
Var kreppan í Asíu fyrirsjáanleg?

Ein þeirra spurninga sem menn hljóta að
spyrja í kjölfar kreppunnar í Asíu er hvort
kreppan hafi verið fyrirsjáanleg. Kreppu sem er
fyrirsjáanleg má hugsanlega koma í veg fyrir.
Ýmsir aðilar, þar á meðal Alþjóðagjaldeyris-
sjóðurinn, bentu vissulega á hættumerki í taí-
lensku efnahagslífi töluvert löngu áður en
kreppan brast á. Það sem skiptir máli er hins
vegar að þeim sem best þekktu tókst hvorki að
sjá fyrir um dýpt né keðjuverkandi útbreiðsla

kreppunnar.3 Þá liggur næst við að spyrja hvort
ástæða þess að enginn sá kreppuna fyrir liggi í
ófullnægjandi fræðilegum grundvelli þeirra hag-
líkana sem notuð eru eða hvort miðlun upplýs-
inga hafi einfaldlega verið áfátt. Hefði verið
mögulegt að sjá kreppuna fyrir með viðunandi
fyrirvara ef þær upplýsingar hefðu legið fyrir
sem nú liggja fyrir, en voru áður en kreppan
hófst ekki kunnar nema þröngum hópi manna.

Arnór Sighvatsson

Rætur kreppunnar í Asíu
og lærdómar sem af henni má draga1

Anyone who claims to fully understand the economic disaster that has overtaken Asia proves,
by that very certainty, that he doesn't know what he is talking about - Paul Krugman2. 

Ágrip

Fyrir um ári hófst hrina efnahagslegra sviptinga í Asíu sem enn sér ekki fyrir endann á. Þessar sviptingar
hófust í Taílandi með gengisfellingu batsins, sem leiddi til keðjuverkandi hruns á gjaldeyris- og
eignamörkuðum í fjölda landa, en einkum Indónesíu, Malasíu, S-Kóreu og Filipseyjum. Meiriháttar
efnahags- og fjármálakreppur í heimsbúskapnum, sem eiga sér stað öðru hvoru, verða einatt tilefni
endurmats á viðteknum stefnum og straumum í hagstjórn og kenningum hagfræðinnar. Kreppan sem reið
yfir mörg Asíuríki á síðastliðnu ári er þar engin undantekning. Hún hefur vakið spurningar um gæði
þeirrar hagstjórnar sem rekin var víða í Suðaustur- og Austur-Asíu, orðið tilefni endurmats á þeim glæsi-
lega árangri á sviði efnahagsmála sem löndin hafa náð á undanförnum þremur áratugum og síðast en ekki
síst mun kreppan eflaust leiða til endurskoðunar á ýmsum fræðilegum stoðum sem hagfræðingar styðj-
ast við til þess að túlka, skýra og sjá fyrir um framvindu efnahagsmála. Í þessari grein er gerð tilraun til
þess að draga upp heildarmynd af þeirri atburðarás sem hófst um mitt ár 1997; tengja saman þá atburði
sem líklegt er að hafi hrint af stað kreppunni og skoða bakgrunn þeirra. Reynt er að færa rök fyrir 
þeirri tilgátu að kreppan í Asíu sé ekki sprottin af rótum einnar afmarkaðrar og skilgreinanlegrar ástæðu,
heldur samspili margvíslegra afla sem voru þess megnug að hrinda af stað keðjuverkandi kreppu þegar
svo stóð á að þau lögðust samtímis á sömu sveif.

1. Grein þessi er að uppistöðu byggð á erindi sem höfundur
flutti á vegum Hagfræðingafélagsins í apríl 1998.
2. „Paradigms of Panic, Asia goes back to the future“, Slate
- The Dismal Science, mars 1998.

3. Í grein sem Paul Krugman skrifaði í Foreign Affairs árið
1994 lét hann reyndar í ljós þá skoðun að efnahagsundrið í
Asíu væri ekki byggt á eins traustum grunni og sumir vildu
vera láta. Gagnrýni Krugmans beindist þó fremur að ýmsum
skýringum á efnahagslegum árangri Asíuríkja og efasemdir
hans um varanleika hins mikla hagvaxtar snertu fremur
langtímahagvaxtarhorfur en líkur á efnahagslegri kreppu,
eins og hann hefur sjálfur margsinnis tekið fram. 



Með öðrum orðum: Eru þau líkön og hugtaka-
grunnur sem hagfræðingar nota til greiningar og
til að spá fyrir um framvindu efnahagsmála með
misjöfnum árangri, til að spá fyrir um þróun
þeirra, nothæf til þess að skýra og í besta falli sjá
fyrir yfirvofandi hættu af því tagi sem Asíu-
löndin stóðu frammifyrir, að því gefnu að nægar
upplýsingar liggi fyrir? 

Hefðbundið kreppulíkan og hagstjórn
Hvernig kemur þróunin í Asíu heim og saman
við hefðbundin líkön af gjaldeyriskreppum? Í
hefðbundnu kreppulíkani er þeirri framvindu
sem að lokum leiðir til kreppuástands lýst eitt-
hvað á þessa leið: Stjórnvöld reka hið opinbera
með þrálátum halla, sem leiðir til umframeftir-
spurnar og viðskiptahalla, en nota samtímis tak-
markaðan gjaldeyrisforða til þessa að verja fast
gengi. Gjaldeyrisforðinn rýrnar af þeim sökum
stöðugt. Þegar forðinn hefur fallið niður fyrir
ákveðið stig verður það til þess að fjárfestar líta
á gengisfellingu sem óhjákvæmilega og viðleitni
þeirra til að tryggja sig gegn áföllum eða hrein-
ræktuð spákaupmennska verður tilefni atlögu að
gjaldmiðlinum.4

Þróun viðskiptajafnaðar í Asíulöndunum
gefur sterklega til kynna að a.m.k. sum landanna
hafi átt við umtalsvert ytra ójafnvægi að stríða.
Einkum á þetta við um Taíland, þar sem við-
skiptahallinn árin 1995 og 1996 nam 8% af
VLF. Í Malasíu fór hallinn í 10% af VLF árið
1995, en mesta hættan virtist afstaðin þegar
kreppan reið yfir.

Þessar tölur verður að skoða í ljósi þess að

langvarandi og mikill viðskiptahalli voru svo
sem engin nýmæli í löndum eins og Taílandi og
Malasíu. Í Taílandi hafði hallinn reyndar stund-
um áður orðið álíka mikill, síðast um 1990, án
þess að það leiddi til alvarlegrar kreppu. Það er
því nauðsynlegt að skyggnast frekar á bakvið
þessar hallatölur til þess að leita svara við þeirri
spurningu hvers vegna mikill halli reyndist svo
hættulegur nú en ekki áður.

Megingallinn við að skoða kreppuna í Taí-
landi í gegnum linsur hefðbundins gjaldeyris-
kreppulíkans felst í því, að torséð er að hagstjórn
hafi verið gölluð með þeim hætti sem slík líkön
gera ráð fyrir. Stjórn opinberra fjármála hefur
yfirleitt verið með miklum sóma í löndunum,
eins og sjá má af töflu á næstu síðu.

Að halda því fram að óábyrg fjármálastjórn
hafi leitt til kreppunnar í Asíu virðist fjarstæðu-
kennt, jafnvel þótt því megi halda fram að hægt
hefði verið að beita ríkisfjármálum á enn mark-
vissari og sveigjanlegri hátt, til þess að halda
aftur af þenslu, og eins þótt rétt sé að töluvert sé
um útgjöld utan fjárlaga sem geri það að verkum
að staða opinberra fjármála sýnist e.t.v. betri en
hún raunverulega er. 

Nær væri e.t.v. að leita orsaka í of miklum
slaka í stjórn peningamála. Það væri hins vegar
ýkjur að halda því fram að peningalegur slaki
hafi farið með öllu úr böndum, eða að peninga-
stefna stjórnvalda hafi verið beinlínis óábyrg,
eins og nánar verður vikið að síðar. Verðbólga í
löndunum var yfirleitt hófleg og sýndi ekki
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Tafla 1. Viðskiptajöfnuður nokkurra Asíuríkja í
% af landsframleiðslu

1994 1995 1996 1997 19981

Taíland -5,6 -7,8 -7,8 -2,2 3,5

Malasía -6,3 -10,0 -4,9 -4,6 2,0

Indónesía -1,7 -3,3 -3,3 -2,6 1,6

Filipseyjar -4,6 -4,4 -4,7 -4,5 -2,7

Kórea -1,2 -2,0 -4,9 -1,9 2,8

Singapúr 17,0 16,9 15,0 14,3 13,5

Hong Kong 1,6 -3,9 -1,3 -1,5 -0,4

Taívan 2,6 2,1 4,0 2,3 2,5

1. Spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í apríl 1998.

4. Slík líkön hafa verið kölluð „fyrstu kynslóðar gjaldeyris-
kreppulíkön" (e. first generation balance of payment crisis
model). Eftir gjaldeyriskreppurnar í Evrópu og Mexíkó á
þessum áratug hafa verið þróuð svokölluð „annarrar
kynslóðar gjaldeyriskreppulíkön“. Megineinkenni þeirra er
að gjaldeyriskreppur geta orðið þrátt fyrir að efnahagsstefn-
an sé í meginatriðum sjálfbær. Kreppan sjálf leiðir til
stefnuviðbragða er uppfyllir væntingar markaðarins. Slík
líkön hafa því margar lausnir og þegar kreppur verða stekk-
ur hagkerfið frá einu jafnvægisástandi til annars. Sjá t.d.
Obstfeld (1991) og Flood og Marion (1997). Krugman hefur
hins vegar haldið því fram að hvorugt þessara líkana lýsi
kreppunni í Asíu sérlega vel, heldur sé henni best lýst sem
afleiðingu fjármálalegra öfga og síðan hruns. Sjá Krugman
(1998a).



merki þess að vera að sækja í sig veðrið að neinu
marki. Öran vöxt peninga- og lánastærða má að
miklu leyti rekja til mikils innstreymis fjár-
magns. Í Taílandi hafði vöxtur útlána reyndar
hægt nokkuð á sér árið 1996 miðað við árin
1993 - 1995 og var þá orðinn nokkuð lægri en að
meðaltali á tímabilinu frá 1975 til þess tíma. 

Sú staðreynd að enginn sá kreppuna fyrir í
þeirri dýpt og umfangi sem raun varð á og hitt
hve illa aðdragandi hennar kemur heim og
saman við hefðbundin kreppulíkön, ýtir undir
efasemdir um að einhver einstakur þáttur geti
skýrt kreppuna í Asíu með fullnægjandi hætti.
Því má ætla, að í þessu tilviki og öðrum þegar
meiriháttar kreppur verða í fjármálaheiminum,
sé sjaldnast um eina orsök að ræða, heldur sam-
spil allmargra þátta, sem hver um sig er e.t.v.
ekki þess megnugur að hrinda af stað óstöðvandi
rás atburða, en hefur eigi að síður afgerandi áhrif
á atburðarásina þegar svo stendur á að þeir virka
samtímis og samátta, og magna hver annan.
Slíkt samspil er afar erfitt að binda í einföld
líkön, sem kann að vera ein af ástæðum þess að
erfitt hefur reynst að sjá fyrir meiriháttar krepp-
ur sem verða í fjármálaheiminum. 

Hér á eftir verður þetta samspil skoðað frá
sjónarhóli tilgátu sem má í stuttu máli orða svo
að undirliggjandi orsakaþættir kreppunnar hafi
byggst upp á alllöngum tíma, en samspil nokk-
urra tímabundinna ytri þátta og ákveðinna mis-
taka við hagstjórn (sem e.t.v. voru ekki stór-
vægileg í sjálfu sér) við hin langvinnari öfl hag-
þróunarinnar hafi orðið til þess að ýta henni af
stað. Fremur en einblína á tiltekna afmarkaða

þætti kreppunnar, eins og sumir þeir sem fjallað
hafa um kreppuna hafa haft tilhneigingu til að
gera, verður því reynt að fara yfir allt sviðið,
sem hér verður greint í 3 samverkandi megin-
þætti, þ.e.a.s breytingar á ytri aðstæðum, vanda-
mál í hagstjórn og uppsafnaðan kerfislægan
vanda.

Breytingar á ytri aðstæðum
Á síðustu árum urðu ýmsar breytingar á ytri
aðstæðum sem fyrst ýttu undir þenslu víða í
Asíu, en urðu síðan til þess að hægja á hagvexti
á ýmsum nýmarkaðssvæðum. Hér er um að ræða
breytingar á aðstæðum á alþjóðlegum fjár-
magnsmarkaði, gengisþróun helstu gjaldmiðla,
einkum japansks jens, verðþróun á útflutnings-
mörkuðum og breytingar á samkeppnisstöðu
gagnvart Kína.

Fjármagnshreyfingar
Fyrri hluta 10. áratugarins og fram yfir hann
miðjan átti sér stað mikið fjárstreymi til ný-
markaða, þótt tímabundinn afturkippur yrði í
kjölfar kreppunnar í Mexíkó. Fyrir þessu kunna
að hafa verið ýmsar ástæður: 
• Fyrri hluta áratugarins var ávöxtun slök á

hinum þróuðu mörkuðum, þar sem slaki var í
efnahagslífi iðnríkjanna og samsvarandi slaki
í peningalegu aðhaldi. Fyrir vikið varð fjár-
festing á nýmörkuðum afar aðlaðandi kostur.

• Einnig má vera að fjárfestar í hinum þróaða og
aldraða hluta heims hafi farið að horfa til ný-
markaða út frá lengra sjónarmiði, eða áhættu-
mat þeirra hafi breyst. 
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Tafla 2. Jöfnuður hin opinbera, % af VLF

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Taíland 2,6 2,1 2,0 2,6 1,6 -0,4

Malasía -3,5 -2,6 2,5 3,8 4,2 1,6

Indonesía -1,2 -0,7 0,0 0,8 1,4 2,0

Filipseyjar -1,2 -1,6 -1,6 -1,4 -0,4 -0,9

Kórea -2,6 -1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Singapore 11,3 14,3 13,7 12,0 8,4 8,3

Hong Kong 2,5 2,3 1,3 -0,3 2,2 4,2

Taívan 0,3 0,6 0,2 0,4 0,2 0,2

Heimild: IMF, desember, 1997



• Þegar frá leið kann kreppan í Mexíkó árið
1995 að hafa aukið enn frekar áhuga fjárfesta
á að festa fé í Asíu, sem almennt var talin búa
við öruggari hagvöxt, ekki síst sökum þess
hve þjóðhagslegur sparnaðar var mikill. 

Samtímis auknu innstreymi minnkaði munur á
ávöxtun á milli þróaðra markaða og nýmarkaða.
Þessi þróun gerði efnahagslíf viðkomandi ný-
markaðslanda viðkvæmara en ella fyrir áhrifum
vaxtabreytinga. Snemma árs 1997 tók banda-
ríski seðlabankinn fyrstu skrefin til þess að
herða peningalegt aðhald og auknar horfur voru
taldar á að bati í evrópsku efnahagslífi myndi
leiða til svipaðrar þróunar í Evrópu. Nánar
verður vikið að þætti hins alþjóðlega fjármagns-
markaðar í kreppunni síðar.

Gengisþróun
Gengisþróun á yfirstandandi áratug var í fyrstu
mjög hagstæð samkeppnisstöðu flestra landa í
Austur- og Suðaustur-Asíu, miðað við þá
gengisstefnu sem þar var yfirleitt rekin, sem
miðaði við að halda gengi gjaldmiðla landanna
stöðugu gagnvart Bandaríkjadal.5 Á árunum
1994-1995, þegar gengi Bandaríkjadals veiktist
og náði sögulegu lágmarki gagnvart jeni á
öðrum ársfjórðungi ársins 1995, styrktist sam-
keppnisstaða landanna mjög. Japan er ýmist
stærsta eða næst stærsta viðskiptaland landanna
í austanverðri Asíu. Á gagnstæðan hátt veiktist
samkeppnisstaða þeirra þegar jenið lækkaði á ný
og Bandaríkjadalur styrktist. Þessi þróun hafði
ekki einungis áhrif á viðskiptajöfnuð landanna
heldur einnig á fjármagnsjöfnuð þeirra vegna
áhrifa gengisbreytinga á mat fjárfesta á arðsemi
fjárfestingar í löndunum. Þannig virðist hafa
dregið verulega úr áhuga japanskra fyrirtækja á
að flytja framleiðslustarfsemi til nágrannaríkj-
anna í Asíu eftir að gengi japanska jensins hafði
lækkað.

Afturkippur á útflutningsmörkuðum
Á sama tíma og mörg Asíulönd urðu fyrir
skakkaföllum sökum versnandi samkeppnis-
stöðu af völdum gengisbreytinga átti nokkur
afturkippur sér stað á útflutningsmörkuðum
margra Asíuríkja. Vöxtur innflutnings iðnríkj-
anna minnkaði sökum dræms hagvaxtar í
Evrópu og fyrri birgðasöfnunar. Offramleiðsla í
raftækjageiranum leiddi til verðlækkunar, sem
einkum var afdrifarík fyrir Kóreu, Malasíu og
Singapore, þar sem keimlík útflutningsstefna
hefur verið rekin. Einnig hafði hægt á hagvexti í
mörgum löndum innan Asíu, t.d. í Kína (m.a.
sökum viðleitni til að auka aðhald í efnahags-
málum).

Bætt samkeppnisstaða Kína
Versnandi samkeppnisstöðu margra Asíuríkja
má einnig rekja til þess að árið 1994 var opinbert
gengi kínverska júansins fellt um 50% þegar hið
opinbera gengi var sameinað markaðsákvörðuðu
„swap“-gengi. Menn greinir á um mikilvægi
þessa vegna þess að fyrir gengisfellinguna fóru
þegar um 80% allra viðskipta fram á hinu mark-
aðsákvarðaða gengi. Að mati Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins nam lækkun meðalgengis kínverska
júansins 10%. Að auki vegur Kína ekki nærri
eins þungt í viðskiptum annarra Asíuríkja og t.d.
Japan. Samt sem áður lagðist þessi gengis-
felling, eftir að tímabundnum áhrifum hás
gengis jensins lauk, á sveif með öðrum þáttum
sem stuðluðu að afturkippi margra Asíuríkja og
hefur styrkt samkeppnisstöðu Kína á erlendum
mörkuðum. Að mati Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
hafa þó ýmsar efnahagsumbætur og aðgerðir í
Kína líklega átt stærri þátt í því að bæta sam-
keppnisstöðu Kína en gengisfellingin 1994. 

Hagstjórn, gengisstefna og hinn
alþjóðlegi fjármagnsmarkaður

Miklar kreppur verða sjaldnast til fyrir tilstilli
ytri þátta einna saman, sem ekki er í mannlegu
valdi að stýra. Það er því eðlilegt að menn 
spyrji og leiti jafnvel logandi ljósi að mistökum
í hagstjórn. Hér er heppilegt að greina á milli
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5. Í öllum löndunum var þó einhver en mismikill sveigjan-
leiki í framkvæmd stefnunnar. Í Indónesíu var til dæmis um
skriðtengingu (e. crawling peg) að ræða. Þ.e.a.s. gengið var
lækkað í smáum skrefum.



hagstjórnar í venjubundnum skilningi, þ.e.a.s.
stjórnar opinberra fjármála og peningamála,
annars vegar og þeirrar hagstjórnar sem lýtur að
uppbyggingu og innviðum þjóðarbúsins. Eins
og fram hefur komið þá er erfitt að sjá að við
stjórn opinberra fjármála sé að sakast, jafnvel
þótt viðurkennt sé að staða opinberra fjármála
hafi ekki verið eins sterk og virðist við fyrstu
sýn og að hægt hefði verið að herða enn frekar
að í ríkisfjármálunum.

Hitt fer ekki á milli mála að samhliða þeirri
ofþenslu sem var undanfari kreppunnar varð
mikil aukning í útlánum til einkageirans á tíma-
bilinu frá 1992 til 1994/1995 í Taílandi, Mala-
síu, Indónesíu og Filipseyjum. Í tilfelli Taílands
jókst vöxturinn úr 20% árið 1992 í 30% árið
1994, eða sem nemur tvöföldum nafnvexti lands-
framleiðslu, en hjaðnaði á ný árið 1995. Megin-
uppspretta þessa vaxtar var innflutt fjármagn.
Gjaldeyrisforði Taílendinga tvöfaldaðist á tíma-
bilinu frá 1992 - 1996, lausafjárstaða taílenskra
banka var feykisterk á sama tíma og erlendar
skuldir þeirra jukust, úr 6% af heildarskuldum í
u.þ.b. 1/4. Meðal þess sem stuðlaði að erlendum
lántökum voru tiltölulega háir innlendir vextir á
alþjóðlegan mælikvarða og gengisstefna sem
virtist veita tryggingu gegn gengistapi. Í Taí-
landi voru það einkum lítil fjármögnunarfyrir-
tæki, fyrirtæki sem voru undir slælegu eftirliti,
sem stunduðu skammtímalántökur í erlendri
mynt til þess að endurlána til langs tíma á mun
hærri innlendum vöxtum. Til að bæta gráu ofan
á svart, var þetta fé að miklu leyti fjárfest afar
óskynsamlega, ekki síst í fasteignum. Mikil eftir-
spurn leiddi til þess að fasteignaverð hækkaði
upp úr öllu hófi. Hátt fasteignaverð gerði lána-
stofnunum kleift að auka enn frekar útlán með
veð í þessum fasteignum. Í aðdraganda krepp-
unnar jók einkageirinn mjög óvarðar (e. unhedg-
ed) erlendar skammtímaskuldir sínar. Vandræða-
lán (að verulegu leyti fasteignatengd) jukust
stórlega og námu í september 1997 12% af úti-
standandi lánsfé og á uppleið.6 Samtvinnaðan

vanda ofþenslu, uppsveiflu í útlánum og inn-
streymis fjármagns er hægt að kljást við með
ýmsum aðferðum, sem allar hafa einhverja
galla. Sterilísering gjaldeyrisinnstreymis er
kostnaðarsöm og gagnslítil þegar um þrálátt inn-
streymi er að ræða, sem á sér rætur í grundvallar
efnahagsþróun og aukið peningalegt aðhald ýtir
enn frekar undir gjaldeyrisinnstreymi. Erfitt er
að réttlæta frekara aðhald í opinberum fjármál-
um þegar staða þeirra er eins sterk og raun var á
í þessum löndum. Höft á fjármagnhreyfingar
hefðu grafið undan trúverðugleika markaðs-
stefnu stjórnvalda og aukinn sveigjanleiki í
gengi hefði rýrt samkeppnisstöðu viðkomandi
lands enn frekar og aukið á viðskiptahalla sem
var ærinn fyrir.

Gengisstefnan
Af þeim kostum sem hér hafa verið taldir, er það
e.t.v. einna helst gengisstefnan sem vekur spurn-
ingar, þótt vafasamt sé að líta á gengisstefnuna í
sjálfu sér sem helstu ástæðu kreppunnar. Spurn-
ingin er hvort sveigjanlegri gengisstefna hefði
getað mildað kreppuna að einhverju marki.
Tímasetningar skipta miklu í því sambandi. Of
seint hefði verið að auka sveigjanleika þegar
þrýstingur var kominn á gengið niður á við. En
fyrri hluta áratugarins hefði sennilega verið
gagnlegt að leyfa gengi gjaldmiðlanna að hækka,
og vitaskuld gagnvart Bandaríkjadal árið 1995,
þegar japanska jenið náði hámarki. Með því
hefði unnist tvennt: Í fyrsta lagi hefði dregið úr
innlendri ofþenslu með tímalegri hætti en raun
varð á. Í öðru lagi hefði slík hækkun gert erlenda
fjárfesta og lánastofnanir meðvitaðri um gengis-
áhættu og þannig hamlað á móti gjaldeyrisinn-
streyminu. Síðar, þegar straumhvörf urðu á
markaðnum hefði meiri sveigjanleiki í gengi
einnig gert spákaupmönnum erfiðara um vik. 

Þótt sveigjanlegri gengisstefna hefði hugsan-
lega verið hjálpleg við þessar aðstæður, er öðru-
vísi gengisstefna þó sennilega engin allsherjar-
lausn. Hugsanlega hefði hún fyrst og fremst flýtt
kreppunni og mildað hana nokkuð um leið.

Þáttur alþjóðlegra fjármagnshreyfinga
Vart fer á milli mála að alþjóðlegar fjármagns-
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6. Vanskilin gætu verið mun meiri ef miðað er við strangari
skilgreiningar á vanskilum en þær sem notaðar eru opinber-
lega í Taílandi.



hreyfingar hafa leikið stórt hlutverk í fjármála-
kreppunni í Asíu. Sumir vilja jafnvel ganga svo
langt að telja viðbrögð alþjóðlegra fjármagns-
markaða meginástæðu kreppunnar.7 Hvað sem
því líður, þá er að finna athyglisverðar tölur um
viðbrögð ýmissa tegunda fjárfesta í nýlegri
rannsókn á vegum International Institute of
Finance (IIF), sem gefa sterka vísbendingu um
hvernig fjármálamarkaðurinn hefur magnað
undirliggjandi sveiflur.8

Ekki kemur á óvart að bein fjárfesting hefur
verið stöðugri en önnur fjárfesting, u.þ.b. 5-7
Bandaríkjadala árin 1995-1997, enda horfa
slíkir fjárfestar til langs tíma og sjá jafnvel tæki-
færi til þess að komast yfir ódýrar eignir þegar
verð hlutabréfa og fasteigna fellur. Ekki kemur
heldur á óvart að verðbréfafjárfesting skuli vera
sveiflukennd. Tólf milljarða dala innstreymi
árið 1995 hafði snúist í jafnmikið útstreymi árið
1997. Það er hins vegar athyglisvert hve banka-
lán eru sveiflukennd. Stundum er sagt að bankar
bjóði því aðeins regnhlíf að ekki rigni. Í slíkri
kaldhæðni virðist liggja töluverður sannleikur ef
tölur um lánveitingar til S-Kóreu, Indónesíu,
Malasíu, Taílands og Filipseyja eru skoðaðar.
Árið 1996 á meðan allt virtist leika í lyndi 
veittu erlendir bankar lán að andvirði um 55
milljarða Bandaríkjadala nettó, sem var veruleg
aukning frá fyrri árum. Árið eftir námu endur-
greiðslur hinsvegar 21 milljarði dala umfram
lánveitingar. Árum saman höfðu innlendir sem
erlendir bankar lánað afar ógætilega til ýmissa
framkvæmda sem ekki skiluðu mikilli arðsemi.
Meðan ekki varð lát á hagvexti gátu þeir velt
vandanum á undan sér, en kipptu síðan rækilega
að sér höndum þegar óveðursskýin tóku að
hrannast upp.

Lánveitingar alþjóðastofnana hafa fyrst og
fremst verið notaðar til þess að greiða upp þessi
bankalán. Það er því dálítið kaldhæðnislegt, eins
og bent er á í nefndri skýrslu frá IIF, að torséð er

að þörf hafi verið á að taka bankalánin. Árið
1994 nam samanlagður viðskiptahalli Asíuríkj-
anna fimm 25 milljörðum Bandaríkjadala, á
meðan fjárfestar og lánveitendur veittu 47 mill-
jörðum Bandaríkjadala til þessara landa. Árið
eftir var hallinn orðinn 41 milljarður dala en
fjármagnsinnstreymið 81 milljarður dala, og enn
jókst bæði hallinn og umframfjármögnun hans
árið 1996 í 55 og 93 ma. USD. Sú mynd sem hér
er upp dregin leiðir hugann að því ástandi sem
ríkti í lok 8. áratugarins, er olíugróði streymdi í
hæpnar fjárfestingar í Rómönsku Ameríku, og
var undanfari þeirrar kreppu sem kom brasilíska
efnahagsundrinu á kné í heilan áratug og olli
skuldakreppu um álfuna alla.

Í ljósi þess að árin á undan hafði frjálsræði á
sviði fjármagnsviðskipta verið aukið verulega í
löndum Asíu er eðlilegt að spyrja hvort því sé
e.t.v. um að kenna. Aukið frelsi á fjármálasvið-
inu gerir vissulega auknar kröfur til hagstjórnar.
Spyrja má hvort stjórnvöld hafi staðið undir
þeim kröfum og hvort að svo komnu máli séu
löndin e.t.v. betur sett með einhverjar takmark-
anir á hreyfanleika fjármagns. Það sjónarmið
nýtur hins vegar nokkuð almenns stuðnings að
uppvaxandi markaðshagkerfi eigi fárra annarra
kosta völ en koma fjármálakerfinu til fulls 
þroska, í því skyni að örva og afla sparnaðar og
ná fram sem hagkvæmastri ráðstöfun hans. At-
hyglin hlýtur því fremur að beinast að því með
hvaða hætti frjálsræði var aukið, fremur en hvort
stíga eigi til fulls skrefið í átt til fullþroska fjár-
málakerfis eða jafnvel taka skref aftur á bak.
Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) hefur
bent á að það sé sameiginlegt mörgum löndum
sem hafa lent í gjaldeyriskreppum nýlega, að
umbætur á fjármálasviðinu hafi, fremur en að
ganga of langt, ekki gengið nægilega langt og
verið sjálfum sér ósamkvæmar. Þetta birtist m.a.
þannig í S-Kóreu að bönkum var heimiluð óheft
lántaka á erlendum mörkuðum á meðan fyrir-
tækjum var meinað að gera slíkt hið sama. Fyrir
vikið varð frelsi til skammtímafjármagnshreyf-
inga umtalsvert meira en frelsi til langtímahreyf-
inga fjármagns og fjármagni var að nauðsynja-
lausu beint í gegnum bankakerfið. Þessi tilhögun
jók á kerfislæga veikleika og stuðlaði að því að
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7. Meðal þeirra sem eru þessarar skoðunar er Jeffrey Sachs,
prófessor við Harvardskóla og ráðgjafi fjölda ríkisstjórna,
m.a. í Asíu.
8. Hér er stuðst við endursögn á efni skýrslunnar í Latin
American Economy & Business, mars 1998.



greiðsluflæði á gjaldeyrismarkaði þornaði fljót-
lega upp eftir að kreppan braust út, sem aftur 
leiddi til þess að gjaldmiðill S-Kóreu, wonnan,
féll viðnámslaust. Leiða má að því rök að ef
frjálsræði í fjármagnsviðskiptum hefði verið
komið lengra á veg hefði dýpri fjármagnsmark-
aður takmarkað fall wonnunnar og áföll banka-
kerfisins orðið minni.9

Uppsafnaður vandi – veikir hlekkir í
fjármálakerfi

Sú greining á ytri aðstæðum og þeim hagstjórn-
arvanda sem stjórnvöld í ýmsum Asíuríkjum
stóðu frammi fyrir, og reifuð var hér að framan,
dregur vissulega fram ýmsar ástæður sem gátu
bent til þess að efnahagur margra þeirra stæði
frammi fyrir töluverðum vanda. Það er þó afar
erfitt að skynja þær sem undanfara jafn djúprar
og víðtækrar kreppu og raun varð á. Það liggur
því beint við að spyrja hvort veikleikar í hinni
stofnanalegu umgjörð hafi átt hlut að máli, eða
þróunarstefnu landanna sé að einhverju leyti um
að kenna. 

Asíuríkin eru ríki í örri þróun. Hagvöxtur í
sunnan- og austanverðri Asíu hefur verið gríðar-
lega ör undanfarna þrjá áratugi, eins og sjá má
dæmi um á töflunni hér að neðan. 

Við þær aðstæður er mikilvægt að hin stofn-
analega umgjörð fylgi efnahagslegri þróun eftir.
Annars er hætt við að misfellur skapist á milli
þróunar efnahagslífsins og stofnana sem tryggja
eiga snurðulausa starfsemi þess með því að setja
efnahagslífinu leikreglur og veita því aðhald.
Ýmislegt bendir til þess að svo hafi verið í þessu
tilfelli. Þannig virðist eftirlit með fjármálastofn-
unum hafa verið mjög í skötulíki. 

Jafn ör hagvöxtur og verið hefur víða í Asíu
undanfarna áratugi getur verið almennt áhættu-
samur, burt séð frá þeirri hættu sem felst í því að
stofnanir efnahagslífsins fylgi hagþróuninni
ekki eftir. Ákvarðanir um fjárfestingu byggja á
forsendum væntinga um áframhaldandi öran
hagvöxt. Fjárfestingarmistök eru jafnan ekki af-
drifarík, því umhverfi sívaxandi eftirspurnar
auðveldar fyrirtækjum að vaxa út úr vandanum.
Þetta umhverfi er lítt til þess fallið að viðhalda
árvekni fjármálastofnana gagnvart greiðslugetu
viðskiptavina. Vitandi að umhverfi öflugs hag-
vaxtar gerir fyrirtækjum kleift að vaxa út úr
hverjum vanda, hafa fjármálastofnanir tilhneig-
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9. Sjá OECD Economic Outlook, júní 1998.

Tafla 3. Hagvöxtur í nokkrum Asíuríkjum

1979
-1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Þróunarríki Asíu1 6,8 6,1 5,6 6,6 9,5 9,4 9,6 8,9 8,3 6,7 4,4

Kína 9,8 4,1 3,8 9,2 14,2 13,5 12,6 10,5 9,7 8,8 7,0

Indónesía 4,9 9,1 9,0 8,9 7,2 7,3 7,5 8,2 8,0 5,0 -5,0

Malasía 5,8 9,2 9,6 8,6 7,8 8,3 9,2 9,5 8,6 7,8 2,5

Taíland 6,7 12,2 11,6 8,1 8,2 8,5 8,9 8,7 5,5 -0,4 -3,1

Nýiðnvædd ríki Asíu 8,1 6,6 7,3 8,0 5,8 6,3 7,6 7,4 6,4 6,4 2,7

Kórea 8,1 6,4 9,5 9,1 5,1 5,8 8,6 8,9 7,1 5,5 -0,8

Taívan 8,1 8,2 5,4 7,6 6,8 6,3 6,5 6,0 5,7 6,9 5,0

Hong Kong 8,2 2,6 3,4 5,1 6,3 6,1 5,4 4,5 4,9 5,3 3,0

Singapúr 7,3 9,6 9,0 7,3 6,2 10,4 10,1 8,8 6,9 7,8 3,5

Þróunarríki Asíu,
vöxtur útflutnings 7,6 11,8 10,7 12,1 10,9 11,5 19,3 15,8 2,1 ... ...

1. Svokölluð nýiðnvædd ríki undanskilin, þ.e.a.s. Kórea, Taívan, Singapore og Hong Kong. Kína vegur því þungt í meðal-
talinu. Heimild: IMF, World Economic Outlook, október 1997 og apríl 1998.



60 FJÁRMÁLATÍÐINDI, 45. ÁRGANGUR, FYRRA HEFTI 1998

ingu til þess að lengja frekar í hengingaról fyrir-
tækja sem eiga í fjárhagsvandræðum, í þeirri
von að fyrirtækin nái að smeygja henni af sér,
fremur en herða að, leyfa fyrirtækjum að verða
gjaldþrota og afskrifa lánin. Við þetta bætist að
stjórnvöld, af ótta við keðjuverkandi gjaldþrot,
og vitandi af veikleika fjármálakerfisins, veigra
sér við að herða að fjármálastofnunum við þess-
ar aðstæður. Á vissan hátt má því segja að Asíu-
ríkin hafi á þennan hátt orðið fórnardýr eigin
velgengni. Slíkar aðstæður eru ekkert einsdæmi
í sögunni. Miklir uppgangstímar hafa einatt farið
saman við óstöðugleika í fjármálakerfinu. Á
meðan mesta uppgangsskeiði bandarískrar hag-
sögu stóð yfir, þegar Bandaríkin voru að ná for-
skoti í efnahagsmálum sem þau hafa haldið alla
20. öldina, urðu þau einnig fyrir fleiri og meiri
kreppum en önnur lönd. Fjármálakreppur riðu
yfir árin 1873, 1893, 1907, 1920 og 1931.
Raunar má furðu sæta hve lengi svo ör hagvöxt-
ur í ríkjum Asíu hefur getað haldið áfram, án
þess að meiriháttar fjármálakreppur fylgdu.
E.t.v. má rekja það til þess að löndin hafa getað
reitt sig á útflutningsmarkaði til þess að vinna
sig út úr þrengingum í meiri mæli en Bandaríkin
á mesta vaxtarskeiði þeirra. Eftir því sem efna-
hagur Asíuríkjanna stækkar hlutfallslega miðað
við hagkerfi markaðslandanna, verður hinsvegar
erfiðara að leysa vandann með auknum útflutn-
ingi. Það leiðir hugann að því hvort vænta megi
meiri fjármálalegs óstöðugleika í Kína og Ind-
landi þegar þessi ríki fara að nálgast efnahags-
lega burði hinna þróuðu landa.

Þróunarstefna Asíuríkja
Er kreppa af því tagi sem gengið hefur yfir
stóran hluta Asíu óhjákvæmilegur fylgifiskur
örrar hagþróunar? Eða er að einhverju leyti við
þá þróunarstefnu að sakast er rekin hefur verið í
löndunum? Við þessum spurningum er ekki ein-
hlítt svar, en ýmsir hafa leitað skýringa í þeirri
stefnu opinberra afskipta af efnahagsstarfsem-
inni sem rekin hefur verið í flestum landanna,
með það að markmiði að beina efnahags-
þróuninni inn á ákveðnar brautir. Það gildir þó
um þessa skýringu eins og aðrar að erfitt er að
staðhæfa að þessi þróunarstefna sé megin-

skýring kreppunnar þótt kreppan hafi dregið
neikvæðar hliðar hennar fram í dagsljósið. Þessi
skýring dregur fjöður yfir þá staðreynd að þótt
margt sé líkt með þróunarstefnu landanna er þó
á þeim verulegur munur.10 Hinar neikvæðu
hliðar opinberra afskipta hafa líklega komið
einna skýrast fram í Kóreu. Afskipti þar hafa
einkum verið með þeim hætti að lánskostnaðar
til fyrirtækja sem stjórnvöld hafa talið gegna
lykilhlutverki í efnahagsþróuninni hefur verið
greiddur niður. Hinar kóresku samsteypur, eða
chaebol, sem sumar hverjar ramba nú á barmi
gjaldþrots, eru ekki síst afrakstur slíkrar stefnu.
Í áratugi virtist þessi stefna skila góðum árangri,
þótt deilt sé um hvort góður árangur hafi náðst
vegna þessarar stefnu eða þrátt fyrir hana. Hins
vegar má álykta að þessi stefna hafi átt verr við
eftir því sem hagkerfið varð þróaðra og flókn-
ara.11 Þegar útlánum lánakerfisins er árum eða
áratugum saman stýrt eftir pólitískt ákvörðuðum
forsendum fremur en forsendum arðsemi, er
hætt við efnahagsreikningur þess verði með
tímanum æ vafasamari. Þegar við þetta bætist
slælegt eftirlit með fjármálastofnunum, sem
ekki hefur fylgt örri tækniþróun og auknu frjáls-

10. Hong Kong og Singapore, sem að ýmsu leyti hafa slopp-
ið betur frá kreppunni en mörg nágrannaríkin, hafa t.d. fylgt
gjörólíkri stefnu hvað varðar opinber afskipti. Í Singapore
hefur hið opinbera verið driffjöður þróunar heilla atvinnu-
greina, en Hong Kong er talið í hópi þeirra ríkja heims sem
hafa hvað minnst opinber afskipti af efnahagslífinu.
11. Overholt (1997) bendir á að árið 1982 hafi Asíuríkjun-
um farnast betur efnahagslega, og sum þeirra blómstrað,
þrátt fyrir mun verri ytri aðstæður en ríktu árið 1997. Hann
heldur því fram að meginskýringin liggi í úreldingu þeirra
hagstjórnaraðferða sem löndin tóku eftir Japönum. Opinber
afskipti á borð við þau sem stunduð voru í Japan hafi gefist
tiltölulega vel svo lengi sem hagkerfin voru einföld og
miðuðust við að sinna frumþörfum, en eiga síður við í marg-
slungnu nútímahagkerfi. Að því leyti er e.t.v. líkt á komið
með þróunarlíkani margra Asíuríkja og Sovétríkjanna sál-
ugu, eins Paul Krugman hefur haldið fram. Það er þó vara-
samt að lesa of mikið út úr slíkum samanburði, enda ólíku
saman að jafna. Þróunarstefna Asíulandanna hefur yfirleitt
einkennst af raunsæi hvað varðar opinber afskipti, á meðan
Sovétríkin voru njörfuð í hugmyndafræðilega fjötra sem
komu í veg fyrir aðlögun stefnunnar þegar veikleiki hennar
kom í ljós.



ræði, og stjórnmálaspilling á háu stigi, getur
afleiðingin orðið eldfim.

Taíland og Mexíkó
Kreppan í Asíu sem hófst fyrir ári síðan kallar
óhjákvæmilega á samanburð við upphaf og út-
breiðslu kreppunnar sem hófst í Mexíkó árið
1995. Í báðum tilfellum var undanfari kreppunn-
ar mikið fjármagnsinnstreymi, sem að lokum
leiddi til ofþenslu. Í báðum tilvikum leiddi það
til mikils halla á viðskiptum við útlönd, sem ýtti
undir efasemdir um sjálfbærni hans og leiddi
loks til stórfellds fjármagnsútstreymis. Í báðum
löndum var vitað að fjármálakerfið væri veikt
fyrir, þótt ástand þess hafi líklega verið verra í
Taílandi.

Þótt margt sé líkt með aðdraganda þessara
kreppa, er þó á þeim reginmunur. Í Mexíkó fjár-
magnaði erlent fjármagn neyslu, í Taílandi fjár-
festingu. Í Mexíkó hafði sparnaður einkageirans
fallið úr 20% árið 1988 í 11% 1994, á meðan
sparnaður einkageirans í Taíland hélst nokkuð
stöðugur. Fjármunamyndun í Taílandi jókst úr
u.þ.b. 28% árin 1983-1989 í 40% árið 1990 og
hélst nálægt því marki sem eftir lifði áratugnum.
Sú staðreynd að öflug fjárfesting stóð að baki
hallanum í Taílandi (og víðar í Asíu), leiddi til
þess að margir töldu hallann ekki hættulegan.
Reynslan hefur hins vegar leitt í ljós að mikilli
fjárfestingu fylgir einnig áhætta og að nauðsyn-
legt er að spyrja um gæði hennar en ekki ein-
ungis magnið. Eftirspurn eftir afurðum, einkum
útflutningsafurðum getur brugðist. Ofþensla
sem leiðir til mikillar hækkunar á fasteignamark-
aði getur gert hvata til fjárfestingar í fasteignum
óhóflega sterkan og valdið miklum usla í fjár-
málakerfinu þegar slær í bakseglin. Það er eftir-
tektarvert að aukning fjármunamyndunar úr 28%
í 40% af VLF virðist ekki hafa dugað til að auka
hagvöxt svo neinu nam. Þetta bendir til þess að
erfitt hafi verið að finna framleiðinn farveg fyrir
allt það fjármagn sem leitaði inn í hagkerfið.

Samspil þriggja þátta hefur stuðlað að því að
kreppan breiddist út eins og farsótt: 

• Almennur flótti fjárfesta í öruggari fjárfesting-
ar ásamt spákaupmennsku.

• Versnandi samkeppnisstaða í kjölfar gengis-
fellingar samkeppnislanda, sem einnig hefur
áhrif á hið fyrrnefnda. 

• Kerfislægir veikleikar í hagkerfum landanna,
sem einkum birtist í veikri stöðu fjármálakerf-
isins.

Kreppan í Taílandi sker sig ekki úr hvað
áhrærir stærð gengisfellingarinnar. Gengisfell-
ing mexíkóska pesans var álíka mikil. Böndin
berast því mjög að stöðu fjármálakerfisins og
þeim vanda sem þar hefur safnast fyrir á löngum
tíma.

Að því leyti er óhófleg fjárfesting, einkum í
fasteignum, hættulegri en neysluuppsveifla af
því tagi sem einkenndi Mexíkó, að fjármálakerf-
ið er líklegt til að verða verr úti, m.a. vegna þess
að útlán hafa verið byggð á uppsprengdu fast-
eignaverði. Því er hugsanlegt að Taíland verði
lengur að vinna sig út úr vandanum en Mexíkó.
Bólan á fasteignamarkaðinum og sífellt áhættu-
meiri fjárfesting, sem var einkennandi fyrir Asíu-
ríkin, hefur sennilega átt þátt í því að keðjuverk-
unin varð víðtækari í kjölfar kreppunnar í Taí-
landi, en raun varð á í Mexíkó, þrátt fyrir að
þjóðhagslegt jafnvægi í Asíuríkjum sem urðu
fórnarlömb hennar væri, a.m.k. á yfirborðinu,
ekki komið í nálægt eins háskalega stöðu og í
Taílandi. Indónesía var t.d. talin búa við nokkuð
gott jafnvægi (þrátt fyrir að landið hafi verið
gegnsýrt af spillingu á æðstu valdastigum), en
varð þegar upp var staðið það land sem var fyrir
þyngstum búsyfjum. Eftir Mexíkókreppuna urðu
áhrifin ekki verulega mikil nema í Argentínu,
sem þó stóðst áhlaup á argentínska pesann og þar
sem öflugur hagvöxtur hófst á ný strax árið eftir.

Hvað varðar þátt erlendra fjárfesta í keðju-
verkandi útbreiðslu kreppunnar, má einnig gera
því skóna að sálfræðilega hafi kreppan í Taí-
landi verið mun meira áfall fyrir fjárfesta en
kreppan í Mexíkó. Efnahagskreppa í Rómönsku
Ameríku var þeim engin nýjung. Öðru máli 
gegndi um fyrirmyndarríkin í Asíu, sem um 3ja
áratuga skeið höfðu virst á óstöðvandi sigur-
göngu. Skyndilega stóðu fjárfestar frammi fyrir
því að einnig þessi ríki gátu orðið fyrir alvar-
legum skellum.
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Gagnrýni á Alþjóðagjaldeyrissjóðinn

Það er vart hægt að fjalla um lærdómana af
kreppunni í Asíu, án þess að minnast á þær 
deilur sem hafa risið um viðbrögð Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins og gagnrýni sem hefur komið frá
mönnum á borð við Jeffrey Sachs og Martin
Feldstein. Hér verður ekki lagt mat á hvað hæft
er í þessari gagnrýni, en látið duga að greina frá
helstu atriðum þeirrar gagnrýni sem fram hefur
komið og viðbrögð við henni. Segja má að gagn-
rýnin hafi verið af þrennu tagi.

• Í fyrsta lagi er því haldið fram að skilyrði IMF
fyrir lánveitingum feli í sér séu sömu gömlu
meðulin við óvenjulegum sjúkdómi. Því er
haldið fram að kröfur sem sjóðurinn setur um
peningalegt aðhald hafi verið óhóflegar og
steypt löndunum í ennþá dýpri kreppu með
því að auka enn frekar á vanda skuldsettra
fyrirtækja og veikra fjármálastofnana á barmi
gjaldþrots. Svar IMF við þessari gagnrýni er
að þegar traust á gjaldmiðli hafi hrunið svo
gersamlega sem raun varð á, og gengið fallið
langt niður fyrir þau mörk sem einhver efna-
hagsleg rök eru fyrir, séu einfaldlega ekki
önnur úrræði fyrir hendi en að hækka vexti.
Brýn nauðsyn sé að stöðva áframhaldandi fall
gjaldmiðilsins. Frekari gengisfelling myndi
valda fyrirtækjum, sem tekið hafa umtalsverð
erlend lán, enn meiri búsifjum en tímabundin
hækkun innlendra vaxta. Að auki myndi frek-
ari gengislækkun stuðla að áframhaldandi
keðjuverkun kreppunnar, en það er eitt af 
helstu markmiðum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
að koma í veg fyrir slíkt. Hvað áhrærir aukið
aðhald á sviði opinberra fjármála, hefur stefna
sjóðsins verið sú að það komi á móti þeim
kostnaði sem hlýst af fjárhagslegri endur-
skipulagningu. Verðbólgumarkmið virðast
hins vegar hafa verið óraunsæ í fyrstu, ef horft
er til hinnar miklu lækkunar á gengi gjald-
miðlanna. Í reynd hefur Alþjóðagjaldeyris-
sjóðurinn þó sýnt sveigjanleika í framfylgd
verðbólgumarkmiða.

• Í öðru lagi er sjóðurinn gagnrýndur fyrir að
skipta sér að hlutum sem honum koma ekki

við, svo sem endurskipulagningu bankakerfis,
aðhaldi að stjórnendum fyrirtækja o.s.frv.,
sem viðeigandi stjórnvöld ættu að ráða framúr
af eigin rammleik. Sjóðurinn er þó einnig
gagnrýndur fyrir að gera of lítið af því sem
aðrir gagnrýna hann fyrir að gera of mikið af.

• Í þriðja lagi er gagnrýnt að með lánveitingum
IMF séu fjármálastofnanir sem stundað hafa
áhættusamar lánveitingar til vafasamra fjár-
festinga leystir undan því að taka afleiðingum
gerða sinna. Sumir telja einnig að auðveldur
aðgangur að lánum IMF stuðli að kæruleysi
stjórnvalda. IMF leggur áherslu á að að 
freistnivandamál (e. moral hazard) við lán-
veitingar sjóðsins séu tekin alvarlega. Hvað
áhrærir stjórnvöld, virðist röksemdin þó lang-
sótt. Að þurfa að leita á náðir IMF hefur reynst
flestum stjórnvöldum þungbært. Þau ströngu
skilyrði sem sjóðurinn setur fyrir lánveiting-
um eru að auki til þess fallin að draga úr líkum
á freistni. Öllu meiri ástæða er til að hafa
áhyggjur af freistni hvað varðar fjárfesta.
Stanley Fisher, aðstoðaraðalframkvæmda-
stjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins bendir þó á,
að flestir fjárfestar hafi orðið fyrir miklu tapi
af völdum kreppunnar. Einkum eigi þetta við
um verðbréfafjárfesta, sem hafi tapað u.þ.b.
3/4 af verðmæti hlutafjáreignar sinnar (þeir
sem hafa kjark til að halda kreppuna út kunna
þó að koma betur út).12 Erfiðara er að koma í
veg fyrir freistni hvað varðar banka, sem eins
og fram hefur komið eru áhættufælnastir allra
fjárfesta. Fisher bendir þó á að upplýsingar
um hagnað erlendra banka á fjórða ársfjórð-
ungi 1997 sýni að erlendir bankar sem starfa í
Asíu hafi einnig orðið fyrir þungum búsifjum.
Hvað áhrærir bankana, hefur IMF fyrst og
fremst lagt áherslu á samhæfðar aðgerðir til
þess að fá bankana til þess lengja í lánum og
endurnýja þau, fremur en að leysa þá undan
afleiðingum gerða sinna.13 Þar byggir sjóður-
inn ekki síst á reynslunni frá skuldakreppunni

12. Sjá: www.imf.org/External/np/speeches/1998/032098.HTM
„The IMF and the Asian Crisis“.
13. Talað hefur verið um að stefna sjóðsins sé „bailing in“
fremur en „bailing out“.



í Rómönsku Ameríku á 9. áratugnum, sem
dróst á langinn sökum þess að gagnstætt því
sem reyndin varð í Mexíkó 1995, voru löndin
útilokuð frá alþjóðlegum lánamarkaði í langan
tíma, m.a. vegna þess að hver einstakur lán-
veitandi hafði hag af því að bíða eftir því að
aðrir lánveitendur leystu vandann.

Áhrif kreppunnar á heimsbúskapinn

Enn er of snemmt að fullyrða um áhrif krepp-
unnar í Asíu á heimsbúskapinn. Það virðist
skoðun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að hið versta
sé yfirstaðið, þótt það sama gildi um yfirlýsingar
þeirrar stofnunar eins og yfirlýsingar ýmissa
annarra virðulegra stofnana að þær hafa til-
hneigingu til að forðast að draga upp dökka
mynd af vandanum til þess að kynda ekki undir
frekari óróa á mörkuðum. Mat sem byggir á
grundvelli venjubundinna líkana leiðir ekki í
ljós stórfelld áhrif kreppunnar á heimsbúskap-
inn. Í síðustu spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins var
áætlaður vöxtur heimsframleiðslunnar lækkaður
um 1%, en áhrifin eru að mestu bundin við Asíu-
ríki, auk þess sem gert var ráð fyrir að lönd
Rómönsku Ameríku yrðu fyrir nokkrum sam-
drætti. Í síðustu spá OECD (júní 1998) kemur
fram svipað mat á áhrifum á OECD-ríki, nema
hvað gert er ráð fyrir öllu meira bakslagi í Japan
eða sem nemur 2,8%. Frá því þessar spár voru
birtar hefur enn sigið á ógæfuhliðina hvað varð-
ar horfur um hagvöxt í Asíulöndum. Flest bendir
því til að spár alþjóðastofnana hafi enn verið of
bjartsýnar. 

Þessar spár eru auk þess byggðar á sömu
aðferðafræði og ekki gat spáð kreppunni í byrj-
un. Auðvelt er að hugsa sér atburðarás, þar sem
afleiðingarnar yrðu mun alvarlegri. Í samræmi
við þá tilgátu að meiriháttar fjármálakreppur
eigi sér yfirleitt stað þegar margt fer úrskeiðis
samtímis, er ekki úr vegi að velta fyrir sér hvað
gæti farið úrskeiðis og magnað kreppuna á nýjan
leik, einkum ef slíkir atburðir verkuðu sam-
hliða.14

Eitt af því sem gæti aukið á vandann væri ef
stórfellt bakslag kæmi í hagvöxt í Kína, en 
hvergi hefur verið meiri hagvöxtur en einmitt
þar. Fjármálakerfi í Kína er veikt fyrir, meðal
annars sökum lána til risavaxinna ríkisfyrirtækja
(t.d. í stáliðnaði), sem árum saman hafa verið
rekin með miklu tapi og vegna offjárfestingar,
einkum í skrifstofuhúsnæði. Fréttir herma að
70% bygginga í Pudong, hinu nýja fjármála-
hverfi Shanghai, standi tómar. Neyðist Kínverj-
ar til þess að fella gengi júansins, gæti það sett
af stað nýja hrinu gengisfellinga. Miðað við 
sterka stöðu utanríkisviðskipta Kína, sem ein-
kennist af afgangi á utanríkisviðskiptum, og
sterkri samkeppnisstöðu í kjölfar gengisfelling-
arinnar 1994, sem fyrr var getið, og annarra um-
bóta, virðist þó fremur ólíklegt að gengisfelling-
ar júansins sé að vænta, nema gengi japanska
jensins haldi áfram að lækka í miklum mæli.

Það leiðir hugann að því sem líklega er
stærsta hættan í stöðunni, sem er að kreppan í
japönsku fjármálakerfi magnist. Japan verður
fyrir meiri beinum áhrifum af völdum kreppunn-
ar í Asíu en flest önnur OECD-ríki. Þetta stafar
ekki einungis af því að miðað við Bandaríkin og
Evrópu er mun stærri hluti utanríkisviðskipta
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Tafla 4. Hagvaxtarspá
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

Frávik frá 
októberspá IMF

1997 1998 1997 1998

Heimsframleiðslan 4,1 3,1 -0,1 -1,2

Þróuð ríki 3,1 2,4 0,1 -0,5

Japan 0,9 0,0 -0,2 -2,1

Bandaríkin 3,8 2,9 0,1 0,3

Evrópusambandið 2,7 2,8 0,2 0,0

Þróunarríki 5,8 4,5 -0,4 -1,7

Asía 6,7 4,4 -1,0 -3,0

ASEAN-4 3,9 -2,7 -1,7 -8,1

Ameríkuríki 5,0 3,1 0,9 -1,3

Heimild: IMF World Economic Outlook, apríl 1998.

er alls ekki verið að setja fram neina hrakspá, eða gera því 
skóna að um líklega atburðarás sé að ræða.14. Það skal tekið fram að með því að reifa þessa möguleika 



Japana við Asíuríki 15, heldur keppa útflutnings-
afurðir þeirra einnig í meiri mæli við útflutn-
ingsafurðir Asíuríkja á mörkuðum Evrópu og
Ameríku. Við þetta bætist, í þriðja lagi, að jap-
anskir bankar eru stórir lánveitendur til einmitt
þeirra Asíuríkja sem hafa orðið fyrir einna mest-
um áföllum, og japönsk fyrirtæki eru stórir fjár-
festar í Asíu, svo ljóst er að kreppan í Asíu eykur
enn á vandann í japanska fjármálakerfinu, sem
þó var ærinn fyrir. Loks er þess að geta að svig-
rúm japanskra stjórnvalda til þess að beita
peningalegri tilslökun til þess að vega á móti
áhrifum kreppunnar í Asíu er lítið. Peninga-
markaðsvextir eru nú þegar nálægt núlli og tak-
mörk eru fyrir því hve lengi er hægt að halda
hallarekstri hins opinbera áfram. Á síðustu miss-
erum hefur samdráttarskeið hafist í japönsku
efnahagslífi, sem enn sér ekki fyrir endann á.
Leiði áhrif kreppunnar í Asíu til hruns banka-
kerfisins í Japan yrðu áhrifin vitaskuld allt önnur
og meiri en nokkur haglíkön eru fær um að
meta. Hvort hætta sé á slíku er hins vegar óger-
legt fyrir utanaðkomandi aðila að meta.

Ef kreppan í Asíu dregst á langinn eða dýpk-
ar gæti það sett af stað keðjuverkun sem í
auknum mæli næði til annarra nýmarkaðssvæða.
Hvað varðar þróunarríki utan Asíu hafa augu
manna einkum beinst að Brasilíu. Gengi
brasilíska ríalsins er yfirleitt talið of hátt skráð
og fall þess myndi leiða til þrýstings á myntráð
Argentínu. Láti það undan yrðu myntráð
annarsstaðar í heiminum, t.d. í Hong Kong og
Eystrasaltsríkjunum í hættu, auk þess sem önnur
Suður-Ameríkuríki yrðu fyrir áföllum. Miðlun
kreppunnar myndi í þessu tilfelli fyrst og fremst
verða fyrir tilstilli fjármálamarkaða. Efnahags-
ástand í Rússlandi er einnig tvísýnt og hafa
stjórnvöld þar þurft að verja umtalsverðum fjár-
munum til þess að verja gengi rúblunnar að
undanförnu. Hvað rússneskt efnahagslíf varðar
er ekki úr háum söðli að detta, en evrópskir
bankar hafa þó lánað allháar upphæðir til
Rússlands, sem gætu tapast ef allt fer á versta

veg og aukið enn á áhættufælni lánastofnana á
óheppilegasta tíma.

Í sumum tilfellum getur kreppuástand
auðveldað erfiðar pólitískar ákvarðanir og hvatt
stjórnvöld til dáða. Því miður er það þó ekki
alltaf svo. Þannig geta efnahagskreppur stund-
um ýtt undir verndarstefnu, með alvarlegum
afleiðingum fyrir alþjóðaviðskipti, sem gegna
lykilhlutverki í efnahagslegum bata þeirra landa
sem orðið hafa fyrir áföllum. Þannig var vernd-
arstefna til þess að dýpka verulega heimskrepp-
una á 4. áratugnum og sömu sögu er að segja um
viðskipti milli fyrrum Sovétlýðvelda eftir að
Sovétríkin liðuðust í sundur. Á meðan kreppan í
Asíu gengur yfir er óhjákvæmilegt að aukinn af-
gangur myndist tímabundið á viðskiptum þeirra
við aðra hluta heimsins. Lykillinn að örum bata
í efnahagslífi Mexíkó eftir kreppuna 1995 var
greiður aðgangur að mörkuðum Norður-
Ameríku fyrir tilstilli NAFTA. Slík þróun kynni
hins vegar að verða vatn á myllu verndarsinna í
alþjóðaviðskiptum beggja vegna Atlantshafsins.
Aðgangur Asíuríkja að bandaríska markaðnum
er ekki eins tryggur og aðgangur Mexíkó. Þótt
hann hafi lengst af verið nokkuð greiður, er ekki
hægt að útiloka, t.d. setningu kvóta, líkt og sett-
ur var á bílaútflutning Japana á sínum tíma. Slík
viðbrögð gætu haft alvarlegar afleiðingar fyrir
efnahagsbata í ríkjum Asíu og reyndar hagvöxt
um allan heim.16

Lærdómar – niðurlag 

Full snemmt er að draga djarfar ályktanir um
lærdóma þessarar kreppu, sem enn er fjarri því
að vera lokið. Atburðir síðasta árs hafa hins
vegar vakið ýmsar spurningar sem eflaust
verður leitast við að svara á næstu árum.
• Í fræðilegu samhengi má nefna, eins og fyrr

var getið, að hefðbundin gjaldeyriskreppu-
líkön virðast vera ófullnægjandi til að skýra
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15. Til Asíu fóru 37% útflutnings Japans árið 1995, saman-
borið við 16,4 útflutnings Bandaríkjanna og 22,9% útflutn-
ings Evrópu (innbyrðis viðskipti Evrópuríkja undanskilin).

16. Tvennt gerir slík viðbrögð þó ólíklegri en ella. Í fyrsta
lagi er reynslan frá 4. áratugnum ekki enn með öllu gleymd.
Í öðru lagi er alþjóðleg skuldbinding ríkja nú mun sterkari
fyrir tilstilli GATT og Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar.



kreppur á borð við þær sem gengið hafa yfir
Asíuríkin. Greinilegt er að veita þarf farsóttar-
fræði gjaldeyris- og fjármálakreppa aukna at-
hygli. Jafnvel lönd þar sem vísbendingar um
undirliggjandi efnahagsþróun eru tiltölulega
hagstæðar eru ekki óhult. Jafnframt þarf að
beina aukinni athygli að hættum sem fólgnar
eru í langvarandi mjög hröðum vexti, m.a.
með hliðsjón af þeirri þróun sem nú á sér stað
í Kína.

• Kreppan dregur skýrt fram í dagsljósið að
heilbrigði fjármálkerfisins er ekki síður mikil-
vægt en jafnvægi á öðrum sviðum efnahags-
lífsins. BIS, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn o.fl.
hafa unnið að því að koma upp alþjóðlegum
viðmiðunum í því sambandi.17 Eftirlit með
þessum stöðlum mun verða virkur þáttur í
reglubundnu eftirlitsstarfi IMF framvegis.

• Óhóflegt fjármagnsinnstreymi getur skapað
illviðráðanleg vandamál í hagstjórn. Spurn-
ingin er hvort eða hvernig hægt sé að hemja
það. Hugmyndir Tobins um skatt á fjármagns-
hreyfingar koma enn á ný til umræðu, en efa-
semdir eru um framkvæmanleika þeirra.
Önnur leið til þess að halda aftur af óhóflegu
fjármagnsinnstreymi er að setja fjármálastofn-
unum strangari reglur og auka eftirlit með
þeim, eins og Jeffrey Sachs hefur lagt til.
Miklu máli skiptir einnig með hvaða hætti er
staðið að því að auka frjálsræði á sviði fjár-
magnshreyfinga. Í öllu falli virðist ljóst að
bæta þarf upplýsingastreymið. Alþjóðagjald-
eyrissjóðurinn mun beita sér fyrir skilvirkari
söfnun, miðlun og túlkun upplýsinga um al-
þjóðlegar fjármagnshreyfingar, sem lið í því
að bæta forvarnarstarf í kjölfar kreppunnar í
Asíu. Sérstök áhersla verður lögð á að fylgjast
með skammtímalánastreymi. Einnig er ljóst
að tímasetning og framkvæmd afnáms hafta á
fjármagnshreyfingar er mjög mikilvæg.
Sveigjanlegri gengisstefna getur einnig haml-
að gegn óhóflegu innstreymi, eins og áður
hefur verið minnst á.

• Í kjölfar kreppunnar í Mexíkó var hamrað á
því að Asíuríkin væru ekki eins næm fyrir
dyntum alþjóðlegs fjármagnsmarkaðar, sök-
um þess hve hlutfall þjóðhagslegs sparnaðar
er hátt. Atburðir síðasta árs leiða í ljós með
sársaukafullum hætti að hátt hlutfall þjóðhags-
legs sparnaðar er engin trygging gegn áföllum
af völdum sviptinga á alþjóðlegum fjármagns-
markaði.

• Loks leiðir kreppan í Asíu óhjákvæmilega
hugann að möguleikum þess að viðhalda
stöðugleika í gengismálum við skilyrði ofur-
hreyfanlegs fjármagns. Ennfremur styrkir hún
það sjónarmið að varhugavert geti verið að
festa gengið við gjaldmiðil sem ekki hefur
yfirgnæfandi hlutdeild í utanríkisviðskiptum.
Þetta leiðir óneitanlega hugann að hugmynd-
um um tengsl krónunnar við evru. Engin alls-
herjarlausn er þó til hvað varðar gengisstefn-
una.

Hér verður látið staðar numið í þessum hug-
leiðingum um kreppuna í Asíu. Ef að líkum
lætur mun nýtt tímaskeið framfara renna upp í
Asíu eftir að öfl hinnar skapandi eyðingar, sem
halda hagvaxtarhjólinu á hreyfingu, hafa leikið
um Asíulönd um stund. Mun það framfaraskeið
að vonum byggja á traustari grunni en hið fyrra.
Enn sér þó ekki fyrir endann á kreppunni og það
kann að taka löndin sem verst hafa orðið úti mun
lengri tíma að vinna sig út úr vandanum en
nokkurn óraði fyrir í upphafi.
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