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Talsvert er um það fjallað erlendis hvaða
lærdóm megi draga af þeim áföllum sem
efnahagslíf nokkurra landa hafa orðið fyrir
síðustu ár. Til dæmis gerði efnahagskreppa
vart við sig í Suðaustur-Asíu fyrir tveimur
árum, og er hún talin hafa leitt í ljós að
varasamt sé að treysta í miklum mæli á
skammtímalánsfé erlendis frá. Það geti haft
skaðleg áhrif bæði þegar það streymir inn í
miklum mæli (ofþensluáhrif á eftirspurn) og
þegar eitthvað bjátar á, því þá kann straum-
urinn að snúast snögglega, með alvarlegum
afleiðingum. Þeir sem fjallað hafa um þessi
vandamál beina athyglinni m.a. að því verk-
lagi og viðmiðunum sem alþjóðlegir fjár-
magnsstraumar ráðast af. Nýleg þróun í átt
til aukins frjálsræðis í gjaldeyrisviðskiptum
hefur stuðlað að stórauknu fjárstreymi milli
landa. Það er ekki vandamál í sjálfu sér
heldur hitt að fé getur streymt fram og til
baka í miklum mæli á skömmum tíma og
aukið á efnahagsvanda sem upp kemur, eða
m.ö.o. gert litla röskun að kreppu í einu
landi sem hætt er við að smitist til annarra.
Því er von að spurt sé hverra breytinga sé
þörf til að afstýra slíkum vanda. Sem dæmi
hefur verið nefnt að efla ætti stofnun eins og
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn svo hann geti
komið til hjálpar þar sem vandamál koma
upp. Til að afstýra þeim vandræðum sem
fylgja miklu fjárútstreymi frá einhverju
landi ætti hann að vera alþjóðlegur lánveit-

andi í neyð og jafnframt að hafa tök á því að
beina efnahagsstjórn hlutaðeigandi lands á
rétta braut. Um þetta eru skiptar skoðanir
og er bent á að betra sé að „byrgja brunn-
inn“, þ.e. að stemma stigu við þeim vanda
sem mikið fjárflæði milli landa getur valdið.
Í því sambandi beinist athyglin að ýmsum
atriðum svo sem eiginfjárkröfum fjármála-
stofnana, eftirliti með fjármagnsmörkuðum,
birtingu upplýsinga og síðast en ekki síst al-
mennri stjórn efnahagsmála.

Um nokkurra ára skeið hafa bankar
þurft að fylgja tilteknum eiginfjárreglum
sem oft eru nefndar CAD reglur eftir heitinu
á tilskipun Evrópusambandsins sem um
þetta fjallar (e: Capital Adequacy Direct-
ive), en hún tekur mið af tillögum frá svo-
kallaðri Basel-nefnd sem aðsetur hefur í
BIS, Alþjóðagreiðslubankanum í Basel.
Hún vinnur nú að nýjum viðmiðunum í þess-
um efnum sem fela í sér róttækar breytingar.
Hafa drög að þeim verið kynnt, m.a. á ver-
aldarvefnum, og er þess getið að leitað sé
umsagna um þau til marsloka á næsta ári.
Fela þau í sér strangari kröfu um eigið fé en
verið hefur og byggja m.a. á mati virtra
fyrirtækja á lánshæfi ríkja og annarra lán-
taka. Skuldir OECD-ríkja, sem teljast
áhættulaus í gildandi reglum, geta, sam-
kvæmt drögunum, talist til áhættulána, en
það felur í sér að banki sem á slíka kröfu
verður að mæta henni með betri eiginfjár-
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stöðu en hann þarf skv. gildandi reglum. Og
lán til atvinnufyrirtækja, sem nú þarf að
mæta með hæsta hlutfalli eiginfjár (áhættu-
flokkur 1), geta ýmist talist áhættuminni eða
áhættumeiri en nú (áhættuflokkur 1,5 mest),
allt eftir einkunninni frá hinum viðurkenndu
matsfyrirtækjum. Þá er í drögunum lögð
áhersla á að fjármálastofnanir hafi viðun-
andi jafnvægi á ýmsum þáttum í reikningum
sínum svo sem gjaldeyriseignum og skuld-
um, skuldbindingum með breytilegum (eða
föstum) vöxtum og skuldbindingum með til-
teknum lánstíma. Markmiðið er að stuðla
að mun meiri varkárni í starfsemi banka og
annarra lánastofnana en áður, en þær eru
mikilvirkastar við miðlun fjármagns milli
landa. Hjá Evrópusambandinu er einnig
unnið að drögum að nýrri tilskipun um lág-
mark eigin fjár. Er búist við að þau sjái
dagsins ljós nú með haustinu og að þeim
muni svipa til draga Basel-nefndarinnar.
Þessar hugmyndir verða ugglaust áberandi
umræðuefni í fjármálaheiminum næstu
misseri. Leiði starf Evrópusambandsins í
þessum efnum til nýrrar tilskipunar um
eigið fé mun hún að líkindum verða skuld-
bindandi fyrir aðildarríki Evrópska efna-
hagssvæðisins, þ. á m. Íslands.

Í framangreindum tillögum Basel-nefnd-
arinnar er m.a. lögð áhersla á öflugt eftirlit
með fjármagnsmarkaði hvers lands fyrir
sig. Er að því vikið að eftirlitsaðilar skuli
kynna sér þann viðbúnað sem hver lána-
stofnun hefur til að mæta skyndilegu and-
streymi. Þá er mikil áhersla lögð á það í
drögunum að birtar séu greinargóðar upp-
lýsingar um stöðu fjármálastofnana og ann-
arra í því skyni að skjóta styrkari stoðum
undir þann aga sem markaðurinn getur
veitt. Þetta er raunar framhald þróunar sem
verið hefur áberandi síðustu ár, þ.e. að auka
gagnsæi um allt er lýtur að efnahagsstefnu
og framvindu mikilvægra þátta efnahags-

lífs. Í kjölfar áfalla í Mexíkó 1994 beitti
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sér t.d. fyrir
stofnun birtingarstaðals efnahagsupplýs-
inga sem lönd geta gerst aðilar að. Með því
að gerast aðili að þessum staðli hefur Ís-
land, ásamt öðrum löndum, skuldbundið sig
til að birta vissar hagstærðir innan tiltekins
frests. Því má sjá á veraldarvefnum hvenær
Hagstofa Íslands birtir næstu mælingu
neysluverðsvísitölu eða Seðlabanki Íslands
upplýsingar um gjaldeyrisstöðu og aðrar
stærðir úr efnahagsreikningi sínum svo
dæmi séu tekin. Talið er að efnahagsáföll
Taílands og Kóreu hefðu ekki orðið eins
alvarleg og raun bar vitni hefðu greinar-
góðar upplýsingar um gjaldeyrisstöðu
seðlabanka landanna birst reglulega. Þá
hefði veik gjaldeyrisstaða komið fyrr fram
og knúið stjórnvöld til að grípa til viðeig-
andi ráðstafana. Í júlí sl. gaf Alþjóðagjald-
eyrissjóðurinn jafnframt út ítarlegar við-
miðunarreglur um birtingu upplýsinga um
stefnuna í peningamálum sem líklega munu
setja svip sinn á framsetningu slíks efnis hér
á landi sem víðar á næstu árum. Einnig má
benda á að nú virðist meiri vilji til þess en
áður að birt séu álit Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins sjálfs á stöðu mála í einstökum
löndum.

Hér hefur aðeins verið drepið á örfá at-
riði sem fram hafa komið í umræðu að
undanförnu um það hvernig bæta megi
umgjörð hins alþjóðlega fjármálakerfis. En
athyglin beinist einnig að efnahagsráð-
stöfunum einstakra ríkja. Margt er ólíkt með
efnahag áðurnefndra landa í Suðaustur-
Asíu og Íslands. Við eigum þó það sam-
eiginlegt með þeim að hafa nýlega afnumið
hömlur á gjaldeyrisviðskiptum og hitt að
hafa þá stefnu að halda gengi gjaldmiðils-
ins stöðugu, þótt viðmiðunin hafi verið með
ýmsum hætti. Reynslan þykir sýna að hag-
kerfi sem hefur leyft frjálsa fjármagns-



strauma til og frá útlöndum geti verið við-
kvæmt og þar sé þörf á enn vandaðri
ákvörðunum um efnahagsmál og skipulag
innlendra fjármagnsmarkaða en í lokuðu
hagkerfi. Sé einhverju ábótavant í þeim efn-
um getur komið fram ójafnvægi í einhverri
mynd, svo sem aukin verðbólga. Við það

getur traust á hagkerfinu rýrnað snögglega
og erlendir og innlendir fjárfestar tekið
ákvarðanir sem eru því óhagstæðar. Þetta
er víti sem varast þarf hvarvetna, ekki síst í
smáum hagkerfum.
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