
Fyrir hönd stjórnar Seðlabankans býð ég ykkur
öll velkomin á 38. ársfund bankans. Reikningar
bankans fyrir árið 1998 hafa í dag verið staðfest-
ir af viðskiptaráðherra, og ársskýrsla bankans
hefur verið birt. Þar er að finna yfirlit um starf-
semi hans og afkomu auk greinargerðar um
efnahags- og peningamál á liðnu ári, svo og um
stefnu og aðgerðir Seðlabankans. Ég mun nú
gera grein fyrir nokkrum þáttum efnahagsmála
og horfum eins og þær blasa við um þessar
mundir. Mun ég einkum fjalla um það sem nán-
ast tengist starfssviði Seðlabankans.

Hagvöxtur
Árið 1998 var þriðja árið í röð sem hagvöxtur
mældist yfir 5%. Þessi öflugi hagvöxtur er ein-
stakur meðal iðnríkja. Í evrulöndum er áætlað að
hagvöxtur hafi verið 2,9% árið 1998, í Banda-
ríkjunum 3,9% og í Japan er samdráttur sem
nemur um 2,8%. Í Bretlandi er hagvöxtur talinn
hafa verið 2,5% á síðasta ári, en þar hafa menn
nú vaxandi áhyggjur af samdrætti.

Hagvöxtur hér á landi á síðasta ári var í
meginatriðum knúinn áfram af stóraukinni inn-
lendri eftirspurn, bæði fyrirtækja og heimila.
Launahækkanir á árunum 1997 og 1998 leiddu
til þess að ráðstöfunartekjur jukust verulega,
atvinna jókst og skattalækkanir komu einnig til.
Í heild er talið að kaupmáttur ráðstöfunartekna á
mann hafi vaxið um 9% á árinu. Einkaneysla
jókst hins vegar enn meira eða um 11%. Þessu
til viðbótar jókst fjárfesting í íbúðarhúsnæði um

rúmlega 5% í framhaldi af samdrætti á árinu
1997. Heimilin fjármögnuðu því aukna neyslu
og fjárfestingu að hluta með lántökum, og jukust
skuldir heimilanna um 14,1% frá upphafi til loka
árs.

Annar aflvaki aukinnar eftirspurnar var
mikil og vaxandi fjárfesting fyrirtækja. Fjárfest-
ing atvinnuveganna jókst um rúmlega þriðjung
og náði nú til flestra atvinnugreina. Opinber fjár-
festing jókst einnig annað árið í röð, nú um
3,7%. Áfram er reiknað með því að hagvöxtur
hér á landi verði mikill á þessu ári. Talið er lík-
legt að hagvöxtur verði drjúgur í Bandaríkjun-
um, en spáð er minnkandi hagvexti í Evrópu og
áframhaldandi samdrætti í Japan.
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ræðu þá sem hér fer á eftir.

Hagvöxtur
Magnbreytingar vergrar landsframleiðslu

1986 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

-2,0

-4,0

%



Verðbólga
Þrátt fyrir öran vöxt eftirspurnar, miklar launa-
hækkanir tvö síðustu ár og minnkandi atvinnu-
leysi var verðbólga mjög lítil á árinu. Frá upp-
hafi til loka árs 1998 hækkaði vísitala neyslu-
verðs aðeins um 1,3%, en hækkun milli ára varð
1,7%. Þetta er vissulega góður árangur. Helstu
beinar ástæður lítillar verðbólgu eru líklega
þrjár. Í fyrsta lagi var framleiðniaukning mikil
eða tæp 2,5% í hagkerfinu í heild. Í öðru lagi
lækkaði innflutningsverð í erlendri mynt, m.a.
vegna kreppunnar á nýmarkaðssvæðum. Í þriðja
lagi styrktist gengi krónunnar nokkuð á árinu, og
er ljóst að án aðhaldssamrar stefnu í peninga-
málum hefði verðbólga orðið meiri. Spá Seðla-
bankans í janúar gerir ráð fyrir því að verðbólga
verði 1,9% milli ára, en 2,2% frá upphafi til loka
þessa árs. Áfram eru því horfur á lítilli verð-
bólgu hér á landi. 

Afkoma atvinnuvega og vinnumarkaður
Sökum ört hækkandi verðlags sjávarafurða og
lækkandi innflutningsverðs bötnuðu viðskipta-
kjör þjóðarbúsins umtalsvert á árinu 1998 eða
um 4% í vöru- og þjónustuviðskiptum. Afkoma
fyrirtækja var á heildina litið góð eða svipuð og
árið áður. Athyglisvert er að afkoma iðn-
fyrirtækja sem skráð eru á Verðbréfaþingi Ís-
lands var góð á árinu, og ef Járnblendiverk-
smiðjan er undanskilin varð hún ívið betri en á
fyrra ári gagnstætt því sem sumir bjuggust við.

Á árinu dró úr atvinnuleysi og það svo að ástæða
hefði verið til að óttast aukið launaskrið. Þess
reyndist þó ekki gæta, enda voru samnings-
bundnar launahækkanir miklar og aukinn inn-
flutningur vinnuafls létti af spennu á vinnumark-
aðnum.

Viðskiptahalli
Viðskiptahalli jókst verulega frá fyrra ári, og er
enginn vafi á því að mikilvægasta verkefni
hagstjórnar í náinni framtíð er að koma böndum
á hann. Hann reyndist 33,4 milljarðar króna eða
5,7% af landsframleiðslu. Þótt samdráttur í
vöruútflutningi eigi þarna nokkurn hlut að máli
er ástæðu hallans öðru fremur að leita í miklum
innflutningi, en hann jókst um 22% frá fyrra ári.
Ljóst er að tímabundnar ástæður hafa nokkru
ráðið um halla ársins 1998. Þar má nefna flug-
vélaviðskipti, birgðasöfnun álvera og innflutn-
ing fjárfestingarvöru í tengslum við stóriðju og
virkjanaframkvæmdir á árinu. Ætla má að um
40% viðskiptahallans eigi rætur í slíkum þáttum

sem líklegir eru til að skila auknum útflutningi í
framtíðinni. Eftir standa þá um 20 milljarðar
króna sem nauðsynlegt verður að bregðast við
svo að komist verði hjá því að langtímajafnvægi
raskist í þjóðarbúskapnum.
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Ríkisfjármál
Í því efni hlýtur athygli að beinast að ríkisfjár-
málunum. Ríkissjóður er nú rekinn með afgangi,
og hafa orðið ánægjuleg umskipti í þeim efnum.
Tekjuafgangur ríkissjóðs árið 1998 nam tæplega
8 milljörðum króna. Lánsfjárafgangur varð mun
meiri, m.a. vegna eignasölu, eða um 16 milljarð-
ar króna. Af þeirri fjárhæð greiddi ríkissjóður
upp erlend lán að fjárhæð tæplega 10 milljarðar
króna. Þegar lagt er mat á stöðu ríkisfjármála
verður að taka tillit til hagsveiflunnar. Ef leiðrétt
er fyrir henni var ástand ríkisfjármála svipað á
árinu 1998 og 1997. Þar við bætist að halli á
rekstri sveitarfélaga er talinn hafa vaxið í nær 4
milljarða króna 1998. Þegar tekið hefur verið
tillit til hagsveiflu hefur því afkoma hins opin-
bera í heild breyst af þessum sökum úr afgangi
árið 1997 í örlítinn halla.

Þjóðhagssparnaður á Íslandi er með því
lægsta sem gerist meðal þróaðra ríkja og var árið
1998 15,9% af landsframleiðslu. Hlutfall fjár-
munamyndunar af landsframleiðslu hefur hækk-
að töluvert á allra síðustu árum og var 1998
21,4%. Þjóðhagslegur sparnaður dugar því eng-
an veginn til að fjármagna fjárfestinguna. Á
síðastliðnu hausti kom út á vegum fjármála-
ráðuneytisins skýrsla nefndar sem skipuð var til
þess að gera tillögur um hvernig auka mætti
þjóðhagslegan sparnað. Nefndin komst að þeirri
niðurstöðu að öruggasta og fljótvirkasta leiðin

til að efla hann væri að treysta afkomu hins
opinbera með aðhaldi í opinberum rekstri.
Nefndin lagði einnig til aukinn lífeyrissparnað
sem þegar er kominn til framkvæmda og að sér-
stakur skattafsláttur vegna hlutabréfakaupa yrði
framlengdur. Alþingi hefur einnig samþykkt
það. Fullvíst má þó telja að það markmið nefnd-
arinnar að auka þjóðhagslegan sparnað í um
20% af landsframleiðslu náist ekki nema með
auknu aðhaldi í opinberum rekstri. Að því þarf
að stefna svo að sigrast verði á viðskiptahall-
anum.

Peningamál
Ég mun nú víkja að stefnu bankans í peninga-
málum, framkvæmd hennar og þeim vanda-
málum sem helst er við að glíma í þeim efnum.
Eins og oft hefur verið ítrekað er markmið
bankans stöðugt verðlag, og er það í samræmi
við alþjóðleg sjónarmið um hlutverk seðla-
banka. Rökin fyrir því að meginmarkmið seðla-
banka skuli vera aðeins eitt, þ.e. stöðugt verðlag,
eru þau að í raun hafi seðlabankar aðeins eitt
sjálfstætt stjórntæki þegar fjármagnshreyfingar
eru fullkomlega frjálsar, þar sem náin tengsl eru
milli vaxta og gengis við þær aðstæður.

Í opnu hagkerfi eins og hinu íslenska er náið
samband á milli gengis og verðlags. Stjórntæki
hafa skjótari og meiri áhrif á gengi en verðlag,
og auðvelt er að fylgjast með daglegri þróun
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þess. Millimarkmið stefnunnar í peningamálum
hefur því verið stöðugt gengi. Seðlabankinn
verður því að beita vöxtum til þess að halda
gengi krónunnar innan tilskilinna marka. Af
þessu leiðir að peningamálastefnu verður ekki
beitt til þess að ná öðrum markmiðum í efna-
hagsmálum, svo sem jöfnuði í viðskiptum við
útlönd eða tilteknu atvinnustigi.

Útlánaþensla
Aðstæður í efnahagsmálum á síðasta ári kröfð-
ust aðhaldssamrar peningastefnu af hálfu Seðla-
bankans. Vöxtur útlána var hraður á árinu 1998
og mestur hjá bönkum og sparisjóðum sem juku
enn hlut sinn á lánamarkaði. Útlánavöxtur
innlánsstofnana varð tæplega 28% ef leiðrétt er
fyrir sameiningu fjárfestingarlánasjóðs við einn
viðskiptabankanna á árinu. Vöxtur peninga-
magns og sparifjár (M3) var einnig mikill eða
um 15%. Vaxandi útlánaaukning var einnig hjá
öðrum fyrirtækjum í lánakerfinu, einkum hjá
nýjum lánastofnunum. Mikla aukningu útlána
má einnig skýra að hluta með vaxandi sam-
keppni á lánamarkaði og þátttöku nýrra aðila.
Það er því ekki síður aukið framboð en eftir-
spurn sem hefur valdið útlánaaukningunni.
Mestur hluti aukinna útlána innlánsstofnana var
endurlánað erlent lánsfé. Aukna spurn eftir láns-
fé má rekja nokkuð jafnt til atvinnufyrirtækja og
heimila.

Í haustskýrslu sinni í nóvember sl. varaði
Seðlabankinn við of hraðri útlánaaukningu. Hún
ýtti undir þenslu og hefði einnig í för með sér
hættur fyrir lánastofnanirnar sjálfar. Í þeim efn-
um væri reynsla grannþjóðanna víti til varnaðar
og skammt að minnast erfiðleika sem sum nor-
ræn fjármálakerfi áttu við að etja í upphafi þessa
áratugar þegar saman fór fyrsta efnahagssveiflan
eftir að frelsi var komið á fjármagnsmarkaði og
höft höfðu verið afnumin í gjaldeyrisviðskipt-
um. Í því sambandi þurfa lánastofnanir sérstak-
lega að huga að áhættu sem tengd er gjaldeyris-
viðskiptum, ekki síst stuttum erlendum lánum,
þar sem framboð slíkra lána getur dregist saman
með stuttum fyrirvara eins og reynsla margra
þjóða hefur sýnt á undanförnum misserum. Þá
breytist eðli áhættunnar og tengist ekki lengur
einstökum stofnunum, heldur fjármálakerfinu í
heild. Um þetta hefur Seðlabankinn fengið
ábendingar bæði frá hinum alþjóðlegu mats-
fyrirtækjum og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum.
Seðlabankinn áréttaði viðvörunarorð sín á fund-
um með bankastjórnum lánastofnana, svo og
með bréfaskriftum í byrjun desember. Þegar lið-
ið var langt fram í febrúar á þessu ári og litlar
breytingar sáust á útlánatölum og erlendum
skammtímalánum lánastofnana taldi bankinn sig
knúinn til að beita aðgerðum sem ég mun gera
nánari grein fyrir hér síðar.

Vaxtaákvarðanir Seðlabankans
Vaxtaákvarðanir Seðlabankans hafa áhrif á mun
skammtímavaxta hér á landi og erlendis. Í upp-
hafi árs 1998 var vaxtamunur innlendra og er-
lendra viðskiptaveginna vaxta á peningamarkaði
um 2,7%, en Seðlabankinn hækkaði vexti í nóv-
ember 1997 í framhaldi af gjaldeyrisútstreymi
og lækkun á gengi íslensku krónunnar á haust-
mánuðum það ár. Við þá aðgerð urðu straum-
hvörf á gjaldeyrismarkaði, krónan styrktist og
þeirra áhrifa gætti allt fram til miðs árs 1998. Á
fyrri hluta ársins minnkaði þó munur peninga-
vaxta hér og erlendis vegna erlendra vaxta-
hækkana, og undir lok ágústmánaðar var hann
um 2,5%. Gengi krónunnar styrktist verulega á
fyrri hluta ársins 1998, og á tímabilinu frá júní-
byrjun til seinni hluta ágústmánaðar sveiflaðist
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gengi krónunnar á tiltölulega þröngu bili eða um
2,75 - 3,2% yfir miðgengi. Á fyrstu sjö mán-
uðum ársins keypti Seðlabankinn gjaldeyri á
markaðnum fyrir um 21 milljarð króna, og stóð
það í vegi fyrir því að staða krónunnar styrktist.

Síðastliðið haust gætti vaxandi óróa á alþjóð-
legum fjármálamörkuðum í kjölfar þeirra erfið-
leika sem fyrst hafði gætt í Austur-Asíu, síðan í
Rússlandi og loks í Suður-Ameríku. Við óróann
urðu fjárfestar varir um sig, og þetta hafði m.a.
áhrif á gjaldeyrismarkaði í Noregi og Svíþjóð.
Sérstaklega veiktist norska krónan. Óróinn hafði
einnig áhrif hér á landi. Líklegt má telja að
minnkandi vaxtamunur hafi einnig stuðlað að
minna gjaldeyrisinnstreymi hér. Seðlabankinn
brást við gjaldeyrisútstreymi og áhrifum þess á
gengi krónunnar með 0,3% hækkun ávöxtunar í
endurhverfum verðbréfakaupum í byrjun sept-
ember 1998. Nokkur umskipti urðu á gjaldeyris-
markaði í kjölfarið. Hins vegar var áfram út-
streymi frá miðjum október og í nóvember, en
lítils háttar innstreymi varð síðan í desember.
Útstreymi á þessu tímabili mátti að hluta rekja
til þeirrar lánsfjárteppu sem einkenndi alþjóða-
fjármálamarkaði á haustmánuðum og birtist í
erfiðara aðgengi að lánsfé og hækkandi vaxta-
álögum, en einnig mátti að einhverju marki rekja
útstreymið til ótta við viðskiptahalla og hugsan-
leg áhrif hans á gjaldeyrismarkaðinn. Erfitt er að
greina þessa þætti sundur og leggja mat á áhrif
hvors þeirra um sig.

Aðgerðir Seðlabankans í febrúar
Allgóður jöfnuður ríkti á gjaldeyrismarkaði í
janúar og febrúar á þessu ári, en þó varð vart við
gjaldeyrisútstreymi þegar líða tók á febrúar og
nokkra lækkun á gengi krónunnar. Tölur í janúar
sýndu að ekkert lát var á útlánaþenslu, og enn
jókst hún í febrúar. Útlán innlánsstofnana jukust
þá um 10 milljarða króna eða um 3,1%. Staða
erlendra skammtímaskulda hafði ekki batnað, en
þó hafa nokkrir bankanna samið um löng erlend
lán sem munu koma í stað nokkurs hluta
skammtímaskuldanna. Seðlabankinn taldi því
nauðsynlegt að grípa til aðgerða til að hamla
gegn vexti innlendrar eftirspurnar, draga úr út-
lánaaukningu, draga úr áhættutengdri erlendri
skammtímafjármögnun lánastofnana og styrkja
gjaldeyrisforðann. Seðlabankinn hækkaði vexti
sína 24. febrúar um 0,4% og setti nýjar reglur
um laust fé lánastofnana. Jafnframt lýsti bankinn
yfir því að hann hefði ekki áhuga á að gengi
krónunnar hækkaði að ráði frá því sem það var
þegar aðgerðirnar voru kynntar og myndi hann
sporna við því með aðgerðum á gjaldeyris-
markaði, þ.e. kaupa gjaldeyri á markaðnum og
styrkja þannig gjaldeyrisforðann fremur en að
láta gengið hækka að marki. Frá 24. febrúar sl.
hefur Seðlabankinn keypt gjaldeyri á markaði
umfram það sem hann hefur selt fyrir 8,4 millj-
arða króna, og gengið hefur styrkst um 0,23%.

Hinar nýju reglur um lausafjárkvöð höfðu
verið alllengi í undirbúningi, m.a. hjá banka-
eftirlitinu meðan það var í Seðlabankanum.
Hvarvetna þar sem seðlabankamenn og þeir sem
vaka yfir öryggi lánakerfa koma saman hefur
setning varúðarreglna til að tryggja ráðdeild í
lánastofnunum verið fyrirferðarmikið umræðu-
efni á síðari árum. Margvíslegar reglur af því
tagi hafa verið settar á undanförnum árum, ýmist
af seðlabönkum eða fjármálaeftirliti hlutað-
eigandi ríkja. Þar má meðal annars nefna reglur
sem eiga að tryggja að bankar hafi ávallt tiltek-
ið lágmark lauss fjár til að standa við skuldbind-
ingar sínar. Seðlabankinn hafði áður beitt regl-
um um lausafjárkvöð, en þær voru afnumdar í
mars 1998, enda voru þær orðnar úreltar og
þjónuðu ekki lengur tilgangi sínum. Í nýjum
lagaákvæðum um Seðlabankann frá því á sl. vori
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endurnýjaði löggjafinn heimildir bankans til að
setja lausafjárreglur, og eru þau ákvæði nokkuð
breytt frá eldri lögum og taka mið af breyttum
aðstæðum á fjármálamarkaði. Nýju lausafjár-
reglurnar eru töluvert frábrugðnar hinum eldri.
Þótt þær muni hafa einhver peningapólitísk áhrif
nú í upphafi meðan bankar eru að laga sig að
þeim, þá er það ekki í raun tilgangur með nýju
reglunum, heldur eru þetta umfram allt varúðar-
reglur.

Hinar nýju lausafjárreglur Seðlabankans
hafa verið allmikið til umræðu að undanförnu og
bankinn verið gagnrýndur fyrir þær. Okkur er
alveg ljóst að slíkar reglur eru ekki til vinsælda
fallnar. Þær fela í sér aðhald, og ljóst er að sumar
lánastofnanir a.m.k. þurfa að taka sig verulega á
til að uppfylla þær. Einnig var við því að búast
að viðskipti drægjust saman á einhverjum mörk-
uðum, ekki síst þeim sem hafa stuðst við
skammtímalán erlendis. Markaðir sem byggjast
á miðlun lausafjár milli banka hafa einnig eðli-
lega dregist saman á meðan bankar eru að átta
sig á og laga sig að hinum nýju reglum. Ekkert
bendir til annars en þau viðskipti falli að nýju í
eðlilegan farveg að þeirri aðlögun lokinni.

Seðlabankinn hefur átt fundi með forsvars-
mönnum lánastofnana um hinar nýju reglur og
tekið við ábendingum frá þeim. Seðlabankinn
hefur nú gefið reglurnar út að nýju og breytt
nokkrum atriðum samkvæmt ábendingum lána-
stofnana. Jafnframt hefur aðlögunartími þess að
reglurnar taki gildi með fullum þunga verið
lengdur um einn mánuð eða fram í júlí. Seðla-
bankinn hefur og ítrekað tillögur sem hann
kynnti lánastofnunum í febrúar sl. um að undir-
búa annað fyrirkomulag lausafjárstýringar, og
hafa augu manna ekki síst beinst að þýskum
reglum í þeim efnum. Seðlabankinn hefur þegar
óskað eftir tilnefningu fulltrúa frá lánastofn-
unum í nefnd til að undirbúa það mál.

Vaxtamunur á peningamarkaði milli Íslands
og helstu viðskiptalanda okkar er nú meiri en
dæmi eru til frá því að fjármagnsflutningar voru
gefnir frjálsir milli Íslands og annarra landa eða
4,2 %. Í því sambandi verða menn að hafa í huga
að hinar breyttu aðstæður á alþjóðamörkuðum
hafa undanfarna mánuði stuðlað að stefnubreyt-

ingu í peningamálum í mörgum iðnríkjum. Í stað
ofþenslu var efnahagssamdráttur talinn vera það
sem bregðast þyrfti við. Í kjölfar þess hófu ýmsir
seðlabankar í Bandaríkjunum og Evrópu að
lækka vexti sína. Frá septemberbyrjun til ársloka
lækkaði meðaltal erlendra skammtímavaxta
vegið með gengisvog íslensku krónunnar um
1%. Í Evrópu er nú spáð minnkandi hagvexti, og
atvinnuleysið er geigvænlegt. Aðgerðir í pen-
ingamálum miðast þar allar við að örva hagvöxt.
Á Íslandi er rekið sjálfstætt efnahags- og pen-
ingakerfi, og hér horfir öðruvísi við. Hér er hafið
fjórða árið í röð með um 5% hagvexti. Hér er
hætta á ofþenslu, atvinnuleysi ekkert og megin-
viðfangsefnin því að sporna við ofþenslu og
halda jafnvægi í efnahagslífinu. Við þurfum háa
vexti til að koma í veg fyrir ofþenslu. Við sjáum
að vextir ganga á víxl í löndunum umhverfis
okkur. Ekki er langt síðan vextir á breskum pen-
ingamarkaði voru á svipuðu róli og hér, og
Norðmenn voru til skamms tíma með allmiklu
hærri vexti á peningamarkaði sínum. Nú hafa
efnahagshorfur í Bretlandi breyst til hins verra
og vextir verið lækkaðir töluvert vegna þess.
Allt fer þetta eftir því hvað verið er að glíma við
í efnahagsmálum í hverju landi fyrir sig.

Breytingar á stjórntækjum
Í byrjun mars á síðastliðnu ári endurskipulagði
Seðlabankinn stjórntæki peningamála, og komu
þær breytingar til framkvæmda í áföngum á fyrri
hluta ársins. Á síðasta ársfundi gerði ég ítarlega
grein fyrir þessum breytingum og mun því nú
aðeins stikla á stóru. Meginmarkmið þessarar
nýskipunar var tvíþætt, annars vegar að sam-
ræma starfsskilyrði og aðgang innlendra lána-
stofnana að fyrirgreiðslu í Seðlabankanum og
hins vegar að samræma starfsskilyrði innlendra
lánastofnana og lánastofnana á Evrópska efna-
hagssvæðinu eftir því sem unnt væri. Stjórntæki
Seðlabankans náðu áður eingöngu til innláns-
stofnana, og aðgangur að fyrirgreiðslu í Seðla-
bankanum var bundinn við banka og sparisjóði.
Önnur markmið voru að einfalda þessi stjórn-
tæki, draga úr sjálfvirkum aðgangi lánastofnana
að Seðlabankanum, örva millibankaviðskipti og
efla eftirmarkaðinn fyrir ríkisbréf. 
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Ein veigamesta breytingin var tvímælalaust
endurskoðun bindireglna. Meginbreytingin fólst
í útvíkkun bindiskyldunnar bæði hvað varðar
stofnanir og tegundir fjárskuldbindinga. Jafn-
framt var bindihlutfallið lækkað. Vöxtum af
bundnum innstæðum var einnig breytt. Í stað
verðtryggingar urðu þær óverðtryggðar með til-
teknum nafnvöxtum. Bindiskyldum stofnunum
er nú heimilað að uppfylla bindiskyldu að
meðaltali á binditímanum í stað þess að bindi-
fjárhæðin sé miðuð við mánaðamót og fryst á
bindireikningum í Seðlabankanum. Þessi breyt-
ing auðveldar lánastofnunum fjárstýringu sína
og ætti að draga úr sveiflum vaxta á peninga-
markaði. Þegar hinar nýju bindireglur voru sett-
ar var ekki vitað með vissu hvort eða hvernig
Seðlabanki Evrópu myndi framfylgja bindi-
skyldu. Það varð ljóst á síðari hluta ársins, og
reyndust reglur hans frábrugðnar reglum Seðla-
banka Íslands bæði að því er snertir bindiskyldu-
hlutfall og vexti sem greiddir eru af bundnu fé.
Vegna hættu á ofþenslu í íslensku efnahagslífi
hefur Seðlabanki Íslands hins vegar ekki treyst
sér til að breyta sínum reglum, enda myndi það
fela í sér slökun í peningamálum frá því sem nú
er. Einkum hefur verið gagnrýnt að Seðlabank-
inn skuli ekki nota sömu reglur um vexti af
bundnu fé og Seðlabanki Evrópu gerir, þ.e. að
greiða sömu vexti af því fé sem bundið er í
bankanum og greiddir eru í endurhverfum verð-
bréfakaupum hans. Slíkir vextir eru nú 3% í
Evrópu. Aðhaldið sem bindiskylda veitir er tví-
þætt, í fyrsta lagi hlutfall bindiskyldunnar og í
öðru lagi þeir vextir sem greiddir eru af bundnu
fé eða öllu heldur sá munur sem er á milli
markaðsvaxta og vaxta af bundnu fé. Beittasta
aðhaldið er að greiða enga vexti af bundnu fé
eins og þýski seðlabankinn tíðkaði til skamms
tíma. Vegna hættu á ofþenslu hér hefur Seðla-
bankinn ekki treyst sér til að hækka þá vexti sem
hann greiðir af bundnu fé og nema 6,2%. Vextir
í endurhverfum verðbréfakaupum Seðlabankans
eru nú 7,9% og því nokkur vaxtamunur.
Hækkun vaxta nú hefði í för með sér slökun í
peningamálum, og til þess eru engar aðstæður
um þessar mundir. Það er auðvitað helst á sviði
vaxta sem reikna má með að skilji á milli Íslands

og evrulanda. Þetta breytir ekki þeirri ætlun
Seðlabankans að leitast í framtíðinni við að gera
starfsskilyrði banka og íslenskra lánastofnana
eins sambærileg og unnt er við það sem tíðkast
á Evrópska efnahagssvæðinu.

Breytingarnar á stjórntækjum bankans höfðu
ekki áhrif á stefnuna í peningamálum eða grund-
vallaratriði í framkvæmd hennar. Aðalstýritæki
bankans er sem fyrr skammtímavextir á
peningamarkaði, nú til 14 daga. Þar hefur bank-
inn áhrif með ákvörðun vaxta í endurhverfum
verðbréfaviðskiptum. Í breytingunni fólst því
ekki breyting á því aðhaldi sem beitt hafði verið
í peningamálum.

Breytingarnar sem gerðar voru á stjórntækj-
um bankans leiddu til þess að endurhverf við-
skipti treystust enn frekar í sessi sem meginfar-
vegur lausafjárviðskipta bankans við lánastofn-
anir. Veruleg aukning varð á endurhverfum við-
skiptum bankans á árinu, og var dagleg meðal-
staða þeirra um 9,6 milljarðar króna, um 6,5
milljörðum hærri en 1997. Þetta leiddi þó ekki
til umtalsverðrar aukningar á grunnfé bankans
sem jókst um 4,5% á árinu samanborið við 3,1%
1997. Ástæða þessa er samdráttur í öðrum kröf-
um bankans, einkum á ríkissjóð, en sjóðstaða
ríkissjóðs var afar góð á síðari hluta ársins.
Hluta þeirrar bættu stöðu nýtti ríkissjóður til að
kaupa af Seðlabankanum langtímaverðbréf
ríkissjóðs, og lækkaði markaðsverðbréfaeign
bankans í langtímabréfum um tæplega 7 millj-
arða króna á árinu.

Afkoma lánastofnana
Mikill vöxtur í útlánum banka og sparisjóða á
árinu 1998 varð til þess að efnahagsreikningur
þeirra þandist að mun. Niðurstaða efnahags-
reiknings banka og sparisjóða var 27% hærri í
lok árs 1998 en í árslok 1997. Hagnaður flestra
stofnananna var í heild nokkuð góður. Tekjur
viðskiptabanka af hlutabréfum og eignarhlutum
hækkuðu verulega, og gengishagnaður þeirra af
fjármálastarfsemi meira en tvöfaldaðist frá árinu
áður. Sem hlutfall af hreinum rekstrartekjum
varð gengishagnaður viðskiptabankanna tæp-
lega tvisvar sinnum meiri en 1997. Vaxtamunur
banka og sparisjóða minnkaði. Arðsemi eigin
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fjár þeirra var allgóð á árinu og mun betri en árið
á undan. Vegna mikillar þenslu efnahagsreikn-
ingsins styrktist eiginfjárstaða banka og spari-
sjóða lítið þrátt fyrir góða afkomu og öflun nýs
eigin fjár, og var eiginfjárhlutfall samkvæmt
skilgreiningu laga um 10%. Eiginfjárhlutfall án
víkjandi lána var rétt um 8%, nokkru lægra en í
lok árs 1997 og töluvert lægra en í árslok 1995.
Eiginfjárhlutfall sparisjóðanna í heild var hærra
en viðskiptabankanna.

Framlag viðskiptabanka og sparisjóða í af-
skriftareikning útlána hækkaði nokkuð á árinu
1998, en lækkaði sem hlutfall af meðalstöðu
efnahagsreiknings og hafði ekki verið lægra á
þann mælikvarða síðan 1988. Rekstrargjöld við-
skiptabanka og sparisjóða jukust um tvo millj-
arða króna á árinu, en lækkuðu sem hlutfall af
meðalstöðu efnahagsreiknings. Afkoma annarra
lánastofnana virðist einnig hafa verið góð á ár-
inu.

Ég hef þegar rætt um mikla útlánaþenslu
lánastofnana. Ég vil ítreka það sem Seðlabank-
inn hefur áður látið frá sér fara að nauðsynlegt er
að þær hyggi ætíð vel að áhættu útlána sinna,
ekki síður í góðæri en þegar miður árar, og beiti
nákvæmri áhættustýringu. Margar þeirra þurfa
jafnframt að huga að því að styrkja eiginfjár-
stöðu sína, ekki síst eiginfjárstöðuna án víkjandi
lána. Þetta er nauðsynlegt til þess að lánastofn-
anir séu við því búnar að mæta sveiflum sem

verða óhjákvæmilega í efnahagslífinu. Þá þarf
einnig að vinna áfram að hagræðingu í lána-
stofnunum, bæði innan hverrar stofnunar fyrir
sig og með frekari sameiningu lánastofnana.

Fjármálastöðugleiki
Um nokkurt skeið hefur verið unnið að undir-
búningi þess að efla yfirsýn Seðlabankans yfir
stöðu fjármálakerfisins umfram það sem gerðist
með reglulegri tilsjón bankaeftirlitsins. Starf-
semi eftirlitsins beindist einkum að því að gæta
þess að einstakar stofnanir sem undir það heyrðu
störfuðu í samræmi við ákvæði laga og reglna.
Hugmyndir um hin nýju viðfangsefni Seðla-
bankans mótuðust fremur af vaxandi nauðsyn
þess að með opnun fjármagnsmarkaða yrði
fylgst betur með stöðu fjármálakerfisins í heild,
m.a. greiðslumiðlun, og hættum sem stofnunum
kynni að stafa af breytingum í rekstrarumhverfi
þeirra. Seðlabankar ýmissa landa hafa á undan-
förnum árum lagt æ meiri áherslu á verkefni af
þessu tagi. Stofnun Fjármálaeftirlitsins og flutn-
ingur bankaeftirlits úr Seðlabankanum flýtti
nokkuð fyrir því að skilgreind yrðu þau verkefni
bankans er lúta að fjármálastöðugleika. Í byrjun
þessa árs var sett innanhússnefnd til þess að
fjalla um stöðugleika í fjármálakerfi. Nefndin
verður bankastjórn til ráðgjafar um allt sem lýtur
að stöðugleika og öryggi fjármálastofnana og
markaða, stöðugleika fjármálakerfisins í heild
og samhengi efnahagsþróunar, hagstjórnar og
fjármálalegs stöðugleika. 

Lífeyrissjóðir
Á árinu 1998 hélt áfram sú breyting á eignasam-
setningu lífeyrissjóðanna sem segja má að hafi
byrjað í verulegum mæli á árinu 1997 og felst
einkum í stórauknum kaupum þeirra á erlendum
verðbréfum. Á sama tíma hafa þeir dregið veru-
lega úr kaupum á húsbréfum og skuldabréfum
ríkisins, en fjárfest meira í innlendum verðbréfa-
sjóðum. Líklegt er að þar sé einungis um að
ræða tilfærslu frá beinum kaupum þessara bréfa
yfir í sjóði sem fjárfesta í húsbréfum. Húsbréfa-
eign lífeyrissjóðanna dróst saman á árinu í fyrsta
skipti síðan útgáfa þeirra bréfa hófst. Áætlað er
að hrein eign lífeyrissjóðanna til greiðslu lífeyris
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hafi í heild numið 405 milljörðum króna í árslok
1998.

Í lok árs 1998 nam eign lífeyrissjóða í er-
lendum verðbréfum rúmlega 46 milljörðum
króna, og voru það 11,5% af hreinni eign sjóð-
anna. Skiptist þessi eign nokkuð jafnt á hluta-
bréf, hlutabréfasjóði og skuldabréfasjóði, en auk
þess áttu lífeyrissjóðirnir lítið magn annarra er-
lendra skuldabréfa. Aukning erlendrar verð-
bréfaeignar lífeyrissjóðanna í heild var yfir 80%
á árinu. Á síðustu þremur árum hafa þeir meira
en nífaldað eign sína í erlendum verðbréfum.
Samkvæmt lögum um lífeyrissjóði skulu þeir
takmarka áhættu í erlendum gjaldmiðlum í heild
við 40% af hreinni eign. Þeir hafa því enn mikið
svigrúm til fjárfestingar í erlendum verðbréfum.
Hlutabréfaeign lífeyrissjóðanna hefur aukist
jafnt og þétt síðustu árin. Í lok árs 1998 áttu þeir
28 milljarða króna í innlendum hlutabréfum,
22,5% meira en í lok ársins 1997. Þótt þetta sé
allnokkur aukning var hún mun minni en tvö
árin næst á undan, en þá var hún um 80% hvort
árið.

Í heild fjárfestu Íslendingar í erlendum verð-
bréfum fyrir 22,7 milljarða króna árið 1998, og
erlend verðbréfaeign er talin hafa numið alls 55
milljörðum króna í lok ársins. Arðs af þessum
eignum er farið að gæta í þjóðhagsreikningum.
Þegar þess er gætt að Seðlabankinn seldi ríkis-
sjóði gjaldeyri fyrir 17 milljarða króna á sl. ári
vegna afborgana og vaxta af erlendum lánum og
að halli af viðskiptum við útlönd varð 32,5 millj-
arðar króna verður að ætla að þjóðarbúið hafi
sýnt mikinn styrk því að erlend staða Seðla-
bankans rýrnaði mjög lítið á árinu.

Greiðslumiðlun
Á síðasta ársfundi gerði ég allítarlega grein fyrir
afskiptum Seðlabankans af greiðslumiðlun.
Hefur bankinn beint athygli sinni í vaxandi mæli
að þessum þætti á undanförnum árum. Á síðasta
ári var nýtt ákvæði fellt inn í lögin um Seðla-
banka Íslands um hlutverk bankans á sviði
greiðslumiðlunar og þar kveðið á um að hann
skuli stuðla að greiðri, hagkvæmri og öruggri
greiðslumiðlun í landinu. Þetta ákvæði leggur
Seðlabankanum ótvírætt auknar skyldur á herðar

og skýtur lagastoðum undir afskipti hans af ein-
stökum greiðslumiðlum.

Á síðastliðnu ári skipuðu Seðlabanki Íslands
og Samband íslenskra viðskiptabanka vinnuhóp
til að huga að núverandi stöðu og framtíðar-
skipan greiðslumiðlunarkerfisins. Vinnuhópur-
inn leitaði erlendrar ráðgjafar hjá KPMG í
London sem starfaði með samnefndu innlendu
endurskoðunarfyrirtæki að málinu.

Vinnuhópurinn skilaði tillögum sínum í des-
ember 1998 og lagði til umfangsmiklar breyt-
ingar á innlendri greiðslumiðlun. Þær beinast
m.a. að skýrari skilgreiningu á stórgreiðslumiðl-
un og smágreiðslumiðlun. Með stórgreiðslu-
miðlun er einkum átt við uppgjör á greiðslum
milli lánastofnana, en smágreiðslumiðlun er
uppgjör á greiðslum með tékkum, greiðslukort-
um og fleiri greiðslumiðlum í almennri notkun.
Tillögur um breytt skipulag í þessum efnum
hafa tvíþættan tilgang, þ.e. að auka öryggi ann-
ars vegar og hins vegar að mynda skýrar reglur
um aðgang að uppgjörskerfum. Þetta eru mikil-
væg úrlausnarefni, m.a. vegna aukinnar sam-
keppni á fjármagnsmarkaði hér á landi og fjöl-
breytni þeirra fyrirtækja sem á markaðnum
starfa.

Ekki er tími til að rekja efni tillagnanna frek-
ar hér, en enginn vafi er á því að þær hefðu í för
með sér allmikla uppstokkun þess fyrirkomulags
sem nú er. Væntanlega myndu þær breytingar
einkum hafa áhrif á starfsemi Reiknistofu bank-
anna. Hér er hins vegar um viðkvæmt og vand-
meðfarið mál að ræða þar sem vegast á mörg
sjónarmið. Eitt af því sem knýr á um breytingar
eru samkeppnissjónarmið sem kunna að leiða til
þess að núverandi eignaraðilar Reiknistofunnar
verði knúðir til breytinga sem ekki er víst að
þjóni heildarhagsmunum greiðslumiðlunar í
landinu. Seðlabankinn hefur af þeim sökum
mikinn áhuga á því að unnið verði markvisst að
þessu máli og nauðsynlegar breytingar verði
gerðar á núverandi fyrirkomulagi.

Lokaorð
Góðir fundargestir. Síðasta ár var að mörgu leyti
óróasamt á alþjóðlegum fjármálamörkuðum.
Hér á landi skynjuðum við vel óróann og fund-
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um hve Ísland er orðið tengt alþjóðlegu fjár-
málalífi. Öldurnar bárust hingað á síðastliðnu
hausti og höfðu m.a. áhrif á aðgang íslenskra
lánastofnana að erlendu lánsfé og á gengi ís-
lensku krónunnar. Allt var það þó með skap-
legum hætti, en engu að síður fyrirboði þess sem
gæti gerst ef verulegir erfiðleikar steðjuðu að úti
í hinum stóra heimi.

Það merkilegasta sem gerðist í okkar heims-
hluta er tvímælalaust stofnun Seðlabanka
Evrópu og hinn sameiginlegi gjaldmiðill 11
Evrópuríkja. Þar stendur Ísland utan við, en allt
er þetta okkur þó hvatning til að halda efna-
hagsmálum okkar í lagi svo að við lokum engum
leiðum fyrirfram þegar og ef til ákvörðunar
kemur hér á landi um einhvers konar tengingu
við hinn nýja gjaldmiðil. Það er því mjög mikil-
vægt að allir sem þar geta haft áhrif, m.a. Seðla-
bankinn og fjármálastofnanir, sameinist um að
fylgja stefnu jafnvægis í efnahagsmálum og
áframhaldandi stöðugleika. Með því tryggjum
við mestu hugsanlega hagsæld hér á landi á
komandi tímum.

Seðlabankinn hefur tekið miklum breyting-

um á undanförnum árum. Hann hefur leitast við
að efla sig í tvíþættu hlutverki, annars vegar að
stuðla að stöðugleika í verðlags- og peningamál-
um, hins vegar að leitast við að tryggja öryggi
fjármálakerfisins. Þetta kallar á stöðuga íhugun
þeirra þátta sem úrslitum geta ráðið. Jafnframt
þarf Seðlabankinn að gera rækilega grein fyrir
stefnu sinni og aðgerðum. Þær breytingar á út-
gáfustarfsemi bankans er formaður bankaráðs
skýrði frá í ræðu sinni hér áðan eru liður í þeirri
viðleitni.

Stjórn peningamála er sérstaklega vandasöm
við núverandi aðstæður þegar saman fer lítil
verðbólga og allmikill viðskiptahalli. Tölur sýna
þó að vel hefur tekist til, en í þessum efnum eins
og öðrum á við hið fornkveðna að allt orkar
tvímælis þá gjört er. Seðlabankinn hefur átt
mjög ánægjuleg samskipti við stjórnvöld nú sem
endranær og metur mikils það traust sem honum
hefur verið sýnt við stjórn peningamála þrátt
fyrir frekar óskýr lagaákvæði um hlutverk
bankans.

Ég þakka ánægjulegt samstarf við stjórnvöld
og fjármálastofnanir í landinu.


