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Enn um gengismál 

Fátt hefur sett sterkari svip á þróun 
alþjóða efnahagsmála undanfarið ár en 
hinar mikíu sviptingar, sem orðið hafa í 
gengismálum Evrópu. Hafa Norður-
löndin öll dregizt meira eða minna inn í 
hringiðu þeirra hræringa, sem orðið 
hafa á gjaldeyrismörkuðum á þessu 
tímabili. Þrjú Norðurlandanna, fyrst 
Finnland, síðan Svíþjóð og loks Noregur, 
hafa verið knúin til þess að hverfa frá 
yfirlýstri fastgengisstefnu sinni og takci 
upp fljótandi gengi. Dönum tókst hins 
vegar, að vísu með œrnum kostnaði, að 
halda stöðu sinni í evrópska gengis-
skráningarkerfinu, unz viðmiðunar-
mörkum þess var breytt. Íslendingar 
hafa á þessu tímabili fellt gengi krón-
unnar tvisvar, m.a. til þess að bregðast 
við áhrifum gengisbreytinga erlendis á 
viðskiptakjör hér á landi og til að 
forðast spákaupmennsku gegn íslenzku 
krónunni. 

Í ljósi þessarar atburðarásar var eðli-
legt. að gengisstefna og þróun yrði aðal-
umræðuefnið á árlegumfundi seðlabanka 
Norðurlanda, sem að þessu sinni var 
haldinn hér á landi í lok júnímánaðar. 
Til undirbúnings umrœðum á fundinum 
samdi vinnuhópur norrœnu seðlabank-
anna sérstaka skýrslu um þetta efni, þar 
sem borin er saman þróun gengismála á 
Norðurlöndum undanfarin ár og fram-
tíðarhorfur metnar. Meginefni þessarar 

skýrslu hefur nú verið þýtt á íslenzku og 
birtist sem grein í þessu hefti Fjár-
máíatíðinda. Í greininni kemur fram 
athyglisverður samanburður á efna-
hagsþróun og gengisstefnu Norður-
landa á undanförnum árum, sem Ísend-
ingar geta áreiðanlega dregið lœrdóm 
af. 

Síðan skýrslan var samin hafa nýir og 
að ýmsu leyti óvœntir atburðir gerzt á 
sviði gengismála í Evrópu, en þeir breyta 
ekki í neinum verulegum atriðum þeirri 
mynd, sem dregin er upp í greininni. Að 
vísu má segja, að sá stóraukni sveigjan-
leiki í gengisskráningu, sem tekinn var 
upp innan gengisskráningarkerfis 
Evrópu 2. ágúst sl. í kjölfar mikils 
gjaldeyrisóróa hafi í reynd falið í sér 
afturhvarf frá fastgengisstefnu, a.m.k. 
um stundarsakir. Þörfin á endurskoðun 
var hins vegar löngu Ijós orðin, og með 
því að taka upp víðari fráviksmörk í 
daglegri gengisskráningu var fyrst og 
fremst verið að leita undan þrýstingi 
markaðsins, einkum áfranskafrankann, 
jafnframt því sem leitazt er við að vinna 
tíma til að leita leiða til endurreisnar 
gengissamstarfsins á traustari grunni. 

Enginn getur nú sagt fyrir um það, 
hve langan tíma sú endurreisn muni 
taka, né heldur hvaða breytingar verða 
að lokum gerðar á kerfinu sjálfu. Hitt 
virðist hins vegar ljóst, að ágreiningur 
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og umrœður munu frekar snúast um 
form og leikreglur gengiskerfisins en 
markmið þess. Þrátt fyrir áföll undan-
farins árs eru flestir enn sannfœrðir um 
það, að stöðugleiki í gengi milli gjahl-
miðla sé mikilvœg forsenda þess, að 
hinn sameinaði markaður Evrópu skili 
þeirri hagkvœmni og auknu þjóðarfram-
leiðslu, sem að er stefnt. Stöðugleiki í 
gengi er auk þess nátengdur mark-
miðinu um stöðugleika í verðlagi sem 
undirstöðu efnahagsframfara. 

Þótt markmiðin séu þannig enn í 
grundvallaratriðum hin sömu hefur 
reynsla síðustu missera sýnt mönnum 
fram á, hversu erfitt er að tryggja fram-
gang fastgengisstefnu milli margra 
þjóða, þegar hinn alþjóðlegi fjármagns-
markaður er orðinn eins öflugur og 
hömlulaus og raun her vitni. Þessi 
reynsla hefur sýnt, að það traust, sem 
nauðsynlegt er til þess að tryggja fast-

gengi við þessi skilyrði frjáhra fjár-
magnshreyfinga, ávinnst ekki nema með 
samrœmdri efnahagsstefnu milli þjóða 
yfir langt tímahil. Sumir munu jafnvel 
hakla því fram, að það traust vinnist 
ekki að fullu, fyrr en annaðhvort hefur 
verið tekinn upp sameiginlegur gjald-
miðill eða gjaldmiðlar viðkomandi 
ríkja tengdir saman með órjúfanlegum 
böndum. 

Hér skal engu frekar spáð um 
framvindu þessara mála í Evrópu á 
nœstu árum. Íslendingar m u n u þó enn 
sem fyrr þurfa að ma.rka gengisstefnu 
sínct með hliðsjón af því sem gerist 
meðal helztu viðskiptaþjóða þeirra. 
Með fullu frelsi til fjármagnsflutninga 

/ 

milli Íslands og annarra ríkja, sem á 
mun komast í kjölfar gildistöku samn-
ingsins um evrópskt efnahagssvœði, 
hlýtur framkvœmcl gengisstefnunnar hér 
á landi enn að koma til nýrrar skoðunar. 

J.N. 



Már Guðmundsson - Harald B¢hn - Helge Fosgaard -
Kerstin Mitlid - Markku Pulli - Per Bertram: 

Gengisstefna og þróim á norrænum 
gj aldey rismörkuðum 

Eftirfarandi grein er í meginatriðum íslensk útgáfa 
skýrslu sem samin var af vinnuhópi norrænu seðla-
bankanna til undirbíinings seðlabankafuncíi Norður-
landa í júní 1993, sem haldinn var á Íslandi. Þessír 
áttu sæti í vinnuhópnum: Már Guðmundsson, for-
maður (Seðlabanka Islands), Harald B¢hn (Norges 
Bank), Helge Fosgaard (Danmarks NationalbanK), 
Kerstin Mitlid (Sveriges riksbank), Markku Pulli 
(Finlands Bank) og Per Bertram (Danmarks 
Nationalbank). Stefán Jóhann Stefánsson (Seðla-
banka Íslands) tók saman annál gengismála, og Arnór 
Sighvatsson (Seðlabanka Íslands) og Elín Guðjóns-
dottir (Seðlabanka Íslands) unnu með vinnuhópnum 
að tölfræðiviðauka. 

I. Fas tgeng í s s te fnan 

Bakgrunmir 
Tímabilið frá miðjum síðasta áratug til byrj-

unar yfirstandi áratugar einkenndist af tiltölu-
legum stöðugleika í gengismálum á Norður-

löndum. Við upphaf yfirstandandi áratugar 
hafði gengi finnska marksins og sænsku krón-
unnar verið í stórum dráttum stöðugt síðan í 
stóru gengisfellingunum 1982. Eina markverða 
gengisbreytingin var dálítil gengishækkun 
finnska marksins á árinu 1989. Gengi norsku 
krónunnar hélst innan 2,25% sveiflumarka frá 
gengisfellingunni á árinu 1986 og þar til hún 
fór á flot 10. desember sl. Danska krónan 
lækkaði ásamt öðrum myntum innan ERM,1 

síðast gagnvart þýsku marki þann 12. janúar 
1987, er gengi þýska marksins var hækkað um 
3%. Tímabilið frá desember 1989 til nóvember 
1992 varð eitt lengsta tímabil gengisstöðug-
leika á undanförnum áratugum á Íslandi. 

Rætur þessarar þróunar lágu í tiltölulega 
hagstæðum skilyrðum í flestum löndunum á 
fyrri hluta þessa tímabils og því að hið alþjóð-
lega umhverfi var tiltölulega hliðhollt stöðugu 
gengi, þar sem iðnríkin voru í einni lengstu 
uppsveiflu eftirstríðsáranna og stöðugleiki í 
gengismálum fór vaxandi í Evrópu. Stjórnvöld 
lýslu einnig yfir miklum stuðningi við fast-
gengisstefnuna. 

Nokkuð skipti í tvö hom um bagþróun á 
Norðurlöndum á seinni hluta síðasta áratugar, 
sem að hluta mátti rekja til mismunandi tíma-
setningar hagsveiflunnar í löndunum. Annars 
vegar er um að ræða Finnland og Svíþjóð, þar 
sem vöxtur þjóðarútgjalda var mikill allt tíma-
bilið, en það hélt uppi hagvexti og tiltölulega 
þokkalegu atvinnustigi. Aftur á móti sýndu 
þessi lönd merki ofþenslu á seinni hluta tíma-
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bilsins. verðbólga jókst, raungengi hækkaði, 
markaðshlutdeild þeirra erlendis lækkaði og 
viðskiptahalli fór vaxandi. Það átti eftir að hafa 
afdrifaríkar afleiðingar þegar ytri áföll riðu yfir 
í upphafi þessa áratugar. Hins vegar er um að 
ræða Danmörku, Noreg og að nokkru leyti Ís-
land, þar sem vöxtur þjóðarútgjalda var mun 
minni, en á seinni hluta tímabilsins drógust þau 
beinlínis saman í þessum löndum. Þessi þróun 
átti í Danmörku og Noregi rælur að rekja til 
þess að þau lönd höfðu áður farið í gegnum 
tímabil ofþenslu og höfðu því þegar lagað 
heildaieftirspurn að afleiðingum frjálsræðis-
þróunarinnar á lánsfjármarkaðnum. Afleið-
ingin var mun minni hagvöxtur en í Finnlandi 
og Svíþjóð á sama tímabili og vaxandi atvinnu-
leysi. Verðlag var hins vegar stöðugra og við-
skiptahalli minnkaði og snerist reyndar í af-
gang í Danmörku og Noregi, enda var vöxtur 
útflutnings umtalsverður í þessum löndum á 
þessu tímabili. Hagvöxtur var því að verulegu 
leyti leiddur af útflutningi í Danmörku og 

Noregi, og í Noregi átti hann að stórum hluta 
rætur að rekja til aukinna tekna af olíusölu. Í 
Finnlandi og Svíþjóð átti hagvöxturinn hins 
vegar fremur rætur í aukinni innlendri eftir-
spurn. Hagþróun á Norðurlöndum utan Islands 
stuðlaði lengst af á þessu tímabili fremur að 
gengishækkunarþrýstingi en gengislækkunar-
þrýstingi. 

Seinni hluti síðasta áratugar og fyrstu ár 
þessa voru tímabil aukins frjálsræðis á inn-
lendum peningamarkaði og í f jármagnshreyf-
ingum gagnvart útlöndum. Mikilvægustu skref-
in voru stigin á síðasta áratug, en afnámi hafta á 
innlendum peninga- og f jármagnsmörkuðum 
var að mestu lokið um eða upp úr honum 
miðjum. Danmörk var hins vegar fyrst til að 
lyfta hömlum af f jármagnshreyfingum. Afnám 
þeirra átti sér stað í áföngum, og síðasta skrefið 
var stigið 1. október 1988. Í Svíþjóð var höml-
unum einnig lyft í áföngum, en síðasta stóra 
skrefið var tekið um mitt ár 1989. Í Noregi var 
stórt skref stigið 1. júlí 1990. Í Finnlandi voru 
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gjaldeyrishöft afnumin í áföngum á níunda ára-
tugnum. en síðustu hömlunum var aflétt á árinu 
1991. Frá árinu 1990 hefur hömlum við fjár-
magnshreyfingum til lengri tíma verið létt af í 
áföngum á Íslandi, sem áformað er að ljúki á 
árinu 1993, og hömlum við skammtíma-
hreyfingum verður létt af í áföngum fram til 
ársins 1995. 

Afnám hamla við f jármagnshreyfingum og 
frjáisræðisþróun á innlendum fjánnagns-
mörkuðum átti sér stað í andrúmslofti aukinnar 
markaðshyggju og hafði það markmið að 
stuðla að samrunaþróun innlendra og alþjóð-
legra markaða. Á sama tíma þróuðust fjarskipti 
og samskiptatækni, sem jók verulega við-
bragðsflýti markaða. Vegna þessarar þróunar 
hafði virkni gildandi hamla á þessu sviði 
minnkað verulega. Án frjálsræðisþróunarinnar 
hefðu innlendar samkeppnisgreinar búið við 
verri skilyrði en erlendir samkeppnisaðilar. 
Frjálsræðisþróunin var því afleiðing alþjóð-
legrar þróunar og líklega óhjákvæmileg vegna 
ofannefndra þátta. 

Ofangreind frjálsræðisþróun, þróunin í f jar-
skiptum og samskiptatækni og sífellt virkari 
markaðir áttu eftir að hafa áhrif á f ramkvæmd 
gengisstefnunnar langt umfram það sem leiðir 
beint af óheftum f jármagnshreyfingum 
samkvæmt kenningum þjóðhagfræðinnar. Það 
helgast m.a. af því að hún fór saman við mikinn 
vöxt og umbreytingu á innlendum og alþjóð-
legum f jármagnsmörkuðum og hafði áhrif á 
eftirsparnarstigið í löndunum. Hér skiptir einnig 
máli að ekkert landanna hafði endurskipulagt 
skattamál sín áður en breytingin átti sér stað.1 

Þróunin ýtti þannig undir ofþenslu í löndunum, 
einkum í Finnlandi og Svíþjóð, en svipuð 
þróun hafði átt sér stað fyrr á níunda áratugnum 
í Noregi. Hún stuðlaði einnig að vexti gjald-
eyrismarkaðanna í löndunum og þeirra fjár-
stofna sem geta hreyfst í gjaldeyriskreppum. 

Þróun raungengisins og undirliða þess gefur 

2 R ó t t æ k a r b r e y t i n g a r h a f a ve r ið g e r ð a r á s k a t t k e r f u m F i n n l a n d s . 

N o r e g s og S v í þ j ó ð a r á s í ð u s t u á r u m s e m fe la í sé r l æ k k u n 

j a ð a r s k a t t a , e i n k u m á f j á r m a g n s t e k j u r . o g í s u m u m t i l f e l l u m 

m i n n i f r á d r á t t a b æ r n i v a x t a g j a l d a . 

í samanþjöppuðu formi yfirlit um hag- og 
gengisþróun í löndunum, en túlkun vísitalna 
um raungengisþróun er vandasöm vegna mæli-
vandamála og þar setn val samanburðartíma-
bils er ekki einhlítt. Eins og mynd 2 sýnir 
hækkaði raungengið töluvert í Danmörku, 
Noregi og Svíþjóð 1986-90. Í Svíþjóð stafaði 
hækkunin fyrst og fremst af launahækkunum 
umfram það sem gerðist í samkeppnis-
löndunum, en nafngengið var hins vegar til-
tölulega stöðugt. Framleiðniþróun var einnig 
nokkru hægari en í umheiminum. Í byrjun 
níunda áratugarins var raungengi sænsku krón-
unnar næstum 3% hærra en að meðaltali á 
árunum 1980-90. Í Finnlandi stafaði hækkun 
raungengisins bæði af hlutfallslegri hækkun 
launa og af hækkun nafngengis finnska 
marksins. Árið 1990 var raungengi finnska 
marksins um 7,4% hærra en að meðaltali á 
árunum 1980-90. Í Danmörku leiddi hækkun 
nafngengis og hækkun launa umfram fram-
leiðniaukningu í hlutfalli við sömu þróun í um-
heiminum til hækkunar raungengis. Raungengi 
dönsku krónunnar var um 6% hæn a 1990 en að 
meðaltali á árunum 1980-90. Í Noregi hækkaði 
raungengið nokkuð á milli áranna 1986 Og 
1988, en lækkaði síðan aftur á árinu 1990. Raun-
gengi norsku krónunnar var um 2% hærra árið 
1990 en að meðaltali á árunum 1980-90. Á Ís-
landi reis raungengið umtalsvert á árunum 1987 
og 1988 vegna efnahagslegrar ofþenslu og 
launahækkana langt umfram það sem gerðist í 
umheiminum, en lækkaði síðan aftur vegna 
mikillar lækkunar nafngengis á árunum 1988 og 
1989 og varð á árinu 1990 svipað og árið 1986, 
sem var nærri 10% undir meðaltali áranna 1980-
90. Nánari upplýsingar um þróun raungengis og 
undirhða þess er að finna í tölfræðiviðauka. 

Gengisstefnan 
Fast gengi var í upphafi þessa áratugar helsta 

millimarkmið peningastefnunnar á öllum 
Norðurlöndum og ásetningur stjórnvalda að 
halda genginu stöðugu líklega meiri en í langan 
tíma áður. Fyrir þessu voru ýmsar ástæður. 

Í fyrsta lagi var reynslan af eftirgefanlegri 
gengisstefnu á fyrri hluta síðasta áratugar ekki 



góð. Í litlum opnum hagkerfum eins og á 
Norðurlöndum er hætt við að gengislækkanir 
skili sér til lengri tíma fyrst og fremst í aukinni 
verðbólgu, en ekki í varanlegum bata sam-
keppnisstöðunnar, ef nauðsynlegar hliðar-
ráðstafanir í eftirspurnarstýringu eru ekki 
gerðar til að tryggja þá eftirspurnarlækkun sem 
nauðsynleg er í þessu sambandi. Það er því 
mikil hætta á að eftirgefanleg gengisstefna leiði 
til vítahrings verðbólgu og síendurtekinna 
gengisfellinga. Einnig er hætt við að eftirgefan-
leg gengisstefna dragi úr hvatanum til fram-
leiðniaukningar og skipulagsumbóta í útflutn-
ings- og samkeppnisgreinum þar sem vænting-
ar eru um að stjórnvöld komi til bjargar þegar 
kostnaðarþróun hefur farið úr böndum. 

Í öðru lagi var vaxandi stuðningur við þá 
hugmynd, sem hafði þegar verið rædd á áttunda 

3 Víð sijójn pcningíinidla cr »jurnan gcrður grciiiarmunur ú endan-
legLi markmiði. millimarkiniði o« vísbendinguin. Hið end;\nleg;i 
m;ii'kmið gæii i.d. vcrið stöðugi verðlag. l>ar sem verðlag er yfir-
leill ekki m;ell neniu nieð míínaðar millibili og áhril" sijórntækj;i 
peningamála eru óvis.s lil skamms u'ma litið, miðar sljóm 
pcningamáln yfirleiu að þvf uð ná einhverju millimarkmiði. svo 
sem að halda genginu lostu eða að halda vexti peningamagns 
mnan vissra marka. Slík inillimarkmið þurfa að hafa [iaim eigin-
leika að vera auðmæhinleg, ;ið verða lyrir slcrkum áhrilum íil" 
stjómtækjum peningamála og hafa mikla fylgni við hið endanlega 
markmið. Visbcndingíir segja til um hvcrsu aðhaldssöm 
peningaslefnan er. Þær gela veriö margs kynar og má l.cl. nelna 
vcxli. vaxtaról". atvinnuslig. viðskiplahalla og flesiar peninga-
slærðir. 

áratugnum, að lág verðbólga væri forsenda 
fyrir hagvexti og litlu atvinnuleysi til lengri 
tíma litið. Samanburðarrannsóknir hafa sýnt að 
jákvæð fylgni er á milli verðbólgu og atvinnu-
leysis í iðnríkjunum. Það þarf auðvitað hvorki 
að fela í sér orsakasamband né afneitun á nei-
kvæðu sambandi á milli atvinnuleysis og verð-
bólgu í hverju landi fyrir sig, a.m.k. til skemmri 
tíma litið. Hins vegar bendir margt til þess að til 
lengdar verði ekki skipt á verðbólgu og at-
vinnuleysi og að stöðugleiki í verðlagsmálum 
$é æskilegur fyrir hagvöxt og framleiðni-
aukningu. Verðbólgumarkmiðið fékk því mun 
meira vægi en áður. 

Í þriðja lagi er mjög erfitt að finna einfalt 
mill imarkmjð fyrir peningastefnu sem miðar að 
verðlagsstöðugleika í litlu opnu hagkerfi annað 
en gengið á sama tíma og miklar breytingar eru 
að eiga sér stað á peninga- og f jármagns-
mörkuðum. Við slíkar aðstæður er t.d. erfitt að 
finna peningamagnsreglu sem er í senn stöðug 
og hefur sterka fylgni við hið endanlega mark-
mið, þ.e. verðlagið. 

Í f jórða lagi leiddu frjálsari f jármagns-
hreyfingar og þróun fjarskipta- og samskipta-
tækni til þess að viðbrögð f jármagnsmarkaða 
við breytingum á gengi og í peningastefnu urðu 
sterkari og skjótvirkari. Vextir að teknu tilliti til 
væntinga um gengisbreytingar leituðu í ríkari 
mæli samræmis við það sem gerðist í um-
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heiminum. Eftirgefanleg gengisstefna hafði því 
verið í formi hærri vaxta en ella. 

Þróunin 1990 til miðs árs 1992 
Tímabilið frá ársbyrjun 1990 til miðs árs 

1992 einkenndist af vaxandi ójafnvægi í hag-
kerfum landanna og áhrifum lægðarinnar í 
heimsbúskapnum. Erfið aðlögun hófst nú í 
þeim löndum þar sem útlánaþenslan hafði verið 
hvað mest og voru í seinni fasa í frjálsræðis-
þróuninni og hagsveiflunni. Útflutningur dróst 
saman í Finnlandi, á Íslandi og í Svíþjóð á árinu 
1991 vegna hins alþjóðlega samdráttar, verri 
samkeppnisstöðu og sérstakra aðstæðna í lönd-
unum (í Finnlandi hrun Sovétríkjanna og minni 
afli á Íslandi). Vöxtur útflutnings var hins 
vegar áfram mikill í Danmörku og Noregi. 
Vaxandi ójafnvægis gætti í fjármálum hins 
opjnbera, sérstaklega í Finnlandi og Svíþjóð. Í 
Noregi snerist afgangur á hinu opinbera á árinu 
1990 í halla á árinu 1992, en Noregur var þó 
enn með opinberan halla undir Maastricht4-

mörkunum, þ.e. með halla undir 3% af lands-
framleiðslu, en það gerðu einnig Danmörk og 
Ísland. Stöðugleiki í gengismálum samfara 
samdrætti þjóðarútgjalda skilaði sér hins vegar 
í verulegri lækkun verðbólgunnar í löndunum 
öllum, þannig að á árinu 1992 voru Norðurlönd 
með einna lægsta verðbólgu meðal iðnríkja. Á 
móti kom að atvinnuleysi jókst, þannig að það 
mun á árinu 1993 verða hið mesta síðan í 
heimskreppunni miklu. 

Það er athyglisvert að á þessu tímabili fór 
munur skammtímavaxia á Norðurlöndum og í 
þýskalandi lækkandi. Það endurspeglar að 
nokkru leyti lækkun verðbólgunnar á Norður-
löndum og hækkun vaxta í Þýskalandi á tíma-
bilinu. Hins vegar virðist einnig sem ECU-
tengingin hafi í fyrstu aukið trú á fastgengis-
stefnuna og stuðlað að lægri vöxtum. 

Það tímabil sem hér er um að ræða ein-
kenndist yfirleitt af stöðugleika í gengismálum. 
Meginundantekningin var 12,3% gengisfelling 
finnska marksins 15. nóvember 1991. Einnig 
var spenna undir niðri í sænskum gengis-
málum, sem fór vaxandi þegar leið á tímabilið, 
eins og birtist í endurtekinni gjaldeyriskreppu. 
Þannig var Svíþjóð eina landið sem átti við 
gjaldeyriskreppu að glíma á árinu 1990, en 
undir niðri var einnig spenna á finnska 
gjaldeyrismarkaðnum sem kom m.a. fram í 
háum vöxtum. 
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Í lok ársins 1989 jókst spenna á finnska 
gjaldeyrismarkaðnum og vextir hækknðu. 
Gengið var þó tiltölulega stöðugt vegna hinna 
háu vaxta, og markaðsafskipti5 finnska seðla-
bankans voru lítil. Mun meiri óróa gætti þó á 
gjaldeyrismarkaði Finnlands á árinu 1991. 
Finnska markið var undir þrýstingi í mars 
vegna óvissu af kosningum og krafna um 
gengisfellingu. Finnlandsbanki (finnski seðla-
bankinn) seldi gjaldeyri nettó fyrir 6,6 ma. 
marka í mars, eins mánaða HELIBOR 6 

hækkaði í 16-17% og þriggja mánaða HELI-
BOR hækkaði í um 15%. Óróleikinn minnkaði 
hins vegar með myndun nýrrar ríkisstjórnar í 
lok apríl. Nýs óróleika gætti dagana fyrir 
tengingu finnska marksins við ECU, þar sem 
kröfur voru uppi um gengisfellingu í tengslum 
við hana. Finnlandsbanki seldi gjaldeyri fyrir 
11 ma. FIM síðustu tvær vikurnar í maí og 
peningamarkaðsvextir hækkuðu. Eftir ECU-
tenginguna snerust gjaldeyrisstraumarnir hins 
vegar við og peningamarkaðsvextir lækkuðu á 
aftur. 

Þessar gjaldeyriskreppur ásamt háværum 

kröfum um gengisfellingu marksins sýndu að 
ECU-tenging finnska marksins var aldrei nægi-
lega trúverðug. Finnland hafði einnig orðið 
fyrir verulegum ytri áföllum sem varð æ ljósara 
eftir því sem á leið. Við þessar aðstæður var 
nauðsyn á hörðum aðgerðum í opinberum f jár -
málum og á tekjusviðinu ef verja átti stöðugt 
gengi. Þar sem óvissa var um hvort og í hvaða 
mæli slíkar aðgerðir myndu koma til, jókst 
gjaldeyrisórói um sumarið og fram á haustið, 
og ekki tókst að stöðva hann þrátt fyrir um-
talsverðar vaxtahækkanir og markaðsafskipti á 
gjaldeyrismarkaðnum. Þegar gjaldeyrisforði 
Finnlandsbanka að meðtöldum framvirkum 
samningum var nánast horfinn var gengi finnska 
marksins sett á flot og síðan fellt formlega um 
12,3% þann 15. nóvember 1991. Hið nýja 
gengi náði þó ekki að verða nægilega trú-
verðugt, og á fyrri hluta ársins 1992 þurfti 
Finnlandsbanki að grípa til umtalsverðra að-
gerða til að verja það. Kreppan náði hámarki í 
apríl, en þá seldi Finnlandsbanki gjaldeyri fyrir 
11 ma. finnskra marka og vextir hækkuðu. 
Einnig voru gerðir gjaldeyrisskiptasamningar7 
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við seðlabanka Svíþjóðar. Noregs. Danmerkur 
og Þýskalands. Þýski seðlabankinn gaf einnig 
yfirlýsingu til stuðnings markinu. Þetta róaði 
markaðinn. 

Tvær gjaldeyriskreppur komu upp í Svíþjóð 
á árinu 1990. Sú fyrri varð eftir afsögn ríkis-
st jómarinnar í febrúar. Sænski seðlabankinn 
(Sveriges riksbank = Ríkisbanki Svíþjóðar) 
þurfti að styðja sænsku krónuna með um-
talsverðum markaðsafskiptum á gjaldeyris-
markaðnum og hækkaði jaðarvexti bankanna* 
um þrjú prósentustig. Sagan endurtók sig í 
október þegar gjaldeyrisiltstreymi átti sér stað 
vegna sögusagna um yfirvofandi gengis-
fellingu í tengslum við væntanlega ECU-
tengingu krónunnar. Í þetta skipti þurfti sænski 
seðlabankinn að hækka jaðarvexti bankanna 
um samtals f imm prósentustig til að snúa gjald-
eyrisiitstreyminu við. Þetta benti til þess að 
dregið hefði úr trausti á sænsku krónunni. Á-
standið batnaði hins vegar um hríð við ECU-
tenginguna 17. maí 1991 og í framhaldi af yfir-
lýsingum stjórnvalda um æskilega aðild að EB. 
Vaxtamunur gagnvart útlöndum minnkaði. 
Gengisfellingin í Finnlandi í nóvember gróf 
undan trúverðugleika ECU-tengingarinnar- í 
Svíþjóð og leiddi til útstreymis á gjaldeyri. 
Seðlabankinn þurfti þá að hækka jaðarvexti 
bankanna um samtals sex prósentustig. Áhrifa 
gjaldeyriskreppunnar í Finnlandi í apríl 1992 
gætti einnig á gjaldeyrismarkaði í Svíþjóð. 

Ástandið á gjaldeyrismarkaði í Noregi var 
ólíkt rólegra en í Finnlandi og Svíþjóð á þessu 
tímabili. Að vísu leiddu vaxtahækkanír í 
Svíþjóð á árinu 1990 í því skyni að verja 
sænsku krónuna til gjaldeyrisútstreymis í 
Noregi, sem Noregsbanki mætti með markaðs-
afskiptum. Hækkun olíuverðs á seinni hluta 
ársins styrkti hins vegar norsku krónuna. ECU-
tengingin 19. október jók einnig trúverðugleika 
gengisins nokkuð, sem var notað til að draga úr 
vaxtamun gagnvart útlöndum. Í desember 1991 
varð áhrifa frá gjaldeyriskreppunni í Finnlandi 
og Svíþjóð vart í Noregi, auk þess sem banka-

8 Sítnvkir bankar acia fcngið Irin í sicðlabankaiuim í vöxium sem 
liækka eflir jiví seni lánsljárlia'ðin \t'i"ður nK' i r i . I UitsHi l i l l áns -

vexlirnirí þess-u kerl i kalkisl jaðarvexlir (ma.rainalránla). 

kreppan gróf undan trausti á norsku krónunni. 
Noregsbanki þurfti í desember að selja gjald-
eyrí fyrir samtals 8.2 milljarða norskra króna. 
Vextir á peningamarkaði hækkuðu. en lækkuðu 
síðan aftur undir lok ársins þegar vaxtamunur 
norsku krónunnar og fræðilegs ECU varð nærri 
núlli. 

Þróun gengismála var tiltölulega róleg í 
Danmörku og á Íslandi á þessu tímabili. Engrar 
kreppu gætti í gjaldeyrismálum. Í Danmörku 
lækkaði vaxtamunur gagnvart Þýskalandi niður 
í um 1/2%, en þessi þróun snerist við eftir úrslit 
þjóðaratkvæðagreiðslunnar um Maastricht-
samkomulagið 2. júní 1992. 

II. G j a l d e y r i s k r e p p a n á N o r ð u r l ö n d u m 

Gjaldeyriskreppan á Norðurlöndum haustið 
1992 átti rætur bæði í hinu alþjóðlega umhverfi 
og í aðstæðum í löndunum sjálfum. Úrslit 
þjóðaratkvæðagreiðslunnar í Danmörku í júní 
og vaxtahækkanir þýska seðlabankans í júlí 
leiddu til þess að væntingar byggðar á efna-
hagsaðstæðum í einstökum löndum skiptu 
meira máli en áður. Fram til þess tíma höfðu 
væntingar um myntsamruna í Evrópu vegið 
mun þyngra, sem varð til þess að alþjóðlegir 
f jármagnsmarkaðir litu f ramhjá vaxandi efna-
hagslegu ójafnvægi innan og meðal einstakra 
Evrópulanda. Þar sem væntingar voru sterkar 
um að innbyrðis gengi Evrópumynta héldist 
stöðugt í aðdraganda myntsamruna hafði fjár-
magn tilhneigingu til að leita til þeirra landa þar 
sem nafnvextir voru hæstir. Þegar óvissa jókst 
um myntsamrunann vöknuðu alþjóðlegir fjár-
lestar upp við það að þeir voru með miklar fjár-
festingar í löndum með gjaldmiðla sem sjá 
mátti að gætu falljð á grundvelli undirliggjandi 
efnahagsaðstæðna. Það leysti úr læðingi krafta 
af áður óþekktri stærð á evrópskum gjaldeyris-
mörkuðum. Óheftari f jármagnshreyfingar og 
mikill vöxtur fjármagns-, peninga- og gjald-
eyrismarkaða voru einnig mikilvægar ástæður 
þess að gjaldeyrisstraumarnir urðu svo miklir. 
Sem dæmi um þetta má nefna að í lok árs 1992 
er talið að stofn skráðra skuldabréfa og hluta-
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bréfa í Evrópu og Bandaríkjunum hafi numið 
um 24 billjónum USD og nafnverð afleiddra 
f jármagnsforma 9 hafi numið 7 billjónum USD. 
Hinn alþjóðlegi gjaldeyrismarkaður hefur 
vaxið jafnvel enn hraðar. en talið er að velta á 
honum hafi numið um I billjón USD á dag í 
apríl 1992, en til samanburðar er talið að gjald-
eyrisforði G-10 landanna að frátöldu gulli hafi 
á sama tíma numið UM 400 milljörðum USD. 

Spákaupmenn gegndu veigamiklu hlutverki í 
lalli einstakra mynta. Þeir stunduðu spákaup-
mennsku gegn einni mynt í einu. fyrst gegn 
þeirri veikustu og síðan koll af kolli og græddu 
vel á falli hverrar fyrir sig. Spákaupmennirnir 
fengu þannig vatn í munninn, ef svo má til orða 
taka. En einnig hefur verið bent á að stærstan 
hluta gjaldeyrisstraumanna megi rekja til þarfa 
fjárfesta á því að verja sig gegn gengisáhættu. 

Grundvöllur vandans innan ERM lá í því að 
efnahagsleg samleitni hafði ekki gengið nógu 
vel til að skapa grundvöll trúverðugs fastgengis 
Og síðar hins væntanlega myntsamruna. Halli á 
opinberum búskap fór víða vaxandi og kostn-
aðarþróun var mismunandi á milli landa, sem 
leiddi til hækkunar raungengis í sumum þeirra, 
t.d. Bretlandi og Ítalíu. Til viðbótar þessu olli 
hið háa vaxtastig í Þýskalandi vanda innan 
ERM, en það stafaði af óheppilegri sam-
setningu ríkisfjármálastefnunnar annars vegar 
og peningastefnunnar hins vegar. þar sem opin-
ber halli fór vaxandi vegna sameiningarinnar. 
en peningastefnan var aðhaldssöm til að vinna 
gegn þenslu- og verbó lgu t i lhne ig ingum. 
Aukinn vaxtamunur á milli Bandaríkjadollars 
og þýsks marks leiddi til lækkunar Bandaríkja-
dollars, sem náði lágmarki í ágúst 1992, og jók 
það enn á spennuna innan ERM. 

Efnahagslegt ójafnvægi á Norðurlöndum var 
langmest í Finnlandi og Svíþjóð, eins og fram 
hefur komið. Því til viðbótar dróst innlend 
eftirspurn verulega saman eftir að lánsfjár-
þensla og efnahagsleg ofþensla seinni hluta 
síðasta áratugar hjaðnaði. Heimili og fyrirtæki 
hafa þurft að draga úr útgjöldum til að lagfæra 
efnahagsstöðu sína. Í Finnlandi drógust þjóðar 

9 T.d framvirkir samniningar. valkvæðir samningar. gjaldmiðla- og 
vaxtaskipti. 

útgjöld þannig saman um rúmlega 13% árin 
1991 og 1992 og um nærri 4 1/2% í Svíþjóð. Á 
sama tíma jókst atvinnuleysi verulegaog halli á 
opinberum búskap varð umtalsverður. Auk 
þess hafði samkeppnisstaða versnað á seinni 
hluta níunda áratugarins. 

Norðurlönd fóru ekki varhluta af þeim vexti 
gjaldeyris- og f jármagnsmarkaða sem átti sér 
stað í umheiminum. Á vegum Alþjóðlega 
greiðslubankans í Base l 1 0 voru gerðar kannanir 
á veltu á einstökum gjaldeyrismörkuðum í apríl 
1989 og 1992. Í Svíþjóð jókst veltan á gjald-
eyrismarkaði um rúmlega 60% á þessum tíma. 
Veltan á gjaldeyrismarkaði í Danmörku rúm-
lega tvöfaldaðist. Í Noregi jókst brúttóveltan á 
sama tíma um nálægt 20%. Brúttóvelta á gjald-
eyrismarkaði allra Norðurlanda nam um 73 
milljörðum USD á dag í apríl 1992. Vöxtur 
innlendra peninga- og lánsfjármarkaða var 
jafnvel enn meiri. Þannig rúmlega ellefufald-
aðist veltan á peningamarkaði Svíþjóðar f rá 
apríl 1989 til jafnlengdar 1992. Einnig má 
nelha að frá 1985 til 1992 jukust útlán lána-
kerfisins í hlutfalli við landsframleiðslu á 
öllum Norðurlöndunum. 

Finnska markið fór fyrst Norðurlandamynta 
á flot þegar óróleikinn á gjaldeyrismörkuðum 
Evrópu hófst haustið 1992. Gengisfall finnska 
marksins í nóvember 1991 hafði líklega grafið 
undan trúverðugleika þess. Finnska markið var 
undir þrýstingi seinni part sumars, gjaldeyrir 
streymdi úr landi og peningamarkaðsvextir 
hækkuðu. Þannig varð vaxtamunur á þriggja 
mánaða HELIBOR og samsvarandi ECU-vöxt-
um fjögur prósentustig í byrjun ágúst. 
Finnlandsbanki seldi gjaldeyri fyrir nærri 
5 milljarða marka án þess að það nægði til. 
Þriggja mánaða HELIBOR náði 17.3% há-
marki. Þar sem gjaldeyrisvaraforðinn var allur 
horfinn hefði frekari stuðningur við finnska 
markið þurft að byggja á erlendum stuðnings-
lánum, en árangur þess var óviss. Því var 
ákveðið að setja finnska markið á flot 8. sept-
ember. Frá byrjun september og þar til ákveðið 
var að láta markið fljóta seldi Finnlandsbanki 

10 Bank for International Settlements (BIS). 



G E N G I S S T E F N A OG ÞROUN A N O R R Æ N U M G J A L D E Y R I S M Ö R K U Ð U M 13 

gjaldeyri fyrir samtals 22 ma. marka. en þar af 
voru um 12 mr. marka í formi framvirkra 
samninga. Stuðningslán voru tekin fyrir sam-
tals 10,6 ma. marka. Nettógjaldeyrisstaða 
Finnlandsbanka varð neikvæð um 8 milljarða 
marka. 

Varnir sænsku krónunnar reyndust mun öfl-
ugri en finnska marksins. Ástæðurnar liggja 
líklega í því að mun meiri samstaða var á bak 
við fastgengisstefnuna í Svíþjóð en í Finnlandi 
í septemberkreppunni og vaxtatækinu var beitt 
af mun meiri krafti. Mikið gjaldeyrisútstreymi 
átti sér stað frá miðjum ágúst. Sænski ríkis-
bankinn hækkaði því jaðarvexti bankanna þann 
20. ágúst úr 12 í 13% og aftur í 16% þann 26. 
ágúst. Þessar vaxtabækkanir dugðu þó ekki til. 
1 ágústmánuðj keypti Ríkisbankinn gjaldeyri 
nettó fyrir 32 ma. sænskra króna. Ástandið 
versnaði enn eftir að finnska markið fór á flot. 
Þann 10. september hækkaði Ríkisbankinn 
jaðarvexti í tveimur þrepum úr 16 í 75% og 
gretp til markaðsafskipta á peningamarkaðnum 
í því skyni að hækka markaðsvexti. Jafnframt 
voru teknar ákvarðanir um umtalsverðar 
erlendar lántökur til að styrkja gjaldeyris-
forðann. Þessar aðgerðir voru þó skammgóður 
vermir; og áður en ró komst á ný á sænska gjald-
eyrismarkaðinn þurfti seðlabankinn að hækka 
jaðarvexti upp í 500% og stjórn og stjórnarand-
staða að ná saman um tvær kreppuáætlanir sem 
sérstaklega lutu að aðgerðum í ríkisfjármálum. 
Háir jaðarvextir seðlabankans slógu út á 
peningamarkaðnum þrátt fyrir það að Ríkis-
bankinn gripi til aðgerða til að draga úr nei-
kvæðum áhrifum vaxtahækkananna á peninga-
kerfið. Þriggja rnánaða ríkisvíxlavextir voru að 
meðaltali 20,1% í september samanborið við 
11,9% í júlí. í september seldi Ríkisbankinn 
gjakleyri nettó f y r i r 76 milljarða króna. 

Þó að nokkur ró kæmist á gjaldeyris-
markaðinn í október og vextir lækkuðu á 
peningamarkaði var ástandið undir niðri ekki 
orðið stöðugt. Þegar lánsfjárþörf ríkisins jókst 
óvænt um miðjan nóvember og ekki tókst að 
selja tilskilið magn af ríkisvíxlum, jókst óróinn 
verulega og gjaldeyrir streymdi úr landi. Í þetta 
skiptið stóðu innlendir aðilar einkum á bak við 

útstreymið í fyrstu. að hluta til vegna væntinga 
um vaxtahækkanir í kringum ájamótin. Í fyrstu 
var ekki talið að vaxtahækkanir næðu til-
ætluðum árangri. og jaðarvöxtum seðlabankans 
var því haldið óbreyttum. Þann 19. nóvember 
voru jaðarvextir seðlabankans hins vegar 
hækkaðir í 20%. Ríkisstjórnin lagði einnig 
fram tillögur um frekari sparnaðaraðgerðir. Þær 
höfðu þó ekki tryggan stuðning meirihluta 
þingsins eins og kreppuáætlanirnar í sept-
ember. Gjaldeyrisútstreymið jókst aðeins við 
þessar aðgerðir. Þar sem þrýstingurinn á 
sænsku krónuna hélt áfram var ákveðið að láta 
hana fljóta. Markaðsafskipti sænska seðla-
bankans námu samtals 250 milljörðum sænskra 
króna haustið 1992. 

Þóu undirliggjandi efnahagsástand hafi verið 
mun betra í Noregi en í Finnlandi og Svíþjóð, 
varð norska krónan fyrir miklum þrýstingi í 
ágúst og september og aftur um mánaðamót 
nóvember og desember. Hér var um áhrif frá 
gjaldeyriskreppunum í Finnlandi og Svíþjóð að 
ræða og stafaði m.a. af þeirri tilhneigingu al-
þjóðíegra gjaldeyrismarkaða að líta á þessi 
lönd sem eitt svæði. Um haustið tókst að veija 
norsku krónuna með hækkun vaxta og miklum 
markaðsafskiptum. Noregsbanki (norski seðla-
bankinn) seldi gjaldeyri nettó fyrir 16,5 milJj-
arða norskra króna í ágúst og september, og 
þriggja mánaða peningamarkaðsvextir hækk-
uðu úr um 10,5% að meðallali í júlí í 15,4% í 
september. Ástandið batnaði í október og fram 
í miðjan nóvetriber, markaðsvextir lækkuðu 
nokkuð og Noregsbanka tókst að endurkaupa 
allan þann gjaldeyri sem var seldur úr gjald-
eyrisforðanum í ágúst og september. Flot 
sænsku krónunnar þann 19. nóvember hafði 
hins vegar tafarlaus áhrif á norska gjaldeyris-
markaðnum. Daglánavextir Noregsbanka vor u 
hækkaðir, en þeir urðu hæstir 25%, og að-
gangur bankanna að Noregsbanka var tak-
markaður. Þetta nægði ekki til og á einni viku 
seldi Noregsbanki gjaldeyri fyrir nærri 49 ma. 
n.kr. (16.-20. nóv.). Þegar ekkert lát varð á 
gjaldeyrisútstreymi og áhlaupi á norsku kión-
una í byrjun desember, þrátt fyrir vaxta-
hækkanir, og ekkert útlit var fyrir að ástandið 
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myndi batna í náinni framtíð. var ákveðið 10. 
desember að láta norsku krónuna fljóta. 

Gjaldeyriskreppan innan EMS og annars 
staðar á Norðurlöndum leiddi til þrýstings á 
dönsku krónuna í september og desember, þrátt 
fyrir það að efnahagsþættir eins og verðbólga, 
viðskiptajöfnuður og jöfnuður í opinberum bú-
skap væru sterkari í Danmörku en í þessum 
löndum að Noregi undanskildum. Danski þjóð-
bankinn (Danmarks Nationalbank = danski 
seðlabankinn) létti á þrýstingnum með því að 
láta krónuna falla að neðri mörkum bandsins og 
hækkaði vexti á innlánsskírteinum," þannig að 
markaðsvextir hækkuðu. Gjaldeyrisútstreymið 
varð þó svo mikíð í desember að ríkið tók 
erlend lán undir lok ársins til að endurreisa 
gjaldeyrisvaraforðann. Í upphafi febrúar var 
nýtt áhlaup gert á dönsku krónuna í framhaldi 
af gengisfeilingu írska pundsins. Markaðs-
afskipti til stuðnings dönsku krónunni námu 
samtals 32 ma. d.kr. fyrstu fjóra dagana í sept-
ember. Eftir hækkun vaxta á innlánsskfrteinum 
var í þetta skipti einnig talið nauðsynlegt að 
hækka forvexti seðlabankans um 2 prósentustig 
í 11 1/2%. Markaðsvextir urðu því hærri í februar 
en í desember. Með þessum aðgerðum tókst að 
styrkja dönsku krónuna, og eftir vaxta-

lækkunina f Þýskalandi fyrsta f immtudaginn f 
febrúar komst enn meiri stöðugleiki á gjald-
eyrismarkaðinn í Danmörku. 

Engin gjaldeyriskreppa varð á Íslandi 
haustið 1992. Óvenjumikið gjaldeyrisútstreymi 
varð þó í september, og gjaldeyrisvaraforðinn 
minnkaði nokkuð frá mánuðinum áður. Þetta 
gæti hafa verið vísbending um væntingar um 
gengislækkun, en var alls ekki af þeirri stærðar-
gráðu að gengi krónunnar væri í hættu af þeim 
sökum einum. Lækkun mikilvægra viðskipta-
gjaldmiðla, einkum breska pundsins, leiddi til 
hækkunar viðskiptavegins meðalgengis krón-
unnar og versnandi samkeppnisstöðu, þar sem 
krónan var skráð miðað við gengisvog samsetta 
úr ECU (76%), USD (18%) og JPY (6%). en sú 
vog fól í sér mun minna vægi breska pundsins 
en í utanrfkisviðskiptum. Eftir gengisfellingu 
sænsku krónunnar, spænska pesetans og portú-
galsks escudos og mikinn þrýsting á norsku 
krónuna var ákveðið að fella íslensku krónuna 
um 6% þann 23. nóvember. Talið var að ís-
lenska krónan hefði ella orðið undir þrýstingi. 
Sé tekið mið af viðskiptavegnu meðalgengi 
fyrir gengishræringarnar nam virk gengis-
felling 4-4 1/2%. 

Vaxta- og gengismunur á peninga- og gjald-
eyrismörkuðum jókst, eins og búast má við 
þegar óvissa eykst jafn verulega og í gjaldeyris-
kreppum af þessari stærðargráðu. Í sumum til-



fellum jókst munur kaup- og sölugengis veru-
lega í skamman tíma. Til dæmis jókst hann 
strax eftir að finnska markið fór á flot úr 0,2 
penníum í 5,9 pennf á þýskum mörkum. I 
Svíþjóð varð hann 5 sænskir aurar eða meira 
eftir að sænska krónan komst á flot og til þurfti 
að koma samkomulag á milli bankanna til að ná 
honum niður í 0,5 aura. Í Danmörku jókst 
munurinn í 0,5 danska aura, en komst síðan 
vorið 1993 aftur niður í 0,1 eyri á þýsku marki. 
Munur varð á vöxtum í framvirkum samn-
ingum og á mill ibankamarkaðnum, sem hjálp-
aði til við að halda aftur af spákaupmennsku. Í 
Noregi jókst munur kaup- og sölugengis, og 
þóknanir á framvirka markaðnum jukust veru-
lega. Yfirleitt stóðust gjaldeyris- og peninga-
markaðir gjaldeyriskreppuna, og bankar skráðu 
kaup- og sölugengi fyrir samtímaviðskipti12 

allan tímann. 

III. F l jó tand i gengi 

Finnska markið og norska og sænska krónan 
eru nú á floti. Reynslan af flotinu er þó nokkuð 
mismunandi, sem endurspeglar mismunandi 
stöðu þessara hagkerfa. Finnska markið féll 

12 Samningar um viðskípti með gjaldeyri með tveggja daga 
afhendingrf res t i eða skemmri teljast samtímaviðskipti. Ef 
afhendingarfresturinn er lengri teljast viðskiptin vera framvirk. 

mest eftir að það fór á flot, eða um næstum 
19% gagnvart þýsku marki til byrjunar júní 
1993, þó að Finnlandsbanki hafi selt bönkunum 
gjaldeyri sem ríkið tók að láni erlendis til 
stuðnings markinu. Gengið hefur hækkað 
nokkuð síðan í apríl 1993. Flot finnska 
marksins hefur myndað nokkurt svigrúm til 
vaxtalækkana. Þannig voru þriggja mánaða 
peningamarkaðsvextir að meðaltali um 8,7% í 
apríl eða um 5 prósentustigum lægri en í júlí 
1992. Gjaldeyrisvaraforðinn hefur verið 
byggður upp með miklum erlendum lántökum 
ríkisins. Því er spáð að raungengi finnska 
marksins verði á árinu 1993 um 35% lægra en 
fyrir gengisfellinguna haustið 1991, og margt 
bendir til þess að það sé vanmetið. 

Sænska krónan féll um næstum 16% gagn-
vart þýsku marki frá því hún fór á flot til júní 
1993. Þegar möguleikar þóttu á því að styrkja 
sænsku krónuna greip seðlabankinn til 
markaðsafskipta á fyrstu mánuðum ársins. 
Lækkun vaxta hefur orðið minni en í Finnlandi. 
Þriggja mánaða peningamarkaðsvextir voru 
9,5% í apríl, eða 2,4 prósentustigum lægri en í 
júlí 1992. Nettógjaldeyrisforðinn var enn lítill í 
júní. Sú regla að sænska ríkið gæti ekki tekið 
erlend lán til eigin þarfa hefur verið afnumin. 
Því er spáð að raungengi sænsku krónunnar 
veiði á árinu 1993 20% lægra en 1991, og er 
hún talin vera vanmetin. 
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Norska krónan féll ekki nema um 3 1/2% 
gagnvajt þýsku marki frá því hún fór á flot. Gjald-
eyrir hefur streymt inn í landið og Noregsbanki 
hefur keypt gjaldeyri af bönkunum umfram það 
sem hann hefur selt á fyrstu mánuðum þessa árs. 
Gjaldeyrisforðinn er meiri en nokkru sinni. Vextir 
hafa einnig lækkað. Þannig námu þriggja mánaða 
peningamarkaðsvextir 8,2% í apríl, sem er 5 
prósentustigum lægra en í júlí 1992. Þessi þróun 
sýnir að efnahagsaðstæður kölluðu ekki á lækkun 
gengis norsku krónunnar þegar hún fór á flot. 
heldur var um spákaupmennsku og áhrif af gjald-
eyriskreppunni annars staðar á Norðurlöndum að 
ræða. 

Flotgengi hefur vakið væntingar um að 
mögulegt sé að lækka vexti verulega. Flotgengj 
veitir hins vegar ekki ótakmarkað svigrúm til 
þess við skilyrði óheftra f jármagnshreyfinga að 
lækka vexti, sérstaklega ekki ef haldið er í 
markmiðið um verðstöðugleika til lengri tíma. 

Lækkun skammtíma nafnvaxta, sem eru á 
valdi seðlabankanna, er auk þess ekki nema 
skammgóður vermir ef hún samræmist ekki 
markmiðinu um verðstöðugleika, þar sem hún 
getur skilað sér í hærra verðbólguvæntingar-
álagi á langtímavexti. Lækkun vaxta leiðir við 
skilyrði frjálsra f jármagnshreyfínga til gjald-
eyrisútstreymis og lægra gengis, ef seðla-
bankarnir grípa ekki til markaðsafskipta, svo 
lengi sem væntingar um gengishækkun í fram-
tíðinni yfirvinna ekki áhrif lægri vaxta. Lægra 
gengi stuðlar hins vegar bæði beint og óbeint 
að aukinni verðbólgu að öðru óbreyttu. Að 
óbreyttu lokamarkmiði fyrir peningastefnuna 
felur flotgengi þannig ekki í sér auknar frí-
gráður fyrir efnahagsstefnuna. Tæknileg út-
færsla peningastefnunnar breytist hins vegar og 
sveiflur vaxta og gengis verða aðrar. Við skil-
yrði fastgengisstefnu verða vextir að breytast f 
samræmi við þá þörf að halda genginu stöðugu. 
Það getur falið í sér miklar og óreglulegar 
sveiflur í vöxtum, sérstaklega þegar gjaldeyris-
kreppur verða. Að sumu leyti er þó sveigjan-
leiki vaxtanna minni, þar sem þeir eru ekki til 
reiðu til að slá á þenslutilhneigingar ef vaxta-
hækkanir hafa í för með sér f jármagnsinn-
streymi og þrýsting á gengið upp á við. Við 
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skilyrði flotgengis breytist þetta. Hægt er að 
leyfa meiri sveigjanleika í genginu og draga úr 
óreglulegum sveiflum vaxta á sama tíma og 
vöxtunum er til meðallangs og lengri ttma beitt 
til að halda innra jafnvægi , sérstaklega að ná 
maikmiði stöðugs verðlags. 

Peningastefnan í ofangreindum löndum 
hefur markast af skilningi á þessu samhengi 
eftir að gjaldmiðlarnir fóru á flot. Hins vegar 
hefur ekki verið skilgreint nýtt mil l imarkmið 
fyrir peningastefnuna, svo sem ákveðinn vöxt-
ur tiltekinna peningastærða, þar sem það hefur 
ekki verið talið gerlegt á þeim breytingatímum 
sem nú eru. Í stað þess miðar peningastefnan 
beint að því að halda aftur af verðbólgu-
væntingum án nokkurs millimarkmiðs. Í Finn-
landi og Svíþjóð hefur verið sett skýrt verð-
bólgumarkmið fyrir peningastefnuna sem felst 
í því að verðbólga verði ekki yfir 2% 1995. Við 
f ramkvæmd peningastefnunnar er síðan tekið 
mið af margvíslegum vísbendingum, og er 
gengið ein hin mikilvægasta þeirra. 

IV. L æ r d ó m a r og f r a m t í ð a r h o r f u r 

Fastgengisstefnan steytti á skeri í Evrópu og 
á Norðurlöndum fyrst og fremst vegna þess 
vaxandi ójafnvægis sem gætti innan og milli 
landanna og var ósamrýmanlegt föstu gengi til 
lengri tíma litið. Sú verkaskipting sem ríkti á 
milli f jármálastefnu, peningastefnu og opinnar 
eða óbeinnar tekjustefnu fól það í sér að vaxta-
tækið var bundið af því að halda genginu föstu. 
Það er breytilegt frá einu landi til annars í 
hvaða mæli tekjumyndunin ræðst af beinum 
kjarasamningum án þátttöku ríkisins, tekju-
pólitísku samstarfi ríkisins og aðila vinnu-
markaðarins eða opinni tekjustefnu af hálfu 
ríkisins. Það kom í öllu falli í hlut stefnunnar í 
r íkisfjármálum og ákvarðana á tekjusviðinu að 
sjá til þess að innlend eftírspurn og kostnaðar-
þróun samrýmdist til lengdar stöðugu gengi. 
Það brást hins vegar í þeim löndum sem urðu 
harðast úti í gjaldeyriskreppunni haustið 1992 
eins og birtist í vaxandi opinberum halla og 
versnandi samkeppnisstöðu. 
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Stöðugt gengi byggist á trúverðiigleika og 
trausti. Gengislækkunarvæntingar birtast í 
hærri vöxtum en eíla og áraun á peninga-
stefnuna. Það er ótvírætt að vaxtahækkanir eru 
við flestar aðstæður öflugt tæki til að draga úr 
spákaupmennsku með gjaldmiðla, þar sem þær 
gera hana mun dýrari fyrir spákaupmennina og 
grefur þannig undan ávinningi þeirra af 
væntanlegri gengislækkun. Ef aðilar markað-
arins búast hins vegar við mikilli gengis-
fellingu getur það krafist óheyrilega hárra 
vaxta að eyða ávinningi þeirra af henni. 
Reynslan sýnir einnig að kostnaður í vöxtum 
við að beita peningastefnunni einnj og sér til að 
halda genginu föstu þegar trúverðugleika-
vandamál er til staðar getur orðið meiri en innri 
þarfir hagkerfisins ráða við, sérstaklega þegar 
hagkerfið á við samdrátt og aukið atvinnuleysi 
að stríða. Þetta getur jafnvel gengið svo langt 
að háir vextir grafi beinlínis undan trúverðug-
leika peningastefnunnar þegar tíl lengdar lætur. 
þar sem markaðsaðilarnir trúa því ekki að 
vaxtastigið fái staðist í ljósi innra jafnvægis 
hagkerfisins. Því er nauðsynlegt að ráðast að 
rótum grundvallarvandamála, sem oftast felur í 
sér aðgerðir í r íkisfjármálum og á tekjusviðinu. 
Vaxtatækið er því aðeins tímabundið vopn í 
þessu sambandi. 

Ef grundvallandi ójafnvægi er til staðar sem 
ekki næst að rétta af í tíma með viðeigandi að-
gerðum á ríkisfjármála- og tekjusviðinu, getur 
viðkomandi land neyðst til að fella gengið. 
Reynslan sýnir hins vegar að við skilyrði 
frjálsra f jármagnshreyfinga er gengisfelling 
tvíbent tæki í þessu sambandi. því þótt það sé 
trúverðugra að viðkomandi land geti búið við 
hið nýja gengi, grefur sjálf gengisfellingin 
undan trúverðugleika yfirlýsinga um að nú 
skuli genginu haldið föstu framvegis. Þannig 
náði t.d. finnska gengisfellingin í nóvember 
1991 ekki að slá á gengisfellingarvæntingar. 

Reynslan sýnir að markaðsaðilar taka tillit til 
hinnar pólitísku stöðu þegar þeir meta trú-
verðugleika gengisstefnunnar. Þannig er líklegt 
að sú pólitíska samstaða sem ríkti í Svíþjóð í 
september 1992 um fastgengisstefnuna og að-
gerðir í ríkisfjármálum í því sambandi hafi ráðið 

úrslitum um að sænska krónan stóðst það á-
hlaup. 

Reynslan vekur spurningar um hlutfallslegt 
vægi vaxtatækisins, gengisbreytinga innan 
bandsins13 og markaðafskipta til að verja 
stöðugt gengi. Í þessu sambandi er athyglisvert 
að bera saman stefnuna í Danmörku annars 
vegar og í Finnlandi, Noregi og Svíþjóð hins 
vegar. Í Danmörku hefur bandið verið notað 
þegar gjaldmiðillinn hefur orðið fyrir þrýstingi, 
en í hinum löndunum var genginu haldið nærri 
miðgildi bandsins. T.d. fylgdi sænski seðla-
bankinn þeirri stefnu frá og með apríl 1992 að 
halda genginu mjög nálægt miðgildi bandsins, 
en leyfa stærri sveiflur í jaðarvöxtum ef á þyrfli 
að halda. Það er ljóst að hin míklu markaðs-
afskipti og vaxtahækkanir, sem áttu sér stað 
haustið 1992. komu einkum til af hinu mikla 
efnahagslega ójafnvægi og þeirri hörðu hríð 
spákaupmennsku sem sænska krónan varð 
fyrir. En sú stefna að nota ekki bandið leiðir af 
sér að meiri markaðsafskipti og stærri sveiflur í 
vöxtum þurfa að eiga sér stað en ella. Í 
Danmörku, sem er aðili að ERM. var hins 
vegar byggt á stefnu Basel-Nyborg samkomu-
lagsins14 um að láta gengíð færast að mörk-
unum og hækka vexti þegar gjaldmiðillinn 
verður fyrir þrýstingi. Þessi stefna leiddi til 
þess að danski seðlabankinn gat hrundið á-
hlaupinu á dönsku krónuna. 

Hvað er best í þessu sambandi veltur á 
trúverðugleika bandsins. Það að láta gengið 
fara að mörkum bandsins styrkir væntingar um 
að það muni fara til baka og vinnur þannig á 
móti spákaupmennsku gegn gjaldmiðlinum. að 
því tilskildu að bandið sé trúverðugt. Það hfur 
einnig þann kost að meiri líkur eru á að spá-



98 

kaupmenn tapi. Reynslan sýnir hins vegar að ef 
bandið er ekki trúverðugt eru meiri líkur á að 
truflanir valdi skaða þegar gjaldmiðillinn er 
nær mörkunum í veikari hluta bandsins. Þessi 
hugsun lá m.a. á bak við stefnuna í Svíþjóð. 

Reynslan af norska flotinu sýnir að spákaup-
mennska gelur orðið svo Öflug að verulega 
kostnaðarsamt sé að standa á móti. jafnvel þótt 
gengið sé rétt. metið á grundvelli undirliggj-
andi efnahagsaðstæðna. Í þessu sambandi 
skiptir máli mikill vöxtur og þróun alþjóðlegra 
og staðbundinna f jármagns- og gjaldeyris-
markaða. Reynslan sýnir einnig að gjaldeyris-
kreppur og trúverðugleikabrestir hafa ti1— 
hneigingu til að smita út frá sér innan Norður-
landanna eins og í Evrópu í heild. Gengisstefna 
i hverju landi hefur því ytri áhrif gagnvan 
öðrum. Hér er því komin efnahagsleg réttlæting 
fyrir því gagnkvæma samstarfi Norðurland-
anna sem þegar er til staðar á þessu sviði. Ytri 
stuðningur í formi yfirlýsinga og markaðsaf-
skipta annarra seðlabanka er einnig mikilvægur 
í þessu sambandi, einkum ef um er að ræða 
seðlabanka með mikinn trúverðugleika, eins og 
t.d. þýska seðlabankann. Þetta sannar bæði 
reynsla Dana og reynsla Finna í gjaldeyris-
kreppunni í apríl 1992. 

Öll löndin telja að fastgengisstefna þjóni 
þeim best til lengdar. og þau sem hafa sett 
gjaldmiðla sína á flot vilja hverfa aftur til 
hennar þegar ytri og innri aðstæður leyfa. Það 
vekur spurningar um hvernig það megi verða. 
Ljóst er í því sambandi að mikið veltur á 
þróuninni í Evrópu í heild á næstunni. Ekki 
verður séð að endurvakin einhliða tenging við 
ECU eða einhverjar EMS-myntir , eins og t.d. 
þýska markið, þjóni miklum tilgangi í náinni 
framtíð. Ný fastgengistenging verður kostn-
aðarsöm ef hana skortir trúverðugleika. Ef óró-
leiki heldur áfram í gengismálum Evrópu eru 
minni líkur á að slíkur trúverðugleiki náist, auk 
þess sem fastgengistengingin hefur ekki sömu 
merkingu og áður. þar sem um er að ræða 
myntir sem eru ekki lengur stöðugar. Þátttaka í 
EMS myndi hins vegar ekki draga sem neinu 
nemur úr þessum vanda, þar sem reynslan sýnir 
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að EMS-myntirnar eru dæmdar á eigin verð-
leikum fremur en metnar á grundvelli kerfisins 
í heild. Óháð því hvaða fastgengistenging er 
valin myndi einhliða tenging við núverandi að-
stæður ávallt fela í sér kostnað ef gengið er ekki 
trúverðugt. Til að öðlast trúverðugleika verður 
efnahagur viðkomandi lands fyrst að vera í 
lagi. Síðan er hugsanlegt að þátttaka í EMS 
flýti því að gengið verði trúverðugt og myndi 
þannig þann viðbótarhvata sem þarf. Aðal-
munurinn á Danmörku og Noregi haustið og 
veturinn 1992 fólst ekki í efnahagsþáttum, 
heldur í formi fastgengisstefnunnar. 

Við núverandi aðstæður ójafnvægis og 
óstöðugleika er mjög erfitt að dæma um hvað 
sé rétt gengi til að byggja fastgengistengingu á. 
Margt bendir til þess að finnska markið og 
sænska krónan hafi lent undir því stigi sem 
samrýmist langtíma jafnvægi. Við skilyrði 
frjálsra f jármagnshreyfinga er hætt við að 
gjaldmiðlar skjóti yfir markið í aðlögun þegar 
þeir falla í framhaldi af gjaldeyris- og trú-
verðugleikakreppunni. Verði gengi þeirra sett 
fast við núverandi aðstæður er því líklegt að 
það feli í sér aðlögun að hærra raungengi í 
framhaldinu sem gerist í gegnum hærri verð-
bólgu en í öðrum Evrópulöndum. Hættan er 
hins vegar sú að ekki verði hægt að stýra því 
ferli með þeim hæui að verðbólga hjaðni í tíma 
til að raungengið skjóti ekki yfir markið og 
kalli þannig á nýja og erfiða aðlögun. 

Flotgengislöndin meðal Norðurlandanna 
hafa öll sótt um aðild að EB. Verði þau aðilar 
geta þau tekið fullan þátt í ERM. Þær þreifingar 
sem átt hafa sér stað á undanförnum árum um 
aðild einstakra Norðurlanda að EMS án aðildar 
að EB benda til þess að það sé ekki raunhæfur 
möguleiki, a.m.k. að sinni. Það er því ekki hægt 
að útiloka að núverandi flotgengisstefnu verði 
fylgt í þó nokkurn tíma. Ef fastgengisstefna og 
þátttaka í endur-reistum gengisstöðugleika og 
samstarfi í Evrópu á hins vegar að geta orðið að 
veruleika á næstu árum er mikilvægt að 
peningastefnan miði áfram að því að halda 
verðbólgu í skef jum. 
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Annáll gengismála á Norðurlöndum 1990-1993 

1990 
Febrúar: Gjaldeyrísútstreymi og vaxta-

hækkanir í Svíþjóð vegna stjórnarkreppu í kjöl-
far þess að sænska þingið hafnaði tillögum um 
efnahagslegar og pólitískar aðgerðir. 

Munur á skammtímavöxtum í sænskum og 
norskum krónum jókst, og hafði það í för með 
sér f jármagnsútstreymi frá Noregi. 

Mars, apríI ag júní: Danski seðlabankinn 
lækkaði vexti þrisvar sinnum vegna f jár-
magnsstreymis til landsins. 

Ágúst: Norska krónan styrktist og seðla-
bankinn í Noregi keypti erlendan gjaldeyri 
nettó fyrir verulegar f járhæðir í kjölfar 
verðhækkunar á olíu vegna innrásar Íraka í 
Kúvæt 2. ágúst. Vextir á daglánum seðla-
bankans til viðskiptabanka voru lækkaðir um 
hálft prósentustig eftir að vextir á peninga-
markaði lækkuðu. 

Skammtímavextir hækkuðu í Finnlandi eftir 
óróleika á peningamarkaði sem átti rót að rekja 
til f járlagagerðar ríkisstjórnarinnar og spenn-
unnar við Persaflóa. 

Október: Spenna á gjaldeyrismarkaði í 
Svíþjóð. Vangaveltur um ECU-tengingu og 
gengisfellingu sænsku krónunnar höfðu áhrif á 
markaðinn. Verulegt gjaldeyrisútstreymi mæld-
ist. Sænski seðlabankinn hækkaði vexti á 
lánum tii viðskiptabanka. 

Hinn 22. október var norska krónan tengd 
hinu opinbera ECU. Sveiflumörk krónunnar 
voru óbreytt. eða ±2 1/4%. 

Desember: Sænska þingið ákvað að Svíþjóð 
sækti um aðild að Evrópubandalaginu. 

1991 

Janúar: Seðlabanki Noregs gerði tvíhlíða 
gjaldmiðlaskiptasamninga við seðlabanka 
Evrópubandalagslanda. 

Seðlabanki Svíþjóðar lækkaði jaðarvexti 
(hæstu vexti í viðskiptum við banka). 

Mars: Spenna á gjaldeyris- og peningamark-
aði í Finnlandi í tengslum við þingkosningar. 

Vextir lækka í Danmörku. 

Maí: Seðlabanki Svíþjóðar ákvað að tengja 
sænsku ki'ónuna við ECU 17. maí. Sveiflu-
mörkin um miðgildi krónunnar voru ákveðin 
±1 1/2%. Þessi ákvörðun hafði í för með sér 
mikið innstreymi gjaldeyris, lækkun markaðs-
vaxta og frekari lækkun seðlabankavaxta. 

Vextir lækkuðu í Danmörku. 

Júni: Finnska markið tengt við ECU 7. júní. 
Gengi þess breyttist ekki, og sveiflumörkin 
gagnvart ECU héldust óbreytt við ±3%. 

Danska krónan veiktist og færðist að neðri 
mörkum gengisviðmiðunar. 

Ágúst: Vextir hækkuðu í Danmörku eftir 
vaxtahækkanir í Þýskalandi. 

September: Daglánavextir Noregsbanka 
voru hækkaðir til að draga úr þrýstingi á norsku 
krónuna vegna vaxtahækkana erlendis, óvissu 
um EES-samkomulagið og óvissu vegna 
sveitarstjórnakosninga og fjárlagagerðar. 

Október: Gjaldeyrisstreymi frá Svíþjóð vegna 
lækkandi vaxtamunar gagnvart viðskipta-
löndum. Sænski seðlabankinn hækkaði jaðar-
vexti, og gjaldeyrir streymdi aftur til landsins. 

Íslensk stjórnvöld lýstu því yfir að fast-
gengisstefnu skyldi fylgt áfram og tenging 
krónunnar við ECU væri ekki tímabær, en 
skyldi athuguð árið 1993. Millibankamarkaður 
fyrir gjaldeyri skyldi undirbúinn til að gera það 
mögulegt að gengi sveigðist innan ákveðinna 
marka miðað við framboð og eftirspurn eftir 
gjaldeyri. 

Vextir lækkuðu í Danmörku eftir að danska 
krónan hafði styrkst. 

Nóvember: Viðræður um kjaramál virtust 
ætla að verða árangurslausar í Finnlandi. Það 
leiddi til óvissu og gjaldeyrisflótta þótt vextir 
héldust háir. Seðlabanki Finnlands ákvað þá 
hinn 15. nóvember að finnska markið skyldi 
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sett á flot, en færði síðan sveiflumörk marksins 
gagnvart ECU upp urn 14% sem samsvaraði 
12,3% gengisfellingu. 

Gjaldeyrir streymdi frá Svíþjóð i miklum 
mæli. 

Desember: Seðlabanki Svíþjóðar hækkaði 
jaðarvexti í 17,5% til að árétta að gengisstefnan 
væri óbreytt. Þetta hafði í för með sér 
umfangsmikið gjaldeyrisinnstreymi, og því 
lækkaði bankinn jaðarvextina aftur. 

Verulegt gjaldeyrisútstreymi mældist í byrj-
un mánaðarins i Noregi eftir gengisfellinguna í 
Finnlandi og vaxtahækkanir í Svíþjóð. 

Vextir hækkuðu í Danmörku eflir vaxta-
hækkanir í Þýskalandi. 

1992 

Janúar: Ný gengiskarfa fyrir íslensku krón-
una ákveðin. Í henni vegur ECU 76%, 
Bandaríkjadollar 18% og jen 6%. 

Mars: Óvissa á gjaldeyrismarkaði í Finn-
landi. 

Apríl: Seðlabanki Svíþjóðar ákvað hinn 6. 
apríl að hækka jaðarvexti. 

Ríkisstjóm Finnlands lagði drög að niður-
skurði ríkisútgjalda. Það róaði markaðinn án 
þess þó að snúa gjaldeyrisstreyminu við. 
Gjaldeyrisforðinn hélst vegna fjármagnsinn-
flutnings ríkisins. 

Júní: Seðlabanki Danmerkur hækkaði vexti 
á nýju stjórntæki í peningamálum, innláns-
skírteinum. í 10,5% eftir þjóðaratkvæða-
greiðslu um Maastricht-samkomulagið. Danska 
krónan styrktist við það. 

Júlí: Greint frá samningi á milli seðlabanka 
Finnlands og nokkurra Evrópulanda um stuðn-
ingslán. Gjaldeyrisútstreymi stöðvaðist um 
stund, en fór svo af stað á nýjan leik og vextir 
hækkuðu. 

Ágúst: Seðlabanki Svíþjóðar hækkaði 
jaðarvexti. 

Seðlabanki Finnlands fékk í fyrsta sinn 
stuðningslán frá öðrum seðlabönkum. 

September: Seðlabanki Noregs seldi gjald-

eyri fyrir umtalsverðar fjárhæðir. Vextir 
hækkuðu. 

Seðlabanki Finnlands seldi gjaldeyri og fékk 
fleiri stuðningslán. Vextir hækkuðu þó. og hinn 
8. september var markið sett á flot. Gengi þess 
lækkaði um 11-13%. 

Seðlabanki Svíþjóðar hækkaði hinn 10. sept-
ember jaðarvexti í 75%. Samtímis var ákveðið 
að Lánasýsla Svíþjóðar skyldi taka að láni 
erlendan gjaldeyri samsvaiandi rúmlega 16 
milljörðum ECU til að styrkja gjaldeyrisforða 
landsins. Hinn 15. september voru jaðarvext-
imir lækkaðir í 20%. Við það jókst óróleiki á 
gjaldeyrismarkaði. og hinn 17. september voru 
vextirnir hækkaðir í 500%'. 

Seðlabanki Danmerkur lét dönsku krónuna 
falla að neðri mörkum gengisviðmiðunar í 
evrópska gengissamstarfinu í þessum óróleika-
mánuði á gjaldeyrismörkuðum Evrópu. 

Oklóber: Sala á inntánsskírteinum í Danmörku 
á uppboði með 12% vöxtum. Eftir það lækkuðu 
vextir smám saman í 9,9%. 

Seðlabanki Svíþjóðar lækkaði jaðarvexti í 
nokkrum skrefum. 

Nóvember: Seðlabanki Svíþjóðar ákvað að 
hækka jaðarvexti hinn 19. nóvember í 20%. 
Þegar vaxtahækkunin hafði ekki tilætluð áhrif 
var þó sama dag ákveðið að setja gengi sænsku 
krónunnar á flot og jaðarvextir voru ákveðnir 
12,5%. 

Norski gjaldeyrismarkaðurinn varð strax 
fyrir áhrifum. Hinn 20. nóvember voru dag-
lánavextir Noregsbanka hækkaðir úr 10% í 
17% og því næst í 25%, og bankinn keypti 
mikinn gjaldeyri. 

Hinn 23. nóvember var gengi íslensku krón-
unnar fellt um 6% gagnvart gengiskörfunni. 

Vextir á innlánsskírteinum í Danmörku 
hækkuðu í 15% eftir að sænska krónan var sett 
á flot. Þessir vextir lækkuðu síðan í nokkrum 
þrepum um 3,5 prósentustig. 

Desember: Daglánavextir Noregsbanka voru 
lækkaðir hinn 7. desennber. Bankinn keypti 
norskar krónur til að styrkja gengið, en án 
árangurs. Hinn 10. desember var norska krónan 
tekin úr beinum tengslum við ECU. Gengi 
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norsku krónunnar lækkaði strax um 5-6%, en 
hækkaði úr því. 

Seðlabanki Svíþjóðar ákvað að lækka 
jaðarvexti í tveimur þrepum í 11%. 

Þrýstingi á danska krónu létti eftir sér-
samninga í Edinborg um stöðu Danmerkur í 
Evrópubandalaginu. 

1993 

Febrúar: Eftir gengisfellingu írska pundsins 
hinn 30. janúar myndaðist mikill þrýstingur 
gagnvart gengi dönsku krónunnar á nýjan leik. 
Vextir á innlánsskírteinum og forvextir seðla-
bankans voru hækkaðir og gripið til mikilla 
markaðsafskipta. Þrýstingnum létti ekki fyrr en 
vextir voru lækkaðir í Þýskalandi, og vextir á 
innlánsskírteinum voru þá lækkaðir um 1/2 
prósentustig og forvextir um 1 stig. 

Seðlabanki Svíþjóðar lækkaði jaðarvexti í 
9.75%. 

Norska krónan varð stöðugri, og seðlabankj 
Noregs keypti gjaldeyri fyrir verulegar fjár-
hæðir. 

Mars: Forvextir seðlabankans og vextir á 
innlánsskírteinum í Danmörku voru lækkaðir í 
tveimur þrepum um 1 prósentustig. 

Apríl: Seðlabanki Svíþjóðar lækkaði jaðar-
vexti fyrst í 9,5% og síðan í 9.25%. 

Forvextir seðlabanka Danmerkur voru lækk-
aðir um 1/4 prósentustig og vextir á innláns-
skírteinum voru í þremur þrepum lækkaðir um 
3/4 prósentustig. 

Maí: Millibankamarkaður fyrir gjaldeyri hóf 
starfsemi sína á Íslandi hinn 28. maí. Leyfileg 
sveiflumörk voru ákveðin ±2 1/4%. Gengi ís-
lensku krónunnar var stöðugt fyrsta markaðs-
daginn, og Seðlabanki Íslands keypti gjaldeyri 
nettó fyrir litla f járhæð. 

Seðlabanki Noregs lækkar vexti á daglánum 
í tólfta sinn frá áramótum; úr 7,75% í 7,50%. 
Norska krónan hafði verið stöðug. Frá áramót-
um til loka maí hafði seðlabanki Noregs keypt 
gjaldeyri fyrir 48,8 milljarða norskra króna. 

Eftir hina nýju þjóðaratkvæðagreiðslu um 
Maastricht-samkomulagið í Danmörku voru 
vextir lækkaðir um 1 prósentustig. 

Júní: Forvextir seðlabanka Danmerkur voru 
lækkaðir um 1/2 prósentustig hinn 8. júní. 
Ástæðan var þróun á gjaldeyrismarkaði og 
lækkun peningamarkaðsvaxta. 

Tölfræðiviðauki (3 töflur og 10 línurit) á næstu síðum. 
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Tafta 2 
Samleitnismœlikvarðar 1992 

T a f l a 3 
Erlendar skuldir 
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Mynd 1 Gengisþróun 

M e ð a l g e n g i 

R a u n g e n g i (hlutfallslegt neysluvöruverðlag) 
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Mxnd 2 Nafnvaxtaþróun 
Skammtímavextir (3ja mánaða peningamarkaðsvextir) 
Langtímavextir (5 ára ríkisskuldabréf) 

Danmörk 
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M vncl 3 i 
Vaxtamunur gagnvart þýsku marki 
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NOREGUR 
Gengi þýsks marks 
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Mynd 9 Samkeppnisstaða 
Raungengi: Hlutfallslegur launakostnaður í sameiginlegri mynr 
Markaðshlutdeild 

(1980 = íoo) D a n m ö r k - 1 2 
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Mvnd 10 Undirþættir raungengis 



Ólafur Ís le i fsson: 

Lánshæfi og lánstraust 

Sérhverjum lánssamningí fylgir hætta á 
greiðsluvanefndum af hálfu lántakanda, en á-
hættan er mísmikil eftir lántakendum. Fer eftir 
ýmsum eiginleikum lántakanda, hverjar horfur 
má telja á, að hann efni gerða samninga. Með 
hugtakinu lánshæfi er átt við mat á þessum 
horfum, en matið er reist á greiningu á um-
ræddum eiginleikum lántakandans. Lánshæfi 
felur ekki í sér algildan mælikvarða á lán-
takendur, en getur leitt af sér röðun lántakenda 
eftir líkindum til að þeir standi í skilum. Rétt er 
að gera skýran greinarmun á lánshæfi og láns-
trausti, enda lýsir s íðamefnda hugtakið við-
horfi hugsanlegra lánveitenda til lántakanda og 
er þannig huglægt í eðli sínu. Hugtökin tengjast 
með ýmsum hætti; m.a. er lánshæfi lántakanda 
einn þeiira þátta, sem hafa áhrif á lánstraustið, 
sem hann kann að njóta. 

Gróskan, sem hlaupið hefur í alþjóðleg lána-
viðskipti á umliðnum árum, hefur leitt af sér 
mikla f jölgun lántakenda á þeim vettvangi og 
stóraukin umsvif banka og f jármálastofnana, 
sem eiga margra kosta völ við fjárfestingar. 
Fjárfestar þurfa að taka skynsamlegar ákvarð-
anir um ávöxtun eigna og þeir þurfa að geta 
varið fyrir sér og öðrum áhættuna, sem þeir 
taka hverju sinni í því skyni að ná tiltekinni 
ávöxtun. Öllum þessum aðilum er vandi á 
höndum við að greina áhættuna, sem fylgir því 
að festa fé í skuldaviðurkenningum ólíkra lán-
takenda. 

Í þessari grein verður f jal lað um mælingar á 
lánshæfi lántakenda á hinum alþjóðlega f jár -
magnsmarkaði . Ber hæst í því sambandi starf-
semi svonefndra matsfyrirtækja, sem birta 
lánshæfiseinkunnir, sem ætlað er að vitna um 
þá áhættu, sem tengíst einstökum lántakendum. 
Reynt verður að lýsa helstu sjónarmiðum, sem 
þessi fyrirtæki leggja til grundvallar mati á lán-
takanda, einkum þegar ræðir um mat á lánshæfi 

þjóðríkja. Til hliðsjónar er ja fnframt greint f rá 
lánshæfisathugunum fjármálatímaritanna Euro-
money og ínstitutional Investor, sem birtar eru 
með reglulegu millibili. Loks eru reifaðar 
ályktanir, sem draga má um lánstraust Íslands á 
alþjóðlegum vettvangi. Með hugtakinu láns-
traust Íslands er átt við lánstraust ríkissjóðs og 
þeiira aðila, sem njóta ábyrgðar ríkisins. 

Lánshœfiseinkunnir fyrirtœkjanna Moody's og 
Standard & Poor's 

Tvö fyrirtæki bera höfuð og herðar yfir alla 
aðra aðila, sem hafa með höndum athuganir á 
lánshæfi. Þetta eru bandarísku matsfyrir tækin 
Moody's Investors Service og Standard & 
Poor's. Þessi fyrirtæki birta mat á lánshæfi 
þjóðríkja, sveitarfélaga, banka og fyrir tækja, 
og birtist matið í formi einkunnar ásamt 
grejnargerð. Enda þótt niðurstöður fyr j r -
tækjanna séu ekki alltaf óumdeildar, leggja 
bankar og fjármálastofnanir um heim allan 
lánshæfiseinkunnir Moody's og Standard & 
Poor 's að verulegu leyti til grundvallar við 
ákvarðanir um útlán og verðbréfakaup. Láns-
hæfiseinkunnir umræddra fyrir tækja greinast í 
tvo meginflokka eftir áhættu, þ.e. (fjárfesting-
arflokk og spákaupmennskuflokk. Einkunnir í 
fjárfestingarflokki eru þessar1: 

AAA Þetta er hæsta einkunn sem gefin er. 
Hún lýsir afburðahæfi til að greiða vexti og 
endurgreiða höfuðstól. 

AA Einkunnin lýsir mjög miklu hæfi til að 
greiða vexti og endurgreiða höfuðstól svo að 
einungis munar litlu borið saman við hæstu 
einkunn. 

1 Miðað er við lánshæfiseinkunnir Standard & Poor's. Sambæri-
legar einkunnír Moodv's má sjá í I. töflu. 
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A Einkunnin lýsir miklu hæfi til að 
greiða vexti og endurgreiða höfuðstól, enda 
þótt hæfið sé í meira mæli talið undirorpið 
óhagstæðum breytingum á aðstæðum og hag-
skilyrðum en á við um hærri einkunnir. 

BBB Einkunnin lýsir viðunandi hæfi til að 
greiða vexti og endurgreiða hófuðstól. Enda 
þótt gera megi ráð fyrir getu til að bregðast við 
óhagstæðum hagskilyrðum eða breyttum að-
stæðum eru þessir þættir líklegri til að skerða 
hæfið til að greiða vextí og endurgreiða höfuð-
stól en á við um hæui einkunnir. 

Í spákaupmennskuflokki eru einkunnirnar 
BB, B, CCC, CC og C. Þeim er beitt til að lýsa 
lánshæfi sem einkennist af mikilii óvissu og er 
í miklum mælí undirorpið óhagstæðum skil-
yrðum. Einkunnin D myndar sérflokk og er 
notuð þegar vextir eða höfuðstóll eru í van-
skilum. 

Innan flokkanna AA til CCC eru skilgreindir 
undirflokkar, sem merktir eru með plús- eða 
mínusmerki til að sýna röðun innan flokks. 

Lánshæfiseinkunn fylgir að jafnaði umsögn 
um horfur varðandi hugsanlega breytingu á 
einkunn. Umsögnin takmarkast að jafnaði við 
eitt orð (positive, negative, stable) eftir því 
hvort horfur eru á að einkunn hækki, lækki eða 
standi í stað þegar fram líða stundir. 

Helstu forsendur við mat á lánshœfi þjóðríkja 
Á alþjóðlegum lánamörkuðum tíðkast, að 

rtkissjóðir einstakra landa afli lánsfjár í nafni 
ríkisins. Þannig eru skuldabréf ríkissjóðs Íslands 
gefin út í nafni Lýðveldisins Íslands og skulda-
bréf ríkissjóðs Danmerkur eru gefin út í nafni 
Konungsríkisins Danmerkur, svo að nefnd séu 
nærtæk dæmi. Lánshæfiseinkunnir eru einatt 
tengdar nafni ríkisins fremur en ríkissjóðs, þótt 
hann sé hinn eiginlegi lántakandi. Af þessum 
sökum er gjarnan rætt um lánshæfiseinkunn 
fyrir Ísland fremur en fyrir ríkissjóð Íslands.2 

1. tafla. Lánshœfiseinkunnir Moody's og 
Standard & Poor's 

S&P Moody's Athugasemd 
Fjárfestingarfíokkur 

AAA Aaa Hæsta einkunn, 
afburðagóð bréf 

AA+ Aal Há einkunn, 
AA Aa2 mjög góð bréf 
AA- Aa3 

A+ A1 Einkunn í góðu 
A A2 meðallagi, 
A- A3 góð bréf 

BBB+ Baal Miðlungseinkunn, 
BBB Baa2 viðunandi bréf 
BBB- Baa3 

S p á k a u p m e n n s k u f l okkur 

BB+ Bal Einkenni spákaup-
BB Ba2 mennsku, mjög 
BB- Ba3 mikil óvissa 

B+ B1 Skert geta til að 
B B2 standa í skilum, 
B- B3 óæskileg bréf 

CCC+ Caa1 Hætta á vanskilum, 
CCC Caa2 léleg bréf 
CCC- Caa3 

CC Ca Mjög áhættusöm 
bréf 

C C Lægsti flokkur, 
lélegustu bréf, 
sem bjóðast 

Lánshæfiseinkunn fyrir þjóðríki er ætlað að 
sýna getu og vilja stjórnvalda til að greiða af 
lánum hins opinbera á tilsettum tíma. Með því 
að vextir og afborganir greiðast á komandi tíð 
felur lánshæfiseinkunn í sér afstöðu til fram-
tíðarinnar, en miðast ekki við líðandi stund. 

. 
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2. tafla. Lánshœfismat fyrir nokkur þjóðríki 

S&P Moody ' s 
Austurríki 

A A A Aaa 
Belgía A A + Aal 
Bretland AAA Aaa 
Danmörk AA-F Aal 
Finnland AA- Aa2 
Frakkland AAA Aaa 
Grikkland BBB- Baa 1 
Holland AAA Aaa 
Írland AA- Aa3 
Ísland A A2 
Ísrael BBB -

Ítalía AA A1 
Lúxemborg - Aaa 
Noregur AAA Aal 
Portúgal AA- A) 
Spánn AA Aa2 
Sviss AAA Aaa 
Svíþjóð AA+ Aa2 
Tyrkland BBB Baa3 
Ungverjaland BB+ Bal 
Þýskaland AAA Aaa 

. 

Vílji ríkisstjórnar til að standa við opinberar 
skuldbindingar, sem stofnað hefur verið til í 
stjórnartíð pólitískra andstæðinga. er meðal 
þeirra þátta, sem greinir ríkissjóð þjóðríkis frá 
öðrum lánlakendum. Greining á lánshæfi þjóð-
ríkja þarf af þessum sökum að taka mið af 
st jórnmálaáhættu auk áhættu af efnahagslegum 
eða f járhagslegum toga, sem varðar getu til að 
standa í skilum. Ekki er með öllu óþekkt, að 
nýir valdhafar hafi neitað að efna lánssamninga 
fyrri stjórnvalda. Alþekkt dæmi um þetta eru 
Rússland og Kína eftir byltingar 1917 og 1949. 
Frá seinni árum má nefna Perú 1985, en það ár 
tilkynntu stjórnvöld þar í landi, að þau myndu 
takmarka greiðslur af erlendum lánum við til-
tekið hlutfall af útflutningstekjum.3 

Áhætta af s t jómmálatoga verður ekki mæld 
með einhlítum hætti, en yfirleitt er leitast við að 
meta þessa hlið áhættunnar með hliðsjón af 
stjórnkerfi landsins, þjóðfélagsgerð og almenn-
um samskiptum þess við umheiminn. Greining 
á stjórnkerfinu felur m.a. í sér athugun á þv í 
með hvaða hætti stjórnarskipti ber að höndum 
og hversu mikil samstaða ríkir meðal ólíkra 
stjórnmálaafla um afstöðu til helstu málefna af 
pólitískum og efnahagslegum toga. Önnur 
atriði, sem máli skipta í þessu sambandi, eru 
m.a. miðstýring og valddreifing við töku veiga-
mikilla ákvarðana og eiginleikar helstu st jórn-
málasamtaka. 

Það sem kalla má þjóðfélagslegan stöðug-
leika er metið m.a. í ljósi almennra lífskjara, 
tekju- og eignadreifingar, svo og skilyrða á 
vinnumarkaði, ekki síst skipulags verkalýðs-
hreyfingar og tengsla hennar við stjórnmála-
flokka. Hér koma og til skjalanna þættir á borð 
við almennt menningarstig og lýðfræðilega 
eiginleika þjóðarinnar, s.s. mannfjöldaþróun og 
búsetudreifingu. Í þessu samhengi getur skipt 
máli, hvort búast má við irringum milli þjóð-
félagshópa, t.d. vegna ólíkra trúarbragða eða 
kynþátta. 

Í því sambandi sem hér um ræðir má meta 
samskipti þjóðríkis við umheiminn m.a. með 
hliðsjón af því hvaða skuldbindingar landið 
hefur gengist undir á sviði efnahags- og við-
skiptamála. Hér ræðir ekki síst um aðild að 
samningum og þátttöku í starfi stofnana á al-
þjóðlegum vettvangi.4 Þykir eðlilegt að gera 
ráð fyrir, að vilji til að gangast undir póbtískar 
skuldbíndingar af þessu tagi veiti að sínu leyti 
vísbendingu um vilja stjórnvalda til að standa 
við erlendar lánaskuldbindingar. A hinn bóginn 
varðar miklu, að landið sé nægilega varið fyrir 
hugsanlegum ytri ógnum, eða hvort hugsanlegt 
sé að öryggi þess sé ótryggt á einhvern hátt. 
Staða öryggis- og vamarmála skiptir einnig 
máli sökum þess, að hún getur í sumum til-
vikum bakað ríkissjóði þung útgjöld, sem 
kunna að skerða greiðslugetu út á við. 

3 T h e Influertce of Sovere ign Rat ings 011 Global Assci 
Securitis,alion. Moody ' s Specínl R c p o n . jan . 1993. 

4 Dæmi um sl íkar a lþ jóðns tofnan i r . þegar Ísland á í hlut. eru 
Fr ívers lunarsamtðk Evrópu . E F T A . og Efnahags - o s f r a m f a r a -
s tofnunin í París. O E C D . 
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Meðal flestra íðnríkja með lýðræðislegt 
stjórnarfar má telja hverfandi líkur á, að stjórn-
málaaðstæður valdi því, að ekki verði staðið að 
fullu við skuldbindingar ríkisins á tilsettum 
tíma. Af þeim sökum beinist greining á stjórn-
málaáhættu í þessum ríkjum einkum að áhrif-
um stjórnmálaafla af ýmsum toga á mótun og 
f ramkvæmd efnahagsstefnunnar. 

Hinn meginþátturinn við greiningu á láns-
hæfi felur í sér mat á getu þjóðríkis til að standa 
straum af erlendum skuldbindingum. Athugun 
af þessu tagi hvílir jafnan á þeirri forsendu, að 
fyrir liggi yfirlit um stöðu þjóðarbúsins út á 
við með rækilegum upplýsingum um erlenda 
skuldabyrði og gjaldeyriseign, þ .m. t . stærð 
gjaldeyrisvarasjóðs. Hefðbundin greining á 
greiðslujöfnuði og undirreikningum hans leiðir 
í ljós, hvert stefnir í bráð um utanríkisviðskipti 
og fjárstrauma sem af þeim spretta og áhrif 
þessara þátta á efnahagsreikning þjóðarbúsins. 
Jafnframt þarf að meta möguleika stjórnvalda 
til að hafa áhrif á viðskiptajöfnuð, þyki hann 
leiða af sér óviðunandi erlenda skuldasöfnun. 
Hér reynir á aðlögunarhæfni þjóðarbúsins og 
svigrúmið til að bregðast við breytingum á hag-
skilyrðum. 

Langtímahorfur þjóðarbúsins eru reistar á 
greiningu á hagskipulagi og hagvexti. Þá 
kemur til skjalanna fjölbreytni i atvínnustarf-
semi og framleiðslu, náttúruauðlindir og 
grunngerð efnahagslífsins. Horfur á aukinni 
útflutningsframleiðslu hafa sérstaka merkingu 
sökum þess að þær veita vísbendingu um hag-
vöxt í framtíðinni og ákvarða gjaldeyris-
tekjumar, sem erlend lán greiðast af. Loks ber 
að geta greiningar á efnahagsstefnu stjórnvalda 
í bráð og lengd. 

Staða og horfur í r íkisfjármálum hafa eðli-
lega sérstakt vægi við mat á lánshæfi þjóðríkis. 
Athugun á r íkisf jármálum beinist að lánsfjár-
þörf ríkissjóðs, f jármögnun ríkishalla og 
skuldabyrðí rfkisins, enda ræðst geta ríkissjóðs 
til að standa straum af lánaskuldbindingum 
m.a. af þessum þáttum. Peningamálastefnan er 
greind m.a. með hliðsjón af áhrifum hennar á 
verðlag og gengi og samræmi hennar við stefn-
una í r íkisfjármáiutn. Stefnan í gengismálum er 
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metin m.a. frá því sjónarmiði, hvort hún sam-
ræmist samkeppnisstöðu atvinnuvega og 
greiðslujöfnuði þjóðarbúsins. 

Athuganir tímarilanna Euromoney og 
Insíitutional Investor 

Tímaritið Euroivoney birtir árlega yfirlit um 
lánstraust ríkja, sem byggt er á áliti sér-
fræðinga, sem ritið kveður til. Ýmis atriði eru 
metin, en þau greinast í megindráttum í þrjá 
flokka. Þeir eru efnahags- og stjórnmáiaskil-
yrði, aðgangur að lánamörkuðum og lánshæfis-
mat. bandarísku fyrir tækjanna tveggja. 

Bandaríska f jármálat ímari t ið Institutional 
Investor birtir tvisvar á ári niðurstöður 
athugana á lánstrausti einstakra landa. 
Könnun tímaritsins er reist á upplýsingum 
sem það aflar hjá 75-100 helstu f já rmála-
s tofnunum heims. Hver f já rmálas tofnun gefur 
einstökum löndum einkunn á bilinu 0-100, og 
er einkunnin því hærri sem landið nýtur meira 
trausts. Af hálfu tímaritsins eru eínkunnir 
þessar vegnar saman eftir stærð og vægi ein-
stakra s tofnana og á grundvelli þeirrar 
reynslu, sem þær hafa af lánshæfismati af 
þessu tagi. Athugunin lýsir þannig viðhorfi 
lánastofnana til lántakenda. 

Athuganir tímaritanna Institutional Investor 
og Euromoney eru ólíkar mati fyrirtækjanna 
Moody 's og Standard & Poor's. Athugun 
fyrrnefnda tímaritsins er reist á könnun á við-
horfi lánastofnana til lántakenda, en síðar-
nefnda tímaritið byggir niðurstöður sínar á mati 
sérfræðinga. Matsfyrirtækin tvö byggja niður-
stöður sínar á hinn bóginn á rækilegri úttekt 
frá eigin hendi á stöðu efnahagsmála og 
öðrum þáttum í einstökum löndum. Samt sem 
áður eru niðurstöðurnar áþekkar þrátt fyrir að 
þær séu fengnar með ólíkum aðferðum. Þannig 
lendir t.d. Ísland á svipuðum slóðum í könnun 
tímaritanna og miðað við þá röðun, sem fæst 
með samanburði á lánshæfiseinkunnum ein-
stakra landa samkvæmt mati fyrir tækjanna 
tveggja. Þetta kemur vitaskuld ekki á óvart, 
því að niðurstöður tímaritanna byggjast að 
nokkru á lánshæfiseinkunnum matsfyrir-
tækjanna. 
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Mat á lánshœfi Íslands 
Frá árinu 1989 hafa bandarísku matsfyrir-

tækin Moody's og Standard & Poor's birt mat á 
lánshæfi Íslands í því formi, sem hér um ræðir. 
Eins og fyrr segir eiga þessar einkunnir við 
ríkissjóð, en hann er stærstur íslenskra lán-
takenda og hinn eini þeina, sem aflar lánsfjár í 
ljósi alþjóðlegra lánshæfiseinkunna. Láns-
hæfiseinkunnir Íslands eru A2 hjá Moody's og 
A hjá Standard & Poor's. Hafa þær staðið 
óbreyttar frá því að þær voru fyrst birtar þrátt 
fyrir að misjafnlega hafi árað á tímabilinu.s 

Þessar einkunnir eru hliðstæðar í áhætturóðun 
fyrirtækjanna, eins og sést í 1. töflu. Matsfyrir-
tækjunum bandarísku ber því saman í mati sínu 
á áhættunni, sem fylgir lántökum ríkissjóðs á 
alþjóðamörkuðum. 

Eins og getið var um hér að framan eiga láns-
hæfiseinkunnir fyrirtækjanna að formi til við 
skuldabréfaútgáfur, svo að strangt tekið eiga 
þessar einkunnir við skuldabréfaútgáfur ríkis-
sjóðs Íslands á alþjóðamörkuðum. Ofan-
greindar lánshæfiseinkunnir eiga jafnframt ein-
ungis við um langtímaútgáfur, þ.e. útgáfur til 
lengri tíma en eins árs. Sérstakar einkunnir eru 
gefnar skuldabréfaútgáfum til skamms tíma. 
Frá því um miðjan níunda áratuginn hafa fyrir-
tækin gefið út mat á skammtímaskuld-
bindingum líkissjóðs Íslands.6 Moody's gefur 
ríkissjóði hæstu einkunn (auðkennd með tákn-
inu A-l) . Standard & Poor's gefur ríkissjóði 
einnig hæstu lánshæfiseinkunn, sem veitt er 
fyrir skammtímaútgáfur (auðkennd með tákn-
inu A-l ) . 7 Þessar einkunnir eru til marks um, að 
ríkissjóður er álitinn traustur lántakandi á 
skammtímamarkaði og þær fela í sér þá stað-
reynd, að ríkissjóður hefur greiðan aðgang að 
erlendu reiðufé, m.a. í krafti allmyndarlegs 

3. tafla. Lánshæfisröðun tímaritanna 
Euromoney og Institutional Investor 

fyrir 40 efstu þjóðríkin 
Instinitiona/ 

Euromoney 8 hivestor 

1993 1988 1993 1988 

Bandaríkin 1 6 4 4 
Japan 2 1 2 1 
Lúxemborg 3 - 9 -

Sviss 4 4* 1 2 
Frakkland 5 13* 6 8 
Kanada 6 4* 10 7 
Holland 7 10* 5 6 
Austurríki 8 7* 8 9 
Danmörk 9 23* 15 18 
Bretland 10 2* 7 5 
Noregur 11 17* 13 11 
Singapúr 12 20* U 16 
Þýskaland 13 2* 3 3 
Belgía 14 10* 12 14 
Tævan 15 17* 14 15 
Ástralía 16 7* 22 19 
Nýja-Sjáland 17 19 26 22 
Spánn 18 13* 16 17 
Svíþjóð 19 7* 17 10 
Írland 20 26* 19 25 
Finnland 21 12 20 12 
Hong kong 22 23* 24 20 
Ítalía 23 15* 18 13 
Ísland" 24 26* 31 36 
Portúgal 25 28 23 29 
S-Kórea 26 20* 21 23 
Sam. furstadæmin 27 51* 28 30 
Malasía 28 35* 25 32 
Ísrael 29 38 46 50 
Sádí-Arabía 30 35* 29 26 
Barein 31 42* 33 33 
Tæland 32 30* 27 31 
Brúnei 33 25 - -

Kúveit 34 40* 37 27 
Grikkland 35 33* 39 39 
Óman 36 42* 36 37 
Katar 37 46 32 34 
Kína 38 20* 30 24 
Malta 39 - - -

Kípur 40 35* 38 42 
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gjaldeyrisvarasjóðs og samninga við erlenda 
banka um lánafyrirgreiðslu. Umræddar láns-
hæfiseinkunnir, sem birtar eru að tilhlutan 
ríkissjóðs, mynda í raun forsendur fyrir 
þessari útgáfu og hafa án efa stuðlað að því, 
að lánskjör umræddra skammtímabréfa hafa 
reynst ríkissjóði hagstæðari en ella. Erfitt er 
að ful lyrða um, hvort hið sama á við um lang-
tímaeinkunnirnar, en þær hafa matsfyrirtækin 
birt ótilkvödd til þessa. Á síðustu misserum, 
þegar kröfur til lántakenda hafa farið vaxandi 
um heim allan, hafa langtímaeinkunnir þó 
vafalaust greitt götu ríkissjóðs inn á lána-
markaði. 

Lánshæfiseinkunnir þær, sem hér hafa verið 
ræddar, eru til marks um að ríkissjóður Íslands 
nýtur trausts á alþjóðavettvangi og þykir álit-
legur lántakandi. Árangurinn, sem næst við 
lánsfjáröflun á erlendum lánamörkuðum, má 
að sínu leyti einnig hafa til marks um lánstraust 
Íslands. Með árangri lántakanda í þessu sam-
bandi er átt við aðgang að mörkuðum og kjörin, 
sem hann nýtur.10 Nýlegar skuldabréfaútgáfur 
ríkissjóðs, m.a. á Bretlandsmarkaði og á 
þýskum og svissneskum markaði, staðfesta, 
að ríkissjóður á greiðan aðgang að helstu 
skuldabréfamörkuðum Evrópu. Ætla má, að 
ríkissjóður eigi þess kost að afla lánsfjár til 
langs tíma á hinum öflugu skuldabréfa-
mörkuðum í Bandaríkjunum og Japan, ef því 
væri að skipta. Nýlegt bankalán ríkissjóðs 
frá árinu 1992 sýnir, að ríkissjóður hefur 
nokkra fótfestu á bankamarkaði. Til þessa 
hefur rfkissjóður Íslands því haft allgóða stöðu 
á erlendum lánamörkuðum. 

Lokao rð 
Lánshæfiseinkunnir bandarísku fyrirtækj-

anna tveggja, sem þau gefa Íslandi, sýna mat 
þeina á áhættunni, sem fylgir lánveitingum til 
ríkissjóðs. Enda þótt þessi áhætta sé talin 
nokkru meiri en í flestum iðnrfíkjum, m.a. 
vegna smæðar þjóðarbúsins og tiltölulega ein-
hæfs atvinnulífs, hlýtur Ísland einkunn um-
ræddra fyrirtækja og fjármálatímarita, sem 
skipar landinu á bekk meðal traustra lán-
takenda á alþjóðavettvangi, þótt eðlilega séu 
margir lántakendur taldir síður áhættusamir en 
Ísland. 

Það er í samræmi við þessar einkunnir, að til 
þessa hefur ríkissjóður haft allgóða stöðu á 
helstu skuldabréfamörkuðum, á bankamarkaði 
og á markaði fyrir skammtímabréf. Þessi staða 
birtist í allgreiðum aðgangi að mörkuðum, þar 
sem ríkissjóður, og raunar einnig ýmsir aðilar, 
sem taka lán í skjóli ríkisábyrgðar, hefur reynst 
geta aflað lánsfjár á tiltölulega hagstæðum 
kjörum. 

Við mat á lánshæfi ríkissjóðs er tekið mið af 
almennri stöðu efnahagsmála á hverjum tíma. 
Lánstraust ríkissjóðs Íslands byggist á mati á 
þjóðarbúskap Íslendinga, m.a. á skuldastöðu og 
hagvaxtarhorfum. Þetta mat birtist í lánshæfis-
einkunnum óháðra matsfyrirtækja. Traustið, 
sem ríkissjóður Íslands nýtur á alþjóða-
mörkuðum, byggist einnig á orðspori og ör-
uggri skilvísi, sem hefur aldrei brugðist. Ótví-
rætt er, að af hálfu matsfyrirtækja jafnt sem 
banka og annarra fjármálastofnana er glöggt 
fylgst með framvindu efnahagsmála hér á 
landi. Jafnvægi og festa í þjóðarbúskapnum eru 
því lykilatriði, þegar verja skal stöðu Íslands á 
alþjóðlegum lánamörkuðum og bæta hana á 
komandi tímum. 



Þorvaldur Gylfason: 

Vöxtur í skjóli skulda 

Erlendar skuldir okkar Íslendinga hafa auk-
izt verulega undanfarin ár. Aðeins einu sinni 
síðan 1980 hefur verið afgangur á viðskiptum 
við útlönd; það var í uppsveiflunni 1986. Öll 
hin árin höfum við safnað skuldum. Viðskipta-
hallinn hefur numið um 3 1/2% af landsfram-
leiðslu að meðaltali síðan 1980. Þessi meðal-
hallatala helzt óbreytt, þótt viðmiðunartíminn 
sé teygður aftur til ársins 1970. 

Nú þarf skuldasöfnun í útlöndum ekki endi-
lega að valda vandræðum undir öllum kring-
umstæðum, öðru nær. Hæfileg skuldasöfnun 
getur komið fólki og fyrirtækjum að miklu 
gagni. sé tveim skilyrðum fullnægt: 

• lánsféð verður að renna til arðbærra 
framkvæmda, svo að verðmætar eignir myndist 
á móti skuldunum; 

• vöxtur þjóðarframleiðslunnar verður að 
vera nógu mikill til þess, að skuldabyrðin (þ.e. 
hlutfall vaxta og afborgana af útflutnings-
tekjum eða þjóðartekjum) þyngist ekki um of 
með tímanum. 

Hversu mikill þarf vöxtur þjóðarframleiðsl-
unnar að vera. svo að skuldabyrðinni sé haldið 
í skefjum? Svarið kann að hljóma undarlega í 
fyrstu: hagvöxturinn verður að vera að minnsta 
kosti jafnmikill og raunvextirnir af erlendu 
skuldunum. 

Þessari grein er ætlað að bregða birtu á þetta 
samhengi hagvaxtar og vaxta. Jafnframt verða 
færð rök að því, að skuldabyrði okkar Íslend-
inga muni að miklum líkindum þyngjast veru-
lega á næstu árum að öðru jöfnu, einmitt vegna 
þess að hagvöxtur hefur dregizt saman hér 
heima á sama tíma og vextir hafa hækkað á 

heimsmarkaði. Auk þess verður bent á hættuna, 
sem felst í því að gera út á erlendar skuldir til 
að komast hjá erfiðum ákvörðunum um sinn í 
stað þess að skapa skilyrði til raunverulegs hag-
vaxtar með skynsamlegri hagstjórn. 

I. Samhengi hagvaxtar og vaxta 
Hugsum okkur til einföldunar, að útflutn-

ingur og innflutningur vöru og þjónustu stand-
ist á. Þá er vöru- og þjónustujöfnuður án vaxta 
í jafnvægi og viðskiptajöfnuður jafn vaxta-
jöfnuði samkvæmt skilgreiningu. Viðskipta-
hallinn er þá jafn vaxtagreiðslum af erlendum 
lánum (að frádregnum vaxtatekjum af eignum 
erlendis, en þær eru smáræði hér í samanburði 
við vaxtagreiðslurnar). 

Þessi einföldun er ekki fjarri réttu lagi hér 
heima: skuldasöfnun okkar stafar að miklu 
leyti af því, að við höfum tekið lán fyrir vöxtum 
(og afborgunum) af erlendum skuldum í stað 
þess að halda innflutningi undir útflutnings-
tekjum til að brúa bilið. Við þessi skilyrði 
aukast erlendar skuldir sem nemur vaxta-
greiðslunum á hverju ári. Hlutfallsaukning 
skuldanna er því jöfn vaxtaprósentunni. Ef 
raunvextir af erlendum lánum eru 5% á ári, þá 
vaxa eiiendar skuldir um sömu 5% ár eftir ár. 

Ef vöxtur þjóðarframleiðslunnar er minni en 
5% á ári og ársvextirnir eru 5%. þá vex þjóðar-
framleiðslan hægar en skuldirnar. Af því leiðir, 
að skuldahlutfallið (þ.e. hlutfall erlendra skulda 
af þjóðarframleiðslu eða landsframleiðslu) 
hækkar með tímanum og stefnir himinhátt á 
endanum að öðru jöfnu. Að endingu gleypir 
skuldahítin allar gjaldeyristekjurnar, nema 
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gripið sé í taumana. Þess vegna má hagvöxt-
urinn ekki dragast aftur úr vöxtum af erlendum 
skuldum til langframa. 

Skoðum þetta betur. þjóðarútgjöldin (þ.e. 
einkaneyzla, f járfest ing og samneyzla) eru jöfn 
summu þjóðarframleiðslunnar og viðskipta-
hallans eins og alltaf. Útgjöldin eru með öðrum 
orðum f já rmögnuð með innlendri framleiðslu 
og erlendu lánsfé. Af þessu má ráða samhengið 
á milli útgjalda, framleiðslu og skulda. 

Tökum nú nokkur dæmi til frekari skýringar. 
1. Hugsum okkur fyrst, að hagvöxturinn sé 

jafn vöxtunum, segjum 5% á ári. Þá vaxa báðir 

" tekjustofnar" þjóðarbúsins (þ.e. framleiðslan 
og lánsféð) um 5% á ári, svo að útgjöldin geta 
þá líka vaxið um sömu 5% frá ári til árs (sjá 
mynd I). Af þessu leiðir, að hlutfall erlendra 
skulda og þjóðarframleiðslu helzt óbreytt. 
Skuldabyrðin breytist ekki heldur, þótt 
skuldirnar vaxi ár fram af ári. Af þessu má sjá, 
að hallarekstur þarf ekki að valda skaða í 
gróandi hagkerfi. Það er þvert á móti eðlilegt, 
að skuldir vaxi með tímanum eins og eignir, 
tekjur, útgjöld og aðrar raunstærðir. 

2. Hugsum okkur næst, að hagvöxturinn sé 
minni en vextirnir, segjum enginn til einföld-
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unar. Hvað þýðir þetta? Nú stendur annar 
" tekjustofninn" (framleiðstan) í stað, en hinn 
(erlenda lánsféð) heldur áfram að vaxa. Nú 
hljóta útgjöldin því að vaxa hægar en í fyrsta 
dæminu, en þau vaxa samt, þótt raunverulegur 
hagvöxtur sé enginn (sjá mynd 2). Þetta ástand 
getur þó ekki varað endalaust, því að skulda-
hlutfalhð eykst með hverju ári, sem líður, 
þannig að skuldabyrðin verður óbærileg á 
endanum. Eina leiðin til að komast út úr þess-
um vanda að öðru jöfnu er að skapa skilyrði til 
hagvaxtar heima fyrir til jafns við heims-
markaðsvexti að minnsta kosti. Smáþjóð ræður 
auðvitað engu um vexti á alþjóðamarkaði og 
verður því að laga sig að þeim. 

3. Hvað ef þjóðarframleiðslan dregst 
saman? Gerum nú ráð fyrir því, að samdráttur 
framleiðslunnar standist á við vöxt erlendra 
skulda. Nú minnkar annar tekjustofninn og 
hinn eykst á móti, þannig að "tekjur" þjóðar-
búsins í heild haldast óbreyttar og útgjöldin líka 
(sjá mynd 3). Í þessu dæmi er l í fskjörum 
almennings haldið uppi með erlendum lán-
tökum þrátt fyrir minnkandi þjóðarframleiðslu. 
Þessa mynd er hægt að teikna með ýmsum 
tilbrigðum: ef framleiðslulínan er til dæmis 
flatari en sýnt er á myndinni, getur útgjalda-
línan hallast upp á við að öðru jöfnu. Þá höfum 
við mynd af vaxandi útgjöldum þrátt fyrir 
mínnkandi framleiðslu. Þennan leik er þó 

auðvitað ekki hægt að leika nema skamma hríð 
í senn, því að skuldabyrðin þyngist m e ð 
tímanum (hraðar en í dæmi 2) og verður 
óviðráðanleg að lokum. 

4. Hugsum okkur loks, að hagvöxtur sé 
meiri en vextir á heimsmarkaði. Þá vaxa þjóð-
arútgjöldin hraðar en skuldirnar, en þó hægar 
en framleiðslan (sjá mynd 4). Í þessu tilfelli 
lækkar skuldahlutfallið smám saman, og 
skuldabyrðin léttist að sama skapi. Með því að 
halda aukningu þjóðarútgjalda innan við hag-
vaxtarstigið og ýta jafnframt undir hagvöxt 
með tiltækum ráðum er hægt að vinna sig út úr 
skuldavandanum smám saman án þess að hætta 
endilega að taka lán. Sum þróunarríki, sem 
römbuðu á barmi gjaldþrots á síðasta áratug, 
svo sem Mexíkó, hafa farið þessa leið undan-
gengin ár. 

2. Hvar erum við? 
En við? Hvar erum við Íslendingar á þessum 

myndum? Hvar viljum við vera? 
Við þurfum að stefna að því, að mynd 1 geti 

átt við um okkur, þegar upp er staðið. Við þurf-
um að skapa skilyrði til örs hagvaxtar með 
skynsamlegri hagstjórn, því að ör hagvöxtur er 
forsenda batnandi lífskjara almennings til 
frambúðar. Til þess höfum við ýmis tækifæri. 

Á hínn bóginn virðast miðmyndimar tvær, 2 
og 3, eiga bezt við um núverandi efnahags-
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ástand í landinu. Þjóðarframleiðsla á mann 
hefur nú dregizt saman mörg ár í röð og vírðist 
munu gera það enn um sinn að öðru jöfnu, og 
erlendar skuldir hafa haldið áfram að hrannast 
upp. Hlutfall erlendra skulda af þjóðarfram-
leiðslu hefur ríflega tvöfaldazt síðan 1980, og 
skuldabyrðin hefur þyngzt eftir því. 

Samanburður hagvaxtar og vaxta segir 
svipaða sögu. Árið 1980 voru meðalvextir af 
erlendum skuldum þjóðarinnar nálægt 10% á 
ári. Verðbólga í iðnríkjunum var á svipuðu reki, 
þannig að raunvextirnir voru nálægt núlli á 
þennan mælikvarða. Þá var ekki dýrt að taka 
lán. 

Síðan hefur dregið sundur með verðbólgu og 
vöxtum, svo að lánskostnaður hefur aukizt 
verulega. Í fyrra, 1992, voru meðalvextirnir um 
1% á ári, og verðbólgan í iðnríkjunum var 
komin niður í rösklega 3%, þannig að raun-
vextirnir vom komnir upp undir 4% á ári. 
Raunveruleg vaxtabyrði þjóðarinnar nam 
samkvæmt þessum tölum um 120.000 krónum 
á hverja f jögurra manna fjölskyldu í landinu í 
fyrra. Greiðslubyrðin, þ.e. vaxtabyrðin auk 
afborgana, var að sjálfsögðu mun þyngri. Þessi 
umskipti útheimta mjög aukna aðgát í erlend-
um lántökum. Það er ótækt að halda áfram að 
safna skuldum í útlöndum, eins og ekkert hafi í 
skorizt. 

Áframhaldandi viðskiptahalli og samdráttur 

í þjóðarframleiðslu á mann munu þó 
óhjákvæmilega þyngja skuldabyrðina enn 
frekar á næstu árum. Myndir 2 og 3 bregða ljósi 
á hættuna, sem felst í því að halda áfram að 
taka erlend lán til að halda útgjöldum uppi þrátt 
fyrir óbreytta eða minnkandi framleiðslu. Fyrr 
eða síðar kemur að því, að skuldabyrðin verður 
talin of þung: börnin okkar neita að borga 
reikninginn. Þá verður ekki lengur hægt að 
komast hjá því að gera það, sem gera þarf til að 
snúa dæminu við. 

Væri ekki meira vit og meira réttlæti í því að 
gera það strax í stað þess að stofna til enn meiri 
skulda á kostnað næstu kynslóðar? 

3. Lánsfé til framkvœmda 
Einstakljngar haga f jármálum sínum yfirleitt 

svo, að þeir safna skuldum á yngri árum, 
meðan þeir eru að mannast og menntast og 
koma þaki yfir höfuðið. Síðan endurgreiða þeir 
skuldirnar smám saman á miðjum aldri, þegar 
tekjurnar eru mestar, og safna eignum. Og svo 
ganga þeir á eignir sínar (ellinni, þegar þeir eru 
komnir á eftirlaun. Þetta er gangur lífsins. 

Heilar þjóðir hegða sér á svipaðan hátt. Þær 
safna skuldum á uppvaxtarskeiðum og endur-
greiða þær síðan smátt og smátt og safna heldur 
eignum, þegar fullum efnahagsþroska er náð. 
Þjóðir eru þó frábrugðnar einstaklingum að því 
leyti, að þær líða yfirleitt ekki undir lok, því að 
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ein kynslóð tekur við af annarri. Engu að síður 
er hægt að greina afmörkuð þroskaskeið í efna-
hagslífi þjóða. 

Við Íslendingar erum ung þjóð og ófullvaxta 
í efnahagslegum skilningi. Við vorum bláfátæk 
og frumstæð bændaþjóð f ram yfir síðustu 
aldamót. Árið 1900 unnu fjórir af hverjum 
f imm Íslendingum við landbúnað og sjávar-
útveg. Nú vinnur hins vegar aðeins einn af 
hverjum sex Íslendingum við land og sjó, og 
það er reyndar allt of mikið ennþá í Ijósi 
áframhaldandi ofbeitar á landi og ofveiði til 
sjós. Þetta hlutfall verður trúlega komið niður í 
tíunda hvern Íslending um eða skömmu eftir 
næstu aldamót, ef að líkum lætur, og stefnir enn 
lægra. 

Við lifum ekki aðallega á sjávarútvegi lengur 
og enn síður á landbúnaði. Við Íslendingar 
sækjum ámóta mikið til sjávarútvegs og 
Norðmenn sækja í olíuvinnslu og Finnar í 
skógarhögg. Nei, við erum þvert á móti 
iðnaðar-, verzlunar- og þjónustuþjóð eins og 
allar þjóðirnar í kringum okkur. Hér eins og þar 
vinnur yfirgnæfandi hluti mannaflans við 
iðnað, verzlun og þjónustu. Langmestur hluti 
þjóðarframleiðslunnar hér og þar á upptök sín í 
iðnaði, verzlun og þjónustu af ýmsu tagi. 

Ekki nóg með þetta: "iðnríkin" eru í raun og 
veru rangnefnd, því að verzlun og þjónusta eru 
löngu komnar f ram úr iðnaði á mælikvarða 
atvinnu og f ramle iðs lu . Fjölmennasti atvinnu-
vegur heims nú er ferðaþjónusta. Í Noregi 
vinna fleiri við hugbúnaðarframleiðslu nú 
orðið en við sjávarútveg, svo að nærtækt dæmi 
sé tekið. Þannig mætti lengi telja. Við Íslend-
ingar stefnum í sömu átt, þótt gengisstefna 
stjórnvalda hér heima dragi að vísu mjög úr 
vaxtarmöguleikum nýrra atvinnugreina eins og 
til dæmis hátækniframleiðslu til útflutnings. 
Þessu þarf að kippa í lag. Það má ekki dragast 
miklu lengur. Nýsköpun í atvinnulífinu í skjóli 
skynsamlegrar gengisskráningar er forsenda 
þess, að hægt sé að draga úr skuldasöfnun 
þjóðarinnar í útlöndum og búa í haginn fyrir 
komandi kynslóðir í landinu. 

Við þurfum að skoða skuldasöfnun okkar 
Íslendinga á liðnum árum í samhengj við 

þroskaferil hagkerfisins. Við þurf tum lánsfé til 
f ramkvæmda. Við hefðum til dæmis ekki ge tað 
virkjað fallvötnin öðruvísi. Aðrar þjóðir á s ama 
þroskastigi hafa farið eins að. Hitt er svo annað 
mál, að við höfum ekki farið vel með lánsféð að 
öllu leyti, svo að ekki sé meira sagt. Við h ö f u m 
ekki varið því öllu til arðvænlegrar f j r f e s t i n g -
ar. Við höfum þvert á móti sólundað miklu f é á 
altari öflugra sérhagsmuna og í blóra v ið 
almannahag með því að dæla erlendu lánsfé í 
illa grundaða fjárfestingu af ýmsu tagi, e inkum 
í tengslum við landbúnað og sjávarútveg. O g 
við höfum ekki aðeins farið illa með erlent 
lánsfé. Við höfum farið illa með fé yfirleitt. 

Ein helzta orsök efnahagslægðarinnar í land-
inu nú er sú, að fjárfesting liðinna ára he fu r 
ekki skilað tilætluðum arði. Eðlilegur afrakstur 
af skynsamlegri fjárfestingu á liðnum árum ætti 
að réttu lagi að vera uppspretta öflugrar upp-
byggingar í atvinnulífinu nú. Þessi uppbygging 
á sér hins vegar ekki stað vegna þess, að f j á r -
festingin, sem ráðizt var í, skilaði ekki nægum 
arði og stundum engum. Þannig súpum við nú 
seyðið af illri meðferð almannafjár langt af tur í 
tímann. Við eigum því miður eftir að bera 
þungar byrðar vegna þessara mistaka lengi enn, 
trúlega f ram yfir aldamót að minnsta kosti , 
jafnvel þótt við hverfum strax af braut 
óráðsíunnar. 

Skuldabasl er aldrei skemmtilegt. Nú er svo 
komið, að við Íslendingar þurfum að greiða 
þrjár krónur af hverjum tíu, sem við ö í lum 
erlendis, í vexti og afborganir af erlendum 
skuldum. Þetta er þung byrði, hin þyngsta í 
hópi iðnríkjanna innan OECD, sem við berum 
okkur helzt saman við. Til samanburðar greiddu 
Afríkuþjóðir sunnan Sahara-eyðimerkui'innar 
að jafnaði tæplega f immtung af útflutnings-
tekjum í vexti og afborganir erlendis 1990 og 
Suðui'-Ameríkuiikin f jórðung samkvæmt upp-
lýsingum Alþjóðabankans. Við Íslendingar 
erum þess vegna komnir upp fyrir meðaltal 
þessara Afríku- og Suður-Ameríkuríkja og 
stefnum hærra. Skuldakreppan í Afríku og 
Suður-Ameríku hefur valdið þungum bús i f jum 
þar síðast liðinn áratug. 
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4. Sjálfvirkni 

Skuldir hneigjast til að hlaða utan á sig með 
tímanum. Þetta stafar af því, að útistandandi 
skuldir bera vexti og vaxtagreiðslumar geta svo 
aftur kallað á frekari skuldasöfnun og þannig 
koll af kolli. Margir lántakendur hafa farið flatt 
á þessu. 

Þessi sjálfvirkni í skuldasöfnun vekur 
spurninguna um það, undir hvaða kringum-
stæðum hægt sé að halda skuldum og skulda-
byrði í skef jum. Tökum dæmi. Hugsum okkur 
fyrst land, þar sem (a) hallinn á viðskiptum við 
útlönd án vaxtagreiðslna nemur 2% af þjóðar-
framleiðslu á hverju ári (hér er átt við svo 
nefndan vöru- og þjónustujöfnuð); (b) þjóðar-
framleiðslan vex um 4% á ári; og (c) raunvextir 
af erlendum lánum eru 2% á ári. Viðvarandi 
viðskiptahalli eykur skuldirnar og þar með 
vaxtagreiðslumar ár fram af ári, en endur-
greiðslugetan eykst um leið í skjóli hagvaxtar. 
Skuldaferillinn leitar sjálfkrafa í jafnvægi , þar 
sem skuldirnar og þjóðarframleiðslan vaxa 
jafnhratt . þannig að skuldabyrðin, það er hlut-
fall skuldanna af þjóðarframleiðslunni, stendur 
í stað (sjá mynd I). Þetta gerist, þegar skuld-
imar jafngilda þjóðarframleiðslunni á einu ári í 
þessu dæmi. Þá vaxa skuldirnar jafnhratt og 

framleiðslan eða um 4% á ári, þar af um 2% 
vegna hallans á vöru- og þjónustujöfnuði og 
um önnur 2% vegna vaxtabyrðinnar. 

Hversu hratt gerist þetta? Það fer eftir 
aðstæðum. Þjóð. sem skuldar öðrum þjóðum 
jafnvirði 60% af ársframleiðslu sinni eins og 
við Íslendingar gerum nú eða því sem næst, 
mjakast upp í 80% á 35 árum og upp í 90% á 70 
árum að öðru jöfnu miðað við þær hagfelldu 
forsendur, sem gefnar voru að framan. Þetta 
gerist af sjálfu sér. Ef hagvöxtur minnkar úr 4% 
í 2% á ári eða ef raunvextir hækka úr 2% í 4% 
á ári, þá vinda skuldimar mun hraðar upp á sig: 
þá rýkur skuldahlutfallið upp í 80% af þjóðar-
framleiðslu á aðeins 10 árum og upp í 90% á 15 
árum. 

Af þessu má sjá, að þróun erlendra skulda er 
mjög næm fyrir breytingum á hvort heldur 
hagvexti eða vöxtum á erlendum fjármagns-
markaði. Þessu er lýst nánar á mynd 5. Neðstu 
ferlarnir tveir lýsa þróun skuldabyrðinnar yfir 
30 ára skeið við þeim forsendum, sem voru 
raktar að framan. Þegar hagvöxtur er undir 
vöxtum af erlendum skuldum, eins og raunin 
hefur verið hér heima og víða erlendis síðustu 
ár, getur skuldahlutfallið hækkað skart á 
skömmum tíma, eins og sést á næst efsta ferl-
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inurru þar sem skuldirnar aukast upp fyrir 
þjóðarframleiðsluna á aðeins 12 árum. Enn 
alvarlegri hætta blasir við, þegar hagvöxtur á 
mann er enginn eða jafnvel minni en enginn, 
eins og hann hefur verið hér heima sex ár í röð, 
því að þá vaxa skuldimar á sama tíma og 
endurgreiðslugetan stendur í stað eða minnkar. 
Þá getur skuldabyrðin snarþyngzt á fáum árum, 
samanber efsta ferilinn á myndinni, þar sem 
skuldirnar aukast upp fyrir þjóðarframleiðsluna 
á aðeins 8 árum. Þetta hefur verið að gerast hér 
heima síðustu ár. Alvara málsins eykst við það. 
að gengisfall krónunnar kann að reynast óum-
flýjanlegt í tengslum við nauðsynlegar skipu-
lagsbreytingar í hagkerfinu, og þá hlýtur 
erlenda skuldabyrðin að þyngjast enn um skeið 

að öðru jöfnu, þótt hún léttist til lengri t íma 
litið. 

Hvernig er hægt að vinna bug á þessum 
vanda og koma í veg fyrir það, að erlendar 
skuldir sligi þjóðarbúið á næstu öld? Það er 
hægt með því að eyða hallanum á viðskiptum 
við útlönd og skapa um leið skilyrði til mynd-
arlegs hagvaxtar. Þá munu skuldir okkar í 
útlöndum hætta að aukast. Hagvöxturinn eykur 
þá endurgreiðslugetuna og dregur þannig úr 
skuldabyrðinni smám saman. Þannig getum við 
vaxið upp úr vandanum, ef við viljum. En þá 
þurfa stjórnvöld að hafa skilning, þrek og þor 
til að ráðast í nauðsynlegar umbætur í efna-
hagslífi landsins. Óbreytt ástand á þeim 
vettvangi býður hættunni heim. 



Helgi Ólafsson: 

Íbúðabyggingar og opinbera 
húsnæðislánakerfið 1981-1993 

Inngangur 
A níunda áratugnum og í byrjun þess tíunda 

hafa orðið mikiar sviptingar í lánsfjármögnun 
íbúðabygginga og íbúðaviðskipta á markaði 
með nýjar og notaðar íbúðir. Opinbera hús-
nœðisiánakerfið hefur verið langstærsti lánveit-
andi til byggingar og kaupa á íbúðarhúsnæði á 
seinni árum. Hlutdeild þess var 57% heildarláns-
f j á m ö g n u n a r árið 1981, en tæp 80% árið 1992 
miðað við hreina aukningu lána (þ.e. umfram 
afborganir af eldri lánum), sbr. töflu 5. 

Opinbera húsnæðislánakerfið hefur verið 
mótað í áföngum á 60 árum. Upphafið má rekja 
til Byggingarsjóðs verkamanna sem stofnaður 
var 1929 og hefur því starfað óslitið í 64 ár. 
Byggingarsjóður ríkisins var stofnaður með 
lögum nr. 42/1957 og hefur því starfað í 36 ár. 
Nýjasta tilbrigðið er húsbréfadeild Byggingar-
sjóðs ríkisins sem tók til starfa 1989. 

Byggingarsjóður verkamanna var stofnaður 
til að f jánnagna byggingu verkamannabústaða, 
en hún hófst á f jórða áratugnum. Sjóðurinn hefur 
síðan f jármagnað félagslega íbúðakerfið sem 
svo er kaJlað, en innan vébanda þess íiimast 
eignar-, leigu- og kaupleiguíbúðir á vegum 
félagssamtaka, stofnana og sveitarfélaga. 

Byggingarsjóður ríkisins var settur á stofn til 
að veita almenn lán til íbúðabygginga og kaupa 
á nýjum og notuðum fbúðum. 

Húsbréfadeild Byggingarsjóðs ríkisins var 
ætlað að anna því hlutverki að fjármagna 
íbúðabyggingar og íbúðakaup með útgáfu 
ríkistryggðra markaðsverðbréfa, svonefndra 

húsbréfa, sem hún notar í skiptum fyrir 
fasteignaveðbréf. 

Veigamestu breytingar á skipan útlána í opin-
bera húsnæðislánakeifinu áttu sér stað 1986 og 
1989 með nýskipan á lánareglum byggingar-
sjóða ríkisins sem höfðu í för með sér bæði 
fjölgun lána, hærra lánshlutfall og lengingu láns-
tíma. 

1. Þann 1. september 1986 voru lán bygg-
ingarsjóðanna stórhækkuð og lánstími lengdur. 
Lánsupphæð varð föst, en ekki sveigjanleg eftir 
„efnum og ástæðum'1 hverju sinni eins og verið 
hafði. Að baki aukinnar fjármögnunar stóðu 
lífeyrissjóðirnir sem jafnframt drógu úr beinum 
útlánum til sjóðsfélaga. 

2. Þann 15. nóvember 1989 var húsbréfa-
kerfið sett á laggirnar og olli mikilli umbyltingu 
í lánsfjármögnun til íbúða og sýnu meiri en 
breytingin 1986 þótt á ólíkan hátt væri. 
Lánshlutfall var enn hækkað, eldri íbúðir komu í 
auknum mæli inn í myndina og hámarksstærð til 
að öðlast lánshæfni var aflétt, en hefur reyndar 
verið tekin upp á nýjan leik. Á móti kom að hús-
bréfin hafa orðið að sæta markaðsgengi sem 
verið hefur lægra en nafnvirði bréfanna nemur. 

Hér á eftir verður fjallað nánar um lánveit-
ingar til íbúðabygginga og íbúðaviðskipta í 
heild, en þó sérstaklega þátt opinbera íbúða-
lánakerfisins. Jafnframt verða íbúðabyggingum 
gerð nægileg skil til þess að mynda megi saman-
burðartengsl á milli f ramkvæmdamagns og f jár -
mögnunar. Byrjað verður á helstu magntölum 
og hei ldarupplýsingum. 
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Íbúðabyggingar 
Magnupplýsingum um byggingarstarfsemi á 

ársgrunni er safnað saman af Þjóðhagsstofnun 
og framkvæmdirnar síðan verðlagðar og birtar í 
töflum um f jármunamyndun hvers árs. Í töflu 1 
hér á eftir em sýndar tölur Þjóðhagsstofnunar 
um árlegar framkvæmdir í rúmmetrum ásamt 
f jölda fullgerðra íbúða, en upplýsingar um fer-
metratölu eru ekki aðgengilegar. Til viðbótar er 
meðalstærð fullgerðra íbúða á ári hverju 
umreiknuð þannig að meðalstærð þriggja ára er 
vegin saman, og er næstu tveimur árum á undan 
bætt við reikningsárið. Er þessari aðferð beitt til 
þess að jafna út sveiflur sem koma fram í 
meðalstærðinni ef eingöngu er tekið mið af 
þeim íbúðum sem talið er að fulllokið sé á 
hverju ári. Munu sveiflurnar m.a. stafa af því að 
fjölbýlishús eru skemur í byggingu en ein-
býlishús og raðhús, og veltur útkoman nokkuð á 
því hversu jafnt sérbýlishúsin berast inn á 
skýrslur. Með þessari aðferð kemur fram nýtt 
mat á jafnaðarf jölda fullgerðra íbúða á hverju 
ári og meðalverði á íbúð. Með endunnatinu 
verður meðalstærðannunur mestur um 12% á 
tímabilinu sem til rannsóknar er, en gat arroars 
farið yfir 30% sem telja verður óeðlilega mikla 
sveiflu með stuttu millibili. 

Íbúðaviðskipti á markaði 
Gerð hefur verið tilraun til að meta heildar-

f jölda þeirra íbúða sem árlega skipta um 
eigendur til viðbótar við nýjar fbúðir sem lokið 
er á ári hverju. Matið verður að telja afar gróft 
því að upplýsingar eru af skomum skammti af 
ýmsum ástæðum sem nánar er vikið að á eftir 
og ekki áreiðanlegar, en vonandi betri en engar. 

Fasteignamat ríkisins fær í hendur, eða á að fá, 
alla samninga sem gerðir eru við kaup og sölu á 
íbúðum, afsöl og tilkynningar um eigendaskipti. 
Unnið er úr þeim kaup- og sölusamningum sem 
berast, en ekki afsölum og tilkynningum. 
Tilkynningar um eigendabreytingar eiga sér 
ýmsar orsakir, t.d. breyttar aðstæður vegna erfða, 
aðildarbreytinga innan fjölskyldna, nöfn sambýl-
isfólks bætast á eigendaski-á, og fleiri ástæður 
geta legið þar að baki. 

Tafla 1. 
Magntöhtr um íb úðabygg inga i' 

Þjóðha gsstofmin Encluvmat 
Arlegar Meðalst. 

FuUxerbar framkv. Fullgerðar íhúða 
íhiíDir í þús nr^ íhítðir ? 

/ nr 

1981 1 . 6 2 3 8 2 5 1 .856 4 4 5 

1982 1 .924 8 9 4 1 .975 4 5 3 

1 9 8 3 1.711 8 0 6 1 . 6 6 3 4 8 5 

1 9 8 4 1 .598 8 8 4 1 . 7 9 4 4 9 3 

1 9 8 5 1 .601 7 3 2 1 .504 4 8 7 

1 9 8 6 1 . 5 1 4 5 8 5 1 .219 4 8 0 

1987 1 . 5 4 3 6 4 6 1 . 4 0 0 4 6 1 

1988 1 .842 7 4 6 1 .657 4 5 0 

1989 1 . 6 6 4 7 6 4 1 .733 4 4 1 

1990 1 .758 7 6 0 1 .734 4 3 8 

1991 1 . 5 9 4 7 0 8 1 .605 4 4 1 

Meðallal 1.670 7 5 9 1.649 461 

Ti lkynn inga jna r verða þá j a f n m a r g a r og 
nöfnin sem við bætast á hver ja eign. Þ v í 
hefur orðið að meta hve margar eignir skipt i 
í raun um e ígendur þar sem þær eru a l l taf 
færri en nemur f jö lda t i lkynninga. Taf la 2 
hér að af tan er því tilraun til að meta f j ö l d a 
árlegra e igendaskipta á t ímabil inu 1986-
1991. í töf lunni er gert ráð fyr i r að um 4 0 % 
þeirra t i lkynninga sem út af s tanda, þegar f r á 
hafa verið dregnir kaupsamningar í heild og 
endursöluíbúðir Byggingarsjóðs verkamanna, 
teljist til eigendaskipta. Samkvæmt þessu 
skipta 6 .000-9.000 fbúðir um eigendur ár 
hvert, og af þeim eru um 20-30% nýjar íbúðir. 
Miðað við þann íbúðastofn sem Faste ignamat 
ríkisins áætlar að til sé í landinu n e m a 
heildarviðskiptin um 8-10% af á r legum 
heildarstofni: 

1. desember 

1990 
1991 
1992 

Í b ú ð a s t o f n 
á skrá FMR 

9 1 . 6 3 2 
9 3 . 2 4 6 
9 4 . 4 6 0 

Íbúða-
viðskipti 

7 . 0 0 4 
7 .955 
8 .885 

Hlutfall 
af stofni 

1,6% 
8 : 5 % 
9 . 4 % 
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Tafla 2. Fjöldi nýrra íbúða og eigendaskipta á eldri íbúöuni. Aœtlaðar hreyfmgar á markaði 

Fjöldi eigendaskipta og íbúðalána 
Hús/iœðisstofn unar ríkisins 

Í töflu 3 er gerður samanburður á árlegum 
fjölda nýrra og notaðra íbúða á markaði, 
samkvæmt töflu 2, við þann fjölda íbúða sem 
Húsnæðisstofnun hefur lánað til. Að meðaltali 
lánaði Húsnæðisstofnun til nær allra nýrra íbúða 
á árunum 1986-1991 og um 85% til allra íbúða á 
markaði, nýna og notaðra 1991. Fjöldi full-
gerðra íbúða á ári fellur ekki endilega saman við 
afgreiðsluár Húsnæðisstofnunar, samanber um-
fjöllun að framan um óvissan byggingartíma 
nýrra íbúða, og ber að hafa það í huga við 
samanburðinn þar sem lánagreiðslur eru ekki 
bundnar við að byggingu íbúða sé lokið. Sé litið 
á hlutfall heildarlánafjölda Húsnæðisstofnunar í 
aftasta dálki töflu 3 kemur greinilega fram sú 
stökkbreyting sem átti sér stað með tilkomu hús-
bréfakerfisins á lánamarkaðinn 1990. Við það 
eykst lánafjöldinn um 20-25% að jafnaði frá 
1986 til 1989, og er aukningin fyrst og fremst 
bundin lánum til notaðra íbúða sem áður höfðu 
notið frekar takmarkaðrar lánafyrirgreiðslu. 

Láu til íbúða innan lánakeifisins 
Opinbera húsnæðislánakerfið er hluti af keifi 

tjárfestingarlánasjóða sem aftur eru hluti af 
lánakerfinu. Aðrir aðilar innan lánakerfisins sem 
lána til íbúðaviðskipta eru innlánsstofnanir og 
svo lífeyrissjóðir sem að vissu marki hafa verið 
bakhjarl húsnæðislána um árabil, fyrst með 
beinum lánveitingum til sjóðsfélaga og seinna 
sem fjármögnunaraðili opinbera húsnæðis-
lánakerfísins í meira mæli en sjóðsfélaga þótt 
enn gegni þeir hlutverki lánveitenda fyrir þá. 

Tafla 4 sýnir heildarstöðu íbúðalána í lok 
hvers árs innan opinbera lánakerfisins eins og 
það er skilgreint hér. Lánastaðan í árslok er 
hrein staða, þ.e. að frádregnum afborgunum 
ársins. Í upphafi var hlutdeild Húsnæðis-
stofnunar ríkisins 38-48% af heildarlánveit-
ingum, verður að hálfdrættingi 1982, stígur 
eftir kerfisbreytinguna 1. september 1986 og 
nær 61 % hlutdeild í árslok 1987. Strax á fyrsta 
heila starfsári húsbréfakerfisins verður hlut-
deildin 70% og er orðin 75% í árslok 1992. 

Tafla 3. Fjöldi nýrra íbúða og eigendaskipta á eldri íbúðum. Lánafjöldi Húsnœðisstofnunar 
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Tqfla 4. Lán lil íbúðabygginga og íbí/ðaviöskipta. Staða íárslok í milljónum króna ú verðlagi hvers árs 

Í töflu 5 er sýnd hrein aukning íbúðalána í 
lánakerfinu, þ.e. árleg viðbót lána umfram 
aftorganir á verðlagi hvers árs. Við þetta 
breytist hlutdeild einstakra lánveitenda. Þannig 
verður hlntdeild Húsnæðisstofnunar j hreinum 
heildarlánveitingum 89% 1991 og 79% 1992 á 
móti 74-75% hlutdeild í lánastöðu þessi ár, sbr. 
töflu 4. Nokkurar sviptingar koma fram í láns-
fjármagni á milli ára. Þær eru misjafnar, en eiga 

sér skýringar m.a. í efnahagsumróti fyrstu ára 
níunda áratugarins ásamt kerfisbreytingum 
þeim sem getið var að framan. Aðhaldsaðgerðir 
að lánakerfinu koma greinilega fram 1992. 

Til viðbótar við hrein útlán í krónum talið, á 
verðlagi hvers árs, sýnir tafla 6 lánin á verðlagi 
ársins 1992 ásamt magnvísitölum miðað við 
árið 1981 sem grunnár. 

Ta/la 5. Lán til íbúðabygginga og íbúðaviðskipla. Hrein aukning á árinu í millj. kr. á verðlagi hvers árs 
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Tafla 6. Í b ú ð a l á n . verð lag ársins 1992 í m.kr. 

Mælt á þennan kvarða sést að lánsf jármagnið 
er mest 1983 og 1989, en ekki eftir að húsbréfa-
kerfið kom til sögunnar. Skýringin er m.a. sú að 
við aukin umsvif Húsnæðiss tofnunar hefur 
dregið verulega úr íbúðalánum innlánsstofnana 
og lífeyrissjóða (sjá þó aukningu á lánum 
lífeyrissjóða 1992 samkvæmt áætlun í töflu 5). 

Lífeyrissjóðirnir hafa í staðinn aukið skulda-
bréfakaup af Húsnæðiss tofnun, og hefur því að 
nokkru komið fram ný hlutverkaskipting þar 
sem um sömu f jármuni er að ræða í báðum 
tilvikum. 

Tafla 7 sýnir „hlutfall" s töðu íbúðalána 
sem hlutfall af he i ldars töðu lána, annars 
vegar hjá inn lánss to fnunum og s jóðum og 
hins vegar af stöðu heimil isgei ra og hei ldar-
stöðu lánakerf is ins alls árin 1980-1992 og 
stöðu opinbera húsnæðis lánaker f i s ins af 
he i ldar lánas töðunni til samanburðar . 

Uppsve i f la íbúða lánas töðunnar er mikil á 
t ímabi l inu, en þó ekki samfe l ld því það hægir 
á henni einstök ár og hún lækkar j a fnve l sum 
árjn. Hér er bæði um að kenna sve i f lum í hag-
kerf inu og svo brey t ingum á lánakerf inu sem 
rætt he fu r verið um að f raman. Aukning 
íbúða lánas töðunnar er mest í hlutfall i af 
lánakerf inu í heild eða rúmlega tvöfö ldun , en 
minns t af heimil isgeira lánaker f i s ins eða um 
10%, en þá ber að gæta þess að aukning he im-
i l isgeirans í lánakerf inu he fur að hlutfalli til 
o rð ið nær he lmingi meiri en nemur hei ldar-

aukningu útlána. Hafa íbúðalán því síður en 
svo orðið undir við útdeilingu úr lánakerfinu. 
Þetta þýðir svo í reynd að hlutdeild heimilis-
geirans í lánakerfinu. og raunar ríkissjóðs 
einnig, hefur stóraukist og hefur bitnað alvar-
lega á a tvinnufyr i r tækjum. sérstaklega frá 
1988. sbr. mynd I. Þetta er eitt af þeim vanda-
málum sem ekki verður komist hjá að glíma við 
í náinni framtíð. 

Tafla 7. Heildarstaða íbúðalána og h l u t d e i l d 

Húsnæisstofnunar 

Opinbera húsnœðis lánaker f i ð 
Eins og fyrr hefur komið fram er opinbera 

húsnæðislánakerf ið. sem sameinað er innan 
vébanda Húsnæðiss lofnunar ríkisins, þrískipt 
eftir tilgangi og lánsformum. Byggingar-
sjóðirnir veita bein lán sem greidd eru út í 
peningum, en húsbréfadeild Byggingarsjóðs 
ríkisins afhendir lántökum ríkistryggð verð-
bréf, svonefnd húsbréf, í skiplum fyrir fast-
eignatryggð veðbréf. Húsbréfin hlíta síðan 
markaðsgengi . Eru þessi viðskipti því öllu 
flóknari en beinu peningalánin og enn frekar 
þar sem fram reidd húsbréf eru oft hærri að 
nafnvirði en nemur samþykktri lánsupphæð 
vegna uppsafnaðra vaxta og verðbóta. Bréfin 
eru gefín út í f lokkum með föstum útgáfudegi 
og gildistíma sem þar af leiðandi verður ekki 
breytt til samræmis við afhendíngardag. 
Nafnvirði er því ás t implað verðmæti b ré fanna 
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Mynd I 

Þróun útlánastöðu til einstakra geira í árslok 

miðað við samþykkta lánsupphæð, meðal-
virði mánaða það ást implaða verðmæti sem 
afhent er á útborgunardegi þegar tillit he fur 
verið tekið til uppsafnaðra vaxta og verðbóta 
vegna t ímamunar á útgáfudegi og afhend-
ingardegi að f rádregnu 1% lántökugjaldi og 
kostnaði. en markaðsvirðið er sú nettó-
f j á rhæð sem fellur í skaut sel jenda á markaði . 

Tafla 8 er yfir l i ts tafla um húsnæðis lána-
kerfið 1981-1993 á verðlagi hvers árs og 
markaðsvirði húsbréfa . Markaðsvirðið er 
notað bæði á útborganir, innborganir, lán-
veit ingar eftir s jóðum og lánveitingar ef t i r 
notkun til að sýna hin endanlegu verðmæti 
sem í gegnum kerf ið fara. Að auki eru til 
samanburðar f r amkvæmdi r við íbúðabygg-
ingar á verðlagi hvers árs og föstu verðlagi 
ársins 1991 ásamt f r amkvæmdamagn i , magn-
vísitölum og hlutföl lum. Þessi tafla dregur 
því upp nokkurs konar lokamynd af kerf is-
rekstr inum og tengingu hans við árlegar 
í b ú ð afr am k v æm d i r. 

Tafla 9 sýnir s amheng ið á milli þessara 
s tærða 1990-1 992 og markaðsgengi miðað 
við meðalvirði hvers árs. en töluverðar sveiflur 

eru á því innan ársins. Sveiflurnar byggjast á 
ávöxtunarkröfu markaðarins hverju sinni, en 
þær taka aftur mið af ávöxtun bréfanna. Vextir 
voru í upphafi 5,75%, en voru hækkaðir í 6% 
15. nóvember 1990, og eru það formlegir vextir. 

Lánveitingar Húsnœðisstofnunar og saman-
burður við fjármunamyndun 

Í töflu 10 er yfirlit, á föstu verðlagi ársins 
1991, um vergar lánveitingar byggingarsjóðanna 
og húsbréfadeildar á nafnvirði og markaðsvirði. 

Þessi tafla er samanburðaryfirlit um lán-
veitingar sjóðanna 1981-1993 þar sem tölurnar 
fyrir 1993 eru áætlaðar. í aftasta dálki koma 
fram þær árlegu raunbreytingar sem verða á 
endanlegri lánsuppbæð og sýna hinar miklu 

Tafla 9. Lán húsbréfadeilclar Byggingarsjóðs 
ríkisins. Verðmæti húsbréfa og meðalgengi 

á markaði 
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Tajla 13. Mótteknir styrkir og lántókiir opinbera húsnœöislánakerfisins í millj. kr. á verölagi hvers árs 

sveiflur frá árí til árs. en þæt eru ekki jafn-
augljósar þegar miðað er við verðlag hvers árs 
þar sem hækkanir milli ára eiga sér nær alltaf 
stað í krónum talið nema 1992 og einnig 1993 
samkvæmt áætlnn. I töflunni koma greinilega 
fram áhrif kerfisbreytinganna sem áttu sér stað 
1986, en jafnframt áhrif aukinna verðlags-
sveiflna 1988 og 1989 sem byrja síðan að 
hjaðna umfram venju 1990. Stóra stökkið 
kemur síðan með husbréfakerfinu 1990 þegar 
ársaukningin verður 43% miðað við markaðs-
virði og 51% miðað við nafnvirði. Skipulegui" 
samdráttur á sér síðan stað IVá og með 1992. 

Tafla 11 tengir fjármunamyndun í íbúðaihús-
næði saman við lánveitingar byggingar-
sjóðanna. Hér eru sýnd lánahlutföll af nýfram-
kvæmdum og lánum til nýbygginga og einnig 
af öllum lánum byggingarsjóðanna. Lána-
hlutfall nýbyggingarlána hækkar úr 23% 1981 í 
61 % 1991. Þessí munur stafar ekki eingöngu af 
þvf að lánahlutfall hafi hækkað, sem það og 
gerði. heldur var stærð lánshæfra íbúða rýmkuð 
með tilkomu húsbréfakerfisins. Ef miðað er við 
heildararupphæð lána sem spannar einnig 
viðhald og endurbætur, en þær stærðir rúmast 
ekki innan skýj-slugerðar Þjóðhagsstofnunar, 
tekur hlutfallið af nýframkvæmdum stökk 
mikið við upphaf húsbréfakerfisins og hækkar 
um 43% 1990 miðað við markaðsvirði lána. 

Hækkunin ei" 16% 1991. en fer síðan lækkandi. 
Orsök þessa er aukin áhersla á lán til notaðra 
íbúða og hækkun lánsupphæðar, en húsbréfa-
deild lánaði nær eingöngu til notaðra íbúða 
1990 og 60%- allra lána 199 K en 77% ef greiðslu-
erfiðleikalán eru talin með, en þau tengjast flest 
óhjákvæmilega íbúðum sem þegar eru í notkun. 
Innbyrðis hreyfingar og áherslubreytingar milli 
lána til kaupa á nýjum og notuðum íbúðum 
koma glöggt í ljós á mynd 2 sem sýnir helstu 
niðurstöður lánaflokkunar. 

Greifisluyfirlit byggingarsjóða ríkisins og hús-
bréfadeildar 

Greiðsluyfirlit sjóðanna hafa verið tekin 
saman til að greiða í sundur innbyrðis viðskipti 
Byggingarsjóðs líkisins við Byggingarsjóð 
verkamanna og húsbréfadeild. Er þetta gert þar 
sem Byggingarsjóður ríkisins gegnir eins konar 
miðlunarhJutverki í kerfinu. annast lántökur frá 
lífeyrissjóðum, sér um greiðslur afborgana og 
vaxta til þeirra og stendur jafnframt að beinum 
lánveitingum innan kerfis Byggingarsjóðs 
verkamanna. Að auki gegnir hann sjóðs-
hlutverki fyrir Byggingarsjóð verkamanna og 
húsbréfadeildina með því að veita þeim 
bráðabirgðalán eftir þörfum. Í töflu 12 eru sýnd-
ar í hnotskurn helstu samanlagðar stærðir 
greiðsluyfirlita sjóðanna á árunum 1986-1993. 
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Þetta yfirlit sýnir hreinar (nettó) lánveitingar 
sem mótvægi við vergum (brúttó) lánveitingum 
þar sem mismunur er innstreymi afborgana 
með verðbótum frá lánþegum. Á sama hátt eru 
hreinar lántökur mismunur á lántökum sjóð-
anna og útstreymi afborgana á móti. Vaxta-
jöfnuður og afborganajöfnuður sýna mun á 
innstreymi vaxta og afborgana á móti 
útstreymi, og tákna mínustölur meira útstreymi 
en innstreymi. Tölumar fyrir 1993 eru áætlaðar. 

Fjármögnun opinbera húsnœðislánakerfisins 
Ekki er hægt að skilja við samantekt þessa án 

örstutts yfirlits um helstu leiðir til f jár-
mögnunar húsnæðislánasjóðanna til að gera 
þeim kleift að standa við skuldbindingar sínar 
gagnvart húsbyggjendum og íbúðakaupendum 
innan þess ramma sem lög mæla fyrir. Í töflu 13 
er yfirlit um helstu lánveitendur sjóðanna 
ásamt opinberum framlögum til þeirra. 

Eins og fram kemur í töflunni hafa áherslu-
breytingar í styrkveitingum og lántökum orðið 
mjög miklar á þeim átta árum sem taflan nær 
til. Raungildi framlaga 1993 er t.d. 28% af því 
sem það var 1986 og 30% af framlögum 1987. 
Framlögin hafa þó orðið enn lægri 1990 og 

1991 þótt litlu muni seinna árið. Útborganir 
skyldusparnaðar verða verulega hærri en 
innborganir frá 1989. Skyldusparnaður hefur 
nú verið af lagður og mun verða endurgreiddur, 
og skýrir það háar endurgreiðslur 1992 og 
áætlaðar endurgreiðslur 1993. Raungildi líf-
eyrissjóðslána fer hækkandi fyrstu árin, en úr 
þeim dregur og þau lækka eftir að húsbréfa-
kerfið er komið f fastan farveg. Þetta er eðlileg 
þróun þar sem lífeyrissjóðirnir hafa í staðinn 
keypt húsbréf í auknum mæli, dregið úr lánum 
til sjóðsfélaga og beint þeim enn frekar inn í 
opinbera húsnæðislánakerfið. 



Lánveitingar úr húsnœðislánakerfinu 1981-1993 í millj. kr. 



- Verðlag hvers árs - Húsbréf á markaðsvirði 





Eiður Einarssou: 

Utanríkisviðskipti 1992 

Verg landsframleiðsla á Íslandi á árinu 1992 
dróst saman um 3,7%, en árið á undan jókst 
hún um 1%. 

Viðskiptakjör án stóriðju versnuðu um 4,7% 
frá árinu á undan. en þá bötnuðu þau um 7,4%. 

Gengi íslensku krónunnar var 4 ,4% lægra í 
lok ársins 1992 en í upphafi þess. Árin 1991 og 
1990 varð hinsvegar nær engin breyting. 
Meðalgengi krónunnar samkvæmt viðskipta-
vog lækkaði um 0,5% milli áranna 1991 og 
1992. 

Allur samanburður í texta á út- og inn-
flutningsverði og öðrum ve rðmætum er gerður 
á sama gengi, sem er meðalgengi ársins 1992. 
Sama gildir um allar töflur í greininni nema 
annað sé tekið fram. 

Grein þessi er e inkum unnin upp úr Hag-
t íð indum. Hagtölum mánaðar ins , Verslunar-
skýrs lum, ársskýrslu Seðlabankans og ritinu 
þ jóðarbúskapur inn . 

Geng i sþróun 1992 
Gengi íslensku krónunnar var lækkað um 6% 

þann 23. nóvember. Meðalgengi milli áranna 
1991 og 1992 hélst þó nær óbreytt þegar notuð 
er viðskiptavog. Árið 1991 var meðalgengi nær 
óbreytt frá árinn á undan. 

Bandaríkjadol lar i styrkti verulega stöðu sína 
á árinu gagnvart h e l s t u Evrópugia ldmiðlum. 
Verð dollara í ís lenskum krónum hækkaði um 
14,9% frá upphafi til loka ársins, en sterlings-
pund lækkaði um 6.9%. ítölsk líra um 10.4%. 
spænskur peseti um 3%, f innskt mark um 
9 ,2%, norsk króna um 0.7% og sænsk króna 
um 9,7%. Hollensk flórína, f ranskur franki og 
belgískur franki hækkuðu uin 8,2%, svissn-

eskur franki um 6.9%, þýskt mark um 8,0%, 
dönsk króna um 8.6%, kanadískur dollari um 
4.7%, austurrískLir skildingur um 7,8%, portúg-
alskur escudo um 5,7%, japanskt jen um 15,4% 
og írskt pund um 7%. Verð á ecu hækkaði 
einnig um 3.7% og sdr um 10,5%. 

Eft irfarandi tafla sýnir samvegna stöðu 
erlendra gja ldmiðla gagnvart íslenskri krónu 
(1983-100) . 

Vísitala meða/gengis 
(Viðskiptavog) 

1981 34,72 1987 177,32 
1982 54.54 1988 202,56 
1983 100,00 1989 254,72 
1984 116,32 1990 283,66 
1985 148,66 1991 283.64 
1986 1 71,02 1992 285,01 

1992 
Janúar 284,12 Júlí 283,89 
Febrúar 284,17 Ágúst 283,26 
Mars 283.89 September 282,50 
Apríl 283,95 Október 281,00 
Maí 284,46 Nóvember 285,15 
Júní 284,57 Desember 296,61 

Yfir árið hækkaði gengi Bandaríkjadol lara 
um 23,4% gagnvart sterl ingspundi, um 5,8% 
gagnvart danskri krónu. um 15,7% gagnvart 
norskri krónu. um 43 .0% gagnvart sænskri 
krónu, 26 ,6% finnsku marki, 6 ,2% f rönskum 
franka, 7 .5% svissneskum franka, 6 ,2% hol-
lenskri flórínu, 6 ,4% þýsku marki , 28 ,3% 
gagnvart ítalskri líru og 18,5% gagnvart peseta. 
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Gengi dollara hækkaði einnig um 4,5% gagn-
vart SDR og um 10,8% gagnvart ECU. 
Hinsvegar lækkkaði gengi dollara gagnvart 
japönsku jeni um 0,4%. Á árinu var mikill órói 
á alþjóðlegum gjaldeyrismörkuðum, einkum í 
lok ágúst, byrjun september og í nóvember. 
sem leiddi til mikilla breytinga á gengi ein-
stakra Evrópugjaldmiðla. Gengi finnska 
marksins var látið fljóta í september sem leiddi 
til 25% lækkunar gagnvart dollaranum til ára-
móta. Ítalska líran var í sama mánuði felld um 
7% og skömmu síðar látin fljóta, en lækkaði 
síðan um 25% til áramóta. Í sama mánuði var 
gengi breska pundsins einnig látið fl jóta sem 
leiddi til 19% lækkunar gagnvart dollara, og 
spænskur peseti var lækkaður formlega um 5%. 
Í nóvember var gengi pesetans lækkað um 6% 
til viðbótar. Alls lækkaði hann um í 7% til ára-
móta miðað við dollara, og gengi portúgalsks 
escudos var lækkað um sama hlutfall, þ.e. 6% 
sem varð í raun aðeins 3%. Þá var sænska krón-
an látin fljóta, og féll hún um rösk 15% til ára-
móta. Íslenska krónan var lækkuð um 6%, og 
hin norska var látin fljóta í desember og féll um 
rúmlega 6%. 

Vöruskiptajöfnuður 1992 
Vöruskiptajöfnuður við útlönd var óhag-

stæður á árinu 1992 um 76 m.kr. Árið 1991 var 
vöruskiptajöfnuður óhagstæður um 3079 m.kr., 
en hagstæður um 4800 m.kr. árið 1990. Sem 
hlutfall af vergri landsframleiðslu gerir þetta 
0,0%, 0,8% og 1,4% hvert ár í sömu röð. 

Sé vöruskiptajöfnuður áranna 1992 og 1991 
leiðréttur fyrir breytingu útflutningsvöru-
birgða, sem minnkuðu um 250 m.kr. 1992 
borið saman við 2058 m.kr. aukningu 1991, 
verður vöruskiptajöfnuðurinn þannig leiðréttur 
óhagstæður um 326 m.kr. 1992 á móti 2021 
m.kr. óhagstæðum jöfnuði árið 1991 eða 1695 
m.kr. óhagstæðari en áður. 

Verðmæti úttlutnings 1992 nam alls 87.833 
m.kr. á móti 91.560 m.kr. 1991, sem er rýrnun 
gjaldeyrisverðmætis um 4,1%. Verðmæti inn-
flutnings 1992 nam alls 87.909 m.kr. á móti 
94.639 m.kr. 1991, sem er 7,1% samdráttur. Út-
flutningur á áli og kísiljárni dróst saman um 

1,3% milli áranna 1991 og 1992. Innflutningur 
á olíuvörum dróst saman um 4.3% frá árinu 
áður. Innflutningur sérstakra fjárfestingarvara 
minnkaði um 6,6% milli áranna. Heildarinn-
flutningur vegna álversins dróst saman um 
11,9%. Innflutningur skipa og flugvéla dróst 
saman um 40,3% árið 1992 miðað við árið 
áður. Sem fyrr segir dróst heildarútflutningur 
saman um 4% milli áranna 1991 og 1992. Sé 
útflutningur áls og kísiljárns dreginn frá bæði 
árin verður 4,4% samdráttur milli áranna. 
Heildarinnflutningur minnkaði milli áranna 
1991 og 1992 um 7,1%, en almennur inn-
flutningur (innflutningur án sérstakra f jár-
festingarvara) dróst saman um 7,2% og um 
7,5% ef olíuinnflutningur er einnig dreginn frá 
heildarinnflutningi. Vöruskiptajöfnuður 1992 
var 2.264 m.kr. óhagstæðari en 1991 þegar inn-
flutningur fjárfestingarvara og út- og inn-
flutningur vegna álbræðslu og járnblendiverk-
smiðju er dreginn frá. 

Varðandi vöruskiptajöfnuðinn skal vísað til 
tveggja taflna á síðunni hér á móti, sem sýna 
vöruskiptajöfnuðinn sl. 3 ár samkvæmt upp-
gjöri greiðslujafnaðardeildar Seðlabankans. 
Annarsvegar eru tölur á gengi hvers árs. en 
hinsvegar eru tölur áranna 1990 og 1991 um-
reiknaðar til meðalgengis ársins 1992 til að 
auðvelda samanburð. 

Útflutningur 
Verðmæti útflutningsvörubirgða í árslok 

1992 nam alls 6.084 m.kr. (landbúnaðar-
afurðum sleppt) borið saman við 5.807 m.kr. 
árið 1991, sem er 4,8% aukning. Verðmæti 
freðfiskbirgða var nær óbreytt milli áranna. Út-
flutningsframleiðslan í heild dróst saman um 
6,0% árið 1992 miðað við fyrra ár, en fram-
leiðsla sjávarafurða minnkaði um sama hlutfall 
eða um 6%. Framleiðsla iðnaðarvara dróst 
saman um 5,5%, en kísiljárnsframleiðsla jókst 
um 2,8% og kísilgúr um 3,4%, en álfram-
leiðslan dróst saman um 3,2%. Mikill sam-
dráttur varð aftur á framleiðslu ísfisks eða um 
tæp 20%. 

Heildarfiskaflinn á árinu 1992 var 1537,7 
þús. tonn borið saman við 991,0 þús. tonn árið 
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skv. skráðu gengi á hverjum tíma 

1991, en það er 52,4% aukning milli áranna. 
Munar þar mest um þreföldun í loðnuafla. 
Þorskafli dróst saman um 13%, en síldarafli 
jókst verulega eða um 81%. Einnig jókst afli 
rækju og hörpudisks um 34% frá fyrra ári. Ýsu-
afli dróst saman um 14% og ufsaafli um rúm-
lega 21%. 

Útflutningsverðmæti ísfisks nam alls 8.390 
m.kr árið 1992 eða 9,6% af heildarútflutningi. 
Alls voru flutt út 89.612 tonn, þar af 94% heil-
fiskur. Árið 1991 nam ísfiskútflutningur alls 

10.420 m.kr., 95.667 tonn, þar af 93% heil-
fiskur. Milli áranna dróst útflutningsverðmæti 
ísfisks saman um 19,5%, en útflutt magn 
minnkaði um 6,3%. Heildarmeðalverð hefur 
því lækkað um 14,0% milli áranna 1991 og 1992, 
en hækkaði um 26,5% milli 1990 og 1991. 
Meðalverð á heilum ísfiski lækkaði um 15%, 
en á ísvörðum fiskflökum lækkaði meðalverð 
um 3,9%. Útflutningur ísfisks til bræðslu var 
eins og árin áður nánast enginn. 

Helstu markaðir íslensks ísfisks 1992 voru 
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eins og fyrri ár Bretland með tæp 36.5% af út-
fluttu magni , en 45 ,0% af verðmæti sem ge fu r 
23,4% hærra meðalverð en hei ldarmeðalverð 
útflutts ísfisks 1992. Árin 1990 og 1991 var 
meðalverð 9% og 8% h æ n a en hei ldarmeðal-
verð útflutts ísfisks. Annar stærsti ísfisk-
jnarkaðurinn var Þýskaland með 34,2% af 
magni og 29 ,0% af verðmæti . Meðalverð í 
Þýskalandi var því 15.4% lægra en heildar-
meðalverð (26.8% lægra 1991). Hæsta meða l 
verð útflutts ísfisks 1992 fékkst á Bandar ík ja-
markaði , og var það þrisvar og hálfum s innum 
hærra en hei ldarmeðalverð. Til Bandar ík janna 
fór hinsvegar aðeins 1,4% af útfluttu magni og 
4 .9% verðmætis . 

Útf lu tningur á b lautverkuðum saltfiski 1992 
var alls 8.449 m.kr. að verðmæti . en var 10.777 
m.kr. 1991. Útf lutningsverðmæti drósl því 
saman um 21 ,6%. en magnið dróst saman um 
13,8%. Meðalverð lækkaði um 9,0% milli ár-
anna. Hlutur blautverkaðs saltfisks nam rúm-
lega 78% af verðmæti heildarsallf iskút-
f lutnings, sem nam 12,3% af hei ldarútf lutningi 
ársins og 15,5% af útf luttum s jávara furðum. 
Langstærsti markaður blautverkaðs saltf isks 
var eins og áður Portúgal m e ð 33% af útfluttu 
magni og 27 ,8% af verðmæti . Meðalverð í 
Portúgal hækkaði um 20 ,3% og var um 15,8% 
lægra en meðaltalið. Næstur í röðinni var 
Spánn sem keypti 26 ,1% af magni útflutts 
blautfisks. en 32% af verðmæti . Meðalverð á 
Spánarmarkaði lækkaði um 1.3% frá árinu 
áður, en var 22,4% yfir meðalverði ársins. 
Hæsta meðalverð fékkst á Ítalíu eða tæplega 
32% yfir meðaltali . Ítalía sem var þriðji stærsti 
b laut f iskmarkaður inn 1992 keypti 12,5% af út-
fluttu magni og 16.5% verðmætis . 

Helstu markaðir annars útf lutnings á salt-
fiski, þ.e. sa l t f iskf lökum, þurrkuðum saltfiski 
og þunni ldum, 1992 voru: Spánn með 51% af 
magni og 59% af verðmæti , Þýskaland (16% 
og 11%) og Frakkland (um 12% og 8%). 
Heildarútf lutningur f reðf i sks 1992 nam alls 
152.389 tonnum að verðmæti 32.600 m.kr. 
Árið 1991 var útflutt magn 157.370 tonn að 
verðmæti 35.166 m.kr. Hei ldarmeðalverð út-
flutts f reðf isks lækkaði um 4 .3% milli áranna. 

Útf lulningur f reðfisks var að verðmæti 37 .2% 
heildarútf luiníngsins (um 38% 1991 og 3 3 % 
1990). en 46,8% af útf luttum s j áva ra fu rðum 
(48% 1991 og 44% 1990). Stærsti m a r k a ð u r ú t -
flutts freðfisks 1992 var Bretland. Þangað fóru 
22% af útfluttu magni og 26% verðmæt is . 
Meðalverð lækkaði um 2,4% á Bret lands-
markaði frá 1991 og var 15.5% yfir meða l -
verðinu. Til Bretlands fóru alls 34.164 tonn að 
útf lutningsverðmæti 8.441 m.kr. (35.206 tonn 
og 8.914 m.kr. 1991). Þar af voru 31.612 tonn 
fryst þorskflök eða 8.136 m.kr., en meðalverð á 
þessari afurð lækkaði um 2%. Hinsvegar 
hækkaði meðalverð á hei lfrystum fiski á 
Bret landsmarkaði um 31% frá fyrra ári, en þá 
varð verðhækkun 4%. 

Annar stærsti f reðf iskmarkaður inn 1992 
voru Bandaríkin, sem keyptu 27.925 tonn alls 
fyrir 7 .806 m.kr., eða 18% magns og 24% verð-
mætis af útf lutlum freðfiski . Meða lverð 
lækkaði nokkuð milli áranna eða um tæp 6 ,6%. 
Fryst þorskflök voru 60% af útfluttu magni, en 
65% af verðmæti . Meðalverð á Bandar ík ja -
markaði var 1992 16% yfir hei ldarmeðalverði 
útfluttra f reðf iskf laka, en hverfandi lítið var 
flutt út af heilfrystum fiski til Bandarfk janna . 
Blokkfryst og fryst ýsuflök voru flutt út til 
Bandar ík janna fyrir 1.71 3 m.kr., alls 5 .075 tonn 
(2.038 m.kr. og 5.668 tonn árið 1991). Lækkun 
meðalverðs frá 1991 nam 6,1% og 2% yf i r 
meðalverði þessara afurða árið 1991. Banda-
r ík jamenn keyptu frosin karfaf lök fyrir 8 4 
m.kr. (222 m.kr. 1991) og fryst ufsaflök lyrir 
794 m.kr. (1.153 m.kr.). Meðalverð kar faf laka 
lækkaði um 4 .3% og meðalverð ufsaf laka um 
18,1%. Meðalverð karfa á Bandar ík jamarkaði 
var 2,1 í% lægra en hei ldarmeðalverð, cn á ufsa 
var verðið 13,2% hærra en hei ldarverðið. 
Bandaríkin voru 1992 stærsti markaður f rys t ra 
ýsuf laka með tæpa 2/3 verðmætis (Bretland 
með um 1/3), en í öðru sæti á eftir Bretlandi í 
útflutningi frystra þorskflaka eða 32% 
(Bretland 43% og Frakkland tæp 15%). 

Þriðj i stærsti f reðf i skmarkaður Ís lendinga 
árið 1992 var Frakkland. Þangað fóru 23 .556 
tonn, e inkum blokkfryst þorskflök (24% af 
verðmæti) , blokkfryst ufsaflök (45%) og önnur 
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fryst þorsk- og flatfiskflök. Meðalverð á 
Fiakklandsmarkaði lækkaði um 6% og var 
9,7% undir heildarmeðalverði freðfisks. 

Til Japans var íluttur ilt freðfiskur árið 1992 
fyrir 3.727 m.kr.. 24.739 tonn, mest heilfrystur 
flatfiskui' og karfi eða 96% verðmætisins. 
Meðalverð á Japansmarkaði hækkaði um tæp 
2%. Verð á heilfrystum karfa hækkaði um 
5,7%, en á heilfrystum flatfiski varð 1,3% 
verðJækkun. Meðalverð á öllum tlokkum heil-
frysts f iskjar til Japans var 3,6% hærra en 
heildarmeðalverð á þeirri afurð, á heilfrystum 
karfa var verðið 7,4% hærra, en 7.3% lægra á 
flatfiski. 

Útflutningur á freðfiski til Þýskalands 1992 
nam alls 18.416 tonnum, að verðmæti 3.546 
m.kr. Árið 1991 keyptu Þjóðverjar alls 18.243 
tonn fyrir 3.629 m.kr. Meðalverð lækkaði í 
heild um 3,2%. ÚtfJutningur frystra fiskflaka 
dróst saman að magni um 5,5% og að verðmæti 
um 7.4%. Meðalverð lækkaði því um 2%. 
Mikil aukning varð í útflutningi á heilfrystum 
fiski, einkum flatfiski. Árið áður varð mikill 
samdráttur. Meðalverð á heilfrystum fiski á 
Þýskalandsmarkaði hækkaði um 35% frá árinu 
áður. Helstu freðfiskafurðir 1991 voru fryst 
karfaflök önnur en blokkir með 23% af magni 
og 25% af verðmæti, blokkfryst þorskflök með 
um 15% af magni og 20% verðmætis, blokk-
fryst ufsaflök með 26% af magni og 17% verð-
mælis, blokkfryst karfaflök með 13% magns og 
13% verðmætis og önnur fryst þorskflök með 
4% og 9%. Árið 1991 voru sömu hlutföll: 
blokkfryst ufsaflök 37% af magni og 32% af 
verðmæti, önnur ufsaflök 17% magns og 14% 
verðmætis, blokkfryst þorskflök 10% af magni, 
15% verðmætis, blokkfryst karfaflök 15% og 
14% og önnur fryst karfaflök 12% og 12%. 
Hæsta meðalverð á þýskum freðfiskmarkaði 
miðað við helstu tegundir fékkst 1992 fyrir 
þorskflök og þorskblokkir, 29% og 4% yfir 
meðalverði viðkomandi vörutegunda. 

Freðfiskútflutningur var fyrr á árum veru-
legur til Sovétríkjanna, en 1992 og 1991 var 
enginn slíkur útflutningur til Rússlands, Hvíta-
Rússlands, Úkraínu, Kasakstans eða annarra 
lýðvelda austur þar. 

Þegar litið er á einstakar afurðir útflutts freð-
fisks á árinu 1992 kemur í ljós að mesta 
hækkun meðalverðs varð á heilfrystum karfa, 
7,5%, frystum karfa öðrum en blokkfrystum, 
6,5%, blokkfrystum fiski öðrum en þorski, ýsu, 
ufsa, karfa og flatfiski, um 4,5%. Meðalverð á 
blokkfrystum þorskflökum lækkaði um 4.8% 
og á öðrum frystum þorskflökum um 3,4%. 
Lækkun varð á meðalverði flestra tegunda 
freðfiskjar 1992. Hæsta meðalverð á einstakri 
afurð útflutts freðfisks 1992 fékkst fyrir fryst 
ýsuflök, 349 kr. á kg, og fryst þorskflök, 296 kr. 
á kg. 

Útflutningur á skreið 1992 nam alls 421 
tonni eða 149 m.kr. Um 64% af útfluttu magni 
fór til Nígeríu, en 33% verðmætis. Meðalverð á 
útfluttri skreið lækkaði um 30% frá 1991, en á 
Nígeríumarkaði varð aðeins 26% hækkun á 
meðalveiði. en var 49% undir heildaimeðal-
verði skreíðar 1992. Útflutningur skreiðar dróst 
verulega saman miðað við fyrra ár. Nam útflutt 
magn 1992 aðeins 3/5 hlutum af magninu 1991 
og fjórðungi magnsins árið 1990. en verðmæti 
1992 var 1/3 af því sem flutt var út 1991 og 1/5 
af verðmæti útfluttrar skreiðar 1990. 

Verðmæti útflutnings á frystri rækju nam 
1992 alls 7.1 10 m.kr. á móti 6.297 m.kr. 1991, 
sem er 13% aukning. Útflutt magn 1992 varð 
hinsvegar 10% meira en árið á undan, og hefur 
því meðalverð hækkað um 2,7%, úr 361 kr. á 
hvert kg í 371 kr. kg. Árið 1991 lækkaði meðal-
verðið um 6,5%. Helstu markaðir fyrir frysta 
rækju 1992 voru Bretland með 48% út-
flutningsverðmætis og 43% magns, Danmörk 
með 23% verðmætis og 26% magns og Japan 
með 22% og 24%. Meðalverð hækkaði um 3% 
á Bretlandsmarkaði. hækkaði ennfremur um 
10% í Danmörku, en lækkaði um 3,6% í Japan. 
Miðað við þessa þrjá rækjumarkaði Íslendinga 
1992 fékkst hæsta meðalverð í Bretlandi, rúm-
lega 12% yfir heildarmeðalverði. Útflutningur 
frystrar rækju 1992 nam 10,2% af verðmæti út-
fluttra sjávarafurða í heild borið saman við 
8,5% 1991 og 6,4% 1990. 

Útflutningur á saltaðri síld 1992 dróst veru-
lega saman bæði að verðmæti og magni miðað 
við sl. ár. Útflutt magn dróst saman um tæpan 
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þriðjung og verðmæti um fjórðung. Lítilsháttar 
var flutt út af saltsíld til Rússlands á árinu. Árið 
1990 fóru 2/3 af útfluttu magni saltsíldar til 
Sovétríkjanna, en árið 1991 var enginn út-
flutningur þangað. Heildarmeðalverð hækkaði 
um 4% frá liðnu ári. Á Svíþjóðarmarkaði varð 
6,7% lækkun á meðalverði, en var þó 1992 
23% yfir heildarmeðalverði saltsíldar. Meðal-
verð á Rússlandsmarkaði var mjög lágt eða 
aðeins rúmur helmingur af heildarmeðalverði 
ársins 1992. 

Útflutningur loðnuafurða jókst á ný verulega 
miðað við 1991. en þá varð verulegur sam-
dráttur. Útflutningsverðmæti loðnulýsis 1992 
rúmlega tvöfaldaðist miðað við árið 1991, og 
verðmæti loðnumjöls þrefaldaðist. Helstu 
markaðir loðnumjöls 1992 voru Bretland með 
41% verðmætis og 43% af magni og Danmörk 
með fjórðung verðmætis og magns. Heildar-
meðalverð á útfluttu loðnumjöli hækkaði um 
1% frá fyrra ári. en á Bretlandsmarkaði lækkaði 
meðalverðið um 1% og var tæpum 4% undir 
heildarmeðalverði 1992. Á Danmerkurmarkaði 
hækkaði meðalverð um 12% og var 4% yfir 
heildarverði. Heildarmeðalverð á útfluttu 
loðnulýsi hækkaði um 11% milli áranna. 
Stærsti kaupandi 1992 var Noregur með 38% af 
verðmæti og 39% af magni. Meðalverð í 
Noregi var 3% lægra en heildarmeðalverð. 

Árið 1992 nam útflutningur á frystum humri 
og hörpudiski alls 1.276 m.kr., þar af humar 
678 m.kr. Samdráttur útflutningsverðmætis frá 
árinu á undan nam alls 17%. Humarút-
flutningur minnkaði um fjórðung, en út-
flutningur hörpudisks aðeins um 5%. Heildar-
meðalverð fyrir humar lækkaði um tæp 19% og 
10% á hörpudiski miðað við árið áður. Helsti 
markaður frysts humars 1992 voru Bandaríkin 
og Danmörk með samtals um 57% af verðmæti 
og 51% magns. Frakkar keyptu hinsvegar um 
3/4 af útflutningsverðmæti og magni hörpu-
disks. 

Árið 1992 nam útflutningur landbúnaðarvara 
1,9% af heildarútflutningi ársins samanborið 
við 1,8% árið á undan. Stærsti vöruflokkurinn 
var 1992, eins og undanfarin ár, ísaðar, kældar 
og frystar laxafurðir. alls að verðmæti 704 

m.kr. Meðalverð hækkaði um 12% milli áranna, 
úr 277 kr. á kg f 311 kr. á kg. Árin á undan varð 
veruleg lækkun meðalverðs eða um 44% 1988, 
27% 1989 og 17% 1990; árið 1991 varð lítils-
háttar hækkun eða 1.8%. Stærsti markaðurinn 
1992 var Frakkland með 30% af verðmæti og 
32% af magni. Meðalverð á Frakklandsmarkaði 
var 8% undir heildarmeðalverði. Í heild var út-
flutningur laxafurða nær óbreyttur að verðmæti 
milii áranna, en magnið dróst saman um 11%. 

Fryst kindakjöt var flutt út 1992 fyrir 222 
m.kr., alls 1.772 tonn. Útflutt magn dróst 
saman um 11% frá árinu á undan, en út-
flutningsverðmæti jókst um 5%. Heildarmeðal-
verð 1992 var 125 kr. á kg, hækkaði nokkuð frá 
árinu á undan vegna minni útflutnings til 
Mexíkó. Hæsta meðalverð sem fékkst fyrir 
fryst kindakjöt 1992 var í Færeyjum, 181 kr. á 
k g . 

Útflutningur iðnaðarvara á árinu 1992 nam 
alls 15.125 m.kr. eða 17,3% af heildarút-
nutningsverðmæti ársins. Árið 1991 var þetta 
hlutfall 17,4%, en 20,4% 1990 og 24,6% 1989. 
Útflutningsverðmæti iðnaðarvara á árinu 1992 
dróst saman frá árinu á undan um 5,5%. Út-
flutningur á áli stóð í stað að verðmæti miðað 
við árið á undan, en útflutt magn jókst um 5%. 
Útflutningur á kísiljárni dróst saman að verð-
mæti 1992 miðað við 1991 um 7% og útflutt 
magn jókst um 6%. Meðalverð á kísiljárni 
lækkaði um 12% milli ára; 29.105 kr. fékkst 
fyrir tonnið 1992 í stað 33.180 kr. árið áður. 
Meðalverð á áli lækkaði um 5% 1992, var um 
88.997 kr. tonnið borið saman við 94.069 árið 
1991 og 111.495 kr. 1990. Meðalverð á 
iðnaðarvörum í heild lækkaði frá 1991 um 5%. 

Aðalmarkaðslönd fyrir útflutt ál 1992 voru 
eins og áður, en í annarri röð, Bretland með 
38% af verðmæti og magni, Þýskaland með 
33% verðmætis og 31% magns og Sviss 24% 
og 26%. Hæsta meðalverð á áli fékkst á 
Hollandsmarkaði, 97 þús. kr. fyrir tonnið eða 
9% yfir heildarmeðalverði, Þýskaland var 5% 
yfir heildarmeðalverði. Útflutningur á kísiljárni 
1992 var miðað við verðmæti einkum til: 
Japans 39%, Bandaríkjanna 25% og Noregs 
17%. Hæsta meðalverð 1992 miðað við þessa 
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aðalmarkaði kísiljárns fékkst í Japan, 10% yfir 
heildarmeðalverði. 

Árið 1992 nam útflutningur niðursoðinna og 
niðurlagðra sjávarafurða (lagmetis) alls 1.399 
m.kr. eða 2.786 tonnum. Meðalverð lækkaði 
um 4% frá 1991, en þá varð 17% verðhækkun. 
Helstu markaðir 1992 voru, að því er verðmæti 
varðar, Frakkland 36% (37% 1991) og 
Þýskaland 32% (33%). Miðað við þessi tvö 
markaðslönd fékkst hærra meðalverð í Frakk-
landi, 40% yfir heildarmeðalverði. Hæsta 
meðalverð fékkst hinsvegar á Ítalíu, 74% yfir 
meðaltali. Árið 1992 fengust að meðaltali 502 
kr. fyrir hvert kg af lagmeti á móti 522 kr. 1991. 
Útflutningur lagmetis í heild 1992 nam 9,2% af 
verðmæti útfluttra iðnaðarvara, en 8,4% 1991. 

Prjónavörur voru fluttar út á árinu 1992 fyrir 
398 m.kr., sem var 40% minna en 1991. Meðal-
verð hækkaði lítillega eða um 2% milli áranna. 
Mikill samdráttur varð á útflutningi til 
Rússlands eða um 70% frá 1991. 

Árið 1992 nam útflutningur loðsútaðra 
skinna og húða 793 m.kr. Ítalir keyptu 67% 
verðmætis og 58% magns. Meðalverð á loð-
sútuðum skinnum hækkaði um 2% í heild milli 
áranna 1991 og 1992, en á Ítalíumarkaði varð 
5% hækkun, 

Útflutningur á kísilgúr 1992 nam alls 391 
m.kr. og 19.172 tonnum sem var 8% samdráttur 
útflutningsverðmætis frá 1991 og 12% sam-
dráttur útflutts magns. Heildarmeðalverð hækkaði 
um 4,8% milli áranna; 20.394 kr. fengust fyrir 
tonnið 1992 í stað 19.462 kr. árið 1991. Hæsta 
meðalverð 1992 fékkst í Hollandi, 26.008 kr. 
fyrir hvert tonn eða 28% yfir meðalverði. 

Útflutningur annarra vömflokka en þeirra 
sem rætt hefur verið um hér að ofan nam 1992 
alls 1.195 m.kr. borið saman við 783 m.kr. 
1991, 1,4% af heildarútflutningi. Notuð skip 
voru flutt út fyrir 472 m.kr. í stað 153 m.kr. árið 
á undan. 

Útflutningur til landa Evrópubandalagsins 
(EB) jókst lítilsháttar hlutfallslega 1992 miðað 
við árið á undan, var 68,6% í stað 66,8% 1991. 
Útflutningur til EFTA-landa dróst saman úr 
7,7% árið 1991 í 7,3% árið 1992 miðað við 
heildarútflutning. 
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Eins og undanfarin ár var Bretland lang-
mesta útflutningsland Islendinga 1992 með 
25,1% af heildarútflutningi borið saman við 
23,4% 1991. Alls var flutt út til Bretlands fyrir 
22.022 m.kr. á árinu 1992. Helstu útflutnings-
afurðir voru ísfiskur, 3.778 m.kr. (þar af 3.445 
m.kr. nýr og ísvarinn heilfiskur), freðfiskur 
ýmiss konar fyrir 8.576 m.kr. (þar af fryst 
þorskflök 6.799 m.kr. og fryst ýsuflök 966 
m.kr.), fryst rækja 3.395 m.kr., loðnumjöl 
1.739 m.kr. og ál 3.059 m.kr. 

Til Þýskalands, sem var annað mesta við-
skiptalandið árið 1992 í stað Bandaríkjanna 
áður, var flutt út fyrir 10.940 m.kr. eða 12,5% 
af heildarútflutningnum (12,1% 1991). Út-
flutningur dróst þó aðeins saman að verðmæti 
miðað við 1991. Helstu afurðir voru: freðfiskur 
3.587 m.kr. (þar af fryst þorskflök 1.027 m.kr., 
fryst karfaflök 1.338 m.kr. og ufsaflök 819 
m.kr.), ísfiskur 2.430 m.kr., ál 2.642 m.kr. og 
lagmeti 448 m.kr. 

Þriðji mesti útflutningsmarkaður Íslendinga 
árið 1992 var í Bandaríkjunum. Þangað var 
flutt út fyrir 10.039 m.kr. eða 11,4% af heildar-
útflutningi ársins borið saman við 12,6% 1991. 
Helstu útflutningsvörur til Bandarfkjanna 1992 
voru freðfiskur fyrir 7.814 m.kr. (þar af fryst 
ufsaflök 794 m.kr., fryst ýsuflök 1.713 m.kr. og 
fryst þorskflök 5.080 m.kr.), ísfiskur 409 m.kr. 
og kísiljárn 420 m.kr. 

Fjórða útflutningslandið var Frakkland með 
9,9% af heildarútflutníngi ársins 1992, alls 
8.667 m.kr. borið saman við 9.281 m.kr. og 
10,1% 1991. Samdráttur útflutningsverðmætis 
er 7% milli áranna. Helstu útflutningsvörur til 
Frakklands 1991 voru freðfiskur fyrir 5.146m.kr. 
(þar af fryst þorskflök 2.327 m.kr.. fryst ufsa-
flök 1.039 m.kr., fryst karfaflök 409 m.kr, fryst 
flatfiskflök 534 m.kr. og önnur freðfiskflök 795 
m.kr.), blautverkaður saltfiskur 870 m.kr., ís-
fiskur 476 m.kr. (ísvarinn heilfiskur 449 m.kr.), 
frystur hörpudiskur 446 m.kr., lagmeti 504 
m.kr. og laxfiskur 210 m.kr. 

Útflutningur til Japans 1992 nam alls 6.628 
m.kr. að verðmæti, 7,5% heildarútflutnings á 
árinu. Árið 1991 var flutt út til Japans fyrir 
7.249 m.kr. eða 7,9%. Það sem einkum var flutt 
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út til Japans 1992 var fryst rækja fyrir 1.551 
m.kr., hei l f rystur f iskur 3.582 m.kr. (karfi 2 .492 
m.kr., f l a t f i sku r 1.090 m.kr.) og kísiljárn 644 
m.kr. 

Útf lutningur til Asíulanda nam alls 8 .603 
m.kr., 9 .8% af heildarútf lutningi , þar af 6 .628 
m.kr. til Japans eins og áður segir. Helsta við-
skiptaland fyrir utan Japan var Tævan með 
1.476 m.kr., þar af heilfrystur f latf iskur fyr i r 
1.423 m.kr. 

l n n f l u t n i n g u r 
Innf lutningur til álbræðslu og járnblendi-

verksmiðju 1992 var fyrst og fremst rekstrar-
vörur. Innf lutningur til álbræðslu dróst saman 
að verðmæti um 12,4% 1992, en jókst um 7 ,3% 
1991 miðað við 1990 reiknað á sama gengi . 
Viðskiptavog meðalgengis var nær óbreytt 
milli áranna, hækkaði um 1/2%. 

Innf lu tningur 1992 nam alls 96.895 m.kr. á 
cif-verði sem er 5 .0% samdráttur frá 1991. 
Matvörur, d rykkjarvörur og neysluvörur voru 
30,3% af hei ldarinnflutningi eða alls 29 .279 
m.kr. Hrávörur. rekstrarvörur, eldsneyti og 
olíur voru fluttar inn 1992 fyrir alls 33 .942 
m.kr. eða 35,0%. Þar af nam innflutningur súr-
áls 2 .422 m.kr. (204 þús. tonn 1992, en 186 
þús. tonn 1991) og dróst saman að verðmæti frá 
1991 um 18,5%, en innflutt magn jókst um 
10,2%.. Þar á undan, 1989 til 1990, jókst þessi 
innflutningur um 19% að verðmæti , en 16% að 
magni . Meðal lækkun á innflutningsverði súráls 
nam 5.7% milli áranna 1991 og 1992 borið 
saman við 3 ,1% hækkun áður. Innf lutningur 
gasolíu nam alls 3.316 m.kr. árið 1992 sem er 
2 ,7% samdrát tur f rá 1991. Innflutt magn var 
alls rúm 310 þús. tonn sem er f jórðungi mei ra 
brút tómagn en áður. Verð á gasolíu lækkaði að 
meðaltali um 28 ,6% milli áranna 1991 og 1992 
borið saman við 6% verðhækkun árið áður og 
30% verðhækkun þar áður. Innf lu tningur á 
bensíni öðru en f lugvélabensíni nam alls 1.783 
m.kr. samanbor ið við 2 .065 m.kr. 199 L. Innflutt 
magn í tonnum jókst um 6,9%, úr r ú m u m 132 
þús. t onnum í 141 þús. tonn. Meða lverð á 
bensíni lækkaði um 2 0 % milli áranna. Einnig 
lækkaði meðalverð á þotueldsneyti um r ú m 

17% frá árinu á undan. Innflutt magn jókst u m 
tæp 8 % frá 1991. 

Árið 1992 voru flutt inn f lutningatæki fy r i r 
15.613 m.kr. og nam 16,1% heildarinn-
flutnings, 10,7% minna að verðmæti en 1991. 
Innflutningur fólksbíla nam 3.724 m.kr. á ár inu 
1992 samanborið við 5.015 m.kr. 199J sem e r 
26% samdráttur. Fluttar voru inn 5.117 b i f -
reiðar í stað 5.927 áður. Þess má geta að ár ið 
1987, sem var metár í b ifreiðainnflutningi , 
voru fluttar inn 18.813 fólksbiiar. 

Árið 1992 voru flutt inn fiskiskip að verð-
mæti 5.481 m.kr., alls 13 skip. Árið 1991 n a m 
innflutningsverð fiskiskipa 1.712 m.kr., alls 16 
skip. Annar skipainnflutningur 1992 nam 1.284 
m.kr., 2 skip. Alls nam innflutningur skipa og 
Hugvéla 1992 6.765 m.kr. á cif-verði á mót i 
1.743 m.kr. 1991. 

Flugvélar voru fluttar inn 1992 fyrir aðeins 
78 m.kr., 2 smávélar. Árið 1991 nam f lugvéla-
innflutningur í 1.958 m.kr.. 11 f lugvélar alls. 

Fjárfest ingarvörur aðrar en f lutningatæki 
voru fluttar inn fyrir 17.836 m.kr. árið 1992 
sem var 18,4% af heildarinnflutningi ársins. 
Árið 1991 var þetta hlutfall 19,1%. Flokkun 
innflutnings eft ir notkun er gerð samkvæmt 
f lokkunaraðferð Hagstofu Íslands (BEC-
flokkun Sameinuðu þjóðanna). 

Cif-verð innflutnings 1992 var 9 ,7% hærra 
en fob-verðið í heild. 

Innflutningur frá löndum Evrópubanda-
lagsins (EB) 1992 var 48 ,6% af hei ldarinn-
flutningi ársins, dróst saman að verðmæti um 
12% frá árinu á undan. Mesta viðskiptalandið 
1992 var sem fyrr i ár Þýskaland (bæði austur 
og vestur frá og með 1991) með 12,4% af 
heildarinnflutningi og 25 ,5% af innflutningi f r á 
EB- löndum, alls 11.999 m.kr., og er það 9 ,8% 
samdráttur frá 1991. Af Þ jóðver jum voru 1992 
einkum keyptar skrifstofu-, skýrslu- og raf-
magnsvélar og -tæki fyrir 1.576 m.kr. (1.720 
m.kr. árið 1991), vélar til atvinnurekstrar 2 .072 
m.kr., járn, stál og málmvörur 1.673 m.kr. 
(2.082 m.kr.). t r jávörur og pappír 659 m.kr. 
(699 m.kr.). bifreiðar og f lutningatæki 997 
m.kr. (1 .095 m.kr.), ennf remur vísindatæki og 
ýmsar iðnaðarvörur 1.313 m.kr. (1.944 m.kr.) 
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Skipting innflutnings eftir notkun 
(Meðalgengi 1992 ) 

1991 1992 

og járn- og málmvörur 1.389 m.kr. (1.650 
m.kr.). Annað mesta viðskiptalandið innan EB 
var Danmörk m e ð 8,8% af hei ldar innflutningj 
og 18,1 % af EB-innflutningi . Alls var flutt inn 
frá Danmörku fyrir 8.551 m.kr., sem var 2 ,3% 
samdrát tur ú t f lu tningsverðmætis frá 1991. 
Vélar og tæki til a tvinnurekstrar voru 894 m.kr. 
(915 m.kr. árið 1991), járn- og málmvörur 
námu 902 m.kr. (916 m.kr.) og vís indatæki og 
iðnaðarvörur fyrir 938 m.kr. (886 m.kr.). Anna r 
innf lutningur f rá Danmörku var e inkum mat-
vörur, lyf, húsgögn og ýmis rafmagnstæki . Inn-
f lutningur frá Bretlandi sem nam 8.244 m.kr., 
8 ,5% af hei ldarinnflutningi var aðallega mat-
vörur 826 m.kr. (753 m.kr.), vísindatæki o.þ.h. 
1.222 m.kr. (1.246 m.kr.), raftæki 1.014 m.kr. 
(790 m.kr.). Aðrar vörur innfluttar f rá Bretlandi 
voru e inkum járn- og málmvörur , fa tnaður og 
lyf ja- og lækningavörur . Holland var f jó rða 
mes ta innf lutningslandið innan EB með 7 ,5% 
af hei ldarinnflutningi , alls 7.219 m.kr., en það 

er 29.6% samdráttur f rá fyrra ári. Frá Hol landj 
var fjutt inn jarðolía og jarðol íuafurðir fyrir 
1.440 m.kr. (4.033 m.kr. árið 1991), skrifs tofu-
vélar og -tæki ýmiss konar fyrir 1.420 m.kr. 
(1.681 m.kr.). Einnig má nefna matvörur og 
fatnað. 

Hlutdeild innflutnings frá EFTA-svæðinu 
1992 var 25,0% borið saman við 17.1% 1991. 
Að verðmæti jókst innflutningur f rá EFTA-
löndum um 39.4%, en árið áður varð 10% 
aukning. Innflutningur f rá Noregi 1992 jókst 
verulega eða um 152% að verðmæti miðað við 
1991. Ástæðan er s tóraukinn jarðolíu-inn-
f lutningur sem rúmlega sjöfaldaðist milli ár-
anna, nam 1992 alls 4 .630 m.kr., þriðjungi af 
heildarinnflutningi frá Noregi. Innflutningur 
f lu tningatækja , e inkum fiskiskipa, frá Noregi 
nam alls 5 .434 m.kr. (518 m.kr. árið áður). Frá 
Noregi var ennf remur flutt inn pappír og trjá-
vörur fyrir 786 m.kr. (834 m.kr.). Aðrar vörur 
voru e inkum vélar til atvinnureksturs, áburður 
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og unnin gerviefni. Þegar litið er á innflutning 
frá EFTA-löndunum er Noregur í fyrsta sæti 
með 14,6% af heildarinnflutningi, en 58,4% af 
EFTA-innílutningi, og var 1992 stærsta við-
skiptaland Íslendinga hvað innflutning varðar. 
Frá Svíþjóð, sem var í öðru sæti af EFTA-
löndum með 6,8% heildarinnflutnings, voru 
keyptar pappírs- og trjávörur fyrir 1.079 m.kr. 
(1.468 m.kr. 1991), málmar 609 m.kr., vélar 
605 m.kr., tæki 976 m.kr., bifreiðar og flutn-
ingatæki 420 m.kr. og lyf og lækningavörur 
378 m.kr. 

Innflutningur frá Bandaríkjunum árið 1992 
nam alls 8.012 m.kr. sem var 8,3% af heildar-
innflutningnum borið saman við 10.3% 1991. 
Verðmæti innflutnings frá Bandaríkjunum 
dróst saman líkt og árið á undan, um 24,2% 
milli ára. Flutningatæki voru flutt inn fyrir 
1.069 m.kr. (3.452 m.kr. árið 1991). Einnig má 
nefna vísindatæki fyrir 909 m.kr., matvörur 945 
m.kr., rafmagnsvélar og -tæki 1.523 m.kr. og 
tóbak 620 m.kr. 

Árið 1992 nam innflutningur frá Japan alls 
5.579 m.kr., 5,8% heildarinnflutnings borið 
saman við 7,4% 1991. Samdráttur innflutnings-
verðmætis milli áranna 1991 og 1992 nam 
25,6%. Tæp 59% voru bifreiðar eða fyrir 3.281 
m.kr. (4.484 m.kr. 1991), en annar inn-
flutningur var einkum rafmagnstæki fyrir 1.023 
m.kr. (1.295 m.kr.) og vélar fyrir 446 m.kr. 
(680 m.kr.). 

Innflutningur frá Rússlandi árið 1992 nam 
I.511 m.kr., meira en helmingi minna en frá 
Sovétr íkjunum árið áður. Olía nam um 50% af 
innflutningi ársins 1992. Aðrar vörur voru 
aðailega fiskur og timbur. 

Innflutningur frá Asíulöndum nam alls 9.462 
m.kr. árið 1992 eða 9,8% af heildarinn-
flutningi. Árið 1991 var flutt inn frá Asíu fyrir 
11.029 m.kr. sem er 10,8% af heildinni. Inn-
flutningur frá Japan var tæplega 2/3 hlutar af 
Asíuinnfiutningi 1992, nam alls 5.606 m.kr. 
eins og fyrr segir. Annað í röðinni á eftir Japan 
er Tævan með um 8% af innflutningi frá Asíu. 

Hlutur sjávarafurða í heildarútflutningi 1992 
var 79,5% borið saman við 80,0% 1991 og 
75,5% 1990. Freðfiskafurðir voru 37,2% af 

heildarútflutningi 1992 (38,1% 1991), salt-
fiskur 12,3% (14,7%) og ísfiskur 9 ,6% 
(11,3%). Iðnaðarvörur voru 17.3% af út-
flutningi ársins 1992 borið saman við 17,4% 
1991 og 20.4% 1990. Útflutt ál var 9 ,2% 
heildarútflutnings 1992 (8,8% 1991 og 10,4% 
1990) og kísiljám 1,9%. Landbúnaðarvörur 
voru 1,9% heildarútflutnings 1992 og aðrar 
vörur 1.4%. 

Með þessum kafla fylgir línurit um þróun 
vöruskiptajöfnuðar 1992 samkvæmt uppgjöri 
greiðslujafnaðardeildar Seðlabankans. 

Viðskiptakjör 
Samkvæmt niðurstöðum OECD er hag-

vöxtur (þ.e. breyting á vergri landsframleiðslu) 
aðildarríkja stofnunarinnar árið 1992 talinn 
hafa verið 0,7% í stað 0,8% vaxtar árið á 
undan. Tímabilið 1983-1990 var hagvöxturinn 
að meðaltali 3,5% á ári. Hagvöxtur í Japan er 
talinn hafa verið aðeins 1,5% árið 1992, en var 
4,5% árið 1991. í Bandaríkjunum varð 2 % 
vöxtur í stað 1,2% samdráttar árið á undan. 
Verulegur samdráttur varð enn í Austur-Evrópu 
og fyrrum Sovétríkjum, talinn hafa numið 17% 
á árinu borið saman við 10% samdrátt 1991 og 
3% samdrátt 1990. Hagvöxtur í löndum 
Evrópubandalagsins í heild var 1%. Í öllum 
heiminum er reiknað með að hagvöxtur hafi 
árið 1992 verið yfir 1 %, en var 1/2% árið 1991. 
Hagvöxtur i þróunarríkjunum er talinn hafa 
verið 5,7% 1992, en var 4% 1991. Svonefnd 
iðnríki náðu 1992 lítið eitt meiri hagvexti, 2%, 
en hann var 1,4% 1991. 

Atvinnuleysi jókst 1992 í löndum OECD og 
varð 7,9% borið saman við 7,2% 1991. í EB-
löndum var atvinnuleysi þó enn meira eða um 
10% á árinu í stað 9% áður. Á Norðurlöndum 
var atvinnuleysi mest í Finnlandi, komst hæst í 
20%, og Danmörku, 12%. Bandaríkin hafa 
búið við vaxandi atvinnuleysi á undanförnum 
árum. Árið 1992 reyndist það 7.4% á móti 
6,7% 1991 og 5,5% 1990. í Japan var atvinnu-
leysi enn mjög óverulegt, 2,2% á árinu 1992, 
svipað og árin á undan. 

Verðbólga hefur farið minnkandi á undan-
förnum árum. Innan OECD var verðbólga 
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Viðskiptakjörin' 
(1980=100) 

3,7% yfir árið 1992, en var tæp 5% áður. Verð-
bólga var árið 1992 5% í löndum EB í heild líkt 
og árið á undan. Bandaríkin höfðu 4% verð-
bólgu á árinu 1992 eins og árið á undan. Verð-
bólga í Japan hefur verið kringum 2% á undan-
förnum árum og var svo enn árið 1992. 

Viðskiptakjör Íslendinga á erlendum mörk-
uðum versnuðu á árinu 1992 um 3,9% ef út- og 
innflutningur stóriðju er talinn með, en sé henni 
sleppt verður niðurstaðan verri eða 4,7%. Árið 
1991 bötnuðu viðskiptakjörin um 4,4% í heild, 
en bötnuðu um 7,4% þegar stóriðju er sleppt. 
Verðmæti útflutnings í erlendum gjaldeyri 
dróst saman um 4,5%, en innflutningsverðmæti 
minnkaði um 7,4%. Útflutningsverðmæti 
sjávarafurða dróst saman að verðmæti um 6,0% 
frá fyrra ári, en framleiðsla iðnaðarvara dróst 
hinsvegar saman um 5,5% árið 1992 miðað við 
1991. í heild dróst útflutningsframleiðslan 
saman um 6,0%. Innflutningsverð á olíu 
lækkaði um 2,5% frá 1991, Útflutningsverð á 
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Maqnvísitölur 
(Í980=100) 

áli lækkaði um 3,7% og var að meðaltali 1.254 
bandaríkjadollarar hvert tonn yfir árið, en til 
samanburðar má geta þess að árið 1988 var það 
tvöfalt hærra, 2.547 dollarar. Verð á kísiljárni 
lækkaði um 9% miðað við árið áður. 

Í meðfylgjandi töflu má sjá viðskiptakjörin 
ásamt verðvísitölum út- og innflutnings árin 
1981-1991 samkvæmt útreikningum Þjóðhags-
stofnunar með árið 1980 sem 100 stig (endur-
skoðun fyrri útreikninga með 1972-100). Út-
flutningsverð 1991 hækkaði um 7,5%, en inn-
flutningsverð hækkaði um 2,9% árið 1991. 

Árið 1992 dróst vöruútflutningur saman að 
magni um 1%, en vöruinnflutningur dróst 
saman um tæp 8% að magni miðað við 1991 og 
reiknað á föstu verðlagi ársns 1980. Þegar rætt 
er um magnbreytingar og magnvísitölur ber að 
hafa í huga að fyrir utan breytingar á magni 
hverrar vörutegundar koma inn þættir svo sem 
tilflutningur milli vöruflokka eftir vinnslustigi 
o.þ.h. 
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1. tafla. Útflutningur 1990-1992 eftir vöruflokkum 
á verðlagi ársins 1992. Magn i tonnum, verð í millj. kr. 
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2. t a f l a . Útflutningur á ísfiski, frystum humri, hörpudiski, hrognum og rækju 1990-1992 
Magn i tonnum, verð í millj. kr. 
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3. tafla. Útflutningur á freðfiski 1990-1992 
Magn í tonnum, verð i mill]. kr. 

4. tafla. Útflutningur á skreið 1990-1992 
á verðlagi ársins 1992. Magn í tonnum, verð í millj. kr. 



U T A N R Í K I S V I Ð S K I P T I 1992 153 

5. tafla. Útflutningur á saltfiski, söltudum þunnildum og söltuðum matarhrognum 
1990-1992 

Magn i tonnum, verð í millj. kr. 
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6. tafla. Útflutningur á fiskmjöli 1990-1992 
á verdlagi ársins 1992. Magn í tonnum, verð í millj. kr. 

1990 199] 1992 

7. tafla. Útflutningur á loðnulýsi og loðnumjöli 1990-1992 
á verðlagi ársins 1992. Magn i tonnum. verð í millj. kr. 
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9. tafla. Útflutningur á niðursoðnum og niðurlögðum sjávarafurðum 1990-1992 
á verðlagi ársins 1992. Magn í tonnum, verð i millj. kr. 

10. tafla. Útflutningur á laxi og silungi, kældum og frystum, 1990-1992 
á verðlagi ársins 1992. Magn í tonnum, verð í millj. kr. 

11. tafla. Útflutningur á frystu kindakjöti 1990-1992 
á verðtagi ársins 1992. Magn í tonnum, verð í millj. kr. 

12. tafla. Útflutningur á loðsútuðum skinnum og húðum 1990-1992 
á verðlagi ársins 1992. Magn í tonnum, verð í millj. kr. 
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13. tafla. Útflutningur á lopa, ullarbandi ogprjónavörum 1990-1992 
á verðlagi ársins 1992. Magn í tonnum, verð í millj. kr. 

14. tafla. Útflutningur á kísilgúr 1990-1992 
á verðlagi ársins 1992. Magn tonnum, verð í millj. kr. 

15. tafla. Útflutningur á kísiljárni 1990-1992 
á verðlagi ársins 1992. Magn í tonnum. verð í millj. kr. 
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16. tafla. Útflutningur á áli, álmelmi og álpönnum 1990-1992 
á verðlagi ársins 1992. Magn í tonnum, verð í millj. kr. 

17. tafla. Innflutningur á nokkrum vörutegundum 1990-1992 
á verðlagi ársins 1992. Magn í tonnum nema annars sé getið, verð í millj. kr. 
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18. tafla. Innfluttar vörur eftir vörudeildum 1989-1992 
F lokkað samkvœm t vöruf lokku m Sameinuðu þjóðanna. Fjárhæðir i millj.kr. á gengi ársins 1991 
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19. tafla. Viðskipti við einstök lönd 1989-1992 
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20. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum 1989-1992 


