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Jóhannes Nordal: 

R ó t t æ k r a b r e y t i n g a þö r f t i l a ð b æ t a 

s a m k e p p n i s h æ f n i þ j ó ð a r b ú s i n s 

Jóhannes Nordal, seðlabankastjóri, formaður bankastjórnar 
Seðlabankans, flutti á 24. ársfundi bankans 30. apríl 1985 ræðu 
þá, sem hér fer á eftir. 

Sé litið yfir þróun íslenzkra efnahagsmála í 
heild á árinu 1984, blasa við ýmsar andstæð-
ur. Annars vegar urðu mikil umskipti í þróun 
þjóðarframleiðslu, en hún jókst í fyrsta skipti 
síðan 1981, og markar sú breyting lok dýpstu 
efnahagslægðar, sem gengið hefur yfir 
íslenzkan þjóðarbúskap síðan á árunum 1967 
og 1968. En í bæði skiptin var frumorsök 
vandans að finna í snöggum, en tímabundn-
um samdrætti í sjávarafla, þótt aðrar ytri or-
sakir, svo sem versnandi viðskiptakjör og erf-
iðleikar á útflutningsmörkuðum, ættu einnig 
hlut að máli. Á sama hátt átti uppsveiflan á 
síðasta ári einkum rætur að rekja til aukins 
sjávarafla, en almennur efnahagsbati í 
umheiminum lagði þar einnig sitt af mörkum. 

Sé hins vegar litið á árangur hagstjórnar, 
eins og hann birtist í þróun verðlags á árinu, 
verður myndin öllu dekkri. Eftir þann mikla 
árangur til lækkunar verðbólgu, sem náðist á 
árinu 1983 og virtist hafa leitt til verulegs 
stöðugleika og áframhaldandi hjöðnunar 
verðbólgu allt fram á síðastliðið haust, sló 
skyndilega í bakseglin með nýrri öldu launa-
hækkana og eftirfylgjandi gengis- og verð-
lagsbreytingum. Afleiðingin varð ný verð-
bólgualda, sem jók árshraða verðbólgunnar 
miðað við þrjá mánuði úr nálægt 15% á þriðja 
ársfjórðungi í meira en 50% um og eftir ára-

mótin. Nú er þessi alda ört hjaðnandi á ný og 
er útlit fyrir, að verðbólguhraðinn verði 
næstu mánuði um eða lítið eitt yfir 20%. En 
þótt þessi verðbólgualda sé nú að mestu um 
garð gengin að sinni, stendur ekki aðeins eftir 
það tjón og röskun, sem henni hefur fylgt á 
mörgum sviðum efnahags- og atvinnumála, 
heldur einnig áleitnar spurningar um það, 
hvernig megi tryggja varanlegri árangur til 
hjöðnunar verðbólgu í framtíðinni. Enginn 
vafi leikur á mikilvægi betra jafnvægis í pen-
ingamálum, ef þetta á að takast, og mun ég 
nánar víkja að því síðar. En lítum fyrst nánar 
á einstaka þætti í þróun þjóðarbúskaparins á 
liðnu ári. 

Aukning þjóðarframleiðslu 
Samkvæmt síðustu áætlunum Þjóðhags-

stofnunar jókst þjóðarframleiðslan á síðast-
liðnu ári um 2,7% samanborið við 5,5% sam-
drátt árið 1983 og 1,5% lækkun árið þar áður. 
Örlítill bati var á viðskiptakjörum á árinu, 
svo að aukning þjóðartekna varð lítið eitt 
meiri eða 2,8%, en árið áður drógust þjóðar-
tekjur saman um 3,7%. Hér er því um að 
ræða veruleg umskipti frá fyrra ári, en þó 
nægir þessi aukning aðeins til að bæta upp 
tæplega fimmtung af þeirri rýrnun þjóðar-
framleiðslu á mann, sem varð árin tvö á 
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undan . Og þrátt fyrir þennan bata voru þjóð-
a r t e k j u r á mann á síðastliðnu ári lægri en öll 
árin 1977-1982. Augl jós t er , að þessi lang-
vinna s töðnun þ jóða r t ekna he fu r t akmarkað 
svigrúm s t jórnvalda til þess að leysa þau 
vandamál verðbólgu og viðskiptahalla, sem 
við he fu r verið að glíma undanfar in ár. 

Sá efnahagsbat i , sem hófst á síðastliðnu 
ári, átti fyrst og f remst rætur að r ek j a til auk-
ins af lamagns, sem e inkum kom f r am á síð-
ustu m á n u ð u m ársins, en þá var m j ö g mikil 
loðnuveiði , og náði hún alls 865 þús. tonnum 
á ár inu. Heildarf iskafl inn varð því m j ö g mik-
ill eða 1.527 þús. tonn á móti aðeins 835 þús. 
t o n n u m árið áður . Hins vegar varð nokkur 
samdrá t tu r í bo tnf i skaf lanum, og jókst því 
af laverðmæti mun minna en vöxtur fiskaflans 
í t o n n u m gefur til kynna. Í heild er talið, að 
s jávarafurðaf ramle iðs lan hafi á síðastliðnu 
ári aukizt um nálægt 11% á föstu verðlagi, en 

árið áður hafði hún dregizt saman um 6 ,6%. 
Flest bendir til þess, að hagur fyrir tækja í 
sjávarútvegi og f járhagsstaða þeirra hafi far ið 
heldur ba tnandi , eftir því sem á árið leið, 
bæði vegna aukins afla og ráðs tafana , sem 
gerðar voru til þess að greiða úr skuldavanda-
málum þeirra . Framleiðendur á skreið áttu 
við sérstaka erfiðleika að e t ja vegna algerrar 
sölustöðvunar til Níger íu , sem ekki sér fyrir 
endann á. E r um hálfur annar mil l jarður 
króna enn bundinn í óseldum skreiðarbirgð-
um í landinu. 

Nálægt 4 % aukning virðist hafa orðið á iðn-
aðarframleiðslu á síðastliðnu ári. Mest varð 
aukningin í framleiðslu til útflutnings. Þannig 
jókst framleiðsla kísil járns um nær 22% og 
álframleiðsla um 5 1/2%. Framleiðsla a lmenns 
iðnvarnings til útflutnings jókst einnig veru-
lega eða um 21%. Framleiðsla landbúnaðar-
a furða jókst um 41/2% á árinu eftir nokkurn 
samdrát t undanfar in ár. Aukningin í fyrra 
stafar að verulegu leyti af aukinni framleiðslu 
garðyrk jufyr i r tækja og metuppskeru á kart-
öf lum, sem varð langt umf ram markaðsþörf . 
U m aðrar greinar, svo sem byggingarstarf-
semi og a lmenna verzlun, er það helzt að 
segja, að nokkur vel tuaukning hafi orðið 
vegna aukinnar ef t i rspurnar og f járfes t ingar . 

Ef t i r mikinn samdrát t á árinu 1983, þegar 
bæði dró verulega úr einkaneyzlu og f járfes t -
ingu, fóru þ jóðarú tg jö ld vaxandi að nýju á 
síðastliðnu ári. Einkaneyzla jókst um 3% á 
árinu samanbor ið við 6% samdrát t árið áður . 
Sem hlutfall af þ jóðarframleiðs lu fór einka-
neyzlan enn vaxandi á árinu eða upp í 68 ,5%, 
sem er hæsta hlutfall einkaneyzlu af þ jóðar-
framleiðslu í þ r já áratugi. Hins vegar stóð 
samneyzla í stað f rá fyrra ári, en hún hafði 
aukizt um 3% árið áður þrátt fyrir samdrát t 
þ jóðarf ramleiðs lu á því ári. Loks jókst heild-
ar f jár fes t ing á árinu um 6 ,9%, og varð aukn-
ingin öll í f já r fes t ingu atvinnuveganna, sem 
jókst um 13,5%, og íbúðabyggingum, sem 
jukust um 10%. Á hinn bóginn héldu opin-
berar f ramkvæmdir á f ram að dragast saman 
þr ið ja árið í röð. Varð samdrát tur þeirra á 
síðasta ári 2 , 7 % , en á síðustu þ remur á rum 
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hafa op inberar f r amkvæmdi r dregizt saman 
um f jó rðung , og he fu r sá samdrá t tur allur átt 
sér stað í o r k u f r a m k v æ m d u m . 

Viðsjárverður viðskiptahalli 
Alls jukust útgjöld þ jóðarbúsins til neyzlu 

og f já r fes t ingar á árinu 1984 um 3 ,5%, en þar 
við bætist veruleg aukning útflutningsvöru-
birgða, svo að þ jóðarú tg jö ld í heild jukust 
enn meir eða um 6 ,2% samanbor ið við 2 ,7% 
aukningu þ jóðar f ramle iðs lu . Leiddi þessi 
þróun til þess, að viðskiptahallinn við útlönd 
fór af tur vaxandi eft ir verulegan samdrát t 
hans á árinu 1983. Miðað við þ jóðar f ram-
leiðslu jókst viðskiptahall inn úr 2 ,4% á árinu 
1983 í 6 % á síðastl iðnu ári. E r hér ónei tan-
lega um viðsjárverða þróun að ræða, þar sem 
mikilvægt er , að aukinn hagvöxtur nýtist til 
þess að draga úr viðskiptahalla og bæta 
skuldastöðu þ jóðarbús ins við út lönd. Rét t er 
þó að hafa í huga, að rýrnun viðskipta jafnað-
arins miðað við árið á undan á að miklu leyti 
rætur að r ek ja til mismunandi breytinga á 
út f lutningsvörubirgðum hvort árið fyrir sig. 
Þannig jókst verðmæti útf lutningsvörubirgða 
um nálægt 700 mill jónir k róna á árinu 1984, 
en minnkaði um rúmar 1200 milljónir árið 
áður . Sé leiðrétt fyrir þessu, verður lítill 
m u n u r á viðskiptahalla þessara tveggja ára 
eða 4 - 5 % hvort árið fyrir sig. 

Mikil aukning varð á síðastliðnu ári bæði á 
vöruútf lutningi og innflutningi. Hei ldarverð-
mæti útflutnings nam á árinu 23,6 mil l jörðum 
kr . , sem er 8 ,5% aukning f rá árinu áður . E r 
þá miðað við meðalgengi íslenzku k rónunnar 
árið 1984, en við það gengi mun verða miðað 
varðandi það, sem hér verður sagt um utan-
ríkisverzlun og gjaldeyrismál , nema annað 
sé f r am tekið. Aukn ing varð á útflutningi 
allra helztu vöruf lokka nema áls, sem dróst 
saman um 10%. Útf lu tn ingur s jávarafurða 
jókst um 7 , 2 % , kísi l járns um 42% og annar ra 
iðnaðarvara um 18%. Hlutfall s jávarafurða 
af heildarútflutningi nam á árinu 6 7 % , en iðn-
aðarvara 28%. 

Hei ldarverðmæti vöruinnflutnings nam á 
hinn bóginn 23,9 mi l l jörðum kr . , sem var 

12,8% meira en árið áður . Samdrá t tu r varð í 
innflutningi sérstakra f já r fes t ingarvara , 
þ .e .a .s . skipa, flugvéla og efnis til s tórf ram-
kvæmda, en a lmennur innflutningur jókst um 
14,6%. Áberandi aukning varð á árinu á inn-
flutningi bifreiða og hvers konar véla og 
tækja . 

Samkvæmt f ramangre indum tölum um inn-
og útflutning reyndist vörusk ip ta jöfnuður inn 
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óhagstæður um 332 milljónir króna, en hann 
haföi verið hagstæður um 544 milljónir árið 
áður reiknað á sama gengi. Þjónustujöfnuð-
urinn rýrnaði einnig á árinu, úr 2.017 millj. 
kr. halla árið 1983 í 3.798 millj. kr. halla í 
fyrra. Meira en helming hins aukna halla á 
þjónustujöfnuðinum má rekja til greiðslu 
vaxta af erlendum lánum, sem hækkuðu um 
rúman milljarð frá fyrra ári, en í heild námu 
vaxtaútgjöld rúmum fimm milljörðum króna. 
Einnig jukust útgjöld Íslendinga vegna ferða-
og dvalarkostnaðar erlendis um 450 milljónir 
króna umfram þá tekjuaukningu, sem varð af 
erlendum ferðamönnum hér á landi. Aftur á 
móti varð um 250 milljóna króna aukning af 
starfsemi varnarliðsins her á landi, en heildar-
tekjur af því námu 2.766 milljónum króna. 
Að öllu þessu samanlögðu nam viðskiptahall-
inn á árinu 4.130 milljónurn króna, sem jafn-
gildir 6% af þjóðarframleiðslu eins og áður 
segir. 

Enn auknar erlendar skuldir 
Meginhluti viðskiptahallans var eins og 

undanfarin ár jafnaður með lántökum erlend-
is til langs tíma. Ný erlend lán námu á síðasta 
ári 7.511 millj. kr. reiknað á meðalgengi 
ársins, en afborganir 4.279 millj. kr., svo að 
skuldaaukningin varð 3.232 milljónir króna, 
sem er 6% minni skuldaaukning en árið áður 
og 45% minni en árið 1982. Skuldaaukningin 
var öll á vegum opinberra aðila og lánastofn-
ana, en skuldir einkaaðila til langs tíma lækk-
uðu um 745 millj. kr. í lok ársins námu heild-
arskuldir þjóðarbúsins til langs tíma 52,3 
milljörðum kr., sem fært til meðalgengis á árinu 
nam 61,9% af vergri þjóðarframleiðslu. Árið 
áður var þetta hlutfall 60,6%. Hefur skulda-
hlutfallið farið ört hækkandi undanfarin þrjú 
ár, en í árslok 1981 nam það aðeins 36,7% af 
þjóðarframleiðslu. Hinar miklu lántökur síð-
ustu þriggja ára skýra ekki nema hluta af 
þessari öru aukningu skuldabyrðarinnar. Því 
til viðbótar koma áhrif hækkandi gengis er-
lendra gjaldmiðla, einkum Bandaríkjadoll-
ars, umfram hækkun verðlags þjóðarfram-

leiðslu hér á landi. Einnig hefur minnkandi 
þjóðarframleiðsla haft áhrif til hækkunar á 
þessu hlutfalli. Mun ekki fjarri , að 40% af 
hækkun þess síðustu þrjú ár stafi af breyttum 
hlutföllum milli gengis og verðlags og af 
lækkun þjóðarframleiðslu. 

Að öðru leyti jafnaðist viðskiptahallinn á 
síðastliðnu ári annars vegar af lántökum við-
skiptabanka, en með nýjum reglum um gjald-
eyrisjöfnuð þeirra var þeim heimilað að fjár-
magna viðbótarlán út á útflutningsafurðir að 
hluta með innlendum gjaldeyrisreikningum 
og að hluta með erlendum lánum. Hins vegar 
rýrnaði gjaldeyrisstaða Seðlabankans veru-
lega, og kom það fram bæði í auknum 
skammtímaskuldum og rýrnun gjaldeyris-
forðans. Var gjaldeyrisforðinn í árslok 5.234 
millj. kr., og hafði hann lækkað á árinu um 
535 millj. kr. miðað við árslokagengi. Jafn-
gilti gjaldeyrisforðinn þá aðeins tæplega 
tveggja og hálfs mánaðar innflutningi, og er 
það lægra hlutfall en verið hefur um mörg 
undanfarin ár og fyrir neðan það, sem viðhlít-
andi getur talizt til lengdar. 

Þetta stutta yfirlit, sem ég hef nú gefið um 
þróun nokkurra mikilvægra hagstærða á 
árinu 1984, bendir til þeirra meginvanda-
mála, sem leita verður lausnar á, ef tryggja á 
hagstæðari þróun efnahagsmála á komandi 
árum en við hefur verið að búa nú um hríð. 
Hér er fyrst og fremst um þrennt að ræða. 

Lítill hagvöxtur, skuldabyrði og verðbólga 
í fyrsta lagi sýna tölur um þjóðarfram-

Ieiðslu undanfarin ár ótvírætt, að mjög hafi 
farið að draga úr hagvexti hér á landi um eða 
rétt fyrir miðjan síðasta áratug. Að nokkru 
leyti er hér um alþjóðlegt fyrirbrigði að ræða, 
sem vafalaust tengist aukinni verðbólgu og 
annarri röskun, er fylgdi í kjölfar olíuverðs-
hækkananna á árunum 1973-1974, en breyt-
ingin hefur orðið jafnvel enn skarpari hér á 
landi en víðast erlendis, einkum ef litið er til 
síðustu fimm ára. Til dæmis um þessa breyt-
ingu má nefna, að meðalaukning þjóðarfram-
leiðslu síðustu tíu ár, þ.e.a.s. 1975-1984, nam 
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aðeins 1,5% á ári, en árlegur vöxtur þ jóöar -
tekna á mann aðeins 0 , 3 % . Árin tíu þar á 
undan var meðalaukning þ jóðarf ramleiðs lu 
hins vegar 4 ,7% eða nálægt þrisvar sinnum 
meiri , en vöxtur þ jóða r t ekna á mann 4 , 2 % . 
Svipaður vöxtur náðist einnig tíu árin þar á 
undan . H é r er því um mjög gagngera og 
alvarlega breytingu til hins verra að ræða, 
sem mjög hefur þrengt svigrúm s t jórnvalda til 
þess bæði að auka þ jónus tu við þegnana og 
leysa þau tek jusk ip t ingarvandamál , sem 
sífellt er við að glíma í lýðfrjálsu landi. 

Í öðru lagi er vaxandi skuldabyrði Íslend-
inga við út lönd, sem mjög he fu r þyngzt nú á 
allra síðustu á rum, eins og ég hef þegar gert 
grein fyrir. Þótt hinar er lendu skuldir Íslend-
inga séu yfirleitt til langs t íma og árleg 
greiðslubyrði því viðráðanlegri , felast í svo 
miklum er lendum skuldum ótví ræðar hættur , 
m.a . vegna þess, hve háðir Íslendingar verða 
aðstæðum og trausti á e r lendum lánamörkuð-
um. A u k þess dregur vaxtabyrðin, sem á síð-
asta ári nam 7 ,3% af þ jóðar f ramle iðs lu , veru-
lega úr r áðs tö funa r t ek jum þ jóðar innar . 

Í þr iðja lagi er svo verðbólgan ásamt fylgi-
fiskum hennar , óróleika í peningamálum, 
togstreitu um tekjuskipt ingu og óvissu í 
rekstri og f já r fes t ingu. Ef t i r verðbólguhrinu 
síðustu mánaða hefur nú af tur hægt verulega 
á verðbreyt ingum, svo að af tur gefst tækifæri 
til þess að ná samstöðu um heildarstefnu í 
efnahags- og k j a r amá lum, er tryggi varan-
legri árangur til h jöðnuna r verðbólgu en tókst 
að ná á síðastliðnu ári. Er óþarfi að f jö lyrða 
um það hér , hversu mikilvægt er, að það geti 
tekizt. 

U m öll þessi þ r jú vandamál , minnkandi 
hagvöxt, vaxandi er lendar skuldir og þráláta 
verðbólgu, gildir að því leyti það sama, að 
ekker t þeirra verður leyst nema með almenn-
um aðgerðum, er varða flesta meginþætti 
e fnahagss t jó rnar . Milli þessara vandamála er 
auk þess innbyrðis samhengi. Þannig hefur 
hin mikla og þráláta verðbólga síðustu tíu ára 
tvímælalaust dregið úr hagvexti, en minnk-
andi hagvöxtur síðan gert verðbólguvandann 
enn örðugri við að eiga en ella, þar sem minna 
hefur verið til skipta og því erf iðara að ná 
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sáttum um skiptingu þjóðartekna. Hvort 
tveggja hefur svo leitt til tilhneigingar til þess 
að lifa um efni fram og því stuðlað bæði að 
viðskiptahalla og skuldasöfnun erlendis. 

Margt bendir til, að bæði stjórnvöldum og 
almenningi séu þessi vandamál nú ljósari en 
oft áður, og þess má víða sjá merki í yfirlýs-
ingum og fyrirætlunum ríkisstjórnar, hags-
munasamtaka og einstakra fyrirtækja, að 
menn átti sig á nauðsyn þess að brjóta nú blað 
og leita nýrra leiða til þess að gera hagkerfið 
opnara og sveigjanlegra og leggja þannig 
grundvöll að nýrri framfarasókn. Skilyrðin 
fyrir því, að slík stefnubreyting nái árangri, 
eru þó ekki eingöngu fólgin í aðgerðum til að 
efla og styðja nýjungar í framleiðslu- og þjón-
ustustarfsemi, heldur ekki síður í vilja til að 
breyta mörgu því í stjórn efnahagsmála hér á 
landi, sem beinlínis hefur haft það að mark-
miði að vernda tiltekna þætti efnahagsstarf-
seminnar fyrir áhrifum samkeppni á opnum 
markaði. Margt er nú í gerjun í þessum efn-
um, sem ekki er tækifæri til að drepa á í máli 
mínu hér. Ég mun hins vegar sérstaklega 
ræða ýmsar þær breytingar, sem hafa verið að 
gerast að undanförnu á sviði peninga- og f jár-
mála, og hvernig megi tryggja, að bankakerfi 
og f jármagnsmarkaður veiti atvinnuvegum 
landsins sem bezta þjónustu og stuðli um leið 
að nýsköpun í framleiðslustarfsemi. Áður en 
að því kemur, mun ég þó rekja nokkur 
meginatriði í þróun fjármála og peningamála 
á síðastliðnu ári og kem þar fyrst að fjármál-
um ríkisins. 

Bætt rekstrarafkoma ríkisins 
Á árinu 1983 hafði verið mjög mikill halli á 

ríkisbúskapnum, sem m.a. kom fram í mikilli 
skuldasöfnun ríkissjóðs við Seðlabankann. 
Fyrstu mánuði ársins 1984 leit út fyrir, að enn 
yrði verulegur halli á því ári. Voru því um 
vorið gerðar ýmsar ráðstafanir til þess að 
draga úr útgjöldum, jafnframt því sem heim-
ildir voru veittar til meiri erlendra lána til 
ríkissjóðs en gert hafði verið ráð fyrir í láns-
fjáráætlun. Reyndin varð hins vegar sú, að 

fjárhagur ríkissjóðs fór batnandi á síðara 
helmingi ársins, og kom þar bæði til veruleg 
tekjuaukning vegna vaxandi innlendrar eftir-
spurnar og aukið aðhald að útgjöldum. Varð 
að lokum tekjuafgangur á árinu, er nam 783 
millj. kr. samanborið við 2.300 millj. kr. halla 
á árinu á undan. Lækkuðu útgjöld ríkissjóðs 
á árinu í 29% af þjóðarframleiðslu, en þau 
höfðu numið 32,9% árið áður. Þessi breyting 
á rekstrarjöfnuði varð til þess, að greiðslu-
staða ríkissjóðs gagnvart Seðlabankanum 
batnaði verulega, og ef frá eru taldar gengis-
og verðbótauppfærslur eldri lána, bætti ríkis-
sjóður stöðu sína gagnvart bankanum um 446 
millj. kr. á árinu. Árið áður hafði skulda-
aukningin gagnvart Seðlabankanum, reiknuð 
á sama hátt, numið 1.258 millj. kr. 

Þótt mikilvægur árangur hafi þannig náðst 
í rekstri ríkisbúskaparins á síðastliðnu ári, 
þurftu ríkissjóður og ríkisstofnanir enn á 
miklu lánsfé að halda til framkvæmda, en alls 
námu slíkar lántökur á vegum ríkissjóðs 
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2.892 millj. kr. á síðastliðnu ári, sem er 53% 
hækkun frá árinu á undan. Jafnframt dró 
mjög úr innlendri lánsfjáröflun ríkissjóðs, 
einkum vegna áhrifa hærri raunvaxta af 
bankainnstæðum á sölu og innlausn spari-
skírteina. Leiddi þetta til þess, að erlendar 
lántökur til A- og B-hluta ríkissjóðs urðu 
mun meiri en upphaflega var áætlað, og nam 
hækkun þeirra milli ára 72%, ef miðað er við 
sama gengi bæði árin. Ef litið er til þeirrar 
miklu samkeppni, sem er um lánsfé á innlend-
um lánamarkaði, og vaxandi erlendra skulda, 
er mjög mikilvægt, að hægt sé að halda áfram 
að bæta rekstrarafkomu ríkissjóðs og draga 
þannig úr lánsfjárþörf hans, en auka um leið 
framboð á fjármagni til arðbærrar atvinnu-
uppbyggingar. 

Undanfarið ár hefur verið viðburðaríkt í 
peningamálum, hvort sem litið er til breyt-
inga einstakra peningastærða eða aðgerða 
stjórnvalda. Eftir að verðbólgan tók að 
hjaðna haustið 1983, komst smám saman á 
betra jafnvægi milli vaxta og verðlagsþróun-
ar, og urðu þá vextir af óverðtryggðum spari-
innlánum jákvæðir í heild í fyrsta skipti um 
langt árabil. Þessi hækkun raunvaxta hafði 
örvandi áhrif á þróun innlána á árinu, en í 
heild jukust innlán og peningamagn um 34% 
eða nærri 13% umfram verðbólgu. Leiddi 
þetta til þess, að heildarinnlán komust á árinu 
upp í 33% af verðmæti þjóðarframleiðslu, en 
það er hæsta hlutfall síðan 1972 og gefur út af 
fyrir sig til kynna endurbata bankakerfisins 
eftir langt tímabil neikvæðra raunvaxta. 

Útlánaþensla 
Þessi mikla raunaukning innlána nægði þó 

ekki til þess, að innlánsstofnanir gætu bætt 
lausafjárstöðu sína, þar sem aukning útlána 
reyndist mun meiri eða nálægt 46%. Leiddi 
þessi mikla útlánaaukning bæði til frekari 
rýrnunar á lausafjárstöðu innlánsstofnana 
gagnvart Seðlabankanum og skuldasöfnunar 
viðskiptabankanna erlendis. Útlánaaukn-
ingin átti þannig drjúgan þátt í því að auka 
peningaþenslu í landinu og veikja stöðu þjóð-
arbúsins út á við. Reynt var af hálfu Seðla-

bankans og stjórnvalda að hamla gegn þessari 
þróun með strangara aðhaldi og reglum bæði 
um erlenda skuldasöfnun viðskiptabanka og 
söfnun lausaskulda við Seðlabankann. Voru 
um haustið settar ítarlegar reglur um gjald-
eyrisjöfnuð innlánsstofnana, en samkvæmt 
þeim er þeim óheimilt að vera í nettóskuld í 
erlendum gjaldeyri og f jármagna almenna út-
lánastarfsemi innanlands, aðra en viðbótar-
lán út á útflutningsafurðir, með erlendum 
lánum. Einnig voru um svipað leyti settar 
hertar reglur um aðgang innlánsstofnana að 
fyrirgreiðslu Seðlabankans vegna lausafjár-
erfiðleika, þar sem það var gert að meginskil-
yrði fyrir slíkri fyrirgreiðslu, að samið væri 
um tiltekin mörk um útlánaaukningu. Erfitt 
er að meta árangur þessara aðgerða síðustu 
mánuði ársins vegna þess mikla óróa, sem þá 
skapaðist á peningamarkaðnum vegna ört 
vaxandi verðbólgu og gengisbreytingar í 
kjölfar þeirra launahækkana, sem þá urðu. 
Fyrstu mánuði þessa árs má þó sjá ákveðnari 
merki þess, að útlánaaðhald hafi farið vax-
andi og betra jafnvægi sé að komast á milli 
þróunar inn- og útlána. 

Ýmsar sérstakar ástæður lágu að baki 
hinnar miklu útlánaaukningar innlánsstofn-
ana á síðastliðnu ári, þar á meðal miklir f jár-
hagserfiðleikar fyrirtækja í sjávarútvegi og 
dráttur á fyrirhuguðum aðgerðum til skuld-
breytingar, sem ekki komu til framkvæmda 
að ráði fyrr en mjög seint á árinu. Einnig er 
ljóst, að lántakendur hafa verið lengi að átta 
sig á þeim breyttu aðstæðum, sem fólust bæði 
í minnkandi verðbólgu og hækkandi raun-
vöxtum. Almenn lánsfjáreftirspurn hélzt því 
mjög mikil lengst af á árinu, jafnframt því 
sem vanskil eldri lána jukust mjög. Væntan-
lega mun þetta hvort tveggja færast í eðlilegra 
horf, þegar jákvæðir raunvextir hafa staðið 
nógu lengi til þess, að lántakendur geri sér 
grein fyrir áhrifum þeirra og sækist ekki eftir 
lánum í þeirri von, að þeir geti endurgreitt 
þau í verðminni krónum vegna verðbólgu og 
neikvæðra vaxta. 

Hvað sem þessu líður, er engu að síður 
ljóst, að útlánaaukning síðastliðins árs er 
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merki þess, að innlánsstofnanir hafi ekki, 
þegar á reynir, það vald á útlánastarfsemi 
sinni, sem nauðsynlegt er, ef rekstur þeirra á 
að vera í eðlilegu horfi. Bæði virðist hér vera 
um að ræða innri stjórnunarvandamál, þar á 
meðal milli aðalbanka og útibúa, en þó ekki 
síður hitt, að innlánsstofnanir og þá ekki sízt 
ríkisbankarnir telji sér skylt að leysa úr f jár-
hagsvanda atvinnuveganna, hvort sem ráð-
stöfunarfé þeirra leyfir það eða ekki. Allt að 
því sjálfvirk útlánastarfsemi til tiltekinna 
greina verður þannig til þess að auka útlána-
starfsemi bankanna langt út yfir sett mörk 
með alvarlegum afleiðingum fyrir jafnvægi á 
peningamarkaðnum. Jafnframt er hætt við 
því, að mörg fyrirtæki láti undir höfuð leggj-
ast að gera nauðsynlegar breytingar á rekstri 
sínum og f járráðstöfunum, á meðan þau 
þykjast geta treyst á greiðan aðgang að 
lánsfé úr bönkunum. 

Skipulagsvandi í peningamálum 
Vandamálin í stjórnun útlána bankakerfis-

ins eru dæmi um þann skipulagsvanda, sem 
lengi hefur verið við að glíma í íslenzkum 
peningamálum og oft hafa verið gerð að um-
ræðuefni á ársfundi bankans á undanförnum 
árum. Þessi skipulagsvandi varðar ekki ein-
göngu innlánsstofnanir, heldur ekki síður 
fjárfestingarlánasjóði og fjármagnsmarkað-
inn í landinu í heild. Rætur hans eru tvíþætt-
ar. í fyrsta lagi hefur íslenzki fjármagnsmark-
aðurinn um áratuga skeið, en þó sérstaklega 
á áttunda áratugnum, búið við mikið jafn-
vægisleysi, sem stafað hefur af óraunhæfum 
ávöxtunarkjörum fjármagns, jafnvel þótt 
tekið sé tillit til skattfrelsis vaxtatekna. Lang-
tímum saman hafa vextir verið neikvæðir, 
jafnvel sem nemur 10-20% á ári. Sparifjár-
eigendur og aðrir, sem lagt hafa þjóðarbúinu 
til f jármagn, hafa því verið rúnir eignum 
sínum, en lántakendur hagnazt að sama 
skapi. Afleiðingin hefur svo komið fram í 
þverrandi framboði áf jármagni , en óseðjandi 
lánsfjáreftirspurn. Til þess að koma í vegfyrir 
óhóflega aukningu útlána varð því að treysta 
á skömmtun fjármagns bæði innan banka-

Hækkun framfærslukostnaðar á 
ársgrundvelli 

kerfisins og á vegum fjárfestingarlánakerfis-
ins. Jafnframt hefur vaxandi hluta af lánsfjár-
eftirspurn verið mætt með erlendum lántök-
um. Þetta skömmtunarkerfi lánsfjár er orðið 
svo rótgróið hér á landi, að margir virðast líta 
á það sem nokkurs konar náttúrulögmál. 

Í öðru lagi hefur skipulag fjármagnsmark-
aðarins mótazt af hinni hefðbundnu atvinnu-
skiptingu, þar sem sjávarútvegurinn var 
lengst af eini útflutningsatvinnuvegurinn, 
landbúnaður naut sérstakrar verndar vegna 
byggðasjónarmiða, en litið var á flestan 
annan atvinnurekstur sem minni háttar 
atvinnustarfsemi eða í mesta lagi nytsamar 
hjálpargreinar við svokallaða undirstöðuat-
vinnuvegi þjóðarinnar. Það þótti því lengi vel 
sjálfsagt, að útlánastarfsemi bankanna og 
skipulag fjárfestingarlánasjóða og annarra 
opinberra afskipta á lánsfjármarkaðnum væri 
fyrst og fremst við það miðað að tryggja hags-
muni þessara meginmáttarstólpa efnahags-
kerfisins. Þannig voru tekin upp afurðalán, 
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f jármögnuð af almennri bindiskyldu fyrir 
milligöngu Seðlabankans, sem voru lengi vel 
eingöngu veitt sjávarútvegi og landbúnaði. 
Jafnframt var sjóðakerfið sérstaklega eflt 
þessum atvinnuvcgum í hag og reglum um 
veitingu ríkisábyrgða og leyfisveitingum til að 
taka lán erlendis beint að sama marki. 

Áhrif þessa kerfis á þróun íslenzks þjóðar-
búskapar síðustu áratugina eru djúptækari cn 
svo, að þau verði greind í stuttu máli. Fyrir 
þær grcinar, sem forréttinda njóta í slíku 
kerfi, kann hagurinn af því að virðast sjálfgef-
inn, en svo er þó ekki. Óeðlileg lánskjör, er 
hvetja til offjárfestingar á tilteknum sviðum, 
en veita ekki eðlilegt aðhald um notkun láns-
fjárins, eru oft verst þeim, sem njóta eiga. 
Eru skipalánin, sem veitt voru takmarkalítið 
og án eðlilegs framlags eigin f jár á móti, gott 
dæmi um fyrirgreiðslu, sem bæði kcmur lán-
takendum sjálfum og grcininni í heild í koll. 
Alvarlegra er þó hitt, að skömmtunarkerfi af 
þessu tagi hlýtur ætíð að hygla einum á annars 
kostnað. Um leið og tilteknar greinar hafa 
haft greiðan aðgang að lánsfé, hefur önnur 
vænleg efnahagsstarfsemi í landinu komið að 
lokuðum dyrum hjá flestum lánastofnunum. 
Margt, sem aukið hefði getað fjölbreytni í 
íslenzku atvinnulífi, þ.á m. ýmsar nýjungar 
innan hinna hefðbundnu höfuðatvinnuvega 
sjálfra, hefur því ekki getað fest rætur eða 
náð eðlilegum vexti. 

Það hefur vitaskuld ekki farið hjá því, að 
þetta skömmtunarkerfi hafi sætt gagnrýni af 
hendi þeirra, sem hafa talið sig vera þar utan-
garðs. Á þetta ekki sízt við um iðnaðinn, sem 
eftir niðurfellingu verndartolla á við óhefta 
samkeppni frá erlendum fyrirtækjum að 
glíma eftir inngöngu Íslands í EFTA. Þær 
breytingar, sem gerðar hafa verið á kerfinu, 
hafa þó frekar verið í þá átt að veita fleirum 
aðild að forréttindum þessum en að breyta 
eðli þess eða uppbyggingu. Þannig var smám 
saman farið að auka fjármagn til lánasjóða 
iðnaðarins og gefa honum aukna aðild að 
endurkaupanlegum lánum, eftir því sem toll-
verndin minnkaði og iðnaðurinn fór að hasla 
sér völl á útflutningsmörkuðum. Slíkar breyt-

ingar á kerfi, sem í reynd byggir á skömmtun, 
geta þó aldrei höggvið að rótum vandans. Ef 
íslenzkt atvinnulíf á að geta þróazt með eðli-
legum hætti og öll tækifæri til aukinnar fjöl-
breytni vcrðmætasköpunar að nýtast sem 
skyldi, vcrður það að njóta þjónustu banka-
kerfis og fjármagnsmarkaðar, sem er óheftur 
af hvers konar skömmtun eða forgangi ein-
stakra greina og þar sem lánskjör og þjónusta 
er hin sama fyrir alla, sem jafnfætis standa, 
um tryggingar og arðsemi. Í þessu efni býr ís-
lenzkur atvinnurekstur nú við mun lakari skil-
yrði en keppinautar hans erlendis. 

Lánskjör ráðist af markaðsaðstœðum 
Mikilvægasta skilyrði þess, að hér eins og 

annars staðar nái að þróast öflugur fjár-
magnsmarkaður, sem allir eigi jafnan aðgang 
að, felst ótvírætt í því, að lánskjör ráðist af 
framboði og eftirspurn á markaði, þar sem 
eðlileg samkeppni ríkir milli fjármálastofn-
ana og annarra markaðsaðila. Þótt enn vanti 
mikið á, að því marki hafi verið náð hér á 
landi, hefur þróunin að undanförnu stefnt í 
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þessa átt og aldrei hraðar en á undanförnu 
ári. Rétt er þó að rekja gang þessara mála 
nokkru lengra aftur. 

Eitt mesta áfallatímabil í þróun peninga-
mála hér á landi var fyrir og eftir miðjan átt-
unda áratuginn, þegar verðbólga fór hér mj ög 
ört vaxandi, en vöxtum var að miklu leyti 
haldið föstum, svo að ávöxtun fjármagns varð 
neikvæð allt upp í eða yfir 20%. Afleiðing-
arnar létu ekki á sér standa, og á nokkrum 
árum hrapaði raungildi innlána bankakerfis-
ins um 45% og verðgildi annarra sjóða, svo 
sem lífeyrissjóða og eigin f já r fjárfestingar-
stofnana rýrnaði að sama skapi. Það var ekki 
fyrr en breyting verður á lánskjarastefnunni 
og þá fyrst og fremst með víðtækri notkun 
verðtryggingar, einkum eftir 1979, sem þessi 
óheillaþróun fer að snúast við. Örastur var 
batinn á síðastliðnu ári, en þá voru vextir af 
sparifé jákvæðir í heild í fyrsta skipti síðan á 
sjöunda áratugnum, enda jókst raungildi 
heildarinnlána sem hlutfall af þjóðarfram-
leiðslu um 15% á árinu. Þrátt fyrir þetta hefur 
mikið vantað á, að lánskjarastefnan hafi náð 
tilgangi sínum og viðunandi jafnvægi náðst á 
f jármagnsmarkaði. Meginástæðan hefur 
vafalaust verið sú, að vaxtaákvarðanir hafa 
að verulegu leyti verið í höndum Seðlabank-
ans og því undir stjórnmálalegum áhrifum, og 
hefur því ófullnægjandi tillit verið tekið til 
markaðsaðstæðna, en stundarhagsmunir 
lántakenda ráðið meiru en æskilegt hefði 
verið. Hefur þetta einkum komið fram á 
kjörum á óverðtryggðum innlánum og útlán-
um, sem ekki hafa af þessum ástæðum verið 
nægilega sveigjanleg, t.d. með tilliti til breyti-
legrar verðbólgu. Þetta miðstýrða vaxtakerfi 
hefur þar að auki komið í veg fyrir eðlilega 
samkeppni á lánsfjármarkaðnum, en innláns-
stofnanir þess í stað keppt um viðskipti með 
fjölgun útibúa og kostnaðarsamri þjónustu 
við viðskiptavini sína. 

Frjálsari vaxtaákvarðanir 
Á síðastliðnu ári voru tekin tvö mikilvæg 

skref í þá átt að opna vaxtakerfið og koma á 

meiri samkeppni milli innlánsstofnana. 
Þannig var í janúar ákveðið, að innlánsstofn-
anir gætu ákveðið kjör á nýjum innláns-
flokkum innan tiltekinna marka, en útláns-
vextir voru enn bundnir af Seðlabankanum. 
Leiddi þetta til nýrra innlánsforma, einkum í 
formi innlánsskírteina, þar sem sparendum 
voru boðin betri kjör en áður, enda nutu þessi 
sparnaðarform brátt verulegra vinsælda. Í 
ágúst var síðan stigið mun stærra skref í sömu 
átt, og var það liður í ýmsum ráðstöfunum, 
sem ríkisstjórnin gerði þá bæði til að hamla á 
móti vaxandi peningaþenslu og bregðast við 
fjárhagsvanda sjávarútvegsins. Var nú 
ákveðið, að innlánsstofnanir skyldu frjálsar 
um ákvörðun inn- og útlánsvaxta, en þeim 
bæri þó að tilkynna Seðlabankanum allar 
breytingar með tilteknum fyrirvara, og tækju 
þær ekki gildi, ef Seðlabankinn hafnaði þeim 
innan þess frests. Einnig hélt Seðlabankinn 
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áfram að ákveða vexti af almennu sparifé, 
sem hækkaðir voru um 2%, svo og dráttar-
vexti. í kjölfar þessara ákvarðana hækkuðu 
bæði innláns- og útlánsvextir, og varð meðal-
hækkun nafnvaxta á bilinu 3-4%. Jafnframt 
komu þessar breytingar miklu róti á fjár-
magnsmarkaðinn, samkeppni milli innláns-
stofnana jókst, og buðu þær margvísleg ný 
innlánsform, sem tryggðu innstæðueigendum 
betri og sveigjanlegri kjör en áður. 

Ekki fékkst reynsla af áhrifum þessara 
vaxtabreytinga nema um skamman tíma, 
áður en kauphækkanir höfðu í för með sér 
verulega aukningu verðbólgu og óvissa um 
gengisþróun hafði í för með sér tímabundna 
spákaupmennsku og mikinn óróa á fjár-
magnsmarkaði. Þegar ljóst varð, að verð-
bólgan mundi um skamman tíma hækka um 
marga tugi prósenta, varð frekari vaxta-
hækkun óhjákvæmileg, en ríkisstjórnin lagði 
áherzlu á, að henni yrði stillt í hóf, þótt það 
þýddi neikvæða vexti um nokkurra mánaða 
skeið. Tóku þessar vaxtabreytingar gildi um 
áramót, og voru þá almennir sparisjóðsvextir 
hækkaðir um 7%, en aðrir nafnvextir bank-
anna hækkuðu yfirleitt um svipaða prósentu. 
Jafnframt var ákveðin lækkun vaxta af vísi-
tölubundnum skuldabréfum, sem eftir þetta 
máttu vera hæstir 5%, ef lánstími er yfir 2 1/2 
ár. 

Þótt vextir af óverðtryggðum útlánum færu 
eftir þessar breytingar yfirleitt upp í eða yfir 
37% miðað við ársávöxtun, voru þeir nei-
kvæðir allan fyrsta ársfjórðunginn, og það er 
ekki fyrr en í þeim mánuði, sem nú er að líða, 
sem verðbólgan hefur að nýju farið niður fyrir 
þessi mörk. Umskiptin hafa hins vegar orðið 
mjög snögg, og sýnir síðasta lánskjaravísitala 
aðeins 15% verðbólguhraða í apríl. Allt útlit 
er fyrir, að verðbólguhraðinn verði ekki meiri 
en 20-22% að meðaltali næstu þrjá til f jóra 
mánuði. Vaxtalækkanir virðast því orðnar 
tímabærar, enda hafa innlánsstofnanir þegar 
ákveðið nokkrar vaxtalækkanir, er taka gildi 
nú um mánaðamótin, en Seðlabankinn hefur 
ákveðið að lækka sparisjóðsvexti um 2%, og 
mun það leiða til frekari vaxtalækkana hinn 

11. maí nk. Þar sem þessar vaxtabreytingar 
eru að nokkru leyti að frumkvæði innláns-
stofnana, verður ekki sagt nákvæmlega á 
þessu stigi, hve miklar þær verða, en útlit er 
fyrir, að ársávöxtun óverðtryggðra útlána 
muni lækka um nálægt 5%. Hvert framhald 
verður á vaxtaþróuninni næstu mánuði mun 
að sjálfsögðu fara fyrst og fremst eftir verð-
lagsþróun. Meginforsenda þess, að hægt sé að 
tryggja hvort tveggja í senn, jafnvægi á fjár-
magnsmarkaðnum og hóflega raunvexti, er, 
að verðbólga fari áfram hjaðnandi og ekki 
komi til nýrrar kollsteypu verðlags, launa og 
gengis. Reynslan sýnir, að slíkir atburðir 
mundu á skömmum tíma gera að engu það 
traust, sem aftur virðist vera að nást á fjár-
magnsmarkaðnum eftir atburði síðasta hausts. 

Stefnan í vaxtamálum 
Ekki er nema eðlilegt, að nokkur ágrein-

ingur hafi verið um þessa nýju stefnu í vaxta-
málum og framkvæmd hennar. Sérstaklega er 
umdeilanlegt, að hve miklu leyti Seðlabank-
inn eigi að hafa áhrif á vaxtaákvarðanir inn-
lánsstofnana og stýra þannig þróuninni í 
meginatriðum. Einnig finnst mörgum auglýs-
ingastríð og samkeppni bankanna um ný inn-
lánsform hafa gengið út í öfgar. Um þetta 
hvort tveggja má segja, eins og svo margt 
annað, að vandratað sé meðalhófið. Of mikil 
afskipti Seðlabankans af vaxtaákvörðunum 
innlánsstofnana mundu fljótlega eyða öllu 
frumkvæði þeirra í þessum efnum og þá um 
leið hinum jákvæðu áhrifum hins aukna 
frjálsræðis á samkeppni og þjónustu bank-
anna. Á hinn bóginn virðist mér ljóst, að enn 
sem komið er vanti margt á, að skilyrði hafi 
skapazt til raunverulegrar markaðsmyndunar 
vaxta, og því verði enn um skeið þörf nokk-
urrar leiðsagnar Seðlabankans, bæði að því er 
varðar vaxtastefnuna í heild og til þess að 
koma í veg fyrir öfgar í vaxtaákvörðunum og 
óhóflegt bil á milli útláns- og innlánsvaxta. 
Hitt er ekki að furða, þótt vart verði ýmissa 
barnasjúkdóma og öfga, t.d. í auglýsingum 
og viðskiptaformum, á meðan innlánsstofn-
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anir eru að koma fótunum fyrir sig á eigin 
spýtur eftir að hafa ekki þekkt annað en mið-
stýringu og forsjá annarra um vaxtabreyting-
ar. 

Meginveikleiki þessa nýja vaxtakerfis 
liggur hins vegar í því, að hér á landi er hvorki 
fyrir hendi skipulagður peninga- né verð-
bréfamarkaður, þar sem markaðsvextir ráð-
ast beint af framboði og eftirspurn. Það er 
því brýnt verkefni að vinna að því að koma 
upp og þróa slíka markaði, en að því hefur 
verið unnið með ýmsum hætti að undanförnu. 
Að því er peningamarkaðinn varðar, voru á 
síðastliðnu ári gerðar tilraunir með að koma 
á viðskiptum með ríkisvíxla, svo og milli-
bankamarkaði, þar sem innlánsstofnanir hafa 
veitt hver annarri fyrirgreiðslu. Enn sem 
komið er er reynslan af þessu hvoru tveggja 
takmörkuð, en mér virðist þó ljóst, að þróun 
bæði millibankamarkaðar og markaðar fyrir 
ríkisvíxla sé meðal þess, sem mesta áherzlu 
verður að leggja á í starfi Seðlabankans á 
næstunni. Hér er þó um að ræða flóknara mál 
en svo, að ég vilji reyna að gera því nokkur 
skil að þessu sinni. 

Skipulegur verðbréfamarkaður 
Hinn þátturinn, sem lengra er á veg 

kominn, er að stofna til skipulegs verðbréfa-
markaðar, þar sem skráð væru reglulega bæði 
ríkisskuldabréf og verðbréf fyrirtækja og 
opinberra stofnana, sem uppfylla tilteknar 
lágmarkskröfur. Eins og kunnugt er hafa 
verðbréfaviðskipti þróazt jafnt og þétt hér á 
landi á undanförnum árum og þó sérstaklega 
síðastliðin tvö ár fyrir forgöngu nokkurra 
verðbréfamiðlara, sem þegar hafa öðlazt all-
mikla reynslu á þessum markaði. Það er því 
orðið bæði tímabært og nauðsynlegt, að betra 
skipulag komist á þennan markað, þannig að 
hann geti þróazt örar en hann hefur gert 
hingað til og öðlazt sem víðtækast traust 
f j ármagnseigenda. 

Á vegum Seðlabankans hefur undanfarna 
mánuði verið unnið af kappi að undirbúningi 
stofnunar slíks verðbréfamarkaðar, og hefur 

þar verið stuðzt við ákvæði í lögum bankans 
um, að hann taki forystu í þessu efni. Tillögur 
bankans um reglugerð fyrir þennan markað 
eru nú að mestu tilbúnar og verða sendar við-
skiptaráðherra til staðfestingar innan fárra 
daga. Í þessum reglum verður lögð mikil 
áherzla á það, að markaðurinn verði sem 
sveigjanlegastur og að markaðsaðilarnir ráði 
sjálfir mestu um þróun hans og skipulag. 
Jafnframt þarf að sjálfsögðu að tryggja með 
skýrum starfsreglum og eftirliti, að markað-
urinn starfi með heilbrigðum hætti og traustar 
upplýsingar liggi fyrir um viðskipti og starfs-
hætti, þannig að sem bezt sé borgið öryggi 
þeirra, sem vilja ávaxta fé sitt fyrir milligöngu 
hans. Ég er þeirrar skoðunar, að skilyrði séu 
nú fyrir hendi til þess, að verðbréfaviðskipti 
geti farið ört vaxandi á næstu árum og brátt 
orðið mikilvægur þáttur í f jármögnun at-
vinnurekstrar í landinu. Á síðara stigi mundi 
svo verða að því stefnt, að komið yrði á skrán-
ingu hlutabréfa, en fyrir því verða varla for-
sendur í upphafi. 

Opnari fjármagnsmarkaður 
Ég hef nú gerzt nokkuð langorður um láns-

kjör og fjármagnsmarkað og get því aðeins 
litlu bætt við um aðrar breytingar, sem nú eru 
að gerast í skipulagi fjármagnsmarkaðarins 
og eru þáttur í þeirri heildarþróun í átt til 
opnari f jármagnsmarkaðar, sem ég hef hér 
gert sérstaklega að umræðuefni. Tvennt vildi 
ég þó ræða stuttlega í þessu sambandi. 

Hið fyrra er sú róttæka breyting, sem gerð 
hefur verið á afurðalánakerfi atvinnuveganna 
með því, að endurkaup Seðlabankans hafa 
verið felld niður og veiting þessara lána 
verður færð að öllu leyti í hendur innláns-
stofnana. Þessi breyting, sem hefur verið í 
undirbúningi um langt skeið, kom til fram-
kvæmda nú í þessum mánuði, og samtímis 
henni hefur innlánsbinding verið lækkuð úr 
28% í 18%. Jafnframt hafa innlánsstofnanir 
fengið heimild til þess að f jármagna veru-
legan hluta afurðalána út á útflutningsfram-
leiðslu á erlendum markaði og er þar með 
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tryggt, að útflutningsgreinar eigi áfram kost 
á slíkum lánum með sambærilegum kjörum 
•g keppinautar þeirra erlendis. Þær lántökur, 
sem í þessu felast, munu þó ekki auka nettó-
skuld þjóðarbúsins við útlönd, þar sem láns-
fénu verður varið til þess að lækka aðrar 
skuldir bankakerfisins erlendis, þannig að 
gjaldeyrisstaða bankanna mun batna sem 
hinum nýju lánum nemur. Þótt í þessari kerf-
isbreytingu muni fyrst í stað ekki felast miklar 
breytingar á formi afurðalána til fyrir tækja, 
er þess að vænta, að hún leiði smám saman til 
þess, að í stað alveg sjálfvirkra lána af þessu 
tagi komi sveigjanlegri bankafyrirgreiðsla 
með sambærilegum kjörum fyrir alla atvinnu-
vegi. Þannig verði með t ímanum rutt úr vegi 
þeirri mismunun í fyrirgreiðslu við einstaka 
atvinnuvegi, sem einkennt hefur endur-
kaupakerf ið til þessa. 

Hitt sviðið, þar sem breytingar eru nú til 
umræðu og í undirbúningi, er fjárfestingar-
lánakerfið, sem hingað til hefur einkennzt af 
sérhæfingu fjárfest ingarlánasjóðanna við 
þjónustu við einstakar atvinnugreinar. Þetta 
kerfi hefur haft í för með sér, að f jármagni 
hefur verið beint í tiltekna farvegi og veruleg 
mismunun hefur verið varðandi kjör og 
aðgang einstakra greina að fjárfestingarlán-
um. Ýmislegt af því, sem helzt hefur horft til 
nýjunga og f ramfara í atvinnumálum, hefur 
af þessum sökum lítillar eða engrar fyrir-
greiðslu notið hjá opinberum fjárfestingar-
lánasjóðum. Fjármögnun kerfisins hefur 
ja fnf ramt að verulegu leyti byggzt á erlendum 
lánum eða skyldulánum lífeyrissjóða og við-
skiptabanka til f járfest ingarlánasjóðanna. 
Tillögur ríkisstjórnarinnar um endurskoðun 
þessa kerfis liggja enn ekki fyrir nema að litlu 
leyti, en þær munu stefna að því að brjóta 
niður þá múra sérhæfingar, sem reistir hafa 
verið umhverfis hvern sjóð fyrir sig. Einnig er 
stefnt að stofnun þróunarfélags, er beiti sér 

sérstaklega fyrir nýjungum í atvinnurekstri. 
Allt horfir þetta til bóta, en ég er þó þeirrar 
skoðunar, að enn róttækari breytinga sé þörf, 
sérstaklega ef frjáls verðbréfamarkaður fær 
að þróast hér á landi með eðlilegum hætti. 
Má þá búast við því, að hin stærri fyrirtæki 
geti leitað f jármagns beint á þeim markaði, 
en fjárfestingarlánasjóðir verði að öðru leyti 
milliliðir milli markaðarins og hinna smærri 
lántakenda. Meginatriðið er, að það munu 
þá verða kjör markaðarins og lánstraust ein-
stakra fyrirtækja, sem ráða dreifingu lánsfjár 
í stað þess skömmtunarkerfis , sem nú ríkir. 

Ég er þá kominn að lokum þessa máls, þar 
sem ég hef sérstaklega rætt um þær breyting-
ar, sem eru að verða og þurfa að verða á 
starfsháttum fjármagnsmarkaðarins hér á 
landi. Þessar breytingar eru að mínum dómi 
ómissandi þáttur, jafnvel ein mikilvægasta 
forsenda þeirrar nýsköpunar í atvinnumál-
um, sem Íslendingar verða nú að stefna að. 
Margt í hinu hefðbundna skipulagi atvinnu-
mála, viðskipta og f jármála , sem ríkt hefur 
undanfarna áratugi, hefur vafalaust átt rétt á 
sér á sínum tíma og ekki staðið í vegi fyrir 
eðlilegum hagvexti. Nú bendir hins vegar 
margt til þess, að Íslendingar séu farnir að 
dragast aftur úr. Ný tækni, breyttir viðskipta-
hættir og opnir markaðir um allan heim gera 
kröfur til róttækra breytinga á flestum 
sviðum, ef þjóðarbúskapurinn á að verða 
samkeppnishæfur og fær um að bæta lífskjör 
landsmanna til jafns við aðrar þjóðir. Banka-
starfsemi og f jármagnsmarkaður er eitt þeirra 
sviða, þar sem breytingar eru nú örastar í öll-
um þróuðum löndum. Aðeins með því að 
auka samkeppni og afnema gamlar hömlur er 
unnt að tryggja, að bankakerfið hér á landi 
fylgist með í þessari þróun og verði þess 
umkomið að veita atvinnustarfseminni í land-
inu þá þjónustu, sem hún þarf á að halda á 
þeirri tölvuöld, sem nú er upprunnin. 



Jón Sigurðsson, forstjóri Þjóðhagsstofnunar: 

Nor ræn i f j á r f e s t i n ga r bank i nn : 

Vaxtarbroddur norrænnar samvinnu 

Stofnun og hlutverk 
Nú eru liðin tíu ár frá því, að forsætisráð-

herrar Norðurlanda tóku ákvörðun um að 
beita sér fyrir stofnun Norræna fjárfestingar-
bankans á fundi sínum í Osló í janúar 1975. 
Á þingi Norðurlandaráðs í Reykjavík í mars 
sama ár gerðu forsætisráðherrarnir grein fyrir 
ákvörðun sinni. Samningurinn um stofnun 
bankans var undirritaður í árslok, og var 
hann staðfestur af þjóðþingunum fimm vorið 
1976. Bankinn tók til starfa um sumarið, 
þegar fyrsti hluti stofnfjárins hafði verið 
lagður f ram, og var þá opnuð skrifstofa bank-
ans í Helsingfors. Hlutverk bankans er að 
veita lán og ábyrgðir til framkvæmda og út-
flutnings, sem eru Norðurlöndum til gagns 
eða fela í sér norræna hagsmuni eins og það er 
orðað. Bankanum er ætlað að efla efnahags-
legar framfarir á Norðurlöndunum og nor-
ræna efnahagssamvinnu. Túlkunin á orð-
unum norrænir hagsmunir hefur frá upphafi 
verið rúm. Hún er fyrst og fremst ákveðin á 
þann hátt, að bankinn þjóni sem best þeim til-
gangi að hvetja til og greiða fyrir samstarfi 
milli Norðurlandanna á sviði iðnaðar og 
atvinnumála. Þegar sagt er, að bankinn veiti 
lán til framkvæmda, sem í eru fólgnir nor-
rænir hagsmunir, er einfaldlega átt við það, 
að framkvæmdin eða verkefnið, sem lánað er 
til, sé til hagsbóta fyrir tvö eða fleiri af 
Norðurlöndunum, þ.e.a.s. sé reist á samstarfi 
fyrirtækja eða stofnana í að minnsta kosti 
tveimur Norðurlandanna. Sameiginlegir 

hagsmunir af þessu tagi geta birst í ýmsum 
myndum. Einfaldasta dæmið er auðvitað 
fyrirtæki, sem er í eigu aðila í tveimur eða 
fleiri landanna. En samvinnan getur verið 
fólgin í samningum um samstarf til langs 
tíma, til dæmis um hráefniskaup, undirverk-
takastarfsemi eða framleiðslu á vöruhlutum, 
rannsóknir og vöruþróun, markaðs- og sölu-
mál. Einnig getur það verið sameiginlegt 
norrænt hagsmunamál, að ráðist sé í fram-
kvæmdir í einu af löndunum, ef þær hafa 
umtalsverð, jákvæð áhrif í einhverjum hinna 
landanna, til dæmis á þann hátt, að fjárfest-
ingarvörur, vélar og tæki frá einhverju 
Norðurlandanna, öðru en því, sem fram-
kvæmir, séu mikilvægur hluti af stofnkostn-
aði. Bankinn lánar til verksmiðjubygginga, 
tækjakaupa og annars stofnkostnaðar fyrir-
tækja, en einnig til vöruþróunar og markaðs-
öflunar. Lánshlutfall bankans í einstökum 
framkvæmdum eða verkefnum fer eftir sam-
komulagi, en er yfirleitt innan við 50%, enda 
jafnan gert ráð fyrir eiginfjárframlagi og lán-
um frá öðrum lánastofnunum. Bankinn veitir 
auk framkvæmdalána sérstök útflutnings-
verkefnalán, þegar fyrirtæki í tveimur eða 
fleiri Norðurlandanna standa saman að 
útflutningsverkefni, og þá í samvinnu við 
útflutningslánastofnanir í viðkomandi lönd-
um. Í stjórn bankans sitja tveir menn frá 
hverju aðildarríki og tveir til vara. Jón Sig-
urðsson, forstjóri Þjóðhagsstofnunar, og Þór-
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hallur Ásgeirsson, ráðuneyt iss t jór i , eru í 
s t jórninni af Íslands há l fu . Jón er nú for-
m a ð u r s t jó rnar innar , en löndin skiptast á um 
að t i lnefna fo rmann og va ra fo rmann , sem 
st jórnin kýs til 2 ára. V a r a m e n n í s t jórn af 
Íslands hálfu eru G u ð m u n d u r Magnússon, 
háskólarek tor , og Tómas Árnason , seðla-
bankas t jó r i . S t jórn bankans gefur Nor rænu 
ráðher ranefnd inn i árlega skýrslu um starf-
semina. Sérstök ef t i r l i tsnefnd, skipuð af 
Nor rænu ráðher ranefnd inn i og Norður-
landaráði , fylgist m e ð starfsemi bankans . 

Bankas t jó r i , sem ásamt 50 manna starfsliði 
sér um daglegan rekstur , er nú og he fu r frá 
upphaf i verið Svíinn Bert Lindström. 

Stofnfé og lántökur 
Stofnfé bankans í upphafi nam 400 millj-

ó n u m sérstakra drá t tar ré t t inda (SDR) , en 
var síðan aukið í 800 milljónir S D R eða 32 
mil l jarða íslenskra króna , 2. j anúar 1984. Af 
s tofnfénu hafa þegar verið lagðar f r am í 
re iðufé 120 milljónir S D R . Á þessu og næsta 
ári bætast 20 milljónir S D R við innborgað 
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s tofnfé . Ef t i rs töðvar s tofnf já r ins eru frarn-
lagsloforð, sem ekki verður kallað eft ir , nema 
s t jórn bankans telji það nauðsynlegt til þess 
að ful lnægja skuldbindingum hans. Frá því að 
bankinn tók til s tarfa hefur hann myndað 
varasjóði að f j á r h æ ð rösklega 95 milljónir 
S D R af rekstrarafgangi . 

S to fnféð skiptist þannig milli aði ldarr íkj-
anna: 

Danmörk . 21,6% 173,2 milljónir SDR 
Finnland . . 16,5% 132,0 " SDR 
Ísland . . . 1,1% 8,4 " SDR 
Noregur . 17,6% 140,8 SDR 
Svíþjóö . . . . 43,2% 345,6 " SDR 

Samtals . . . . 100,0% 800,0 milljónir SDR 

S to fn féð er grundvöllur útlána og ábyrgða 
bankans . Bankinn getur veitt lán og ábyrgðir , 
sem nema allt að 2,5 sinnum s tofnfé hans, 
þ .e . 2 mil l jörðum S D R eða um 80 mil l jörðum 
íslenskra króna á núgildandi gengi. 

Bankinn aflar sér einnig f j á rmagns með 
lán tökum á a lþ jóðamarkað i . Frá því að starf-
semin hófst um mitt ár 1976 til ársloka 1984 
he fu r bankinn tekið lán til langs eða miðlungi 
langs t íma að f j á r h æ ð 906 milljónir S D R eða 
sem svarar 36,2 mil l jörðum íslenskra króna á 
núgildandi gengi. 

Bankinn hefur getið sér gott o rð sem lán-
takandi og hefur tekist að afla sér lánsf jár 
með hagstæðum k j ö r u m á a lþ jóða lánamark-
aði, sem lán takendur hans hafa síðan notið. 

Þess má geta , að bankinn hefur hlotið 
hæstu lánstraustseinkunn ( A A A ) h já báðum 
helstu s to fnunum (Standard and Poor ' s og 
Moody ' s ) , sem meta lán takendur á banda-
r ískum f j á rmagnsmarkað i . 

Lánskjör 
Bankinn býður lán í f lestum helstu gjald-

miðlum og innan vissra marka í Norður landa-
myntum. E n n f r e m u r getur bankinn veitt lán 
í S D R , myntb löndu Alþjóðagja ldeyr iss jóðs-
ins. 

Lánin eru yfirleitt með föstum vöxtum 

allan lánst ímann. Vextirnir ráðast með hlið-
sjón af r íkjandi vaxtakjörum á lánamarkaði 
hver ju sinni og eru því háðir myntinni og 
lengd lánst ímans, sem lánið miðast við. 
Vextir eru yfirleitt reiknaðir tvisvar á ári. 
Fjárbindingargja ld reiknast fyrir þann hluta 
lánsins, sem ógreiddur er frá þeim degi, sem 
lánið er veitt og f járhæðin bundin , þar til að 
féð er af hendi reitt. Anna r lán tökukos tnaður 
reiknast ekki. Lán bankans eru til langs eða 
miðlungi langs t íma, 6-15 ára lánstími er 
algengur. Lengd lánstímans fer eft ir eðli 
f r amkvæmdar , f járs treymi og endingar t íma. 
Ef t i r því sem þörf krefur , er samið um afborg-
unar lausan t íma í upphafi lánst ímans, þó 
aldrei lengur en í 5 ár, eft ir að lánið hefur 
verið af hendi reitt. 

Lánin skal endurgreiða með jö fnum 
a fborgunum tvisvar á ári í þeirri mynt , sem 
lán miðast við. Bankinn krefst öruggrar 
tryggingar fyrir endurgreiðslu, til dæmis veðs 
í fas teignum, s jálfskuldarábyrgðar aðaleig-
enda , bankaábyrgðar eða sambærilegrar 
ábyrgðar . Þá hefur bankinn í nokkrum til-
fellum samið um að taka yfirlýsingu lántak-
andans um að veita engum lánveitanda betri 
veð eða ábyrgðir en bankanum sem gilda 
tryggingu fyrir láni. 

Reynsla fyrstu átta s tarfsáranna sýnir, að 
bankinn hefur getað boðið lánskjör , sem eru 
samkeppnisfær við það, sem best býðst á 
a lþ jóða lánamarkaði . Þetta kemur m.a . f ram 
í því, að meðal lántakenda bankans eru mörg 
öflugustu fyrirtæki Norður landa . 

Þótt sá vaxtamunur , sem bankinn tekur , 
sé yfirleitt lágur, hefur a fkoma bankans verið 
góð. Þannig var t .d . 23,6 mill jóna S D R hagn-
aður árið 1984 eða sem svarar 13% af eigin fé 
bankans . Varas jóðsmyndunin fyrstu átta 
starfsárin, sem fyrr var ne fnd , sýnir einnig 
góða a fkomu á fyrri á rum. Ein meginskýring 
góðrar a fkomu hefur verið vel heppnuð 
varsla lausaf jár bankans , sem ja fnan hefur 
verið varðveitt þar , sem ávöxtun er hagstæð-
ust, án þess þó að féð væri bundið um of eða 
tekin gengisáhætta. 
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Tafla 2 

Norræni f já r fes t ingarbankinn: 
Yfirlit yfír lánveitingar. 

Heimild: Ársskýrsla NIB 1984. 

Lánveitingar 
Lánvei t ingar bankans hafa farið ört vax-

andi á síðustu á rum. Ár ið 1984 veitti bankinn 
57 lán samtals að f j á rhæð 298 milljónir S D R . 
Lánvei t ingarnar jukust um 57% frá árinu 
1983. í árslok hafði bankinn alls veitt 253 lán 
samtals að f j á r h æ ð 1152 milljónir S D R eða 46 
mil l jarðar íslenskra króna miðað við núgild-
andi gengi. Hin mikla aukning lánveitinga 
árið 1984 skýrist að nokkru af a lmennt aukn-
um iðnaðar f já r fes t ingum á Norður löndun-
um, en ekki s íður af vaxandi áhuga fyr i r tækja 
á norrænni samvinnu. H o r f u r virðast á, að 

lánveitingar verði einnig miklar árið 1985. 
Stærsti hluti lánsf jár ins eða 35% hefur farið 
til orku- og o l íu f ramkvæmda , um 10% til 
námavinnslu og hráefnisöf lunar , um 10% til 
vélaiðnaðar , um 9 % til samgöngufram-
kvæmda, 6% til e fna iðnaðar , 4% til t r jávöru-
iðnaðar og 7 ,5% til annar ra atvinnugreina. 
Þá hafa næstum 17% af lánsfénu runnið til 
ú t f lutningsverkefnalána utan Norður land-
anna, nor rænum fyr i r tækjum til hagsbóta. 

Bankinn hefur fyrst og f remst lánað til 
orku- og iðnaðarsamvinnu milli Norður-
landa. Til dæmis má ne fna raf l ínur milli land-
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anna, byggingu orkuvera, olíuborpalla, olíu-
og gasleiðslur. Á sviði iðnaðar má nefna sam-
vinnu fyrirtækja um málmbræðslu, efna- og 
lyfjaiðnað, rafeinda- og tölvuiðnað og bíla-
og vélaiðnað, þar sem hlutir í endanlega 
framleiðslu í einu landi eru framleiddir í 
öðru. Einnig má nefna lán til að auðvelda 
samruna fyrirtækja til þess að mynda stærri og 
samkeppnishæfari markaðseiningar innan og 
utan Norðurlandanna. 

Þá má nefna, að frá og með árinu 1980 
hefur bankinn veitt sérstök byggðalán til 
lánastofnana í hverju landi, innan ákveðinna 
marka, sem Norræna ráðherranefndin hefur 
sett. Þessi lán ganga ekki beint frá bankanum 
til fyrirtækja, heldur eru endurlánuð innan 
hvers lands til einstakra aðila. Litið er á 
byggðamálin að nokkru leyti sem sameigin-
legt viðfangsefni, ekki síst þar sem um landa-
mærabyggðir er að ræða. Þessi lán nema nú í 
heild rúmlega 3% af heildarútlánum bank-
ans. 

Lánveitingar til Íslands 
Frá upphafi bundu Íslendingar þær vonir 

við bankann, að hann myndi greiða fyrir 
framförum og eflingu iðnaðar hér á landi. 
Þessar vonir hafa ræst. Fyrsta lánsumsóknin, 
sem bankinn fjallaði um, var frá íslenska 
járnblendifélaginu á Grundartanga. Það lán 
var veitt um áramótin 1976/1977 og er enn ein 
stærsta lánveiting bankans eða 32 milljónir 
SDR. Þá hefur bankinn veitt Landsvirkjun 
20,6 milljónir SDR að láni til framkvæmda 
við Hrauneyjafossvirkjun, en vélakostur 
virkjunarinnar er að stórum hluta sænsk 
framleiðsla auk þess sem dönsk og sænsk 
verktakafyrirtæki unnu við framkvæmdina. 
Á sömu forsendum hefur bankinn lofað allt 
að 25,5 milljónum SDR að láni til Blöndu-
virkjunar, ef norrænir verktakar og vélafram-
leiðendur fá útboðin verk og vélar. Þessi lán 
til fyrirtækja á Íslandi eru á margan hátt ákaf-
lega skýr dæmi um samnorræna hagsmuni. 
Lánið til Járnblendifélagsins er til fram-
kvæmda, þar sem tækniþekking og markaðs-

aðstæður fyrirtækis í einu landi greiða fyrir 
nýtingu auðlinda og iðnvexti í öðru. Sam-
vinna var um lánið við aðrar lánastofnanir 
bæði í Noregi, á Íslandi og víðar. Lánin til 
Landsvirkjunar færðu norrænum verktökum 
og vélaiðnaði verkefni, um leið og íslenskur 
orkubúskapur var efldur. Þannig styður hvað 
annað í þessum dæmum, sem bera því ljóst 
vitni, hvernig bankinn getur greitt fyrir fram-
kvæmdum, sem eru í þágu Norðurlandanna 
sameiginlega. 

Á síðustu þremur árum hefur bankinn veitt 
lán til þriggja fiskeldisfyrirtækja hér á landi, 
sem að nokkru leyti byggja á samvinnu við 
fyrirtæki í Noregi og Danmörku. Þannig 
tekur bankinn þátt í eflingu þessarar nýju 
greinar, sem miklar vonir eru bundnar við, en 
á hins vegar ekki greiðan aðgang að lánsfé 
innanlands. Loks hafa Framkvæmdasjóður 
fyrir hönd Byggðasjóðs og Iðnþróunarsjóður 
fengið svonefnd byggðalán frá bankanum til 
endurlána til annarra fyrirtækja. Til þessa 
hefur Ísland fengið sem svarar 6% af fjárfest-
ingarlánum bankans, þannig reiknað, að 2/3 af 
lánsfjárhæð eru taldir hjá landinu, þar sem 
fyrirtækið er staðsett, en 1/3 hjá samstarfsland-
inu. Sé hins vegar tekin heildarfjárhæð fjár-
festingarlána til fyrirtækja á Íslandi, nam hún 
rúmlega 9% af heildinni í árslok 1984.0 

Hlutur Íslands í stofnfénu er eins og fyrr sagði 
um 1%. 

Ísland hefur þannig fengið ríflegan skerf af 
lánsfé bankans. 

Aðdragandi og átta ára reynsla 
Hugmyndin um stofnun norræns fjárfest-

ingarbanka var ekki ný af nálinni 1975. Hún 
hafði verið reifuð annað veifið í aldarfjórð-
ung eða allt frá því að umræður urðu um nor-
rænt tollabandalag á sjötta áratugnum og 
þegar samningatilraunir um norrænt efna-
hagsbandalag ( NORDEK) voru gerðar á sjö-

1) H é r e r u t a l in m e ð v e i t t u m l á n u m l á n s l o f o r ð , s e m g e f i n v o r u 

af b a n k a n s h á l f u á r i ð 1984, þ ó t t e k k i h a f i v e r i ð g e n g i ð f r á 

l á n s s a m n i n g u m , s j á s k ý r i n g a r v ið t ö f l u 4 . 
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Heimild: Ársskýrsla NIB 1984. 

unda á ra tugnum. Af Íslands hálfu hafði lengi 
verið áhugi á s tofnun slíks banka , en það var 
ekki fyrr en árið 1976, að hugmyndin varð að 
veruleika. Þet ta f r amfaraspor í norrænni 
samvinnu átti sér ákveðnar forsendur í e fna-
hags- og s t jórnmálaás tandi á Norðu r löndum, 
þegar bankinn var s to fnaður . 

Fyrst mætti ne fna , að árið 1975 var um öll 
Norður lönd þörf fyrir mikið fé til f r am-
kvæmda til þess að efla framleiðslu og útf lutn-
ing, ekki síst vegna o rkukreppunna r , sem 
skall á 1974. Það var því mikilvægt að tryggja 
sem hagkvæmasta f já röf lun til f r amkvæmda , 
sem ætlað væri að snúast við þessum mikla 
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Tafla 4 

Norræni f já r fes t ingarbankinn: 
Skrá yfir lán, veitt íslenskum lántakendum. 
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sameiginlega vanda . J a fn f r amt var l jóst , að 
ein þ jóðanna , N o r ð m e n n , kynni, þegar f ram 
liðu stundir , að verða f já rmagnsút f ly t jandi , 
þegar ol íuframleiðsla þeirra ykist, og nor-
rænn banki gæti reynst heppilegur farvegur 
fyrir f j á r m a g n , sem frá þeim rynni. 

Í annan stað má nefna , að talið var, að 
norrænn f já r fes t ingarbanki yrði mikilvægur 
hlekkur í nor rænu efnahagssamstarf i og hefði 
a lmennt gildi sem tákn um öfluga og raun-
hæfa samstöðu landanna f imm út á við. 

Einnig var talið, að lánas tofnun, sem væri 
sameign Norður l andanna og hefði j a fnmikið 
s tofnfé og bankanum var ætlað, myndi n jó ta 
sérstaklega góðs lánstrausts á a lþjóðalána-
markaði og að þessi lántakandi myndi bein-
línis færa með sér hreina viðbót við saman-
lagða lánamöguleika landanna . Þannig mætti 
ná hagstæðari l ánsk jörum á a lþjóðalána-
markaði en ella. Forsenda lánstrausts á 
a lþ jóðamarkað i var og er talin, að lánastarf-
semi bankans sé rekin með markaðsvaxta-
k jö rum og að því s tefnt , að f j á rmagn ið skili 
arði. 

Í f j ó rða lagi var samtímis einfaldlega til 
s taðar s terkur , póli t ískur vilji til þess að 
hrinda hugmyndinni um stofnun samnorræns 
f j á r fes t ingarbanka í f r amkvæmd. 

Þetta voru s jónarmiðin , sem mótuðu sam-
komulagið um s tofnun bankans 1975. 

Óhæt t er að ful lyrða, að starfsemi bankans 

fyrstu átta árin hafi náð þeim markmiðum, 
sem að var stefnt við s tofnun hans. Þau sjón-
armið, sem þá réðu , eru enn í fullu gildi. Ef til 
vill má segja , að það sé einna helst athygl-
isvert í ljósi reynslunnar , að hlutur Noregs í 
lánveitingum bankans er miklu stærri en 
hlutur Norðmanna í s to fnfénu . Bankinn virð-
ist því hafa getað boðið norskum fyr i r tækjum 
samkeppnisfær lánskjör . 

Með s tofnun bankans var stigið stórt skref 
í átt til r aunhæfrar samvinnu milli Norður-
landanna á sviði e fnahagsmála . Norrænt sam-
starf hefur lengi verið einna umfangsmest á 
vegum hins op inbera , ekki síst á sviði menn-
ingarmála. Bankinn er af tur á móti hvati til 
samstarfs , þar sem atvinnuvegir landanna 
hafa gagnkvæman hag af samvinnu. Þetta er 
þarf t hlutverk. Bankinn miðlar þó alls ekki 
niðurgreiddu f j á rmagni , því að hann veitir 
lán á markaðsk jö rum og stefnir að eðlilegri 
ávöxtun s tofnf jár ins . G ó ð samvinna hefur 
tekist með bankanum og bönkum og lána-
s to fnunum í öllum aði ldar r ík junum. 
Reynslan sýnir, að hann hefur reynst lána-
s to fnunum einstakra landa gagnlegur sam-
starfsaðili f r emur en keppinautur . Bankinn 
hefur j a fnan getað boðið lánsfé á hagstæðum 
k j ö r u m , ekki síst vegna hins mikla trausts, 
sem Norður lönd n jó t a sameiginlega út á við. 
H a n n hefur reynst þessa trausts verður og er 
varla ofmælt , að Norræni f já r fes t ingarbank-
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inn sé vax ta rbroddur norrænnar samvinnu 
um þessar mundi r . Til marks um þet ta má 
ne fna , að b a n k a n u m er ætlað mikilvægt hlut-
verk í þeirri áætlun um sameiginlegar 
aðgerðir til að örva hagvöxt og stuðla að fullri 
a tvinnu, sem f j á rmá la ráðhe r ra r Norður landa 
komu sér saman um í j anúarmánuð i síðast-
liðnum og samþykkt var á þingi Norður landa-
ráðs í Reyk jav ík í mars 1985. í þessari áætlun 
er gert ráð fyrir , að set tur verði á s tofn sér-
stakur lánaf lokkur við bankann til þess að 
f j á r m a g n a sameiginleg samgönguverkefni og 

aðrar samtengjandi f ramkvæmdir á Norður-
löndunum. Til þess að sinna þessum verk-
e fnum er lagt til, að út lánamöguleikar bank-
ans verði auknir um f jó rðung eða um 500 
milljónir S D R , og fylgir þessari tillögu skuld-
binding af hálfu að i ldar r ík janna um að auka 
s tofnfé bankans , þegar þörf krefur , sem þessu 
svarar eða um 200 milljónir S D R . 

Helstu heimildir: 
Ársskýrslur Norræna fjárfestingarbankans 1976-
1984. 



Már Guðmundsson: 

H a y e k og Keynes 

Stofn þessarar greinar er ritgerð sem höfundur skrifaði við 
háskólann í Cambridge, Englandi á árinu 1980, og var hún þáttur 
í M. Phil.-námi við skólann. 

Um það leyti sem Keynes skrifaði Al-
mennu kenninguna (Keynes, 1973), átti hann 
sterkan keppinaut í prófessor Hayek. Hayek 
skrifaði ritdóm í Economica árið 1931 um bók 
Keynes „Ritgerð um peninga" (Hayek, 
1931a), og bók Hayeks „Verð og framleiðsla" 
(Hayek, 1931c) var gefin út skömmu seinna. 
Staðhæfingar þessara höfunda varðandi hag-
sveiflur og hagstjórnarleiðbeiningar þeirra 
voru órafjarlægar hvorar öðrum. Bilið jókst 
með útgáfu Almennu kenningarinnar eftir 
Keynes. Deilur voru því óhjákvæmilegar og 
margir hagfræðingar urðu að gera upp hug 
sinn. Hicks lýsti ástandinu með svofelldum 
orðum í „Sagan af Hayek": „Hvor hafði rétt 
fyrir sér, Keynes eða Hayek? Það eru margir 
núlifandi lærifeður í hagfræði og starfandi 
hagfræðingar, sem urðu einhvern tíma að 
gera upp við sig þessa spurningu, og margir 
þeirra (þar með talinn höfundur) voru tölu-
verðan tíma að því." (Hicks, 1967, bls. 203) 

Flestir tóku afstöðu með Keynes að lokum. 
Það kemur varla á óvart, ef haft er í huga 
hversu fullkomlega kenningar Hayeks virtust 
úr tengslum við aðstæður þess tíma, þ.e. 
fjöldaatvinnuleysi og stöðnun. Að þetta staf-
aði af aðlögun í gerð (strúktúr) auðmagnsins 
að „styttri ferlum" í framhaldi af tímabili 
offjárfestingar, miðað við sjálfráðan sparnað 
við fullt atvinnustig, virtist hreinlega erfitt að 
melta við þessar aðstæður. Joan Robinson 

hefur lýst hvernig þetta komst til skila á þeim 
tíma. 

„Meðan ritdeilan um atvinnubótavinnu var 
að þróast sendi prófessor Robbins eftir með-
limi austurríska skólans til að fá mótvægi við 
Keynes. Ég man vel eftir heimsókn Hayeks til 
Cambridge á leið hans til Lundúnaskólans. 
Hann útskýrði kenningu sína og fyllti töfluna 
með þríhyrningum. Öll röksemdafærslan, 
eins og við sáum seinna, fól í sér að ruglað var 
saman fjárfestingu hvers tíma og heildar-
magni f jármuna, en við gátum ekki séð það 
þá. Hin almenna tilhneiging virtist vera sú að 
sýna fram á að hrunið orsakaðist af neyslu. 
R.F. Khan, sem þá fékkst við að útskýra að 
margfaldarinn tryggði jöfnuð sparnaðar og 
fjárfestingar, spurði ráðvilltum rómi: „Er það 
skoðun þín, að ef ég færi á morgun og keypti 
mér nýjan frakka, þá myndi atvinnuleysi auk-
ast?" „Já" sagði Hayek. „En" og benti á þrí-
hyrningana á töflunni. „Það myndi krefjast 
langrar stærðfræðilegrar röksemdafærslu að 
útskýra hvers vegna". (Robinson, 1979, bls. 
2) 

Engin furða þótt Keynes yrði ofaná. Hag-
fræðirit Hayeks féllu í gleymsku. „Sagan af 
Hayek" eftir Hicks, sem kom út 1967, er eins 
og síðbúin minningargrein. Hann gerði sér 
auðvitað ekki grein fyrir þeim miklu umskipt-
um sem voru framundan. Keynes myndi lýst-
ur dauður. „Keynesísk úrræði virka ekki" 
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varð slagorð dagsins. Hayek var lyft úr 
gleymsku á öldu monetarisma og hagfræði-
legrar „frjálshyggju". Þegar öllu er á botninn 
hvolft, þá var það hann sem hafði af sam-
kvæmni gagnrýnt Keynesismann í öllum 
sínum útgáfum. 

Ég mun ekki leitast við að útskýra þessi 
umskipti. Þau hafa vissulega ekkert með yfir-
burði kenninga Hayeks yfir kenningum 
Keynes að gera, ekki frekar en ein fatatískan 
er fremri annarri. Efnahagsstefna og „tíska" 
í hagfræðikenningum hefur sjaldnast eitthvað 
með greiningarlega yfirburði viðkomandi 
kenninga að gera. En þetta er gott tilefni til að 
líta aftur og endurmeta kenningar Hayeks og 
gagnrýni hans á Keynes. 

Ég tel nauðsynlegt að snúa aftur til grund-
vallarhugmynda Hayeks um peninga, auð-
magn1) og hagsveiflur. Ég tel þær vera að 
finna í „Verð og framleiðsla". Seinni verk 
hans eru tilbrigði við sama stef miðað við mis-
munandi forsendur, eins og í „Hagnaður, 
vextir og fjárfesting" (Hayek, 1939), eða 
veita fræðilegan grundvöll almenns jafnvæg-
is, eins og í „Hreina kenningin um auðmagn-
ið" (Hayek, 1941). 

Eftir að hafa metið þessi atriði mun ég líta 
á gagnrýni Hayeks á Keynes. Ég tel að hægt 
sé að skipta þessari gagnrýni í tvo hluta út frá 
innihaldi og tímasetningu. Fyrri gagnrýnin 
snérist að mestu um samband sparnaðar og 
fjárfestingar og kenninguna um vexti. Hún er 
í rauninni hluti af sögunni um „Keynes versus 
klassíkin". Seinni gagnrýnin tengdist vinnu-
markaðnum og þeirri aðferð sem notuð er til 
að ná niður raunlaunum til að ná stigi fullrar 
atvinnu. Hún tengist þannig verðbólgunni.2) 

Að lokum mun ég leitast við að meta þessa 
gagnrýni og íhuga þau dýpri undirliggjandi 
mál sem hér eru í húfi. 

Kenning Hayeks um samdráttinn. 
Það er erfitt að sjá hvernig Hayek sér fyrir 

sér þensluna og samdráttinn sem fylgir í kjöl-
farið. Hicks þurfti að reyna tvisvar í „Sagan af 
Hayek". Samkvæmt Hayek fékk hann ranga 
niðurstöðu í fyrra skiptið, og ekki er ljóst að 

betur hafi tekist til í seinna skiptið. Sraffa 
reyndi það í ritdómi sínum um „Verð og 
framleiðsla" og mistókst samkvæmt Hayek. 
(Sraffa, 1932a) 

Það eru margar ástæður fyrir þessum erfið-
leikum. í fyrsta lagi er kenning Hayeks sett 
fram innan hugtakaramma kenninga austur-
ríska skólans, sem alla tíð hefur verið hálf-
framandi fyrir hagfræðingum hins engil-
saxneska heims. Annar erfiðleiki kemur til 
vegna framsetningaraðferðar Hayeks sjálfs, 
sem er vægast sagt óskýr á köflum. Hin 
algjöra afneitun hans á að nota samtölur eða 
meðaltöl af neinu tagi gerir málið enn erfið-
ara. Hin óstærðfræðilega framsetningarað-
ferð, sem alltaf á það á hættu að vera óljós, 
verður það af þessum sökum enn frekar í 
höndum Hayeks.3) Þriðja vandamálið skapast 
af því, að það er ekki ein Hayek-saga, heldur 
margar. Tvær eru sérstaklega áhugaverðar 
fyrir okkur, þ.e. þær sem er að finna í „Verð 
og framleiðsla" og „Hagnaður, vextir og fjár-
festing". Sumt er líkt með þeim. Báðar byggj-
ast á breytingum í uppbyggingu framleiðsl-
unnar í framhaldi af breytingum markaðs-
vaxta og raunlauna. En forsendurnar eru mis-
munandi. 

Í „Verð og framleiðsla" eru öll verð full-
komlega hreyfanleg. Það er algjör hreyfan-
leiki vinnuafls og sumra ósérhæfðra fram-
leiðsluvara milli iðngreina og framleiðslu-
stiga. Hlutverk hagnaðarstigs er ekki nefnt og 
þar af leiðandi talið jafnt (að teknu tilliti til 
áhættu o.s.frv.) vöxtum í jafnvægi. Upphafs-
staðan einkennist samkvæmt forsendu af 
fullri nýtingu vinnuafls og annarra „fram-
leiðsluþátta". 

Í „Hagnaður, vextir og fjárfesting" byrjar 
Hayek við skilyrði töluverðs atvinnuleysis og 
vannýtingar framleiðslufjármuna. Peninga-
laun eru talin óhreyfanleg. Vinnuafl færist 
ekki á milli greina. Að lokum er nafnvöxtum 
haldið föstum. Þessi forsenda fær Hayek til að 
gera skarpan greinarmun á hagnaðarstiginu 
og vöxtum. 

Forsendurnar í „Verð og framleiðsla" eru 
meira að skapi Hayeks sjálfs. í „Hreina 
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auðmagnskenningin", þar sem hann ræðst á 
það sem hann kallar allsnægtahagfræði hr. 
Keynes, segir hann: 

„Nú getur slíkt ástand, þar sem til er gnótt 
ónotaðs varasjóðs alls kyns bjarga, þar með 
talinna hálfunninna afurða, verið stundum til 
staðar í öldudal samdráttarins. En það er svo 
sannarlega ekki eðlilegt ástand, sem hægt er 
að byggja á kenningu, sem gerir kröfu til að 
vera almenn." (Hayek, 1941) 

Einnig: 
„Ég hef gefið mér, að meginhluti hreinna 

hagfræðikenninga sýni, að svo lengi sem horft 
er f ramhjá peningalegum þáttum, er til staðar 
innri tilhneiging til jafnvægis í hagkerfinu.. . ." 
(Hayek, 1932, bls. 238) 

Það er ljóst af inngangi Hayeks að „Hagn-
aður, vextir og fjárfesting", að hann telur 
forsendur sínar þar fremur öfgakenndar og 
gefur sér þær aðeins til að sjá hvernig kenning 
hans verkar við þessar aðstæður. Grunnlíkan 
hans er því að finna í „Verð og framleiðsla". 
Það eru þó nokkur vandamál við þetta líkan, 
sérstaklega varðandi faldar forsendur þess, 
eins og Hayek viðurkenndi síðar: 

„Þó að röksemdafærslan í „Verð og fram-
leiðsla" fæli skýrt í sér að raunlaun féllu á 
seinni stigum þenslunnar (eins og sést sér-
staklega á umræðunni um vaxandi „verð-
mun" á milli mismunandi stiga framleiðslunn-
ar), varð það óljóst vegna áherslunnar á 
hækkun peningalauna, sem er aðeins merki 
um að lækkun raunlauna hafi sín áhrif á eftir-
spurnina eftir vinnuafli." (Hayek, 1939, bls. 
5) 

Það eina sem við getum gert frammi fyrir 
þessum erfiðleikum er að herða upp hugann 
og reyna að brjótast í gegnum þennan frum-
skóg. Í því skyni verðum við að gera Hayek 
það óréttlæti að nota safnhugtök.4) Til að fært 
sé að bera kenninguna saman við kenningu 
Keynes, verða breytur eins og tekjur, sparn-
aður og fjárfesting skilgreindar á sama hátt og 
Keynes gerði, þannig að sparnaður er ávallt 
jafn fjárfestingu. Nauðsynlegt verður einnig 
að líta á önnur rit Hayeks til að skýra atriði í 
„Verð og framleiðsla". En fyrst af öllu 

verðum við að byrja á að skoða austurrísku 
auðmagnskenninguna, sem Hayekgrundvall-
aði svo mikið af röksemdafærslu sinni á. 

Austurríska auðmagnskenningin.5) 

Austurríska auðmagnskenningin er hluti af 
jaðarkenningarskólanum. Sem slík byggist 
hún á grundvallarreglum nytsemdar og 
gróðahámörkunar og á samfelldum stað-
kvæmdarmöguleikum (substitutability) fram-
leiðsluþátta. Tvíburahugtökin jaðarnytsemd 
og jaðarframleiðni gegna hlutverki í þessari 
kenningu eins og í nýklassísku kenningunni. 

Það er mikilvægur munur á nýklassíkinni 
og austurríska skólanum. Austurríski skólinn 
hefur beint athygli sinni að óvaranlegum 
framleiðslufjármunum (eirculating capital), 
á meðan nýklassíkerarnir hafa aðallega 
athugað varanlega framleiðslufjármuni. 
Þetta tengist þeirri staðreynd að Austurríkis-
skólamennirnir hafa lagt áherslu á tímaþátt-
inn í framleiðslunni, en nýklassíkerarnir hafa 
vanrækt hann. í það stóra og heila, og 
kannski gegn ætlun sinni, hafa Austurríkis-
mennirnir lagt áherslu á framleiðsluhliðina og 
uppbyggingu framleiðslunnar, en nýklassík-
erarnir hafa lagt meiri áherslu á eftirspurnar-
hliðina. Nýklassíkerarnir gátu sætt sig við 
líkan af framleiðslunni, sem byggðist á fram-
leiðslufalli (föllum), þar sein framleiðslu-
magn er fall af f jármunum og vinnu. I augum 
Austurríkismannanna líta slík framleiðsluföll 
f ramhjá mikilvægum hliðum framleiðslu-
starfseminnar. 

Fyrsti megintalsmaður austurrísku kenn-
ingarinnar var Böhm-Bawerk. Meginhug-
mynd hans var að krókóttir framleiðsluferlar, 
- þ.e. ferlar þar sem vinnan framleiddi tæki til 
að aðstoða við framleiðslu endanlegra gæða, 
frekar en að framleiða þau beint - væru fram-
leiðnari. Samkvæmt Böhm-Bawerk var þetta 
skýringin á tilvist jákvæðs gróðahlutfalls eða 
vaxta. Líkan Böhm-Bawerks var grundvallað 
á ellefu forsendum samkvæmt túlkendum 
hans: 
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1. Einsleit vinna er eini upprunalegi f ram-
leiðsluþátturinn. 

2. Vinnumagnið er gefið og öll vinna er 
no tuð í f ramleiðslufer l inu. 

3. Auðmagnss to fn inn samans tendur af 
óvaranlegum framleiðs lu tækjum og kall-
ast viðurværissjóðurinn (subsistance 
fund) . Hei ldarverðmæti og tímaferil l 
viðurværissjóðsins eru gefin. 

4. Viðurværiss jóðurinn er fu l lnotaður í 
f ramleiðslufer l inu. 

5. Það er ful lkomin samkeppni á milli bæði 
f j á rmagnse igenda og verkamanna . 

6. Aðeins e inskonar neyslugæði eru f ram-
leidd og þau eru no tuð sem reiknieining. 

7. Óbeini r fer lar eru f ramleiðnar i . 
8. Neyslugæðin eru ekki no tuð sem aðföng 

í f ramleiðslufer l inu. 
9. Það eru engir varanlegir f ramleiðs luf jár -

munir . 
10. Notaði r eru einfaldir vextir í s tað upp-

safnaðra vaxta. 
11. Fast v innumagn, a, er notað á hverri 

t ímaeiningu yfir heildarframleiðslu-
t ímabil ið, ta. Meðal f ramleiðs lu t íminn, t , 
er því nokkurn veginn hálfur heildar-
f ramleiðs lut íminn. 

Þessar fo r sendur nægja til að ákvarða með-
a l f ramle iðs lu t ímann, vexti, laun og f ram-
leiðslumagn á t ímaeiningu. Einnig mun leiða 
af þessu að vextir verða j afnir j aðarf ramleiðni 
f j á r m u n a . 

Ekki er þörf á að leiða út allt l íkanið, þar 
sem við h ö f u m aðeins áhuga á hvað gerist 
með meðal f ramle iðs lu t ímann og t ek ju r á 
t ímaeiningu, þegar laun og vextir breytast . 
Til að gera þet ta skulum við láta launin vera 
gefin og kasta bur t seinni hluta forsendu tvö 
og seinni hluta forsendu sex. 

Framleiðsla á mann á t ímaeiningu er gefin 
af ef t i r farandi sambandi : 
E = E( t ) , þar sem E ' ( t ) > 0 o g E"(t) < 0 (1), 
þ .e . f ramleiðs lumagn á mann eykst með vax-
andi meðal f ramle iðs lu t íma, en með minnk-
andi hraða . Ef við t áknum raunlaun með w, 

þá er notað auðmagn á verkamann á hverri 
t ímaeiningu w • t. Gróðahlutfal l ið á ári er því: 

Við diffrum með tilliti til t og se t jum jafn t 
núlli, sem gefur ef t i r farandi nauðsynlega 
forsendu fyrir hámarki : 

w = E ( t ) - E ' ( t ) • t (3) 

Diff run þessarar jö fnu með tilliti til meðal-
framleiðslut ímans gefur 

ðw/ðt = -E" ( t ) • t > 0 (4) 

vegna þeirrar forsendu að E"(t) < 0. Þetta 
þýðir að meðalframleiðslut íminn og f ram-
leiðsla á mann aukast þegar raunlaun hækka. 

Sé skilyrði (3) sett inn í jö fnu (2), fæst eftir-
farandi j a fna fyrir gróðahlutfal l ið: r = E ' ( t ) /w 
(5). Di f f run þessarar jö fnu með tilliti til raun-
launa gefur : 

Ja fna sex gefur öfugt samband á milli 
gróðahlutfallsins eða vaxta og raunlauna. 
Þetta er í raun hallinn á línunni sem sýnir 
sambandið á milli verða f ramleiðs luþát tanna. 

Viðurværissjóðurinn er gefinn af eft irfar-
andi sambandi: S = L • w • t, þar sem L er 
f jöldi verkamanna . Þar sem S er gefin stærð 
og t eykst þegar w eykst, þá leiðir aukning 
raunlauna til minni atvinnu og heildarlauna-
tekna á hver ju t ímabili , sem eru S/t. 

Það eru mörg vandamál varðandi þet ta 
líkan. Sú forsenda að viðurværissjóðurinn sé 
gefinn er sérstaklega vafasöm. Forsenda 
ellefu er einnig mjög þröng, en það er erfitt að 
skilgreina meðal f ramle iðs lu t ímann án 
hennar . Hayek notaði s já l fur ekki meðal-
f ramleiðs lut ímahugtakið né margar aðrar 
forsendur þessa líkans. E n grundvallarhug-
myndir hans eru þær sömu og forspá hans 
varðandi áhrif þess að breyta raunlaunum eða 
vöxtum er sú sama. H a n n notar annars konar 
röksemdafærslu til að sýna f ram á þet ta , þ .e . 
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í „Hagnaður, vextir og fjárfesting" t.d. notar 
hann Ricardo-áhrifin, en allt er þetta sama 
tóbakið. 

Náttúrulegir vextir eru mikilvægt hugtak 
hjá Hayek eins og hjá Wicksell. Mér tókst 
ekki að finna neina skýra og beina skilgrein-
ingu á náttúrulegum vöxtum í verkum 
Hayeks, en það er þó ljóst að hann á í grund-
vallaratriðum við það sama með þessu hug-
taki og Wicksell og fylgismenn hans. Klein 
vitnar í Myrdal í þessu sambandi: 

„Hann áleit náttúrulega vexti vera gefna af 
einhverju af eftirfarandi þrem samböndum: 
(1) náttúrulegir vextireru þeirvextir sem gera 
sparnað sem fall jafnan fjárfestingu, eða það 
sem er það sama, jafnan frjálsri notkun 
fjármagns, einnig sem fall; (2) náttúrulegir 
vextir eru þeir sem samrýmast stöðugu verð-
lagi; (3) náttúrulegir vextir eru hlutfallið á 
milli væntanlegs hreins hagnaðar af nýrri fjár-
festingu og framleiðslukostnaðar hennar". 
(Klein, 1968, bls. 49) 

Skilgreining Hayeks er hin sama, nema 
varðandi annan liðinn. Hann taldi það rangt 
hjá Wicksell að setja fram ósveigjanlegt sam-
band á milli vaxta og verðlags. 

„Bankarnir geta annaðhvort haldið eftir-
spurninni eftir raunfjármagni innan þeirra 
marka sem eru gefin af framboði sparnaðar, 
eða haldið verðlagi stöðugu, en þeir geta ekki 
framkvæmt hvorttveggja samtímis." (Hayek, 
1931c, bls. 24) 

Þetta stafar af því að framleiðslustigið er 
breytanlegt. Ef það eykst, mun verðlag falla 
þegar vöxtum er haldið stöðugum til að jafna 
eftirspurn og framboð á fjármagni. Hayek 
leiðir þessa niðurstöðu af peningafalli, sem 
einkennist af stöðugum hringrásarhraða pen-
inga. Af þessu má sjá að Hayek skilgreinir 
náttúrulega vexti sem þá vexti sem jafna fjár-
festingu og sjálfviljugan sparnað við það 
tekjustig sem fer saman við fulla atvinnu. 

Verð og framleiðsla. 
Við byrjum í jafnvægi fullrar atvinnu. Jafn-

vægið er truflað af innspýtingu bankanna á 
peningum inn í kerfið. Innspýtingin tekur á 

sig form lánveitinga til framleiðenda. Vext-
irnir verða að falla niður fyrir náttúrulegu 
vextina til að fjármagnseigendur sjái sér hag í 
því að taka lánin sem bankarnir bjóða. Þessi 
innspýting peninga mun breyta verðhlutföll-
um, a.m.k. tímabundið. Rétt er að benda á, 
að Hayek víkur hér frá hinni hráu peninga-
magnskenningu, en samkvæmt henni leiðir 
aukning peningamagns, við skilyrði fullrar 
atvinnu, aðeins til samsvarandi hækkunar 
verðlags, en öll verðhlutföll eru óbreytt. 

„Um leið og maður hugsar um það, virðist 
það augljóst að nánast sérhver aukning pen-
ingamagns hlýtur ávallt að hafa áhrif á verð-
hlutföll, hvort sem hún hefur áhrif á verðlag 
eða ekki. Þar sem ekki getur leikið minnsti 
vafi á, að verðhlutföll ákvarða magn og stefnu 
framleiðslunnar, þá mun nánast sérhver 
breyting peningamagns óhjákvæmilega 
einnig hafa áhrif á framleiðsluna." (Hayek, 
1931c, bls. 24) 

Hayek bætir við, að meðal verðhlutfalla 
verður að telja verð gæða sömu tegundar á 
mismunandi tímum. Þar sem peningamagn 
eykst aldrei með „þyrluaðferðinni", heldur er 
því sprautað á ákveðnum stöðum inn í kerfið, 
þá hlýtur þetta að vera með þessum hætti. 
Þeir sem fá hina nýju peninga í upphafi, hafa 
yfir meiri kaupgetu sem því nemur að ráða en 
aðrir, og verð þeirra vara sem þeir spyrja eftir 
hækkar miðað við önnur. 

Gert er ráð fyrir að öll verð breytist fljótt og 
auðveldlega, svo að halda mætti að öll verð 
muni fljótlega fylgja í kjölfarið og að gömlu 
verðhlutföllin verði endurreist áður en 
nokkur breyting á umfangi og samsetningu 
framleiðslunnar getur átt sér stað. Skamm-
tíma tilfærsla rauntekna mun auðvitað eiga 
sér stað í eitt skipti til eigenda þeirra vara, 
sem verðin hækkuðu fyrst á, en það er líka allt 
og sumt. Þetta myndi vera þensluferli 
Wicksells, sem aðeins hefur áhrif á verðlagið. 
En Hayek segir nei. Það verður breyting á 
uppbyggingu framleiðslunnar. 

Í „Sagan af Hayek" telur Hicks að þetta 
hljóti að stafa af t ímatöfum einhvers staðar í 
ferlinu. Það er rétt, þar sem ferli getur ekki 
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myndast án t ímata fa , eða mismunandi 
að lögunarhraða , eft ir því hvort við hugsum í 
þrepskip tum eða samfel ldum t íma. Hicks 
telur að t ímatöf Hayeks sé töfin á milli 
neysluef t i rspurnar og hækkunar launa. Eins 
og Hicks hefur bent á er þessi t ímatöf heldur 
ósennileg. Þess vegna leggur hann til aðra 
t ímatöf , þ .e . að launagreiðslur fara f ram á 
eftir f ramboði og eft irspurn eftir vinnuafli. 
H a n n virðist ekki gera sér grein fyrir að þet ta 
var einmitt töfin sem Hayek hafði í huga. í 
svari sínu við Sraffa segir Hayek : 

„Það mun þess vegna ætíð vera töluverð töf 
á milli aukinnar no tkunar peninga í f ram-
leiðsluskyni og tilheyrandi aukningar tekna 
f ramle iðs luþát tanna - og af le iddrar aukn-
ingar í ef t i rspurn eftir neys luvörum". (Hayek, 
1932, bls. 242) 

Með þet ta í huga getum við séð hvernig 
þensluferli (cumulative process) Hayeks er. 
Þar sem vextir hafa fallið niður fyrir nát túru-
lega vexti verða „kapí ta l ískar i" eða „óbeinir" 
fer lar gróðavænlegri . Hayek gefur sér því 
greinilega þá ónefndu forsendu að f já rmagns-
e igendur vænti þess að vextirnir verði á f ram 
á þessu lægra stigi. Hinir nýju lán takendur 
m u n u keppa um framleiðslugæði og vinnuafl 
við a tv innurekendur sem notuðu þau áður . 
V e r ð framleiðslu og f já r fes t ingargæða mun 
þess vegna hækka hlutfallslega miðað við 
laun og verð neyslugæða. V e r ð þeirra f j á r -
fest ingargæða sem eru no tuð á hærri stigum 
framleiðs lunnar , í þeirri merkingu að vera 
„ f jær" hinum endanlegu neyslugæðum, munu 
hækka meira en önnur . Lækkun afurða-
launa6 ) í f j á r fes t ingarvöru iðnaðinum í heild 
þarf því ekki nauðsynlega að snúa við 
áhr i fum vaxta lækkunar innar , þar sem 
afurða laun hafa ekki breyst í neysluvöruiðn-
aðinum eða þeim f járfes t ingarvöruiðngrein-
um sem eru næstar honum. En Hayek virðist 
ekki hafa veitt því ef t i r tekt að afurða laun 
falla á hærri stigum framleiðs lunnar . 

Ef t i r nokkurn t íma munu laun byr ja að 
hækka og þar með einnig a furða launin í 
neys luvöruiðnaðinum. Það á sér einnig stað 

hækkun raunlauna frá sjónarhóli launavinnu-
fólks. Hækkun afurða launa í neysluvöruiðn-
aðinum kallar á óbeinni ferla samkvæmt aust-
urrísku kenningunni og styrkir þess vegna 
áhrif vaxta lækkunar innar . Það hl jóta að hafa 
verið þessi áhrif sem Hayek hafði í huga 
þegar hann talaði um hækkun verðs uppruna-
legra f ramleiðsluþát ta sem viðbótarhvatn-
ingu til að byggja upp óbeinni ferla. 

Allt þet ta gerist án undanfarandi lækkunar 
neysluvöruef t i rspurnar , eins og myndi eiga 
sér stað ef sparnaðarhneigð hefði aukist. Þar 
sem verið er að draga bjargir frá neysluvöru-
iðnaðinum til hærri framleiðslustiga mun 
f r amboð ncysluvara minnka þar til að óbeinni 
ferlar bera árangur í meiri framleiðslu neyslu-
varnings. Ósjálfvi l jug lækkun neyslu á sér 
stað, sem er aðeins hin hliðin á þvinguðum 
sparnaði . Það er athyglisvert að launamenn 
sem höfðu talið raunlaun sín aukast miðað 
við fyrra verð neysluvara hafa í raun orðið 
fyrir lækkun raunlauna sem verður ljóst um 
leið og þeir fara að spyrja eft ir neysluvarningi 
með nýfengnum peninga tek jum sínum. Ef 
launamenn eyða öllum tek jum sínum í 
neysluvarning verður hinn „þvingaði sparn-
aður" við það að raunlaun falla og raun tek ju r 
færast til hópa með meiri sparnaðarhneigð. 
En Hayek tekur þet ta tilfelli ekki til beinnar 
a thugunar . 

Þegar hér er komið hafa raun tek ju r í heild 
ekki lækkað og sparnaðarhneigðin hefur ekki 
breyst. Allt sem breyst hefur er hækkun hlut-
fallslegs verðs framleiðslu og neysluvarnings 
og almenn hækkun verðlagsins. Þessari breyt-
ingu verður þess vegna veitt viðnám og ein-
staklingar munu reyna að eyða meiri pen-
ingum í neysluvöruvarning til að ná k jörs töðu 
sinni. Verð neysluvarnings mun því hækka 
enn f rekar . 

„Og þessi verðhækkun neyslugæða mun 
verða því merkjanlegr i þar sem hún er ekki 
aðeins afleiðing aukinnar ef t i rspurnar eft ir 
neyslugæðum heldur aukinnar ef t i rspurnar 
mældrar í pen ingum." (Hayek , 1931c, bls. 
80) 

Það er ekki ljóst hvort þet ta felur í sér t íma-



HAYEK OG KEYNES 93 

bundna lækkun sparnaðarhneigðar eða ekki. 
Ef sparnaðarhneigðin veltur á markaðsvöxt-
um ætti það að gerast. Hayek er sjálfur mjög 
óskýr hvað þetta varðar. Í öllu falli ætti þetta 
viðnám að endurreisa fyrra verðhlutfall á 
milli framleiðslu og neysluvarnings og við 
myndum snúa aftur til fyrri stöðu hvað varðar 
verðhlutföll og samsetningu framleiðslunnar. 

Ástæða þess að þetta gerist ekki er að 
bankakerfið er talið líklegt til að halda áfram 
að spýta nýjum peningum inn í kerfið. Svo 
lengi sem markaðsvextirnir eru fyrir neðan 
náttúrulegu vextina mun kerfið taka við 
þessum peningum, sérstaklega þar sem 
hækkun verðs neysluvarnings gefur fjár-
magnseigendum horfur um viðbótargróða. 
Haldið er því áfram að byggja upp hina nýju 
og „óbeinni" ferla, svo lengi sem útlánaþensl-
an heldur áfram. 

Samkvæmt Hayek getur útlánaþenslan 
ekki haldið áfram endalaust og venjulega 
hættir hún áður en hinum lengri ferlum hefur 
verið lokið og þeir hafa borið ávöxt í meiri 
framleiðslu neysluvarnings. Hayek færir tvær 
ástæður fyrir þessu: 

1. Bankarnir geta ekki aukið útlán tak-
markalaust. 

2. Verðbólgan kallar á aögerðir gegn sér. 

Þegar útlánaþenslan stöðvast mun verð-
hlutfall fjárfestingar og neysluvarnings lækka 
og afurðalaun falla í neysluvöruiðnaðinum. 
Lengri ferlar verða ógróðavænlegir og 
ástandið krefst styttri ferla. Ósérhæfð fram-
leiðslugæði eru flutt til lægri framleiðslustiga. 
Þeir lengri framleiðsluferlar sem byggðir voru 
upp meðan á útlánaþenslunni stóð eru stöðv-
aðir og skyndileg vinnustöðvun verður á 
öllum hæstu stigum löngu ferlanna. Kreppa 
mun eiga sér stað og tímabundið atvinnuleysi 
framleiðsluþátta. Ástæðurnar sem Hayek 
gefur fyrir þessu eru kannski ekki svo sann-
færandi: 

„En staðreyndin er sú, að þegar vaxandi 
eftirspurn eftir neyslugæðum hefur tekið í 
burtu hluta af nauðsynlegum ósérhæfðum 

framleiðslugæðum, þá eru þau sem eftir eru 
ekki lengur nægjanleg fyrir hina lengri ferla, 
og þær sérstöku tegundir sérhæfðra gæða sem 
þarf fyrir þá ferla, sem væru nákvæmlega 
nógu langir til að nýta heildarmagn þessara 
ósérhæfðu framleiðslugæða eru ekki enn til 
staðar." (Hayek, 1931c, bls. 83-94) 

Þegar öllu er á botninn hvolft er vanda-
málið það, að samsetning fjármunastofnsins 
samsvarar ekki hinni nýju samsetningu eftir-
spurnar. Þetta á ýmislegt sameiginlegt með 
kenningum þeirra marxista sem færa rök að 
því, að orsök kreppunnar liggi í ójafnvægi 
milli framleiðslugreina. 

Þegar Hayek íhugar mögulegar aðgerðir til 
að lækna kreppuna verður hann fyrst raun-
verulega hann sjálfur. Hann heldur því fram 
að lánveitingar til neytenda í kreppunni muni 
aðeins gera illt verra. Þær lækka hlutfallslegt 
verð framleiðslu og neysluvarnings enn 
frekar, sem kallar á jafnvel enn styttri fram-
leiðsluferla. Hann dregur þá niðurstöðu, að 
best sé að aðhafast ekkert og láta sjálfleiðrétt-
ingaröfl kerfisins um verkið. 

„Það sem þarf til að tryggja heilbrigðar 
aðstæður er sem fljótvirkust og fullkomnust 
aðlögun uppbyggingar framleiðslunnar að 
hlutfallslegri eftirspurn eftir neyslugæðum og 
framleiðslugæðum, eins og hún ákvarðast af 
frjálsum sparnaði og eyðslu." (Hayek, 1931c, 
bls. 86-87) 

Af þessu leiðir tvær mikilvægar niður-
stöður: 

1. Eina leiðin til að forðast kreppuna er aö 
stöðva þensluna í tíma og að nota ekki 
neina „falska örvun". 

2. Kreppan er ákveðið form aðlögunar og 
aðferð kerfisins við að stýra sjálfu sér. 
Ekki skyldi fitlað við þetta aðlögunarferli. 

Hayek átti eftir að eyða orku sinni í að berj-
ast fyrir þessum niðurstöðum mestallt sitt líf. 

Nokkur vandamál. 
Á þessu stigi er það upplýsandi að skrifa 

niður „líkan" Hayeks í stærðfræðilegu formi. 



94 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Það mun einnig auðvelda samanburð inn við 
Keynes hér á eft ir . 

Í fyrsta lagi h ö f u m við hið venjulega tek ju-
jafngildi: 

Y = C + I = C + S = > I = S (1) 

H é r er Y he i lda r tek jur , C er neysla, I er 
f já r fes t ing og S er hei ldarsparnaður . Allar 
eru brey turnar ne t tó (þ .e . eft ir afskriftir) og 
mældar í raune in ingum. Sparnaður tekur á 
sig tvö fo rm, þ .e . f r já ls sparnaður (VS) og 
þvingaður sparnaður (FS). Það er ljóst af 
Hayek , að bæði f já r fes t ing og f r já ls sparn-
aður eru fall af vöxtum. Frjáls sparnaður er 
einnig fall af t e k j u m , eins og Hayek leggur 
áherslu á í „ H a g n a ð u r , vextir og f já r fes t -
ing".7 ) Ef t i r spurn eftir peningum er einnig fall 
af vöxtum, því að ella myndi aukning pen-
ingamagnsins ekki verða tekin upp í gegnum 
lækkun vaxta. Við hö fum því peningamagns-
jö fnu þar sem vel tuhraði peninganna er 
háður vöxtum. Þet ta gefur okkur ef t i r farandi 
f j ó r a r j ö fnu r : 

H é r eru i vextir og P er a lmennt verðlag. 
Lít ið d t áknar ef t i rspurn og Iítið s f r a m b o ð . 
Jafnvægisskilyrði Id = VS ákvarðar nát túru-
legu vextina, þegar Y er gefið við skilyrði 
ful l rar a tvinnu. Ef verðlagið er ákvarðað utan 
þessa jöfnukerf i s , 8 ) þá er ljóst að aðeins eitt 
pen ingamagns f ramboð samræmist jafnvægis-
skilyrðinu, en það var einmitt það sem Hayek 
lagði áherslu á. 

Ef við t eng jum saman jö fnu r (1) og (3) 
f áum við líkingu fyrir neysluvöruef t i rspurn: 

Cd = Y - VS( i ,Y) 

Hlutfallsleg framleiðsla f já r fes t ingar og 
neysluvarnings ákvarðast af verðhlutföl lum 
þeirra. 

Is/Cs = F(P l/Pc) F ' > 0 (6) 

A ð lokum höfum við verðað lögunar jö fnur : 

A P , = f(P I iId - P I l s) f ' > 0 (7) 

A Pc = f(P cCd - PcC s) f ' > 0 (8) 

A W = APC_1 (9) 

þar sem W eru peningalaun. Ekki er hægt að 
líta á þessar j ö fnu r sem „ré t ta" stærðfræði-
lega f ramsetningu á kenningu Hayeks . Til 
þess eru þær of samsafnaðar og ná auk þess 
ekki ful lkomlega dýnamískum þá t tum vanda-
málsins. Þær sýna aðeins meginuppbyggingu 
kenningar innar . 

Við getum nú séð þó nokkur vandamál við 
kenningu Hayeks sem kenningu um hag-
sveiflur. Í fyrsta lagi eru vandamál varðandi 
ef t i rspurnina eftir peningum. Eins og Sraffa 
benti á í umsögn sinni um „Verð og f ram-
leiðsla" (Sraffa, 1932a) eru peningar hér 
aðeins skiptamiðill en ekki einnig geymir 
verðmæta (store of value). Hayek heldur því 
einnig f r am að hann gefi sér s töðugan veltu-
hraða peninga. En það er ómögulegt , ef pen-
ingaeft irspurnarfal l ið er það sem ég hef 
skrifað niður en ég get ekki séð hvernig það 
getur verið ei t thvað annað . 

Þetta eru þó minni há t tar atriði, sem mætti 
lagfæra. Mun alvarlegra vandamál er það, 
hvort til efnahagslegrar kreppu muni yfirleitt 
koma þegar út lánaþenslan stöðvast. Eins og 
Sraffa benti á: 

„Eins og smá umhugsun leiðir í l jós, 'þá 
getur ekki verið neinn vafi ' að ekker t því um 
líkt mun eiga sér stað. Ein stétt he fur um sinn 
rænt aðra hluta af t ek jum hennar og hefur 
sparað ránsfenginn. Þegar gr ipdei ldunum 
lýkur er ljóst að fórnar lömbin geta alls ekki 
eytt f j á rmagninu í neyslu, þar sem það er nú 
úr höndum þeirra . Ef þau eru launavinnu-
menn , sem hafa alltaf eytt sérhverri krónu í 
neyslu, geta þau þar að auki alls ekki aukið 
neyslu s ína" . (Sraffa, 1932a, bls. 49) 

Sraffa hafði vafalaust rétt fyrir sér. Við 
sáum áður hvað myndi gerast ef allur sparn-
aður kæmi f rá hagnaðinum. í því tilfelli er 
„þvingaður sparnaður" aðeins skrítið orð yfir 
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tilfærslu tekna frá launamönnum til fjár-
magnseigenda sem á sér stað í verðbólguferli. 
í þessu ljósi höfum við ekki líkan af hagsveifl-
um, heldur fremur athyglisvert líkan af verð-
bólgu, sem á sér stað vegna aukinnar fjárfest-
ingar við skilyrði fullrar atvinnu, án þess að 
nokkur samsvarandi breyting verði á sparn-
aðarhneigð launafólks og fjármagnseigenda. 
Það sem jafnar sparnað og fjárfestingu er þá 
tekjutilfærsla í gegnum verðbólgu. 

Það er enn frekari ástæða til að álíta þessa 
kenningu vera slæmt líkan af hagsveiflum, að 
verð- og eftirspurnaráhrifin sem koma fram 
eru öll röng. Það er umframeftirspurn eftir 
neysluvörum í lok þenslunnar. Það er þessi 
umframeftirspurn og sú hækkun gróðahlut-
fallsins sem henni fylgir, sem stöðvar þensl-
una. Þessi atriði eru engu betri í seinni ritum 
Hayeks. í „Hagnaður, vextir og fjárfesting" 
segir Hayek beint: 

„Sé þensluferlið hafið lýkur því alltaf með 
aukningu hagnaðar á síðasta stigi þess og 
getur aldrei orðið vegna lækkunar hagnaðar 
og uppþornunar fjárfestingartækifæra." 
(Hayek, 1939, bls. 56) 

Maður veltir fyrir sér í hvers konar ástandi 
söfnun og úrvinnsla hagtalna var á þessum 
árum, eða var Hayek eins og Hegel,9) að 
staðreyndir ollu honum ekki miklu hugar-
angri. Eins og við vitum einkennast seinni stig 
þenslunnar yfirleitt af lækkun gróðahlutfalls-
ins og hækkun raunlauna, en ekki öfugt. l 0 ) 

Keynes og Hayek um kreppuna. 
Eins og kunnugt er, fólst nýjung Keynes í 

Almennu kenningunni í „að halda því fram 
að það væru ekki vextirnir, heldur tekjurnar 
sem tryggðu jöfnuð sparnaðar og fjárfesting-
ar". (Keynes, 1937a) Þar með héngu vextirnir 
í lausu lofti, en Keynes leysti úr því, með því 
að láta þá ákvarðast af lausafjárhneigð (state 
of liquidity preference) og framboði peninga. 

Fjárfesting réðst af væntanlegri arðsemi og 
vöxtum. Keynes samþykkti því hina nýklass-
ísku fjárfestingarkenningu a.m.k. hvað áhrif 
vaxtanna varðar. 

Kenning Keynes um lausafjárhneigðina og 

hlutverk vaxtanna hefur verið túlkuð með 
ýmsum hætti. Ein túlkunin byggist á kafla 
fimmtán í Almennu kenningunni. Samkvæmt 
þessari túlkun lá ástæða Keynes fyrir því að 
halda því fram að peningaeftirspurn væri háð 
vöxtunum í spákaupmennsku, þ.e. þeir sem 
búast við vaxtahækkun og þar með lækkun á 
verði skuldabréfa munu vilja eiga peninga 
fremur en skuldabréf til að forðast höfuð-
stólstap. Lausafjárhneigðin veltur því á mun-
inum á vöxtunum nú og vöxtunum eins og 
búist er við að þeir verði. 

Ég held að þetta sé fremur takmörkuð 
túlkun á kenningunni um lausafjárhneigðina. 
Grundvöllur kenningar Keynes um lausafjár-
hneigðina kemur skýrast fram í grein hans 
„Almenna kenningin, grundvallarhugtök og 
hugmyndir." (Keynes, 1937b) Þar tengir 
hann lausafjárhneigð almennri óvissu um 
framtíðina og því hversu vissar eða óvissar 
væntingar um hana eru. Sem svar við þeirri 
spurningu hvers vegna einhver skuli vilja nota 
peninga til að geyma verðmætin í segir hann: 

„Sú löngun okkar að geyma verðmætin í 
peningaformi er að hluta vegna skynsemi og 
að hluta vegna innsæis, mælikvarði á að hve 
miklu leyti við vantreystum okkar eigin 
útreikningum og venjum varðandi framtíð-
ina". (Keynes, 1937b) 

Samband lausafjárhneigðar og vaxta er 
því ekki stöðugt heldur líklegt til að vera 
mjög sveiflukennt. En að gefinni lausafjár-
hneigðinni, þá „mæla vextirnir augl jós lega-
alveg eins og reiknibækurnar segja að þeir 
geri - þau verðlaun sem þarf að bjóða fólki til 
að fá það til að halda eignum sínum í ein-
hverju öðru formi en uppsöfnuðum pening-
um". (Keynes, 1937b) Ennfremur: „Vextirn-
ir eru sá þáttur sem aðlagar viðbótarframboð-
ið að viðbótareftirspurninni eftir uppsöfnuðu 
fé." (Keynes, 1937b) 

Framboðið á fé til uppsöfnunar er gefið af 
framboði peninga umfram það sem þarf til 
virkrar viðskiptaveltu, sem aftur ræðst af pen-
ingalegu verðmæti framleiðslunnar. Eftir-
spurnin eftir peningum veltur því á vöxtum og 
verðmæti framleiðslunnar. 
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Við getum nú skrifað niður kenninguna í 
h e i l d í j ö f n u f o r m i : 

Y = C + I ( 1 ) 

I = I ( p e , i ) ( 2 ) 

C = C ( y ) ( 3 ) 

M s - M ( y ) = L ( i ) ( 4 ) 

Bókstaf i rnir tákna það sama og í líkani 
Hayeks hér að f r aman , að því viðbættu að pc 

er væntanleg arðsemi nýrrar f jár fes t ingar . 
Þessar f j ó r a r j ö fnu r ákvarða f j ó r a r óþekkta r 
stærðir; Y ,C , I og i. 

Samkvæmt Keynes stafar hagsveiflan aðal-
lega af sveiflum í væntanlegri arðsemi nýrrar 
f já r fes t ingar . 

„En ég varpa því f r am að höfuðe inkenni 
hagsveif lunnar , sérstaklega t ímaregla hennar 
- röð og lengd sem réttlætir að kalla hana 
sveiflu, stafi fyrst og f remst af því hvernig jað-
arhagkvæmni auðmagnsins1 1 ' sveiflast ." 
(Keynes , 1973, bls. 313) 

Þensla einkennist af b jar t sýnum vænting-
um varðandi arðsemi f já r fes t ingarvara , sem 
eru nægilega bjar tsýnar til að vega upp á móti 
áhr i fum vaxandi f ramleiðs lukostnaðar þeirra 
og hækkun vaxta. 

„Þensla er ástand þar sem ofurbjar tsýni 
vegur þyngra en vextirnir, sem við yfirvegaðri 
skoðun mundu vera álitnir of há i r . " (Keynes, 
1973, bls. 322) 

Ef arðsemin hér og nú sýnir merki þess að 
falla þegar auðmagnss tofn inn eykst stöðugt í 
þenslunni , getur það valdið e fa semdum um 
arðsemina í f ramtíð inni . Þessar efasemdir 
geta leitt til endur skoðunar væntanlegrar arð-
semi til lækkunar og jafnvel skyndilegs falls 
hennar . 

„En ég vil halda því f r am að algengari, og 
of t yfirgnæfandi skýring k reppunna r er ekki 
fyrst og f remst hækkun vaxtanna , heldur 
skyndilegt fall í j aðarhagkvæmni auðmagns-
ins ." (Keynes , 1973, bls. 315) 

Skyndileg aukning í lausaf já rhneigð mun 
eiga sér stað vegna óvissunnar og svartsýn-

innar sem fylgir falli væntanlegrar arðsemi. 
Vextirnir munu því hækka skyndilega í 
byr jun k reppunnar . Það gerir ástandið aug-
ljóslega verra. 

Tveir þættir ýta undir nýja þenslu. Vextirn-
ir munu smám saman lækka. Ástæðan er sú, 
að f r amboð ið á fé til uppsöfnunar eykst þegar 
t ek ju rna r lækka, ef ytra peningamagnið helst 
óbreytt . Peningar losna úr viðskiptaveltu. 
Lausaf járhneigðin er einnig líkleg til að 
minnka þegar f ram í sækir, því að enginn 
safnar auði í peningaformi að eilífu. Það er 
þó meira um vert að væntanleg arðsemi mun 
aukast þegar auðmagnsstofninn hefur minnk-
að nægjanlega vegna eyðingar og úreldingar. 

Hvernig er þessi kenning í samanburði við 
kenningu Hayeks? í fyrsta lagi er vert að veita 
því athygli að forsagnir varðandi þróun arð-
seminnar á seinni stigum þenslunnar eru 
mjög ól íkar . Arðsemin fellur samkvæmt 
kenningu Keynes en eykst samkvæmt kenn-
ingu Hayeks . Ég hef þegar gefið í skyn að ég 
álít forsögn Keynes meira í samræmi við 
s taðreyndirnar . 

Það er athyglisvert hvernig þeir líta á 
k reppuna . H j á Hayek er kreppan ákveðið 
form aðlögunar kerfisins og því ekki vond 
sem slík. Hið raunverulega mein er röng f já r -
festing sem á sér stað í þenslunni. Samkvæmt 
kenningu Keynes hefur kreppan ekkert slíkt 
hlutverk. H ú n er þ jóðfélagsmein, og það er 
það. Markmið e fnahagss te fnunnar ætti því að 
vera að koma hagkerf inu út úr kreppunni eins 
f l jót t og mögulegt er. Það ýtir enn f rekar 
undir þet ta , að þau öfl sem hlaða undir þensl-
una eru mjög óáreiðanleg og hægvirk. 

Keynes ræddi um peningalegar of f jár fes t -
ingarkenningar um kreppuna , en kenning 
Hayeks er ein af þeim. H a n n f innur hvorki 
haus né sporð á þessum kenningum. H a n n 
fullyrðir að hugtakið off jár fes t ing sé óskýrt 
og finnst það s tórfurðulegt að nokkur skuli 
vilja stöðva þensluna á frumstigi með hækkun 
vaxta. 

Frá s jónarmiði kenningar Keynes sjálfs eru 
þessar hugmyndir auðvi tað fullkomin vit-
leysa. En f rá s jónarmiði kenningar Hayeks og 
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austurrísku auðmagnskenningarinnar, sem á 
bak við liggur, er fullt vit í þeim. Offjárfesting 
er þá skýrt skilgreind sem fjárfesting umfram 
sparnað við skilyrði fullrar atvinnu. Engin 
offjárfesting í þessum skilningi getur átt sér 
stað í kenningu Keynes, þar sem sparnaður 
mun ávallt aðlagast að fjárfestingarstiginu í 
gegnum breytingar í framleiðslu. Af sömu 
ástæðu hefur þvingaður sparnaður ekki neina 
merkingu í kenningu Keynes. 

Gagnrýni Hayeks. 
Gagnrýni Hayeks á Almennu kenninguna 

er aðallega að finna í bókinni „Hreina auð-
magnskenningin". (Hayek, 1941) Þar er að 
hluta um innri og að hluta um ytri gagnrýni að 
ræða. Gagnrýnin snertir þr já þætti: 

1. Til lengri tíma litið mun verðkerfið tryggja 
jöfnuð sparnaðar og fjárfestingar án 
breytinga í tekjum. Til skemmri tíma litið 
geta rangar væntingar og truflanir í pen-
ingakerfinu skapað ójöfnuð þarna á milli. 
En jafnvel þótt svo geti orðið, er það bæði 
líklegra og alvarlegra, að sparnaður sé 
minni en fjárfesting, öfugt við það sem 
Keynes hélt. 

2. Ef fjárfesting er næm fyrir vöxtum, þá er 
ómögulegt að vextirnir ákvarðist af lausa-
fjárhneigðinni einni, jafnvel til skemmri 
tíma litið. 

3. Hagfræði Keynes, sem hafði að forsendu 
ónotaðar bjargir af öllu tagi, er af þeim 
sökum hagfræði allsnægta. Ef enginn 
raunverulegur skortur er til staðar verður 
verðkerfið fullkomlega óskiljanlegt. 

Eftir að hafa sett fram grundvallarlögmál 
virkrar eftirspurnar í fyrstu köflum Almennu 
kenningarinnar, veikti Keynes smám saman 
eigin kenningu samfara því sem hann fjallar 
um fjárfestingu og vexti. Hann gengur j afnvel 
enn lengra í þá átt þegar hann játar þann 
möguleika að sparnaður kunni að vera fall af 
vöxtum.12) 

„En þeir myndu væntanlega ekki vilja neita 
því að tekjur hafa einnig mikil áhrif á upphæð 

sparnaðar. Sjálfur myndi ég ekki neita því að 
vextirnir hafa kannski áhrif (þó kannski ekki 
með þeim hætti sem þeir halda) á þá upphæð 
sem spöruð er af gefnum tekjum." (Keynes, 
1973, bls. 178) 

Þetta er allt sem þarf. Gleymum varnöglum 
Keynes og bætum kenningunni í þeim bún-
ingi við austurrísku kenninguna og niður-
staðan er Hayek. Jafnvel þótt það sé ekki 
samþykkt að sparnaður velti á vöxtum, þá 
gerir vaxtanæm fjárfesting það að verkum, að 
undanskildum tímabilum gífurlegrar svart-
sýni, að það ætti alltaf að vera mögulegt að 
finna nógu lága vexti til að tryggja fulla 
atvinnu. 

Hayek virðist að einhverju leyti hafa gert 
sér grein fyrir þessum veikleikum hjá Keynes. 
Hann heldur því einfaldlega fram, að það sé 
ólíklegra tilfelli þegar eftirspurn eftir neyslu-
vörum sýnir sig vera lægri og framboð á fé 
hærra en atvinnurekendur bjuggust við en 
öfugt, án þess að renna á neinn hátt stoðum 
undir þá staðhæfingu. Þetta byggir einfald-
lega á hugmyndafræði Hayeks. En ástæðan 
sem hann gefur fyrir því að þetta tilfelli sé til-
tölulega skaðlaust, er sú, að þótt birgðir 
neysluvarnings hlaðist upp, er engin ástæða 
til að ætla annað en að væntingar um minni 
arðsemi í neysluvöruiðnaðinum vegist að 
fullu upp af lækkun vaxtanna, sem er afleið-
ing aukins sparnaðar. Hayek er hér aðeins 
samkvæmur eigin kenningu. Samkvæmt 
kenningu Keynes er hins vegar engin ástæða 
til að vænta slíkrar vaxtalækkunar. Það 
verður að breyta kenningu hans þannig að 
innifela vextina í sparnaðarfallinu til að fram-
kalla slíka vaxtalækkun. 

Ástæða Hayeks fyrir því að ætla að það sé 
skaðvænlegra ef atvinnurekendur gera skyssu 
í hina áttina, þ.e. fjárfesting er meiri en 
sparnaður ex ante, liggur í óafturkallanleika 
fjárfestingar í framleiðslufjármunum. Ólík-
legt er að hægt sé að nota nýframleidda fram-
leiðslufjármuni í öðru skyni en þeir eru fram-
leiddir til. Þetta fyrirbrigði er samkvæmt 
Hayek orsök flestra tilvika efnahagskreppu. 
Það er athyglisvert að líta á útskýringu 
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Hayeks á því hvers vegna þet ta tilfelli er lík-
legra: 

„Þet ta tilfelli ófyr i rséðrar hlutfallslegrar 
aukningar ef t i rspurnar eft ir neyslugæðum er 
ekki aðeins meira t ruf landi , það er (ef litið er 
f r a m h j á peningalegum f lækjum) einnig það 
tilfelli, sem er líklegra að eigi sér stað og verði 
tiltölulega umsvifamikið. Þær tvær ástæður, 
sem í nú t íma þjóðfélagi valda meira eða 
minna skyndilegum breytingum á tekjudre i f -
ingunni (ríkisinngrip og þvinganir e inokunar-
aðila), sem minnst var á áður að væru líklegar 
til að hafa áhrif á hlutfallslega ef t i rspurn eftir 
neyslugæðum og f ramle iðs lu f j á rmunum, 
hafa tilhneigingu til að vinna sterkt gegn 
f j á rmagnse igendum og geta valdið meiri til-
færslu en á eiginlegum n e t t ó t e k j u m . " (Hayek, 
1941, bls. 346) 

Ands tæðan við kenningu Keynes gæti ekki 
verið meira sláandi. Fjárfest ing umf ram 
sparnað ex ante mun auka t ek ju r , sem er auð-
vitað ávinningur, eða verðbólgu ef hagkerf ið 
er nálægt fullri nýtingu framleiðslugetu. A ð 
því gefnu , að væntanleg arðsemi f jár fes t ingar 
verði ekki fyrir áhr i fum, hefur tilfærsla tekna 
f rá f j á rmagnse igendum sömu áhrif. 

Keynes hélt því f r am, að jaðarhagkvæmni 
f j á r m u n a ákvæði ekki vextina, heldur væri 
hún ákveðin af þeim. Hayek heldur því f ram 
að þet ta geti ekki verið. Vextirnir geti ekki 
verið ákveðnir af lausaf járhneigðinni einni. 
Til að sýna f ram á þet ta dró hann litla mynd. 

a-línan sýnir lausaf járhneigðarfal l ið og b-
línan sýnir f jár fes t ingaref t i rspurnina . O N er 
he i ldar f ramboð peninga, MN sá hluti pen-
inga sem er uppsafnaður og O M eru „virkir 
peningar" . Ef væntanleg arðsemi eykst sveifl-
ast b-línan út til b ' . Það fé sem uppsa fnað er 
mun minnka, þ .e . fólk mun ver ja meira fé til 
f já r fes t ingar , og vextirnir munu hækka. 
Aðeins í því sérstaka tilfelli þegar a-línan er 
lárétt eru vextirnir ákveðnir af lausafjár-
hneigðinni einni. 

Hayek hefur auðvitað rétt fyrir sér hvað 
þet ta varðar . En erfitt er að sjá að þet ta feli í 
sér mikilvæga gagnrýni á Keynes. A u k þess 
yfirsést Hayek mikilvægt atriði. Ég býst við 
að Keynes myndi halda því f r am, að þegar 
væntanleg arðsemi eykst muni lausafjár-
hneigðarfall ið sveiflast innávið vegna 
a lmennrar bjartsýni og því jafnl íklegt að 
vextirnir lækki eins og að þeir hækki. Það er 
þet ta fyrirbrigði, að vextirnir styrki a lmennt 
áhrif breytinga í væntanlegri arðsemi í hvora 
átt sem er , sem fékk Keynes til að draga þá 
ályktun, að sjálf leiðréttandi öfl kerfisins væru 
mjög óáreiðanleg, svo að ekki sé meira sagt. 

Það sem á bak við býr. 
Ég held það sé orðið ljóst hver sá fræðilegi 

ágreiningur er , sem býr á bak við deilur 
Keynes og Hayeks , þ.e . kenningin um auð-
magnið. Keynes setti f ram kenningu um f jár -
festingu og sparnað , sem er í mótsetningu við 
jaðargi ldiskenninguna, bæði í hinu nýklass-
íska og austurr íska formi . E n hann setti ekki 
f ram neina kenningu í s taðinn. í því lágu 
veikleikar hans. Þessir veikleikar leiddu hann 
til að innlima sumar af n iðurs töðum jaðar-
gildiskenningarinnar inn í sína kenningu og 
veikja hana um leið. 

Hayek grundvallar sína kenningu hins 
vegar með samkvæmum hætti á austurr ísku 
auðmagnskenningunni . Mörgum kunna að 
mislíka niðurs töður hans, en undan því 
verður ekki komist að þær leiða af kenningu 
hans um auðmagnið . Árangurs r ík gagnrýni á 
Hayek verður því að byggjast á gagnrýni á 
austurr ísku kenninguna um auðmagnið . 
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Hayek gerði sér m a n n a ljósast að andstæð-
urnar lágu þarna . í bókarumsögn sinni um 
„Ri tgerð um peninga" benti hann á að grund-
völlur Keynes hvað kenningu um auðmagnið 
varðar væri veikur . Keynes svaraði með eftir-
farandi hætti: 

„Dr . Hayek kvartar undan því að ég setji 
ekki f ram sjá l fur neina fullnægjandi kenningu 
um auðmagn og vexti og að ég byggi ekki á 
neinni kenningu sem til er . . . . Þetta er alveg 
rét t , og ég er alveg sammála dr. Hayek að 
þróun sl íkrar kenningar myndi hafa mikið 
gildi fyrir umf jö l lun mína um peningamál og 
myndi líklega lýsa upp mörg myrkvuð horn. 
Það er hugsanlegt , þegar litið verður til baka 
eftir að ful lnægjandi kenning hefur verið sett 
f r am, að við munum sjá að þær hugmyndir 
sem Böhm-Bawerk var að leiða að séu kjarni 
vandamálsins og að hirðuleysi breskra hag-
fræðinga fyrir stríð um hann hafi verið eins 
mikil mistök og hirðuleysi þeirra um 
Wicksell ." (Keynes , 1931, bls. 394) 

Svar Hayeks við þessu var: 
„Þá s taðhæfingu hr. Keynes, að það sé 

engin sjálfvirkni í hagkerf inu sem haldi 
sparnaðarst igi j ö fnu f járfest ingarst igi , mætti 
með sama rétti ú tvíkka yfir í þá a lmennu stað-
hæfingu, að það sé engin sjálfvirkni í hagkerf-
inu til að aðlaga framleiðsluna að sérhverri 
annarr i breytingu í e f t i r spurn . . . Allt þet ta er 
auðvi tað aðeins önnur afleiðing af þeirri 
s taðreynd, sem ég benti á þegar í upphaflegri 
grein minni, að hr. Keynes virðist ekki hafa 
hirt um að kynna sér þau grundval larmál 
kapí ta l ískrar framleiðslu, sem ekki eru pen-
ingalegs eðlis. Nú heldur hann því f ram að ég 
hafi ekki neina frambæri lega kenningu um 
auðmagnið . Ég myndi upp að vissu marki 
vera fu l lkomlega tilbúinn að fallast á það. En 
það er auðvi tað augljóst svar, að þótt við 
hö fum enga ful lkomlega ful lnægjandi kenn-
ingu, hö fum við a .m.k . mun betri kenningu 
en þá sem hann er ánægður m e ð að byggja á, 
nefnilega kenningu Böhm-Bawerks og 
Wicksells ." (Hayek , 1931b, bls. 401) 

Við h ö f u m nú leitt í ljós hver sú mótsögn 
var, sem lá á bak við deilur Hayeks og Keynes 

fyrir seinni heimsstyrjöldina. Vandamál ið er , 
að kenning Keynes um framleiðslu, atvinnu, 
sparnað og f járfes t ingu er í mótsögn við jað-
arkenninguna um auðmagnið , bæði í sínu 
nýklassíska og austurr íska formi. A n n a ð 
hvort s amþykk jum við kenningu Hayeks um 
auðmagnið og köstum kenningu Keynes um 
atvinnu fyrir róða , eða við s tyðjum kenningu 
Keynes með kenningu um auðmagnið , sem 
grefur ekki undan kenningu hans. 

Það er efni í aðra grein að útskýra hvers 
vegna það er bæði nauðsynlegt og mögulegt 
að fara seinni leiðina. H é r er aðeins hægt að 
benda á tvö atriði í lokin. Sýnt he fur verið 
f ram á að jaðargildiskenningin urn auð-
magnið á við alvarleg innri rökræn vandamál 
að str íða . 1 3 ) Einnig er hægt að gagnrýna hana 
utan frá fyrir að draga ekki á rét tan hátt f ram 
grundvallarþætti kapítal ískra framleiðslu-
hát ta . Það hefur verið sýnt f ram á, að nút íma-
form klassísku kenningar innar um verðmæti 
og tekjudrei f ingu sem auðmagnsfræðileg 
undirbygging undir kenningu Keynes um 
atvinnu, skapar engin vandamál fyrir þá 
kenningu.1 4 ) 

Neðanmálsgreinar. 

1) Nokkur áhöld hafa verið um það hvaða orð eigi 
að nota fyrir enska hugtakið „capital". Í þessari 
grein hefur verið brugðið á það ráð að nota 
almennt orðið auðmagn, en ekki fjármagn, eins 
og algengast er. Almennt séð vísar „capital" til 
stofns af framleiddum vörum, sem lagðar eru 
fram í upphafi framleiðsluferlisins og notaðar í 
því með það fyrir augum að fá meira út úr því. 
„Capital" getur því verið t.d. vél, olía eða 
neyslugæði sem framleiðendur neyta áður en 
framleiðsluferlinu er lokið, og lögð eru fram, 
beint eða óbeint, af þeim sem fjármagna fram-
leiðsluferlið. Þannig teljast laun sem greidd eru 
í upphafi framleiðsluferlisins vera „capital", en 
laun greidd í lok þess ekki. Peningar ætlaðir til 
kaupa á slíkum vörum til notkunar í framleiðslu-
ferlinu teljast einnig „capital", en það á ekki við 
um peninga yfirleitt. 

Íslenska orðið fjármagn vísar sterklega til 
sjöðs í peningaformi. Hér er það því aðeins 
notað þegar ljóst er að átt er við „capital" í pen-
ingaformi. Þegar ljóst er að átt er við „capital" í 
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efnislegu formi (vélar, tæki, hráefni o.s.frv.), er 
notað orðið fjármunir. Þeir skiptast í varanlega 
fjármuni, þ.e. þá sem endast í meira en eitt 
framleiðslutímabil, og óvaranlega fjármuni, 
sem endast aðeins í eitt framleiðslutímabil. 
Auðmagn er því hér samheiti yfir fjármagn og 
fjármuni. 

2) Þessi gagnrýni verður ekki tekin fyrir í þessari 
grein. Það er vafamál hve mikið hún snertir 
Keynes. Keynes skilgreindi fulla atvinnu sem 
það stig atvinnu þar sem rauniaunaviðnám hefst. 
Hayek er greinilega að fjalla um tímabil þar sem 
raunlaunaviðnám á sér stað. 

3) Keynessagði um „Verð og framleiðsla": „Bókin 
eins og hún er, virðist mér eitthvað það hræði-
legasta þrugl sem ég hef nokkru sinni lesið". 
(Economica 1931. bls. 394) 

4) Hayek var alla tíð mjög á móti safnhugtökum af 
hvaða tagi sem er. Athyglisverður er í því sam-
bandi inngangur hans að „Hreina auðmagns-
kenningin", þar sem hann gagnrýnir hugtakið 
auðmagnsstofninn í heild. 

5) Þessi kafli byggir mikið á framsetningu austur-
rísku kenningarinnar hjá M. Faber (1979). 

6) Með afurðalaunum er átt við hve mikið af eigin 
framleiðslu launafólk getur keypt fyrir laun sín. 
Þetta eru raunlaunin frá sjónarhóli fjármagns-
eigandans. Raunlaunin frá sjónarhóli launafólks 
mæla hve mikil neyslugæði má kaupa fyrir laun-
in. 

7) Í neðanmálsgrein á blaðsíðu 53 segir Hayek: 
„Þar sem því hefur verið í alvöru haldið fram, að 
þar til tiltölulega nýlega hafi flestum hagfræð-
ingum verið ókunnugt um þá staðreynd að 
hækkun tekna muni leiða til aukins sparnaðar 
leyfist mér kannski að vísa til síðustu setningar-
innar í grein minni „Sparnaður'" í Encyclopedia 
of the Social Sciences, sem fjallar um þessa 
staðreynd eins og sjálfsagða og alþekkta í sam-
ræmi við þær skoðanir sem uppi voru þegar hún 
var gefin út". 

8) Verðlagið ákvarðast af hlutfallslegri eftirspurn 
eftir framleiðslu og neyslugæðum, sem ákvarðar 
bæði vogirnar í verðvísitöluna og það sem á að 
vega. 

9) Það er kannski móðgun við Hegel að líkja 
honum við Hayek, eða öfugt fyrir þá sem það 
kjósa. Hér er um það að ræða, að þegar Hegel 
var sagt að kenningar hans væru í ósamræmi við 
raunveruleikann, er hann sagður hafa svarað: 
„Aumingja veruleikinn". 

10) Sjá Weisskopf (1979) um reynsluna í Bandaríkj-
unum eftir seinni heimsstyrjöldina. Hægt er að 

leiða það út frá upplýsingum sem koma fram í 
. Steindl (1952), að gróðahlutfallið hafi fallið fyrir 

kreppuna 1929. 
11) Með jaðarhagkvæmni auðmagns eða fjármuna 

er átt við hve framleiðslan eykst mikið við að 
bæta við einni fjármunaeiningu, að öllu 
óbreyttu. Hjá Keynes verður þetta nánast það 
sama og væntanleg arðsemi fjárfestingar. 

12) Mikilvægt er að hafa í huga að hér er verið að 
fjalla um flæði þjóðhagslegs sparnaðar á gefnu 
tímabili og áhrif (raun)vaxta á hann. Þessu má 
ekki rugla saman við umræðuna hér á landi um 
áhrif raunvaxta á peningalegan sparnað, stöðu 
innlána í bönkum og stofn peningalegs sparnað-
ar. Á því leikur enginn vafi að lækkun raunvaxta 
(á innlánum) dregur úr peningalegum sparnaði 
og innlánum, og neikvæðir raunvextir bcinlínis 
rýra stofn innlána og peningalegs sparnaðar. 
Þetta þarf ekki að vera í mótsögn við það að áhrif 
vaxta á flæði þjóðhagslegs sparnaðar geti verið 
bæði vcik og óviss. 

13) Sjá Garegnani (1978/79). 
14) Sjá Pasinetti (1979). 
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Gunnar Helgi Hálfdanarson: 

Á h æ t t u f j á r m a g n o g n ý j u ng a r á 
f j á r m a g n s m a r k a ð i n u r n 

Greinin er að mestu samhtjóða erindi, sem flutt var hjá Félagi 
viðskiptafræðinga og hagfræðinga 28. febrúar 1985. 

Það ætti sérhverjum okkar að vera ljóst, að 
atvinnulíf landsmanna stendur nú á tímamót-
um. Tímar efnahagslegs andstreymis hafa 
enn á ný sannað, að þörf sé á uppstokkun í at-
vinnulífinu og að skapa þurfi fleiri og nýjar 
stoðir undir hagkerfi okkar. Ljóst er þó, að 
ekkert mun gerast í þessum efnum án fjár-
magns og að ástand íslenska fjármagnsmark-
aðarins mun tef ja fyrir allri f ramþróun, nema 
uppstokkun eigi sér samhliða stað á þeim 
markaði. 

Margt bendir til, að þessi uppstokkun á 
fjármagnsmarkaðinum sé þegar hafin og 
verði ekki stöðvuð svo auðveldlega. Bank-
arnir eru til að mynda farnir að leita nýrra 
leiða. Verðbréfaviðskipti fara einnig sívax-
andi, en þar fá sparifjáreigendur og fjár-
magnsnotendur þarfir sínar uppfylltar, þó að 
þeir njóti ekki forsjár kerfisins. Jafnframt 
má ætla, að lög, til að mynda um banka og 
vexti, verði frjálslegri í framtíðinni en verið 
hefur, og það mun flýta verulega framþróun 
fjármagnsmarkaðarins. 

Vegna hins viðamikla efnis, sem fjár-
magnsmarkaðurinn er, ætla ég að takmarka 
mál mitt fyrst og fremst við það svið hans, sem 
minnst hefur verið gerð skil í almennri um-
ræðu hér á landi, en það er áhættufjármagn. 

Áhættufjármagn er eitt af þeim orðum, 

sem nefnd eru nánast í sömu andránni og þegar 
rætt er um nýsköpun íslensks atvinnulífs. 
Ekki er ég viss um, að allir leggi sama skilning 
í orðið. Sumir telja eflaust, að hér sé um að 
ræða fé, sem ekki þurfi að greiða til baka, ef 
illa fer, og lítið þurfi að greiða fyrir, þegar vel 
gengur, t.d. svonefnd áhættulán, sem bera 
keim af styrkjafyrirgreiðslu. Strangt til tekið 
er áhættufjármagn ekki þetta. Það er fé, sem 
tekur þátt í súru og sætu, m.ö.o. það er eigið 
fé fyrirtækja. Enn aðrir nota orðið áhættu-
fjármagn í þrengri skilningi eða sem það fé, 
sem svonefnd „venture capital"-fyrirtæki 
leggja fram í afaráhættusaman atvinnurekst-
ur, en ég mun skýra þetta nánar á eftir. Hér 
mun ég setja samasem-merki við áhættufjár-
magn og eigið fé almennt. 

Margir líta á þörfina fyrir áhættufjármagn 
samfara nýsköpun atvinnulífsins sem kær-
komið tækifæri til að þróa verðbréfamarkað-
inn enn frekar og auka samskiptin við erlenda 
fjármagnsmarkaði í þeim efnum. Það kann 
nefnilega að vera vel mögulegt, að hin nýju 
fyrirtæki (eða breytt eldri), sem rísa upp, 
verði ekki eins samofin valdakerfi þjóðfélags-
ins og hafi því frjálsari hendur til arðbærs 
rekstrar, hluthöfum (eigendum) þeirra til 
heilla. 

Hér á eftir mun ég fjalla um, hvernig fjár-
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magnsskipan íslenskra fyrirtækja hefur áhrif 
á samkeppnisstöðu þeirra og þar meö þörfina 
fyrir áhættufjármagn, en þar næst, hvaða 
leiðir koma til greina við öflun þess, og hlut-
verk fjármagnsmarkaðarins í því sambandi. 

1.0. Fjármagnsskipan fyrirtœkja 
Eins og ég sagði áðan er fjármagnsskipan 

fyrirtækja eitt af samkeppnisráðum þeirra. 
Segja má, að velflest íslensk fyrirtæki séu 
bæði í innbyrðis og alþjóðlegri samkeppni, 
þ.e. á erlendum mörkuðum eða í samkeppni 
innanlands við erlendar afurðir. Af þessum 
sökum er afarmikilvægt, að íslensk fyrirtæki 
hafi ekki síðri möguleika til skynsamlegrar 
f jármögnunar á rekstri sínum en erlendir 
keppinautar þeirra. 

Fjármagnsskipan fyrirtækja kemur fram á 
þrjá vegu í rekstri þeirra, þ.e. í greiðsluhæfi, 
gjaldhæfi og fjármagnskostnaði þeirra. 

1.1. Greiðslu- og gjaldhœfi 
Greiðsluhæfi er ætlað að sýna hæfi fyrir-

tækis til að mæta greiðslum af skammtíma-
skuldum þess. Því minna sem það er, þeim 
mun meiri líkur eru á rekstrartruflunum og 
stöðvun, sem eftir aðstæðum getur leitt til 
gjaldþrots. Gjaldhæfi er ætlað að mæla, hve 
mikið af heildarfjármagni fyrirtækis má 
tapast, áður en gjaldþrot á sér stað og tapið 
fer að bitna á lánardrottnum. 

Eigin fé fyrirtækja (áhættufjármagni, sbr. 
skilgreiningu mína) er ætlað að gegna hlut-
verki höggvara í heimi sífellt övæntra 
atburða. Hærra eiginfjárhlutfall eykur gjald-
hæfi fyrirtækja og þar með lífslíkur í rekstrar-
og fjárhagslegu andstreymi. Þar sem nýjum 
fyrirtækjum er hættara við slíku andstreymi, 
verða þau að hafa hátt eiginfjárhlutfall og 
hafa því greiðan aðgang að áhættufjármagni. 
Sem dæmi má nefna, að í Bandaríkjunum er 
algengt, að þess sé krafist, að lánsfé fari aldrei 
yfir 25% af heildarfjármagni nýrra fyrirtækja 
og því verði að afla aukins eigin f jár , ef þörf er 
á viðbótarfjármagni. 

Þegar greiðslu- og gjaldhæfi íslenskra fyrir-

tækja er borið saman við erlend, er ljóst, að 
íslensk fyrirtæki standa mörg mun verr að vígi 
í þessum efnum, en ég mun fjalla um helstu 
ástæður þess hér á eftir. 

1.2. Fjármagnskostnaður 
Þriðja atriðið, sem fjármagnsskipan fyrir-

tækja hefur áhrif á, er fjármagnskostnaður 
þeirra. Fjármagnskostnaður fyrirtækja eru 
þeir vextir, gengistöp, verðbætur, afföll og 
arður, sem fyrirtæki verða að greiða fyrir fé 
það, sem bundið er í rekstrinum. Kostnaður 
af lánsfé kemur skýrt fram í rekstrarreikningi 
fyrirtækja, nema þau búi við fjárskort , en þá 
vantar inn fórnarkostnaðinn af honum. 
Kostnaður af eigin fé sést hins vegar ekki eins 
vel. Fyrir vikið telja margir stjórnendur, að 
eigið fé sé ódýrara fjármagn. 

Hinn almenni eigandi (hluthafi) er þó vart 
tilbúinn að samþykkja það, þar sem hann 
hlýtur til lengdar að krefjast arðsemi (arðs og 
verðhækkana), sem tekur mið af öðrum fjár-
festingarvalkostum í þjóðfélaginu á sama 
tíma. 

Kostnaður eigin f jár er og verður sennilega 
ávallt hár hér á landi, en það má einkum rekja 
til óstöðugs efnahagsumhverfis og íslenska 
hlutabréfamarkaðarins, smæðar hans og 
ástands. Reynslan erlendis hefur þó sýnt, að 
efnileg fyrirtæki, sem búið hafa við ófullkom-
inn fjármagnsmarkað í heimalandi sínu, hafa 
getað selt hlutabréf sín á mun hærra verði á 
stóru erlendu fjármagnsmörkuðunum og þar 
með lækkað fjármagnskostnað sinn umtals-
vert og þannig styrkt samkeppnisstöðu sína. 

Niðurstaðan er því sú, að íslensk fyrirtæki, 
sem vilja styrkja stöðu sína í samkeppni við 
erlend fyrirtæki, verða að huga betur en áður 
að fjármagnsskipan sinni og íhuga alla val-
kosti í þeim efnum, bæði innanlands og er-
lendis. 

2.0. Hlutverk fjármagnsmarkaðarins og helstu 
leiðir við öflun áhœttufjármagns 

Það er hlutverk fjármagnsmarkaðarins að 
koma fjármagnseigendum og notendum 
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saman og gera þeim kleift að ná samkomulagi 
um verð og k jö r f jármagnsins , þannig að hægt 
sé að afla f j á rmagns í tæka t íð og í rét tu formi. 
Ljós t er , að margar hindranir eru á því, að 
f j á rmagnsmarkaður inn hér á landi geti rækt 
þe t ta hlutverk sitt. Þó er eigið f j á r m a g n 
( áhæt tu f j á rmagn) það svið hans, sem orðið 
he fu r nánast algjörlega ú tundan , en það 
k e m u r m.a . f r am í lágu greiðslu- og gjaldhæfi 
íslenskra fyr i r tækja eins og ég gat um áðan. 

Ýmislegt bendir þó til, að skýringa hér á sé 
ekki bara að leita á f ramboðshl ið f já rmagns-
markaðar ins , heldur einnig á ef t i rspurnar-
hliðinni. 

Ef t i rspurnin eftir v iðbótareiginf jármagni 
hér á landi t ekur t . a .m. g ja rnan mið af því, að 
ekki þurfi að fórna valdastöðu eldri e igenda, 
sem sjálfir e ru oft ekki aflögufærir . Ljós t er 
því, að f j á rmögnun vaxtar íslenskra fyrir-
tæk ja eru í þeim tilvikum settar a fa rþröngar 
skorður . 

Ástœður: 

1. Arðsemi fyr i r tækja ræður mögulegu vaxt-
arstigi þeir ra , nema til komi v iðbótar f já r -
magn í formi nýs eigin f j á r eða lánsf jár . 

2. Viðbóta r eigið f j á rmagn f rá „u tanaðkom-
andi" má í mörgum tilvikum ekki raska 
hinu örugga valdahlutfall i , sem of t er 
miðað við að sé 51% eignarhlutdeild. 

3. Þó að auknar lántökur geti aukið vöxt 
fyr i r tækja á milli ára u m f r a m það , sem 
arðsemin leyfir, er l jós t , að reks t raráhæt ta 
fyr i r tækja setur þeim ákveðnar skorður í 
þessum e fnum - því meiri sem hún er , því 
áhæt tusamara er að nota lánsfé. Lánsfé 
eykur nefni lega þær sveiflur, sem geta 
orðið í a fkomu fyr i r tækja , og á þe t ta 
hvergi be tur við en um ný fyrir tæki, þar 
sem reks t raráhæt tan er yfirleitt mun meiri 
en í þeim eldri. 

Freistandi er að ætla, að hina óhóflegu 
no tkun lánsf já rmagns hér á landi megi að 
nokkru leyti r ek j a til „va lda"-s jónarmiða , en 

þau takmarka þau mið, sem hægt er að leita á. 
Miðin eru því g ja rnan vasi f rumkvöðulsins 
sjálfs, vina hans og ættingja eða þess lokaða 
hóps, sem honum tekst að koma saman og 
treystir sér til að hafa s t jórn á. 

Hins vegar er algengt, að hluthafar í lok-
uðum litlum félögum séu erfiðari viðfangs og 
m e ð meiri afskiptasemi en hluthafar í þeim 
stærri, og getur ástandið orðið illþolanlegt, ef 
gagnkvæmt traust skortir . Segja má þó, að 
algengt sé, að hluthafar hér á landi hafi haft 
meiri áhuga á viðfangsefnum viðkomandi 
fyrirtækis en eigin hag og hafi því oft láðst að 
huga að ávöxtunarkröfu sinni fyrr en of seint 
- það er nefnilega alls ekki sjálfgefið, að hinn 
almenni hluthafi hagnist, þó að fyrirtækið 
geri það. 

Hér skilur einmitt á milli s t jó rnenda eftir 
markmiðum þeirra. Hinir f ramsæknu halda 
góðu sambandi við hluthafana og gera sitt 
besta, til þess að hluthafarnir (eigendurnir) 
geti hagnast af þát t töku sinni í þeirri von, að 
með því sé verið að opna leið til f j á rmögn-
unar f ramt íðarvaxtar fyrirtækisins. Hinir, 
sem hafa önnur markmið og hugsa ekki um að 
rækta uppspret tu f já rmagnsins , eiga það líka 
á hættu, að hún þorni upp og fyrirtækið missi 
af vaxtarmöguleikum og veiki samkeppnis-
stöðu sína. 

Segja má, að sjálfstraust eigenda sem 
s t jó rnenda ráði því, hversu mikið þeir sætta 
sig við að þynna út eignaraðild sína og 
hver jum er boðin eignaraðild. Því meira sem 
sjálfstraustið er, því lægri eigin eignaraðild 
sættir hann sig við og því faglegri meðeigenda 
treystir hann sér að afla. Það er á þessu stigi, 
sem s t jó rnendur geta valið um fleiri leiðir við 
öflun v iðbótarh lu taf já r , hérlendis og erlend-
is, en allar ganga þær út á að fá „u tanaðkom-
andi" aðila sem meðeigendur . 

Ég nefni erlendis hér sérstaklega, þar sem 
það er ú tbre iddur misskilningur, að ekki þýði 
að leita eft ir er lendu eigin f já rmagni hingað 
til lands, nema s tofna eigi stórfyrirtæki í sam-
vinnu við er lenda hráefnissala eða sölufyrir-
tæki, sem oft eru f jö lþ jóðafyr i r tæki . Þetta er 
vissulega leið, en alls ekki sú eina. Auk þess-
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arar leiðar má segja , að í s tórum drá t tum sé 
um þ r j á r aðrar að ræða: 

1 . Almennt útboð („public offer ing") . 
Hlutabréf fyr i r tækja , sem eru nægjanlega 
stór og a rðsöm, eru boðin til kaups á al-
m e n n u m markaði hér eða t .d . í gegnum 
„over- the-counter" -markaðinn í Bret-
landi eða jafnvel er lenda kauphöll . Þessi 
leið er þó oft dýr og krefst g ja rnan stórs 
ú tboðs , 150-200 m.k r . , sérstaklega ef 
farið er í gegnum er lenda kauphöll . 

2. Lokað útboð („private p lacement") . 
F já rmagnse igendum, t .d . l í feyrissjóðum, 
t ryggingafélögum, verðbréfas jóðum 
(„institutional investors") og fyr i r tækjum 
eða t i l teknum einstaklingum er boðið 
hlutaféð til kaups. Kostnaðurinn þessu 
samfara er oft mun minni en þegar um 
a lmennt ú tboð er að ræða og hentar því 
mörgum minni ís lenskum fyr i r tækjum. 
Kostnaður inn er þó mismunandi , eftir því 
við hvern er talað. Hagkvæmast getur 
vcrið að laða að aðila, sem hafa áhuga á 
viðfangsefni umrædds fyrirtækis, en ekki 
eingöngu hagnaðinum. 

3. Áhœttufjármagnsfyrirtæki ( „Venture 
capitalists"). 
Þá eru til svonefnd áhæt tuf jármagnsfyr i r -
tæki, sem átt hafa s tóran þátt í nýsköpun 
t .d. bandar ísks efnahagsl í fs á s.l. á rum og 
talin eru ákaf lega mikilvæg þar og víðar 
við sköpun nýrra atvinnutækifæra. Á 8. 
á ra tugnum komu t .d. f rá litlum fyrir-
tæk jum 2/3 af 9 mil l jónum nýrra starfa, sem 
til urðu á þeim t íma í B a n d a r í k j u n u m , en 
ekker t f rá 1000 stærstu fy r i r tækjunum. 
„Ven tu re capitalists" hafa það að aðal-
markmiði að kaupa minnihlutaeign í nýj-
um eða eldri lokuðum hlutafé lögum, sem 
hafa f ramúrskarandi s t jó rnendur og af-
burða hagnaðar- og vaxtarmöguleika , en 
geta ekki sjálf nýtt þessa möguleika sína 
vegna f já rskor t s . Þau hafa ekki heldur 

verið nægjanlega arðsöm eða „stabí l" , t .d . 
vegna ungs aldurs, til að skapa tiltrú úti á 
hinum almenna markaði . Í Banda r ík jun -
um f já r fes ta áhæt tuf jármagnsfyr i r tæki ca. 
20% af fé sínu í ný jum fyr i r tækjum og 
80% í eldri. Fé, sem kemur frá áhættu-
f j á rmagns fy r i r tæk junum, er áhæt tuf já r -
magn í h inum þrengsta skilningi, þar sem 
mun áhæt tusamara er að festa fé í fyrir-
tæk jum, sem eiga eftir að sanna sig, en það 
getur oft tekið um eða yfir 5 ár. Áhæt tu-
f jármagnsfyr i r tæki kaupa hlutafé einungis 
m e ð mikla arðsemi (hagnað) í huga, sem 
þau ætla að losa af tur eftir 5 -10 ár. Þau eru 
þó yfirleitt tilbúin að sætta sig við mikla 
áhættu , ef þörf krefur . Mikilvægur þá t tur 
í því að ná hagnaðinum inn, er að sjá svo 
til, að hlutabréf viðkomandi fyrirtækis 
verði orðin góð og gild markaðsvara að 
f j á r fes t ingar t ímanum (5-10 á rum) liðn-
um, nema um það hafi verið samið, að 
eldri eigendur hafi forkaupsré t t að upp-
fyll tum ströngum skilyrðum um lágmarks-
árangur . Verðið er þó ávallt markaðsverð 
á söludegi. Þó að áhæt tuf jármagnsfyr i r -
tæki séu yfirleitt álitin dýr og geri miklar 
kröfur til samstarfsaðilans, geta þau of t 
verið a faráhugasamur og h já lpfús hlut-
hafi. Þessi fyrirtæki hafa g ja rnan tölu-
verða reynslu í s t jórnun og f jármála legu 
vafstri, sem þau miðla skjóls tæðingum 
sínum af, en hafa yfirleitt ekki mikla 
reynslu á tæknisviðinu. A ð lokum má geta 
þess, að mörg þeirra k jósa að vera sem 
næst tilgreindu fyrirtæki (1-2 t íma ferð) , 
t .d . bandar ísk „venture capitalists". Þess 
vegna er e . t .v . að vænta, að skoskir aðilar 
hefðu áhuga á þát t töku hérlendis og e. t .v . 
fyrirtæki auðmanna , sem margir eru meira 
„impulsive" f já r fes ta r . 

Segja má, að ef fara á fyrstu tvær leiðirnar, 
sé að ja fnaði mikilvægt að eiga „þokka legan" 
feril að baki , svo sem með tilliti til arðsemi og 
arðgreiðslna, en áhæt tuf jármagnsfyr i r tækin 
leggja hins vegar langmest upp úr vaxtar- og 
hagnaðarmögule ikum fyrirtækisins í f ramt íð-



106 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

inni. Ef t i r fa randi eiginleikar eru þó a lmennt 
álitnir skilyrði, ef fyr i r tækjum á til lengdar að 
verða ágengt við öflun viðbótar eigin f j á r : 

1. Fagmannlegir s t jórnunarhæt t i r , bæði á 
s t jórnar- og f r amkvæmdas t jó rna rþ rep inu . 

2. Vænleg markaðss taða til að keppa út frá í 
f ramt íð inni . 

3. Útf lu tn ingur , sérstaklega ef laða á að 
er lenda f j á rmagnse igendur . 

S t jó rnendur verða að undirbúa það vel, 
áður en þeir leita hófanna h j á f jármagnseig-
endum. Í fyrsta lagi getur það tekið nokkurn 
t íma , t .d . 2 - 3 ár, að koma þannig breyt ingum 
í gegn, að fyrir tækið verði álitið hafa áhuga-
verða eiginleika. Í öðru lagi er æskilegt, að 
hinir nýju meðe igendur geti auk þess h já lpað , 
t .d . m e ð v iðsk ip tasamböndum, sérþekkingu 
sinni og aðgangi að v iðbótar f já rmagni , ef 
þurfa þykir. Og í þr ið ja lagi verða núverandi 
e igendur og s t jó rnendur að átta sig á því, að 
þeir fá , eins og áður hefur komið f r am, aukið 
aðhald m e ð hinni nýju eignaraðild og verða 
því e . t .v . ekki eins fr jálsir til ákvarðana og 
áður . A ð síðustu má ekki gleyma því , að góð 
kynning getur gert gæfumuninn í því að 
„sel ja" f j á rmagnse igendum hugmyndina að 
f j á r fes ta í v iðkomandi fyrirtæki. 

Lokaorð 
H é r he fu r verið stiklað á stóru varðandi 

áhrif f j á rmagnssk ipanar á samkeppniss töðu 
fyr i r tækja , mikilvægi eigin f j á r m ö g n u n a r og 
helstu leiðir við öflun eigin f j á r á innlendum 
og e r lendum f j á r m a g n s m ö r k u ð u m . 

Í því sambandi er rétt að spyrja , hvort 
raunhæf t sé að gera ráð fyrir aukinni sölu 
h lu ta f j á r íslenskra fyr i r tækja hérlendis og er-
lendis. Sem s tendur eru ýrnsar lagalegar 
hindranir í veginum. Þær útiloka þó ekki 
f rekar i f r amþróun í þessum e f n u m , en gera 
róður inn vissulega erf iðari , á meðan engin 
breyting verður þar á. 

Þannig vantar algerlega samhæfða og skýra 
löggjöf um f jár fes t ingu út lendinga hér á 
landi, svo sem á sviði skatta- og gjaldeyris-

mála, en einnig með tilliti til a tv innugre inaog 
fasteigna. Ljóst er , að öll óvissa í þessum efn-
um dregur verulega úr l íkunum á, að íslensk-
um fyr i r tækjum takist að skapa áhuga er-
lendra f já rmagnseigenda . 

Af a t r iðum, sem draga úr f ramboði inn-
lends áhæt tuf já rmagns , má nefna mjög tak-
markaða r heimildir l ífeyrissjóða og trygging-
arfélaga til að f já r fes ta í atvinnulífinu hér á 
landi, en erlendis gegna svo nefndir „insti-
tutional investors" afarmikilvægu hlutverki. 
Þá má nefna íslensku skattalögin, en þau hafa 
um langt skeið meðhöndlað hlutafé óhag-
stæðar en annað sparifé landsmanna , þó að 
hér sé vissulega um áhættusamari f járfes t ingu 
að ræða. Úr þessu hefur þó verið bætt nú, en 
engan veginn nóg. Þegar spar i f já re igendur 
fara að geta grætt á f járfest ingu í h lu tabré fum 
(í formi arðs eða söluhagnaðar) og aðrir 
f ré t ta , að þeir hafi grætt á því, munu Íslend-
ingar fyrr en varir byr ja að f já r fes ta í hluta-
b ré fum og hætta að safna er lendum skuldum. 

A ð lokum má benda á vanþróaðan hluta-
b ré famarkað hér á landi, en hann dregur úr 
hagnaðarmögule ikum þeirra , sem f já r fes ta í 
h lu tabré fum. Nefna má sérstaklega hér , að 
íslensk áhættufjárrnagnsfyrir tæki munu fyrst 
geta að e inhver ju marki sinnt hinu mikilvæga 
hlutverki sínu við nýsköpun íslensks atvinnu-
Iífs, þegar h lu tabréfamarkaður inn verður 
s ta r fhæfur og getur f ramkal lað eðlilegar verð-
hækkanir á h lu tabréfum. Ég tel þó, að f jár -
festing í ný jum arðbærum atvinnugreinum, 
breyt t skattalög og sívaxandi áhugi fyrir 
ve rðbré fum muni á næstu 5 á rum gera hluta-
bréf efnilegra fyr i r tækja að góðri og gildri 
markaðsvöru og þar með auka f r a m b o ð 
áhæt tu f j á rmagns hér á landi. Þessi þ róun yrði 
eðlilegt f ramhald af því, sem verið hefur að 
eiga sér stað á íslenska f j á rmagnsmarkað-
inum á undanfö rnum 3 - 4 á rum, en hún 
kemur m.a . f ram í s tórauknu verðskyni spari-
f j á r ( f j á rmagns )e igenda og auknu f ramboði 
sparnaðarkos ta . 

Þessi þróun mun leiða til meiri áherslu á 
arðsemi og faglegra afskipta f jármagnseig-
enda af rekstri fyr i r tækja en áður , og er það 
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vel. Skili fyrirtæki ekki ákveðinni lágmarks-
arðsemi , mun ef t i r farandi eiga sér stað of tar 
en áður : 

1. Skipt er um s t jórn og/eða f ramkvæmda-
s t jó ra , eða 

2. fyrir tækið er selt eða leyst upp og andvirði 
eigna að f r ád regnum skuldum dreif t til 
e igendanna , svo að þeir geti f j á r fes t í 
öð rum hagkvæmari kos tum. 

Þá mun það auka þrýstinginn í þessum efn-
um, að langt ímalán eru nú öll orðin verð- og 
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gengistryggð. Skuldbreytingar geta því ekki 
lengur útvegað það, sem á vantar í rekstrin-
um. 

Helstu heimildir: 
Benth Holtug: 

Strategiske overvejelser i forbindelse med virk-
somhedens kapitalstruktur, Civilökonomen nr. 8/ 
1984. 

Viðtöl við bandarísk, kanadísk og ensk áhættufjár-
magnsfyrirtæki. 

Gögn frá Fjárfestingarfélagi Íslands hf. 



Ingvar A. Sigfússon: 

Þ j ó n u s t u j ö f n u ð u r 1974—1983 

Viðskiptajöfnuður skiptist í vöruskipta-
jöfnuð og þjónustujöfnuð. Í þessari grein er 
einkum fjallað um þjónustujöfnuð, hlutdeild 
hans í viðskiptajöfnuði á tímabilinu 1974-
1983, svo og þróun einstakra liða þjónustu-
jafnaðar. Upplýsingar, sem hér koma fram, 
eru byggðar á tölum greiðslujafnaðardeildar 
Seðlabanka Íslands. Þar sem miklar breyt-
ingar voru á gengi íslensku krónunnar og ann-
arra mynta á því tímabili, sem um verður 
fjallað, var gripið til þess ráðs í þessari grein 
að umreikna flestar tölur, sem notaðar eru, 
yfir á meðalgengi ársins 1983 samkvæmt 
meðalgengi SDR, sem fram kemur í töflu 5. 
Þar, sem þetta er ekki gert, er það tekið sér-
staklega fram í texta. 

Viðskiptajöfnuður 
Eins og áður sagði samanstendur viðskipta-

jöfnuður af vöruskiptajöfnuði og þjónustu-
jöfnuði. Jöfnuður innifelur bæði innstreymi 
og útstreymi. Innstreymi á viðskiptajöfnuði 
eru greiðslur fyrir útflutning á vöru og þjón-
ustu, en útstreymi eru greiðslur fyrir innflutn-
ing á vöru og þjónustu. Jákvæður viðskipta-
jöfnuður (afgangur) þýðir, að innstreymi er 
meira en útstreymi, en það hefur jafnframt í 
för með sér aukningu á gjaldeyriseign, sem 
síðan er hægt að nota til að greiða erlendar 
skuldir. Neikvæður jöfnuður (halli) þýðir 
aftur á móti, að taka verður lán erlendis til að 
greiða mismun á útstreymi og innstreymi eða 
eyða af þeim gjaldeyrisforða, sem safnast á 
þeim árum, þegar viðskiptajöfnuður og/eða 
f jármagnsjöfnuður hefur verið jákvæður. 

Í töflu 1 er sýndur viðskiptajöfnuður 
áranna 1974-1983 í m.kr. á gengi hvers árs 
fyrir sig. Einnig er sýnt hlutfall viðskiptajafn-
aðar af vergri þjóðarframleiðslu. 

Tafla 1. Viðskiptajöfnuðurinn. 

Viðskipta- Í hlut-
jöfnuður falli af 
(m.kr.) VÞF(%) 

Eins og kemur fram í töflunni var við-
skiptajöfnuður ekki jákvæður nema árið 
1978. Þá nam afgangurinn 1,6% af vergri 
þjóðarframleiðslu. Öll hin árin hefur verið 
halli, mestur 1974 og 1975 eða 11,1% af VÞF, 
og gætti þar mjög áhrifa af hækkandi olíu-
verði síðan árið 1982, er hallinn var 10% af 
VÞF. 

Skipting tekjuhliðar viðskiptajafnaðar, 
þ.e. útflutnings á vöru og þjónustu, var 
nokkuð sveiflukennd á tímabilinu. Hlutur 
vöruútflutnings var mestur 1980 eða 76,7% af 
heildarútflutningstekjum, en þjónustuút-
flutnings mestur 1982, 35,1%. Tafla 2 sýnir 
nánari skiptingu gjaldeyristeknanna. 
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Tafla 2. Hlutfall af heildarútflutningstekjum (%). 

Varnar-
Sjávar- Landb. - Iðnaðar- (Þaraf Aðrar Ferða- Sam- liðið Önnur 
afnrðir afurðir vörur ál) vörur þjónusta göngur nettó þjónusta 

1974 51,3 1,9 13,5 (10,0) 1,7 3,3 14,8 4,6 8,9 
1975 51,7 1,9 11,2 (6,9) 1,0 2,5 18,3 5,8 7,6 
1976 50,5 1,8 16,1 (11,7) 1,2 2,2 16,3 5,9 6,0 
1977 51,7 1,7 15,3 (10,3) 1,4 2,1 16,1 6,1 5,6 
1978 53,9 1,6 13,9 (9,5) 1,1 2,1 16,4 5,8 5,2 
1979 54,0 1,8 15,6 (9,7) 0,8 2,1 15,3 4,4 6,0 
1980 57,5 1,3 16,6 (9,3) 1,3 1,9 10,7 5,7 5,0 
1981 57,6 1,0 14,1 (7,1) 0,8 1,8 13,6 5,6 5,5 
1982 48,7 0,8 14,5 (6,5) 0,9 2,4 17,5 8,3 6,9 
1983 46,1 0,8 19,9 (11,9) 1,0 2,5 15,4 7,9 6,4 

Ekki er ástæða til að fara nánar í saumana 
á þessari töflu. H ú n skýrir sig sjálf. Hins 
vegar er rétt að benda á, að t ek juminnkun á 
einu sviði leiðir til hlutfal lsaukningar annars 
s taðar . Þet ta sést best árið 1980, þegar mikill 
samdrá t tu r varð á samgöngusviðinu, sem 
nánar verður farið út í hér á eft ir . Ár ið 1974 
var hlutfall vöruútf lutnings af hei ldarútf lutn-

ingi 68,4% og árið 1983 67 ,8%, hæst var hlut-
fallið 1980 eins og áður segir og lægst 1982. 
64 ,9%. Þar með hafa einnig komið f ram hlut-
föll þjónustuútf lutnings. 

Taf la 3 sýnir hlutfall einstakra gjaldaliða á 
viðskiptajöfnuði af heildarinnflutningi vöru 
og þ jónus tu . 

Tafla 3. Hlutföll af heildarinnflutningi (%). 

Sérst. Sérstakar Annar 
fjárf- rekstrar- Almennur Ferða- Sam- þjónustu 
vörur vörur innflutn. kostnaður göngur Vextir innfl. 

1974 10,4 5,0 59,3 3,6 11,5 3,8 6,4 
1975 9,0 6,9 56,7 3,1 11,2 5,5 7,6 
1976 7,6 5,9 57,5 3,7 11,0 7,1 7,1 
1977 8,8 5,0 48,7 4,3 11,1 6,2 5,9 
1978 4,5 5,3 59,9 4,7 13,9 6,6 5,2 
1979 4,9 5,0 58,8 4,5 15,1 7,2 4,5 
1980 5,7 5,1 59,5 4,3 12,7 7,6 5,1 
1981 5,6 4,7 57,6 5,1 12,4 9,7 4,9 
1982 3,1 4,4 56,6 5,6 14,3 11,2 4,8 
1983 2,3 5,4 55,5 5,8 13,4 11,9 5,7 

Í l iðnum sérstakar f já r fes t ingarvörur er 
innifalinn allur innflutningur vegna vi rkjun-
a r f r amkvæmda , innflutningur vegna bygg-
ingar s tór iðjuvera svo og innflutningur skipa 
og flugvéla. Undi r sérstakar reks t rarvörur 
fellur eingöngu hráefnis- og rekst rarvöruinn-

f lutningur til Ísals og íslenska járnblendifé-
lagsins á Grundar tanga . 

Ár ið 1974 nam vöruinnflutningur 74,7% af 
heildarinnflutningi vöru og þ jónus tu . Þet ta 
hlutfall lækkar síðan nokkuð stöðugt . 
Undan tekn inga r eru árin 1977 og 1980. Árið 
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Tafla 4. Út- og innflutningur og viðskiptajöfnuður. 

Útflutningur Innflutningur Viðskipta-
jöfnuður vöru þjónustu samtals vöru þjónustu samtals 
Viðskipta-
jöfnuður 

1974 328 152 480 -476 -161 -637 -157 
1975 475 247 722 -680 -256 -936 -214 
1976 736 321 1.057 -781 -318 -1.099 -42 
1977 1.018 435 1.453 -1.123 -426 -1.549 -96 
1978 1.763 736 2.499 -1.677 -731 -2.408 91 
1979 2.785 1.067 3.852 -2.691 -1.225 -3.916 -64 
1980 4.460 1.353 5.813 -4.307 -1.819 -6.126 -313 
1981 6.536 2.351 8.887 -6.732 -3.178 -9.910 -1.023 
1982 8.479 4.584 13.063 -10.364 -5.809 -16.173 -3.110 
1983 18.623 8.833 27.456 -18.156 -10.563 -28.719 -1.263 

1983 er þet ta hlutfall komið niður í 63 ,2%. 
Það eru e inkum tvö atriði, sem skýra þessa 
breyt ingu. Í fyrsta lagi dróst innflutningur 
sérs takra f já r fes t ingarvara mjög mikið saman 
eða úr 10,4% af heildarinnflutningi á vöru og 
þ jónus tu 1974 í 2 ,3% 1983. Í öðru lagi he fur 
vaxtakos tnaður aukist m jög eða frá því að 
vera 3 ,8% af heildarinnflutningi á vöru og 
þ jónus tu 1974 í 11,9% 1983. 

í þessum kafla he fur verið reynt að sýna 
uppbyggingu v iðsk ip ta ja fnaðar , þ .e . hver 
hlutur vörusk ip ta ja fnaðar og þ jónus tu j a fn -
aðar sé í þessum mikilvæga jöfnuði . Tafla 4 
sýnir v iðsk ip ta jöfnuð á ranna 1974-1983 í 
m .k r . á gengi hvers árs fyrir sig. 

Þet ta verður látið nægja um viðskipta-

j ö fnuð , en hér á eftir verður einungis f ja l lað 
um þ j ó n u s t u j ö f n u ð og hina einstöku þætti 
hans. 

Þ j ó n u s t u j ö f n u ð u r 
Þegar þ jónus tu jö fnuður áranna 1974-1983 

er skoðaður , koma í ljós þau umskipti , er át tu 
sér stað í k jö l far seinni ol íuverðsprengingar-
innar árið 1979. Á á runum 1974-1978 má 
segja, að jö fnuður inn hafi verið nánast á 
núlli, j ákvæður j ö fnuður í tvö ár, neikvæður 
hin þ r j ú , þó aldrei meira en 0,56% af vergri 
þ jóðarf ramleiðs lu . Árið 1979 fer halli á þ jón-
us tu jöfnuði síðan í 1,9% af V Þ F og 1980 í 
3 , 5 % , 1981 í 4 , 0 % , en lækkar síðan 1982 í 
3 ,9% og 1983 í 3 ,3%. 

Tafla 5. Þjónustujöfnuður. 

A gengi hvers árs Á föstu gengi m.v. SDR1) 

Útflutt Innflutt Þjónustu- Útflutt Innflutt Pjónustu- Meðalmið• 
þjónusta þjónusta jöfnuður þjónusta þjónusta jöfnuður gengi SDR 

1974 152 -160 -8 3.381 -3.559 -178 1,203 
1975 248 -255 -7 3.553 -3.654 -101 1,868 
1976 320 -318 2 4.073 -4.048 25 2,103 
1977 434 -426 8 4.998 -4.906 92 2,324 
1978 735 -743 -8 5.780 -5.843 -63 3,403 
1979 1.067 -1.225 -158 6.269 -7.198 -929 4,555 
1980 1.353 -1.819 ^166 5.802 -7.799 -1.997 6,241 
1981 2.351 -3.178 -827 7.358 -9.946 -2.588 8,551 
1982 4.584 -5.809 -1.225 8.860 -11.228 -2.368 13,846 
1983 8.833 -10.563 -1.730 8.833 -10.563 -1.730 26,762 

1) Samkvæmt meðalgengi S D R 1983. 
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Tafla 5 sýnir þ j ó n u s t u j ö f n u ð áranna 1974-
1983 í millj . kr . , bæði á gengi hvers árs fyrir 
sig og umre iknað yfir á meðalgengi ársins 
1983 samkvæmt meðalmiðgengi SDR. Í síð-
asta dálkinum er sýnt meðalmiðgengi S D R 
fyrir hvert ár fyrir sig. í öllum samanburði hér 
á eft ir verður miðað við tölur, umre iknaðar til 
meðalgengis 1983 samkvæmt ofanskráðu. 

Þ jónus tuút f lu tn ingur jókst ja fn t og þétt á 
t ímabil inu. A ð vísu var talsverður samdrát tur 
árið 1980, og 1983 varð lítilsháttar samdrát tur 
miðað við fyrra ár. Miðað við fast gengi var 
útflutt þ jónus ta 161% meiri 1983 en 1974. 
Stærstu liðirnir í þ jónustuútf lutningi á t íma-
bilinu voru t ek ju r af ferða- og dvalarkostn-
aði, sem námu um það bil 7 ,6% af heildar-
þ j ó n u s t u t e k j u m , t ek ju r af samgöngum, sem 
námu 51 ,5%, og síðan t ek ju r af varnarliði , en 
net tó námu þær t ek ju r 22% af hei ldarþjón-
us tu tek jum. Ef þessar tölur eru skoðaðar 
nánar , sést, að hlutdeild tekna af ferða- og 
dvalarkostnaði he fur verið nokkuð jö fn , milli 
7% og 8 % , ef undanskil ið er árið 1974, þegar 
hlutfallið var 10,6%. Þar fyrir utan er hlut-
fallið hæst 1980, 8 , 3 % , og lægst 1981, 6 ,7%. 
Hlutfall samgöngutekna sveiflast hins vegar 
verulega eða úr 45 ,8% lægst 1980 í 55,7% 
hæst 1977. Ár ið 1983 nam þetta hlutfall 
47 ,9% og 49 ,7% 1982. 

Á t ímabil inu 1974-1983 tæplega þrefaldað-
ist þ jónustuinnf lu tn ingur inn. Stærstu liðir 
hans á t ímabil inu voru ferða- og dvalarkostn-
aður , sem nam 14,6% af hei ldarþjónustuinn-
flutningi, kos tnaður vegna samgangna, sem 
nam um 41 ,5%, svo og vaxtakostnaður , sem 
nam um 25% að meðaltal i á t ímabil inu. Alls 
var kos tnaður vegna þessara liða meiri en 
80% af hei ldarþjónustuinnf lutningi . Það er 
e inkum vaxtakos tnaður , sem eykst á tímabil-
inu frá því að vera 15% af heild 1974 í 32,2% 
1983. Kos tnaður vegna samgangna er hlut-
fallslega mestur 1979, 48 ,4%, en minnstur 
1983, 36 ,5%. Hlutfal l ferða- og dvalarkostn-
aðar af he i ldarþ jónus tug jö ldum var n o k k u ð 
stöðugt á t ímabi l inu, ef undan eru skilin árin 
1975 og 1976, þegar hlutfallið var 11,3% og 

12,9%, annars var hlutfallið hæst 1977, 
15,8%, lægst 1974, 14,1%, en var 1983 
15,7%, sem var því nær óbreyt t f rá 1982. 

Í hlutfalli af vergri þ jóðarf ramleiðs lu hefur 
orðið mikil aukning á útfluttri þ jónustu 1982 
og 1983. Árið 1983 var hlutfallið 16,6% og 
1982 14,7%. Hin árin var hlutfallið lægst 
1980, 10,1%, en hæst 1975, 12,9%. Ef sama 
hlutfall er skoðað fyrir innflutta þ jónus tu , 
kemur í ljós aukning úr 12,9% 1978 í 14,5% 
1979, síðan er mikil hækkun 1982 eða í 18,6% 
miðað við 15,5% 1981. Ár ið 1983 er hlutfallið 
19,9%. Á tímabilinu er hlutfallið lægst 1977, 
11,2%. 

Í köf lunum hér á eft ir verður nánar rætt um 
þróun einstakra l i ðaþ jónus tu j a fnaða r , og ber 
hver kafli sama nafn og tafla í meðfylgjandi 
töf lukafla . 

Ferða- og dvalarkostnaður 
Upplýsingar um ferða- og dvalarkostnað 

koma frá gjaldeyriseftirliti Seðlabankans, 
sem fær sundurl iðaðar upplýsingar um 
keyptan og seldan gjaldeyri h já bönkum og 
spar is jóðum. Við þet ta bætast svo upplýs-
ingar f rá bókhaldi Seðlabankans um íslenska 
seðla, sem keyptir eru og seldir erlendis. 

Eins og f ram kemur í töflu 7 hafa gjaldeyr-
is tekjur af Fr íhöfninni í Keflavík numið frá 
10% til 14% af he i ldar tek jum vegna ferða- og 
dvalarkostnaðar . Taka verður f r am, að 
þessar tölur eru miðaðar við gjaldeyrisskil 
F r íha fnar innar , þannig að ekki er gerður 
gre inarmunur á því, hvort það er Íslendingur 
eða út lendingur , sem greiðir fyrir vöru í 
e r lendum gjaldeyri . T e k j u r n a r virðast hafa 
aukist nokkuð í s tökkum. Ár ið 1978 aukast 
t ek ju rna r um 18,2 m.kr . eða um 52 ,7%, og 
árið 1980 aukast t ek ju rna r um 10,9 m.kr . eða 
18,8%. í þessu dæmi er ef til vill ekki rétt að 
segja t ek ju r , heldur f r eka r gjaldeyrisskil. 
Liðurinn aðrar t ek ju r af er lendum ferða-
m ö n n u m felur í sér öll önnur gjaldeyrisskil 
íslenskra fyr i r tækja , sem viðskipti hafa við 
er lenda f e rðamenn hér á landi, svo sem 
hótela , veit ingastaða, verslana o.fl . Stærstu 
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Tafla 7. Ferða- og dvalarkostnaður. 
(í m.kr. á föstu gengi1)) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Tekjur: 
Fríhöfnin, Keflavík 28,9 31,6 31,8 34,5 52,7 58,1 69,0 69,6 66,4 69,6 
Aðrartekjur af erl. 
ferðamönnum 331,3 227,7 254,5 317,7 353,0 404,9 410,3 425,0 540,1 612,0 

Samtals 360,2 259,3 286,3 352,2 405,7 463,0 479,3 494,6 606,5 681,6 

Gjöld: 
Vegna verslunar-
og viðskiptaferða 37,7 35,9 47,1 85,1 103,8 140,5 143,2 183,6 234,2 286,6 
Almennur ferða-
kostnaður 353,8 265,2 337,2 519,4 578,1 647,4 718,6 1.013,5 1.076,1 929,2 
Námskostnaður 91,3 100,4 118,3 140,5 170,7 219,7 241,4 331,3 378,1 374,1 
Annar kostnaður 20,1 12,8 19,0 28,9 39,3 30,5 32,1 44,7 72,8 70,4 

Samtals 502,9 414,4 521,6 773,9 891,9 1.038,1 1.135,5 1.573,1 1.761,2 1.660,3 

Tekjur—gjöld -142,7 -155,1 -235,4 -421,7 ^86 ,2 -575,1 -656,0 -1.078,5 -1.154,7 -978,7 
0 Samkvæmt meðalgengi S D R 1983. kr. 26,7617. 

breyt ingarnar , sem verða milli ára, voru árið 
1975, þegar t ek ju r lækkuðu um 31,3% miðað 
við 1974 eða um rúmar 103 m.kr . Eft i r 1975 er 
um nokkuð s töðuga aukningu að ræða frá ári 
til árs, mest árið 1977, er aukningin var 24,8% 
miðað við 1976, og 1982, er aukningin var 
27,1% miðað við 1981. Ár ið 1983 námu 
t ek ju r af e r lendum f e r ð a m ö n n u m 681,6 
m.kr . 

Ferða- og dvalarkostnaði Íslendinga er-
lendis er í töf lunni skipt í f jó ra f lokka, sem 
skýras ig vel sjálfir. Gjö ld vegna verslunar- og 
viðskiptaferða vaxa úr því að vera 7 ,5% 
hei ldarferða- og dvalarkos tnaðar 1974 í 
17,3% 1983. Ár ið 1982 var þet ta sama hlutfall 
13 ,3%, sem er svipað og 1979. Ef aukning á 
milli ára er mæld, kemur í ljós rúmlega 80% 
aukning 1977, 29 ,1% aukning 1978, 35 ,3% 
1979, árið 1981 28,2% aukning, 1982 27,5% 
og 1983 22 ,4%. Hin árin er um litlar breyt-
ingar að ræða miðað við árið á undan . Ré t t er 
að benda á, að ekki er öruggt , að skipting 
milli verslunar- og viðskiptaferðalaga annars 
vegar og a lmenns fe rðakos tnaðar hins vegar 
sé fyllilega rét t . 

Stærsti liðurinn í ferða- og dvalarkostnaði 

er hinn almenni fe rðakos tnaður . Hlutdeild 
hans í hei ldarkostnaði var rúm 70% 1974 og 
61,1% 1983. Samdrá t tu r var árin 1975, er al-
mennur fe rðakos tnaður var 25% minni en 
1974, og 1983, er lækkunin nam 13,6% frá 
árinu áður . Hin árin var um aukningu að 
ræða, mest 1977, 54% miðað við 1976, og árið 
1981, 41% miðað við 1980. Heildarútgjöld 
vegna a lmenns fe rðakos tnaðar voru 929,2 
m.kr . árið 1983 miðað við 1.076,1 m.kr . 1982. 
Það er rétt að taka f r am, að sú aukning, sem 
f ram kemur á milli ára , er ekki raunaukning, 
þó svo að miðað sé við sama gengi öll árin. Til 
að fá f ram raunaukningu þarf að taka tillit til 
verðbólgu í viðskiptalöndum okkar . 

Næststærsti gjaldaliðurinn er námskostn-
aður , en hann nam á t ímabil inu um 21% af 
ferða- og dvalarkostnaði í heild. Ef breyting 
milli ára er skoðuð, kemur í l jós, að mest 
aukning varð milli á ranna 1980 og 1981 eða 
37 ,2%. Árið 1979 jókst námskos tnaður um 
28,7% miðað við 1978. U m 1% samdrát tur 
var árið 1983 miðað við 1982. Árið 1983 námu 
hei ldargjöld vegna námskostnaðar 374,1 
m.kr . Var það 22,5% af hei ldargjöldunum 
vegna ferða- og dvalarkostnaðar . 
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Í l iðnum annar kos tnaður er um að ræða 
s júkrakos tnað , sem er stærsti hlut inn, svo og 
sölu á ís lenskum seðlum erlendis. 

Samgöngur 
Upplýsingasöfnun varðandi samgönguliði 

er tv íþætt , annars vegar er stuðst við gagna-
söfnun gjaldeyriseftirl i ts , og hins vegar sendir 
gre iðs lu jafnaðardei ld Seðlabankans fyrir-
tæk jum spurningalista. 

Eins og f r a m kemur í töflu 8 hefur j ö fnuðu r 
samgönguliða verið jákvæður í f imm ár, en 
neikvæður í f imm ár. Þetta segir þó ekki alla 
söguna. Ef t ímabil ið er tekið í heild, fæst 
j ákvæður j ö fnuðu r upp á 1.914 m.kr . Það er 
aðeins árið 1980, sem jö fnuður inn er verulega 
neikvæður eða um 663 m.k r . . H a n n er hins 
vegar jákvæður um 800 m.kr . 1977, 643 m.kr . 
1976 og 546 m.kr . 1978. Ár ið 1983 er jö fnuð-
ur samgangna jákvæður um 373 m.kr . 

Stærsti liður samgangna eru t ek ju r ís-
lenskra f lugfélaga. H a n n er einnig sá liður, 
sem sýnt he fur hvað mesta breytingu á ára-
tugnum. Á árinu 1980 var sveiflan mest , er 
t ek ju rna r minnkuðu úr 2.412 m.kr . í 1.331 
m.kr . eða um 44 ,3%. Hlu tur samgangna í 
heildarútf lutningi vöru og þjönustu hrapaði 
úr 15,3% 1979 í 10,7% 1980. Það, sem orsak-
aði þet ta t ek ju t ap , var mikill samdrát tur í 
farþegaf lutningum á Norður-Atlantshafsleið-
inni. Þessi samdrá t tu r var a lmennur og ekki 
e invörðungu bundinn við íslensk flugfélög. 
Ár ið 1981 var mun bet ra , þó voru t ek ju r þess 
árs 11% minni en þær voru 1979. Árið 1982 
jukust t ek ju rna r um tæp 3 5 % , en minnkuðu 
1983 um 12,2%. Frá 1974 til 1979 nam hlutur 
f lugtekna að meðaltal i 72 ,5% af heildarsam-
göngu tek jum. Árin 1980-1983 var þet ta 
hlutfall 58,1% og árið 1983 60 ,0%, svo að 
ljóst er , að þa rna hefur orðið mikil breyting. 
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Stærsti liður tekna eru farþegaflutningar, en 
aðrir liðir eru farm- og póstflutningar og 
leigutekjur, svo að helstu liðir séu nefndir. 

Tekjur íslenskra skipafélaga eru annar 
stærsti liðurinn á tekjuhlið samgangna. Ef 
tímabilið er tekið í heild, námu tekjur skipa-
félaga um 23% af heildarsamgöngutekjum. 
Lægst var þetta hlutfall 1974, 14,7%, en hæst 
1980, 39,2%. Árið 1983 var hlutfallið 28,6% 
borið saman við 24,1% 1982. Milli ára var 
aukningin mest 1980 eða 44,6% miðað við 
1979, um 27% 1978 miðað við 1977 og 37,3% 
1975 miðað við 1974. Samdráttur um 5,2% 
var 1982 miðað við 1981. Tekjur skipafélaga 
eru einkum tekjur af farmgjöldum vegna út-
flutnings svo og leigutekjur og tekjur af flutn-
ingi milli hafna erlendis. 

Aðrir liðir eru tekjur af erlendum skipum, 
en það eru einkum hafnargjöld og olíusala, 
tekjur af flugumferðarþjónustu og aðrar 
tekjur , sem eru einkum olíusala til erlendra 
flugvéla, lendingargjöld og annað tilfallandi. 

Eins og litið var á nettótekjur íslenskra 
skipafélaga er fróðlegt að gera slíkt hið sama, 
að því er snertir flugfélögin. Árið 1974 námu 
nettótekjur íslenskra flugfélaga 258 m.kr. í 
þjónustujöfnuði. Árin 1975 til 1978 voru 
nettótekjur frá 676 m.kr. til 911 m.kr. Út-
gjöldin jukust um 58,1% 1977 miðað við 1976 
og 42,3% 1979 miðað við 1978. Árið 1979 
gerðist það síðan, að tekjur stóðu svo til í stað 
miðað við 1978, meðan útgjöld jukust um 
42,3% eins og áður sagði. Þetta hafði í för 
með sér rýrnun nettótekna úr 911,5 m.kr. 
1978 í 340 m.kr. 1979 og 296,3 m.kr. 1980, en 
síðan fóru þær í um 600-700 m.kr. 1981-
1983. Eins og áður hefur verið sagt á þetta 
rætur sínar að rekja til hækkunar olíuverðs 
1979 svo og samdráttar í farþegaflutningum 
á Norður-Atlantshafsleiðinni 1980. Árið 1980 
lækkuðu útgjöld flugfélaga um 40%. Árið 
1981 jukust þau aftur um 48,1%, en voru 
samt 26% lægri en þau voru 1979. Útgjöldin 
jukust einnig 1982 um 44%, en lækkuðu síðan 
aftur 1983 um 11,3%. Stærstu liðirnir í út-
gjöldum flugfélaga eru lendingargjöld, elds-
neytiskostnaður, auglýsingakostnaður, við-

halds- og viðgerðarkostnaður, leigugjöld og 
skrifstofukostnaður erlendis. 

Eins og á tekjuhliðinni eru það gjöld ís-
lenskra skipafélaga, sem eru annar stærsti lið-
urinn, ef tímabilið er skoðað í heild, eða um 
33,5% af heildargjöldum samgangna. í tvö ár 
voru gjöld skipafélaga hæst, það var 1980, 
þegar þau voru 46,8%, og 1981, þegar þau 
voru 43,4%. Árin 1974-1983 voru gjöld 
skipafélaga alltaf hærri en tekjur, þ.e. að 
segja hvað greiðslujafnaðartölur varðar. 
Fram að 1980 voru nettótekjur neikvæðar um 
allt að 200 m.kr. á ári. Árið 1980 verða síðan 
snögg umskipti, en þá aukast útgjöld um rúm 
80% og nettótekjur verða neikvæðar um 510 
m.kr. Þessi halli helst síðan 1981 og 1982, en 
var ekki nema um 118 m.kr. 1983. í gjöldum 
íslenskra skipafélaga vega þyngst eldsneyti, 
hafnargjöld og viðhalds- og viðgerðarkostn-
aður. Eins og áður sagði jukust tekjur skipa-
félaga um 13,9% 1983, en gjöld drógust 
saman um 16,4% og jöfnuður stórbatnaði 
miðað við 1982. 

Gjöld íslenskra fiskiskipa fela í sér kostnað 
fiskiskipa, sem landa erlendis, og er þar um 
að ræða löndunarkostnað, kaup á vistum, 
brennsluolíu og varahlutum ásamt minni-
háttar viðgerðarkostnaði. Þessi liður er háður 
talsverðum sveiflum, sem orsakast bæði 
vegna breytilegs fjölda söluferða frá einu ári 
til annars ásamt breytilegu magni á kaupum 
framangreindra nauðsynja. Mestur er kostn-
aðurinn 1980, 412,9 m.kr. , og 1982, 335,6 
m.kr. Árið 1983 nam þessi kostnaður 251,3 
m.kr. 

Önnur gjöld innifela m.a. greiðslur til 
áhafna skipa og flugvéla í erlendum gjaldeyri 
og farmgjöld til erlendra skipafélaga fyrir 
vöruinnflutning, en þar vega greiðslur til 
olíuflutningaskipa þyngst. 

Vaxtagjöld og tekjur 
Það er ekki þörf á að fjalla ítarlega um 

vaxtagjöld, þar sem um þau er fjallað á hverju 
ári í Fjármálatíðindum í greinum um erlend 
lán. Vaxtatekjur í erlendum gjaldeyri eru 
vegna reikninga, sem gjaldeyrisbankar eiga 
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Tafla 9. Vaxtagjöld og -tekjur. 
(í m.kr. á föstu gengi 1)) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Vaxtatekjur 131,1 45,8 75,2 97,9 107,0 231,5 271,4 494,6 657,5 355,0 
Vaxtagjöld: 
Vegna langra lána 
einkaaðila 113,5 140,5 168,1 162,4 203,6 209,8 327,6 472,9 531,5 370,1 
Vegna langra lána 
opinberraaðila 264,7 339,6 498,8 590,9 763,5 975,5 1.265,0 1.626,6 1.840,1 1.967,1 
Vegna langra lána 
lánastofnana 106,8 140,5 207,4 215,4 234,4 275,1 366,9 510,1 605,1 635,1 
Vegna stuttra lána 49,0 107,6 122,3 138,1 150,1 185,7 207,1 395,8 531,5 432,9 

Samtals 534,0 728,2 996,6 1.106,8 1.351,6 1.646,1 2.166,6 3.005,4 3.508,2 3.405,2 

Vaxtatekjur - gjöld -402,9 -682,4 -921,4 -1.008,9 -1.244.6 -1.414,6 -1.895,2 -2.510,8 -2.850,7 -3.050,2 
" Miðað við meðalgengi S D R 1983. kr. 26.7617. 

erlendis, en aðallega vegna ávöxtunar gjald-
eyrisforða Seðlabankans . Mikil hækkun 
he fu r orðið á vaxtagjö ldum vegna er lendra 
skammt íma lána , ekki e invörðungu vegna 
aukningar á e r lendum skammt íma lán tökum, 
heldur hafa breytilegir vextir að sjálfsögðu 
einnig haf t áhrif. Þó er l jóst , að töluverð 
aukning varð á skammt íma lán tökum árin 
1981 og 1982. Ár ið 1981 jukust vaxtagreiðslur 
vegna stuttra lána úr 207 m.kr . í 396 m.kr . og 
1982 í 532 m.kr . 

Taf la 6 er tekin upp úr greininni „Er lend 
lán 1983" í ágús t -desember-hef t i F jármála-
t íðinda 1984. Taf lan sýnir meðalvexti úti-
s tandandi langra er lendra lána, f lokkaðra 
eft ir vax tak jö rum þeirra , á t ímabil inu 1979-
1983. 

Tafla 6. Meðalvextir. 

Breytilegir 
Fastir vextir vextir LIBOR USD 

1983 9,3 (10,2) 10,7 (10,3) 10,8 (10,5) 
1982 9,3 (9,5) 14,4 (13,3) 14,4 (13,8) 
1981 8,6 (10,8) 17,4 (17,1) 17,6 (17,2) 
1980 8,4 (8,7) 15,1 (14,9) 15,5 (15,0) 
1979 8,1 (8,9) 12,2 (12-4) 12,5 (12,9) 

Með föstum vöxtum er átt við vexti af lán-
um, þar sem fas tákveðið er í lánssamningi, 

hver vaxtaprósentan skuli vera. Eins og f ram 
kemur í töflunni hækkuðu breytilegir vextir 
mikið eftir ol íuverðshækkunina 1978-1979. 
Fastir vextir hækkuðu einnig, en ekki í eins 
s tórum s tökkum. Svigatölur sýna vaxtaprós-
entu þeirra lána, sem tekin eru á viðkomandi 
ári. 

Tryggingar 
Eins og f ram kemur í töflu 10 er þet ta ekki 

stór liður í þ jónus tu jöfnuði . Upplýsingar um 
tryggingatekjur og gjöld fást f rá tryggingafé-
lögum, gjaldeyriseftirliti Seðlabankans svo 
og Hags tofu Íslands. Tryggingatekjur eru 
aðallega iðgjöld vegna trygginga á útflutningi 
og endurtrygginga frá e r lendum aðilum svo 
og t jónabætur til innlendra aðila frá 
e r lendum. T e k j u r n a r hafa verið tiltölulega 
s töðugar á t ímabil inu, ef undan er skilið árið 
1979, er inn komu t jónabætur vegna flug-
skaða. Tryggingagjöld eru e inkum iðgjöld 
vegna endurtrygginga íslenskra tryggingafé-
laga erlendis, t jónabætur til er lendra aðila 
svo og iðgjöld til er lendra tryggingafélaga 
vegna innflutnings til Íslands. Eins og kemur 
f ram í töflu 10 er þessi liður tiltölulega stöð-
ugur, hæstur 1983, 385 m.k r . , lægstur 1979, 
218 m.kr . Ne t tó t ek ju r vegna trygginga hafa 
ávallt verið neikvæðar, ef undan er skilið árið 
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Tafla 10. Tryggingar. 
(í m.kr. á föstu gengi1)) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Tekjur 300,3 235,0 230,4 233,9 249,4 436,5 197,2 228,5 193,2 295,0 
Gjöld 366,9 308,0 295,2 312,0 263,3 218,1 240,0 281,5 309,4 385,0 
Tekjur—gjöld -66,6 -73,0 -64,8 -78,1 -13,9 218,4 42,8 -53,0 -116,2 -90,0 

1) Miðað við meðalgengi S D R 1983. kr. 26.7617. 

1979. Mestur halli var 1982, 116 m.k r . , 
minnstur 1978, 14 m.kr . 

Varnarliðsviðskipti 
Það er ekki hægt að bæta miklu við það, 

sem lesa má út úr töflunni yfir varnarliðsvið-
skipti. 

M e ð g jö ldum vegna varnarliðsviðskipta er 
e inkum átt við þann er lenda kostnað, sem 
verk takar verða fyrir vegna f r amkvæmda 
fyrir varnarl iðið og þurfa að greiða í erlend-
um gjaldeyri . T e k j u r verktaka fara nát túru-
lega eftir því, hve umfangsmiklar f ram-
kvæmdir eru hver ju sinni. Þannig virðast t .d . 
umsvifin hafa aukist verulega 1982 og 1983 
miðað við árin á undan . Kaup varnarliðsins á 
íslenskum k rónum er andvirði þess gjaldeyr-
is, sem það fær skipt í íslenskum gjaldeyris-
bönkum. Þessar k rónur eru síðan no taðar til 
að greiða ís lenskum s ta r f smönnum h já varn-
arliðinu laun svo og til greiðslu fyrir þær 

vörur , sem keyptar eru á innlendum markaði . 
Þau flutningsgjöld, sem varnarliðið greiðir 
íslenskum skipafélögum, koma hér f ram 
undir l iðnum tek jur vegna flutninga, en eru 
ekki talin til samgönguliðar þ jónus tu ja fnað-
ar. T e k j u r olíufélaga eru greiðsla fyrir leigu á 
ol íugeymum og aðra þ jónus tu olíufélaga við 
varnarliðið. Sú aukning, sem verður á öðrum 
t ek jum 1980, er e inkum vegna tengingar flug-
vallarbyggðarinnar við Hitaveitu Suðurnesja . 

Ýmsar þjónustutekjur og gjöld 
Upplýsingar um ýmsar þ jónus tu tek ju r og 

gjöld koma frá gjaldeyriseftirliti Seðlabank-
ans, Ísal, Pósti og síma og ríkisbókhaldi . 

T e k j u r Pósts og síma eru er lendar t ek ju r 
fyrir póst- og s ímaþjónus tu , f r ímerk jasö lu til 
ú t landa og greiðslur er lendra aðila vegna 
hlutdeildar í rekstri lóranstöðva. Umboðs-
laun innlendra aðila vegna innflutnings eru 

Tafla 11. Varnarliðsviðskipti. 
(í m.kr. á föstu gengi1)) 
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Tafla 12. Ýmsar þjónustutekjur og gjöld. 
(í m.kr. á föstu gengiu) 

stærsti einstaki l iðurinn. Ár ið 1983 var heild-
a rupphæð umboðs launa 543,6 m.kr . Var það 
15,5% hækkun miðað við 1982. Helstu liðir 
annar ra tekna eru endurgreiðslur , t ek ju r 
vegna sér f ræðiþjónustu og tækniaðstoðar , 
dómsútg jö ld , skaðabætur , sektir , v innulaun, 
t e k j u r af rekstri er lendra sendiráða á Íslandi 
o.f l . Gjö ld vegna u tanr ík isþ jónus tu eru 
kos tnaður vegna rekstrar sendiráða og fasta-
ne fnda erlendis. Gjö ld Pósts og s íma eru 
greiðslur til út landa vegna síma- og pós tþ jón-
ustu. G jö ld vegna álbræðslu eru vaxtagreiðsl-
ur af e r lendum lánum álbræðslunnar , 
greiðslur f lutningsgjalda til e r lendra skipafé-

laga o.fl . Þessir liðir eru teknir hér með til 
þess að greina þá f rá öðrum vaxtagjöldum og 
f lutningskostnaði , vegna þess að álbræðslan 
er að öllu leyti í eigu er lendra aðila. Stærstu 
liðir í öðrum greiðslum eru greiðslur vegna 
vinnulauna, kvikmyndaleigu, einkaleyfa, 
dómsútgja lda sekta og skaðabóta , svo að 
nokkuð sé nefn t . Öll árin 1974-1983 voru 
ýmis þ jónus tugjö ld hærri en ýmsar þjónustu-
tek jur . Mestur var munurinn 1980,320 m.kr . , 
1981, 439 m.k r . , og 1982, 283,7 m.kr . Þet ta 
stafaði að mestu leyti af hærri þ jónustugjöld-
um vegna álbræðslu þessi ár. 



Sigfús Gauti Þórðarson: 

Á k v a r ð a n i r S e ð l a b a n k a Í s l a nds u m 

drá t t a rvex t i 

I. Inngangur 
Hér á landi hafa m.a. lengi verið gerðar þær 

kröfur til vaxtareglna, að tiltölulega auðvelt 
sé að breyta vöxtum t.d. með tilliti til ástands 
efnahagsmála á hverjum tíma og jafnframt að 
samræmi sé á milli vaxta banka og utan 
þeirra. 

Til þess að verða við umræddum kröfum 
um samræmi og sveigjanleika hefur því 
hinum almennu vaxtalögum hér á landi, 
okurlögunum, sem lögfest voru árið 1933, 
verið breytt, bæði að því er samningsvexti og 
dráttarvexti snertir, svo og sérákvæðum um 
dráttarvexti af víxlum og tékkum, þannig að 
almennir vextir hafa verið ákveðnir þeir sömu 
og hjá bönkum og vísað í því sambandi ýmist 
í heimild Seðlabankans í 16. gr. þá gildandi 
Landsbankalaga nr. 63/1957 og síðar í 13. gr. 
laga nr. 10/1961 um Seðlabanka Íslands. 5. gr. 
okurlaganna var, fyrir umrædda samræm-
ingu, í framkvæmdinni, talin taka til allra 
peningakrafna, sem lytu reglum einstaklings-
réttar og voru ekki háðar sérreglum um drátt-
arvexti. Þetta víðtæka gildissvið 5. greinar 
okurlaganna var Seðlabankinn síðan talinn 
hafa þrengt með ákvæðum í vaxtaauglýs-
ingum sínum, þannig að ákvæðið var aðeins 
talið gilda um dráttarvexti í peningalánsvið-
skiptum, sbr. hér á eftir. 

Ekki verður rætt svo um dráttarvaxta-

ákvarðanir Seðlabankans að ekki verði 
vitnað til dóma og er því nokkurra döma getið 
hér á eftir. 

II. Núgildandi heimild Seðlabankans til að 
ákveða dráttarvexti 
Í 13. gr. laga nr. 10 frá 1961 um Seðlabanka 

Íslands segir svo: „Seðlabankinn hefur rétt til 
að ákveða hámark og lágmark vaxta, sem inn-
lánsstofnanir, er um ræðir í 10. grein, mega 
reikna af innlánum og útlánum. Nær þetta 
vald einnig til að ákveða hámarksvexti sam-
kvæmt lögum nr. 58/1960. Vaxtaákvarðanir 
skulu birtar í Lögbirtingablaði. Ákvörðunar-
vald þetta nær einnig til þóknunar, sem jafn-
gildir vöxtum að áliti Seðlabankans." 

Með lögum nr. 13/1979 um stjórn efnahags-
mála o.fl., var sett ákvæði til bráðabirgða, 
sem viðbót við 13. gr., sem fól aðallega í sér 
stefnumark í sambandi við verðtryggingu inn-
og útlána. Þar sem talið er að umræddu 
stefnumarki hafi verið náð varðandi innlán og 
samsvarandi útlán og þar sem ákvæðið var 
ekki talið taka sérstaklega til dráttarvaxta 
verður ekki nánar farið út í það hér. 

Þótt Seðlabankinn hafi ótvírætt vald skv. 
13. gr. til að ákveða vexti ber Seðlabankanum 
að hafa samráð við ríkisstjórnina í öllum 
veigamiklum málum sbr. 4. gr. laga bankans 
og verður að beygja sig undir vilja ríkis-



ÁKVARÐANIR SEÐLABANKA ÍSLANDS UM DRÁTTARVEXTI 119 

stjórnar ef ágreiningur er uppi. Fullyrða má 
að ef Seðlabankinn hefði einn fengið að ráða 
í vaxtamálum hér á landi, má ætla að vextir, 
þ.m.t. dráttarvextir, hefðu almennt verið 
hærri en verið hefur á undanförnum árum. 

III. Fyrstu dráttarvaxtaákvarðanir bankans 
Í hinni fyrstu vaxtaauglýsingu, sem tók 

gildi 1. janúar 1965 og var jafnframt fyrsta 
ákvörðun bankans um dráttarvexti var tekið 
skýrt fram að aðeins bönkum og sparisjóðum 
væri heimilt að reikna þá dráttarvexti sem þar 
voru tilgreindir. Dráttarvextir voru þá í fyrsta 
skipti ákveðnir fyrir mánuð eða brot úr mán-
uði af gjaldfallinni upphæð. Með þessari 
vaxtaauglýsingu voru því í gildi á sama tíma 
tvenns konar dráttarvextir, annars vegar 
ofangreindir dráttarvextir fyrir bankana, og 
hins vegar dráttarvextir skv. 5. gr. okurlag-
anna, sem giltu utan bankanna. Til að gæta 
samræmis í vöxtum utan og innan banka, 
þurfti því að breyta 5. gr. okurlaganna síðar 
á árinu 1965. Víxlar og tékkar höfðu í um-
ræddri vaxtaauglýsingu sérstaklega verið 
undanskildir vegna sérákvæða um dráttar-
vexti í lögum um þessi skjöl. Síðar á sama ári 
var svo þessum lögum einnig breytt og gefin 
út sérstök dráttarvaxtaauglýsing af því tilefni 
sem heimilaði töku mánaðarlegra dráttar-
vaxta einnig af þessum skjölum. 

Í niðurlagi næstu vaxtaauglýsingar 
bankans, sem tók gildi 1. janúar 1966, var 
eftirfarandi ákvæði: „Framangreindar 
ákvarðanir um vexti af lánum og vanskiia-
vexti gilda einnig í lánsviðskiptum utan inn-
lánsstofnana, sbr. lög nr. 58/1960." Með 
ákvæði þessu reyndi á hvað átt væri við með 
orðinu „lánsviðskiptum", hvort túlka ætti það 
orð þröngt, þannig að það næði aðeins til pen-
ingalána, eða rúmt, þannig að það næði 
einnig til annars konar lánsviðskipta, t.d. 
vörulánsviðskipta. 

Í dómi sjó- og verslunardóms Hafnarf jarð-
ar frá 20. apríl 1968 sem fjallaði um ágreining 
út af kaupgjaldi, er vikið að túlkun á orðinu 
„lánsviðskiptum" í umræddri vaxtaauglýs-
ingu. Þar segir m.a. : „Viðskipti aðilja þessa 

máls verða ekki talin lánsviðskipti í skilningi 
greindrar auglýsingar. Bankinn (innskot, þ.e. 
Seðlabankinn) hefur ekki tekið afstöðu til 
þess hverjir dráttarvextir skuli reiknast af 
öðrum skuldum, og virðist í því efni verða að 
fara eftir þeim reglum, sem giltu fyrir gildis-
töku laga nr. 71 frá 1965. Verður því að fallast 
á þá kröfu stefnanda að vextir reiknist aðeins 
8%". - Dómi þessum var síðan áfrýjað til 
hæstaréttar, en þar reyndi ekki á kröfuna um 
mánaðarlega dráttarvexti, þar sem áfrýjandi 
gerði ekki lengur slíka kröfu, heldur hafði 
sætt sig við þá vexti sem dæmdir voru í héraði. 
Ekki er vitað til þess að dómar hafi gengið á 
þessum tíma um kröfur um mánaðarlega 
dráttarvexti af svokölluðum viðskiptaskuld-
um, en slík viðskipti munu líklega næst því að 
geta fallið undir hugtakið „lánsviðskipti". 
Almenn vaxtaauglýsing sem tók gildi 1. maí 
1973 hafði óbreytt orðalag hvað „lánsvið-
skipti" snerti. 

IV. Dráttarvaxtaákvarðanir Seðlabankans 
frá 15. júlí 1974 til 1. júní 1980 

Í hæstaréttardómi, sem kveðinn var upp 
17. febrúar 1983, er m.a. fjallað ítarlega um 
vaxtaauglýsingar Seðlabankans á ofan-
greindu tímabili. í niðurlagi þeirrar 
umfjöllunar segir meirihluti dómsins síðan: 
„Auglýsingar Seðlabanka Íslands allt frá 12. 
júlí 1974 og alIar götur fram til auglýsingar 29. 
nóvember 1979 ber að skilja svo að heimildir 
til töku dráttarvaxta utan innlánsstofnana 
hafi verið einskorðaðar við lánsviðskipti. 
Vanskil áfrýjanda á lífeyrissjóðsiðgjöldum 
sínum til stefnda verða eigi talin lánsviðskipti 
í skilningi auglýsinganna." 

Á þessu tímabili áttu sér þó stað nokkrar 
orðalagsbreytingar varðandi dráttarvaxtaá-
kvæðin sem einar sér hefði e.t.v. mátt telja að 
rýmkuðu gildissvið vaxtaauglýsinga bankans, 
en með tilliti til hins hefðbundna niðurlagsá-
kvæðis í auglýsingunum, um að vaxtaákvarð-
anir bankans giltu einnig „í lánsviðskiptum 
utan innlánsstofnana", voru ekki taldar breyta 
neinu varðandi gildissvið 5. gr. okurlaganna 
sbr. umræddan dóm. Skv. þessum dómi er 
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einnig svo að sjá, að það hafi ekki heldur skipt 
máli þegar umræddu niðurlagsákvæði var 
breytt á þessa leið: „Framangreindar ákvarð-
anir um vexti af lánum og vanskilavexti gilda 
sem hámarksvextir í hliðstæðum og sambæri-
legum lánsviðskiptum og skuldaskiptum utan 
innlánsstofnana, sbr. lög nr. 58/1960." Þó svo 
að e.t.v. hafi vakað fyrir Seðlabankanum að 
rýmka dráttarvaxtasvið 5. gr. okurlaganna 
nokkuð með þessu breytta orðalagi, með því 
að taka inn orðið „skuldaskiptum" jafnhliða 
orðinu „lánsviðskiptum" hefur það ekki þótt 
nægilega afdráttarlaust til að taka til annarra 
viðskipta en „peningalána" sbr. framan-
greindan dóm. 

Meðal annarra atriða er snerta dráttarvexti 
á þessu tímabili má nefna þessi: Frá og með 
21. mars 1977 tók það nýmæli gildi að nú mið-
aðist útreikningur vanskilavaxta við það að 
áfallnir vanskilavextir bættust ekki við höfuð-
stól oftar en á 12 mánaða fresti. Á þetta atriði 
reyndi í bæjarþingsdómi frá 31. mars 1981 út 
af skuldabréfi. Um heimild Seðlabankans til 
að kveða á um vaxtavexti tel ég varla ágrein-
ing lengur, þrátt fyrir umræddan bæjarþings-
dóm frá 31. mars 1981. 

Á þessu tímabili var einnig farið að ákveða 
dráttarvexti af gengis- og vísitölutryggðum 
lánum og skuldareiganda heimilað að velja 
dráttarvexti með tilliti til þess hvort verð-
trygging lánsins héldist eftir gjalddaga eða 
ekki. Ekki er mér kunnugt um að fullreynt sé 
á síðastnefnd dráttarvaxtaákvæði, en talið er 
vafasamt að dómstólar myndu, af réttarfars-
legum ástæðum heimila t.d. að höfuðstóll 
breyttist skv. vísitölu eftir dómsuppsögu. 

Seðlabankinn hafði á þessu tímabili eins og 
endranær fylgst vel með niðurstöðum dóm-
stóla um vaxtamál og var kunnugt um nokkra 
athyglisverða dóma í þessu sambandi. Má 
t.d. nefna í því sambandi eftirtalda hæstarétt-
ardóma: XLIX: 628; L: 1142; L: 1181. Flestir 
dómanna fjölluðu um kröfur í erlendum 
gjaldeyri þar sem dæmdir vextir þóttu í hærra 
lagi miðað við það að kröfurnar væru í erlend-
um gjaldeyri. Niðurstöður umræddra dóma 
túlkaði Seðlabankinn m.a. á þann hátt , að 

dómstólar myndu ekki breyta út af dóm-
venjum í sambandi við vexti, nema reglur 
stæðu til annars. M.a. vegna framangreindra 
dóma var nú hafist handa um að semja reglur 
sem gætu bætt úr þörf fyrir vexti utan innláns-
stofnana og stefnt að gildistöku þeirra í 
almennri vaxtaauglýsingu sem tók gildi 1. 
desember 1979. Tími vannst þó ekki til þess 
þá, en þær tóku síðan gildi 1. júní 1980. 

V. Vaxtaauglýsing Seðlabankans 29. maí 1980 
Hinn 29. maí 1980 var svo hið stóra skref 

loksins tekið. Nú var nýjum kafla bætt við 
vaxtatilkynningu bankans, kafla „III. Aðrir 
vextir". Aðrar leiðir eins og t.d. að rýmka 
gildissvið 5. gr. okurlaganna virtust ekki hafa 
komið til álita. 

Reglur í umræddum kafla heimiluðu vexti 
í svokölluðum öðrum lánsviðskiptum og 
skuldaskiptum utan innlánsstofnana, þar sem 
formlegir lánssamningar eða viðskiptaskil-
málar voru ekki fyrir hendi. Þegar betur er að 
gáð, mættu reglurnar e.t.v. hafa verið skýrari 
hvað orðalag og uppsetningu snertir. T.d. var 
gildissvið þeirra innbyrðis ekki skýrt. Nokkur 
vafi kann því hafa verið á túlkun þessara 
ákvæða. 

Þau ákvæði í þessum kafla sem snertu 
dráttarvexti beinlínis, voru í b-lið og 2. mgr. 
c-liðar. b-liðurinn hljóðaði svo: „Greiði 
skuldari ekki skuld sína á réttum tíma, er 
skuldareiganda heimilt frá eindaga til 
greiðsludags eða til þess tíma, er ákvæði laga 
nr. 56/1979 taka til, að krefjast greiðslu van-
skilavaxta (dráttarvaxta) af gjaldfallinni 
f járhæð, sem séu sömu vextir á ári og greiddir 
eru hæstir á hverjum tíma af innlánsreikning-
um, nú skv. I b) hér að framan, en samnings-
vextir eða aðrir vextir falla niður frá ein-
daga." 

Dráttarvaxtareglan í 2. mgr. c-liðar var á 
þessa leið: „Hámarksvanskilavextir (dráttar-
vextir) í lánsviðskiptum og skuldaskiptum í 
erlendum gjaldeyri skv. 1. mgr. mega vera 
6% á ári til viðbótar framangreindum vöxtum 
þegar gengisáhætta helst á gjaldfallinni 
f já rhæð." 
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Þótt það komi ekki skýrt fram, á b-liðurinn 
við um óverðtryggð lánsviðskipti og skulda-
skipti utan innlánsstofnana, þar sem form-
legir lánssamningar eða viðskiptaskilmálar 
eru ekki fyrir hendi, en 2. mgr. c-liðar um slík 
viðskipti gengistryggð. 

Umræddir hámarksdráttarvextir skv. 2. 
mgr. c-liðar voru tilgreindir sem vaxtaálag 
ofan á tvenns konar vaxtagrunn. Í fyrsta lagi 
ef vextir af hlutaðeigandi gjaldeyri voru til-
greindir í vaxtaauglýsingu Seðlabankans 
(dollarar, þýsk mörk, danskar kr. eða ensk 
pund) skyldi bæta umræddu föstu vaxtaálagi 
við þá vexti. Í öðru lagi séu vextir af viðkom-
andi gjaldeyri hins vegar ekki tilgreindir í 
vaxtaauglýsingu bankans skyldi bæta vaxtaá-
laginu við almenna sparisjóðsvexti í viðkom-
andi landi, eins og bankinn gefur þá upp skv. 
beiðni hverju sinni. 

Dæmi eru til þess að dómstólar hafi beitt 
síðastgreindum ákvæðum vegna krafna í 
erlendum gjaldeyri. Má í því sambandi nefna 
eftirfarandi hæstaréttardóma: LIV: 316 og 
LIV: 1599. 

VI. Vaxtaauglýsingar Seðlabankans eftir 
29. maí 1980 

Hér verður aðeins getið helstu atriða sem 
talin eru skipta einhverju máli um dráttar-
vexti. Eins og getið var um hér að framan 
hefðu upphaflegu ákvæðin „Aðrir vextir" 
mátt vera skýrari, hvað orðalag og uppsetn-
ingu snertir. 

Með vaxtaákvörðun sem tók gildi 21. apríl 
1982 var kaflanum breytt nokkuð til skýring-
arauka. Nú var einnig kveðið á um heimild til 
vaxtatöku þar sem formlegir lánssamningar 
eða kunngerðir viðskiptaskilmálar voru fyrir 
hendi í lánsviðskiptum og skuldaskiptum 
utan innlánsstofnana. Í stuttu máli gátu aðilar 
við slíkar aðstæður áskilið sér nú skulda-
bréfavexti til eindaga skuldar og mánaðarlega 
dráttarvexti frá þeim degi. Nú var t.d. kleift í 
kaupsamningum eða við vöruúttektir að 
áskilja sér mánaðarlega dráttarvexti. Hins 
vegar kvað þessi nýi liður í kaflanum „Aðrir 

vextir" ekki sérstaklega á um vaxtatöku í 
lánsviðskiptum og skuldaskiptum í erlendum 
gjaldeyri utan innlánsstofnana þar sem form-
legir lánssamningar eða kunngerðir við-
skiptaskilmálar eru fyrir hendi. Þessu hefur 
nú verið breytt með vaxtaauglýsingu, sem tók 
gildi 11. maí 1985. 

Hinn 1. janúar 1985 átti sér stað umdeild 
breyting á dráttarvaxtaákvæðum auglýsingar-
innar. Sú breyting fólst m.a. í því að heimila 
ekki lengur svokallaða mánaðarlega dráttar-
vexti, sem gilt höfðu allar götur frá 1. janúar 
1965. í stað þeirra átti að taka upp dráttar-
vexti sem dagvexti. Var hin nýja regla svipuð 
reglu þeirri sem gilt hafði um dráttarvexti af 
verðtryggðum lánum. 

Umdeildast í hinum nýju dráttarvaxta-
reglum var þó það ákvæði að nú var tekin upp 
sú regla bæði fyrir verðtryggðar og óverð-
tryggðar skuldbindingar, að aðeins var miðað 
við að bæta vöxtum við höfuðstól á mánaðar 
fresti. Þrátt fyrir hin nýju ákvæði var þó heim-
ilt til 1. febrúar 1985 og síðan til 1. mars 1985 
að taka áfram mánaðarlega dráttarvexti. 
Vafalaust hefði mátt orða umræddar reglur 
öðruvísi. Hins vegar er ljóst að hin nýju við-
horf í vaxtamálum, þar sem innlánsstofnanir 
fengu nú meir að ráða vöxtum af inn- og 
útlánum sínum en áður, hlutu að vera tilefni 
til að breyta ákvæðum um dráttarvexti þannig 
að þeir réðust meira af öðrum vöxtum bank-
anna. Þá varð um leið að taka tillit til dráttar-
vaxtaframkvæmdar þeirrar sem verið hafði 
hjá verslunar- og þjónustuaðilum, um vaxta-
vexti mánaðarlega. Ennfremur var vitað að 
mánaðarlegir dráttarvextir höfðu ýmsa galla. 
Má t.d. nefna að dráttarvextirnir voru mis-
jafnlega þungbærir innan mánaðar eftir því 
hvenær greitt var. T.d. voru bankar og eru í 
aðstöðu til að nýta sér slíkt fyrirkomulag sér 
til hagsbóta. 

Mánaðarlegir dráttarvextir kynnu að vísu 
að hvetja skuldara til að greiða áður en næsta 
dráttarvaxtatímabil byrjaði, en gætu einnig 
leitt til þess að skuldarar drægju greiðslur 
meira en ella innan mánaðar. 

Hinn 1. febrúar 1985 átti sér stað sú breyt-
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ing á dráttarvöxtum í b-liðnum í kaflanum 
„Aðrir vextir", að ofangreindir dráttarvextir 
þ.e. báðir valkostirnir, dráttarvextir sem dag-
vextir og mánaðarlegir dráttarvextir, voru 
nú heimilaðir einnig í þeim viðskiptum þar 
sem formlegir lánssamningar eða viðskipta-
skilmálar eru ekki fyrir hendi. 

Hinn 1. mars 1985 tók gildi ný auglýsing um 
dráttarvexti. Skv. þessari auglýsingu er nú 
reglan um dráttarvexti sem dagvexti og vaxta-
vöxtun mánaðarlega grundvöllur annarra til-
greindra dráttarvaxtareglna. T.d. fyrir mars-
mánuð 1985 var þessi grundvöllur 39% 
ársvextir miðað við vaxtavöxtun mánaðar-
lega. Miðað við vaxtavöxtun á 12 mánaða 
fresti, yrðu dráttarvextir 48% ársvextir. Skv. 
hinum nýju reglum er auk þess jafnframt 
heimilað að beita mismunandi háum mánað-
arlegum dráttarvöxtum eftir því hvort drátt-

arvextir eru lagðir við höfuðstól mánaðarlega 
eða á 12 mánaða fresti. 

VII. Lokaorð 
Þegar litið er á reglur um dráttarvexti í 

framangreindum vaxtaauglýsingum Seðla-
bankans, verður ekki annað sagt en að þær 
hafi að ýmsu leyti tekið breytingum til hins 
betra. Hins vegar er ljóst að vafalaust má gera 
enn betur í þessum efnum t.d. til einföldunar 
og að skýrleika og vonandi kemur það fram 
hér á eftir hvað betur megi fara og hvert 
stefna eigi í þessu efni. Almennar reglur um 
dráttarvexti hefur skort hér á landi og er 
spurning hvort Seðlabankinn einn eigi að 
koma með fullmótaðar reglur í því efni. 
Skoðun bankans hefur lengi verið sú að 
affarasælast væri að setja heilsteyptar reglur 
um dráttarvexti með löggjöf. 


