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L æ r d ó m u r s ö g u n n a r 

Fimmtíu ár eru nú liðin, síðan heimsstyrj-
öldin síðari skall á, og hafa þau tímamót vakið 
að nýju umrœður um orsakir og aðdraganda 
þess hildarleiks og hvern lœrdóm megi af 
þeirri sögu draga. Vitaskuld munu menn 
aldrei finna eða verða sammála um neina ein-
falda eða endanlega skýringu á þessari örlaga-
ríku atburðarás, en enginn mun þó efast um, 
að efnahagslegar ástœður hafa legið að baki 
margra þeirra þjóðfélags- og alþjóðlegu 
átaka, sem að lokum drógu meginhluta mann-
kynsins inn í styrjöldina. 

Sé litið yfir þá rúmlega tvo áratugi, sem liðu 
frá lokum fyrri heimsstyrjaldarinnar og til 
upphafs hinnar síðari, virðist óhœtt að full-
yrða, að efnahagsstarfsemi heimsins hafi 
aldrei komizt í samt lag að nýju eftir umrót 
fyrri heimsstyrjaldarinnar. Tilraunir til þess 
að endurreisa það kerfi frjálsra viðskipta og 
stöðugs gullgengis, sem ríkt hafði fyrir 1914, 
tókust aldrei að fullu, jafnvel ekki meðal 
þeirra þjóða, sem borið höfðu sigur afhólmi í 
styrjöldinni. Og annars staðar í heiminum, 
þar sem ósigur eða byltingar höfðu kollsteypt 
fyrri stjórnarháttum, einkenndist ástandið 
víðast af stórfelldum efnahagsörðugleikum, 
og má þar t. d. nefna Þýzkaland, Austurríki 
og Rússland. Í rauninni má segja, að á þriðja 
áratug aldarinnar hafi Bandaríkin ein notið 
verulegs hagvaxtar og batnandi efnahags. Sú 
dýrð stóð þó ekki lengi, því að árið 1929 hófst 
í Bandaríkjunum fjárhagslegt hrun, sem á 
næstu árum breiddist út um allan heim og 

hafði í för með sér mestu efnahagskreppu, sem 
nokkurn tímann hefur yfir heiminn gengið. 

Fálmkenndar tilraunir til þess að ráða bót á 
kreppunni með samstilltum efnahagsað-
gerðum og alþjóðlegri efnahagssamvinnu 
urðu árangurslausar. Í stað þess reyndi hver 
þjóð að verja eiginn hag og draga úr atvinnu-
leysi heima fyrir með verndarráðstöfunum án 
tillits til áhrifa þeirra á aðrar þjóðir eða heild-
arhagsmuni. Tollar voru hœkkaðir, innflutn-
ingshöft stóraukin, tvíhliða viðskiptasamn-
ingum beitt til þess að vernda útflutningshags-
muni og gengislœkkanir notaðar til þess að 
bœta samkeppnisstöðu á annarra þjóða 
kostnað. Þegar allar þjóðir beita samtímis 
slíkum aðferðum í meira eða minna mœli, 
getur afleiðingin ekki orðið önnur en sú, að 
alþjóðaviðskipti dragist saman og leiðin til 
afturbata og hagvaxtar verði enn torsóttari en 
ella. Sú varð líka raunin á, og settu efnahags-
örðugleikar og mikið atvinnuleysi víðast svip 
á þróunina allt til upphafs styrjaldarinnar, en 
hvort tveggja kynti undir harðvítug stjórn-
málaátök og gaf öfgahópum byr í seglin. Jafn-
framt átti sú haftastefna, sem víða hafði verið 
tekin upp í efnahagsmálum, þátt í því að efla 
harðsnúna þjóðernishyggju í alþjóðasam-
skiptum og ala um leið á tortryggni og óvild 
þjóða ímilli. Þannig undirbjuggu þessar efna-
hagslegu aðstœður jarðveginn fyrir framgang 
öfgafullra stjórnmálaskoðana og einrœðis-
afla, sem stefndu til sívaxandi átaka og leiddu 
loks þjóðir heims út á braut blóðugra átaka og 
mestu mannfórna mannkynssögunnar. 
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II. 
Hörmungar styrjaldarinnar hvöttu alla 

hugsandi menn til þess að leita leiða í lok 
hennar til þess að bœta stjórn efnahagsmála í 
ljósi reynslu og mistaka millistríðsáranna. 
Efnt var til öflugrar alþjóðasamvinnu bœði 
með því að setja á fót nýjar alþjóðastofnanir 
og efla svœðisbundna samvinnu einstakra 
ríkja. Öll hefur þessi samvinna byggzt á þeirri 
meginhugsun og reynslu, að afkoma og vel-
sœld hverrar þjóðar vœri órjúfanlega tengd 
hagsœld annarra þjóða, og þvíyrði efnahags-
stefnan að byggjast á alþjóðlegri samvinnu og 
sem frjálsustum viðskiptum þjóða í milli á 
öllum sviðum. Á grundvelli þessarar stefnu 
var fljótlega hafizt handa um afnám þeirra 
hafta, sem ríkt höfðu fyrir styrjöldina, og frelsi 
í viðskiptum var smám saman fœrt út, fyrst til 
vöruviðskipta og síðan þjónustustarfsemi og 
loks fjármagnsflutninga landa í milli. Sam-
hliða almennri þróun í frjálsræðisátt hefur enn 
nánara samstarf og samvinna tekizt milli ríkja 
í einstökum heimshlutum, og er Efnahags-
bandalag Evrópu þar ótvírœtt markverðasta 
dœmið. 

Í öðru lagi áttuðu sigurvegararnir í síðustu 
heimsstyrjöld og þá sérstaklega Bandaríkja-
menn sig á því, að endurreisn efnahagslífsins 
úr rústum styrjaldarinnar yrði að ná til hinna 
sigruðu þjóða jafnt og annarra. Kom þessi 
stefna skýrt fram í Marshall-áætluninni, en 
samkvœmt henni stóð efnahagsaðstoð Banda-
ríkjamanna öllum Evrópuþjóðum jafnt til 
boða, enda átti hún drýgstan þátt í almennri 
endurreisn Evrópu og kom um leið í veg fyrir, 
að mismunur í efnahagslegri aðstöðu skapaði 
spennu og óvild þjóða í milli á nýjan leik, eins 
og átt hafði sér stað eftir lok fyrri heimsstyrj-
aldarinnar. 

Í þriðja lagi er á það að benda, að reynslan 
af heimskreppunni hafði bæði fætt af sér nýjar 
hagfræðikenningar og aukna áherzlu á sam-
ræmda hagstjórn milli ríkja, sem hvort tveggja 
hefur að flestra dómi stuðlað að því, að miklu 
betur hefur tekizt að jafna sveiflur í efnahags-
starfsemi og tryggja hagvöxt en á þriðja og 
fjórða áratugnum. Loks hafa öll iðnríki stefnt 

að því á þessu tímabili að auka félagslegt 
öryggi og jafna aðstöðumun þegnanna með 
margvíslegum hætti. Hefur þannig verið 
dregið úr þjóðfélagslegu misrétti, sem var tví-
mœlalaust ein helzta uppspretta þjóðfélags-
átaka og vatn á myllu öfgaafla á fyrra hluta 
aldarinnar. 

III. 
Þegar litið er yfir þá rúmlega fjóra áratugi, 

sem liðnir eru frá lokum síðari heimsstyrjald-
arinnar, má meta árangurinn á sviði efnahags-
mála með ýmsum hætti, og er engin ástæða til 
að gera lítið úr þeim vandamálum, sem enn er 
við að glíma, jafnvel meðal hinna efnuðustu 
þjóða. Séu þessir áratugir hins vegar skoðaðir 
í ljósi sögunnar, t. d. með samanburði við árin 
milli heimsstyrjaldanna tveggja, leikur ekki á 
tveim tungum, að þeir hafa verið eitt hið 
lengsta og samfelldasta framfaraskeið í efna-
hagssögu mannkynsins. 

Hitt er ekki síðurathyglisvert, hve jákvæður 
þessi samanburður er, þegar litið er til efna-
hagslegra átaka bæði innan einstakra ríkja og 
á alþjóðavettvangi. Þrátt fyrir það efnahags-
lega misrétti og hagsmunabaráttu, sem enn 
einkennir efnahagsþróunina víða um heim, er 
enginn vafi á því, að í þessu efni hefur stefnt í 
rétta átt, til opnari samskipta, betri skilnings 
og aukinnar samvinnu þjóða í millum. Margt 
hefur stuðlað að þessari þróun, sem ekki 
verður reynt að rekja hér. Hins vegar skal að 
lokum drepið á tvær mikilvægar breytingar, 
sem báðar eiga drjúgan þátt í því, hve miklu 
friðsamlegra er nú um að horfast í heiminum 
frá sjónarmiði efnahagsmála en fyrir hálfri 
öld. 

Hér er í fyrsta lagi um að ræða áhrif aukins 
frjálsræðis í alþjóðaviðskiptum, sem bæði 
hefur sannfœrt flestar þjóðir heims um hag-
kvæmni nánari efnahagstengsla við önnurríki 
og leitt til aukinna samskipta á öllum sviðum, 
sem síðan hafa greitt fyrir gagnkvæmum skiln-
ingi og bættri sambúð. Reynsla undanfarinna 
áratuga hefur þannig hvatt fleiri og fleiri þjóðir 
til þess að hafna efnahagslegri þjóðernis-
hyggju og verndarstefnu og velja í stað þess 
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leið frjálsra viðskipta og náins efnahagssam-
starfs við aðrar þjóðir. Með því hefur verið 
stuðlað bœði að efnahagslegum framförum og 
friðsœlli heimi. 

Í öðru lagi hafa hugmyndir manna um að-
ferðir í stjórn efnahagsmála mjög fœrzt saman 
á undanförnum áratugum. Þœr kenningar um 
umbyltingu efnahagsstarfseminnar á grund-
velli ríkisforsjár og allsherjarskipulagningar, 
sem náðu víða tökum á fyrra helmingi þess-
arar aldar, hafa nú flestar eða allar verið 
vegnar og léttvœgar fundnar í ljósi reynslu og 

frœðilegrar umrœðu. Í stað þeirrar drottnun-
argirni, sem fylgir þeim, sem þykjast hafa 
fundið lausn allra vandamála, er heiminum nú 
í vaxandi mæli stjórnað afmönnum, sem gera 
sér grein fyrir takmörkum vizku sinnar og 
valds og eru því hógvœrari í ákvörðunum 
sínum og fúsari til þess að hlusta á og vinna 
með öðrum. Á meðan þróunin stefnir í þessa 
átt, er ástœða til nokkurrar bjartsýni um það, 
að mannkynið sé a. m. k. að þessu leyti á réttri 
braut. 

J. N. 



Jóhannes Nordal: 

A ð l ö g u n að b r e y t t u m a ð s t æ ð u m 

Jóhannes Nordal, seðlabankastjóri, formaður bankastjórnar 
Seðlabankans, flutti á 28. ársfundi bankans 28. apríl 1989 ræðu 
þá, sem hér fer á eftir. 

Straumhvörf urðu í þ jóðarbúskap Íslend-
inga á síðasta ári. Samdrát tur varð í lands-
framleiðslu í fyrsta skipti síðan árið 1983, og 
lauk þar með f jögurra ára hagvaxtarskeiði, 
sem fært hafði landsmönnum rúmlega 20% 
rauntekjuaukningu á mann. Einkenndist síð-
asti hluti þessa uppgangstímabils af vaxandi 
þenslu eft irspurnar og meiri hækkun raun-
launa og innlends framleiðslukostnaðar á 
einu ári en dæmi eru til um langan aldur. Þótt 
samdráttaráhrif hafi fyrst komið fram í 
ýmsum greinum sjávarútvegs og annarri 
útflutningsframleiðslu, þar sem óhagstæðrar 
verðlagsþróunar fór þegar að gæta á síðara 
helmingi ársins 1987, verða hin snöggu 
umskipti ekki nema að nokkru leyti rakin til 
rýrnunar ytri skilyrða. Það, sem reið bagga-
muninn, voru áhrif hinnar miklu hækkunar 
framleiðslukostnaðar hér innanlands, sem átt 
hafði sér stað á árinu 1987, en þau komu fyrst 
f ram með fullum þunga í a fkomu útflutnings-
greina, þegar þær nutu ekki lengur batnandi 
markaðsskilyrða erlendis og vaxandi afla. 
Ja fn f ramt var það stefna stjórnvalda að beita 
aðhaldi í gengis- og peningamálum til þess að 
hamla gegn vaxandi verðbólgu og viðskipta-
halla. Hélzt því raungengi hátt svo og raun-
vextir, en hvort tveggja hafði áhrif í þá átt að 
draga úr arðsemi atvinnurekstrar og hemja 
f járfest ingu og neyzlu. Eft ir hina öru tekju-

aukningu á árunum 1986 og 1987 höfðu 
útgjaldaáætlanir fyrirtækja og einstaklinga 
farið í vaxandi mæli að taka mið af batnandi 
afkomu og aukinni eftirspurn. Hin snöggu 
umskipti til samdrát tar , sem urðu eftir mitt 
síðastliðið ár, komu því mörgum í opna 
skjöldu, riðluðu gerðum áætlunum um sölu 
og f járráðstafanir og höfðu þannig í för með 
sér mun meiri greiðsluerfiðleika en ella hefðu 
orðið. 

Há hlutdeild launa af þjóðartekjum 
Athyglisvert er, að hækkun launaútgjalda 

virðist ekki hafa valdið fyrir tækjum veru-
legum áhyggjum á árinu 1987, þar sem vax-
andi eftirspurn og almenn bjartsýni voru þá 
enn ráðandi í viðskiptalífinu. Ljóst var þó, að 
hækkun launa umfram framleiðsluaukningu 
var farin að rýra samkeppnisaðstöðu fyrir-
tækja alvarlega á síðara hluta þess árs, enda 
hækkaði hlutdeild launa í þ jóðar tek jum úr 
64% árið 1986 í 71,4% árið 1987. Á síðasta ári 
virðist þetta hlutfall enn hafa hækkað nokkuð 
eða í um 72%, sem er hæsta hlutdeild launa í 
þ jóða r t ek jum, sem skýrslur um þetta efni allt 
aftur til ársins 1973 sýna. Fyrra hámarki náði 
launahlutfallið árið 1982, er það var 70%, 
enda varð þá gífurlegur halli bæði á viðskipta-
jöfnuði og í rekstri atvinnuvega. 
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Raunvöxtur þjóðar tekna o g þjóðarframleiðslu 

% 

Jákvæða hliðin í þróun þjóðarbúskapar ins 
á síðastliðnu ári kom hins vegar f ram í því, að 
þjóðarútgjöld lækkuðu fyllilega til jafns við 
samdrát t þ jóðar tekna , þannig að viðskipta-
jöfnuður inn versnaði ekki, svo teljandi sé, 
þrátt fyrir óhagstæðari ytri skilyrði. Attu háir 
raunvextir vafalaust verulegan þátt í því að 
auka aðhald að fjárfestingu og neyzlu og 
knýja þannig fram nauðsynlega aðlögun og 
samdrát t eft irspurnar. Með minnkandi eftir-
spurn dró ört úr verðbólguþrýstingi, og skil-
yrði sköpuðust fyrir vel heppnaða verð-
stöðvun síðustu mánuði ársins. En lítum 
nánar á þróun helztu þjóðhagsstærða í ljósi 
þessarar heildarmyndar. 

Samkvæmt síðustu áætlunum minnkaði 
landsframleiðsla á árinu 1988 um 1,2% og 
þ jóðar t ek ju r um svo að segja sömu tölu, þar 
sem lítil breyting varð á viðskiptakjörum. Er 
hér um að ræða mikil umskipti f rá árinu áður , 
en þá jókst landsframleiðsla samkvæmt nýj-
ustu tölum um 8,7% og þ jóðar tek ju r um 
10,3%. Samkvæmt endurskoðuðum tölum 
var aukning þ jóðar tekna einnig mjög mikil 

árið 1986 eða 9%, svo að sú lægð, sem nú 
gengur yfir, kemur í kjölfar tveggja óvenju-
legra veltiára. 

Framleiðslusamdrátturinn á síðastliðnu ári 
virðist hafa farið nokkuð jafnt yfir í helztu 
framleiðslugreinum. Fiskaflinn varð að vísu 
meiri að tonnatölu en nokkru sinni fyrr , 1.740 
þús. tonn, en raunverðmæti hans dróst þó 
saman um 1,5% vegna óhagstæðari samsetn-
ingar en árið áður. Svipaður samdrát tur mun 
einnig hafa orðið í heildarframleiðslu sjávar-
afurða. Lítil breyting varð í iðnaðarfram-
leiðslu frá fyrra ári, landbúnaðarframleiðsla 
dróst saman um 7 % , en áframhaldandi 
vöxtur varð í framleiðslu fiskeldisstöðva. 

Samdráttur þjóðarútgjalda 
Samtímis þeim umskiptum í framleiðslu-

þróun, sem áttu sér stað milli áranna 1987 og 
1988, varð þó enn meiri breyting í þróun 
þjóðarútgja lda. Eft ir að hafa aukizt um 
15,9% á árinu 1987, sem var langt umfram 
hina miklu aukningu þjóðar tekna, sem þá átti 
sér stað, drógust þjóðarútgjöld saman á síð-
asta ári um 2,1% eða heldur meira en þjóðar-
tekjur . Mestur samdrát tur varð á árinu í 
einkaneyzlu eða um 4 % , og var sú breyting í 
góðu samræmi við raunlækkun ráðstöfunar-
tekna. Samneyzla jókst hins vegar um 4 ,5%, 
og virðist vöxtur hennar halda áfram jafnt og 
þétt án tillits til þeirra markmiða, sem sett eru 
hverju sinni um útgjöld ríkissjóðs. 

F já rmunamyndun varð um 2% minni á ár-
inu 1988 en árið áður , og nam ný f járfest ing 
aðeins um 19% af landsframleiðslu, sem er 
um 1% lægra hlutfall en árið áður. Lækkun 
f j á rmunamyndunar stafaði eingöngu af minni 
f járfest ingu atvinnuveganna, sem í heild 
dróst saman um nálægt 7%. Fiskveiðar eru 
eina atvinnugreinin, sem jók f járfest ingu sína 
á árinu 1988 þrátt fyrir versnandi a fkomu og 
þá staðreynd, að fiskiskipastóllinn er þegar 
svo stór, að það verður að takmarka nýtingu 
hans verulega með aflakvótum og á annan 
hátt . íbúðabyggingar jukust einnig um 5 % , 
en þær hafa vaxið allmikið undanfarin tvö ár í 
k jölfar nýs húsnæðislánakerfis. Opinberar 
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f ramkvæmdir jukust um 3,5% frá fyrra ári, og 
var sú aukning nær öll á vegum raf- og hita-
veitna. 

Lítil breyting varð á viðskiptajöfnuði þ jóð-
arbúsins við útlönd, þar sem lækkun þjóðar-
tekna og þjóðarútgja lda hélzt nokkurn veg-
inn í hendur . Reyndist viðskiptahallinn við 
útlönd 3,7% af landsframleiðslu, en hafði 
verið 3,5% árið áður. Væri hins vegar tekið 
tillit til þess, að útflutningsvörubirgðir hækk-
uðu verulega í fyrra, en lækkuðu árið 1987, 
kæmi f ram u . þ . b . 0 ,5% lækkun viðskipta-
hallans milli þessara ára. Gjaldeyrisverðmæti 
útflutnings jókst á árinu um 1,8% þrátt fyrir 
tæplega 5% lækkun verðmætis útfluttra sjávar-
a furða , og munaði þar mest um mikla verð-
mætisaukningu útflutts áls og kísiljárns. Á 
hinn bóginn dróst innflutningur saman um 
1%, og lækkaði því hallinn á vöruviðskiptum 
úr 2,2 mill jörðum niður í 0,6 mill jarða, hvort 
tveggja reiknað á meðalgengi síðasta árs. 
Þ jónus tu jöfnuður inn versnaði hins vegar úr 6 
í 9 milljarða halla, en nettóvaxtagreiðslur til 
út landa námu 8,2 mil l jörðum. Án vaxta var 
viðskiptajöfnuðurinn í heild því aðeins 
óhagstæður um 0,5% af landsframleiðslu. 

Viðskiptahallinn var að mestu j a fnaður 
með erlendum lántökum, einkum lánum til 
langs t íma. Varð því lítil sem engin breyting á 
gjaldeyrisforða Seðlabankans, en hann nam í 
árslok 13,5 mill jörðum króna, sem samsvarar 
verðmæti tæplega þriggja mánaða almenns 
vöruinnflutnings. 

Net tóaukning erlendra lána til langs t íma 
nam 9,7 milljörðum kr. samanborið við 7,7 
milljarða árið áður, reiknað á meðalgengi 
síðasta árs. Skuldaaukningin stafaði annars 
vegar af auknum lánum ríkissjóðs vegna f já r -
lagahallans, en hins vegar af lántökum banka 
og f járfest ingarlánasjóða vegna f járhags-
legrar endurskipulagningar fyrir tækja. Lán 
atvinnufyrirtækja vegna tækjakaupa og ann-
arrar f járfest ingar drógust hins vegar veru-
lega saman. Skuldabyrði þjóðarbúsins vegna 
langra lána erlendis hækkaði á árinu úr 40,4% 
í 41,3% af landsframleiðslu, en þetta hlutfall 
hafði lækkað verulega tvö árin þar á undan. 

Sviptingar í efnahagsmálum 
Þegar skoðaðar eru þær tölur, sem ég hef 

nú rakið um þróun þjóðarbúskapar ins á síð-
asta ári, er ekki að furða , þótt henni hafi fylgt 

Greiðslujöfnuður 
Hlutföll (%) af vergri landsframleiðslu hvers árs 
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sviptingar og átök um mótun og f ramkvæmd 
s tefnunnar í efnahagsmálum. Í upphafi ársins 
var ljóst, að við tvö meginvandamál var að 
et ja : Annars vegar verðbólgu og eftirspurnar-
þenslu, sem hafði í för með sér vaxandi við-
skiptahalla við útlönd, en hins vegar versn-
andi a fkomu atvinnuvega vegna mikillar 
hækkunar innlends launakostnaðar samfara 
óhagstæðri verðþróun margra útflutnings-
afurða. Miðaðist efnahagsstefnan í upphafi 
árs við það að draga úr innlendri eftirspurn 
með aðhaldi í f j á rmálum ríkisins og peninga-
málum, ja fnf ramt því sem reynt yrði að halda 
gengi sem stöðugustu. Margt fór hér þó á 
annan veg en vonir stóðu til. 

Þrátt fyrir versnandi a fkomu atvinnuveg-
anna var enn samið um verulegar kauphækk-
anir, sem enginn f járhagslegur grundvöllur 
var fyrir. Leiddi þetta til tveggja gengisbreyt-
inga, í febrúar og maí , en í k jölfar þeirrar síð-
ari greip ríkisstjórnin til lögbindingar launa, 
sem gilti f ram á þetta ár. Niðurstaða alls þessa 
var tiltölulega lítil breyting til hins betra á 
samkeppnisstöðu atvinnuvega, en þar kom á 
móti veruleg aukning verðbólgu, sem hækk-
aði nafnvexti á innlendum lánum, um leið og 
gengislækkanirnar þyngdu greiðslubyrði 
þeirra fyrir tækja, sem skulda í er lendum 
gjaldeyri, en það eru einmitt sérstaklega 
fyrirtæki í sjávarútvegi og útflutningsgreinum. 
Færði þessi reynsla mönnum heim sanninn 
um, að lausnar á vandanum yrði að leita í 
öðru en gengislækkun. Komu jafnvel fram 
hugmyndir um, að vandi atvinnuveganna 
væri bezt leystur með niðurfærslu launa og 
verðlags, og hlutu þær meiri h l jómgrunn en 
flestir höfðu búizt við. Svo langt var þó ekki 
gengið að sinni, en í stað þess var sett á verð-
stöðvun, sem gilda átti í alls sex mánuði. 
Hafði hún í för með sér, að árshraði verðbólg-
unnar lækkaði úr hátt í 40% um mitt ár niður 
fyrir 5% á síðasta ársf jórðungi . Yfir árið í 
heild hækkaði verðlag þó um nálægt 20%, 
sem var litlu minni hækkun en árið áður. 

Veruleg spenna var á lánsf já rmarkaðnum 
framan af árinu. Mikil eftirspurn var eftir 
lánsfé bæði vegna árs t íðabundinna þarfa 

ríkissjóðs og frá fyr ir tækjum, ja fnf ramt því 
sem lausafjárreglur Seðlabankans veittu 
verulegt aðhald að útlánastarfsemi bank-
anna. Átti allt þetta ásamt þeirri óvissu um 
þróun verðlags og gengis, sem ríkti á fyrra 
helmingi ársins, þátt í því, að markaðsvextir 
fóru hækkandi og náðu hámarki um mitt árið. 

Hjöðnun eftirspurnar 
Þegar líða tekur á þriðja ársf jórðunginn, 

fara hins vegar að koma fram greinileg merki 
um hjöðnun eftirspurnar. Við rekstrarvanda 
fyrirtækja, sem stafaði af almennt erfiðum 
rekstrarskilyrðum, bættust nú f járhagsvanda-
mál hjá f jölda fyrir tækja, sem lagt höfðu í 
ógætilega f járfest ingu á undangengnu þenslu-
skeiði. Varð af þessum og öðrum ástæðum 
býsna snögg breyting á viðhorfum s t jórnenda 
fyrir tækja og neytenda. Gætni, jafnvel svart-
sýni, hélt innreið sína, þar sem áður hafði ríkt 
bjartsýni og fjárfestingargleði. Þótt þessi 
þróun vekti fljótt upp hjá mönnum ótta við 
kreppu og allsherjarþrengingar, er þó hitt 
sönnu nær, að hér voru að koma fram merki 
óhjákvæmilegrar aðlögunar að breyttum 
efnahagsskilyrðum. Er reyndar óhætt að full-
yrða, að án þessarar h jöðnunar eft i rspurnar 

H æ k k u n f ramfærs lukos tnaðar á ársgrundvelli 
% 
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og þeirrar hugarfarsbreytingar, sem henni 
fylgdi, hefði árangur verðstöðvunarinnar 
ekki orðið svo mikill síðustu f jó ra mánuði 
ársins sem raun ber vitni. 

Ekki tókst þrátt fyrir þetta að treysta undir-
stöðurnar nægilega til þess, að árangur verð-
stöðvunarinnar yrði varanlegur. Í fyrsta lagi 
komu fram vaxandi veikleikar í f járhagsstöðu 
ríkissjóðs, er á árið leið, og á síðasta ársf jórð-
ungi blasti við stórfelldur greiðsluhalli, sem 
leysa varð úr með skuldasöfnun í Seðlabanka 
og erlendum lántökum. Dró þetta fjár-
streymi úr því peningalega aðhaldi, sem var 
undirstaða verðstöðvunarinnar. Ja fnf ramt 
var gripið til verulegrar hækkunar óbeinna 
skatta í byrjun þessa árs í því skyni að bæta 
rekstrarstöðu ríkissjóðs, en verðlagshækkan-
ir, sem af þeim leiddi, hlutu um leið að veikja 
sálræn áhrif verðstöðvunarinnar. Í öðru lagi 
var enn talið nauðsynlegt að grípa til aðgerða 
til þess að bæta rekstrar- og f járhagsstöðu 
sjávarútvegs og annarra útflutningsgreina. 
Var þetta að nokkru gert með beinni f járhags-
legri fyrirgreiðslu, sem fjármögnuð var með 
lánsfé og hafði því svipuð efnahagsleg áhrif 
og hallarekstur ríkissjóðs. Ja fnf ramt taldi 
ríkisstjórnin nauðsynlegt að lækka gengi 
krónunnar f rekar á síðustu mánuðum, en því 
hafa fylgt óhjákvæmileg verðhækkunaráhrif . 
Þegar við þetta allt bætist, að nokkrar verð-
hækkanir hlutu að koma fram undir lok verð-
stöðvunar, er ekki að undra , þótt verðbólga 
hafi aukizt að nýju eftir áramótin, en á mæli-
kvarða lánskjaravísi tölunnar nam árshraði 
verðbólgunnar yfir 20% á fyrsta f jórðungi 
þessa árs. 

Ekki væri þó rét tmætt að draga þá ályktun 
af þessari aukningu verðbólgunnar, að ekkert 
hafi áunnizt. Verðhækkanir síðustu mánaða 
s tafa fyrst og fremst af aðgerðum, sem bæði 
hafa bætt a fkomu ríkissjóðs og styrkt sam-
keppnisstöðu atvinnuveganna. Kæmu ekki 
frekari innlendar kostnaðarhækkanir til, 
mætti því búast við ört h jaðnandi verðbólgu á 
næstu mánuðum. Sannleikurinn er sá, að við 
núverandi afkomuskilyrði atvinnuveganna og 
þjóðarbúsins í heild geta launahækkanir ein-

göngu leitt til frekari verðbólgu, en engra 
raunverulegra k jarabóta . Svo hefur reyndar 
virzt, að menn væru almennt farnir að gera 
sér grein fyrir þessu, ekki sízt eftir hagstæð 
áhrif verðstöðvunartímabilsins á síðasta ári. 
Því miður virðast nú önnur s jónarmið vera að 
ná yfirhöndinni, fyrstu kauphækkanirnar 
hafa þegar orðið, og alvarlegar kjaradei lur 
standa yfir. Á meðan úrslit þeirra eru enn 
óráðin, er ekki auðvelt að spá um framvindu 
efnahagsmála hér á landi næstu mánuði né 
meta, hvernig við skuli bregðast. 

Þróun fjármagnsmarkaðarins 
Í stað þess að fara frekar út í þá sálma mun 

ég nú snúa mér að þróun f jármagnsmarkaðar-
ins, en málefni hans hafa verið mjög ofarlega 
á baugi að undanförnu. 

ó þ a r f i er að t íunda hér þær miklu breyting-
ar, sem orðið hafa á f j á rmagnsmarkaðnum, 

L á n t ö k u r ríkisins 
í hlutfalli af vergri þjóðarframleiðslu 
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síðan fyrstu skrefin voru tekin í átt til fr jálsrar 
vaxtamyndunar á árinu 1984. Hefur þessari 
þróun fylgt aukin f jölbreytni í fjárhagslegri 
þjónustu peningakerfisins, jöfnun lánskjara á 
milli lántakenda og greiðari og jafnari 
aðgangur allra að lánsfé. Með betri ávöxtun 
og fjölbreyttari sparnaðarformum hefur inn-
lend f já rmagnsmyndun á vegum lánakerfisins 
aukizt hröðum skrefum. Þannig jókst pen-
ingalegur sparnaður úr 62% af landsfram-
leiðslu árið 1984 í 86% í lok síðasta árs, en 
það jafngildir nærri 40% raunaukningu í hlut-
falli við landsframleiðslu. Á sama tímabili 
hefur notkun erlends lánsfjár minnkað um 
nálægt 20% mælt á sama kvarða. Aukinn inn-
lendur sparnaður hefur því gert kleift að ná 
tveimur markmiðum í senn, að stórauka 
hei ldarframboð f jármagns , en draga jafn-
framt úr hlutfallslegri notkun erlends 
lánsfjár . 

Þótt jákvæður árangur af auknu frjálsræði 
á f j á rmagnsmarkaðnum sé bæði mikill og 
ótvíræður, hafa svo örri þróun óhjákvæmi-
lega fylgt ýmis vandamál og barnas júkdómar . 
Nýjar stofnanir hafa sprottið upp á markaðn-
um og brotið hefur verið upp á margs konar 
nýjungum, sem oftast hafa gefið góðan ávöxt. 

en þó stundum reynzt byggðar á of veikum 
grunni. Við slíku er reyndar ætíð að búast, 
þegar breytingar ganga hratt yfir, enda hafa 
menn verið misfljótir að læra af reynslunni og 
leiðrétta mistök, áður en í óefni væri komið. 
Það hefur einnig valdið vandkvæðum í þess-
um efnum, að engin almenn, viðunandi lög-
gjöf hefur gilt um mikið af þessari nýju starf-
semi, og hefur því bæði skort a lmennar 
öryggisreglur, er s t jórnendum slíkra fyrir-
tækja bæri að fylgja, og grundvöll nauðsyn-
legs eftirlits með framkvæmd þeirra. Úr þessu 
hefur nú verið bætt með nýrri og ítarlegri lög-
gjöf um starfsemi verðbréfasjóða og eignar-
leigufyrirtækja. Einnig er langt komið undir-
búningi lagasetningar um greiðslukorta-
fyrirtæki. 

Staða innlánsstofnana 
Þá hefur þessi þróun ekki síður haft gagn-

ger áhrif á starfsemi innlánsstofnana, en ný 
löggjöf um banka og sparisjóði tók gildi með 
árinu 1986, og hefur hún reynzt vel í flestum 
atriðum. Aukin samkeppni , bæði milli inn-
lánsstofnana innbyrðis og við aðra aðila á 
f j á rmagnsmarkaðnum, hefur að sjálfsögðu 

Heildarstaða innlánsstofnana sem hlutfall af innlánum 
Staða gagnvart Seðlabanka á samt ríkisvíxlum og erlendri lausafjárstöðu 

að frádregnum erlendum lánum vegna afurðalána 
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breytt aðstöðu þeirra í veigamiklum atriðum. 
Hefur samkeppnin í vaxandi mæli beinzt að 
betri þ jónustu við viðskiptamenn og hagstæð-
ari ávöxtun sparif jár , en f jölgun útibúa er að 
mestu úr sögunni. Ja fnf ramt er ljóst, að 
hækkun raunvaxta hefur aukið verulega á 
áhættu í útlánastarfsemi, og er hér reyndar 
um að ræða þróun, sem átt hefur sér stað í 
öðrum löndum, þar sem líkt hefur verið 
ástatt. Ef Útvegsbankavandamálið er frá 
talið, hafa bankar og sparisjóðir þó ekki orðið 
fyrir óeðlilegum út lánatöpum að undan-
förnu, en ljóst er, að mikillar árvekni er þörf 
til að tryggja, að til slíks komi ekki. Sam-
kvæmt frumvarpi , sem nú liggur fyrir Alþingi, 
eru gerðar auknar kröfur um, að innláns-
stofnanir setji sér skýrar útlánareglur, er 
tryggi sem bezt áhættudreifingu og aðhald í 
þessu efni , og verður það vonandi að lögum 
sem fyrst. 

Ýmsir hafa haldið því f ram að undanförnu , 
að ágóði innlánsstofnana sé óhóflega mikill. 
Þetta virðist mér ekki eiga við rök að styðjast, 
enda þótt árið 1988 hafi verið rekstrarlega 
mun hagstæðara innlánsstofnunum en næstu 
árin þar á undan. Í heild nam tekjuhagnaður 
allra innlánsstofnana eftir skatt yfir 900 millj. 
kr. á síðastliðnu ári, en sú f já rhæð nægði þó 
ekki til þess að koma í veg fyrir, að eiginfjár-
hlutföll lækkuðu úr 9 ,5% í 8,9% samkvæmt 
skilgreiningu bankalaga. Munu þessi hlutföll 
lækka enn um nálægt 1%, þegar lífeyrisskuld-
bindingar hafa verið að fullu bókfærðar . Sem 
betur fer er eigið fé íslenzkra innlánsstofnana 
yfirleitt viðunandi, og ná þær allar tilskildu 
lágmarkshlutfalli samkvæmt bankalögum. 
Með hliðsjón af vaxandi áhættu í útlánastarf-
semi og hinum miklu skuldbindingum ís-
lenzkra banka erlendis er mjög mikilvægt 
fyrir allt atvinnulíf í landinu, að þeir geti 
haldið þessari stöðu. Einnig er á það að 
benda , að helztu iðnríkin hafa nú komið sér 
saman um samræmdar reglur um eiginfjár-
kröfur bankas tofnana , sem taka eiga gildi 
innan þriggja ára. Ég tel það skipta höfuð-
máli, að Íslendingar geti orðið samferða 
öðrum þjóðum í því að lögfesta þessar nýju 

P e n i n g a m a g n o g s p a r i f é (M3) 

í hlutfalli af landsframleiðslu 

reglur. Er undirbúningsvinna að því marki 
þegar hafin. 

Jafnframt er ástæða til að ítreka nauðsyn 
þess, að rekstrarhagkvæmni bankakerfisins 
sé aukin, þannig að hægt sé að veita viðskipta-
vinum þess ódýrari þjónustu og draga úr 
vaxtamun. Reyndar er ljóst, að vaxtamunur 
inn- og útlána hefur minnkað verulega 
undanfarna sex mánuði , og hefur það þegar 
knúið bankana til ýmissa aðgerða til að draga 
úr kostnaði. Enginn vafi er á því, að vænleg-
ustu leiðirnar til þess að auka hagkvæmni 
bankakerfisins og virka samkeppni er annars 
vegar samruni innlánsstofnana í stærri 
rekstrareiningar, en hins vegar rýmri heim-
ildir fyrir erlenda banka til að keppa á hinum 
íslenzka lánamarkaði. Er Seðlabankinn ein-
dregið fylgjandi þeirri stefnu st jórnvalda að 
greiða fyrir þessu hvoru tveggja. 

Vaxtaþróunin 
Kem ég þá að þróun vaxta, síðan frjálsræði 

var tekið upp í þeim e fnum, en um það mál 
hefur af skiljanlegum ástæðum verið mestur 
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Peningalegur sparnaður sem hlutfall af landsframleiöslu 

ágreiningur. Nú var vitaskuld ekki við öðru 
að búast en að raunvextir hækkuðu nokkuð, 
sérstaklega á a lmennum bankalánum, eftir að 
vextir voru gefnir frjálsir. Í fyrsta lagi stafaði 
þetta af því, að með miðstýringu hafði vöxt-
um lengi verið haldið óeðlilega lágum með 
þeirri afleiðingu, að sparnaður var ófullnægj-
andi og f já rmagn illa nýtt. Vegna sífellds láns-
f járskor ts , sem lágir vextir höfðu í för með 
sér, varð því að halda uppi lánsf járskömmt-
un, sem fól í sér verulega mismunun milli 
fyrir tækja og atvinnuvega. Þeir, sem bezt 
voru settir í því kerfi, hlutu að finna mest fyrir 
vaxtahækkuninni. Í öðru lagi hafa frjálsir 
vextir haft það í för með sér, að vaxtakjör á 
markaðnum hafa jafnazt, hækkað, þar sem 
þau voru lægst, en lækkað á þeim litla tiltölu-
lega fr jálsa markaði , sem fyrir var. Loks fylgir 
vaxtafrelsinu meiri hreyfanleiki vaxta, þar 
sem markaðsvextir eru mjög næmir fyrir 
breytilegu efnahagsástandi og hor fum, sér-
staklega varðandi verðlags- og gengisþróun. 
Með hliðsjón af þessu var eðlilegt, að raun-
vextir færu hækkandi á síðara hluta ársins 
1987 og f ram um mitt ár í fyrra. Spenna á 
l ánamarkaðnum, mikil eftirspurn eftir lánsfé 
frá ríkissjóði og óvissa um þróun gengis og 

verðlags hlaut að þrýsta vöxtunum upp á við. 
Ja fnf ramt er ekki vafi á því, að þetta tiltölu-
lega háa vaxtastig átti verulegan þátt í að 
koma á jafnvægi á lánamarkaðnum og draga 
úr efnahagsþenslu. Eft ir að h jöðnunar eftir-
spurnar fór að gæta að ráði síðastliðið haust, 
fóru markaðsvextir hins vegar þegar að síga 
niður á við á ný. Hafa raunvextir síðan haldið 
áfram að lækka jafnt og þétt þrátt fyrir 
hækkun nafnvaxta vegna meiri verðbólgu 
eftir áramótin. Til dæmis má nefna, að mark-
aðsvextir spariskírteina ríkissjóðs á verð-
bréfaþingi hafa lækkað um 2½% frá miðju ári 
í fyrra og til þessa dags, og svipaðar breyt-
ingar hafa orðið á öðrum markaðsvöxtum. Er 
óhætt að fullyrða, að ekki hafi verið betra 
heildarjafnvægi á lánsf já rmarkaðnum, síðan 
vaxtafrelsið kom fyrst til sögunnar fyrir 
nálægt fimm árum. Bendir flest til þess, að til-
hneiging sé til enn frekari raunvaxtalækkunar 
á markaðnum á næstunni. 

Svo sem kunnugt er hefur ríkisstjórnin lýst 
þeirri stefnu sinni, að vextir lækki verulega 
enn, og hefur hún sett það að markmiði, að 
raunvextir af spariskírteinum komist niður í 
5%. Enginn ágreiningur þarf að vera um það, 
að jafnháir vextir og hér hafa verið að undan-
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förnu eru ekki æskilegir í sjálfu sér eða frá 
sjónarmiði atvinnurekstrar , sem á við ærinn 
vanda að stríða, enda hafa markaðsvextir 
sem betur fer verið að lækka hér að undan-
förnu og skilyrði væntanlega fyrir hendi til 
enn frekari lækkunar á næstunni eins og ég 
hef þegar sagt. Ég tel hins vegar mikilvægt að 
benda á, að lækkun vaxta getur því aðeins átt 
sér stað án skaðlegra áhrifa á sparnað og efna-
hagslegt jafnvægi, að hún sé í samræmi við 
raunveruleg markaðsskilyrði og trúverðug í 
augum sparif járeigenda. Til þess að slík skil-
yrði fyrir markaðslækkun vaxta verði fyrir 
hendi, þarf að nást áframhaldandi árangur á 
öðrum sviðum efnahagsmála, svo sem í 
lækkun verðbólgu, stöðugleika í gengi og 
minnkandi lánsfjárþörf ríkis og annarra opin-
berra aðila. Vaxtalækkun, sem ekki reyndist 
samrýmanleg þolanlegu jafnvægi á lánsfjár-
markaðnum, gæti auðveldlega stefnt öðrum 
mikilvægum markmiðum ríkisst jórnarinnar í 
efnahagsmálum í hættu. Þess vegna er 
skynsamlegast að feta sig með fullri gát að því 
marki , sem hér hefur verið sett, svo að 
reynsla fáist af traustleika hvers áfanga fyrir 
sig, áður en næsta skref er tekið. 

Leiðir til að bœta eiginfjárstöðu fyrirtækja 
Í tilefni hinnar miklu umræðu um f jár-

magnskostnað atvinnuveganna er ástæða til 
að benda á, að þar eru fleiri vandamál á ferð-
inni en háir raunvextir. Hér koma líka f ram 
afleiðingar þess, að allt of mörg fyrirtæki hér 
á landi hafa lélega eiginfjárstöðu og eru því 
f járhagslega veikburða og óeðlilega viðkvæm 
fyrir sveiflum í afkomuskilyrðum og f jár -
magnskostnaði . Þetta á ekki sízt við í sjávar-
útvegi og öðrum greinum, sem lengi nutu 
forgangs um lánsfé, á meðan vextir voru oft-
ast neikvæðir, og höfðu því hag af því að ná til 
sín sem mestu lánsfé, sem verðbólgan endur-
greiddi síðan ja fnharðan . Þetta ástand er nú 
hins vegar úr sögunni og eru ekki minnstu lík-
indi til þess, að það komi aftur um fyrirsjáan-
lega f ramt íð . Hvort sem raunvextir hér á 
landi verða tveimur til þremur prósentum 
hærri eða lægri á næstu á rum, verða þeir vafa-

Innlán og útlán innlánsstofnana 
% 12 mánaða hreyfingar í % 

laust enn um langt skeið tiltölulega háir á 
sögulegan mælikvarða. Við slík skilyrði er 
mikilvægt fyrir atvinnurekstur að draga úr 
lánsfjárþörf sinni og styrkja eiginfjárstöðu 
sína að sama skapi. Þetta verður hins vegar 
tæpast gert nema að litlu leyti með því að 
bæta rekstrargrundvöll og þar með a fkomu 
atvinnufyrir tækja. Til þarf einnig að koma 
hvatning til þess, að eigendur fyrirtækja og 
allur almenningur leggi stóraukið nýtt 
áhættufé í atvinnurekstur. Hér er að vísu um 
stærra og flóknara mál að ræða en svo, að því 
verði gerð nokkur skil á þessum vettvangi. 
Mig langar þó til að drepa á nokkur mikils-
verð atriði. 

Það er í fyrsta lagi ljóst, að fyrirkomulag 
skattlagningar á eignum og eignatekjum 
hvetur mjög til notkunar lánsfjár f rekar en 
hlutaf jár , bæði frá sjónarmiði lántakenda og 
sparenda. Þannig eru vaxtatekjur algerlega 
skattfr jálsar , en aðeins takmarkað skattfrelsi 
á t ek jum af hlutafé þrátt fyrir mun meiri 
áhættu, sem því fylgir. Á hinn bóginn eru 
vextir eftir leiðréttingu með verðbótafærslu 
frádrát tarhæfir h já fyr ir tækjum, en frádrát tur 
arðs takmarkaður við fasta prósentu af nafn-
virði hlutaf jár . Álagning eignarskatts er 
einnig veruleg hindrun í þessu efni. Allt eru 
þetta atriði, sem brýn nauðsyn er að fjalla 
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rækilega um og leiðrétta með einhverjum 
hætti í þeirri endurskoðun á skattlagningu 
eignatekna, sem nú er unnið að. 

Í öðru lagi væri æskilegt að auka a . m . k . 
t ímabundið skattfrádráttarheimildir þeirra, 
sem leggja nýtt fé í atvinnurekstur. Takmark-
aðar heimildir af þessu tagi vegna kaupa á 
h lu tabréfum hafa verið í lögum í nokkur ár og 
þegar haft nokkur áhrif í þá átt að auka áhuga 
á h lu tabréfakaupum. Mun víðtækari heim-
ildir þyrftu að vera fyrir hendi og þannig skil-
greindar , að þær gætu komið að verulegu 
gagni í því skyni að hvetja til endurskipulagn-
ingar á f já rhag fyrir tækja. Er hér um að ræða 
mun vænlegri leið til að bæta f járhagsstöðu 
fyrir tækja til f rambúðar heldur en þá fyrir-
greiðslu í formi lánsútvegunar eða ábyrgða, 
sem ríkisvaldið hefur venjulega gripið til. 

Í þriðja lagi vil ég minna á, að fyrir ári 
gerðu erlendir sérfræðingar á vegum Seðla-
bankans og Iðnþróunarsjóðs rækilega skýrslu 
um aðgerðir til þess að efla h lu ta f já rmarkað 
hér á landi. Var þar bent á margar breytingar, 
e inkum á skattalöggjöf og lögum um hlutafé-
lög, sem gera þyrfti , áður en hægt sé að búast 
við því, að umtalsverður markaður fyrir 
hlutabréf geti þróazt hér á landi. Einnig er 
bent á, að fyrirtækin þyrftu sjálf að virkja 
aukinn áhuga almennings á hlutabréfa-
kaupum með því að nema á brott hindranir , 
sem mörg þeirra setja á sölu hlutabréfa sinna. 
Loks má nefna þá tillögu sérfræðinganna að 
leyfa lífeyrissjóðum að festa fé í r íkara mæli í 
h lutafé , en engin heildarlöggjöf hefur enn 
verið sett, er kveði á um starfsemi lífeyris-
sjóða. 

Skipulagsbreytingar í atvinnulífi 
Endurbætur á starfsemi f jármálakerf is ins 

með skýrari leikreglum og aukinni samkeppni, 
opnun íslenzka lánamarkaðarins fyrir erlend-
um aðilum og ráðstafanir til þess að efla starf-
semi hlutafélaga með aukinni þát t töku alls 
almennings í að byggja upp eiginfjárstöðu 
íslenzkra fyrir tækja eru allt dæmi um aðgerð-
ir, sem stuðla að skipulagsbreytingum í 
íslenzku atvinnulífi og betri nýtingu 

R a u n g e n g i g ja ldmiðla 
1980-100 

f jármagns . Þótt erfiðleikar atvinnuveganna 
að undanförnu stafi vissulega að verulegum 
hluta af óhagstæðum almennum rekstrar-
skilyrðum vegna innlendrar kostnaðarhækk-
unar og verðbólgu, eiga mörg þessara vanda-
mála aðrar og djúpstæðari orsakir. Við lifum 
á t ímum óvenjulegra breytinga í tækni, 
neyzluvenjum og markaðsskilyrðum, sem 
atvinnustarfsemin verður að laga sig að, ef 
Íslendingar eiga að halda til jafns við aðrar 
þjóðir í framleiðslu og l í fskjörum. Dæmi um 
áhrif þessara breytinga blasa hvarvetna við: 
Ný flutningatækni og frysting á sjó hafa gjör-
breytt samkeppnisstöðu frystiiðnaðarins, 
breyttar neyzluvenjur hafa dregið stórlega úr 
eftirspurn eftir hefðbundnum landbúnaðaraf-
urðum, ódýrar iðnaðarvörur frá nýiðn-
væddum þjóðum Asíu hafa veikt samkeppnis-
aðstöðu margra greina iðnaðar, og bættar 
samgöngur innanlands eru smám saman að 
stækka markaðssvæði fyrir tækja í smásölu og 
dreifingu og veikja þannig markaðsstöðu 
lítilla, s taðbundinna fyrir tækja. 

Vandamál af þessu tagi verða ekki leyst 
nema að litlum hluta með því að bæta almenn 
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Ársfjórðungslegt raungengi krónunnar 

1980=100 

rekstrarskilyrði, t . d . með gengislækkun eða 
lækkun f jármagnskostnaðar . Er reyndar lík-
legt, að slíkar aðgerðir geti beinlínis komið í 
veg fyrir, að fyrirtæki, sem eiga við aðlög-
unarvandamál að e t ja , grípi til nauðsynlegra 
aðgerða. Á hinn bóginn er hætt við, að til-
raunir til að tryggja rekstrargrundvöll fyrir-
tækja , sem fyrst og fremst eiga við slík 
aðlögunarvandamál að e t ja , með gengis-
breytingum og þannig hækkun alls verðlags í 
landinu, muni aðeins hafa í för með sér aukna 
verðbólgu. 

Engu minni hættur felast í því, ef sú leið er 
valin að halda uppi óarðbærum atvinnu-
rekstri með beinum eða óbeinum styrkjum 
eða annarri fyrirgreiðslu, sem bæði geta orðið 
til þess að fresta nauðsynlegum aðlögunarað-
gerðum og komið auk þess niður á rekstrar-
grundvelli annarra samkeppnishæfari fyrir-
tækja . Því aðeins geta beinar aðgerðir af 
þessu tagi átt rétt á sér, að með þeim sé hægt 
að tryggja f ramgang nauðsynlegra skipulags-
breytinga eða vinna t íma til þess, að fyrir-
tækin geti unnið sig sjálf út úr vandanum. 

Ástæðulaust er að orðlengja þetta. Hvort 

sem litið er til reynslu Íslendinga sjálfra eða 
umheimsins, hlýtur árangursrík efnahags-
starfsemi að grundvallast á opnum mörkuð-
um og virkri samkeppni á sem flestum sviðum 
efnahagslífsins. Við slík skilyrði eru fyrir-
tækin knúin til aðlögunar að síbreytilegum 
aðstæðum, og arðsemi ræður að ja fnaði 
mestu um vöxt þeirra og viðgang. Þess vegna 
stefna nú flest ríki heims að virkari mörkuð-
um, jafnvel þau, sem til þessa hafa búið við 
mesta miðstýringu efnahagsstarfseminnar. 

Ísland og umheimurinn 
Lítum sérstaklega á Vestur-Evrópu, en við 

hana eiga Íslendingar hátt í þr já f jórðu hluta 
allra utanríkisviðskipta sinna. Þrír áratugir 
eru liðnir, f rá því að Rómarsáttmálinn var 
gerður, en æ síðan hefur verið sótt fram til 
frjálsari viðskipta og sífellt nánara efnahags-
samstarfs helztu Evrópur ík ja undir forustu 
Efnahagsbandalagsins og EFTA. Nú hefur 
Efnahagsbandalagið ákveðið að koma á al-
gerlega hömlulausum markaði með vörur , 
þjónustu og f já rmagn innan örfárra ára, en í 
framhaldi af því verði síðan stefnt að enn nán-
ari samræmingu í efnahags- og peningamál-
um á grundvelli stöðugs gengis, sem að lokum 
gæti leitt til þess, að öll þátt tökuríkin tækju 
upp sameiginlegan gjaldmiðil. 

Hingað til hafa Íslendingar leitazt við að 
fylgjast með í þessari markaðsþróun Evrópu, 
en þó lengst af verið nokkrum skrefum á eftir 
nágrannaþjóðunum. Stærstu áfangarnir á 
þeirri leið voru afnám innflutningshafta upp 
úr 1960 og innganga Íslands í EFTA ásamt 
samningum við Efnahagsbandalagið snemma 
á át tunda áratugnum. Enginn hefur eftir á 
efazt um mikilvægi þessara og annarra breyt-
inga, sem hafa átt sér stað í átt til fr jálsra við-
skipta við önnur lönd, né viljað stíga þau 
skref til baka. Sama hlýtur að verða uppi á 
teningnum nú, að Íslendingar reyni eftir 
fremsta megni að fylgja öðrum þjóðum Evr-
ópu á leið þeirra til efnahagslegs samruna. Ég 
sé ekki, að smáþjóð í útjaðri þessarar stóru 
efnahagsheildar muni eiga annarra raunhæfra 
kosta völ. 
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Sé þetta svo, er líka óumflýjanlegt , að 
Íslendingar fari í efnahagsstefnu sinni að taka 
fullt tillit til þeirrar nauðsynjar að laga 
íslenzkt efnahagskerfi að þeirri þróun, sem er 
að eiga sér stað meðal annarra iðnr íkja , og 
búa íslenzk atvinnufyrirtæki undir vaxandi 
samkeppni , sem þó verður að mæta, en til 
þess að það takist, þarf fyrst og fremst þrennt 
að koma til: í fyrsta lagi verður að ná sama 
stöðugleika í þróun launa og gengis hér á 
landi og annars staðar í Evrópu. Í öðru lagi 
verður að efla frjálsa verðmyndun á sem 
flestum sviðum efnahagsstarfseminnar, en 
a fnema styrki og verðlagshöft , og loks þarf að 
búa íslenzkum fyrir tækjum sömu skilyrði 
varðandi skattlagningu og tæknilega þjónustu 
og samkeppnisaðilar þeirra erlendis njóta . 

Það hefur verið gert mikið veður út af efna-
hagserfiðleikum Íslendinga undanfarið ár og 
mörg stór orð fallið í hita leiksins. Menn 
mega þó ekki gleyma öllum eðlilegum hlut-
föllum og missa sjónar af því, að Íslendingar 
njóta enn, þrátt fyrir nokkurn tekjusamdrát t 
að undanförnu , einhverra beztu l ífskjara og 
atvinnuöryggis, sem nú þekkist í heiminum, 
og þeir eiga enn gnótt ónotaðra auðlinda. Í stað þess að láta stundarerfiðleika hrek ja sig 
af braut verða landsmenn nú að beina hugsun 
sinni og orku að því að móta og fylgja f ram 
markvissri langtímastefnu í efnahagsmálum, 
sem bæði taki mið af þörfum og einkennum 
Íslendinga sjálfra og þeirri þróun í átt til 
sífellt nánari efnahagstengsla, sem er að ger-
ast í þessum heimshluta. 



Rögnvaldur Hannesson: 

Æ t t i að v e i ð a s t ö ð u g a n á r s a f l a 
úr þ o r s k s t o f n i n u m ? 

1. Inngangur 
Eins og öllum er kunnugt byggist s t jórnun 

veiða úr íslenzka þorskstofninum á heildar-
aflakvóta fyrir hvert ár. Kvótanum er síðan 
skipt milli veiðiskipa eftir reglum, sem ekki er 
ástæða til að ræða nánar hér. Heildarafla-
kvóti hvers árs er ákvarðaður með hliðsjón af 
framreikningi fiskifræðinga á stærð þorsk-
stofnsins. 

Umræða og ráðgjöf fiskifræðinga um veið-
ar úr þorskstofninum hafa lengst af borið þess 
merki, að stofninn sé ofnýt tur , og því beri að 
takmarka afla, eftir því sem unnt er, án þess 
að ganga um of á skammtímahagsmuni . En 
hvernig ætti þá að ákveða heildarársafla úr 
s tofninum, væri hann hagnýttur eins og bezt 
yrði á kosið? Oftast er gengið út frá, að dánar-
tölu stofnsins af völdum fiskveiða skuli haldið 
stöðugri í einhverju ákveðnu marki. Fiski-
fræðingar taka gjarnan mið af þeirri dánar-
tölu, sem gæfi hámarksafla , þegar til langs 
tíma er litið. Hagfræðingar hafa bent á, að 
þetta viðmiðunarmark ætti að ákvarða með 
hliðsjón af hagrænum þát tum svo sem sókn-
arkostnaði og ávöxtunarkröfu . 

Hvaða s jónarmið sem lögð eru til grund-
vallar þeirri f iskveiðidánartölu, sem látin er 
ráða leyfilegum hámarksafla á hverju ári, 
verður ekki fram hjá því gengið, að slík stefna 
leiðir til þess, að ársafli sveiflast frá ári til árs í 
samræmi við stærð hins veiðanlega stofns. Þar 
eð sveiflur í ársafla geta valdið umtalsverðum 

óþægindum í hagnýtingu framleiðslufjár-
muna og markaðssetningu, mun sú spurning 
hafa vaknað hjá ýmsum, hvort ekki kæmi til 
greina að veiða fast magn úr stofninum á 
hverju ári án tillits til stærðar hans hverju 
sinni. Það hefur þá verið bent á, að ársafli úr 
íslenzka þorskstofninum hafi í stórum 
dráttum sveiflazt á bilinu 300-500 þús. tonn 
allt síðan 1950, og kannski hefði mátt halda 
aflanum stöðugum í kring um 400 þús. tonn. 

Markmið þessarar greinar er að leita svara 
við því, hvort væri hagstæðara, að ákveða 
leyfilegan hámarksafla á grundvelli fastrar 
fiskveiðidánartölu eða halda honum stöðug-
um frá ári til árs. Rætt verður um þessar tvær 
fiskveiðistefnur sem „breytilegan afla" og 
„stöðugan afla". Þessi grein er fræðilegs eðlis 
í þeim skilningi, að hún byggist ekki á athug-
unum á tilkostnaði við veiðar eða fiskvinnslu, 
heldur hefur verið gengið út frá einföldum 
verð- og kostnaðarsamböndum og athugað, 
við hvaða aðstæður önnur fiskveiðistefnan 
hefði greinilega yfirburði yfir hina. 

2. Breytilegur eða stöðugur ársafli: 
Nokkur grundvallaratriði 

Áður en lengra er haldið, er rétt að átta sig 
á því, hverj ir séu helztu kostir stöðugs ársafla 
annars vegar og breytilegs ársafla á grundvelli 
fastrar fiskveiðidánartölu hins vegar. Látum 
x tákna afla á t ímaeiningu, y stofnstærð og z 
fiskveiðidánartölu (afli á tímaeiningu sem 
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hlutfall af stofnstærð). Afli á t ímaeiningu er 
því 
(1) x = zy. 

Fiskveiðistefnurnar, sem við viljum bera 
saman, ganga út á að halda annaðhvort x eða 
z stöðugu. Við göngum út frá, að hinn stöðugi 
afli sé ákveðinn þannig, að hann sé jafn þeim 
meðalafla, sem fengist með stöðugri fiskveiði-
dánartölu. Með hliðsjón af (1) má því skil-
greina fiskveiðistefnurnar þannig: 
(2a) z = z, z fasti; x = zy (breytilegur afli); 
(2b)x =x x,x = Ex | z = z;z = x/y (stöðugurafli); 
þar sem E táknar væntingu. Sé afla haldið 
s töðugum, verður fiskveiðidánartala að 
breytast í öfugu hlutfalli við stofnstærð, og se 
fiskveiðidánartölu haldið stöðugri, breytist 
afli í réttu hlutfalli við stofnstærð. 

Hreinn hagnaður (H) af veiðunum er 
(3) H(x,y,z) = R(x) - C(x,y,z), 
þar sem R(x) táknar tek jur og C(x,y,z) 
kostnað. Tekjurnar ráðast af aflamagninu, en 
kostnaðurinn getur hugsanlega verið háður 
öllum þrem, aflamagni, stofnstærð og fisk-
veiðidánartölu. 

Lítum þá á væntanlegan hagnað. Það, sem 
hér er einkum til a thugunar , eru áhrif breyt-
inga á stofnstærð. Hugsum okkur , að stofn-
stærð á hverjum tíma sé óviss, en að líkinda-
dreifing hennar sé þekkt og óbreytileg. Verð-
og kostnaðarsambönd gerum við ráð fyrir að 
séu að öðru leyti þekkt og stöðug. Skoðum þá 
fyrst það tilvik, þar sem kostnaðurinn við 
veiðarnar er einungis háður aflamagninu. 
Hagnaðurinn er því viss, ef afli er stöðugur, 
en óviss, ef ævinlega er veitt fast hlutfall úr 
s tofninum. Hagnaður á hver jum tíma af 
umræddum fiskveiðistefnum er 
(3'a) H(x) = R(x) - C(x)(stöðugur afli), 
(3'b) EH(x) = ER(x) - EC(x)(breytilegur afli). 

Þar eð x = Ex, getum við notað ó jöfnu 
Jensens (sjá t. d. Newbery og Stiglitz, 1981) til 
að meta , hvor stefnan skili meiri hagnaði, sé 
litið til langs t íma. Samkvæmt ó jöfnu Jensens 

Mynd j 

Kúpt tekjufall, R(x), og hagnaðarfall, 
H(x), og hvelft kostnaðarfall, C(x) 

er H(Ex) > EH(x) , ef fallið H(x) er kúpt 
(convex), og öfugt, ef það er hvelft (concave). 
Út frá venjulegum forsendum um hagræn 
sambönd er fallið R(x) kúpt eða línulegt og 
fallið C(x) hvelft eða línulegt. 1 Samkvæmt 
þessu er fallið H(x) kúpt eða línulegt. Mynd 1 
sýnir kúpt R(x)- og H(x)-föll og hvelft C(x)-
fall. 

Samkvæmt þessu mundi stöðugur afli gefa 
af sér meiri hagnað en breytilegur afli, sem að 
meðaltali skilar sama aflamagni, nema tekju-
fallið og kostnaðarfallið séu bæði línuleg. Í þessu síðarnefnda tilviki mundu bæði fisk-
verð og jaðarkostnaður landaðs afla vera 
óháð aflamagninu. Minnsta áhættufælni 2 

mundi einnig gera stöðugan afla að betri val-
kosti í þessu tilviki. 

1 R(x) = P(x)x, P = fiskverð. Látum fótskrift tákna afleiðu. 
R x (x) = P(x) + Px(x)x > 0, ef teygni eftirspurnar er stærri 
en 1. Rxx = Pxx + 2PX < 0, nema tekjur vaxi með vaxandi 
hraða með auknu aflamagni. R(x) er kúpt, ef Rxx < 0. C(x) 
er hvelft, ef Cxx > 0, en Cxx > 0 þýðir, að kostnaður fyrir 
viðbótarafla eykst með vaxandi hraða með auknu afla-
magni. 

2 Það er kallað áhættufælni, þegar menn taka öruggan 
hagnað fram yfir óvissan hagnað. sem hefur sama vongildi. 
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Lítum þá á það tilvik, þar sem kostnaður á 
einingu landaðs afla er háður stærð fiski-
stofnsins, sem veitt er úr. Sambandið milli 
einingarkostnaðar landaðs afla og stærðar 
fiskistofnsins er einkar sterkt, þegar gengið er 
út frá þeirri algengu forsendu, að kostnaður 
sé í hlutfalli við sókn í fiskistofninn og sóknin 
að sínu leyti í hlutfalli við fiskveiðidánartöl-
una, sem hún skapar. Á því táknmáli , sem 
hér er notað, yrði þá kostnaðurinn C(z) = kz, 
þar sem k er fasti. Hagnaður stöðugs og breyti-
legs afla, eins og þær s tefnur eru skilgreindar 
hér (2a og 2b), yrði 
(3"a) EH(y,z) = ER(zy) - kz, x = zy 

(breytilegur afli), 
(3"b) EH(x,y) = R(x) - E(kx/y), x = zEy 

(stöðugur afli). 
Áður hefur verið rætt um, hvaða þýðingu 

lögun tekjufallsins (R) hefur . Kostnaðarfallið 
í (3"b) er greinilega hvelft með tilliti til y 3 , 
þannig að E(kx/y) > kx/Ey = kz. Hinn 
stöðugi kostnaður breytilegs afla (kz) er 
þannig lægri en meðalkostnaður stöðugs afla 
(Ekx/y). Ef báðar fiskveiðistefnurnar skila 
sömu t ek jum, þegar til lengri t íma er litið 
[ER(x) = R(Ex)] , mundi breytilegur afli 
þannig skila meiri hagnaði , gagnstætt því, 
sem ályktað var hér að ofan. 

A ð svo komnu máli getum við ályktað, að 
út frá venjulegum forsendum um kostnaðar-
og verðsambönd sé stöðugur ársafli betri val-
kostur en breytilegur ársafli. Á hinn bóginn 
leiðir hugsanlegt samband milli einingarkostn-
aðar landaðs afla og stærðar stofnsins, sem 
veitt er úr, til þess, að stöðug fiskveiðidánar-
tala og breytilegur afli gæti verið betri val-
kostur. Við snúum okkur þá að því að athuga 
nánar þessa valkosti með tilliti til íslenzka 
þorskstofnsins. 

3. Fastur eða stöðugur þorskafli? 
3.1 Líkan og forsendur 

Sveiflur í stærð nýrra árganga, sem koma 
inn í þorskstofninn, ráða að verulegu leyti 

3 C(y;x) = kx/y, Cv(y;x) = -kx/y2, Cvy = 2kx/y3 > 0. 

sveiflunum í stærð stofnsins og þar með afla-
sveiflunum. Mynd 2 sýnir, hvernig nýliðun 
stofnsins hefur verið síðan 1969 (Hafrann-
sóknastofnunin, 1988). Í útreikningum þeim, 
sem raktir verða hér á eftir , var nýliðunin 
látin fylgja reglulegu sínusfalli. Þetta fall er 
einnig sýnt á mynd 2. Samkvæmt þessu falli 
sveiflast nýliðunin milli 150 og 350 millj. fiska 
yfir 10 ára t ímabil . 4 

Til að finna beztu fiskveiðistefnu var notað 
Beverton-Holt-l íkan af svipuðu tagi og fiski-
fræðingar nota við framreikning á stofn-
stærð. Staðlar í þetta líkan voru sóttir í rit 
Hafrannsóknastofnunar innar um nytjastofna 
sjávar og aflahorfur (Hafrannsóknas tofnun, 
1988). Notaðar voru tölur ársins 1984 um 
meðalþyngd og reiknað með náttúrlegri dánar-
tíðni upp á 0,2. Ekki var reiknað með neinu 
sambandi milli hrygningarstofns og nýliðunar. 

Takmark fiskveiðistefnunnar var skilgreint 
sem hámörkun hagnaðar yfir eina nýliðunar-
sveiflu án ávöxtunarkröfu. Þá er vert að hafa í 
huga, að ávöxtunarkrafa mundi auka hag-
kvæmustu sókn í stofninn. Bezti stöðugi og 
breytilegi ársafli var fundinn með því að 
hámarka hagnað yfir eina nýliðunarsveiflu 
með tilliti til aflamagns (stöðugur afli) eða 
fiskveiðidánartölu (breytilegur afli). Gert var 
ráð fyrir, að fiskveiðidánartala breytist í réttu 
hlutfalli við sókn og að kostnaður sé annað-
hvort enginn eða í réttu hlutfalli við sókn. 
Forsendan um engan veiðikostnað var gerð af 
tæknilegum ástæðum; með þessu má taka til-
lit til, að kostnaður sé einungis háður afla-
magninu og óháður fiskveiðidánartölunni án 
þess að breyta samhenginu milli sóknar og 
fiskveiðidánartölu. 

4 Sá munur er á þessu líkani af þorskstofninum og þeirri 
umræðu, sem fór fram í kafla 2 hér að framan. að sveifl-
urnar í stærð þorskstofnsins eru ekki tilviljanakenndar. 
heldur að fullu ákveðnar af tíma og þeirri fiskveiðistefnu. 
sem er fylgt. Við getum engu að síður stuðzt við þær álykt-
anir. sem dregnar voru í kafla 2. þar eð við munum athuga 
veiðistefnur, þar sem stærð stofnsins fylgir reglubundnum 
sveiflum. Þessar sveiflur má meðhöndla eins og tilviljana-
kenndar sveiflur, sem ráðast af óbreytilegri líkindadreif-
ingu, eins og gert var ráð fyrir hér að framan. 
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Mynd2. 

Nýliðun íslenzka þorskstofnsins 1960-1988 ásamt sínusbugðu, sem sýnir 
hugsaða nýliðun sem fall af tíma 

Gengið var út frá, að stofninn væri í 
stöðugu jafnvægi; þ . e . hefði verið hagnýttur 
með sama hætti um langa tíð, þannig að 
breytingar á stofnstærð fylgdu síendur-
teknum sveiflum. Til að ná nægilegri ná-
kvæmni í útreikningum var gert ráð fyrir, að í 
stofninum væru 30 árgangar." 1 Hver árgangur 
var látinn koma að fullu inn í veiðanlegan 
stofn á ákveðnum aldri, sem var látinn breyt-
ast frá þrem árum til átta í útreikningum með 
l íkaninu. 6 Hrygningarstofn var skilgreindur 
sem fiskur sjö ára og eldri í upphafi hvers árs. 

3.2 Fast verð og fastur kostnaður 
á sóknareiningu (F) 

Töflur 1 og 2 sýna ýmsar afleiðingar 
stöðugs og breytilegs afla við fast fiskverð og 

5 Gert var ráð fyr i r , að fiskur í elztu aldursflokkunum vegi 
17 kg. 

6 Þetta er kallað „knife-edge selectivity" í fiskifræðinni. 
Þetta er einföldun. þar eð fiskur kemur smám saman inn í 
veiðanlegan stofn, eftir því sem hann verður eldri. 

fastan kostnað á einingu fiskveiðidánarstuð-
uls. Á bak við þetta kostnaðarsamband liggur 
sú tilgáta, að kostnaður á sóknareiningu sé 
óháður heildarsókn og að samhengið milli 
fiskveiðidánarstuðuls og heildarsóknar sé 
línulegt. Munurinn á tilvikunum í töflum 1 og 
2 liggur í kostnaði á sóknareiningu. Í töflu 1 er 
reiknað með hærri kostnaði á sóknareiningu, 
þannig að helmingur aflaverðmætisins eða 
tæplega það er hreinn hagnaður (auðlinda-
renta). Í töflu 2 eru allt að tveir þriðju hlutar 
aflaverðmætis hreinn hagnaður. 

Meginniðurstaðan af útreikningunum í 
töflum 1 og 2 er sú, að stöðugur og breytilegur 
ársafli skila svo að segja sama árshagnaði að 
meðaltali; munurinn er einungis 0 ,7%, þegar 
hann er mestur. Í töflu 1 gefur breytilegur 
ársafli ævinlega mestan hagnað, en í einungis 
þrem tilvikum af sex í töflu 2. Skýringin liggur 
í hærri kostnaði á sóknareiningu í töflu 1. 
Eins og greint var frá hér að framan er kostur 
breytilegs afla í því fólginn, að einingarkostn-
aður landaðs afla getur verið lægri að meðal-
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Tafla 1. Fastfiskverð ( p = l ) og fastur kostnaður á einingu fiskveiðidánarstuðuls (c=2000). 
v=aldur á fiski, þegar hann kemur inn í veiðar; F=fiskveiðidánarstuðull; H=hreinn hagnaður á ári 

að meðaltali; MA=ársafli að meðaltali; HA=hæsti ársafli; LA=lœgsti ársafli; MHS=minnsti hrygningarstofn; 
FK=fastur ársaflakvóti; MF=F að meðaltali; HF=hœsta gildi á F; LF=lœgsta gildi á F. 

Afli og stofnstœrðir íþús. tonna. 

V 3 4 5 6 7 8 
Stöðugt F og breytilegur afli 

F 0,072 0,076 0,081 0.084 0,085 0,086 
H 150,1 150,4 149,3 142,3 130,4 117,6 
M A 294.0 302,4 311,3 310,3 300,4 289.6 
H A 305,4 316,2 328,4 325,1 326,0 318,9 
L A 282,7 288,5 294,2 289,2 274,9 260,3 
MHS 2974 3093 3221 3430 3712 3981 

Stöðugur afli og breytilegt F 
FK 294,0 303,0 312,0 310,0 300,0 289.0 
H 150,0 150,4 149,2 142,1 130,0 116,8 
M F 0,072 0,076 0,081 0,084 0,085 0,086 
H F 0,075 0,080 0,085 0,090 0,092 0,095 
LF 0.069 0,072 0,076 0,078 0,077 0,077 
MHS 2988 3098 3190 3418 3723 4018 

tali en einingarkostnaður stöðugs afla. Þetta 
atriði vegur því þyngra á metunum sem 
kostnaður á sóknareiningu er hærri. 

Annað athyglisvert við niðurstöðurnar í 
töflum 1 og 2 er, hvað beztu gildi fiskveiði-
dánarstuðulsins eru lág; 0,072-0,086 í töflu 1 
og 0,109-0,157 í töflu 2. Undanfar in ár hefur 
fiskveiðidánartala þorskstofnsins verið allt að 
tíu sinnum hærri að jafnaði samkvæmt mati 
Hafrannsóknas tofnunar innar . Ef fiskveiði-
dánartalan stæði ævinlega í réttu hlutfalli við 
sóknina í stofninn, mætti hún samkvæmt 
þessu minnka um allt að 90%. Ástæða er til 
að vara við slíkum ályktunum. Í fyrsta lagi er 
sambandið milli sóknar og fiskveiðidánartölu 
að öllum líkindum ekki línulegt. Í öðru lagi er 
líklegt, að þéttleikaáhrif eins og minni ein-
staklingsvöxtur og hærri náttúrleg dánartíðni 
mundu gera vart við sig, ef sóknin minnkaði 
og stofninn væri byggður upp. A n n a ð mál er, 
að sóknin í stofninn ætti að öllum líkindum að 
vera talsvert minni en hún hefur verið á 
undanförnum árum. 

En væri þá hægt út frá líffræðilegu sjónar-
miði að halda aflanum stöðugum? Slík fisk-
veiðistefna mundi gera það nauðsynlegt að 

veiða hlutfallslega mest úr s tofninum, þegar 
hann er lítill. Slíkt gæti gengið svo nærri 
hrygningarstofninum í vondum árum, að fram-
tíð stofnsins væri stefnt í voða. Töflur 1 og 2 
sýna minnstu stærð hrygningarstofnsins yfir 
hverja nýliðunarsveiflu. Samkvæmt þessum 
tölum er minnsti hrygningarstofn nokkurn 
veginn sá sami, hvort sem afli er stöðugur eða 
breytilegur. Þetta stafar af því, að bezta fisk-
veiðidánartala er mjög lág í þessum tilvikum, 
þannig að tiltölulega margir og í upphafi mis-
stórir árgangar skipta verulegu máli í stofn-
inum á hverju ári og jafna út sveiflurnar á 
stærð hans. 

Töflur 1 og 2 sýna ennf remur mjög greini-
lega, hvernig sveiflur breytilegs ársafla 
minnka, því fyrr sem árgangarnir koma inn í 
veiðarnar. Afli hvers árs er þá tekinn úr til-
tölulega mörgum og í upphafi missterkum ár-
göngum, þannig að sveiflur í stærð árgang-
anna koma minna fram í aflamagninu. Munur-
inn á minnsta og stærsta ársafla í töflu 2 er t. d. 
ekki nema 35 þús. tonn, þegar þriggja ára 
fiskur og eldri er að fullu inni í veiðanlegum 
stofni, en 100 þús. tonn, ef einungis átta ára 
gamall fiskur og eldri er veiddur. 
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Tafla 2. Fast fiskverð ( p = l ) og fastur kostnaður á einingu fiskveiðidánarstuðuls (c= 1000). 

v=aldur á jiski, þegar hann kemur inn í veiðar; F=fiskveiðidánarstuðull; H=hreinn hagnaður á ári 
aðmeðaltali; MA =ársafli að meðaltali; HA=hœsti ársafli; LA=lœgsti ársafli; MHS=minnsti hrygningarstofn; 

FK=fastur ársaflakvóti; MF=Fað meðaltali; HF=hœsta gildi á F; LF=!œgsta gildi á F. 
Afli og stofnstœrðir í þús. tonna. 

V 3 4 5 6 7 8 
Stöðugt F og breytilegur afli 

F 0.109 0.119 0,130 0.141 0,147 0.157 
H 238,6 245,8 252,2 250,9 242.9 234,5 
M A 347,6 364,8 382.2 391.9 389.9 391,5 
H A 365,8 387.7 410.9 427,5 432.4 443,5 
L A 329.4 341.8 353,5 356.3 347,2 339.5 
MHS 2138 2210 2320 2493 2796 3061 

Stöðugur afli og breytilegt F 
FK 348,0 365,0 383,0 391,0 390.0 390.0 
H 238,7 245.9 252.2 250,7 242.3 233,3 
MF 0,109 0,119 0,131 0.140 0.148 0.157 
HF 0,115 0,127 0,142 0,155 0,166 0.180 
LF 0,103 0.112 0,121 0,127 0.131 0.136 
MHS 2117 2178 2270 2474 2801 3124 

3.3 Kostnaðarlausar veiðar 
Tafla 3 sýnir sömu stærðir og töflur 1 og 2 

fyrir kostnaðarlausar veiðar, þ. e . , kostnaður 
á einingu fiskveiðidánarstuðuls var settur í 
núll. Þetta dæmi hefur víðtækara gildi en 
þessi nafngift gefur til kynna; það nær einnig 
yfir tilfellið, þegar kostnaður á sóknareiningu 
er óháður heildarsókn og afli á sóknareiningu 
óháður stofnstærð. Líta má á þetta og tilfellið 
hér að f raman sem efri og neðri mörk sam-
bandsins milli s tofnstærðar og afla á sóknar-
einingu; afli á sóknareiningu eykst að öllum 
líkindum með aukinni stofnstærð, en varla í 
réttu hlutfalli. Það hefur því nokkurt gildi að 
skoða þessi tvö tilfelli sérstaklega. Ef þau 
leiða til mjög mismunandi niðurstaðna, er 
ástæða til að rannsaka ýtarlegar bæði kostn-
aðarsambönd og samband sóknar, fiskveiði-
dánartölu og stofnstærðar. 

Beztu fiskveiðidánarstuðlar í töflu 3 eru 
mun hærri en í töflum 1 og 2, en þó töluvert 
lægri en þau gildi, sem metizt hafa fyrir veið-
arnar á undanförnum árum. Í þeim útreikn-
ingum, sem liggja að baki töflu 3, var ekki 
gerð nein ávöxtunarkrafa , en einungis há-
markaður meðalafli á ári í langtímajafnvægi. 

Ávöxtunarkrafa mundi sem kunnugt er auka 
bezta gildi fiskveiðidánarstuðuls. 

Ef veiðar eru kostnaðarlausar og engin 
ávöxtunarkrafa gerð, er hámörkun árshagn-
aðar hin sama og hámörkun ársafla. Það 
kemur því varla á óvart , að stöðugur og 
breytilegur afli skila svo að segja sama hagn-
aði (og hámarksafla) að meðaltali. Það, sem 
hins vegar kann að koma á óvart, er, að 
stöðugur afli getur verið eilítið hærri en 
breytilegur afli að meðaltali. Petta kemur 
skýrast í ljós í töflu 3, þegar einungis átta ára 
gamall fiskur og eldri er veiddur. Breytilegur 
afli er þá 505 þús. tonn að meðaltali á ári, en 
hægt væri að ná stöðugum afla upp á 509 þús. 
tonn á ári í langtímajafnvægi. Þetta er dæmi 
um það, að breytileg fiskveiðidánartala getur 
skilað meira aflamagni úr sveiflukenndum 
stofnum en stöðug fiskveiðidánartala (sjá t. d. 
Pope, 1973). Fyrir s tofna, sem sveiflast meira 
en íslenzki þorskstofninn, getur þessi munur 
verið meiri ( t .d . þorskstofninn í Barentshaf-
inu, sjá Hannesson og Steinshamn, 1989). 

Eins og í dæmunum hér að ofan er minnsta 
stærð hrygningarstofnsins nokkurn veginn sú 
sama, hvort sem ársafli er stöðugur eða 
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Taf la 3. Fast fiskverð ( p= 1), kostnaðarlausar veiðar. 
v=aldur áfiski, þegar hann kemur inn í veiðar; F=fiskveiðidánarstuðull; MA=ársafli að meðaltali; 

HA=hœsti ársafli; LA=iœgsti ársafli; MHS=minnsti hrygningarstofn; FK=fastur ársaflakvóti; 
MF=F að meðaltali; HF=hœsta gildi á F; LF=lœgsta gildi á F. 

Afli og stofnstærðir í þús. tonna. 

V 3 4 5 6 7 8 
Stöðugt F og breytilegur afli 

F 0,223 0.267 0,347 0,445 0,515 0,780 
M A 387.8 413,7 445,4 468,0 480,0 505,1 
H A 427,6 469,4 525.6 570,9 597,0 663,6 
L A 348,1 358.0 365,2 365,2 362,7 346,5 
MHS 851 803 708 722 986 1072 

Stöðugur afli og breytilegt F 
FK 388,0 414,0 446,0 469,0 480,0 509.0 
M F 0,207 0,249 0,323 0,431 0,480 3,184 
H F 0,228 0,284 0,387 0,555 0,645 18,900 
LF 0,187 0,218 0,269 0,334 0,356 0,623 
MHS 928 851 735 697 1102 1005 

breytilegur. Munurinn á stærsta og minnsta 
ársafla við breytilegan afla er hins vegar mun 
meiri vegna hærri fiskveiðidánartölu eða 80 
þús. tonn, þegar þriggja ára fiskur er að fullu 
inni í veiðunum, og 320 þús. tonn, þegar ein-
ungis átta ára gamall fiskur og eldri er veidd-
ur. Spurningin um bezta valmynstur veiðar-
færa er því að nokkru spurning um stöðug-
leika eða sveiflur í aflamagni. 

3.4 Samband milli fiskverðs og aflamagns 
Fram að þessu höfum við gengið út frá 

föstu fiskverði. Eins og rætt var í kafla 2 er 
tekjufal l ið kúpt (convex), ef fiskverð er háð 
aflamagni (og teygni eft irspurnar er stærri en 
1). Þetta eykur hagkvæmni stöðugs afla, 
samanborið við breytilegan afla. Hver er þýð-
ing þessa með tilliti til hagnýtingar þorsk-
stofnsins? 

Keyrslur á líkaninu leiddu í ljós, að sam-
band fiskverðs og heildarafla hefur litla þýð-
ingu fyrir valið milli stöðugs afla og breyti-
legs. Töflur 4 og 5 sýna niðurstöður mjög 
öfgafulls sambands milli verðs og aflamagns. 
Gert er ráð fyrir, að fiskverð sé óháð afla-
magni upp að því marki, sem svarar til bezta 
stöðuga ársafla, en að frekari afli sé einskis 

virði. Þetta tilfelli er ekki rætt hér vegna þess, 
að það muni líklegt í reynd, heldur til að sýna 
fram á, hve litla þýðingu samband verðs og 
aflamagns hefur fyrir meðalárshagnað af 
hinum umræddu fiskveiðistefnum. Það er þó 
engan veginn ólíklegt, að samband aflamagns 
og þess fiskverðs, sem endurspeglar greiðslu-
getu fiskiðnaðarins, sé með þeim hætti, að 
afli, sem fer f ram úr afkastagetu fiskiðnaðar-
ins við eðlileg skilyrði, falli mjög fljótt í verði; 
úrvinnsla slíks afla krefst aukinnar nýtingar 
framleiðsluþáttanna, ekki sízt vinnuaflsins, 
og hugsanlega þarf að leita til lítt hagstæðra 
markaða til að koma framleiðslunni í verð. 

Tafla 4 sýnir niðurstöður í því tilviki, þegar 
kostnaður á einingu fiskveiðidánarstuðuls er 
eins og í töflu 1 hér að ofan. Munurinn á 
meðalhagnaði stöðugs og breytilegs afla er 
enn sem fyrr óverulegur, en sú hefur orðið 
breyting á, að stöðugur afli skilar nú eilítið 
meiri hagnaði en breytilegur afli. Bezta 
stöðuga fiskveiðidánartala hefur lækkað, og 
þar af leiðandi hefur afli á ári hverju 
minnkað. Við breytilegan afla fer ársafli svo 
að segja aldrei f ram úr því marki, sem svarar 
til bezta stöðuga afla, enda er allur afli um-
fram það mark einskis virði. 
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Tafla 4. Fast fiskverð ( p = 1), en afli umfram FK einskis virði. 
Fastur kostnaður á einingu fiskveiðidánarstuðuls (c=2000). 

v=aldur áfiski, þegar hann kemur inn í veiðar; F=fiskveiðidánarstuðull; H=hreinn hagnaður á ári 
að meðaltali; MA =ársafli að meðaltali; HA = hœsti ársafli; LA = lœgsti ársafli; MHS=minnsti hrygningarstofn; 

FK=fastur ársaflakvóti; MF=Fað meðaltali; HF=hæsta gildi á F; LF=!ægsta gildi á F. 
Afli og stofnstœrðir íþús. tonna. 

v 3 4 5 6 7 H 

Stöðugt F og breytilegur afli 
F 0.067 0,070 0,074 0,075 0.075 0,074 

H 149.5 149.7 148,5 141.2 129.0 115.9 

M A 283,5 289.7 296,5 291.2 279,1 263.9 

H A 294.1 302.3 312,0 310.0 301,8 289,5 
L A 283,2 277.1 281.1 272.4 256.5 238.4 

MHS 3114 3249 3385 3623 3905 4189 

Stöðugur afli og breytilegt F 
FK 294.0 303,0 312,0 310,0 300,0 289,0 

H 150,0 150,4 149,2 142,1 130.0 116.8 

M F 0,072 0,076 0,081 0.084 0,085 0,086 

HF 0,075 0,080 0,085 0,090 0,092 0,095 

LF 0,069 0,072 0,076 0,078 0,077 0.077 

MHS 2988 3098 3190 3418 3723 4018 

Tafla 5 sýnir niðurstöður við kostnaðar-
lausar veiðar. Þar eð þetta tilfelli nær einnig 
yfir það, að aflakostnaður er háður aflamagn-
inu einu saman, má í þessu tilfelli leggja þann 
skilning í verðmætisleysi afla umfram bezta 
stöðuga ársafla, að það, sem fæst fyrir afurðir 
slíks umframaf la , hrökkvi einungis fyrir til-
kostnaði við veiðar og vinnslu. Eins og áður 
hefur verið rætt er þetta kostnaðarsamband 
einkar hagstætt fyrir stöðugan afla. Eins og 
sjá má af töflu 5 skilar stöðugur afli meiri 
hagnaði að meðaltali en breytilegur afli; mun-
urinn eykst úr um 4% í um 10% með aldri 
yngsta veiðanlega fisks. 

Enda þótt þetta sé umtalsverður munur , er 
varla hægt að álykta, að stöðugur afli muni 
skila verulega hærri hagnaði en breytilegur 
afli. Í fyrsta lagi er sambandið milli kostnaðar 
og aflamagns varla með öllu óháð stofnstærð-
inni eins og ráð er fyrir gert í töflu 5. Í öðru 
lagi er það samband milli fiskverðs og afla-
magns, sem liggur að baki töflu 5, f remur 
ólíklegt. Í þriðja lagi yrði að breyta sókninni í 
stofninn í öfugu hlutfalli við stærð hans, nema 

svo ólíklega standi á, að ekkert samhengi sé 
milli afla á sóknareiningu og stærðar 
stofnsins. Slíkar breytingar á sókn mundu 
fela í sér svipað óhagræði og sú ó jafna nýting 
framleiðsluf jármuna í fiskvinnslu, sem fylgir 
breytilegum afla. 

4. Lokaorð 
Ýmis góð og gild hagfræðileg rök hníga að 

því, að heldur beri að veiða fast magn af 
þorski á hverju ári en að láta ársaflann sveifl-
ast með stærð stofnsins. Vel virðist hægt að 
framfylgja slíkri fiskveiðistefnu, án þess að 
gengið sé harðar að hrygningarstofninum en 
gert yrði með stefnu, sem byggð væri á beztu 
stöðugu fiskveiðidánartölu. Sé hins vegar 
litið á árshagnað að meðaltali , virðist það 
skipta sáralitlu máli, hvort ársafli er stöðugur 
eða breytilegur á grundvelli beztu stöðugu 
fiskveiðidánartölu. Helztu rök fyrir stöðug-
um afla virðast því liggja í áhættufælni, þ . e . , 
að forðast beri sveiflur í afla, enda þótt þær 
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Tafla 5. Fastfiskverð ( p = 1), en afli umfram FK einskis virði. 
Kostnaðarlausar veiðar. 

v=aldur á fiski, þegar hann kemur inn í veiðar; F=fiskveiðidánarstuðull; H=hagnaður á ári að meðaltali; 
MA =ársafli að meðaltali; HA =hœsti ársafli; LA=lœgsti ársafli; MHS=minnsti hrygningarstofn; FK=fastur 

ársaflakvóti; MF=F að meðaltali; HF=hæsta gildi á F; LF=lægsta gildi á F. 
Afli og stofnstærðir í þús. tonna. 

V 3 4 5 6 7 8 
Stöðugt F og breytilegur afli 

F 0,191 0,215 0,253 0,293 0,337 0,433 
H 376,1 397,3 423,3 439,4 446,1 464,3 
M A 386,0 410,4 439,7 459,9 471,5 495,2 
H A 419,7 454,9 500,1 535,8 563,3 611,3 
L A 352,4 365.8 379.3 384,0 379,8 379,0 
M H S 1088 1084 1121 1231 1456 1579 

Stöðugur afli og breytilegt F 
FK 388,0 414.0 446,0 469,0 480,0 509,0 
M F 0,207 0,249 0,323 0,431 0,480 3,184 
H F 0,228 0,284 0,387 0,555 0,645 18,900 
L F 0,187 0,218 0,269 0,334 0,356 0,623 
M H S 928 851 735 697 1102 1005 

gefi engu minni hagnað að meðaltali en stöð-
ugur afl i . 7 

Vel má vera, að ýtarleg könnun á verði og 
kostnaðarsamböndum við veiðar og vinnslu 
kunni að leiða til annarrar niðurstöðu, en lík-
urnar á því virðast ekki miklar. A ð öllum lík-
indum væri athyglisverðara að rannsaka 
sveiflurnar í nýliðuninni, orsakir þeirra og þá 
einkum og sér í lagi, að hve miklu leyti þær 
eru t i lvil junarkenndar og ótengdar tíma og 
stærð hrygningarstofns. Vel má vera, að 
l íkan, þar sem nýliðun er að einhverju leyti 
t i lvil junarkennd (stókastísk), leiði til meiri 
breytinga á stofnstærð en það líkan, sem hér 
hefur verið rætt. Slíkt mundi að öðru jöfnu 
auka hagkvæmni breytilegs ársafla á grund-
velli stöðugrar fiskveiðidánartölu. 
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7 Í líkaninu, sem hér var notað. eru aflasveiflur fyrirsjáan-
legar með fullri vissu og því ekki rétt að tala um áhættu eða 
áhættufælni innan vébanda þess. Aflasveiflur raunveru 
leikans eru hins vegar einungis að hluta fyrirsjáanlegar, 
þannig að breytilegum afla á grundvelli stöðugrar fiskveiði-
dánartölu fylgir ævinlega nokkur áhætta. 



Þorvaldur Gylfason. 

V e r ð b ó l g a , h a g v ö x t u r 
o g e r l e n d a r skuldir 

Ágrip 
Þessi grein fjallar um það, með hvaða hætti 

verðbólga dregur úr hagvexti og stuðlar að 
skuldasöfnun í út löndum og ja fnf ramt 
hvernig minnkandi hagvöxtur ýtir undir verð-
bólgu og skuldasöfnun. Tölfræðilegur saman-
burður á þróun hagvaxtar og erlendra skulda 
í „háverðbólgulöndum" annars vegar og „lág-
verðbólgulöndum" hins vegar sýnir með 
marktækum hætti, að hagvöxtur var minni og 
skuldasöfnun meiri í háverðbólgulöndum en í 
lágverðbólgulöndum árin 1980-86. Þessi 
munur á hagvexti gefur til kynna, að raun-
verulegur kostnaður af verðbólgu fyrir ein-
stök lönd og raunar efnahag heimsins í heild 
geti verið umtalsverður. 

1. Inngangur 
Hagfræðingar hafa löngum velt því fyrir 

sér, hvort verðbólga hneigist yfirleitt til þess 
að efla eða slæva hagvöxt. Margvísleg rök 
hafa verið dregin fram á báða bóga, ekki sízt í 
rökræðum þróunarhagfræðinga um langtíma-
hagþróun í Suður-Ameríku. Í þessum skoð-
anaskiptum, sem voru sérstaklega áköf á sjö-
unda ára tugnum, hafa peningahyggjumenn 
(e. monetarists) haldið því sjónarmiði á lofti, 
að stöðugt verðlag væri forsenda hagvaxtar. 
Þeir hafa haldið því f r am, að stjórnvöld ættu 
að beita aðhaldi í peningamálum til að 
s temma stigu við verðbólgu og skapa þannig 
skilyrði fyrir öran hagvöxt. Á hinn bóginn 
hafa „innviðahyggjumenn" (e. structuralists) 

verið þeirrar skoðunar, að tilraunir stjórn-
valda til að halda aftur af verðbólgu með 
aðhaldi í r íkisf jármálum og peningamálum í 
löndum, þar sem framboðshlið hagkerfisins 
er lítt sveigjanleg og útflutningsmarkaðir 
veikburða, leiði til atvinnuleysis, ónýttrar 
framleiðslugetu og lítils hagvaxtar (sjá 
Ruggles, 1964). Sögulegar og samanburðar-
fræðilegar athuganir hafa þó ekki til þessa 
leitt í ljós ótvírætt samband milli verðbólgu 
og hagvaxtar, hvorki í Suður-Ameríku né 
annars staðar (sjá Johnson, 1969). Til dæmis 
hefur hagvöxtur í Bandar ík junum verið til-
tölulega mikill eða lítill hvort sem er á t ímum 
verðbólgu eða verðhjöðnunar (sjá Friedman 
og Schwartz, 1963). Sama á við um mörg 
önnur lönd. 

Í þessari grein er sambandið milli verð-
bólgu, hagvaxtar og erlendra skulda tekið til 
endurskoðunar . Hér á eftir er fyrst f jal lað um 
það, með hvaða hætti aukin verðbólga dregur 
úr hagvexti og stuðlar að aukinni skulda-
söfnun erlendis og ja fnf ramt hvernig minnk-
andi hagvöxtur eykur í senn verðbólgu og er-
lendar skuldir. Því næst er gerður tölfræði-
legur samanburður á þróun hagvaxtar og 
skulda í „háverðbólgulöndum" og „lágverð-
bólgulöndum". Samanburðurinn leiðir í ljós 
með tölfræðilega marktækum hætti, að hag-
vöxtur var minni og skuldasöfnun meiri í 
háverðbólgulöndunum en í lágverðbólgu-
löndunum á árunum 1980-86. Að lokum er 
bent á það auk annars, að sá munur á hag-
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vexti, sem þessi athugun leiðir í ljós, bendi til 
þess, að raunverulegur kostnaður af verð-
bólgu fyrir einstök lönd og heiminn yfirleitt sé 
umtalsverður. 

2. Verðbólga og hagvöxtur 
Ef aukning framleiðslu til skamms tíma 

stendur í öfugu sambandi við atvinnuleysi 
samkvæmt lögmáli Okuns , má líta svo á, að 
spegilmynd Phillips-kiirfunnar lýsi samband-
inu milli verðbólgu og hagvaxtar til skamms 
t íma. Þannig má gera ráð fyrir því, að breyt-
ingar á verðbólgu og hagvexti haldist í hendur 
á t ímum síbreytilegrar heildareft irspurnar 
eins og á sjötta og s jöunda áratugnum, en 
gangi hvor í sína átt, þegar breytingar á fram-
boðshlið hagkerfisins eru r íkjandi eins og í 
kjölfar ol íuverðshækkananna á árunum 1973-
74 og aftur 1979-81. 

Erfiðara er að fást við sambandið milli verð-
bólgu og hagvaxtar, þegar til lengri tíma er 
litið en til skamms t íma, hvort heldur fræði-
lega eða tölfræðilega. Þetta stafar af því, að 
við þá kenningu, sem lýsir verðbólgu og 
ákvörðun þjóðar tekna til skamms t íma, þarf 
að bæta lýsingu á f jármagnsmyndun, peninga-
þenslu, tæknif ramförum og hagvexti til langs 
t íma. Það liggur hins vegar í eðli máls, að það 
er erfitt að tvinna saman skammtíma- og 
langtímakenningar, þar sem yfirleitt er 
gengið út frá fullri atvinnu í langtímakenning-
um, en áherzla er lögð á atvinnuleysi og 
ónýtta framleiðslugetu í skammtímakenning-
um. Engu að síður koma ýmsir áhugaverðir 
möguleikar í hugann í þessu viðfangi. 

Til dæmis getur verðbólga í kjölfar inn-
lendrar peningaþenslu haft allt þrennt í för 
með sér: 

(a) aukinn vöxt framleiðslu í bráð vegna örv-
andi áhrifa lægri raunlauna á atvinnu eða 
lægri raunvaxta á f járfest ingu og neyzlu 
eða vegna beinna áhrifa útlánaþenslu á 
heildarútgjöld; 

(b) minni hagvöxt litið til miðlungi langí 
t íma, þegar versnandi greiðslujöfnuður 
og aukin verðbólga knýja stjórnvöld til 

að grípa til aðhaldsaðgerða og lækkun 
raunvaxta dregur úr sparnaðarhneigð og 
hagkvæmni f járfest ingar; 

(c) óbreyttan hagvöxt til lengri t íma litið. þar 
sem hann ræðst eingöngu af tækniframför-
um og fólksfjölgun í samræmi við Harrod-
Domar-Solow-Denison hagvaxtarl íkan-
ið. 

Með öðrum orðum: Hér breytist beint sam-
band milli verðbólgu og hagvaxtar m e ð 
t ímanum í öfugt samband og hverfur að 
lokum að öðru jöfnu . 

Í öðru lagi getur varanlegur samdrát tur út-
flutnings bæði haft í för með sér minni f ram-
leiðsluaukningu og minni verðbólgu í b ráð , 
en síðan peningaþenslu og nýja verðbólgu-
skriðu, þegar stjórnvöld grípa til seðlaprent-
unar í því skyni að vega á móti minnkandi 
skat t tekjum, þegar frá líður. Aukin verð-
bólga hneigist svo aftur á móti til að rýra 
skat t tekjur og þannig koll af kolli (sjá Tanzi , 
1978). Í þessu tilfelli breytist beint samband 
milli verðbólgu og hagvaxtar með t ímanum í 
öfugt samband að öðru jöfnu. Þá getur upp-
gangur í útflutningi leitt til aukins vaxtar í 
framleiðslu í bráð og jafnvel í lengd með eða 
án aukinnar verðbólgu, ef vöxtur útflutnings 
og tilheyrandi sérhæfing í framleiðslu á 
grundvelli hlutfallsyfirburða (e. comparative 
advantage) bætir menntun og kunnáttu vinnu-
afls í hagkerfinu (sjá Lucas, 1988). Loks er 
það líklegt, að aukinni vernd gegn erlendri 
samkeppni í viðskiptum fylgi hægari hagvöxt-
ur, þegar litið er til lengri t íma, jafnvel þótt 
hún gæti haft í för með sér bæði aukna verð-
bólgu og aukinn hagvöxt til skamms t íma. 
Þetta stafar af því, að framleiðsla flyzt smám 
saman í óhagkvæmari greinar og framleiðslu-
þát tunum í hagkerfinu hnignar að sama 
skapi. 

Þessi dæmi ættu að duga til að sýna, að það 
er ekki hægt að finna almennt einhliða sam-
band milli verðbólgu og hagvaxtar í eitt skipti 
fyrir öll. Við sérstakar aðstæður, til dæmis 
þegar breytingar á ytri skilyrðum eru ríkj-
andi, getur ákveðið samband milli verðbólgu 
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og hagvaxtar þó komið í ljós, jafnvel þegar 
litið er yfir nokkuð langt tímabil. Hækkun á 
olíuverði, eins og varð á árunum 1973-74 og 
aftur 1979-81, getur til dæmis haft í för með sér 
bæði aukna verðbólgu og aukið atvinnuleysi 
til skamms tíma í ol íuinnflutningsríkjum. 
Með minnkandi sparnaði vegna lægri raun-
vaxta og með peningaþenslu vegna minnkandi 
skatttekna getur þetta ástand orðið viðvarandi. 
Hugsanlegt er , að stjórnvöld hafi ýtt undir 
þetta ferli, þar sem þau töldu nauðsynlegt að 
grípa til aðhalds í r íkisf jármálum vegna vax-
andi verðbólgu og versnandi greiðslujafnað-
ar. Þar að auki hefur verðbólgan trúlega 
raskað verðhlutföllum og framleiðslu og slævt 
hagvöxt með því móti. Dvínandi hagvöxtur 
kann svo að sínu leyti að hafa dregið úr fram-
leiðslugetu og ýtt þannig enn frekar undir 
verðbólgu. Samkvæmt öllu þessu má reikna 
með því, að í ljós komi langvinnt öfugt sam-
band milli verðbólgu og hagvaxtar og að 
áhrifin séu gagnkvæm: 

(a) mikil verðbólga leiði til lítils hagvaxtar 
vegna lægri raunvaxta, minni sparnaðar 
og minni ríkisútgjalda auk framleiðslu-
röskunar og 

(b) lítill hagvöxtur leiði til mikillar verðbólgu 
vegna minni skat t tekna og meðfylgjandi 
peningaþenslu auk minnkandi fram-
leiðslugetu. 

Þetta felur það í sér að öðru jöfnu , að í 
ol íuinnflutningsríkjum, þar sem verðbólga 
hefur verið mikil á þessum áratug, ætti (a) 
hagvöxtur að hafa verið minni og (b) erlend 
skuldasöfnun að hafa verið meiri en í r ík jum, 
þar sem verðbólga var minni. Síðari hluta 
þessarar tilgátu leiðir af hinum fyrri og hvílir á 
þeirri hugmynd, að mikil verðbólga dragi úr 
sparnaðarhneigð innan lands og ýti þar með 
undir erlendar lántökur til að standa straum 
af innlendri f járfest ingu. Þar við bætast áhrif 
er lendrar skuldasöfnunar á innlent verðlag. 
Síðar getur orðið nauðsynlegt að grípa til 
harðra aðhaldsaðgerða, sem draga úr hag-
vexti, til þess að grynna á skuldunum. 

3. Gögnin 
Í þessum kafla verður sambandið milli 

verðbólgu, hagvaxtar og erlendrar skulda-
söfnunar skoðað í ljósi þess, sem sagt var hér 
að f raman, með því að bera hagvöxt og 
skuldasöfnun í háverðbólgulöndum saman 
við reynslu lágverðbólgulanda á árunum 
1980-86 og athuga tölfræðilegan áreiðanleika 
niðurstaðnanna. Nánar tiltekið verður sann-
leiksgildi eftirfarandi tilgátu kannað: (a) 
vöxtur vergrar landsframleiðslu á mann á 
föstu verðlagi hefur að jafnaði verið minni og 
(b) hlutfall erlendra skulda af vergri lands-
framleiðslu hefur að jafnaði verið hærra í 
háverðbólgulöndum en í lágverðbólgu-
löndum á þessum áratug. Þar sem tiltækar 
upplýsingar eru ekki eins áreiðanlegar og 
æskilegt væri, verður þó að túlka niðurstöður 
með varúð. 

Tafla 1 sýnir þau 28 lönd, þar sem verð-
bólga var að jafnaði meiri en 20% á ári 1980-
86 (dálkur 1). Bólivía er fremst í flokki með 
árlega verðbólgu, sem nemur 684% að meðal-
tali borið saman við 44% árlega verðbólgu í 
þ róunarr ík jum og 5% í iðnríkjum til j a fnaðar 
á þessu tímabili. Allar þessar þjóðir nema ein 
eru lágtekju- eða miðlungstekjuþjóðir ; 
Íslendingar eru eina undantekningin (dálkur 
2). Aðrir mælikvarðar á l ífskjör eins og lífs-
líkur, læsi og orkunotkun gefa svipaðar nið-
urstöður. að Íslandi, Ísrael og Grikklandi 
frátöldum voru þ jóðar tekjur á mann í há-
verðbólguhópnum undir $2400 árið 1986. 

Hagvöxtur í háverðbólgulöndunum hefur 
einnig verið áberandi lítill. Að meðaltali 
minnkaði verg landsframleiðsla á mann í 
þessum löndum um 1,6% á ári 1980-86 
(dálkur 3). Í át ján af þessum löndum var hag-
vöxtur á mann minni en enginn á tímabilinu. 
Það eru ekki nema þrjú lönd í þessum hópi 
(Grikkland, Sómalía og Tyrkland), þar sem 
þ jóðar tek ju r á mann jukust um meira en 1% 
á ári að jafnaði . Þá er það eft ir tektarvert , að 
Kostaríka, Ísland, Ísrael og Jamaíka eru einu 
löndin í háverðbólguhópnum, sem búa að 
langri lýðræðishefð. Næstum allar hinar þjóð-
irnar hafa búið við einræði í einni eða annarri 
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Tafla 1. Háverðbólgulönd: 
Verðbólga, hagvöxtur og erlendar skuldir 1980-86>5) 

(1) (2) (3) (4) 
Verðbólga Tekjur Hagvöxtur Skuldir 

i) 2) 3) 4) 

1. Ból iv ía 684 600 -5 ,7 91 
2. Argent ína 326 2.350 -2 ,4 52 
3. Ísrael 183 6.210 0,3 72 
4. Brasil ía 157 1.810 0,5 38 
5. Perú 100 1.090 -2,7 50 

6. Úganda 75 230 -2,4 27 
7. Mex íkó 64 1.860 -1 ,8 76 
8. Nikaragúa 56 790 -3 ,2 198 
9. Za í r 54 160 -2 ,1 975) 

10. Júgóslavía 52 2.300 0,5 28 

11. Gana 51 390 -2 .8 265) 

12. Úrúgúæ 50 1.900 -3 ,0 47 
13. Ísland 47 13.410 0,3 50 
14. Sómalía 45 280 2,0 54 
15. Tyrk land 37 1.110 2,4 42 

16. Síerra Leóne 34 310 -2 ,0 37 
17. Súdan 33 320 -2,5 96 
18. Kostar íka 32 1.480 -1 ,1 98 
19. Pólland 31 2.070 0,6 48 
20. Ekvador 30 1.160 -1 ,1 74 

21. Mózambík 28 210 -11,7 
22. Zambía 23 300 -3 ,6 240 
23. Kó lumbía 23 1.230 0,5 42 
24. Portúgal 22 2.250 0,9 52 
25. Tanzanía 22 250 -2 ,6 82 

26. Jamaíka 20 840 -1 ,5 148 
27. Chíle 20 1.320 -1 ,7 120 
28. Gr ikk land 20 3.680 1,0 42 

Óvegið meðaltal 83 1.780 -1 ,6 75 

1) Meðalhækkun verðvísitölu vergrar landsframleiðslu á ári 1980-86 í prósentum. 
2) Verg þjóðarframleiðsla á mann í Bandaríkjadollurum. 
3) Meðalaukning vergrar landsframleiðslu á mann á ári 1980-86 í prósentum. 
4) Erlendar langtímaskuldir í heild sem hlutfall af vergri landsframleiðslu í árslok 1986 í prósentum. 
5) Gögn um erlendar skuldir einkaaðila eru ekki til. 
Heimild: Alþjóðabankinn, World Development Report, 1988, töflur 1,2, 18, 19og27. 

mynd samfellt eða með hléum síðustu ára-
tugi. Margar þeirra hafa einnig reynt miklar 
sviptingar í s t jórnmálum. Loks eru margar 
skuldugustu þjóðir heims í hópi háverðbólgu-
landanna. Að jafnaði var hlutfall erlendra 
skulda hins opinbera og einkaaðila í heild af 
vergri landsframleiðslu 75% í árslok 1986 
(dálkur 4). 

Til samanburðar er reynsla lágverðbólgu-
landanna á sama tímabili sýnd í töflu 2. Í þessum hópi eru öll þau lönd, þar sem árleg 
verðbólga var að jafnaði innan við 4% á 
árunum 1980-86 (að frátöldum löndum með 
færri íbúa en 1 milljón og þeim olíuútflutnings-
r ík jum, þar sem verðlag lækkaði 1980-86). 
Þ jóðar tekjur á mann eru að jafnaði mun 



V E R Ð B Ó L G A . H A G V Ö X T U R O G E R L E N D A R S K U L D I R 119 

Tafla 2. Lágverðbólgulönd: 
Verðbólga, hagvöxtur og erlendar skuldir 1980-865) 

(1) 
Verðbólga 

1) 

(2) 
Tekjur 

2) 

(3) 
Hagvöxtur 

3) 

(4) 
Skuldir 

4) 

1. L í b e r í a 1.1 460 -4,6 99 
2. M a l a s í a 1,4 1.830 2,1 77 
3. Japan 1,6 12.840 3,0 
4. S ingapúr 1.9 7.410 4,2 125) 

5. B ú r i n a 2.1 200 2,9 45 

6. Þýzka land 3,0 12.080 1,7 
7. T a í l a n d 3,0 810 2,8 35 
8. H o l l a n d 3,1 10.020 0,5 
9. J ó r d a n í a 3,2 1.540 1,4 69 

10. Panama 3,3 2.330 0,4 66 

11. E þ í ó p í a 3,4 120 - 1 , 6 36 
12. Ó m a n 3.6 4.980 1,0 38 
13. K í n a 3,8 300 9,3 6 

Óveg ið meða l ta l 2,7 4.220 1.8 48 

1) Meðalhækkun verðvísitölu vergrar landsframleiðslu á ári 1980-86 í prósentum. 
2) Verg þjóðarframleiðsla á mann í Bandaríkjadollurum. 
3) Meðalaukning vergrar landsframleiðslu á mann á ári 1980-86 í prósentum. 
4) Erlendar langtímaskuldir í heild sem hlutfall af vergri landsframleiðslu í árslok 1986 í prósentum. 
5) Gögn um erlendar skuldir einkaaðila eru ekki til. 
Heimild: Alþjóðabankinn, World Development Report. 1988, töf lur 1, 2, 18, 19 og 27. 

hærri í lágverðbólgulöndunum en í háverð-
bólgulöndunum eða $4420 borið saman við 
$1780 (dá lkur2) . Japan , Vestur-Þýzkaland og 
Holland eru einu iðnríkin í þessum hópi. 
Hagvöxtur á mann var líka mun meiri að jafn-
aði í lágverðbólgulöndunum en í háverð-
bólgulöndunum á þessu tímabili eða 1,8% í 
stað - 1 , 6 % (dálkur 3). Loks var skuldahlut-
fall lágverðbólgulandanna mun lægra að jafn-
aði en í háverðbólgulöndunum í árslok 1986 
eða 48% borið saman við 75% (dálkur 4). 

A ð öllu samanlögðu virðist mega lesa 
skýrar og ákveðnar vísbendingar út úr 
þessum gögnum. En það er ekki víst í sjálfu 
sér, að þau gefi til kynna tölfræðilega mark-
tækt samband eða orsakasamhengi milli verð-
bólgu, hagvaxtar og erlendra skulda. Tölfræði-
próf, sem ég hef lýst annars staðar (sjá Þor-
vald Gylfason, 1989), gefa engu að síður til 
kynna, að (a) það sé marktækur munur á 
meðalhagvexti í háverðbólgu- og lágverð-

bólgulöndunum á árunum 1980-86 og (b) það 
sé líka marktækur munur á meðalskuldahlut-
fallinu í hópunum tveim í árslok 1986 (berið 
saman töflur 1 og 2, dálka 3 og 4). Síðari 
ályktunin er þó ekki alveg eins örugg og hin 
fyrri í tölfræðilegum skilningi. 

Þessar niðurstöður virðast því renna 
stoðum undir þá ályktun, að lítill hagvöxtur í 
háverðbólgulöndum á árunum 1980-86 hafi 
ekki verið tilviljun. Niðurstöðurnar má túlka 
þannig, að þær séu í samræmi við þá skoðun, 
að (a) rykkir og skrykkir á framboðshlið hag-
kerfisins á át tunda áratugnum hafi haft afger-
andi áhrif á verðbólgu og hagvöxt á fyrri 
helmingi þessa áratugar í þeim r ík jum, sem 
hér hafa verið athuguð, eða (b) mikil verð-
bólga hafi dregið úr hagvexti, eða (c) lítill 
hagvöxtur hafi stuðlað að aukinni verðbólgu, 
eins og áður var rakið. Það er þó ekki hægt á 
grundvelli tiltækra gagna og tölfræðiprófa að 
velja á milli þessara kosta. Á hinn bóginn 
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gætu aðrir þættir, til dæmis s t jórnmálasjón-
armið, hafa hamlað á móti stigmógnun verð-
bólgu og erlendrar skuldasöfnunar. Hér má 
nefna aukna vernd gegn erlendri samkeppni í 
viðskiptum síðustu ár og aukna áherzlu á inn-
lenda framleiðslu í stað innflutnings í 
mörgum löndum, en hvort tveggja hneigist til 
að auka verðbólgu og draga úr skuldasöfnun í 
ú t löndum, en j a fn f ramt að hægja á hagvexti, 
þegar til lengdar lætur. 

4. Niðurlag 
A ð lokum verður að leggja áherzlu á það, 

að samanburðinum, sem hér hefur verið lýst, 
er ekki ætlað annað en að leiða í ljós, hvort sá 
munur , sem er á hagvexti og skuldasöfnun í 
háverðbólgulöndum og lágverðbólgulönd-
um, er tölfræðilega marktæk vísbending um 
ólíkar efnahagsaðstæður. Niðurstöðurnar 
útiloka því ekki þann möguleika, að tölfræði-
lega marktækur munur á hagvexti milli landa 
í hópunum tveim stafi af öðru en verðbólgu. 
Það er reyndar hugsanlegt, að svipaður mun-
ur á meðalhagvexti milli landahópanna 
tveggja hefði komið í ljós hvort eð var óháð 
verðbólgu. Yfirleitt er hagvöxtur í þróunar-
r íkjum sérstaklega háður stöðugleika í 
s t jórnmálum og náttúrufari , einkum úrkomu, 
en hvorugur þessara þátta hefur verið tekinn 
með í reikninginn hér. 

Enn f remur geta aðrir þættir eins og til 
dæmis þroski f já rmagnsmarkaðar ins haft 
áhrif á bæði verðbólgu og hagvöxt. Þannig 
getur vanþróað peningakerfi hamlað á móti 
hagvexti og ja fnf ramt kynt undir verðbólgu, 
þar sem st jórnvöld neyðast þá til að standa 
straum af hallarekstri ríkisins með seðla-
prentun í stað skuldabréfaútgáfu, án þess að 
um sé að ræða beint orsakasamband milli 
verðbólgu og hagvaxtar. Þetta kann að vera 
ein af ástæðunum til þess, að meðal tekjur á 
mann eru mun lægri í háverðbólgulöndunum 
en í lágverðbólgulöndunum (sjá töflur 1 og 2, 
dálk 2), þótt ekki sé tölfræðilega marktækur 
munur á t ek jum í landahópunum tveim. 

Munur á hagvexti í tveim löndum eða landa-

hópum getur magnazt upp í umtalsverðan 
tek jumun á tiltölulega skömmum tíma. Ef 
meðalhagvöxtur í háverðbólgulöndunum 
heldur til dæmis áfram að vera - 1 , 6 % og 
1,8% í lágverðbólgulöndunum að öðru jö fnu , 
tvöfaldast hlutfallslegur munur á tek jum á 
mann milli landahópanna tveggja á 20 árum. 
Meðal tekjur á mann í háverðbólgulöndunum 
myndu með öðrum orðum lækka um 28% eða 
úr $1780 árið 1986 í $1290 árið 2006 (á verð-
lagi 1986), meðan meðal tekjur á mann í lág-
verðbólgulöndunum ykjust úr $4220 í $6030 
(sjá töflur 1 og 2, dálk 2). Meðal tekjur á 
mann í háverðbólgulöndunum myndu því 
minnka úr tveimur f immtu af því, sem þær 
eru í lágverðbólgulöndunum, í því sem næst 
einn f immta á tuttugu árum og einn sjöunda á 
þr ját íu árum. 

Það er að vísu ekki líklegt, að svo ójöfn 
tekjuþróun gæti haldið áfram til lengdar, 
bæði vegna þess að ytri aðstæður breytast 
með t ímanum og vegna þess að stjórnvöld og 
almenningur í háverðbólgulöndunum hlytu 
fyrr eða síðar að grípa til aðgerða til að stöðva 
þessa þróun og meðfylgjandi hnignun lífs-
kjara eða snúa henni við. Þegar allt er skoðað 
og litið er til langs t íma, fer hagvöxtur eftir 
tækniframförum, hvort sem þær koma fram í 
bættu vinnulagi, betri framleiðslutækjum eða 
virkara f jármagnskerf i , og einnig eftir skap-
andi f ramtaki . Megi hins vegar rekja þann 
hagvaxtarmun, sem liggur að baki útreikning-
unum hér að f raman, til verðbólgu að ein-
hverju leyti, gefur það til kynna, að á þennan 
mælikvarða sé raunverulegur kostnaður af 
verðbólgu umtalsverður, hvort heldur fyrir 
einstök lönd eða umheiminn yfirleitt. 
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Tryggvi Felixson og Bjarni Bragi Jónsson: 

G e n g i k r ó n u n n a r o g s t e f n a n 
í g e n g i s m á l u m frá 1971 

Grein þessi byggist að miklum hluta á efni sem unnið var fyrir 
seðlabankafund Norðurlanda í Reykjavík í júní 1988. 

Inngangur 
Gengi krónunnar er sífellt umfjöl lunar-

efni , þegar rætt er um efnahagsmál. Þetta er 
mjög eðlilegt, þegar haft er í huga mikilvægi 
utanríkisviðskipta fyrir þ jóðarbúskapinn og 
t íðar breytingar á gengi íslensku krónunnar í 
seinni tíð. Gengi krónunnar , eða verð krón-
unnar í öðrum gjaldmiðlum eins og hagfræðin 
skilgreinir þetta hugtak, var fyrst skráð á 
annan veg en danska krónan árið 1920.1 þess-
ari grein verður ekki litið lengra af tur en til 
ársins 1971, en vilji lesandinn glöggva sig á 
þróuninni frá 1920 fram að 1971, má vísa á 
grein Jóhannesar Nordal og Ólafs Tómas-
sonar í Klemensarbók. 

Grein þessi er þannig skipulögð, að fyrst er 
stutt yfirlit um alþjóðlega þróun gengismála 
og síðan er gefin söguleg lýsing á þróun 
gengismála hér á landi frá 1971 fram til þessa 
árs. Þá fer stutt lýsing á því hvernig daglegri 
gengisskráningu er hát tað og að lokum er um-
fjöllun um samspil gengis og annarra efna-
hagsstærða. 

Alþjóðlegt umhverfi 
Á árunum eftir seinna stríð losuðu vestræn 

iðnaðarþjóðfélög sig hægt og bítandi við víð-
tækar hömlur á milliríkjaviðskiptum og gjald-
eyrisviðskiptum, sem á hafði verið komið á 
árum heimskreppunnar og stríðsins. Um 1960 

var komið á það frjálsræði í utanríkis-
viðskiptum sem oft er talið meginforsenda 
mikils hagvaxtar á árunum 1960 til 1970. 

Á þessum árum, eða frá 1944, voru helstu 
gjaldmiðlar með fast gengi í samræmi við 
Bretton Woods-samkomulagið. En það 
reyndist erfitt að standa við fyrirheit um fast 
gengi, þar eð verðlag og framleiðni þróuðust 
með ólíkum hætti eftir aðstæðum í hverju 
ríki. Fastgengisstefnan átti því þátt í að valda 
vanda, sem erfitt var að leysa innan ramma 
Bretton Woods-samkomulagsins, samanber 
gengisfellingu breska pundsins á sjötta ára-
tugnum. Hagfræðingar héldu því margir 
hverjir f ram á þessum árum, að sjálfræði ein-
stakra r íkja í efnahagsst jórn væri verulega 
takmarkað vegna fastgengisstefnunnar, og 
þeirri skoðun var iðulega haldið f ram, að 
aukið frjálsræði í gengismálum væri forsenda 
þess, að einstök ríki væru fær um að viðhalda 
jafnvægi í efnahagslífinu. 

Þegar Bretton Woods-samkomulagið leið 
endanlega undir lok á árinu 1973, hófst 
tímabil f l jótandi gengis. Reynsla síðustu ára 
virðist ekki benda til þess, að fljótandi gengi 
auki frjálsræði einstakra r íkja í efnahags-
málum og stuðli að jafnvægi í milliríkjavið-
skiptum. Þvert á móti virðist sem vaxandi 
frjálsræði í milliríkjaviðskiptum með vörur, 
þjónustu og f jármagn samfara fljótandi gengi 
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hafi gert einstök ríki enn háðari alþjóðlegu 
efnahagslegu umhverfi . Um árabil höfðu 
helstu iðnríkin raunar enga markaða stefnu í 
gengismálum, heldur létu gengið ráðast af 
markaðsöf lum. Á undanförnum árum hafa 
stærstu iðnríkin aukið samvinnu í s t jórnun 
efnahagsmála til að stuðla að stöðugleika í 
gengismálum og viðhalda gengi einstakra 
gjaldmiðla sem næst fyrirfram settum 
mörkum. Af sömu þörf er einnig sprottin 
samvinna nokkurra Evrópulanda í svoköll-
uðu Myntbandalagi Evrópu (EMS). 

Þróunin frá Bretton Woods-kerfinu hefur 
leitt til f jölbreytilegra gengisákvörðunarkerfa 
meðal þ jóða heims. Samkvæmt flokkun Al-
þjóðagjaldeyrissjóðsins er 51 gjaldmiðill enn 
bundinn gengi tiltekins annars gjaldmiðils, 
þar af 32 bundnir við dollar. Þá eru 8 myntir 
bundnar S D R og 31 samsetningu eða körfu 
að eigin vali, einkum viðskiptavog hlutaðeig-
andi. Þann flokk fylla Ísland og Norðurlönd 
önnur en Danmörk . Sveigjanlegri tengsl hafa 
4 Araba lönd , formlega við dollar, og 9 Efna-
hagsbandalagslönd innbyrðis, að Spáni inn-
teknum í júní . Hreyfanlegast gengi fellur í 
þ r já undirf lokka: 5 lönd með gengisaðlögun 
skv. vísitölum. 24 með stýrt flotgengi og 18 
með óháð eða frjálst flot. Fram til síðasta árs 
var Ísland f lokkað undir stýrt flotgengi. Mun 
breytingin frá því viðurkenning á tiltölulegri 
gengisfestu 1985-87, en sýnir j a fn f ramt , að 
f lokkun þessi er talsvert álitamál. 

Þróun gengis frá 1971 
Breytingarnar á fyrirkomulagi gengismála 

á Íslandi í upphafi át tunda áratugarins fóru í 
svipaðan farveg og á alþjóðavettvangi. Form-
lega séð má segja að Bret ton Woods-sam-
komulagið hafi liðið undir lok 13. ágúst 1971 
en í kjölfar þess fylgdi annað samkomulag, 
þannig að breytingar á gengi urðu tiltölulega 
litlar þar til í febrúar 1973 að gengi dollars 
gagnvart SDR var fellt um 10%, og þar með 
fóru mikilvægustu gjaldmiðlarnir í milliríkja-
viðskiptum á flot. En íslenska krónan var 
ekki látin f l jóta. Gengisskráningin var miðuð 

Gengi Bandaríkjadals gagnvart 
sterlingspundi, yeni og DM 

1971 = 1 0 0 

við dollar fyrst í stað en síðar var yfirleitt 
tekið mið af fleiri gjaldmiðlum, sem vegnir 
voru saman miðað við hlutdeild þeirra í vöru-
viðskiptum út á við í svokallað meðalgengi 
samkvæmt viðskiptavog. Hefur verið stuðst 
við viðskiptavog næstliðinna þriggja ára að 
frátöldu því síðasta og að jafnaði skipt um 
vog á áramótum. Þannig er nú notuð viðskipta-
vog meðaltals 1985-87. Samkvæmt henni 
vegur dollar 29,71%, sterlingspund 19,91%, 
aðrir EB-gjaldmiðlar 27,53%, þar af þýskt 
mark 9 ,84%, Norðurlönd utan Danmerkur 
5,86% (með henni 10,03%), Portúgal 7 ,16%, 
Japan 6,41% og aðrir gjaldmiðlar 3 ,42%. 

En þrátt fyrir að gengi íslensku krónunnar 
væri ekki látið f l jóta, urðu gengisbreytingar 
strax nokkuð tíðar eftir endalok Bretton 
Woods-samkomulagsins. Þannig var gengi 
krónunnar formlega breytt einu sinni á árinu 
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Tafla 1. 
Formlegar breytingar á gengi 

íslensku krónunnar frá stríðslokum". 
Síðasta Ný 

Ár skráning skráning 

1950 20/3 42,6% gengislækkun 
1960 3/2 22/2 57,2% " 

1961 2/8 4/8 11,6% 
1967 19/11 27/11 24,6% " 

1968 10/11 12/11 35,2% 
1972 15/12 20/12 10,7% " 

1973 9/2 15/2 10,0% " 

1973 29/4 30/4 6,0% gengishækkun 
1973 13/9 14/9 3,6% " 

1974 16/5 17/5 4,0% gengislækkun 
1974 21/8 2/9 17,0% " 

1975 11/2 14/2 20,0% " 

1978 4/2 10/2 13,0% " 

1978 26/8 6/9 15,0% " 

1980 30/3 31/3 3,0% " 

1981 9/2 10/2 3,5%2) " 

1981 27/5 29/5 3,85% " 

1981 25/8 26/8 4,76% " 

1981 9/11 10/11 6,5% " 

1981--2 31/12 14/1 12,0% " 

1982 11/8 23/8 13,0% " 

1982--3 31/12 5/1 9,0% " 

1983 24/5 27/5 14,6% " 

1984 16/11 20/11 12,0% " 

1988 29/2 29/2 6,0% " 

1988 11/5 16/5 10,0% " 

1988 28/9 28/9 3,0% " 

1988--9 30/12 3/1 4,88% " 

1989 6/2 7/2 2,5% " 

1989 9/5 10/5 1,5% " 

1) Gengisfelling gagnvart dollar um 30,5% með sterlingspundi og 

öðrum Evrópumyntum 21. sept. 1949 hafði sáralítil áhrif á meðal-

gengi krónu og telst því hér ekki með. 

2) Lækkun (óraunveruleg) til mótvægis hækkun meðalgengis frá ára-

mótum. 

1972, fimm sinnum 1973, tvisvar sinnum 1974 
og alls hefur gengi krónunnar verið formlega 
breytt 27 sinnum frá því 1972 þar til 1. júní 
1989, lækkað í 24 tilvikum og hækkað í 3 til-
vikum á árinu 1973, til samanburðar við 5 
formlegar breytingar á árunum 1950 til 1971, 
eins og f ram kemur í töflu 1. Gengislækkan-
irnar hafa verið allt frá 1,5% í maí 1989 og 
upp í 20% í febrúar 1975. Auk þess hefur 

gengi krónunnar verið breytt með gengissigi 
og með því að breyta viðmiðun í daglegri 
skráningu. Þannig lækkaði meðalgengi krón-
unnar um tæplega 26% frá því í mars 1975 þar 
til í janúar 1978, þrátt fyrir að engar form-
legar tilkynningar um gengisfellingu krón-
unnar væru birtar á þessu tímabili. Þá féll 
meðalgengi krónunnar um 3,7% frá 1986 til 
1987, þrátt fyrir að engar formlegar gengis-
breytingar né gengissig ættu sér þá stað. 
Gengisfelling þessi gerðist með þeim hætti. 
að á tímabili var breytt um viðmiðun við 
skráningu. Í stað viðskiptavogar var miðað 
við greiðsluvog (stundum kölluð myntvog og 
sýnir vægi einstakra gjaldmiðla í gjaldeyris-
viðskiptum) þar sem vægi Bandaríkjadol lars 
var meira, og á þessum tíma féll gengi dollars 
gagnvart helstu gjaldmiðlum. 

Umskiptin frá Bretton Woods-kerfinu 
komu ekki síst fram í því, að þá voru einungis 
gerðar formlegar og fáar en tiltölulega stórar 
gengisbreytingar, en eftir lok þess verða hæg-
fara, óformlegar breytingar, svokallað 
gengissig eða flot, miklu fyrirferðarmeiri . Úr 

Tafla 2. 
Gengisþróun íslensku krónunnar 1971-88. 

Miðað við viðskiptavog 
Meðalgengi erl. Meðalgengi 

gjaldmiðla krónunnar 
Ár Vísit. %-breyt. Vísit. %-breyt. 

1971 100 0 100,00 0 
1972 105 5,3 94,96 - 5 , 0 
1973 114 8,6 87,47 - 7 , 9 
1974 127 11,1 78,71 -10 ,0 
1975 199 56,4 50,33 -36 ,0 
1976 225 13,4 44,41 -11 ,8 
1977 257 14,3 38,87 -12,5 
1978 368 43,2 27,14 - 3 0 , 2 
1979 496 34,7 20,15 -25 ,8 
1980 688 38.6 14,53 -27 ,9 
1981 921 33,8 10,86 -25 ,3 
1982 1.447 57,1 6,91 -36 ,3 
1983 2.653 83,4 3,77 -45 ,5 
1984 3.085 16,3 3,24 -14 ,0 
1985 3.943 27,8 2,54 -21 ,8 
1986 4.536 15,0 2.20 -13 ,1 
1987 4.703 3,7 2,13 - 3 , 6 
1988 5.372 14,2 1,86 - 1 2 , 4 
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því segja formlegar gengisbreytingar ekki 
nema hálfa söguna, svo að grípa verður til 
yfirlits um heildarbreytingu gengisins frá ári 
til árs, svo sem fram kemur í töflu 2. 

Sé vísitala meðalgengis erlendra gjald-
miðla gagnvart krónunni stillt á 100 árið 1971, 
var hún 5117 á árinu 1988. Þetta jafngildir 
því, að verðgildi krónunnar gagnvart erlend-
um gjaldmiðlum hafi rýrnað úr 100 1971 í tæp-
lega 2 á árinu 1988, sem þýðir að meðalgengi 
krónunnar hafi fallið að meðaltali um tæplega 
20,9% á ári frá 1971 f ram til 1988, eða er-
lendur gjaldeyrir hækkað um 26,4% á ári. 

Miklar sveiflur einkenna gengisþróun 
krónunnar . Árin 1975, 1982 og 1983 skera sig 
úr fyrir hvað gengisbreytingar eru miklar. 
Þannig lækkaði gengi krónunnar um 36% frá 
1974 til 1975 og af tur frá 1981 til 1982 og um 
tæp 46% frá 1982 til 1983. Ef grannt er skoðað 
má greina árin 1971 til 1988 í þr jú tímabil: 

Árleg meðalbreyting 
milli ársmeðaltala 

Í töflu 3 er nánari mánaðarleg greining á 
þróun gengis, eftir því hvort hver mánuður 
einkennist af miklum eða litlum gengisbreyt-
ingum. Í þessu yfirliti koma fram 12 tímabil , 6 
þar sem gengisbreytingar eru hlutfallslega 
litlar og 6 þar sem þær eru miklar. Tímabilin 
þar sem breytingarnar eru litlar, ná til sam-
tals 146 mánaða og gengisbreytingar á mán-
uði eru að jafnaði um 0,85%. Tímabilin þar 
sem gengisbreytingarnar eru skilgreindar sem 
miklar standa alls í 73 mánuði með að jafnaði 
4,2% hækkun erlendra gjaldmiðla á mánuði. 
Tafla 3 dregur fram þr jú tímabil þar sem 
gengisfellingar eru serlega miklar: frá ágúst 
1974 þar til í febrúar 1975, frá mars 1980 þar til 
í janúar 1981 og frá maí 1981 þar til í júní 
1983. Það kemur skýrt f ram í töflu 3, að frá 
því í apríl 1985 þar til í febrúar 1988 er gengi 
krónunnar sérstaklega stöðugt í samanburði 
við önnur tímabil, enda var fastgengisstefnan 
yfirlýst markmið stjórnvalda á þessum tíma 
og skilyrði til að halda því hagstæð. 

Dagleg skráning gengis 
Seðlabankinn skráir daglegt gengi krón-

unnar , og kaup og sölu gjaldeyris ber að miða 
við hina opinberu skráningu. Skráningu er 

Tafla 3. Gengisþróun mismunandi tímabila. 
Hækkun erlendra gjaldmiðla 

Tímabil 
Fjöldi 

mánaða 
Hækkun 

alls 
Mánaðar-
meðaltal Ársmeðaltal 

Litlar 71/1-74/8 43 32,1% 0,7% 8,1% 
Miklar 74/8-75/2 6 48,6% 6,8% 120,8% 
Litlar 75/2-77/8 30 37,9% 1,1% 13,7% 
Miklar 77/8-78/9 13 62,9% 3,8% 56,9% 
Litlar 78/9-80/2 18 35,9% 1,7% 22,7% 
Miklar 80/3-81/1 10 51,3% 4,2% 64,4% 
Litlar 81/1-81/5 4 2,7% 0,7% 8,3% 
Miklar 81/5-83/6 25 252,2% 5,2% 83,0% 
Litlar 83/6-84/11 17 10,2% 0,6% 7,1% 
Miklar 84/11-85/4 5 18,3% 3,4% 49,7% 
Litlar 85/4-88/2 34 23.5% 0,6% 7,7% 
Miklar 88/2-89/4 14 33,8% 2,1% 28,4% 
Yfirlit: 
Litlar 146 246,0% 0,85% 10,7% 
Miklar 73 1.942,0% 4,2% 64,2% 
Samtals 219 6.965,0% 2,0% 26,3% 

Meðalgengi Gengislœkkun 
Tímabil erl. gjaldm. krónu 
Frá 1971 til 1977 17,1% 14,6% 
Frá 1977 til 1983 47,5% 32,2% 
Frá 1983 til 1988 15,2% 13,2% 
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þannig hát tað að á hver jum morgni fær Seðla-
bankinn upplýsingar frá Englandsbanka um 
markaðsgengi helstu gjaldmiðla í London. 
Þessar upplýsingar eru látnar ráða innbyrðis 
afstöðu erlendra mynta hér á landi. 
Ákvörðun um gengi krónunnar er tekin á 
grundvelli meðalgengis samkvæmt viðskipta-
vog, þ.e . gengi 17 mynta er vegið saman sam-
kvæmt hlutdeild þeirra í vöruviðskiptum 
landsmanna við útlönd. Fyrsta skrefið í dag-
legri skráningu gengis er að reikna meðal-
gengi miðað við óbreytt gengi dollars gagn-
vart krónu frá síðustu skráningu, sem þýðir 
að gengi annarra gjaldmiðla ræðst af Lundúna-
genginu. Ef það meðalgengi, sem þannig 
fæst, er hærra eða lægra en fyrirmæli um 
gengisskráningu segja til um, er gengi krón-
unnar gagnvart dollar og þar með öllum 
öðrum gjaldmiðlum breytt , þar til að niður-
staða meðalgengisútreikninga gefur rétta 
stöðu. 

Í núgildandi lögum er tiltekið, að Seðla-
bankinn þurfi samþykki r íkisst jórnarinnar til 
að breyta gengi krónunnar . Formlegur 
aðdragandi gengisbreytingar er sá, að Seðla-
banki ritar viðskiptaráðherra bréf, þar sem 
óskað er heimildar til gengisbreytingar, 
annað hvort formlegrar breytingar í einu lagi 
eða svigrúms til sigs yfir nokkurt tímabil. 
Þeirri tillögu svarar viðskiptaráðherra að tek-
inni ákvörðun ríkisst jórnarinnar. Óform-
legur undanfari gengisbreytingar eru útreikn-
ingar og álitsgerðir um afkomu og sam-
keppnisstöðu útflutnings- og samkeppnis-
greina og viðskiptajöfnuð, sem sérfræðingar 
Seðlabanka og Þjóðhagsstofnunar leggja 
f ram, svo og viðræður og mat bankas t jórnar , 
ráðherra og embætt ismanna á niðurstöðum 
þeirra. Þá má ekki gleyma ýmsum hagsmuna-
hópum, sem reyna að koma fram skoðunum 
sínum og útreikningum á því, hvernig gengi 
krónunnar sé „rétt skráð". 

Valkostir í gengismálum 
Samkvæmt lögum er Seðlabanka Íslands 

gert að halda gengi krónunnar sem stöðugustu, 
en þó þannig að jöfnuði sé náð í utanríkisvið-

skiptum og rekstrargrundvöllur útflutnings-
og samkeppnisgreina sé tryggður. Þessi 
markmið um stöðugt gengi og jafnvægi í efna-
hagslífinu hefur reynst erfitt að samræma, 
vegna þess hve íslenskt efnahagslíf er sveiflu-
kennt , kjarastreita áköf og verðbólga mikil. 
Sveiflur í efnahagslífinu hér á landi eru meiri 
en gengur og gerist meðal vestrænna þjóða, 
þar sem (slenskur þ jóðarbúskapur er svo 
háður árferði í sjávarútvegi. Breytingar í 
fiskafla og verðsveiflur á s jávarafurðum 
erlendis geta valdið s t raumhvörfum í efna-
hagslífinu á mjög skömmum t íma. Verð-
bólga, sem hér hefur verið viðvarandi frá því 
á árum heimsstyrjaldarinnar síðari, hefur 
mótandi áhrif á afstöðu hagsmunahópa, sem 
semja um kaup og k jör , og sú afstaða hefur 
stuðlað að því að viðhalda verðbólgu. 

Verðbólgu- og gengisferlið er unnt að 
skoða með hjálp einfalds líkans af íslenska 
hagkerfinu, þar sem atvinnuvegum er skipt 
upp í megingeira, þ.e. sjávarútveg og aðrar 
útflutnings- og samkeppnisgreinar annars 
vegar og verndaðar greinar hins vegar. 
Miklar sveiflur í afla og afurðaverði setja svip 
sinn á útgerð og fiskiðnað. Með vaxandi afla 
og hækkandi afurðaverði skapast aðstaða til 
að hækka laun þeirra, sem vinna í sjávarút-
vegi og það leiðir fljótlega til vaxandi eftir-
spurnar eftir vörum og þjónustu. Þar með 
skapast skilyrði til að hækka laun í vernd-
uðum greinum, en samkeppnisstaða inn-
lendra fyrir tækja, sem keppa við innflutning, 
versnar þar sem þau verða einnig að taka á sig 
launahækkanir . En launahækkanir í vernd-
uðum greinum valda á hinn bóginn hækkun á 
almennu verðlagi og rekstrarkostnaði. Þessi 
þróun verðlags og launa veldur svo aftur því, 
að gerðar eru launakröfur til útflutnings- og 
samkeppnisgreina, sem e . t . v . eru ekki efna-
hagslegar forsendur fyrir, þar sem góðærið 
hefur liðið h já og allt efnahagsumhverfi 
breyst til hins verra. Engu að síður er gerður 
kjarasamningur , þar sem reynt er að mæta 
kröfum um launahækkanir , þó svo að rekstr-
argrundvelli útflutnings- og samkeppnisgreina 
sé stefnt í voða. Þegar Verðjöfnunars jóður 
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fiskiðnaðarins var s tofnaður 1969 var það gert 
til að draga úr hagsveiflum af þessu tagi. en 
reynslan sýnir að það hefur ekki tekist eins og 
vonir stóðu til. 

Valkostir í gengismálum við þær aðstæður 
sem að ofan er lýst, eru oft þröngir með hlið-
sjón af lögum og s t jórnars tefnu. Ef markmið 
stöðugs verðlags hefur forgang, er ekki talin 
ástæða til að breyta genginu, og útflutnings-
og samkeppnisgreinar verða að mæta kostn-
aðarhækkunum með samdrætti og endur-
skipulagningu. Við slíkar aðstæður er vax-
andi atvinnuleysi fyrirsjáanlegt og hætta á 
óhagstæðri þróun í utanríkisviðskiptum um 
tíma. Til lengri t íma er hugsanlegt, að slík 
stefna myndi breyta viðhorfum í kjara- og 
verðlagsmálum og stuðla að þeim stöðugleika 
í efnahagslíf inu, sem ríkisfjármál og peninga-
stefna gefa að sínu leyti tilefni til. Fastgengis-
stefnan einkenndi tímabilið frá árslokum 
1985 til febrúar 1988. En þegar verulegur bati 
varð á ytri aðstæðum efnahagslífsins á 
árunum 1986 og 1987 var ekki gætt nægilegs 
aðhalds af hálfu st jórnvalda. þannig að for-
sendur þessarar stefnu brustu, þegar á reyndi. 
Eftirspurn var mikil og skapaði skilyrði fyrir 
launahækkanir og vaxandi verðbólgu, þannig 
að framleiðslukostnaður jókst verulega 
umfram það sem gerðist í helstu viðskipta-
löndum. Þegar verðlag tók að falla á sjávaraf-
urðum síðla árs 1987, voru fyrirtæki í sjávar-
útvegi mjög illa undir það búin að aðlagast 
slíkri þróun. 

Annar valkostur er að taka fullt tillit til 
breytinga á samkeppnisstöðu og breyta 
gengi, þannig að útflutnings- og samkeppnis-
greinar búi við nánar skilgreind viðunandi 
rekstrarskilyrði. Þessu fylgir aukin verð-
bólga, sem verður stigvaxandi, ef kaupmát tur 
launa er tryggður með vísitölubindingu eins 
og reyndin var árið 1982 og þar til í maí 1983. 
Sú hætta fylgir þessari stefnu að í kjölfar 
gengisbreytinga fari batnandi ytri skilyrði, 
þannig að forsendur skapist fyrir nýrri efna-
hagsþenslu með tilheyrandi launasprengingu. 

Viðmiðanir við gengisákvörðun 
Ákvarðanir í gengismálum byggjast, eins 

og áður segir, á mati á því rekstrarumhverfi , 
sem atvinnulífið býr við, stöðu utanríkisvið-
skipta og afstöðu stjórnvalda til verðlags og 
launamála. Ýmsar aðferðir eru notaðar til að 
meta rekstrarumhverfi fyr i r tækja, er fram-
leiða fyrir erlenda markaði eða keppa við inn-
flutta vöru. Í grein Más Guðmundssonar í 
Fjármálat íðindum 1987 er gerð úttekt á 
útreikningum Seðlabankans á raungengi 
krónunnar og vísitölu samkeppnisstöðu út-
flutnings- og samkeppnisgreina, sem notaðir 
eru til að fylgjast með almennu rekstrar-
umhverfi þeirra. Hér verða tölur um árin 1987 
og 1988 felldar að þeim upplýsingum, sem 
koma fram í grein Más. til að varpa f rekara 
ljósi á þróunina fram til þessa. Rétt er að vísa 
lesandanum á grein Más, ef hann vill fá 
skýringar á útreikningi raungengis og sam-
keppnisstöðu. 

Raungengi krónunnar er skilgreint sem 
hlutfall verðlags eða launakostnaðar á Íslandi 
og í umheiminum, mælt í sömu mynt eða 

Tafla 4. Vísitölur raungengis 
og almennrar samkeppnisstöðu. 

Meðaltal 1971-88 = 100. 

Vísitala Raungengi krónnu miðað við: 
samkeppnisstöðu Verðlag Launakostn. 

1971 102,6 88,3 96,6 
1972 84,4 92,1 107,6 
1973 114,9 102,8 112,6 
1974 94,4 116,8 134,4 
1975 86.3 92,8 93,6 
1976 96,3 103,7 102,7 
1977 104,3 113,5 110,3 
1978 107,9 105,7 102.9 
1979 102,5 100,4 97,2 
1980 96,8 100,4 96,6 
1981 96,3 105,9 102.9 
1982 94,1 97,7 96,6 
1983 102,8 90,3 81,2 
1984 101,1 94,4 81,3 
1985 105,5 93,3 83,8 
1986 110,4 93,1 84,0 
1987 102,4 102,7 102,5 
1988 97,2 106,2 113,4 
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m . ö . o . umreiknað eft irgengi. Raungengið er 
reiknað sem vísitala, sem sýnir þróunina yfir 
tiltekið tímabil. Tveir mælikvarðar raun-
gengis eru að jafnaði reiknaðir. Í öðrum er 
miðað við verðlag, og þá ræðst raungengið af 
gengi krónunnar og muninum á verðbólgu 
hér á landi og í helstu viðskiptalöndum. Í 
hinum er miðað við launakostnað, og þá 
ræðst raungengið af gengi krónunnar og mun-
inum á þróun launakostnaðar hér á landi og í 
helstu viðskiptalöndum. Raungengið er 
þannig skilgreint, að ef það hækkar, þá 
versnar samkeppnisstaða innlendra fyrir-
tækja gagnvart erlendum að öðru óbreyttu. 
Hækkun raungengis felur í sér, að innlendir 
kostnaðarþættir hækka meira en erlendir, 
mældir í sömu mynt. 

En raungengið tekur ekki tillit til breytinga 
á viðskiptakjörum þjóðar innar út á við, þ . e . 
útflutningsverði að tiltölu við innflutnings-
verð, og þess vegna gerir Seðlabankinn einnig 
aðra útreikninga til að meta breytingar á 
rekstrarskilyrðum útflutnings- og sam-
keppnisgreina, þó ekki k jörum á f jármagns-
markaði. Við útreikning á vísitölu sam-
keppnisstöðu eru bornir saman þeir þættir, 
sem ráða þróun rekstrarkostnaðar og afurða-
verðs. Vísitalan er ekki beinn mælikvarði á 
samkeppnisstöðuna á tilteknum t íma, heldur 
sýnir þróun samkeppnisstöðu miðað við 
ákveðinn t ímapunkt , sem getur hafa verið 
nærri jafnvægisstöðu, og er þannig afstæður 
mælikvarði á breytingar frá henni. Fari vísi-
talan lækkandi, þýðir það, að samkeppnis-
skilyrði versna, en hækkun vísitölunnar vísar 
til batnandi rekstrarskilyrða. Arið 1979 hefur 
verið notað sem grunnár með hliðsjón af 
sæmilegri a fkomu útflutningsatvinnuvega og 
skaplegu ytra jafnvægi það ár, en það er þó 
enginn algildur mælikvarði. Hér hefur því 
verið valinn sá kostur að set ja meðaltal alls 
tímabilsins 1971-88 sem 100. 

Gengið og efnahagslífið 
Á mynd 2 má sjá að sveiflur á raungengi og 

samkeppnisstöðu eru verulegar á tímabilinu 
1971 til 1988. Af sveiflum á vísitölu sam-

F J Á R M Á L A T Í Ð I N D I 

keppnisstöðu má því ráða, að stjórnvöld hafi 
ekki látið breytingar á rekstrarskilyrðum ráða 
gengisskráningu algerlega. Þess ber einnig að 
geta að vitneskjan um rekstrarskilyrðin er 
aldrei óyggjandi, og þegar fyrir liggja fyllri 
upplýsingar um þróun mikilvægustu hag-
stærða sem notaðar eru við útreikninga á vísi-
tölu samkeppnisstöðu, reynast aðstæður 
stundum nokkuð aðrar en ætlað var. 

Tengslin milli vísitölu samkeppnisstöðu og 
gengis krónunnar eru gagnkvæm og tvíátta, 
háð því af hvaða rótum áhrifin eru runnin. 
Hagstæðar ytri breytingar valda hækkun á 
vísitölu samkeppnisstöðu og veita samhliða 
eða nokkru síðar svigrúm til hækkunar raun-
gengis, háð gildistíma kjarasamninga og við-
brögðum samningsaðila. Dæmi um þetta er 
breytingin frá 1971 til 1973 og aftur 1975-1977 
og enn frá 1984 til 1986 (samkeppnisstaða) og 
1988 (raungengi). Ferill af þessu tagi slær svo 
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iðulega í bakseglin, sbr. versnun samkeppnis-
stöðu 1974-75 og 1987-88. 

Óhagstæðar ytri breytingar raska á hinn 
bóginn samkeppnisstöðu án þess beinlínis að 
breyta raungengi, en kalla brátt á samsvar-
andi breytingu raungengis til þess að vega upp 
breytinguna og endurreisa samkeppnis-
s töðuna. Í báðum tilvikum ytri, eða nánar til-
tekið sértækra, breytinga fyrir innlenda 
atvinnuvegi, verða frumáhrifin á samkeppnis-
stöðu og þær gefa tilefni til hliðstæðra breyt-
inga á raungengi. Dæmi um þetta á óhag-
stæða hlið er frá 1978 til 1982. 

Stafi breytingin af innlendum og 
almennum þát tum, einkum af launa- og verð-
lagsþróun og þá að sjálfsögðu að tiltölu við 
er lenda, verður samtíma en gagnstæð breyt-
ing raungengis og samkeppnisstöðu, svo sem 
varð 1973-74, 1979-81 og 1986-88. Er þá að 
jafnaði skammt í, að gripið verði til gengis-
breytingar til þess að snúa þessum breyt-

ingum við og jafna metin á ný, sbr. árabilin 
1976-78 og 1983-86. 

Á ýmsum t ímum blandast þessir breyti-
þættir mjög saman, þannig að aðsteðjandi 
ytri og innri áhrif eru vegin fljótlega upp með 
gengisaðlögun og enginn einn breytiþáttur 
einkennir árið sérstaklega. Þetta á ekki síst 
við um árabilið 1976-82. 

Samband raungengis og samkeppnisstöðu 
er oft skýrt með því, að batnandi viðskipta-
kjör styrki samkeppnisstöðu og því séu 
skapaðar forsendur fyrir því að hækka raun-
gengi. Í raun má segja, að hækkandi raun-
gengi sé forsenda þess að launafólk njóti 
almennt góðs af batnandi viðskiptakjörum. Á 
sama hátt má einnig segja, að við versnandi 
ytri skilyrði sé lækkun raungengis forsenda 
þess að viðhalda samkeppnisstöðu óbreyttri. 

Eins og sjá má á mynd 2 hér á undan hafa 
árin 1974 og 1987-88 nokkra sérstöðu. Þannig 
versnar samkeppnisstaða töluvert á þessum 

Mynd 3. 

Viðskiptajöfnuðursem hlutfall afVLF1 og vísitala samkeppnisstöðu2 
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árum miðað við árin á undan samtímis því 
sem raungengi fer hækkandi. Þessi þróun 
hafði að sjálfsögðu slæm áhrif á ytra jafnvægi 
þjóðarbúskapar ins og olli vaxandi viðskipta-
halla. Þetta er sérstaklega áberandi á árunum 
1974 og 1975 þegar viðskiptahalli nam allt að 
10% af landsframleiðslu, en árið 1988 tókst 
að halda viðskiptahalla innan mun þrengri 
marka , væntanlega einkum með tilstyrk hárra 
raunvaxta. 

Samkeppnisstaðan veitir sterkasta vís-
bendingu um áhrif gengisins á raunveruleg 
rekstrarskilyrði og verð- og kostnaðar-
afstöður gagnvart bæði útflutningi og inn-
flutningi, en hér er stuðst við almennt meðal-
tal samkeppnisstöðu sjávarútvegs, annars 
útflutningsiðnaðar og samkeppnisiðnaðar 
gagnvart innflutningi. Því ætti vísitala sam-
keppnisstöðu að vera góður samnefnari allra 
verð- og kostnaðaráhrifa á út- og innflutning 
og viðskiptajöfnuð. Hún tekur hins vegar 

ekki til áhrifa mismikillar eft irspurnar í þjóð-
arbúinu, tilkominnar m. a. af halla ríkissjóðs, 
útlánaþenslu umfram peningalegan sparnað 
og sveiflum í f járfest ingu. 

Mynd 3 gefur færi á að meta áhrif sam-
keppnisstöðunnar á viðskiptajöfnuð og um 
leið vísbendingu um áhrif eft irspurnarþátt-
anna. Sambandið er tiltölulega sterkt fram til 
ársins 1983, þannig að slæm samkeppnisstaða 
leiðir til mikils viðskiptahalla, en bati stöð-
unnar nægir til þess að jafna hallann að mestu 
eða fullu, sbr. árin 1976-79. Reynsla áranna 
1983-87 skýtur hér skökku við, þar sem veru-
legur viðskiptahalli helst þrátt fyrir tiltölulega 
hagstæða samkeppnisstöðu. Að verulegum 
hluta felst skýringin í auknum vaxtagreiðslum 
til útlanda af s tórauknum skuldum þjóðar-
búsins. Nam hækkun vaxtagreiðslna milli 
þessara tímabila rúmum 4% af útflutnings-
tekjum eða nærri 2% af þ jóðar tek jum. 
Þannig má segja, að skuldasöfnun erlendis á 

Mynd4. 

Viðskiptajöfnuður sem hlutfall af VLF1 breyting útf lutningstekna2 og raungengi krónunnar3 

1 Leiðrétt með tilliti til birgðabreytinga og sérstaks innflutnings. 
2 Kaupmáttur útflutningstekna miðað við verðvísitölu innflutnings og leiðrétt með leitni. 
3 Miðuð við verðlag. meðaltal 19/1-1988 = 100. 
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undanförnum árum hafi aukið þörfina fyrir 
að efla samkeppnisstöðu útflutnings- og sam-
keppnisgreina, svo að unnt sé að jafna við-
skiptahallann. Við það bætast áhrif mun 
meiri ríkissjóðshalla á síðara tímabilinu en 
hinu fyrra , en mótvægi hærri raunvaxta hófst 
ekki að marki fyrr en 1987-88. 

Mynd 4 gefur færi á að skoða samhengi 
gengisþróunar og viðskiptajafnaðar í nokkuð 
öðru ljósi. Í stað samkeppnisstöðu eru not-
aðar skýringarstærðir raungengis, m.v. 
a lmennan verðlagssamanburð, og raunveru-
legra útflutningstekna. Útf lutningstekjurnar 
eru mælikvarði á ytri tekjuáhrif á þ jóðarbúið , 
ásamt aflasveiflum, og námu sveiflurnar á 
fyrra hluta tímabilsins allt að 16% á hvorn 
veg, en innan við 9 - 1 2 % á síðara hluta þess. 
Samanlögð áhrif raungengis og útflutnings-
tekna eru svipuð og samkeppnisstöðu, þar 
sem auknar útflutningstekjur veita svigrúm 
fyrir hækkað raungengi, en tekjubres tur 
kallar á lækkað raungengi. Tafir á þessum við-
brögðum koma fram á mynd 4. einkum á 
fyrra hluta tímabilsins og skýra að sínu leyti 
nokkuð af sveiflu samkeppnisstöðunnar og 
mikinn viðskiptahalla sum árin. 

Eins og sést af mynd 3 skýrir breytingin á 
samkeppnisstöðunni ekki að fullu aukningu 
viðskiptahalla á árinu 1982 í 11% af lands-
framleiðslu. Fyllri skýring kemur fram í því, 
að kaupmát tur útflutningstekna féll um 11% 
frá árinu 1981 til 1982. Kaupmát tur útflutn-
ingstekna féll mjög verulega á árunum 1974-
75 og 1982, samtímis því sem halli á er lendum 
viðskiptum magnaðist. Á hitt ber einnig að 

líta í þessu samhengi, að fallandi útflutnings-
tekjur á árinu 1979 virðast ekki valda sams 
konar vanda fyrir ytra jafnvægi þjóðarbúsins. 
Til þess að fá skýringu á þessu verður að 
skoða almennt eft irspurnarástand í þjóðar-
búskapnum, og þá kemur í ljós, að á árinu 
1979 varð greiðsluafgangur hjá ríkissjóði í 
fyrsta sinn frá árinu 1972. Af ofansögðu má 
ráða, að mat á áhrifum gengis á jafnvægi í 
þ jóðarbúskapnum verður að gera í ljósi fleiri 
efnahagsþátta . 

Af þessu má draga þá meginályktun, að 
viðunandi samkeppnisstaða, eða raungengi 
að tiltölu við raunverulegar útflutnings-
tek jur , er nauðsynlegt, en ekki fullnægjandi 
skilyrði jafnvægis í utanríkisviðskiptum. Til 
að ná þessum árangri þarf einnig að ná full-
nægjandi stjórn á eftirspurninni í þjóðar-
búskapnum. Jafnframt er það skilyrði fyrir 
viðhaldi þeirrar samkeppnis- og jafnvægis-
stöðu, sem þannig verður náð, að hemill sé 
hafður á verðbólguþróun. 
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Rolf Kullenberg: 

A u k i n a l þ j ó ð a h y g g j a í 
þ j ó ð a r b ú s k a p F i n n a 

Eftirfarandi grein er ávarp, sem Rolf Kullenberg, bankastjóri 
Finnlandsbanka, f lutt i á ársfundi Iðnþróunarsjóðs 18. maí 1989. 

Samþætting og alþjóðleg útfærsla ýmissar 
starfsemi eru ofarlega á baugi í dag. Það er 
ætlun mín hér að ræða þessi fyrirbæri að því 
leyti, sem þau snerta Finnland. Til skýringar 
þess, sem liggur að baki, vil ég hef ja mál mitt 
með að lýsa nokkrum einkennum finnsks efna-
hagslífs og skýra frá því, hvernig Finnland 
varð að því tiltölulega velmegandi þjóðfélagi, 
sem það er í dag. Að því loknu mun ég ræða 
nánar um það, hvernig finnskur þjóðarbú-
skapur hefur orðið alþjóðlegri í vaxandi 
mæli. Þessi þróun hefur vissulega einkennt 
finnskt efnahagslíf það sem af er þessum ára-
tug og verður líklega enn mikilvægari á þeim 
næsta. A ð lokum mun ég lýsa nokkrum skoð-
unum um stöðu Finnlands í samþættari heimi 
nút ímans. 

Finnland kann að vera litlu stærra en Ís-
land, en við tilheyrum einnig þeim hópi landa, 
sem réttilega eru talin hafa lítt opið hagkerfi . 
íbúaf jö ld i Finnlands er ríflega fimm milljón-
ir, og eins og almennt gildir um smá þjóðfélög 
er velferð okkar mjög háð verslun við útlönd. 
Á heimsmælikvarða er þjóðarframleiðsla 
Finna einungis 0,5% heimsframleiðslunnar 
og 0,75% heimsviðskiptanna. Heima fyrir 
vega erlend viðskipti um það bil f jó rðung af 
þjóðarframleiðslu Finnlands og langt umfram 
þá tölu í velmegun þjóðarinnar . 

Stjórnmálalega og félagslega séð er Finn-
land ekki mjög frábrugðið hinum norrænu 
nágrönnum sínum. Þrátt fyrir hina hefð-
bundnu mynd af Finnum sem sjálfstæðum í 
hugsun og jafnvel þr jóskum er verulegur 
st jórnmálalegur samhugur í okkar þjóðfé-
lagi. Gott dæmi um það er sú staðreynd, að 
núverandi ríkisstjórn er þokkalega vel starf-
hæf samsteypustjórn íhaldsflokks og Jafnað-
armanna (auk tveggja smærri f lokka). 

Í hugum flestra er Finnland án efa einkum 
framleiðandi t imburs, t r jákvoðu og pappírs. 
Skógarnir eru vissulega mikilvægasta náttúru-
auðlind okkar . En þetta er aðeins ein hlið á 
málinu, í dag byggist rúmlega helmingur 
finnskrar framleiðslu á iðnaði, sem grundvall-
ast á þekkingu, nýjungum, hærri framleiðni 
o.s.frv. Ja fnf ramt nemur útflutningur trjá-
vöru nú einungis 40% af heildarvöruútflutn-
ingi. Málm- og smíðaiðnaður hefur einnig um 
það bil 40% hlutdeild; samsetning þessarar 
framleiðslu er mjög f jölbreyt t , en aðalfyrir-
tækin eru skipasmíðastöðvar, sem sérsmíða 
skip allt frá lúxusfarþegaskipum til ísbrjóta; 
fyrirtæki, er framleiða vélar fyrir vinnslu 
t r jákvoðu og pappírs , og rafeindaiðnaðarfyr-
irtæki, sem framleiða tölvur og fjarskipta-
tæki. 

Aðalútf lutningsmarkaðir Finnlands eru í 
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Vestur-Evrópu, en þangað seljum við um það 
bil tvo þriðju hluta alls útflutnings okkar. 
Þaðan koma ja fnf ramt tveir þriðju hlutar alls 
innflutnings. Einungis 15% af allri millilanda-
verslun Finna eru við Sovétríkin og aðrar sós-
íalískar þjóðir , og rúmlega 15% eru við enn 
fjarlægari lönd, þar á meðal Bandaríkin, 
Japan og þróunarlöndin. Frá Sovétr íkjunum 
kaupum við aðallega olíu og aðra orkugjafa í 
skiptum fyrir tæknivörur, einkum skip og 
aðrar iðnaðarvörur. Þessi viðskipti eru að 
mestu grundvölluð á tvíhliða samkomulagi. 
Af auðsærri ástæðu eru viðskipti Finna við 
Íslendinga ekki mikil, einungis 0,1% af milli-
r íkjaviðskiptum okkar . Útflutningur okkar 
til Íslands fylgir heildarmynstri finnsks út-
flutnings, og 80% af innflutningi okkar frá Ís-
landi eru sjávarafurðir . 

Leyfið mér að eyða nokkrum mínútum í að 
skoða fort íðina. Í fyrsta lagi held ég, að það sé 
vel þess virði að rifja upp, hversu örsnautt 
Finnland var fyrst eftir stríð. Stríðsskaðinn 
var verulegur, og hagkerfið var enn vanþró-
að, nærri helmingur þ jóðar innar vann enn við 
landbúnaðarstörf . Frá sjónarhóli dagsins í 
dag var endurreisnarátakið gífurlegt, sérstak-
lega ef það er haft í huga, að Finnland hlaut 
enga Marshallhjálp né aðra sambærilega að-
stoð. 

Það er auðsætt , að það var bráðnauðsynlegt 
að endurskipuleggja efnahagskerf ið. Stuðla 
varð að iðnþróun og byggja upp nútíma stoð-
kerfi. Í stórum drát tum má segja, að auðlindir 
f ram yfir grunnþarfir væru enn af mjög skorn-
um skammti langt fram á sjötta áratuginn. Þá 
varð það, að við þessar aðstæður var mótuð 
sterk hagvaxtarstefna, og er árin liðu, endur-
speglaðist hún í stefnu yfirvalda, hvað snerti 
f já rmál , peninga- og gengismál svo og við-
skiptamál. 

Erlent f j á rmagn varð fáanlegt í meira mæli 
en áður á s jöunda áratugnum og bættist við 
innlendan sparnað. Fjárfestingarhlutfall ið 
var mjög hátt . Verg f járfest ing var yfirleitt 
hærri en 25% af þjóðarframleiðslu og 
stundum jafnvel meiri en 30% af þ jóðarf ram-
leiðslu. 

Þar sem efnahagsumræða í heiminum í dag 
fjallar oft um breytt efnahagskerfi , er ef til vill 
áhugavert að íhuga, að á sjötta og s jöunda 
áratugnum varð róttæk aðlögun í finnsku 
efnahagslífi . Þróun og nýtískulegri skipan 
þjóðarbúskaparins fólu í sér breytingar á 
framleiðslufyrirkomulagi og viðskiptahátt-
um, sem ristu djúpt . Fyrir þjóðfélagið í heild 
var stórfelldasta breytingin mikill fólksflutn-
ingur úr landbúnaði og frá dreifbýlissvæðum 
almennt. Mikil f járfesting og hröð aukning á 
framleiðni í iðnaði þýddu, að það varð aldrei 
mikil aukning á atvinnu. 

Ef einungis er miðað við tölur, virðist Finn-
land hafa þróast í þ jónustuþjóðfélag án þess 
að hafa gengið í gegnum hið hefðbundna iðn-
væðingarstig. Í dag starfa um 10% mannafl-
ans í landbúnaði og skógrækt, og um 30% 
mannaflans vinna við byggingar- og annan iðn-
að, á meðan um 60% mannaflans tilheyra 
þjónustugeiranum. Nýlega hefur vinnuafl 
raunverulega orðið sú auðlind, sem mestur 
skortur er á, og það gæti hamlað efnahags-
legri þróun í framtíðinni nema með sífellt 
aukinni hagræðingu í öllum greinum atvinnu-
lífsins. 

Þótt þróun finnsks efnahagslífs eftir stríð 
hafi verið ör, en ó jöfn , hafa síðustu 10 til 12 
árin einkennst af mjög auknum stöðugleika. 
Árangur Finna í efnahagsmálum hefur grund-
vallast á velgengni hins opna þáttar þjóðar-
búskaparins, og magn iðnaðarframleiðsl-
unnar stenst vel samanburð við aðrar iðnað-
arþjóðir . Ég gæti til dæmis bent á, að meira en 
80% af iðnaðarframleiðslu Finna eru fram-
leidd af einkageiranum. Ríkisfyrirtæki eru þó 
mikilvæg í vissum undirstöðugreinum svo 
sem olíuhreinsun, efna- og stálframleiðslu. 

Hraður og jafn vöxtur hefur um árabil bætt 
stöðu Finnlands á meðal iðnaðarþjóða á 
mælikvarða vergrar þjóðarframleiðslu á 
íbúa. Bráðabirgðatölur fyrir 1988 benda til, 
að við höfum náð sjötta sæti. Í reynd kann að 
vera, að 4% gengishækkun finnska marksins 
fyrir tveim mánuðum hafi fært Finnland í 
f jó rða sæti, næst á eftir Sviss, Íslandi og 
Japan. Við höfum þannig náð hinum Norður-
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löndunum miklu fyrr en spáð var á áttunda 
áratugnum, þegar markmiðið var að ná þess-
ari stöðu árið 2000. Þó má ekki lesa of mikið 
úr þessum tölum. Við verðum að hafa í huga, 
að þjóðarframleiðsla á íbúa er ekki beinn 
mælikvarði á l ífskjör. Ef tekið er tillit til 
verðlags, sérstaklega hvað varðar húsnæði, 
og þeirrar s taðreyndar, að við eigum minni 
uppsafnaðan þ jóðarauð en mörg önnur lönd, 
þá er Finnland neðar í röðinni. 

Með tilliti til þessa bakgrunns mun ég reyna 
að útskýra nokkur aðalatriði í þróun finnsks 
efnahags í þá átt að verða alþjóðlegri. Ég ætla 
fyrst að tala um stefnu í utanríkisviðskiptum 
og ræða f jármagnsflutninga á milli landa. Ég 
mun síðan snúa máli mínu að mjög líflegum 
þætti a lþ jóðaf já rmála , það er beinni f járfest-
ingu, og l júka máli mínu með því að reyna að 
meta stöðu Finnlands í þeirri þróun til auk-
innar samþættingar, sem nú á sér stað í Evr-
ópu. 

Stefnan í viðskiptamálum 
Ég held, að það sé öllum ljóst, að fr jáls 

verslun milli landa sé smáum þjóðum mikil-
vægari en stórum. Þar sem velmegun Finn-
lands byggist að miklu leyti á er lendum við-
skiptum, höfum við sífellt reynt að f jölga við-
skiptasamböndum okkar . 

Stutt athugun á sögu nýliðins t íma minnir 
okkur á helstu áfangana í aukningu utanrík-
isverslunar. Á síðari hluta sjötta áratugarins 
voru magntakmarkanir á viðskiptum afnumdar 
og marghliða verslun endurvakin. Á sjöunda 
áratugnum sýndu fr jáls viðskipti innan EFTA 
skólabókardæmi um ávinning af þess konar 
verslunarsambandi. „Nýsköpun viðskipta" 
blómstraði, og atvinnustarfsemi á mörgum 
sviðum utan hins hefðbundna t r já iðnaðar 
varð sér úti um nýja markaði , fyrst í Skand-
inavíu, en brátt víðar. 

Hlutur aðildarríkja E F T A í viðskiptum 
Finna þaut upp um 10% á tíu árum. Þetta 
þýddi þó ekki minnkun viðskipta við aðrar 
þjóðir - vöxtur nýverslunar var einfaldlega 
hraðari við EFTA-lönd. Fríverslunarsamn-
ingurinn, sem gerður var við Evrópubanda-

lagið árið 1973, var eðlilegt skref í opnun 
finnska hagkerfisins. Nú horfum við fram til 
ársins 1992, eins og ég mun síðar víkja að. 

En stefna Finnlands í utanríkisverslun mið-
ast ekki eingöngu við Vestur-Evrópu. Sam-
komulag við Sovétríkin og önnur sósíalísk 
þjóðfélög leyfir tollfrjálsan innflutning f rá 
þessum löndum á finnska markaði , í staðinn 
fá finnskar útflutningsvörur forgang í þessum 
löndum. Einnig hafa Finnar ávallt verið mál-
svarar G A T T og þróunar reglna um alþjóða-
viðskipti sem mjög mikilvægra atriða í að 
koma í veg fyrir verndarstefnu. 

Aukning frjálsrœðis á fjármálamörkuðum 
Áður en ég ræði hlutverk banka og ann-

arrar þjónustu í þróun f jármála til alþjóðlegri 
hátta, vil ég útskýra nokkrar nýjungar og 
höfuðatriði viðvíkjandi finnskan f jármála-
markað. 

Enda þótt f jármagnsstreymi hafi lengi 
verið allfrjálst, hefur nokkur stýring verið 
höfð á út lánum. Nokkrar ástæður eru fyrir 
því. Til dæmis þegar finnsk fyrirtæki voru lítt 
þekkt á heimsmarkaði , var tilgangurinn að 
tryggja, að stöðu Finnlands sem öruggs lán-
taka væri ekki hætta búin. Einnig hefur 
s t jórnun á f jármagnsstreymi stundum verið 
mikilvæg til að tryggja stefnu í peningamál-
um. 

Af ýmsum ástæðum eiga þessi atriði ekki 
lengur við í sama mæli og áður. Auk þess 
hefði það verið tilgangslítið og endanlega án 
árangurs að streitast á móti hinni alþjóðlegu 
þróun í átt til f járhagslegrar samhæfingar, þar 
sem frjálst f járstreymi stuðlar óneitanlega að 
hagkvæmni f já rmagnsmarkaðar . Fyrirtækin 
sjálf benda einnig á mikilvægi þess að hafa 
sama aðgang að f jármagni og erlendir keppi-
nautar þeirra. 

Þá er ósvarað spurningunni um sjálfstæða 
stefnu í efnahagsmálum. Við gerum okkur 
engar grillur um stefnuna í peningamálum, en 
gagnsemi þeirrar stefnu fer dvínandi. Í Finn-
landi hefur stefnan í peningamálum verið 
mikið notuð til þess að ná jafnvægi. Stefnan í 
f já rmálum hins opinbera hefur á seinni 
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t ímum verið meira notuð í þessum tilgangi en 
áður , en enn frekari notkun hennar í þeim til-
gangi væri auðsýnilega æskileg. Því fyrr sem 
þessar áherslur skýrast, því auðveldara 
verður að losa um hömlur á f jármagnsstreymi 
á milli landa. 

Fjármálamarkaðir í Finnlandi hafa þróast 
ört á undanförnum árum, en slíkt hefur vitan-
lega átt sér stað víðast hvar í heiminum. Finn-
landsbanka hefur verið treyst fyrir miklu 
ákvörðunarvaldi á þessu sviði. Ja fnf ramt því 
sem við höfum stuðlað að auknu frjálsræði, 
höfum við reynt að tryggja, að sú þróun verði 
á skipulegan hátt. Höf tum hefur næstum 
öllum verið aflétt á innanlandsmörkuðum. 
Takmarkanir á fjármagnsflutningi á milli 
landa hafa verið rýmkaðar verulega, enda 
þótt þeirra gæti nokkuð enn. 

Innlendur f j á rmálamarkaður hefur verið 
færður til nútímalegra horfs samhliða eða á 
undan auknu frjálsræði í f jármagnsflutn-
ingum milli landa. Heimamarkaður inn fékk 
meðbyr árið 1975, þegar Finnlandsbanki kom 
á peningamarkaði með dagvöxtum fyrir inn-
og útlán. Í dag hefur bankinn áhrif á vexti á 
opnum markaði með markaðsaðgerðum í 
stað þess að ákveða vextina beint. Fjölgun 
f járfest ingarmáta gerði slíkt mögulegt. 

Á þeirri hlið, er snýr að a lþjóðamálum, 
varð breyting árið 1980, bæði fyrir banka og 
fyrirtæki, er Finnlandsbanki lét viðskiptabönk-
um framgengismarkaðinn í té. Stöðugleiki 
finnska marksins ásamt háum vöxtum á 
heimamarkaði gerðu framvextina einkar hag-
kvæma og hvöttu útf lyt jendur til að selja 
væntanlegar útflutningsvörur á gengisspá-
mörkuðum. Af tur á móti hafa bankarnir flutt 
inn skammtímaf já rmagn til að standa straum 
af f ramkaupum sínum. Önnur meiri háttar 
breyting átti sér stað á árunum 1986-1987, 
þegar finnsk fyrirtæki fengu frjálsan aðgang 
að alþjóðlegum f já rmagnsmörkuðum með 
því skilyrði, að lán, sem yrðu tekin, væru til 
minnst fimm ára. Skammtíma f jármagns-
hreyfingar eru alveg fr jálsar , séu þær tengdar 
viðskiptum. 

Réttur útlendinga til eignar í f innskum 

fyrir tækjum var aukinn árið 1987, úr 20% í 
40% eignaraðild (atkvæðavægi er þó enn tak-
markað við 20%). Nokkur finnsk fyrirtæki 
eru skráð á h lutabréfamörkuðum í Stokk-
hólmi, New York og Frankfur t , og einnig 
skráir Helsinkimarkaðurinn nokkur sænsk 
fyrirtæki. 

Bein erlend fjárfest ing, sem ávallt hefur 
verið litin frjálslyndum augum í Finnlandi, 
var gefin algerlega frjáls á tímabilinu 1988-
1989 eins og ég mun víkja að síðar. 

Þær takmarkanir , sem enn eru við lýði, eiga 
einkum við lán, sem eru til skemmri t íma en 
fimm ára, lántöku einstaklinga og sölu 
skuldabréfa í finnskum mörkum. Sala verð-
bréfa í mörkum var reyndar leyfð fram til 
miðs árs 1985. Þessi bréf voru seld erlendis í 
slíkum mæli, að álitið var, að það gæti haft 
raskandi áhrif á heimamarkaðinn. Af þeim 
sökum hefur þessi sala nú verið stöðvuð. 

Petta er staða okkar um þessar mundir. Að 
öllu samanlögðu verður að telja líklegt, að 
haldið verði áfram á þeirri braut að afnema 
þær takmarkanir á þessu sviði, sem enn eru í 
gildi. Vissulega fylgjumst við með norrænum 
nágrönnum okkar , þar sem verið er að skipu-
leggja algert afnám f já rmagns takmarkana 
(Svíþjóð) eða þar sem af því hefur þegar 
orðið (Danmörk og að hluta til Noregur) . 

Þjónustuviðskipti 
Og hvað með þjónustugreinarnar , þar sem 

þjónusta á sviði f jármála verður sífellt mikil-
vægari? Frjálsræði í þjónustuviðskiptum 
hefur verið eft irbátur frjálsræðis í vöru-
verslun víðast hvar. Aukið frjálsræði í þjón-
ustuviðskiptum er vel séð í Finnlandi og 
veldur ekki vandamálum. Til dæmis sjáum 
við öll óhagræðið af því að hafa evrópsk flutn-
ingafyrirtæki svo skorðuð sem þau nú eru. 

Bankastarfsemi og að vissu marki trygging-
ar eru að mörgu leyti a lþjóðlegstarfsemi, sem 
hefur lagað sig að harðri samkeppni á mörg-
um sviðum. Bankastarfsemi á við tvenns 
konar vanda að stríða vegna aukinnar f jár-
málalegrar samræmingar: í fyrsta lagi alþjóð-
legar reglur um nægilegt f jármagn og í öðru 
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lagi gagnkvæm réttindi til að hef ja starfsemi 
erlendis. Hvað viðkemur reglum um nægilegt 
f j á rmagn , munu Finnar fara eftir tillögum 
nefndar um bankaeftirli t („The Cooke Com-
mit tee") hjá „The Bank for International 
Sett lements" í Basel. Flestir stærri bankar 
uppfylla þegar þessar kröfur , en ýmsir smærri 
bankar með lítið eigið fé þurfa að bæta stöðu 
sína. 

Ákvæðin um gagnkvæmni, eins og þau eru 
skilgreind í áætlun Evrópubandalagsins fyrir 
árið 1992 viðvíkjandi innri markaði (sem er 
þó enn ósamþykkt) , eru af finnskum bönkum 
litin bæði sem tækifæri og vandi til að sigrast 
á. Bankar okkar eru ef til vill tæknilega fremstir 
í heiminum, en hafa af sögulegum ástæðum 
útibúakerfi , sem er þungt í vöfum. Aukin 
samkeppni við erlenda banka mun verka sem 
hvati til að leggja niður útibú, og ætti það að 
verða til batnaðar . Samruni á að verða til þess 
að auka hagræðingu og lækka gjöld fyrir f jár-
málaþjónustu . Stærstu finnsku bankarnir 
ætla sér stöðu sem sterkar svæðisbundnar 
stofnanir í f ramtíðinni , stundum í samvinnu 
við aðra norræna banka. Þeir eru vissir um að 
halda viðskiptavinum á heimamarkaði , jafn-
vel þótt samkeppni aukist. Finnskir bankar 
gera sér grein fyrir, að þeirra hagsmunum og 
landsins er best borgið í opnu kerfi í alþjóða-
samskiptum. 

Bein fjárfesting 
Sterkasti þátturinn í þróuninni til alþjóð-

legri viðskipta hefur verið mikil aukning í 
beinni f járfest ingu erlendis. Af tur á móti 
hefur bein f járfest ing í Finnlandi verið í 
minna mæli, en það er þó nokkur fjöldi er-
lendra fyrirtækja í Finnlandi. Mörg þeirra 
hafa verið þar í áratugi, þau elstu síðan um 
aldamót, svo sem hið þýska Siemens og 
sænska A S E A . 

Bein f járfest ing Finna erlendis er um 6% af 
vergri landsframleiðslu. Í Svíþjóð, þar sem 
bein f járfest ing byrjaði fyrr , er sambærileg 
tala tvisvar sinnum hærri. Eftir því sem hag-
kerfið hefur þroskast hafa finnsk fyrirtæki 

öðlast tæknilega, s t jórnunarlega og f járhags-
lega getu til að nýta sér f járfes t ingarmögu-
leika erlendis. Auk framleiðslufyrir tækja 
starfa finnskir bankar og tryggingarfélög í 
mörgum fjármálamiðstöðvum heims. Í árslok 
1988 voru meira en 50 alþjóðaútibú á vegum 
finnskra banka. 

Áhugi á að stofna fyrirtæki erlendis hefur 
verið mikill á ýmsum sviðum, og finnsk ríkis-
fyrirtæki hafa f járfest erlendis í að minnsta 
kosti sama mæli og einkafyrirtæki. Rafeinda-
deild Nokia og lyftuframleiðandinn Kone eru 
tvö dæmi um fyrirtæki, þar sem verulegur hluti 
framleiðslunnar á sér stað utan Finnlands. 
Skipaflutningar kunna að vera sérdæmi, en 
áætlað er, að meira en helmingur af skipastól 
Finna sigli undir fánum annarra þ jóða , þar 
sem laun eru lægri og reglur ekki eins 
strangar. Jafnvel finnskur t r jávöruiðnaður 
framleiðir nú 25% af vöru sinni erlendis, en 
áætlað er, að þetta hlutfall geti orðið 40% 
fyrir aldamót. Kostnaður og aðgangur að inn-
lendu hráefni hafa áhrif á þet ta , en vöxtur 
starfseminnar erlendis bendir til fullnýtingar 
tæknilegrar þekkingar. 

Landfræðilega hefur áhugi okkar á stofnun 
fyrir tækja einkum beinst að nágrannalöndun-
um. Finnsk fyrirtæki í Svíþjóð fóru nýlega 
fram úr bandarískum sem stærsti erlendi 
atvinnuveitandinn þar í landi. Með augastað 
á árinu 1992 hafa finnsk fyrirtæki einnig verið 
ötul á vettvangi Evrópubandalagsr ík janna, 
þar sem nálægð við markaði vegur þungt. 
Þegar horft er til austurs, hafa Finnar líka 
unnið að því að koma á samstarfsfyrir tækjum 
við Sovétríkin. Þá hefur Norður-Amer íka 
einnig verið kjörinn staður svo og Austurlönd 
og Suður-Ameríka , en þó í minna mæli. 

Nýlegar athuganir sýna, að afrakstur 
er lendrar f járfestingar er næstum eins hár og 
heima fyrir. Þetta er alveg fullnægjandi út-
koma að svo stöddu, þar sem mestöll erlend 
f járfest ing er nokkuð ný af nálinni. 

Leyfið mér að l júka máli mínu með 
nokkrum athugasemdum um stöðu Finnlands 
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í samruna Evrópu í eitt markaðssvæði, sem 
nú á sér stað. Ég held, að við getum öll verið 
sammála um það eitt, að tilvist áætlunar um 
innri markað Evrópubandalagsins árið 1992 
er dr i f f jöður í hinu gróskumikla efnahagslífi 
Evrópu í dag. Aukin efnahagssamvinna er 
Finnum í hag, og Finnland væntir nýrra tæki-
færa í Evrópu og styður j a fn f ramt tilraunir til 
að tryggja frjálsa verslun og efnahagssamstarf 
í heiminum almennt . 

Finnar líta ekki á sig sem óvirka aðila, sem 
aðlagast eingöngu umhverfi í breytingu, 
heldur viljum við vera virkir þát t takendur í 
efnahagssamstarfi . Það er þess virði að minna 
hér á, að samstarf er ekki aðeins afnám við-
skiptahindrana, heldur nær það einnig til 
ýmissar annarrar starfsemi, svo sem rann-
sókna, menntunar , umhverfismála, tækni-
þróunar o.s .frv. 

í sameiningu Evrópu er takmark Finna að 
koma á eins náinni og víðfeðmri efnahags-
samvinnu og unnt er. Engu að síður er full 
aðild að Evrópubandalaginu ekki samræman-
leg utanríkisstefnu okkar , sem byggir á hlut-
leysi. 

Finnland er mjög hlynnt samvinnu við 
EFTA-ríkin í því skyni að mynda evrópskt 
efnahagssvæði (EES) , sem samanstæði af 18 
Evrópubandalags- og EFTA-þjóðum, eins og 
lýst var í Luxemborgaryfirlýsingunni árið 
1984. Fyrir aðildarríki EFTA og Finnland er 
byrjunin sú, að innri markaður Evrópubanda-
lagsins og samvinna EB- og EFTA-landanna 
verði þróuð samhliða með tilliti til mismun-
andi eðlis hinna tveggja bandalaga og ákvæða 
um gagnkvæmni. Við erum ánægðir með ár-
angurinn í samvinnu innan EFTA, sem varð á 
fundi forsætisráðherra aðildarríkja EFTA, 
sem haldinn var í Osló í mars síðastliðnum. 

Hvenær sem nauðsyn krefur erum við til-
búnir að vinna með hinum Norður löndunum 
að málum, er snerta Evrópubandalagið. 
Almennt gildir, að Finnland mun leggja sig 
fram um að tryggja þann árangur, sem náðst 
hefur í samvinnu Norður landanna, og stuðla 
að aukinni samvinnu við aðstæður mikilla 
umskipta. 



Jakob Gunnarsson: 
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Erlendar lántökur á árinu 1988 námu 
16.175 m.kr . , en á sama t íma voru afborganir 
erlendra lána 6.583 m.kr . reiknað á meðal-
gengi ársins. Erlend lán hafa því hækkað um 
9.592 m.kr . á árinu 1988, sem er 10% aukning 
miðað við stöðu lána í ársbyrjun. 

Vaxtagreiðslur af erlendum lánum á árinu 
1988 voru 7.582 m.kr . , og greiðslubyrði 
afborgana og vaxta er 16,6% af útflutnings-
tek jum. 

Staða erlendra lána í árslok 1988 er 112.172 
m.kr . , en reiknuð á meðalgengi ársins er 
skuldastaðan 104.997 m.kr . , sem er 41,3% af 
vergri landsframleiðslu 1988. 

Í þessari grein um erlend lán, sem tekin eru 
til lengri t íma en eins árs, eru birtar yfirlits-
töflur, sem sýna erlend lán á árinu 1988 í 
samanburði við fyrri ár og áætlaðar endur-
greiðslur þeirra á næstu fimm árum. að venju 
eru lántökur Íslenska álfélagsins ekki taldar 
með erlendum lánum Íslendinga, þar sem fyr-
irtækið er eign erlendra aðila. 

Erlendar lántökur 
Erlendar lántökur á árinu 1988 voru 16.175 

m.kr . , sem er 15,3% aukning frá fyrra ári, er 
þær voru 13.999 m.kr . , reiknað á meðalgengi 
1988. Eft i rfarandi yfirlit sýnir erlendar lán-
tökur helstu lántakenda á árinu 1988, borið 
saman við lántökur á árinu 1987 í m.kr . : 

Opinberi r aðilar 
Lánastofnanir 
Einkaaðilar 

Erlendar lántökur, alls 

1988 
4.745 
9.629 
1.801 

16.175 

1987 
3.281 
8.281 
2.437 

13.999 

Yfirlitið sýnir hreinar lántökur, þegar 
dregnar hafa verið frá lántökur, sem varið er 
til skuldbreytinga eða sérstakrar endurgreiðslu 
eldri lána. Sérstakar endurgreiðslur erlendra 
lána voru 6.682 m.kr . á árinu 1988 og 17.874 
m.kr. 1987, reiknað á meðalgengi 1988. Skuld-
breytingar eldri lána miða í flestum tilfellum 
að því að bæta lánskjörin, það er að lækka 
vexti og lengja lánst ímann, en einnig hafa 
lántakendur í vaxandi mæli skuldbreytt eldri 
lánum til þess að draga úr gengisáhættu, ann-
aðhvort með því að hafa gjaldmiðlasamsetn-
ingu skuldanna í samræmi við útflutnings-
tek jur eða jafna dreifingu þeirra til að mæta 
alþjóðlegum gengisbreytingum. 

Skuldbreyting getur átt sér stað með þrenn-
um hætti: í fyrsta lagi með myntbreytingum á 
lánum, sem hafa val um fleiri en einn gjald-
miðil, í öðru lagi með því að greiða upp eldri 
lán fyrir lokagjalddaga með nýjum lántökum 
og í þriðja lagi með samningum um skulda-
skipti, sem annaðhvort eru gjaldmiðlaskipti 
með mismunandi vaxtakjörum eða vaxta-
skiptasamningar, þar sem samið er um skipti 
á föstum vöxtum fyrir breytilega vexti. 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1988, eru 
talin vera 9.613 m.kr . , en voru 11.135 m.kr. 

Í árslok 1987, reiknað á meðalgengi 1988. Hér 
er um að ræða lán til vörukaupa, sem samið er 
um til nokkurra ára, eða veltilán, sem hægt er 
að draga á og endurgreiða eftir þörfum hverju 
sinni. 

Innkomin lán, vaxtagreiðslur og afborganir 
eru sýnd í 1. töflu, f lokkuð eftir gjaldmiðlum, 
og í 2. töflu eru þau f lokkuð á helstu lántak-
endur . 



1. tafla. Hreyfingar langra erlendra lána 1988. 

Innkomin lán Vaxtagreiðslur Afborganir 
Í m i l l j . kr. Opinb. Lána- Einka- Opinb. Lána- Einka- Opinb. Lána- Einka-
Gjaldmiðlar: aðilar stofn. aðilar Samtals aðilar stofn. aðilar Samtals aðilar stofn. aðilar Samtals 

Lán í USD 2.479 5.244 842 8.565 2.112 1.139 405 3.656 1.170 1.176 1.433 3.780 
Lán í GBP 0 184 14 198 528 101 11 640 112 168 29 309 
Lán í CAD 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Lán í DKK 0 l) 2 T 1 5 27 32 12 18 114 144 
Lán í NOK 0 33 _2 31 2 61 14 77 24 186 29 239 
Lán í SEK 0 - 0 - 1 9 6 16 10 40 19 70 
Lán í FIM 0 0 13 13 1 0 18 19 2 0 36 39 
Lán í FRF 389 121 0 510 1 41 - 42 14 6 2 21 
Lán í BEC' 0 17 0 17 12 - - 12 25 - 2 27 
Lán í CHF -382 904 2 524 573 96 14 683 11 238 57 305 
Lán í NLG 0 190 -12 178 106 46 1 153 44 192 5 240 
Lán í DLM 1.726 2.838 901 5.465 514 317 153 984 250 762 246 1.258 
Lán í LIT 0 0 0 0 9 0 0 9 39 0 0 39 
Lán í ATS 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 2 2 
Lán í ESP 0 0 () 0 0 0 3 3 0 0 15 15 
Lán í JPY -672 88 0 -584 771 216 0 986 54 25 0 79 
Lán í SDR 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4 
Lán í ECU 1.204 10 42 1.256 226 22 12 260 0 11 0 11 
Önnur lán 0 0 0 0 - 6 0 6 1 0 0 1 
Samtals á meðalgengi 1988 4.745 9.629 1.801 16.175 4.856 2.059 667 7.582 1.768 2.822 1.993 6.583 

Samtals á árslokagengi 1988 5.039 10.253 1.919 17.211 5.200 2.202 712 8.114 1.892 3.006 2.128 7.026 
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Hér á eftir verður sagt frá erlendum lán-
tökum helstu lántakenda og reynt að gera 
grein fyrir notkun lánsfjárins á árinu 1988. 

Lán ríkissjóðs og ríkisstofnana 
Hreinar lántökur ríkissjóðs og ríkisstofn-

ana námu 4.014 m.kr . á árinu 1988, en þær 
voru 2.070 m.kr . 1987, reiknað á meðalgengi 
1988. Ríkissjóður samdi um þr jú ný lán á 
árinu 1988 samtals að f járhæð 2.190 m.kr . Í 
mars var tekið lán hjá Daiwa Bank Ltd. að 
f já rhæð f jór tán milljónir svissneskra f ranka 
til tíu ára með 5,05% vöxtum, í maí 3.000 
millj. yena hjá Mitsui Trust and Banking Ltd. 
til tíu ára með 5,5% vöxtum, og í júlí var 
samið við Norræna f járfes t ingarbankann um 
fimmtán ára lán, sem dregið var á í tveim 
gjaldmiðlum, f immtíu og f jó rum milljónum 
franskra franka með 9,65% vöxtum og þrettán 
mill jónum svissneskra franka með breytileg-
um vöxtum, sem eru 0,15% yfir LIBOR-vaxta-
k jö rum. Aðrar lántökur ríkissjóðs eru 
ádrættir á veltilán frá 1986 a"ð f j á rhæð sextíu 
og fimm milljónir Bandar íkjadol lara . Heild-
ar lántökur ríkissjóðs námu 4.991 m.kr . , en 
frá þeirri tölu dragast sérstakar endur-
greiðslur eldri lána að f j á rhæð 976 m.kr . , í 
fyrsta lagi skuldabréf frá 1977 að eftir-
stöðvum 8.655.000 Bandaríkjadollara, og sala 
á skammtímavíxlum, „EURO-commerc ia l 
paper" , sem dróst saman á árinu 1988 um 
f jór tán milljónir Bandar íkjadol lara . Salan 
var þó mjög breytileg innan ársins og komst 
hæst í 168 milljónir dollara í mars, en af tur 
dró úr sölunni í lok ársins, og nam útistand-
andi f j á rhæð þeirra 127 mill jónum dollara í 
árslok 1988. Ríkissjóður samdi á sínum tíma 
um þr jú lán að f j á rhæð 215 milljónir dollara, 
veltilán, sem hægt er að draga á með skömm-
um fyrirvara til að mæta t ímabundnum þörf-
um og tryggingu fyrir endurgreiðslu skamm-
tímavíxla, ef markaðsaðstæður versna og 
ekki tekst að framlengja gjaldfallna víxla. Í 
árslok 1988 hafa níutíu milljónir dollara verið 
dregnar á þessi veltilán, og því er ónotað í árs-
lok jafnvirði 5.386 m.kr . , en var 8.187 m.kr . Í 
árslok 1987, reiknað á meðalgengi 1988. 

2 . tafla. Hreyfingar langra erlendra lána 1988. 

Innkomin Vaxta- Afborg-
Í millj. kr. lán greiðslur anir 

Opinberir aðilar 4.745 4.856 1.768 
Ríkissjóður og -stofnanir 4.014 2.906 824 
Opinber fyrirtæki 724 1.685 634 
Bæjar- og sveitarfélög 7 265 310 

Lánastofnanir 9.629 2.059 2.822 
Seðlabankinn 0 22 45 
Viðskiptabankar 6.082 852 2.422 
Fjárfestingarlánasjóðir 3.547 1.185 355 

Einkaaðilar 1.801 667 1.993 
Í sjávarútvegi 27 33 106 
Í iðnaði 65 137 316 
Í samgöngum 786 241 1.405 
Önnur einkalán 923 256 166 

Samtals á meðalgengi 1988 16.175 7.582 6.583 

Samtals á árslokagengi 1988 .. 17.211 8.114 7.026 

Inneign ríkissjóðs á gjaldeyrisreikningi í 
Seðlabanka í árslok 1988 var um 694 m.kr . , 
en hún var 126 m.kr . Í ársbyrjun. 

Lán opinberra fyrirtœkja og sveitarfélaga 
Erlendar lántökur opinberra fyrirtækja á 

árinu 1988 voru 723 m.kr . , reiknað á meðal-
gengi ársins. Heildarlántökur Landsvirkj-
unar námu 4.458 m.kr . , en þar af var 3.735 
m.kr. varið til sérstakrar endurgreiðslu eldri 
lána, þannig að hrein lántaka nam aðeins 723 
m.kr . 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1988, eru 
2.790 rn.kr., en voru 2.156 m.kr . Í árslok 
1987. 

Lántökur sveitarfélaga voru aðeins 7 
m.kr . , sem teknar voru til kaupa á snjótroð-
urum. 

Lán viðskiptabanka 
Erlendar lántökur viðskiptabanka á árinu 

1988 voru 6.082 m.kr . , sem skiptast á Lands-
banka 3.841 m.kr . , Útvegsbanka 1.143 
m.kr . , Búnaðarbanka 754 m.kr . og aðra 
banka 344 m.kr . 

Viðskiptabankar hafa aðeins milligöngu 
um erlendar lántökur, og eftirfarandi yfirlit 
sýnir endurlán þeirra til helstu lánnotenda í 
m.kr . : 
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Opinberir aðilar 205 
Ríkisstofnanir 37 
Opinber fyrirtæki 115 
Sveitarfélög 53 

Útflutningslánasjóður 46 
Viðskiptabankar 77 
Atvinnurekstur einkaaðila 5.754 
Í sjávarútvegi 4.124 
Í iðnaði . 297 
Í samgöngum 281 
Annað . 1.052 

Endurlán til viðskiptabanka er vegna tölvu-
væðingar í Alþýðubanka og Samvinnubanka 
á árinu 1988. 

Lán fjárfestingarlánasjóða 
Erlendar lántökur f járfest ingarlánasjóða á 

árinu 1988 voru 3.547 m.kr . , sem skiptast á 
Framkvæmdasjóð 1.318 m.kr . , Byggða-
stofnun 587 m.kr . , Fiskveiðasjóð 485 m.kr . , 
Iðnþróunars jóð 360 m.kr . og Iðnlánasjóð 797 
m.kr . 

Framkvæmdasjóður samdi um tvö lán til 
tíu ára á árinu 1988. Annars vegar einn millj-
arð yena við japanskt líftryggingarfélag með 
5 ,5% vöxtum. en á sama t íma samdi hann við 
Manufacturers Hanover Trust Co. um skulda-
skipti á því láni fyrir 7.530.120 þýsk mörk 
með 0,15% yfir LIBOR-vöxtum, og hins veg-
ar 35 milljónir Bandaríkjadol lara við Sumi-
tomo Bank með %% yfir LIBOR-vöxtum, en 
notaði aðeins f immtán milljónir á árinu 1988. 
Auk þess dró Framkvæmdasjóður 15 millj-
ónir Bandar íkjadol lara á lán, sem samið var 
um á árinu 1987 við Sumitomo Bank, en á 
móti endurgreiddi Framkvæmdasjóður jafn-
virði tíu milljóna Bandar íkjadol lara í þýskum 
mörkum af 90 milljóna dollara veltiláni hjá 
Scandinavian Bank frá 1986. Framkvæmda-
sjóður hefur skuldbreytt nokkrum fjölmynta-
lánum á síðustu árum og hafði af því gengis-
hagnað, þar sem Bandaríkjadollar i styrktist 
gagnvart öðrum gjaldmiðlum á árinu 1988. 
Að öllu samanlögðu námu heildarlántökur 
Framkvæmdasjóðs 2.550 m.kr. og skuldbreyt-
ingar 1.232 m.kr . Framkvæmdasjóður endur-
lánar erlent lánsfé aðallega til annarra f jár-

festingarlánasjóða, en einnig beint til atvinnu-
fyrirtækja. 

Byggðastofnun tók í fyrsta skipti lán er-
lendis í eigin nafni á árinu 1988, en hefur áður 
fengið endurlánað erlent lánsfé hjá Fram-
kvæmdasjóði og Búnaðarbanka. Byggðastofn-
un samdi við Norræna f járfest ingarbankann 
um 15 ára lán með 0,15% yfir LIBOR-vöxt-
um, sem dregið var á í tveim gjaldmiðlum, 
annars vegar 9,2 mill jónum Bandaríkjadoll-
ara og hins vegar sex og hálfri milljón sviss-
neskra f ranka. 

Lántökur Fiskveiða- og Iðnþróunars jóða 
eru hjá Norræna f jár fes t ingarbankanum til 
allt að f immtán ára með 3/16% til ¼% yfir 
LIBOR-vöxtum. Iðnlánasjóður tók lán hjá 
Norræna f járfes t ingarbankanum til f jó r tán 
ára að f járhæð 15,6 milljónir franskra franka 
með 0,15% yfir LIBOR-vöxtum og tvö lán 
hjá Sumitomo Bank. sem dregið var á í 
t v e i m u r g j a l d m i ð l u m , Bandaríkjadol lurum 
og þýskum mörkum, samtals jafnvirði 15,5 
milljóna Bandaríkjadol lara . 

Inneign f járfest ingarlánasjóða á gjaldeyris-
reikningi í Seðlabanka í árslok 1988 var 113 
m.kr . , en var 26 m.kr . Í ársbyrjun. 

Umsamin lán f járfest ingarlánasjóða, en 
ónotuð í árslok 1988, eru 1.386m.kr. , en voru 
646 m.kr. Í árslok 1987, reiknað á meðalgengi 
1988. 

Lán einkaaðila 
Erlendar lántökur einkaaðila voru samtals 

1.801 m.kr . á árinu 1988, og í 2. töflu er sýnd 
skipting þeirra á atvinnugreinar. Þetta eru 
beinar lántökur einkaaðila, en eins og áður 
greinir hafa viðskiptabankar í r íkum mæli 
milligöngu um erlendar lántökur fyrir einka-
aðila. 

Í 9. töflu er sýnt sundurliðað yfirlit um er-
lendar lántökur, f lokkaðar eftir lánnotend-
um, þ .e . lántökur viðskiptabanka eru flokk-
aðar eftir endurlánum þeirra. Yfirlitið nær til 
áranna 1979-1988, og eru lántökur fyrri ára 
umreiknaðar til verðlags 1988 miðað við 
gengi SDR (sérstök dráttarréttindi við IMF) 
og verðvísitölu innflutnings samkvæmt heimild 
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Þjóðhagsstofnunar . Erlendar lántökur til 
o rkuf ramkvæmda hafa minnkað á síðustu ár-
um, en talsverð aukning hefur verið á lántök-
um fjárfest ingarlánasjóða. Lántökur einka-
aðila voru miklar á árinu 1988, sem stafar af 
f járfest ingu í skipum, bæði fiskiskipum og 
flutningaskipum. Erlendar lántökur til f jár-
hagslegrar endurskipulagningar atvinnufyrir-
tækja , sem stjórnvöld heimiluðu í kjölfar 
efnahagsaðgerða um mitt ár, námu rúmum 
tveim milljörðum króna á árinu 1988. Eigna-
leigur, sem hafa frá árinu 1986 f já rmagnað 
starfsemi sína að hluta til með erlendum 
lánum, tóku erlend lán til lengri t íma en eins 
árs fyrir 801 m.kr . á árinu 1988, en á sama 
t íma minnkuðu skammtímalán þeirra um 235 
m.kr . , reiknað á meðalgengi 1988. 

Afborganir af erlendum lánum 
Afborganir af er lendum lánum á árinu 1988 

námu 6.583 m.kr . , sem er um 1% meira en 
1987, er þær voru 6.507 m.kr . , reiknað á með-
algengi 1988. Eft irfarandi yfirlit sýnir afborg-
anir helstu lántakenda á árinu 1988 í saman-
burði við fyrra ár í m.kr . : 

1988 1987 

O p i n b e r i r aði lar 1.768 2.621 
Lánas to fnan i r 2.822 2.440 
E inkaað i la r 1.993 1.446 

Hlutfall afborgana af eftirstöðvum 
erlendra lána í ársbyrjun 1988 er um 6 ,9%, en 
áætlaðar afborganir í upphafi ársins voru 
6 ,6%. Þetta frávik skýrist að mestu leyti af 
endurgreiðslum á lánum einkaaðila, þar sem 
Flugleiðir hf. greiddu upp lán vegna sölu 
fimm flugvéla á árinu 1988. Á síðustu árum 
hefur dregið mjög úr endurgreiðslum er-
lendra lána í hlutfalli við stöðu þeirra í árs-
byrjun. Á sjötta áratugnum voru afborganir 
um 15%, en lækkuðu í byrjun hins át tunda í 
10-11%. Á árunum 1978 til 1984 hefur hlut-
fall afborgana af stöðu lána í ársbyrjun verið á 
bilinu frá 9% til 10%, en lækkað á árinu 1985 
í 8 % , 7,5% 1987 og 6,9% 1988 eins og áður 
segir. Skýringarinnar má helst leita í auknum 
lántökum opinberra aðila og fjárfestingar-

lánasjóða, sem bæði taka lán til lengri tíma en 
einkaaðilar, og oftast eru lán þeirra afborgun-
arlaus fyrstu árin eða greiðast upp í lok láns-
tímans. 

Vaxtagreiðslur erlendra lána 
Vaxtagreiðslur af erlendum lánum voru 

7.582 m.kr . á árinu 1988, en voru 7.057 m.kr . 
1987. Vaxtagreiðslur erlendra lána hafa því 
hækkað um 7,4% frá fyrra ári vegna aukn-
ingar erlendra lána, en meðalvextir erlendra 
lána voru óbreyttir eins og sjá má í 3. töflu. 

Meðalvextir eru reiknað hlutfall vaxta-
greiðslna af meðalstöðu erlendra lána, sem 
eru eftirstöðvar í ársbyrjun að viðbættum Á 
hluta net tóaukningar þeirra á árinu, en þá er 
gert ráð fyrir tveimur gjalddögum á ári og 
jafnri dreifingu innkominna lána yfir árið. 
Meðalvextir innkominna lána eru sýndir í 
sviga í 3. töflu, og eru þeir vegið hlutfall vaxta-
fótar hvers láns á móti innkomnum lánum 
alls. Samanburður á meðalvöxtum innkom-
inna lána á milli ára skoðist í ljósi þess, að um 
nafnvexti er að ræða, en þeir geta verið mis-
munandi eftir gjaldmiðlum. Einnig ráðast 
þeir af ákvörðun breytilegra vaxta, sem eru 
miðaðir við meðaltal þeirra á árinu. L I B O R 
(millibankavextir í London) er algengasta 
viðmiðun breytilegra vaxta, en við þá bætist 
vaxtaálag, sem getur verið mismunandi eftir 
lánum. LIBOR-dollaravextir vega þyngst í 
stöðu erlendra lána, og voru þeir að meðaltali 

3. tafla. Meðalvextir af erlendum lánum 
1979-88.*) 

Opinberir Lána-
aðilar stofnanir Einkaaðilar Samtals 

1979 9,4 (11,7) 9,4 (10,7) 8,5 (10.7) 9,3 (11,3) 
1980 10,4 (12.3) 11,4 (13,3) 10.4 (12,0) 10,6 (12.4) 
1981 11,8 (15,5) 14,2 (15,0) 12,1 (12.3) 12,3 (14,5) 
1982 11,5 01,1) 12,3 (12,3) 12,2 (12.3) 11,8 (11,6) 
1983 10,1 (10,4) 10,3 (9,8) 8,9 (10,5) 9,9 (10,2) 
1984 10,5 (10,5) 10,1 (8J) 10,5 (9,2) 10,4 (9,8) 
1985 9,2 (8,8) 9,4 (8,3) 9,2 (9,8) 9,3 (8,8) 
1986 9,1 (6,9) 7,7 (7,4) 8.9 (7,4) 8,7 (7,1) 
1987 8.2 (6,2) 7,0 (6,5) 7,5 (7.0) 7,8 (6,4) 
1988 8,1 (6,9) 7,0 (7,0) 7,9 (7.6) 7,8 (7,0) 

*) Tölur í sviga eru meðalvextir innkominna lána. 



E R L E N D L Á N 1988 143 

um 8,10% á árinu 1988. Í 12. töflu eru sýndir 
LIBOR-dollaravextir á árunum 1979 til 1988, 
og hafa þeir breyst mikið á þessum tíu árum. 
Vaxtaálagið hefur lækkað á síðustu árum. því 
að meðaltali var það um 0,6% í árslok 1983, 
en lækkaði í 0 ,3% 1985 og hefur verið nær 
óbreytt síðan. 

Hlutur breytilegra vaxta í stöðu erlendra 
lána í árslok 1988 er um 59% samanborið við 
52% 1987 og 38% í árslok 1980. 

Meðfylgjandi yfirlit sýnir meðalvexti 
erlendra lána, f lokkað eftir vaxtakjörum 
þeirra: 

Fastir vextir Breytil. vextir þ.a. L IBOR-USD 

1988 8,3 (6.3) 7.3 (7,2) 8,1 (8,5) 
1987 8,9 (5,9) 6,9 (6,6) 7,2 (7.6) 
1986 9.4 (7,2) 8,1 (7.0) 8.4 (7.0) 
1985 9,3 (9,0) 9,1 (8,7) 9,4 (8,8) 
1984 9.2 (9,0) 12,0 (10,2) 12.6 (11.6) 
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 (15,0) 15,5 (15,0) 
1979 8,1 (9.0) 12,2 (12.3) 12,5 (12,9) 

Nafnvextir hækkuðu á árunum 1978 til 
1981 samfara vaxandi verðbólgu í helstu iðn-
r íkjum heims, en þeir hafa ekki lækkað í takt 
við minni verðhækkanir á síðustu árum, og 
raunvextir hafa því verið háir. Eft irfarandi 
yfirlit sýnir meðalvexti erlendra lána á árinu 
1988 eftir helstu gjaldmiðlum, og reynt er að 
meta raungildi þeirra miðað við hækkun fram-
færsluvísitölu í viðkomandi landi. Einnig eru 
sýndir raunvextir erlendra lána frá 1979 
miðað við verðbólgu í helstu iðnr íkjum 
heims. Tölur í sviga eru meðalvextir innkom-
inna lána. 

Yfirlitið sýnir, að raunvextir erlendra lána 
lækkuðu nokkuð á árinu 1988, en þeir hafa 
verið háir á þessum áratug. Meðalvextir 
er lendra lána voru á bilinu 4,0% til 6,5% á 
árunum 1960 til 1972, og raungildi þeirra var 
þá eitt til tvö prósent. Raunvextir voru nei-
kvæðir á árunum 1973 til 1977 vegna vaxandi 
verðbólgu í kjölfar ol íuverðshækkana. 

Meðalvextir og raungildi þeirra er mælt í 
erlendri mynt, en það er eðlilegur mælikvarði 
fyrir þjóðarhei ldina, þar sem reikna má með, 

Hækkun1) Raungildi 
Lán í Meðalvextir vísitölu meðalvaxta 

USD 8.4 (8.5) 4.4 3.8 (3.9) 
GBP 12.8 (11-2) 6.8 5,6 (4,1) 
NOK 10.6 (10.8) 5,6 4,7 (4,9) 
CHF 5,9 (4.1) 2,0 3,8 (2,1) 
N L G 8.0 (5.9) 1.2 6.7 (4.6) 
D E M 6.1 (5,3) 1,6 4.4 (3.6) 
JPY 7.0 (5,5) 1.0 5.9 (4.5) 

Erlend lán. alls 
1988 7,8 (7.0) 3,7 4.0 (3.2) 
1987 7.8 (6.4) 3,3 4.4 (3.0) 
1986 8.7 (7.1) 2.0 6.6 (5.0) 
1985 9.3 (8.8) 4.0 5,1 (4,6) 
1984 10.4 (9.8) 4.4 5,7 (5,3) 
1983 9.9 (10.2) 5,0 4,7 (5.0) 
1982 11.8 (11,6) 5,9 5.6 (5.4) 
1981 12,3 (14.5) 9,3 2,7 (4,7) 
1980 10,6 (12.4) 11.3 -0,6 (1.0) 
1979 9,3 (11.3) 1 1.0 -1.5 (0.4) 

1) Heimild: IMF, International Financial Statistics. 
Miðað er við hækkun vísitölu (Consumer Prices) 
síðustu 12 mánaða í desember á hverju ári. 

að útflutningsverð fylgi erlendu verðlagi til 
lengri t íma. Skammtímasveiflur í verðlagi og 
gengi erlendra gjaldmiðla hafa áhrif á 
kostnað einstakra lánþega í samanburði við 
aðrar f jármögnunarleiðir . Gengi erlendra 
gjaldmiðla hækkaði að meðaltali um 13,9% 
gagnvart íslensku krónunni frá fyrra ári. 
Meðalgengi Bandaríkjadollara hækkaði um 
11,6% og aðrir gjaldmiðlar um 15,8%, en á 
sama tíma hækkaði lánskjaravísitala um 
23,4%. Aftur á móti hækkaði lánskjaravísi-
t a l anum 19,1% frá ársbyrjun til ársloka 1988, 
þegar meðalgengisvísitalan hækkaði um 
21,8% og Bandaríkjadollarinn um 29,7%. Í þessu sambandi er rétt að benda á athygl-
isverða grein eftir Bjarna Braga Jónsson -
Samanburður f jármagnskostnaðar af erlend-
um lánum og innlendum, sem birtist í 1. tölu-
blaði Fjármálat íðinda 1989. 

Greiðslubyrði erlendra lána 
í 4. töflu er sýnd greiðslubyrði erlendra 

lána á árunum 1979-1988. Greiðslubyrðin er 
reiknað hlutfall afborgana og vaxta af erlend-
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4. tafla. Greiðslubyrði af erlendum lánum 
1979-88 í hlutfalli (%) af útflutningstekjum.*) 

Opin- Lána-
berir stofn- Einka-

aðilar anir aðilar Samtals 

1979 ... . 6,9 3,5 2.5 12.9 
1980 7,5 3,9 2.7 14.1 
1981 8,6 4,3 3.5 16.4 
1982 10,8 6.0 4.5 21.2 
1983 .. 10.8 6.2 3.6 20.6 
1984 12.1 6.6 5.6 24,3 
1985 10.3 5,9 3.0 19.2 
1986 .. 10.6 5,8 2,5 18,9 
1987 8.7 4,8 2,5 16,0 
1988 7,8 5.7 3,1 16.6 

*) Útflutningstekjum af vörum og þjónustu. 

um lánum á móti útf lutningstekjum af vörum 
og þjónustu. Heildargreiðslur afborgana og 
vaxta á árinu 1988 voru 14.165 m.kr . , og hafa 
þær hækkað um 4,4% frá fyrra ári. Útflutn-
ingstekjur voru 85.266 m.kr . , og verðmæti 
þeirra var óbreytt frá árinu 1987. Greiðslu-
byrði erlendra lána er 16,6% útflutnings-
tekna á árinu 1988, en hún var 16% 1987. 
Greiðslubyrðin var 13-14%) af útflutnings-
t ek jum á árunum 1975 til 1980, en fór yfir 
20% á árinu 1982 og varð hæst 24,3% 1984. 

Greiðslubyrði erlendra lána má skipta í 
tvennt , annars vegar greiðslubyrði a fborgana 
og hins vegar vaxtabyrði í hlutfalli af útflutn-
ingstekjum. Greiðslubyrði afborgana af er-
lendum lánum var 7,7% á árinu 1988 og 7 ,8% 
1987. Greiðslubyrði afborgana var að meðal-
tali um 7% á árunum 1970 til 1981, en hækk-
aði á árunum 1982 til 1986 í 9-10% og komst 
hæst á árinu 1984 í 12,3%. 

Vaxtagreiðslur af erlendum lánum voru 
8,9% útflutningstekna á árinu 1988, en 8 ,3% 
1987. Á árunum 1970 til 1974 var vaxtabyrðin 
um 4 % , og á næstu fimm árum var hún rúm-
lega 6% útflutningstekna. Vaxtabyrðin jókst 
síðan úr 7,6% á árinu 1980 í 12,0% 1984. Á 
þessu tímabili fór saman hækkun meðalvaxta 
og aukning á erlendum lánum umfram vöxt 
útflutningstekna. 

Skuldastaða erlendra lána 
Staða erlendra lána í árslok 1988 er 112.172 

m.kr . , en var 101.988 m.kr . Í árslok 1987, 
reiknað á árslokagengi 1988. Í 5. og6 . töflu er 
sýnd nánari sundurliðun á stöðu erlendra 
lána, f lokkuð á helstu lántakendur og gjald-
miðla. Erlendar skuldir opinberra aðila 

5 . tafla. Staða langra erlendra lána í árslok 1987 og 1988. 
Staða í árslok 1987 Staða í árslok 1988 

Opinb. Lána- Einka- Opinb. Lána- Einka-
Í millj.kr. aðilar stofn. aðilar Samtals aðilar stofn. aðilar Samtals 
Gjaldmiðlar: 

Lán í LiSD 26.374 13.914 4.981 45.219 27.727 18.271 4.347 50.345 
Lán í GBP 4.304 1.031 137 5.472 4.183 1.048 120 5.351 
Lán í CAD 0 () 14 14 0 0 14 14 
Lán í DKK 16 49 392 457 2 31 275 308 
Lán í NOK 26 695 108 829 0 532 75 607 
Lán í SHK 15 83 71 169 4 40 51 95 
Lán í FIM 9 0 176 185 7 0 151 158 
Lán í FRF 14 412 2 428 410 533 0 943 
Lán í BEC 151 0 4 155 124 17 2 143 
Lán í CHF 9.447 2.212 284 11.943 9.039 2.905 227 12.170 
Lán í NLG 1.202 813 20 2.035 1.156 811 2 1.969 
Lán í DEM 7.406 5.941 2.640 15.986 8.969 8.139 3.334 20.441 
Lán í LIT 96 0 0 96 54 0 0 54 
Lán í ATS 0 0 3 3 0 0 1 1 
Lán í ESP 0 0 31 31 0 0 15 15 
Lán í JPY 11.408 4.292 0 15.700 10.615 4.361 0 14.976 
Lán í SDR 0 0 20 20 0 0 16 16 
Lán í ECU 2.694 312 138 3.144 3.972 312 182 4.466 
Lán í öðrum gjaldmiðium 2 100 0 102 - 100 0 100 
Samtals á árslokagengi 1988 63.114 29.853 9.021 101.988 66.261 37.100 8.812 112.172 
Samtals á meðalgengi 1988 59.017 27.927 8.461 95.405 61.993 34.733 8.271 104.997 
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hækkuðu um 5% á árinu 1988. sem stafar af 
aukningu á lánum ríkissjóðs. Skuldir lána-
stofnana jukust um 24,3% á árinu 1988, þar 
sem Framkvæmdasjóður er stærsti lántakand-
inn með 16.763 m.kr . Í árslok 1988. Erlendar 
skuldir einkaaðila minnkuðu á árinu 1988 
eftir að hafa aukist nokkuð á síðustu tveim 
árum eins og sést í 7. töflu, þar sem skulda-
staða erlendra lána í lok áranna 1979 til 1988 
er reiknuð á árslokagengi 1988. Erlendar 
skuldir opinberra aðila og lánastofnana hafa 
þrefaldast á þessum tíu árum, og samtals eru 
skuldir þeirra um 92% af erlendum lánum í 
árslok 1988. Í 7. töflu eru einnig tölur um 
f jölda lána í árslok 1979 til 1988, erlendum 
lánum fjölgaði um 5% á árinu 1988, sem 
stafar eingöngu af fjölgun lána lánastofnana. 

*) Staða lána umreiknuð til árslokagengis 1988. 

því að lánum opinberra aðila og einkaaðila 
hefur fækkað á undanförnum árum. 

Í árslok 1988 eru lán í Bandar íkjadol lurum 
44,9% af erlendum lánum. en voru 42% í árs-
lok 1987, miðað við gengi í lok hvors árs. 
Hækkun á hlutfallslegu vægi dollaralána má 
að mestu leyti rekja til gengishækkunar 
Bandar ík jadol lara , því að hlutfall dollara-
lána er 44,3% í árslok 1987, reiknað á árs-
lokagengi 1988. 

Í 8. töflu er sýnd skuldastaða erlendra lána, 
reiknuð á meðalgengi hvers árs, í hlutfalli af 
vergri landsframleiðslu á árunum 1978 til 
1988. Staða erlendra lána í árslok 1988 er 
41,3% af vergri landsframleiðslu ársins, en 

6. tafla. Staða langra erlendra lána í árslok 
1987-88. 

hlutfallið var 40,4% 1987. Eins og áður segir 
var aukning erlendra lána um 10% á árinu 
8. tafla. Staða erlendra lána í árslok 1979-88 

í hlutfalli (%) af vergri landsframleiðslu. *) 

Opinberir Lána- Einka-
aðilar stofnanir aðilar Samtals 

1979 20.6 5.4 5.0 31.0 
1980 19.4 5.0 5.4 29.8 
1981 19.5 5.8 5.5 30.8 
1982 25.2 7.9 5.8 38.9 
1983 32.4 10.3 5.9 48.6 
1984 33.0 10,9 4.6 48.3 
1985 34.9 11.8 4.2 50.8 
1986 31.7 11.6 4.1 47.2 
1987 24.8 1 1.9 3.7 40.6 
1988 24.4 13.7 3.2 41.3 
*) Reiknað á meðalgengi hvers árs. 

7. tafla. Staða og fjöldi erlendra lána í árslok 1979-88.*) 

Opinberir aðilar Lánastofnanir Einkaaðilar Samtals 
Staða Fjöldi Staða Fjöldi Staða Fjöldi Staða Fjöldi 

1979 26.026 150 6.441 236 5.792 170 38.259 556 
1980 29.597 153 7.207 299 7.707 166 44.511 618 
1981 32.915 155 9.536 403 8.876 230 51.327 788 
1982 42.036 167 12.319 476 8.950 301 63.305 944 
1983 49.027 151 15.130 571 7.967 286 72.124 1.008 
1984 54.957 151 19.048 642 6.980 223 80.985 1 . 0 1 6 

1985 58.954 136 21.462 82(> 6.826 191 87.242 1.153 
1986 62.521 122 23.690 922 7.963 190 94.174 1.234 
1987 63.114 110 29.853 996 9.021 191 101.988 1.297 
1988 66.261 98 37.100 1.094 8 . 8 1 1 169 112.172 1.361 

Stuða í árslok 
Í millj.kr. 1987 1988 

Opinberir aðilar 63.114 66.261 
Ríkissjóður og ríkisstofnanir 36.674 40.081 
Opinber fyrirtæki 22.433 22.497 
Bæjar- og sveitarfélög 4.007 3.683 

Lánastofnanir 29.853 37.100 
Seðlabankinn 269 221 
Viðskiptabankar 12.133 16.026 
Fjárfestingarlánasjóðir 17.451 20.853 

Einkaaðilar 9.021 8.811 
Í sjávarútvegi 475 391 
Í iðnaði 1.903 1.635 
Í samgöngum 3.544 2.878 
Önnur einkalán 3.099 3.907 

Samtals á árslokagengi 1988 101.988 112.172 

Samtals á meðalgengi 1988 95.405 104.997 
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9. tafla. Erlendar lántökur 1979-1988, flokkaðar eftir lánnotendum. 
(Í millj. króna á verðlagi 1988) 

Lánnotendur: *) 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Opinberir aðilar 5.514 6.579 6.941 11.361 9.290 8.081 8.416 7.422 3.823 4.949 
Ríkissjóður og -stofnanir 2.946 2.449 2.791 6.640 4.553 6.384 5.803 5.489 2.261 4.051 
Opinber fyrirtæki 2.155 3.253 3.646 4.094 4.002 1.606 1.952 1.136 888 839 
þ. a. orkufyrirtæki 1.796 2.973 3.279 3.122 3.112 1.413 1.733 1.048 505 723 

Sveitarfélög 413 877 505 626 735 90 661 798 675 59 
þ. a. orkufyrirtæki 108 317 325 251 717 90 610 767 601 0 

Lánastofnanir, endurlánað 449 755 1.432 2.927 2.277 3.896 2.858 2.688 3.788 3.670 
Seðlabankinn 0 0 0 0 627 0 0 0 0 0 
Viðskiptabankar' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 
Fjárfestingarlánasjóðir 449 755 1.432 2.927 1.650 3.896 2.858 2.688 3.788 3.593 
Framkvæmdasjóður 449 731 1.310 2.776 1.512 3.804 2.620 2.127 2.328 1.318 
Byggðastofnun 0 0 0 0 0 0 0 431 0 587 
Fiskveiðasjóður 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 
Iðnþróunarsjóður 0 0 65 115 138 92 73 129 569 360 
Iðnlánasjóður 0 (1 0 0 0 0 0 0 823 797 
Útflutningslánasjóður 0 24 57 35 0 0 165 0 68 46 

Atvinnurekstur einkaaðila 3.754 5.007 5.444 3.914 2.417 2.783 3.321 5.258 7.631 7.556 
Sjávarútvegur 1.347 1.706 2.417 2.205 1.680 1.113 877 1.970 3.307 4.150 
Fiskiskipakaup 683 1.023 1.595 1.248 1.058 411 6 221 1.075 1.077 
Endurbætur fiskiskipa 323 280 407 556 336 265 314 1.077 1.462 1.094 
Tækjakaup 341 341 203 175 150 315 326 518 337 140 
Önnur lán í sjávarútvegi 0 61 212 226 135 122 231 154 433 1.839 

Iðnaður 916 1.364 553 366 251 88 544 424 374 362 
Stóriðja 844 1.279 456 306 108 0 317 0 217 (i 
Tækjakaup 72 85 81 60 83 88 226 416 124 75 
Önnur lán í iðnaði 0 0 16 0 60 0 0 8 33 287 

Samgöngur 1.455 1.852 2.181 982 333 1.093 929 1.872 340 1.068 
Flugvélar 431 1.048 90 0 20 0 231 241 41 
Flutningaskip 593 0 1.123 326 163 755 298 80 187 932 
Tækjakaup 0 37 106 231 60 118 44 34 140 87 
Önnur lán í samgöngum 431 768 863 426 90 220 356 1.516 1 1 8 

Aðrir einkaaðilar 54 85 293 361 153 489 971 992 3.610 1.976 
Landbúnaður/fiskeldi 0 0 8 35 18 14 226 401 189 113 
Verslun og hótel 0 0 49 0 58 171 216 166 1.310 793 
Verktakar 0 61 171 241 28 69 179 71 121 129 
Eignaleigur 0 0 0 0 0 0 0 0 1.783 801 
Önnur einkalán 54 24 65 85 50 236 350 353 207 140 

Erlendar lántökur alls 9.718 12.341 1 13.817 18.202 13.984 14.760 14.595 15.367 15.242 16.175 

Meðalgengi SDR=krónur 4.58 6.23 8.51 13.71 26.6 32.38 42.18 48.18 49.92 57.78 
Innflutningsverðlag: 
Vísitala (1972=100) 213.3 231.2 253.4 255.4 263.1 275.7 283.1 285.4 295.4 303.7 

Endurlán viðskiptabanka eru flokkuð á notendur þeirra. 

1988, en landsframleiðslan dróst saman um 
1,2%, og að öðru óbreyttu hefði skuldahlut-
fallið hækkað frá fyrra ári um 11,3%, en þar 
sem innlent verðlag hækkaði umfram gengis-
hækkun erlendra gjaldmiðla, hækkaði skulda-
hlutfallið aðeins um 2,2% frá fyrra ári. Á 
árunum 1970 til 1974 var erlend skuldastaða 
um f jórðungur vergrar landsframleiðslu, en 
jókst á árinu 1975 í þriðjung hennar. Skulda-

hlutfallið var um 30% fram til ársins 1982, er 
það hækkaði í 38,9% og hefur síðan verið um 
helmingur vergrar landsframleiðslu, en á 
árinu 1987 lækkaði skuldahlutfallið eins og 
áður segir í 40,4%. 

Endurgreiðslur erlendra lána 
Í 10. töflu eru sýndar áætlaðar endur-

greiðslur afborgana og vaxta af erlendum 



10. tafla. Áœtlaðar endurgreiðslur erlendra lána 1989-1994, flokkaðar eftir lántakendum. 

Staða 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Meðalláns-

Í millj.kr. 3 I . I2 .88 Afb. Vextir Afb. Vextir Afb. Vextir Afb. Vextir Afb. Vextir Afb. Vextir tími í árum 

Lántakendur: 
Opinberir aðilar 66.261 3.057 5.502 2.682 5.203 3.409 5.075 8.117 4.667 10.621 3.778 6.440 3.042 13.4 ( 1 2 . 2 ) 

Ríkissjóður 40.081 1.222 3.396 1.137 3.319 1.129 3.207 4.705 3.085 5.099 2.572 3.521 2.129 15,2 (13,4) 
Ríkisfyrirtæki 22.497 1.507 1.833 1.289 1.639 2.044 1.647 3.188 1.382 5.511 1.022 2.893 731 10.2 (9,0) 
Sveitarfélög 3.683 328 273 256 245 235 221 223 200 10 184 26 182 12.3 (3.0) 

Lánastofnanir 37.100 3.581 2.839 3.767 2.547 3.737 2.254 4.389 1.940 4.231 1.576 4.505 1.263 9,8 (10.6) 
Viðskiptabankar 16.026 3.123 1.223 2.919 969 2.525 739 2.430 537 1.879 344 1.185 211 6,3 (7,6) 
Aðrar lánastofnanir 21.074 458 1.616 848 1.578 1.212 1.515 1.958 1.404 2.352 1.232 3.320 1.052 12,5 (14.6) 

Einkaaðilar 8.811 1.136 687 1.135 590 2.976 425 1.194 245 1.058 155 569 93 6.2 (6,7) 

Erlend lán alls 112.172 7.774 9.028 7.584 8.341 10.121 7.754 13.699 6.852 15.909 5.509 1 1.514 4.398 1 1,6 (11.0) 

11. tafla. Áœtlaðar endurgreiðslur erlendra lána 1989-1994, flokkaðar eftir vaxtakjörum. 

Staða 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Meðalláns-

Í millj.kr. 31.12.88 Afb. Vextir Afb. Vextir Afb Vextir Afb Vextir Afb Vextir Afb Vextir t ími í árum 

Vaxtakjör: 
Fastir vextir 45.968 3.940 3.681 3.453 3.269 3.415 2.981 6.633 2.711 6.956 2.044 4.074 1.635 12,3 (13,0) 
Breytilegir vextir 66.204 3.834 5.347 4.131 5.072 6.706 4.773 7.066 4.141 8.953 3.465 7.440 2.763 11,2 (10,5) 

þ.a. LIBOR-USD 45.808 1.993 4.139 1.956 4.003 4.272 3.858 5.080 3.372 6.483 2.834 5.756 2.263 11,6 ( 1 0 , 6 ) 

Erlend lán alls 112.172 7.774 9.028 7.584 8.341 10.121 7.754 13.699 6.852 15.909 5.509 11.514 4.398 11,6 (11.0) 
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lánum á næstu fimm árum. Þessi áætlun er 
f lokkuð eftir helstu lántakendum erlendra 
lána, en í 11. töflu er sýnd endurgreiðslu-
áætlun erlendra lána eftir vaxtakjörum 
þeirra. 

Forsendur þessara áætlana eru byggðar á 
umsömdum endurgreiðslum erlendra lána í 
árslok 1988, en ekki er reynt að spá um lán-
tökur á komandi á rum. Breytilegir vextir eru 
áætlaðir varlega miðað við reynslu síðustu 
mánaða , en þeir hækkuðu nokkuð á síðari 
helmingi 1988 og fyrstu mánuðum ársins 
1989. Forsenda LIBOR-dollaravaxta er 9 % , 
sem er um einu prósentustigi hærra en með-
altal þeirra á árinu 1988. Miðað við þessar 
forsendur verða meðalvextir á árinu 1989 um 
8 ,5%, sem er 0 ,8% hærra en á árinu 1988, og 
skýrist það af lægri meðalvöxtum af lánum 
með föstum vöxtum. Frávik í áætlun breyti-
legra vaxta um eitt prósentustig veldur um 
650 m.kr. skekkju í áætluðum vaxtagreiðsl-
um á árinu 1989. 

Umsamdar afborganir á næstu tveim árum 
eru um 7% af stöðu lána í árslok 1988, og er 
það líkt hlutfall og á árinu 1988, er afborganir 
voru 7.026 m.kr . , reiknað á árslokagengi 
1988. Afborganir hækka mikið á árunum 
1991 til 1997, vegna þess að endurgreiðslur af 
lánum opinberra aðila og lánasjóða hækka á 
þessum árum, en afborganir annarra lántak-
enda lækka smám saman. 

Meðallánstími erlendra lána er sýndur í 10. 
og 11. töflu, og er hann talinn vera 11,6 ár, en 
tölur í sviga sýna meðallánstíma nýrra lána á 
árinu 1988. Meðallánstími er reiknaður út frá 

12. tafla. LIBOR-USD-vextir 1979-88. *) 

Ár/ársfj. 
I. II. III. IV. Meðaltal 

1979 10.80 10.85 12.10 14.60 12.15 
1980 17.10 11.40 12,30 16.30 14.25 
1981 ... 16.20 17.20 18.55 14.60 16.60 
1982 ... 15,30 15,20 12,60 9.95 13.30 
1983 . 9.50 9,65 10.45 10.00 9.90 
1984 10.50 12.25 12.10 9.75 11.15 
1985 . 9.50 8.40 8.40 8.10 8.60 
1986 .... 7,75 7.00 6.10 6.10 6.75 
1987 . 6.35 7,40 7.50 8.00 7.30 
1988 7.10 7.70 8.70 9.05 8.10 

*) Einfalt meðaltal breytilegra vaxta. miðað við sex mánaða 
vaxtatímabil. 

miðgildi endurgreiðslutíma erlendra lána, 
sem er vegið hlutfall afborgana á hverju ári á 
móti skuldastöðu í árslok 1988. Meðalláns-
tími erlendra lána í árslok 1979 var 10,2 ár og 
hefur síðan lengst á hverju ári f ram til ársloka 
1987, er hann var áætlaður 12,5 ár. Meðal-
lánstími nýrra lána 1988 er áætlaður 11,0 ár, 
en meðaltal síðustu átta ára er f jór tán ár. 

Lánsfjáráætlun 1989 gerir ráð fyrir, að er-
lendar lántökur verði um 21.000 m.kr. og 
hrein aukning erlendra lána verði um 12.500 
m.kr . , sem er um 10% af stöðu lána í árs-
byrjun 1989. Aukning erlendra lána ásamt 
samdrætti í landsframleiðslu um 1,5% valda 
hækkun á skuldahlutfallinu, og er það áætlað 
um 47% af VLF á árinu 1989. Greiðslubyrði 
erlendra lána er áætluð 18,6% á árinu 1989, 
og stafar hækkunin bæði af aukinni vaxta-
byrði og samdrætti útflutningstekna um 
1 , 2 % . 



Karl Erich Born: 

BANKAR Í UPPHAFI 20. ALDAR 
Þýðinguna gerði Haraldur Jóhannesson, hagfræðingur. 

1. Bretland 
Í upphafi 20. aldar var skipan breskra 

bankamála merkileg, og er enn í dag, fyrir 
sakir starfssviðsskiptingar á milli ýmiss konar 
banka: Stórra innlánsbanka í eigu hlutafé-
laga; verslunarbanka; nýlendu- og útlanda-
banka; sparisjóða pósthúsa og einkaaðila. Ef 
innlendar og erlendar ríkisskuldir eru undan-
þegnar, var útboð hluta- og skuldabréfa á 
vegum peningastofnana, sem töldust ekki til 
banka. Á Bretlandi var þannig vítt starfssvið í 
höndum annarra peningastofnana en banka , 
þótt sjálfsagt þætti, að á því sviði kvæði mjög 
að stórum þýskum bönkum og frönskum 
banque d'affaires. Svip setti líka á bresk 
bankamál , hve langt samfelling banka hafði 
gengið 1914. Á Englandi og í Wales voru 1884 
starfandi 118 bankar í eigu hlutafélaga og 207 
bankar í eigu einstaklinga, en 1913 aðeins 43 
h lu ta f já rbankar og um 70 e inkabankar . Loks 
var Clearing House, greiðslujöfnun banka í 
London. eitt sérkenna breskra bankamála . 

Englandsbanki , þ.e. bankadeild hans, var 
talinn stærsti innlánsbankinn fyrir fyrri 
heimsstyrjöldina. Hann var höfuðseðlabanki 
og þess vegna a lmannastofnun, og varð hann 
ríkisbanki 1946. Á sínum tíma þurfti laga-
setningu til s tofnunar hans. Strangar reglur 
giltu um seðlaútgáfu bankans, þ.e . seðla-
deildar hans. Hlut í Englandsbanka áttu ein-

staklingar að eigin frumkvæði, þótt almenn-
ingshlutafélag væri, svo að bankadeild hans 
skar sig naumast úr innlánsbönkum í eigu 
þröngra hlutafélaga. Við bankadeildina átti 
ríkisstjórnin einstæð og stöðug skipti. Ríkis-
reikningarnir voru í vörslu hennar. Allir inn-
heimtir skattar, tollar, stimpilgjöld ásamt 
greiðsluafgangi pósts og síma voru inn á þá 
lögð, og úr þeim innti bankadeildin líka af 
hendi allar almannagreiðslur. Þá annaðist 
bankadeildin ríkisskuldir og sá um útboð 
nýrra ríkisskuldabréfa. Englandsbanki sá 
þannig um útboð ríkislána, en ekki samlag 
banka. Voru ríkisskuldabréf á boðstólum í 
aðalstöðvum Englandsbanka í Threadneedle 
Street og í hinum 11 útibúum hans. 

Englandsbanki átti höfuðstól og varasjóði 
upp á £18 milljónir eða nálega jafnmikla og 
tveir stærstu h lutaf járbankarni r til samans, 
þeir London City & Midland Bank og Lloyds 
Bank. Bankadeild hans taldist hafa stærstan 
höfuðstól innlánsbankanna, þótt hún hafði 
ekki þeirra mestu innstæður, en hún var einn 
stærsti innlánsbankinn. Til þess naut hún inn-
stæðna ríkisins og innstæðna annarra banka. 
Þær innstæður sínar höfðu bankar að 
nokkrum hluta til greiðslujöfnunar sín á milli, 
en að mestum hluta voru þær reiðufé þeirra. 
Að lögum var viðskiptabönkum ekki skylt að 
eiga innstæður í höfuðseðlabankanum, Eng-
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landsbanka, sem enga vexti greiddi af þeim, 
þótt þeir fælu honum að þeim hætti mestallt 
reiðufé sitt til vörslu. En sakir hins mikla 
höfuðstóls síns og mikils eigin f j á r í hlutfalli 
við aðfengið þótti Englandsbanki einstaklega 
traustur, og að auki gat hann reitt sig á ríkis-
s t jórnina, ef í álinn syrti. A ð orðtaki var haft : 
Traustur sem Englandsbanki. 

Innlánsbankar í eigu hlutafélaga lögðu við-
skiptamönnum sínum til rekstrarfé og lán til 
bráðabirgða. Fremur veittu þeir heimild til 
yfirdráttar á hlaupareikningi en bein lán. 
Gekk lánsfé að þeim yfirdráttarheimildum 
einkum til útflutningsverslunar. Þeir ábyrgð-
ust líka traust skuldabréf til skamms tíma og 
keyptu víxla með afföllum (forvöxtum). Upp-
haflega skiptu innlánsbankar í London og úti 
á landi með sér viðskiptamönnum og verkum. Í 

höfuðborginni skiptu innlánsbankar við stór 
fyrirtæki þar og efnafólk; úti á landi áttu þeir 
viðskiptamenn á meðal landaðals og iðnfé-
laga og verslunar í stórum og miðlungsbæj-
um. Úr þeirri verkaskiptingu dró undir lok 
19. aldar, þegar bankar í höfuðborginni fóru 
að opna útibú úti á landi, en sá gangur mála 
varð ekki á hinn veginn. Til þeirra komu við-
skiptamenn frá landsbyggðabönkunum. Að 
þessari leið tóku bankar í London að ná tang-
arhaldi á bönkum úti á landsbyggðinni. 

Hins vegar gátu bankar í London aðeins 
fært út kvíar á Englandi og í Wales. Þeim var 
óheimilt að set ja upp útibú á Skotlandi og ír-
landi, og hefur sú skipan mála haldist til þessa 
dags. Allt frá upphafi höfðu h lu ta f já rbankar 
undirtökin á Skotlandi og Írlandi. Þar höfðu 
nokkrir e inkabankar verið settir á fót, en 
innan t íðar liðu þeir undir lok, á Skotlandi um 
miðja 18. öld, á Írlandi á 19. öld. Þar voru 
höfuðseðlabankar , sem stór hlutafélög voru 
um, Bank of Scotland og Bank of Ireland, og 
voru þeir j a fn f ramt viðskiptabankar. Heimild 
til útgáfu seðla hafði líka verið veitt skosku 
bönkunum átta og fimm írsku bankanna átta, 
en henni voru skorður settar með bankalög-
unum 1844, sem kennd voru við Peel. Vernd-
ar nutu þeir gegn ensku bönkunum, sem ekki 
gátu sett upp útibú á Skotlandi og Írlandi. 

Af tur á móti gátu skoskir bankar sett upp 
útibú í London, og brugðust bankar þar að 
sjálfsögðu ókvæða við þeirri samkeppni . 
Samt sem áður var skoskum bönkum ekki 
búið vítt starfssvið; útibú þeirra öfluðu þeim 
síður nýrra viðskiptamanna en aukinna sam-
skipta við peningamarkaðinn í London. 

Breskir innlánsbankar hafa skapað sér 
starfsreglur, sem komið hafa í stað ákvæða í 
bankalögum. Utan Bretlandseyja fylgja þeir 
þeim líka, og þær brýtur banki ekki að 
ósekju. Reiðufé er þungamiðja þeirra. Reiðufé 
í eigin vörslu og innstæður í höfuðseðlabank-
anum skyldu nema a.m.k. 10% af öllum skuld-
bindingum. Og lausafé - í reiðufé, innstæðum 
í höfuðseðlabanka, ríkisvíxlar, nostro-inn-
stæður í öðrum bönkum, traustir viðskipta-
víxlar, seljanlegir í höfuðseðlabankanum, -
skyldi nema a .m.k. 30% allra skuldbindinga. 
Þessi hlutföll þóttu „ginnheilög". Reiðuf jár-
hlutfall á bilinu 13-15% höfðu Barclays 
Bank, Lloyds Bank, National Provincial 
Bank of England, London City & Midland 
Bank og London County & Westminster 
Bank síðustu 20 árin fyrir fyrri heimsstyrjöld-
ina, og lausafjárhlutfall þeirra var þá of tar 
yfir 40% en u n d i r 3 0 % . 

Á alþjóðlegum vettvangi kvað naumast að 
breskum innlánsbönkum. Starfssvið þeirra 
var nær einvörðungu Bretland, því að þeir 
lögðu helst fyrir sig lánveitingar og peninga-
lega fyrirgreiðslu innanlands. Það voru versl-
unarbankar , sem við alþjóðleg viðskipti 
fengust. Þeir tóku að sér útboð útlendra ríkis-
skuldabréfa, áttu í alþjóðlegum viðskiptum 
og f já rmögnuðu breska innflutningsverslun. 
Sú f já rmögnun var einkum fyrir víxlakaup, 
sem þeir gerðu að mikilvægu lánsformi í 
verslun á milli landa. Traustum viðskipta-
mönnum lánuðu þeir eða öllu heldur léðu 
nafn sitt og alþjóðlegan orðstír. Í stað þess að 
kaupa beinlínis víxla af viðskiptamönnum 
sínum árituðu þeir og ábyrgðust víxla þeirra. 
Upp í greiðslur til útlendra seljenda gátu inn-
flyt jendur að jafnaði lagt f ram víxla með 
ábyrgð þeirra. Gjaldgengur var ávallt víxill, 
áritaður af f j áðum enskum banka, sem utan-
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lands fór gott orð af. Öðru máli gegndi um 
skuldarviðurkenningar kaupmanna með und-
irskrift þeirra einna. Með því að leggja 
þannig fram víxil með ábyrgð banka fékk 
innflytjandi greiðslufrest, þar til að víxillinn 
féll í gjalddaga. En bankinn ábyrgðist ekki 
víxla án baktryggingar. Að veði tók hann 
farmskjölin í sína vörslu og lét ekki af tur af 
hendi fyrr en hinn áritaði víxill hafði verið 
greiddur, og bankinn áskildi sér rétt til að ráð-
stafa vörum, sem farmskjölin hl jóðuðu upp á. 

Í engu öðru landi áttu innflytjendur jafn-
stóran hlut að bankamálum sem í Englandi. 
Með verslunarsamböndum sínum um allan 
heim laðaði breska heimsveldið til sín útlenda 
kaupmenn og bankahaldara allt frá lokum sjö 
ára stríðsins 1763, en einkum þó á 19. öld. 
Settu þeir upp verslunar- og bankaf i rmu, sem 
aðallega fengust við kaupskap í fyrstu. Á 
meðal þeirra voru Baring Brothers, London 
Rothsehild Bank, John Henry Schroeder & 
Co. , Wm. Brandts Sons & Co. , Kleinwort 
Sons & Co. og Frühling & Goschen. Þann 
s íðastnefndna stofnaði Wilhelm Heinrich 
Goschen, sonur Georg Joachims Göschens, 
sem í Berlín setti á fót Göschensche Verlags-
buchhandlung. Enn einn stofnaði Sir Ernest 
Cassel, innflytjandi frá Þýskalandi, og enn 
annan, C.J. Hambro & Son, stofnaði Carl 
Joachim Hambro , innflytjandi frá Dan-
mörku. Lazard Brothers & Co. spratt upp úr 
útibúi banka í París, Lazard Fréres & Cie. 
Fyrir atbeina verslunarbankanna varð 
London að peningamarkaði heims. Þeir 
skiptu við lönd í Evrópu og Bandar ík jum 
Norður -Amer íku . Viðskipti við nýlendur og 
lönd í öðrum heimsálfum áttu hinir svonefndu 
nýlendu- og út landabankar . 

Á meðal sparisjóða hafði Sparisjóður póst-
húsa, s tofnaður 1861, viðgang umfram þá, 
sem voru í eigu einstaklinga. Innstæður í 
honum voru 1913 £185 milljónir eða nær þre-
falt hærri en samanlagðar innstæður í öllum 
sparisjóðum einkaaðila. Í samanburði við 
innstæður í bönkum voru þær þó litlar. 
Þannig námu það ár innstæður í London City 
& Midland Bank einum saman £93 milljónum 

eða helmingi allra innstæðna í Sparisjóði 
pósthúsa. 

Í f remstu röð þóttu þeir bankar , sem aðild 
áttu að Clearing House, greiðslujöfnun banka 
í London. Til greiðslujöfnunar sinnar stofn-
uðu þeir 1775, liðlega hálfri öld fyrir daga 
h lu taf já rbanka . Að greiðslujöfnuninni stóðu 
48 bankar 1810. Að loknum starfsdegi jöfn-
uðu þeir reikninga sín á milli með seðlum 
Englandsbanka. Í fyrstu eða fram til 1854 var 
h lu ta f já rbönkum meinuð aðild, en eftir upp-
töku þeirra var farið að jafna reikninga milli 
banka með ávísun á innstæður í Englands-
banka í stað seðla hans. Í tíu ár stóð aðild að 
greiðslujöfnuninni öllum bönkum til boða, 
svo fremi sem greiðslustaða þeirra þætti 
traust. Á því varð breyting við inngöngu Eng-
landsbanka 1864. Um þau fríðindi, sem í 
aðild fólust, varð bönkunum upp frá því 
umhugað, en þeir jöfnuðu gegn þóknun 
reikninga af hálfu banka, sem utan greiðslu-
jöfnunar innar stóðu, og synjuðu þeir nýjum 
bönkum aðildar. Að greiðslujöfnuninni 
stóðu 125 bankar 1867: Englandsbanki, 111 
hlu taf járbankar og 13 einkabankar . Brátt 
týndu aðildarbankar tölunni, því að samfell-
ing banka fór í hönd. Voru þeir aðeins 17 árið 
1913. 

Bankar Bretlands urðu við þörfum hins 
mikla nýlendu- og verslunarveldis þess. Bar 
þar hvort tveggja til, sérhæfing þeirra í lána-
málum á ýmsum sviðum og fjöldi nýlendu- og 
út landabanka þess. Hins vegar vörðuðu þeir 
vart f ramgang iðnaðar Bretlands, en fram til 
1892 var það mesta iðnaðarland í heimi og 
1913 enn hið þriðja mesta, né tóku bankar 
þess mið af hraðri iðnþróun. Á Bretlandi 
voru ekki al lsherjarbankar eins og í Mið-
Evrópu og Bandar ík junum né heldur sér-
hæfðir f járfest ingarbankar eins og á Frakk-
landi. Enn sem fyrr varð f já rmögnun iðnaðar 
á snærum sérlegra f járfest ingarfélaga, sem 
töldust ekki til banka. Langt var undan , að 
innlánsbankar tækju slík f járfest ingarfélög 
upp á sína arma. Til slíkrar f járfest ingar 
veittu breskar lánastofnanir ekki heldur fé til 
langs t íma, né svöruðu hin miklu og að sönnu 
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einstæðu samfellingarferli á meðal breskra 
banka til samfærslu efnahagslegs valds í iðn-
aði. 

2. Frakkland 
Skipan franskra bankamála árabilið fyrir 

1914 dró dám af nokkrum sérstæðum þáttum: 
Höfuðseðlabankinn, Banque de France, átti 
heimsins stærsta gullsjóð. Stórir hlutafjár-
bankar höfðu skipst í innlánsbanka og f jár -
fest ingarbanka, eftir því hvorum þeirra við-
skipta þeir lögðu sig eftir. Einkabanka, haute 
banque, gætti miklu minna en áður sakir við-
gangs h lu ta f já rbanka , þótt þeir mættu sín enn 
mikils í atvinnulífi, því að þeir voru helstu 
hluthafar í ýmsum h lu ta f já rbönkum, járn-
brautarfélögum og iðnfyrir tækjum. Samlög á 
meðal banka höfðu færst í vöxt, og stórir 
bankar úti á landi höfðu myndað með sér 
samtök. 

Eftir að frankinn hvarf af tvímálmafæti yfir 
á gullfót, hafði Banque de France smám 
saman látið ganga á hinn fyrrum mikla silfur-
sjóð sinn, sem 1910 nam um 800 mill jónum 
franka. Í staðinn dró hann að sér gull. Frá 
1881 til 1910 jókst gulleign hans úr 600 millj-
ónum franka upp í 4.000 milljónir f ranka. 
Sakir þeirrar miklu gulleignar Banque de 
France varð gulltrygging franskra seðla, 65-
70%, hin hæsta, sem þekktist (og trygging 
þeirra í eðalmálmunum báðum, gulli og silfri, 
á bilinu 75-90%) . Seðlar í umferð námu líka 
hærri upphæð á Frakklandi en nokkru öðru 
landi eða 5,6 mill jörðum franka. Greiðslur 
með ávísunum og millifærslum höfðu enn að 
litlu leyti verið teknar upp. Vegna hinnar 
miklu gulleignar sinnar gat Banque de France 
stutt Englandsbanka í þrengingum í peninga-
málum á Bretlandi svo sem 1836-37 og eftir 
greiðsluvanda Baring Brothers 1890 og enn 
1906, 1907 og 1909. Skipti annarra f ranskra 
banka við Banque de France fólust e inkum í 
víxlakaupum hans. Víxla keypti hann með 
afföllum að því tilskildu, að þeir bæru þr jú 
nöfn og seljandi þeirra, að jafnaði banki , 
hefði hjá honum reikning í „faculté d'es-
compte" . Út á verðbréf veitti hann líka lán frá 

1880. Upp í baktryggingu tók hann þó aðeins 
skuldabréf franska ríkisins eða skuldabréf 
með ábyrgð þess ellegar skuldabréf Credit 
Foncier de France eða départements eða 
bæjarfélaga. 

Banque de France heyrði ekki undir ríkis-
st jórnina, þótt forseti lýðveldisins skipaði 
aðalbankast jóra hans og aðstoðarbanka-
stjóra hans tvo, sousgouverneurs. Stefna 
bankans var mörkuð í fulltrúaráði, conseil 
générale, en í því réðu fulltrúar úrslitum 
mála; kaus það 15 bankaráðsmenn og 3 eftir-
litsmenn, og mynduðu þeir st jórn bankans 
ásamt aðalbankast jóranum og aðstoðar-
bankast jórunum tveimur. Almennur fundur 
hluthafa, assemblée générale, kaus fulltrúa-
ráðið, conseil générale. Sæti í því áttu 200 
stærstu frönsku hluthafarnir í hankanum. 
Enginn þeirra fór með nema eitt atkvæöi, 
hver sem hlutabréfaeign hans var. Fjöl-
skyldur þeirra voru hinar 200 grandes familles 
í frönsku þjóðlífi . Sjálfsforræði sitt átti 
Banque de France þó ekki undir afli atkvæða 
í full trúaráðinu, conseil générale. Á hafði 
komist sú venja , að bankast jórarnir varð-
veittu sjálfstæða starfshætti bankans gagnvart 
ríkisstjórninni og dægurmálum hennar. 

Fram til loka 19. aldar voru þrenns konar 
h lu taf járbankar á Frakklandi, eftir því hver 
viðskipti þeirra voru: Innlánsbankar, f járfest-
ingarbankar og al lsherjarbankar. Bæði Cré-
dit Lyonnais og Société Générale höfðu 
smám saman látið af f járfest ingarumsvifum 
eftir bankakreppuna, sem hrun Union Génér-
ale hratt af stað 1882. Bankar deildu með sér 
viðskiptum; þeir voru ýmist innlánsbankar, 
sem veittu lán til skamms t íma, ellegar f já r 
fest ingarbankar, sem efldu iðnað og veittu 
lán til langs t íma. 

Þrír innlánsbankar uxu öðrum yfir höfuð: 
Société Générale , Crédit Lyonnais og 
Comptoir National d 'Escompte de Paris. Um 
eignir fóru þeir langt fram úr öðrum hluta-
f j á rbönkum. Société Générale átti 1909 
hlutafé upp á 400 milljónir franka eða nálega 
til jafns við 17 stærstu héraðs- og staðarbanka 
til samans (430 milljónir f ranka) . Að við-
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bættu hlutafé Crédit Lyonnais, 250 millj-
ónum franka 1909, og Comptoir National 
d 'Escompte de Paris, 200 mill jónum franka 
1909, höfðu stærstu bankarnir þrír tvöfaldan 
höfuðstól á við þá 17 h lu ta f já rbanka , sem 
næstir komu þeim að stærð. Viðskipti hinna 
þriggja stóru voru enn f rekar til marks um 
yfirburði þeirra. Í hver jum þeirra um sig voru 
miklu meiri inneignir en í 17 stærstu héraðs-
og s taðarbönkum. Allir höfðu þeir til samans 
tæplega 860 milljónir f ranka til ráðstöfunar 
1909. Þá námu inneignir í Crédit Lyonnais 
1.880 mill jónum franka , í Société Générale 
1.380 milljónum franka og Comptoir Na-
tional d 'Escompte de Paris 1.100 milljónum 
franka. Skammtímalán og yfirdráttarheim-
ildir þeirra hvers um sig voru 1909 líka langt 
umfram þau í þessum héraðs- og staðarbönk-
um. Til samans áttu þeir þá útistandandi 
kröfur upp á 1.160 milljónir f ranka, en Crédit 
Lyonnais einn saman 2.260 milljónir f ranka, 
Socété Générale 1.490 milljónir f ranka og 
Comptoir National d 'Escompte de Paris 
1.325 milljónir f ranka. 

Stóru bankarnir þrír höfðu hafist til þessa 
öndvegis, eftir að þeir komu sér upp útibúum 
um gervallt Frakkland og hófust handa á vett-
vangi héraðs- og s taðarbanka, og var útþensla 
stóru bankanna þannig á kostnað þeirra. 
Engu að síður var lítið um, að héraðs- og 
s taðarbankar sameinuðust stóru bönkunum 
eða væru yfirteknir af þeim, eins og altítt var á 
Englandi og Þýskalandi. Um reiðufé og 
lausafé fylgdi Socété Générale vendilega 
reglum enskra banka. Hlutfall re iðufjár 
bankans á móti öllum skuldbindingum hans 
var alla jafna yfir 10%, og hlutfall lausafjár 
hans gegnt þeim féll ekki undir 40% þeirra. 
Hlutfall re iðuf jár Crédit Lyonnais á móti 
skuldbindingum hans fór sjaldan upp í hin 
„ginnhelgu" 10% og var að meðaltali 8 ,5%. 
Hlutfall lausafjár hans á móti þeim var hins 
vegar mjög hátt , alla ja fna yfir 50%, en enska 
reglan kvað á um a .m.k . 30%. Í Comptoir 
National d 'Escompte de Paris var hlutfall 
re iðuf jár á móti öllum skuldbindingum að 
jafnaði 8,1% og hlutfall lausaf jár á móti þeim 

47,5%. Í helstu bönkum var hlutfall lausafjár 
mjög stöðugt og sáralitlum sveiflum undir-
orpið. 

Upp úr umhverfi sínu uxu tveir héraðs- og 
s taðarbankar og urðu bankar , sem víða kvað 
að, Crédit Industriel et Commercial í París og 
Crédit du Nord í Lille. Gagnstætt öðrum inn-
lánsbönkum setti Crédit Industriel et Com-
mercial ekki upp útibú úti á landi, og úr því að 
sá banki keppti ekki við héraðs- og staðar-
banka , tóku þeir upp samvinnu við hann. 
Eft ir fyrri heimsstyrjöldina varð samvinna 
þeirra til þess, að margir þeirra lögðu Crédit 
Industriel et Commercial til hlutafé; loks 
mynduðu þeir hóp 15 banka með lánastofn-
anir í Strassbourg, Lyon, Nancy, Nantes, 
Rouen , Valenciennes, Lille, Blois, Bordeaux 
og víðar. Crédit du Nord, sem mörg útibú átti 
á Frakklandi norðanverðu, færði út kvíar 
1913 og kom sér upp mörgum útibúum á 
Frakklandi sunnanverðu. 

Héraðsbankar stofnuðu 1899 með sér sam-
tök, Syndicat des Banques de Province, og 
brugðust þannig við stórlega auknum um-
svifum Parísarbankanna vegna útibúa þeirra 
úti á landi. Í nokkrum skilningi áttu þau að 
halda uppi viðvarandi samráði héraðsbanka á 
meðal; þeir lögðu aði ldarbönkunum til upp-
lýsingar, en umfram allt gáfu þau þeim betur 
kost en áður á þát t töku í útgáfu verðbréfa. 
Þar eð frönsk lög tóku ekki til samtakanna, 
s tofnuðu aðilar þess 1905 hlutafélag, Société 
Centrale des Banques de Province, sem fram 
kom fyrir hönd samtakanna. Í samtökin gengu 
liðlega 400 héraðslánastofnanir , á meðal 
þeirra allir stórir héraðshlutaf járbankar , svo 
sem Crédit du Nord, Société Marseillaise og 
Société Nancéienne. Smáir aðildarbankar 
með lítil umsvif og f já r ráð sóttu einungis upp-
lýsingar til samtakanna; stórum aðildar-
bönkum gáfu þau aftur á móti færi á nýjum 
viðskiptum. Álitamál þykir, að hvaða marki 
Crédit du Nord, stærsti aðildarbankinn, naut 
fulltingis samtakanna til að færa út kvíar. 

Eftir að Société Générale og Crédit 
Lyonnais létu af f járfest ingarumsvifum, urðu 
þau helstu starfssvið stórra f járfestingar-
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banka: Banque de Paris et des Pays Bas, 
Banque de L 'Union Parisienne og Banque 
Française pour le Commerce et l 'Industrie 
(„Rouvierbankans") . Í hópi helstu hluthafa 
þeirra voru firmu í haute banque í París. Þau 
áttu fulltrúa sína í s t jórnum þessara banques 
d'affaires. Þannig urðu fjölskyldur í haute 
banque óbeinlínis þát t takendur í f járfest ingu 
í iðnaði. Allmargir e inkabankar tóku hana 
beinlínis upp. Fyrir þeim var de Rothschild 
Fréres, sem hafði líka forgöngu um ýmis sam-
lög um ábyrgð og útgáfu á hlutabréfum iðn-
fyrir tækja. Nána samvinnu við de Rothschild 
í þeim efnum hafði Mirabaud & Cie. , sá gamli 
einkabanki . Hlut að máli áttu líka Demachy 
& Seiliére, Lazard Fréres & Cie. og Louis 
Dreyfus & Cie. Upphaflega höfðu þau þrjú 
fyrirtæki fengist við heildsölu og voru eigin-
lega ekki bankar . Í fyrstu var Demachy & 
Seiliére aðeins kennt við Seiliére og b jó her-
inn vistum í keisaradæmi Napoleons I, en hóf 
lánastarfsemi eftir fall þess. Lazard Fréres & 
Cie. hafði til tekið við innflutning baðmullar 
og sölu úr landi. Í senn hafði Dreyfus & Cie. 
átt í kornverslun og lánastarfsemi. Banque de 
Paris et des Pays Bas var öflugastur og ötul-
astur f já r fes t ingarbankanna, en beitti sér 
einkum utan lands. Fjármögnun járnbrauta í 
Rússlandi lét hann mjög til sín taka og festi fé 
í rússneskum námum, málmvinnslu og skipa-
smíðastöðvum. Stofnaði hann 1905 Société 
Norvégienne de l 'Azote et Forces Hydro-
Electriques, sem brátt samdi við Badische 
Anilin- und Sodafabrik og Aktiengesellschaft 
fur Anilinfabrikation ( A G F A ) um sameigin-
lega rafvirkjun norskra fallvatna. Banque de 
l 'Union Parisienne kaus líka að festa fé utan 
lands. „Rouvierbankinn" fylgdi í kjölfar 
„Paribas" sem þátt takandi í samlögum hans. 

Af gömlum firmum í haute banque áttu 
Hott inguer & Cie., Mallet Fréres & Cie. , de 
Neuflize et Cie., Vernes & Cie. og Heine & 
Cie. Í miklum lánveitingum til skamms t íma, 
sem snerust mjög um víxlaviðskipti. Haute 
banque í París hélst betur á stöðu sinni en 
breskum og þýskum einkabönkum. Stóðu 
þeir og unnu saman og mynduðu samstæðan 

þjóðfélagshóp, þótt á milli bæri í t rúa re fnum 
og s t jórnmálum. Á veðlánum hafði Crédit 
Foncier de France einkaleyfi f ram til 1877, en 
þá var öðrum bönkum leyft að veita veðlán. 
Engu að síður héit Crédit Foncicr nálega ein-
okun sinni, því að hann var vinsælasta og 
helsta almannalánastofnun bæjar- og sveitar-
félaga. Starfsemi hans tók til Frakklands alls, 
og að lögum naut hann ýmissa fr íðinda. Samt 
sem áður kvað lítið að lánasamvinnufélögum 
og sparisjóðum fyrir fyrri heimsstyrjöldina. 

Tveir stærstu atvinnuvegir landsins, iðn-
aður og landbúnaður, kvörtuðu undan 
ónógum stuðningi innlendra lánastofnana, 
jafnvel þótt franskir bankar væru vel úr garði 
gerðir og vel f jáðir . Mjög orðum auknar virð-
ast þær í trekuðu ásakanir, að hinn mikli 
útflutningur f jármagns úr landi stæði inn-
lendum iðnaði fyrir þr i fum, því að Frakkland 
bjó yfir miklu f jármagni . Mun iðnaði síður 
hafa þótt á lán skorta en útlendar pantanir til 
handa frönskum iðnaði fyrir sakir útflutnings 
f jármagns. Ef bankar færðust meira í fang er-
lendis en heima fyrir, olli því, að iðnaður 
færði sér aðeins að hluta í nyt hinn ríkulega 
f já rmagnsmarkað á Frakklandi, en tiltölulega 
fátt var um stórfyrirtæki í f rönskum iðnaði 
fyrir fyrri heimsstyrjöldina. Um landbúnað 
gegndi öðru máli. Fyrir þröngsýni sakir veitti 
Crédit Foncier f remur lán út á veð í bæjum en 
sveitum, og þar sem lánasamvinnufélög 
höfðu enn ekki komið undir sig fó tum, átti 
landbúnaður ónógan kost á lánum. 

3. Þýskaland 
Fyrir 1914 komst á margþætt skipan lána-

mála í Þýskalandi. Fjöldi lánastofnana var 
mikill og bankar ýmiss konar. Á meðal þeirra 
var samt sem áður ekki eins glögg verkaskipt-
ing og uppskipting sem á meðal lánastofnana 
í Englandi. Í Þýskalandi bar þær í átt til alls-
her ja rbanka , og mörk máðust á milli hluta-
f j á rbanka , e inkabanka, lánasamvinnufélaga 
og sparisjóða. Hefur svo fram farið alla 20. öld, 
og hraðar eftir því sem á hana hefur liðið. Á 
milli banka hefur þannig síður skilið, hvert 
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eiginlegt starfssvið þeirra var, heldur en hve 
stórt það var. Í s tórum drát tum voru helstu 
einkenni þýskra banka: Náin tengsl á milli 
lánastofnana og iðnaðar, samfelling banka 
(sem um f jö lda og stærð gekk næst hinni 
ensku), viðgangur búlánastarfsemi, mikill 
fjöldi lánasamvinnufélaga og margir spari-
sjóðir. 

Reichsbank varð brátt höfuðseðlabanki. 
Hann varð líka helsti endurkaupandi víxla, 
að miklu leyti vegna rýmilegrar undanþágu 
sinnar undan seðlaskatt inum. A ð lögum urðu 
Reichsbank og starfandi fyrri seðlabankar að 
eiga gull á móti þriðjungi seðla sinna í 
umferð . A ð auki var Reichsbank heimil út-
gáfa seðla allt að 250 milljónum marka og 
fyrri starfandi seðlabönkum allt að 135 millj-
ónum marka eða nær helmingi minni. Af út-
gefnum seðlum umfram þau mörk urðu bank-
ar að greiða 5% skatt. Héldu hinir síðar-
nefndu útgáfu sinni innan þeirra marka. 
Pegar þeim varð seðla vant, brugðu þeir á það 
ráð að endursel ja Reichsbank keypta víxla 
sína. Seðlaskatturinn hefði kostað þá enn 
meira. A ð sínu leyti átti Reichsbank, hinsti 
víxlakaupandinn, tveggja kosta völ. Hann gat 
hækkað forvexti eða keypt gull. Oftast tók 
hann síðari kostinn, og jók hann skipulega 
gulleign sína. Átti hann 1913 í gulli 1,17 millj-
arða marka gegn seðlum í umferð upp á 2,6 
milljarða marka , svo að gulltrygging þeirra 
var liðlega 45%. Þá nam gulleign Banque de 
France 4 mill jörðum f ranka , en seðlaútgáfa 
hans nam 5,7 mill jörðum f ranka . Af þeim 
samanburði verður ráðið, hvers vegna Frakk-
land gat flutt út meira f já rmagn en Þýskaland, 
þótt að baki því stæði um iðnframleiðslu frá 
1870. 

Reichsbank hélt forvöxtum sínum að jafn-
aði lágum til að verða við innlendri eftirspurn 
eftir peningum. Hann hlúði líka að greiðslum 
með millifærslum á gíró-reikningum. A ð 
bankalögum tók hvorki gulltrygging né seðla-
skattur til innstæðna á þeim. Dró sú yfirsjón í 
peningafræðum aðeins þann dilk á eftir sér, 
að Reichsbank varð ekki á höndum verðhjöðn-
unarstefna, sem dregið hefði úr hagvexti í 

Þýskalandi, en af lausafjárstöðu sinni hafði 
hann engu sinni áhyggjur. 

í samanburði við enska og franska banka 
áttu helstu þýskir bankar mjög mikið eigið fé, 
en þeir voru Deutsche Bank, Disconto-Ge-
sellschaft, Dresdner Bank, Berliner Handels-
Gesellschaft, Bank für Handel und Industrie, 
Nationalbank fúr Deutschland, Commerz-
und Discontobank og Schaffhausenscher 
Bankverein. Allir saman áttu þeir 1913 eigið 
fé upp á 1.635 milljónir marka, en höfðu 
aðfengið fé upp á 5.150 milljónir marka , svo 
að hlutfall þeirra var 1:3,5, en var þá hjá 
stóru ensku bönkunum 1:13,0. Af tu r á móti 
þörfnuðust þýskir bankar meira eigin f j á r , úr 
því að þeir voru al lsherjarbankar. Þeir þurf tu 
að tryggja inneignir sínar og bera áhættu 
vegna lána til langs t íma. Samt sem áður hög-
uðu atvik því svo f remur en samantekin ráð, 
að þeir höfðu svo mikið eigið fé. Ýmsar 
greinar hinnar stóru þýsku miðstéttar lögðu 
fé fyrir í sparisjóðum. Reiðufé stórra þýskra 
banka 1913 var 7,4% af öllum skuldbinding-
um þeirra eða verulega innan við hin „ginn-
hclgu" 10%, sem enskir bankar héldu í 
heiðri. Á móti kom hið mikla lausafé þeirra, 
sem 1913 nam 50,7% af öllum skuldbinding-
um þeirra. Lánveitingar allra helstu þýskra 
banka það ár urðu 4,9 milljarðar marka. 

Til marks um náin og varanleg tengsl á milli 
helstu þýskra banka og iðnaðar verður haft , 
að þeir áttu f jö lda fulltrúa í s t jórnum iðnfyrir-
tækja og þá ja fnf ramt formann í mörgum 
þeirra. Öðrum þræði er skipting þeirra niður 
á iðngreinar ábending um tengsl þeirra við 
einstakar iðngreinar. Deutsche Bank átti 78 
s t jórnarmenn í 73 fyrir tækjum (formann í 15 
þeirra); Schaffhausenscher Bankverein 78 
s t jórnarmenn í 60 fyrir tækjum (formann í 16 
þeirra); Berliner Handels-Gesellschaft 74 
s t jórnarmenn í 56 fyrir tækjum (formann í 13 
þeirra); Disconto-Gesellschaft fleiri en 67 
s t jórnarmenn í 47 fyrir tækjum (formann í 11 
þeirra); Dresdner Bank átti 49 s t jórnarmenn 
(formann í 11 fyr i r tækjum); Darmstädter 
Bank für Handel und Industrie átti 63 stjórn-
armenn í 59 s t jórnarnefndum (og var banka-
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ráðsmaður hans formaður í 14 þeirra). Þegar 
s t jó rnarmönnum þessum er skipt niður á iðn-
greinar, kemur í ljós, að Schaffhausenscher 
Bankverein og Berliner Handels-Gesell-
schaft áttu langflesta s t jórnarmenn í kola-
námi og stál- og málmiðnaði; Deutsche Bank 
og Berliner Handels-Gesellschaft voru í fyrir-
rúmi í raftækniiðnaði; Darmstädter Bank átti 
meira en þriðjung s t jórnarmanna allra helstu 
banka í efnaiðnaði og hafði nánust tengsl við 
hann; Schaffhausenscher Bankverein og 
Deutsche Bank voru öðrum nátengdari 
vélaiðnaði; af tur á móti skiptust st jórnar-
menn helstu banka í vefnaðariðnaði nokkurn 
veginn jafnt meðal þeirra. 

Auk helstu bankanna átta voru 1913 starf-
andi 309 héraðsbankar , sem um voru hluta-
félög. Þriðjungur þeirra hafði eigin útibú; í 
helmingi þeirra voru innstæður umfram 1 
milljón marka . Hinir 150 stærstu þeirra áttu 
allir saman 1913 eigið fé upp á 2,1 milljarð 
marka eða hálfum milljarði meira en helstu 
bankarnir átta. Af tu r á móti voru innstæður í 
þeim 4,5 milljarðar marka eða hálfum millj-
arði lægri en í helstu bönkunum. Um inn-
lagnir áttu þeir í harðri samkeppni við útibú 
helstu banka og sparisjóða. Útlán 150 stærstu 
héraðsbankanna voru 5 milljörðum marka 
hærri en helstu bankanna átta. 

Á héraðsbönkum var mikill s tærðarmunur. 
Á mælikvarða hlutaf jár voru sumir þeirra 
nálega stórir bankar . Í hlutafé hafði Barmer 
Bankverein í Barmen í Rínar löndum 100 
milljónir marka; Rheinische Credit-Anstalt í 
Mannheim 95 milljónir marka ; Allgemeine 
Deutsche Anstalt í Leipzig 90 milljónir 
marka; Bergisch-Märkische Bank í Elberfeld 
80 milljónir marka; og Bayerische Hypo-
theken- und Wechselbank í Munchen 65 millj-
ónir marka. Flestir aðrir héraðsbankar voru 
aftur á móti litlir, og var hlutafé margra þeirra 
á bilinu 1 -3 milljónir marka. 

Frankfur ter Bank starfaði ekki sem alls-
her ja rbanki , nær einn þeirra héraðs- og stað-
arbanka, sem hlutafélag var um. Á eftir 
Preussische Bank hafði hann verið stærsti 

seðlabankinn fyrir sameiningu Þýskalands 
1870. Að seðlaútgáfu hafði honum verið 
minnkandi akkur frá stofnun Reichsbank, og 
féll hann frá henni 1901. Í vaxandi mæli tók 
hann að sér vörslu sjóða, svo að hann gat að-
eins átt í lánveitingum til skamms t íma. Með 
öðrum orðum, hann var innlánsbanki að 
hætti enskra hlutaf járbanka. Nær allir þýskir 
einkabankar létu stofnun hlutaf járbanka til 
sín taka á árunum upp úr 1870. Þá álitu þeir 
ekki keppinauta, heldur öllu f remur hjálpar-
hellur, sem fyrir þeirra hönd gætu annast 
kostnaðarsöm og áhættusöm umsvif kringum 
útgáfu hlutabréfa og skuldabréfa. En það 
gekk ekki eftir. Eigið fé og umsetning hluta-
f já rbanka óx hröðum skrefum, og þeir hófust 
til þess öndvegis í lánamálum, sem einka-
bankar höfðu skipað frá u p p h a f i 19. aldar. 
Að eigin frumkvæði, en ekki að ábendingu 
einkabanka, tóku h lu taf járbankar við f jár -
mögnun iðnaðar af þeim. Í iðnaði urðu áhrif 
þeirra miklu meiri en e inkabanka, sem miklu 
minna létu til hans af hendi rakna. Lækkandi 
gengi einkabanka verður líkt við fallandi veg 
jarðeigenda gegnt uppgangi f j áð ra r miðstétt-
ar. Auk þess voru viðskiptamenn einkabanka 
að talsverðum hluta jarðeigendur , en iðnmið-
stéttin skipti f remur við h lu taf járbanka . 

Áhrif kauphallarlaganna 1896 hnigu í þessa 
sömu átt. Með þeim var um síðir brugðist við 
óhömdum og oft sviksamlegum kauphallar-
viðskiptum á „Gründer"-árunum 1870-73. Í 
þeim var svo á kveðið, að hlutabréf nýrri 
félaga yrðu ekki tekin til sölu í kauphöllinni 
fyrr en fullu ári eftir útgáfu þeirra. Nýju 
félögin þörfnuðust hins vegar þess höfuð-
stóls, sem sala hlutabréfa þeirra færði þeim. 
Þau urðu þess vegna að taka lán í banka. Á 
móti tók bankinn hlutabréf þeirra í sína 
vörslu, þar til að þau urðu sett á boðstóla í 
kauphöllinni, þ.e. eftir a .m.k . 12 mánuði. 
Aðeins stórir h lu taf járbankar með miklar 
inneignir gátu bundið talsvert af fé sínu um 
ársskeið í slíkum viðskiptum óvissra lykta. 
Þótt ekki stæði til, bægðu kauphallarlögin 
bæði einkabönkum og litlum hlutafjár-
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bönkum frá f já rmögnun iðnaðar vegna þessa 
ákvæðis, sem vernda átti hagsmuni almenn-
ings. 

Allmarga e inkabanka yfirtóku helstu 
bankarnir át ta, og heyrði 51 einkabanki þeim 
til 1911. Þau samfellingarferli létu Darm-
stádter Bank fúr Handel und Industrie og 
Dresdner Bank mest til sín taka; hvor tveggja 
yfirtók 16 e inkabanka. Að auki voru 30 
e inkabankar felldir saman við banka, sem 
Disconto-Gesellschaft hafði sett upp og átti. 
Héraðsbankar héldu heldur ekki að sér 
höndum. Voru 116 e inkabankar felldir saman 
við þá h lu ta f já rbanka , 41 að tölu, sem voru í 
einum eða öðrum hópanna f imm, sem helstu 
bankar höfðu myndað. Yfirleitt runnu litlir 
bankar saman við aðra stærri og störfuðu 
áfram sem deild eða útibú úr þeim. Helstu 
bankar yfirtóku aðeins þr já stóra einka-
banka: A & L Camphausen í Köln var felldur 
saman við Schaffhausenscher Bankverein 
1903; Erlanger & Söhne í Frankfur t gekk inn 
í Dresdner Bank 1904; og Warschauer & Co. Í 

Berlín var innlimaður í Darmstädter Bank 
fur Handel und Industrie 1905. Tveir virtir 
e inkabankar í Berl ín, Delbrück Leo & Co. og 
Gebruder Schickler, voru sameinaðir 1910 til 
að treysta stöðu þeirra í samkeppni við stóra 
banka og nefndust Delbruck-Schickler & Co. 
Var það að frumkvæði Ludwig Delbrück, 
sonar eins s tofnenda og fyrsta s t jórnarfor-
manns Deutsche Bank. Loks voru einka-
bankar lagðir niður, vegna þess að eigendur 
þeirra voru án a fkomenda , svo sem M . A . 
Rothschild & Söhne í Frankfur t 1901. 

Á stofnun nýrra einkabanka varð samt sem 
áður ekki lát, og var 1.221 einkabanki í 
Þýskalandi 1913. Gagnstætt því, sem Adolf 
Weber hefur haldið f ram, voru fæstir þeirra í 
félagi með takmarkaðri ábyrgð við helstu 
banka, heldur stóðu á eigin fó tum. Einka-
bönkum í slíku félagi við helstu banka fækk-
aði í rauninni frá 1900 til 1914, því að þeir 
voru felldir saman við þá. Hins vegar héldu 
ekki allir þessir e inkabankar uppi bankastarf-
semi. Af henni létu allmargir þeirra, þótt 
tölum verði nú ekki yfir þá komið, en þeir 

héldu bankanafni sínu að gömlum sið, þótt 
þeir sneru sér að vörslu eigna fyrir fáeina við-
skiptavini. 

Einkabönkum var engin grein bankavið-
skipta að öllu eða miklu leyti á höndum. Þeir 
störfuðu við hlið h lu taf járbanka , ýmist í sam-
keppni eða samvinnu við þá. Með víxla-
kaupum veittu þeir lán til skamms t íma, en 
þau voru aðeins arðvænleg í stórum verslun-
arbæjum, og firmu í smábæjum fengust sjald-
an við þau. Viðskiptasambönd einkabanka í 
Frankfurt , Berlín og Hamborg lágu víða, og 
keyptu þeir skuldabréf á peningamörkuðum 
og seldu annars staðar hæstbjóðanda. Úti á 
landsbyggðinni voru þeir enn mikilvægir lán-
veitendur, einkum miðlungi stórum fyrir-
tækjum í verslun og iðnaði, sem stórir bankar 
sinntu ekki ennþá, en áttu ekki skipti við lána-
samvinnufélög eða sparisjóði. Á meðal 
einkabanka í nánum tengslum við iðnað 
voru: Delbruck-Schickler & Co. og F.W. 
Krause & Co. Í Berlín; C .G . Trinkhaus og B. 
Simon & Co. Í Dússeldorf; Simon Hirschland 
í Essen; Sal. Oppenheim & Co. og J .H . Stein 
í Köln; Merck Finck & Co. Í München. Miklu 
þrengri stakkur var viðskiptum þeirra, f jár-
mögnun og tengslum þó skorinn en helstu 
banka. 

Við útboð ríkislána, innlend og alþjóðleg, 
stóðu stórir e inkabankar samt sem áður 
helstu bönkum á sporði f ram til 1914, einkum 
þeir, sem báru nöfnin Mendelsohn, Bleichrö-
der, Warburg, Behrens og Oppenheim. 

Prússnesku samlagi um ríkislán var á 
komið 1859. Eft ir ósigur hers Austurríkis við 
Magenta í stríði þess við Sardiníu og Frakk-
land var prússneski herinn kvaddur út. Ótt-
uðust Prússar íhlutun Napoleons III. Í mál 
þýskra r ík ja , ef Austurríki biði mikinn ósig-
ur. Kostnaður af herútboðinu varð 30 millj-
ónir dala, og ákveðið var að greiða hann með 
ríkisláni. Samlag var myndað til að ábyrgjast 
og selja skuldabréfin; forgöngu um það hafði 
Adolph Hansemann, eigandi Disconto-Gesell-
schaft, ásamt föður sínum. Sá banki var í for-
sæti í samlaginu, en auk hans stóðu að því 
Berliner Handels-Gesellschaft og nokkrir 
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einkabankar í Berl ín, S. Bleichröder, Men-
delsohn & Co. , von Magnus, Gebriider Schick-
ler og Warschauer & Co. Stríð sín 1864,1866 
og 1870-71 kostaði Prússland líka með 
lánum. Að samlagi um útboð þeirra stóðu 
hinir sömu bankar og 1859 auk Sal. Oppen-
heim & Co. Í Köln, M.A. Rothschild & 
Söhne í Frankfur t , Plaut-einkabankinn í 
Berlín og Preussische Seehandlung, sem for-
sæti skipaði í stað Disconto-Gesellschaft. 
Upp frá því var það kallað Prússneska sam-
lagið. Eft ir s tofnun Norður-þýska sambands-
ins voru upp í samlagið teknir tveir bankar , L. 
Behrens & Söhne í Hamborg og Nord-
deutsche Bank. Utan þess var Deutsche Bank 
haldið f ram til 1877, f remur að undirlagi Dis-
conto-Gesellschaft heldur en einkabanka. 
Upp í það var hann tekinn, eftir að hann gekk 
að þeirri kröfu Seehandlung að gefa ein-
samall út prússnesk ríkislán í samkeppni við 
samlagið. Hag sínum í því und ihann ekki vel; 
hlutur hans var aðeins 7 ,5%, en Disconto-
Gesellschaft 19,4% og S. Bleichröder 12,5%. 
Gegn vægri þóknun tryggði samlagið ríkinu 
umsaminn afrakstur af ú tboðnum lánum. 

Prússneska ríkið veitti samlaginu ekki 
einkaleyfi á útboði lána sinna. Nokkrum 
sinnum reyndi það að bjóða út lán á vegum 
Preussische Seehandlung eins eða annarra 
banka, en ríkisskuldabréf án ábyrgðar sam-
lagsins voru litin með tortryggni, og útboð 
þessi gengu ekki sem best. Aðeins eitt ú tboð 
án þát t töku samlagsins gekk mjög vel. Það 
var 1899, þegar Deutsche Bank, öðrum sam-
lagsbönkum til skapraunar , gaf einsamall út 
75 milljóna marka lán, en sá leikur varð ekki 
endurtekinn. Eft i r aldamótin lét ríkið Prúss-
neska samlagið um útboð allra lána sinna. 

Alríkissamlag bauð út lán þýska sambands-
ríkisins. Það var s tofnað á níunda ára tugnum, 
eftir að Bismarck mistókst að sjá sambands-
ríkinu fyrir varanlegri tekjulind með einka-
sölu á tóbaki, sökum andstöðu á ríkisþinginu, 
en það jafnaði hallann á f jár lögum sínum 
með lántöku. A ð útboði þess stóðu hinir 
sömu bankar sem að Prússneska samlaginu, 
og höfðu þeir jafnstóran hlut í hvoru tveggja. 

Fljótlega voru þó nýir bankar teknir upp í 
samlögin, í senn að stefnu sambandsríkisins 
og fyrir þörf á útvíkkun starfssviðs þeirra. 
Aði ldarbönkum var þá skipt í f jó ra stærðar-
flokka; bankar í sama flokki höfðu jafnstóran 
hlut. Á hlut e inkabanka gekk; 1877 var hann 
45,4%, 1914 var hann 28%. 

Í samlögunum voru tveir r íkisbankar, 
Preussische Seehandlung og Bayerische 
Hauptbank (Staatsbank) og banki hertoga-
dæmisins Braunschweig, Herzogliches 
Leihaus, sem starfaði eins og ríkisbanki, en 
var án eigin höfuðstóls líkt og sparisjóðir. 
Veðlán voru liðlega 80% lána hans 1899. 
Bayerische Hauptbank (Staatsbank) starfaði 
sem allsherjarbanki að hætti stórra héraðs-
banka. Preussische Seehandlung var bæði 
verslunarbanki og banki prússnesku kon-
ungsættarinnar, Hohenzollern. Prússnesk 
ríkisfyrirtæki skiptu við hann, og um lántökur 
prússneska ríkisins og prússneskra sveitarfé-
laga samdi hann af þeirra hálfu. Lán til langs 
tíma veitti hann gegn lágum vöxtum, en gerði 
strangar kröfur til baktryggingar og greiðslu-
hæfni lántakenda. Vegna sérstöðu sinnar 
forðaðist hann samkeppni við verslunar-
banka. 

4. Bandaríkin 
Í Bandar ík junum var tvíþætt bankakerfi 

eftir setningu bankalaga sambandsríkisins 
1863. Annar þát tur þess voru hlutaf járbank-
ar, sem eftir þeim lögum störfuðu og höfðu 
stofnskrá sína frá alríkisstjórninni í Washing-
ton; þeir voru nefndir þ jóðbankar . Hinn 
þáttur þess voru allar lánastofnanir, sem 
störfuðu eftir lögum einstakra r ík ja , en þau 
lögðu ekki eins þungar kvaðir á þær og banka-
lög sambandsríkisins; stofnskrá sína fengu 
þau frá því ríki, sem þær störfuðu í. Lána-
stofnanir þessar voru af þrennum toga: í 
fyrsta lagi viðskiptabankar, sem um var hluta-
félag, en þeir voru nefndir r íkisbankar; í öðru 
lagi fjársýslu- og eignaumsýslufélög, sem 
fengið höfðu stofnskrá sína í því ríki, sem þau 
áttu í lögheimili, er þau tóku upp bankastarf-
semi, en þau heyrðu líka undir önnur lög; og í 
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þriðja lagi sparisjóðir, en til þeirra tóku líka 
lög sambandsríkisins. Auk þessara tveggja 
þátta bankakerfisins var sá þriðji, e inkabank-
ar, en um þá var ekki sérstök löggjöf. Af 
þeirri ástæðu þörfnuðust þeir ekki stofnskrár, 
starfsleyfis, og voru sagðir „un incorpora ted ' ' , 
án s tofnskrár . 

Höfuðseðlabanki var ekki í Bandar ík jun-
um fyrr en 1913-14, og höfðu þ jóðbankar 
seðlaútgáfuna með höndum, en eftirlits-
maður gjaldmiðilsins fylgdist með, að hún 
væri að lögum. Í stað seðlabanka lagði f já r -
málaráðuneyt ið , alríkissjóður, bönkum til 
aukið lausafé með því að leggja tiltækt fé inn í 
þ jóðbanka í varasjóðsborgum. Af gulli, mynt 
og seðlum í umferð í Bandar ík junum frá 1900 
til 1914 voru 30% hjá bönkum og 10% hjá al-
ríkissjóði, f já rmálaráðuneyt inu. 

Miklar breytingar urðu á hlutfallslegri 
stöðu lánastofnana ýmiss konar á þessu 
árabili, hvort eð var heldur með tilliti til 
f jö lda þeirra, eigin f já r þeirra eða innstæðna. 
Einkabönkum einum fækkaði statt og stöðugt, 
en 1900 voru þcir um 5.000 að tölu. Ríkis-
bankar voru þrefalt fleiri 1914 heldur en 1900 
eða 14.512 í stað 4.369; en þ jóðbankar aðeins 
tvöfalt fleiri, 7.525 í stað 3.732, og einnig 
sparisjóðir, þótt enn væru f remur fáir 1914 
eða um 2.100. Mest fjölgaði þó fjársýslu-
bönkum; 1914 voru þeir fimm sinnum fleiri en 
1900, 1.564 í stað 290; og hefur þeim öðru 
sinni ekki f jölgað jafnör t . - Þ jóðbankar 
höfðu 1914 sem 1900 eigið fé og innstæður 
umfram aðra banka, en ekki að sama marki. 
Allir saman áttu þ jóðbankar 1900 eigið fé upp 
á $622 milljónir; það var 75% meira en 
samanlagt eigið fé r íkisbankanna allra, $237 
milljónir, og f jársýslubankanna allra, $127 
milljónir. Hins vegar var eigið fé þ jóðbanka 
1914, $2,5 mill jarðar, litlu meira en þeirra, 
$1,3 mill jarðar og $1 milljarður. Og saman-
lagðar innstæður þeirra 1914 voru hærri 
en innstæður þ jóðbanka . Í r íkisbönkum 
voru þær þá $3,23 milljarðar og í fjársýslu-
bönkum nokkru hærri, $3,94 mill jarðar, en í 
þ jóðbönkum $6,3 milljarðar. Til þessa bar 
eitt með öðru. 

Sá lærdómur var dreginn af viðgangi stórra 
evrópskra banka, að undir seðlaútgáfu ættu 
bankar ekki eins mikið og álitið hafði verið á 
síðasta þriðjungi 19. aldar. Þótti r íkisbönkum 
ekki svara kostnaði að gerast þ jóðbankar 
þeirra fr íðinda vegna, því að til þeirra voru 
gerðar strangari kröfur varðandi lausafjár-
stöðu heldur en ríkisbanka, jafnvel þótt mis-
miklar væru r íkja á milli. Nánast engar reglur 
giltu um lausafjárstöðu f jársýslubanka, sem 
ekki höfðu hafist handa sem bankar , og stuðl-
aði það að hinni öru f jölgun fjársýslubanka. 
Úr forskoti þ jóðbanka dró líka af annarri 
meginástæðu. Eftirl i tsmaður gjaldmiðilsins 
þrengdi 1902 svo að umsvifum þeirra í f jár -
festingarmálum, að ekki kvað lengur að þeim 
á því sviði. Varð það einkum fjársýslu-
bönkum til f ramdrát tar . Þeir áttu miklu meiri 
höfuðstól en ríkisbankar og að auki kost á 
miklu öðru fé sakir eignaumsýslu sinnar. 
Skömmu síðar voru tveir nýir f jársýslubankar 
stofnaðir í New York: Bankers Trust Com-
pany 1903 og Manufacturers Trust Company 
1905. Á mælikvarða höfuðstóls voru þeir á 
meðal stærstu banka frá stofnun sinni. Að 
sínu leyti brugðust þ jóðbankar við þessum 
breyttu aðstæðum með því að setja á sínum 
vegum á fót banka, sem stofnskrá sína hlutu 
frá einu r ík janna , og urðu þeir staðgenglar 
þ jóðbanka í f járfest ingarmálum. 

Stærstu þ jóðbankar voru í New York, og 
voru þrír þeirra kallaðir „hinir stóru". Í Na-
tional City Bank of New York voru framan af 
helstu hluthafar af Rockefeller-ættinni, og 
forseti bankans frá 1891 til 1909 var John 
Stillman, t rúnaðarmaður John D. Rockefel-
ler, en í hóp helstu hluthafa bættust 1907 John 
Pierpont Morgan og Jacob Schiff. First Na-
tional Bank of New York veitti George F. 
Baker forstöðu frá 1863 til 1909, en hann 
hafði verið einn s tofnenda bankans, og kom 
hann á samstarfi með bankanum og John 
Pierpont Morgan. Annar af s tofnendum 
bankans, John Thompson , sagði sig úr 
honum 1877 ásamt sonum sínum og stofnaði 
hinn þriðja stóru bankanna þriggja og kenndi 
hann við höfund bankalaga sambandsríkisins 
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og nefndi Chase Manhat tan Bank of New 
York. 

Stærstu f jársýslubankarnir þrír höfðu líka 
höfuðstöðvar sínar í New York, en þeir voru 
Guaranty Trust Company of New York, 
Bankers Trust Company og Manufacturers 
Trust Company. Í Cincinnati 1902 var Provid-
ent Savings Bank myndaður við samruna 
sparisjóðs og f jársýslubanka; auk bankastarf-
semi hafði hann með höndum fyrirgreiðslu 
við innflyt jendur svo sem við kaup á fari með 
skipum og umsóknir um landvist. Á meðal 
innflyt jenda aflaði hann sér þannig við-
skiptamanna, en svo fór , að hann kom upp 
einni stærstu ferðaskrifstofu í Bandar ík jun-
um, sem hann starfrækir enn. Í Norfolk í 
Virginiu stofnaði Ar thur J. Morris, sam-
kvæmt lögum um fjársýslubanka, Fidclity 
and Savings Trust Company. Sérhæfði sá 
banki sig í smáum lánveitingum til iðnaðar-
manna með lítil eða miðlungsumsvif. Varð 
hann fyrirmynd að nýjum iðnaðarbönkum, 
sem smálán veittu, en á legg komust í og upp 
úr fyrri heimsstyrjöldinni. 

E inkabankar gátu fæstir att kappi við 
h lu ta f já rbanka , enda týndu þeir óðum töl-
unni. Jafnfætis helstu h lu ta f já rbönkum stóðu 
þó einkabankarnir miklu: J .P. Morgan & 
Co. , Kuhn Loeb & Co. , Winslow Lanier & 
Co. og Brown Brothers & Co. , sem allir 
höfðu aðalstöðvar sínar í New York, en þeir 
höfðu komið ár sinni vel fyrir borð í iðnaði, 
j á rnbrautum og skipafélögum. Og að sönnu 
bar feðgana John Pierpont Morgan eldri og 
yngri hæst í bandarískum f já rmálum á fyrsta 
f jórðungi 20. aldar. 

Á bönkum ýmiss konar var minni munur í 
reynd en að lögum. Allir tóku þeir við inn-
lögnum og veittu stutt viðskiptalán. Inn á 
sparisjóðsreikninga var að sjálfsögðu lagt 
meira en inn á hlaupareikninga. Og þar eð 
sparisjóðir voru f remur fáir, voru innstæður á 
sparireikningum í öðrum bönkum tiltölulega 
meiri heldur en í Þýskalandi, Bretlandi og 
Frakklandi og námu f jórðungi til þriðjungs 
allra innstæðna í r íkisbönkum og fjársýslu-
bönkum. Segja má, að bandarískir bankar 

hvers konar hafi verið al lsherjarbankar, að 
þ jóðbönkum undanþegnum frá 1902, er þeir 
létu beinlínis af f járfest ingarumsvifum. 
Annað , sem miklu varðaði, áttu bankar hvers 
konar sammerkt . Segja má, að þeir hafi allir 
verið s taðarbankar; að lögum var þeim öllum 
bannað að setja upp útibú utan umdæmis 
aðalstöðva sinna. Í kringum það bann gátu 
þeir allir löglega farið með því að setja upp 
banka á eigin vegum eða að kaupa stóran hlut 
í öðrum bönkum. Og þar eð þeir voru vanir 
að eiga innstæður hjá öðrum bönkum, mynd-
uðust viðskiptaleg tengsl með bönkum alls 
konar. 

Auk ríflegs re iðuf jár í hirslum áttu bankar 
það í enn ríkari mæli í innstæðum í þjóð-
bönkum og r íkisbönkum. Ríkisbankar áttu 
allir saman 28. apríl 1909 í seðlum og mynt 
$226 milljónir, innstæður í þ jóðbönkum upp 
á $326 milljónir og útistandandi lán í öðrum 
bönkum upp á $160 milljónir. Þann sama dag 
áttu f jársýslubankar í mynt og seðlum $256 
milljónir og meira en $397 milljónir í inn-
stæðum í öðrum bönkum. Þjóðbankar utan 
varasjóðsborga höfðu þrjá f immtu hluta 
áskilins lausafjárvarasjóðs síns í þ jóðbanka í 
varasjóðsborg. Þjóðbankar í varasjóðs-
borgum höfðu að sínu leyti innstæður í þjóð-
bönkum í einni aðalvarasjóðsborganna 
þriggja. Með þessum gagnkvæmu innstæðum 
styrktu bankar reiðufjárstöðu hverra ann-
arra, þótt ekki bankakerfisins í heild sinni. 

New York var aðalborg banka sem kaup-
sýslu. Um borgina fór meira en þriðjungur 
alls útflutnings Bandar ík janna og þrír fimmt-
ungar innflutnings þeirra. Ársskýrslu skiluðu 
22.500 bankar 1909. Á meðal þeirra voru 153 
lánastofnanir í New York; áttu þær einn sjö-
unda hluta alls eigin f j á r bankanna; í þeim var 
nær f jórðungur allra innstæðna þeirra; hjá 
þeim var meira en f immtungur allra útistand-
andi bankalána; og þrír f immtungar allra 
ja fnaðra greiðslna banka á milli í New York 
var á þeirra nafni . A ð hætti banka í London 
höfðu bankar í New York tekið upp greiðslu-
jöfnun með um 60 aðilum, öllum þeirra þjóð-
bönkum og r íkisbönkum. Utan greiðslu-
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jö fnunar innar héldu þeir f jársýs lubönkum. 
keppinautum, sem þeim þótti ívilnað um 
lausafjárs töðu í lögum. Aðilar gátu orðið 
umbjóðendur annarra banka, sem þá nutu 
greiðslujöfnunar gegn þóknun. 

Brask, spákaup og jafnvel fjársvik fylgdu á 
eftir tveggja ára uppgangi í atvinnulífi Banda-
r ík janna 1903-5 eins og flestra annarra iðnað-
arlanda, en hann varð eftir kreppuna 1901-2. 
Veturinn 1906-7 þrengdi að peningamarkaði , 
og lánakostnaður fór hækkandi. Á kauphöll-
inni hófst verðfall í mars 1907, og féllu ýmis 
hlutabréf um 30 stig á einum mánuði og lækk-
uðu af tur um vorið og enn um haustið. Á 
hráefnismörkuðum tók fyrir hækkandi upp-
boðsverð sakir offramleiðslu þá að undan-
förnu. - Á skall bankakreppa í október 1907. 
Yfirráðum yfir átta bönkum í New York hafði 
hópur manna náð til að komast yfir fé til spá-
kaupa á kopar. Spákaupin misheppnuðust , 
og þeir biðu mikið tap. Úttekt hófst úr 
bönkum þeirra. Þá kvisaðist út, að stór f jár-
sýslubanki, Knickerbocker Trust Company, 
væri við spákaupin riðinn. Á fáeinum dögum 
voru úr honum teknar átta af $60 milljóna 
innstæðum hans. Frekari vandræðum olli 
misklíð fjársýslubanka og þ jóðbanka. 
Umbjóðandi Knickerbocker Trust Company 
við greiðslujöfnun, National Bank of Com-
merce, hvarf 21. október frá því umboði. Til-
kynning um það hratt af stað úttektarfári í 
Knickerbocker Trust Company, sem féll frá 
greiðslum næsta dag, 22. október 1907. 
Úttekt hófst þá úr öllum bönkum. Fólk tók út 
sparifé sitt og geymdi heima hjá sér. Féllu 243 
bankar frá greiðslu, á meðal þeirra 31 þjóð-
banki. Í nokkrar vikur og jafnvel mánuði 
greiddu margar lánastofnanir aðeins út hluta 
innstæðna. 

Engin feikn f j á r sýnast hafa verið tekin út 
úr bönkum í október 1907, þegar horf t er til 
baka , en um það leyti var bönkum í New 
York árst íðabundinn vandi á höndum. Á 
haustin keyptu útf lyt jendur korn af bændum í 
miðvesturr ík junum og tóku lán til kaupanna í 
New York. Þrengdi þá að lánamarkaði þar. 
Kornið seldu þeir til Evrópu, en til New York 

bárust greiðslur um veturinn. Í kreppunni 
veitti f jármálaráðuneyt ið , alríkissjóður. 
bönkum aðstoð. Fyrir hana hafði Cortelyou 
aðstoðarf jármálaráðherra lagt bönkum í 
New York til $28 milljónir sakir þessa árs-
t íðarvanda þeirra, en alríkissjóður átti þá 
$157 milljónir í innstæðum í bönkum í New 
York. Síðan greip ótti um sig. Þremur dögum 
síðar, 22. október , lagði Cortelyou þeim til 
$35 milljónir til viðbótar, og átti alríkissjóður 
þá aðeins $5 milljónir í reiðufé. Aðstoð 
Cortelyou hrökk ekki til. Að beiðni for-
s töðumanna banka mynduðu John Pierpont 
Morgan, Stillman og Baker nefnd til að telja 
banka á að hjálpa hver öðrum. Nutu þeir slíks 
álits, einkum þó Morgan, að bankar fóru að 
ráðum þeirra og greiddu fyrir tilflutningi f j á r 
til lánastofnana í vanda og forðuðu þeim frá 
gjaldþroti . Fyrir störf nefndarinnar lægði ótta 
manna. Næstu tvo mánuði bárust til Banda-
r ík janna $100 milljónir, en aðeins að nokkru 
leyti sakir hárra bankavaxta í New York , því 
að korngreiðslur voru inni í þessari upphæð. 

Veilur í skipan peninga- og lánamála í 
Bandar ík junum komu í ljós í þessari stuttu, 
en snörpu kreppu. Á peningamarkaðinum í 
New York hafði verið skammt öfga á milli, 
þurrð um haustið, ofgnótt að vori og um 
sumarið. Bankar í New York voru sýnilega 
ekki þess megnugir að sjá bankakerf i landsins 
fyrir nægu lausafé og alls ekki, ef út af bar. 
Um það breytti engu, að f jármálaráðuneyt ið , 
alríkissjóður, lagði þeim til nær allt lausafé 
sitt. Bankakreppan 1907 varð þess vegna til-
efni athugunar og álitsgerðar, sem leiddi til 
þess, að Varasjóðsskipan sambandsríkisins 
(seðlabankinn) var sett á fót sex árum síðar. 

5. Japan 
Á ofanverðri 19. öld átti japanska ríkið 

frumkvæði að víðfeðmri lagasetningu um 
peninga- og bankamál og sótti víða fanga. 
Þegar á reyndi, þörfnuðust nýmælin 
aðlögunar að innlendum aðstæðum, og var 
lögum oft breytt. Í Japan kvað þess vegna 
meira að ríkinu í lánamálum heldur en í 
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Vestur-Evrópu og Norður -Amer íku , og kom 
það upp sérhæfðum a lmannabönkum, sem 
ásamt zaibatzu-bönkum voru sérkenni jap-
anskra lánamála. 

Í Japan voru 1872 fyrst sett lög um banka, 
en þau tóku mið af bandarísku banka-
lögunum frá 1863, og voru þ jóðbankar litlu 
síðar settir á fót. Nihon Ginko, Japansbanki , 
var s tofnaður tíu árum síðar, 1882, en höfuð-
seðlabankar í Vestur-Evrópu voru fyrirmynd 
að honum, en lögunum um hann var marg-
sinnis breytt eftir 1890. Japanskir veðbankar 
voru sniðnir eftir Crédit Foncier í Frakklandi. 
Um viðskiptabanka voru sett þrenn lög fyrir 
1914. Með lögum 1872 var þeim veittur skil-
orðsbundinn réttur til seðlaútgáfu; sá réttur 
var af þeim tekinn með lögum 1884, tveimur 
árum eftir stofnun Japansbanka; um veitingu 
starfsleyfis til viðskiptabanka og eftirlit með 
þeim var á kveðið í lögum 1890. Það ár var 
sparisjóðum komið á lagalegan grundvöll og 
lög staðfest um almannabanka. 

Japanskur gjaldmiðill, j en , var á silfurfæti 
f ram yfir kínversk-japanska stríðið 1894-95. Í 

fr iðargerð í Shimonseki 1895 var Kína gert 
að greiða Japan str íðsskaðabætur, sem 
reiddar yrðu af hendi í þremur greiðslum. 
Litið var svo á, að þær væru fyrir Lia-tung-
skaga, sem Japanir höfðu hertekið, en látið 
af tur af hendi fyrir tilstilli Rússlands, Frakk-
lands og Þýskalands. A ð mestu leyti voru 
str íðsskaðabæturnar lagðar inn á reikning í 
Englandsbanka og látnar ganga til greiðslu á 
herskipum og vopnum, sem Japanir höfðu 
pantað í Bretlandi. F já rmálaráðher rann , 
Matsukata , sem mestu réð um mál Japans-
banka frá 1880 til 1900, fékk því til leiðar 
komið, að þeim var að hluta varið til gull-
kaupa í því skyni að set ja japanskan gjald-
miðil, j en , á gullfót. Svo var gert 1897. Gull-
jen jafngilti þá um hálfum bandarískum 
dollar. 

Japanskur gjaldmiðill fór þó öllu heldur á 
gullskiptafót. Varasjóður Japansbanka var að 
hluta í út lendum gjaldmiðli, innleysanlegum 
við gulli. Á árum rússnesk-japanska stríðsins, 
1904-5, var hann að f j ó r u m f immtu hlutum 

útlendur gjaldmiðill, en tveimur f immtu 
hlutum 1914. Um leið og jen var sett á gullfót, 
varð breyting á lánamálum Japansbanka . 
Áður hafði Japansbanki aðeins átt lánsvið-
skipti við ríkið og aðra banka. Af því nutu 
viðskiptabankar mikils ávinnings. Á lágum 
vöxtum tóku þeir fé að láni í seðlabankanum 
og endurlánuðu það á allmiklu hærri vöxtum. 
Hlaut Japansbanki af þeim sökum ámæli iðn-
rekenda og kaupsýslumanna. Á því varð 
breyting 1897. Tók Japansbanki þá að veita 
lán til fyrir tækja. Háum upphæðum námu 
þau ekki, en viðskiptabankar sáu sig um hönd 
og lækkuðu vexti sína. Það kann að hafa 
vakað fyrir Japansbanka. 

Yokohama-spesíubankinn var elstur hinna 
sérhæfðu a lmannabanka. Allmargir kaup-
sýslumenn stofnuðu hann 1880, en ríkið lagði 
fram þriðjung hlutafjárins. Með reglugerð 
var honum breytt 1887 í a lmannabanka undir 
umsjón ríkisins. Með samningi veitti Japans-
banki honum einkaleyfi á lánum til utanríkis-
verslunar og viðskipta með útlendan gjald-
eyri. Var Yokohama-spesíubankanum ætlað 
að koma utanríkisverslun Japans í hendur 
landsmanna sjálfra og efla hana, einkum þó 
útflutningsverslunina, en fram til þessa hafði 
hún verið í höndum útlendra banka og kaup-
manna. - Á lánum til útf lytjenda hafði Yoko-
hama-spesíubankinn þennan hátt á: Eft ir 
útskipun vara þeirra lánaði hann þeim and-
virði þeirra í japönskum seðlum (að kostnaði 
f rádregnum). Af kaupendum tóku umboðs-
menn bankans erlendis við söluverði varanna 
í gjaldmiðli þeirra eða myntmálum, í fyrstu í 
silfri, en eftir 1897 í gulli. Söluverði þeirra 
kom spesíubankinn síðan til Japansbanka og 
ríkisins. Ágóði hans fór til aukningar lánsfjár. 
- Yokohama-spesíubankinn setti upp útibú í 
London, San Francisco og New York, þeim 
verslunarborgum, sem Japan skipti mest við. 

Kringum aldamótin voru fleiri sérhæfðir 
a lmannabankar settir á fót: Nippon Kangyo 
Ginko 1897, sem varð bakhjarl 46 veðbanka 
um lán til landbúnaðar og vefnaðariðnaðar; 
Nippon Kogyo Ginko, Iðnaðarbanki Japans, 
1903, sem veitti lán til 3 til 5 ára gegn bak-
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tryggingu, þó ekki veði fyrr en 1911, til járn-
og stáliðnaðar, skipasmíða og flutningafyrir-
tækja , rafmagnsvinnslu og raflagna; Hok-
kaido Takushoku Ginko 1899, sem veitti lán til 
atvinnulegrar uppbyggingar á Hokkaido-
skaga, sem talinn var hafa hernaðarlegt mikil-
vægi fyrir Japan; Taiwan-banki 1895 (en það 
ár varð eyjan japönsk nýlenda), og var hann 
seðlabanki, sem leysti inn seðla sína við silfri 
fram til 1906 eða meðan kínverskir silfurpen-
ingar voru þar í umferð; Chosen-banki í Seúl 
í Kóreu 1909, en eftir rússnesk-japanska 
stríðið 1905 varð Kórea japanskt verndarríki , 
þar til að hún var innlimuð í Japanska keis-
aradæmið 1910, og var hann líka seðlabanki. 

Japan varð öflugt iðnríki og flotaveldi eftir 

1890. Í lykilstöðu í iðnþróun þess voru járn-
og stáliðnaður og skipasmíðar. Eftir því sem 
þungaiðnaður efldist, stækkuðu fyrirtæki í 
honum. Á eftir fylgdi samfelling banka. Um 
1.867 viðskiptabanka og 441 sparisjóð voru 
hlutafélög 1901, en í árslok 1914 voru aðeins 
starfandi 1.593 af þessum 2.300 lánastofnun-
um. Samfellingarferlin efldu stóra banka. Í 25 
stærstu bönkum í Tokyo og Osaka voru 39% 
allra innstæðna í bönkum 1903, en 46% 
þeirra 1914. Viðgangi í atvinnulífi fylgdu vax-
andi innstæður í bönkum og útlán. Innstæður 
í viðskiptabönkum þrefölduðust á 11 árum, 
frá 1903 til 1914, úr 566 mill jónum jena í 1,52 
milljarða jena , en útlán bankanna jukust úr 
725 milljónum jena í 1.727 milljónir jena . 




