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U m miðstýringu o g m a r k a ð s b ú s k a p 

I. 
Í umrœðum um efnahagsmál hér á landi 

hefur að undanförnu mjög borið á deilum um 
það, að hve miklu leyti skuli beita beinni 
stjórnun fremur en almennum aðgerðum til 
þess að ná tilteknum árangri, t.d. í peninga-
málum og verðlagsmálum. Hefur hið lýsandi 
hugtak handstýring verið notað um þá aðferð 
að grípa inn í starfsemi markaðarins, til að 
mynda með beinum stjórnvaldsákvörðunum 
um vexti, verðlag eða laun. 

Hér er vissulega ekki um nýtt ágreiningsefni 
að rœða, hvorki hér á landi né annars staðar. 
Þvert á móti mœtti segja, að þessi umrœða sé 
enn eitt tilbrigðið við meginstef sem einkennt 
hefur þjóðmálaumrœðu allra nútímaríkja. 
Hvort sem andstæðurnar hafa verið nefndar 
miðstýring og valddreifing, eða skipulags-
hyggja og markaðsbúskapur, hefur ágreining-
urinn snúizt um sömu grundvallarspurn-
ingarnar varðandi hlutverk ríkisvaldsins i 
stjórn efnahagsmála og þœr aðferðir, sem far-
sœlast sé að beita í stjórn efnahagsmála. 

Engin líkindi eru til þess, að deilur um 
grundvallaratriði af þessu tagi verði nokkurn 
tíma til lykta leiddar. Sé þróunin hins vegar 
skoðuð í víðara sögulegu samhengi, t. d. með 
því að líta á þróun hagstjórnar og efnahags-
umrœðu undanfarinna áratuga, kemur í ljós, 
að frjálsrœði og markaðshyggja hafa verið að 
sœkja á hvarvetna í heiminum. Fyrst og 
ákveðnast hefur þetta komið fram meðal vest-
rænna iðnaðarríkja, þar sem aukin áherzla á 
markaðsbúskap heima fyrir hefur haldizt í 
hendur við afnám hvers konar viðskiptatálm-
ana milli ríkja. Athyglisvert er, að þessi þróun 
hefur ekki eingöngu átt sér stað meðal þeirra 
þjóða, sem lengst hafa búið við markaðsbú-

skap og lýðrœðislega valddreifingu, heldur 
gœtir nú í vaxandi mæli sömu tilhneigingar i 
þeim heimshlutum, þar sem ríkisforsjá og 
miðstýring eiga sér dýpstar sögulegar rætur. 
Sé litið á þróunina i Vestur-Evrópu og öðrum 
löndum, sem Íslendingum standa næst efna-
hagslega, koma skýrt fram náin tengsl milli 
framvindu í átt til frjálsara markaðskerfis 
innan hvers lands annars vegar og afnáms við-
skiptahindrana milli ríkja hins vegar, enda má 
í raun réttri segja, að þetta tvennt hljóti ætið að 
vera hvort öðru háð. Sú þjóð, sem býr ekki 
fyrirtækjum sínum aðstöðu til að keppa á 
frjálsum heimamarkaði, getur varla vænzt 
þess, að þau standist óstudd erlenda samkeppni. 
Jafnframt getur hún ekki búizt við þvi að fá 
óheftan aðgang að mörkuðum annarra þjóða, 
nema sama komi i móti af hennar hendi. 

II. 
Sé litið á þróun hagstjórnar ísögulegu sam-

hengi, kemur i ljós, að á ýmsu hefur oltið um 
skoðanir manna á ágæti markaðsbúskapar. 
Fyrir hálfri öld bentiflest til þess, að hann væri 
á undanhaldi. Heimskreppan mikla i upphafi 
fjórða áratugarins var almennt túlkuð sem 
mikið áfall fyrir hið frjálsa markaðsskipulag, 
og i kjölfar hennar sigldi timabil haftabú-
skapar og aukinna rikisafskipta, jafnvel 
meðal þeirra lýðræðisþjóða, sem lengst höfðu 
aðhyllzt frjáls viðskipti. Þá urðu á þessu tima-
bili margar þjóðir alræðishyggju að bráð. 
Mikilvægt er að minnast þess, að aukin rikis-
afskipti, miðstýring og áœtlunarbúskapur áttu 
sér ekki eingöngu pólitískar rætur, heldur var 
þessi hagstjórnarstefna studd veigamiklum 
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frœðilegum rökum. Fœrð voru rök fyrir því, 
að markaðskerfið vœri langt frá því að vera 
alfullkomin vél, sem ætíð stuðlaði að hag-
kvœmustu lausnum. Einokun, fákeppni og 
ófullkomnar upplýsingar gerðu það að 
verkum, að markaðslausnir vœru oft fjarri 
þeirri hagkvœmni, sem fást ætti á frœðilega 
fullkomnum markaði. Hvers vegna skyldu 
menn því ekki láta skynsemi góðra stjórnenda 
koma að meira eða minna leyti í staðinn fyrir 
svo gallað tæki? 

Ástæðurnar fyrir því, að menn hafa þrátt 
fyrir slíkar röksemdir verið að hverfa aftur til 
meiri trúar á gildi markaðsbúskapar, liggja 
fyrst og fremst í þeirri reynslu, sem fengizt 
hefur af miðstýringu og haftastefnu. Þau þjóð-
félög, sem þá braut hafa gengið lengst, hafa 
ekki aðeins náð minni efnahagslegum árangri 
en þær þjóðir, sem búið hafa við markaðs-
kerfi, heldur hafa sum þeirra beinlínis stefnt í 
efnahagslega og félagslega stöðnun, sem jafn-
vel hefur komið andstæðingum þessa kerfis á 
óvart. Langt er að sjálfsögðu frá því, að menn 
geti greint allar orsakir þessarar þróunar, en 
þó er freistandi að benda hér á tvo meginveik-
leika allra kerfa, sem er ætlað það hlutverk að 
koma í stað markaðsaflanna, hvort sem menn 
kenna þau við handstýringu, skipulagshyggju 
eða áætlunarbúskap. 

Fyrsti veikleikinn er þekkingarskortur. Með 
þessu er átt við það, að sjaldan eða aldrei eru 
til nægilega miklar upplýsingar um efnahags-
starfsemina, til þess að ákvarðanir stjórnvalda 
um bein afskipti af markaðnum séu verulega 
markvissar. En um leið og gripið er til slíkra 
afskipta, glatast þær veigamiklu upplýsingar, 
sem frjálst verðmyndunarkerfi veitir fyrir-
tækjum og einstaklingum, sem taka þurfa 
efnahagslegar ákvarðanir. Þótt markaðurinn 
sé að ýmsu leyti gallaður, virðist hann þrátt 
fyrir allt gefa öruggari leiðbeiningar um hag-
kvæmustu efnahagslegu lausnir en fræðilega 
skynsamlegar ákvarðanir, sem teknar eru á 
grundvelli ófullnægjandi upplýsinga um hinn 
efnahagslega raunveruleika. 

Hinn veikleikinn felst í nánast óhjákvæmi-
legri hlutdrægni þeirra, sem ákvarðanir þurfa 

að taka um efnahagsleg afskipti. Í heimi, þar 
sem stjórnmál og hagsmunir eru svo mikils 
ráðandi, er óhugsandi, að menn geti beitt áætl-
unarbúskap eða handstýringu út frá ein-
hverjum algerlega hlutlægum sjónarmiðum, 
sé þá slíkur mælikvarði yfirleitt til í þjóðfélags-
málum. Hins vegar er ljóst, að ýmis stjórntæki 
af þessu tagi, sem upphaflega eru réttlætt með 
því, að með þeim megi tryggja hagkvæmari 
efnahagslegar niðurstöður fræðilega séð, 
verða einatt í höndum stjórnenda að póli-
tískum áhrifatækjum, sem er í reynd fyrst og 
fremst beitt til þess að þjóna tilteknum hags-
munum. 

III. 
Vegna þeirra veikleika, sem hafa af þessum 

og öðrum orsökum komið fram á beitingu 
hagstjórnaraðferða, sem byggðar eru á hvers 
konar handstýringu, hafa menn leitað annarra 
leiða til þess að bæta starfsemi markaðarins og 
auka hagkvæmni og sveigjanleika efnahags-
starfseminnar. Í stað þess að setja starfsemi 
markaðarins skorður og víkja áhrifum fram-
boðs og eftirspurnar á verðmyndunina til 
hliðar hefur þvert á móti verið stefnt að því að 
gera markaðsstarfsemina virkari með aukinni 
samkeppni. Í þessu efni hafa verið farnar 
margar leiðir eins og kunnugt er af efnahags-
umrœðu og aðgerðum víðs vegar um heim. 
Má þar t. d. nefna aukna einkavæðingu í stað 
ríkisrekstrar, afnám framleiðslustyrkja og 
opinberra verðlagsákvarðana í vöru- og þjón-
ustuviðskiptum og síðast en ekki sízt aukið 
frjálsræði varðandi vaxtaákvarðanir og starf-
semi fjármagnsmarkaðarins. Jafnframt auknu 
frjálsræði hefur reynzt nauðsynlegt að koma á 
öruggari leikreglum á markaðnum ásamt eftir-
liti, er tryggði heilbrigða samkeppni og kæmi í 
veg fyrir einokun og misbeitingu af hálfu 
þeirra, er sérstöðu hafa á markaðnum. 

Reynslan hefur þó sýnt, að oft er erfitt að 
tryggja nœgilega virka og heilbrigða sam-
keppni innan einstakra ríkja, og á það af eðli-
legum ástæðum sérstaklega við meðal smá-
þjóða með lítinn heimamarkað. Þegar svo er 
ástatt, er frjálsræði í viðskiptum við útlönd 
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áhrifaríkasta leiðin til þess að auka samkeppn-
ina nægilega mikið til þess að skapa það 
aðhald, sem nauðsynlegt er. Gagnkvæmri 
opnun markaða, eins og t. d. hefur átt sér stað 
að vissu marki með aðild Íslendinga að EFTA 
og samningum við Efnahagsbandalagið, 
fylgir auk þess samningsbundin trygging fyrir 
því, að ekki sé gripið til einhliða aðgerða til 
þess. að hefta eðlilega starfsemi markaðarins 
vegna sérstakra heimatilbúinna vandamála. 

Langt er nú síðan þœr raddir þögnuðu, sem 
létu í Ijós efasemdir um hagkvæmni frjálsra 
vöruviðskipta við útlönd eða aðild Islendinga 
að EFTA. Enn skipta þó höft og handstýring 
meira máli í hagstjórn hér á landi en annars 
staðar í Vestur-Evrópu auk þess sem útlit er 
fyrir, að það bil eigi eftir að breikka verulega á 
næstu árum, einkum vegna örrar þróunar 
Efnahagsbandalagsins í átt til algerlega óheftra 
innri viðskipta á öllum sviðum. Á meðan 
Íslendingar hafa nú um hríð haft allan hugann 
við verðbólguvanda sinn og þá sífelldu tekju-
skiptingarglímu, sem honum fylgir, tekur 
markaðskerfi nágrannalandanna stakka-
skiptum með auknu frjálsræði inn á við sem út 
á við. Á þessu þarf að verða breyting hið allra 
fyrsta hér á landi með nýjum áherzlum á virk-
ari markaðsbúskap á öllum sviðum efnahags-
starfseminnar ásamt opnun fyrir aukinni 
erlendri samkeppni. 

Sumir kunna að vísu að segja, að fyrst þurfi 
að leysa verðbólgu- og jafnvægisvandann inn 
á við, áður en hœgt sé að taka frekari skref í átt 
til opnari samkeppni og nánari samvinnu við 
aðrar þjóðir á þessum vettvangi, og er slík var-
kárni vissulega skiljanleg. Á hinn bóginn 
hníga mun sterkari rök að hinu, að það sé 
beinlínis nauðsynlegt fyrir Íslendinga að 
stefna sem fyrst að virkari markaðsbúskap og 
opnari samkeppni við aðrarþjóðir, ef það á að 
takast að ráða bót á verðbólguvandamálum 
þjóðarinnar. 

Ekki er unnt að ræða á þessum vettvangi 
þau mörgu verkefni, sem sinna þarf ef gera á 
markaðsbúskap virkari hér á landi, en nefna 
má, að öll viðskipti með landbúnaðarvörur 
eru háð algeru innflutningsbanni, ferskfisk-
markaðurinn er að stórum hluta bundinn 
opinberum verðlagsákvæðum og fjármagns-
markaðurinn er enn að mestu lokaður fyrir 
erlendri samkeppni. Um breytingar í frjáls-
ræðis átt á þessum og mörgum öðrum sviðum 
íslenzks þjóðarbúskapar þyrfti að hefjast virk 
og gagnrýnin umræða, sem stefndi að því að 
endurmeta og breyta viðhorfum, sem eru 
orðin svo rótgróin, að gagnrýni á þau hefur 
nánast verið úthýst úr þjóðmálaumræðunni. 
En hér á við hið fornkveðna, að orðin eru til 
alls fyrst. 

J.N. 



Bjarni Bragi Jónsson: 

Ferill o g gildi lánskjaravísitölu 
á fyrri o g n ý j u m grunni 

Þorsteinn M. Jónsson, viðskiptafræðingur, hefur unnið töflur og 
línurit í greininni. 

I. Gerð samanburðarins 
Áður en tekin var ákvörðun um breyttan 

grundvöll lánskjaravísitölu frá 1. janúar, voru 
geröar ýmsar athuganir á ferli vísitalna til 
þessara nota, samsettra með mismunandi 
hætti. Einkum má í þessu efni vísa til greinar-
gerðar hagfræðideildar frá 27. október 1988: 
„Tilraun til mats á samsettum vísitölum til að 
miða verðtryggingu við." Svo sem er viðtekin 
venja í slíkum athugunum voru ferlar vísi-
talnanna yfir síðustu áratugi notaðir sem vís-
bending um reglubundnar afstöður þeirra. 
Hagþróun og hagstjórn geta þó breytt því 
samhengi, og markviss beiting vísitalna til 
ákveðinna nota getur haft hliðstæð áhrif á 
gerð þeirra og gæði. 

Í umræddri greinargerð voru prófuð ýmis 
hlutföll launavísitölu á móti fyrri grunnvísi-
tölum lánskjaravísitölu (framfærslu- og bygg-
ingarkostnaðarvísitölum), en í hverju tilviki 
voru launataxtar ASÍ og greidd laun ASÍ lögð 
að jöfnu innan launavísitölu. Með því var líkt 
eftir launavísitölu til greiðslujöfnunar, sem 
reiknuð hefur verið aftur til 1979, og jafn-
framt sneitt hjá annmörkum launataxta og 
greiddra launa hvorra um sig. Viðmiðun við 
launasvið ASÍ helgaðist af löngu samhengi 
þeirra raða. 

Nú, þegar ákvörðun um breytta samsetn-
ingu hefur verið tekin, þykir nægja að miða 

við hina ákveðnu þriðjungs launavog á móti 
sömu vog hvorrar hinna fyrri. Um leið þykir 
rétt að skoða launaheimildirnar nokkru 
nánar og tengingu þcirra við þau áform um 
launavísitölu, sem nú eru uppi. í fyrstu 
verður launavísitala til greiðslujöfnunar 
notuð í nýja grunninn, og er því eðlilegt aö 
prófa tengingu hennar við fyrrgreindar launa-
raðir frá 1979. Verður látið þar við sitja, enda 
þótt launavísitala skv. framlögðu lagafrum-
varpi eigi að taka við, þcgar það verður að 
lögum. Sú vísitala á að vísu að verða skyldari 
grciddum launum, þó þannig, að hún hafi 
mun skýrara einingargildi m.v. skýrt skil-
greint vinnumagn. Virðist því ekki réttlætan-
legt að túlka fyrri vísitölu greiddra launa sem 
ígildi hennar. Hinu er þó ekki að neita, að 
fyrri launavísitölur eru óáreiðanlcgar til að 
taka dæmi af, einkum kauptaxtavísitalan síð-
ari árin. 

2. Gildisviðmiðanir lánskjaravísitölu 
Áður en lagt er tölulegt mat á hegðun mis-

munandi samsettra vísitalna til þess að miða 
verðtryggingu fjármagns við, þarf að gcra sér 
grein fyrir grundvallarviðhorfum til gildis eöa 
gæða vísitalna í þessu skyni. Helstu'gildisvið-
horfin, sem fram hafa komið, mega tcljast 
eftirfarandi: 
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a) Upphaf lega var það lagt til grundvallar , að 
lánskjaravísi tala ætti að fylgja verðlagi á 
markaði vöru og þ jónus tu til endanlegra 
nota , bæði neyslunnar , sem frestað er við 
peningalegan sparnað , og f jár fes t ingar . 
sem er annar helsti valkostur sparandans 
og lánsféð er yfirleitt notað til í hendi lán-
þegans. Bein laun eða aðrar verðeiningar 
f ramleiðs luþát ta , þ . á m . raunvextir , eru 
hins vegar ekki veigamiklir valkostir í ráð-
stöfun peningalegra verðmæta. Mikilvægt 
er, að lánskjaravísi tala sé sem nánast sam-
ferða verðlagi efnislegra gæða, svo að ekki 
sé auðgripinn ávinningur af því að færa fé 
á milli f j á r k r a f n a og f j á r m u n a . M e ð þessu 
þótti lagður t raustur grunnur undir al-
menna st jórn ef t i r spurnar innar , en með 
st jórntæki hennar á f j á rmagnsmarkað i , 
breytilegum raunvöxtum, mætti lagfæra 
þá annmarka , sem annars væru á vísitöl-
unni. Þær breytingar gætu þó ekki haf t 
áhrif á f já rskuldbindingar með föstum 
raunvöxtum, sem voru fátíðir í fyrstu, en 
hafa í vaxandi mæli orðið veruleiki. 

b) Hagsveiflur hafa því miður orðið mun 
meiri en fyrir varð séð í upphaf i , svo að 
æskileg sveif luhegðun lánskjaravísi tölu 
hefur rutt sér til rúms sem gildisviðhorf. Á 
því eru e inkum tvær hliðar. Annars vegar 
er augljóst hagræði að því fyrir lánþega, 
að endurgreiðslur fylgist að við mismun-
andi r aun tek ju r þeirra . Lánskjaravísi tala 
með launahluta er að þessu leyti beinlínis 
sniðin að hag launþega. Sennilega á hið 
sama við um greiðsluhagræði atvinnu-
rekstrar , þar sem f ramlegð og ne t tó tek ju r 
hans sveiflast í s tórum drá t tum líkt og 
raunlaun í hagsveiflunni. Hin hlið þessa 
viðhorfs er sú, að sveifluhegðun í betra 
samræmi við greiðslugetu hefur æskileg, 
ú t ja fnandi ef t i rspurnaráhr i f , tekur upp 
meiri kaupgetu í góðæri en í s töðnun og 
samdrætt i . Þessum áhr i fum frá tekjuhl ið 
var raunar á fo rmað að ná með beitingu 
vaxtanna í tilviki fyrri grunns lánskjara-
vísitölu, sem hafði engan slíkan t ek juþá t t . 
Hliðstætt því var reynt að jafna út greiðslu-

byrði launþega með beitingu launavísitölu 
til gre iðs lujöfnunar . 

c) Tenging verðtryggingar við tekjumæli-
kvarða lánþega hefur verið talin skipta 
verulegu máli. Þar sem verðlag er kvarði 
fyrir t ek jur atvinnurekstrar , mundu mis-
munandi vísitölur henta fyr i r tækjum og 
launþegum. Hér er þó fyrst og fremst um 
f remur lítilvæga tímatöf að ræða, þar sem 
greiðslugeta fyrir tækja og launþega fylgist 
í s tórum drá t tum að í hagsveiflunni. 
Svipað má segja um þá mótbáru launþega-
samtaka , að nýja vísitalan verði hemill á 
launahækkanir . Sé raunhæfur grundvöllur 
til l aunahækkana , ætti atvinnureksturinn 
j a fn f r amt að vera í góðri stöðu til þess að 
greiða af lánum þrátt fyrir þr iðjungs áhrif 
launa. Séu hins vegar ekki aðstæður til 
raunverulegra kauphækkana , leiðir hinn 
nýi grundvöllur það aðeins skarpar og 
skjó tar í ljós án þess að breyta miklu í 
grundval laratr iðum. 

d) Hagfellt er, að hækkunarferi l l lánskjara-
vísitölu sé tiltölulega jafn og án stórfelldra 
rykkja . Eldri grunnurinn er næmur fyrir 
rykk jum af völdum gengisbreytingar, en 
hinn nýi af völdum launahækkana. Það fer 
eft ir t ímabi lum, hvor áhrifin mega sín 
meira , en til langs t íma litið virðist fyrri 
grunnurinn gefa jafnari feril. 

Hér verður reynt að draga ályktanir af ferli 
re iknaðra vísitalna á fyrri og nýjum grunni 
m e ð hliðsjón af umræddum gildisviðhorfum. 
Til grundvallar matinu virðist mega leggja, að 
þróun til langs t íma á nýjum grunni víki ekki 
meira frá samsvarandi ferli á fyrri grunni en 
svo, að vextirnir geti j a fnað upp þann mun 
j a fn f r amt því sem sveifluhegðun verði veru-
lega hagstæðari og ferillinn ekki úr hófi rykkj-
ót tur . 

3. Langtímahegðun 
Mat á langt ímahegðun vísitalnanna verður 

að miða við feril yfir sem lengstan t íma og 
milli hliðstæðra ára í hagsveiflunni, hæða eða 
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lægða. Samanburður inn kemur f ram á mynd 
1, sem dregin er upp eftir töflu 1. Sýndur er 
bæöi fyrri reikningshát tur til aö túlka nýjan 
grunn (sbr. 1. kafla) með beint meðaltal 
kauptaxta og greiddra launa í dagvinnu (nýr 
grunnur I) og til viðbótar tenging þessa meðal-
tals við launavísitölu til gre iðs lu jöfnunar frá 
upphafi útreiknings hennar 1979 (nýr g runnur 
II). Verður síðari vísitalan að teljast áreiðan-
legri vísbending um eiginleika vísi tölunnar til 
f r ambúða r . 

Samhengið er mjög auðséð af mynd 1, þar 
sem eldri gerð lánskjaravísi tölu er höfð að 
samanburðargrundvel l i = 100 og hlutfall 
hinnar nýrri sýnt út frá jafngildi við hina fyrri 
árið 1966. Afs tæð lega l ínanna fer alvcg cftir 
vali þess árs, og mætti eins velja eit thvert 
annað ár eða meðalhlutfall t ímabilsins sem 
100. Yfir allt t ímabil ið verður f remur væg 
gliðnun milli vísi talnanna, þó talsvert mis-
mikil eftir t i lbrigðum hinnar nýju. Bálkurinn 
1971-83 sker sig mjög ákveðið úr með mikilli 
umf ramhækkun launa í byr jun , sem gengur 
ekki að fullu til baka fyrr en á gengislækkunar-
árinu 1983. Það fer hins vegar eft ir afbr igðum 
I eða II, hvort hlutföllin leita nokkurn veginn 
til fyrra horfs (nýr grunnur I) eða f ramhald ið 

sveiflast um meðaltal ið frá 1971 (um 108-109, 
sbr. nýjan grunn II). 

Nánari tölulegur samanburður yfir allt 
t ímabilið, og þá f ram til 1. j anúar 1989, og 
milli hliðstæðra ára fer hér á eft ir : 

Meðalhækkun á ári Hlutfallsmunur 
Grunnur: Eldri Nýr All.s Á ári 

1966-89 1/1 30,6 I 30,7 1,7 0,1 
11 31,1 10.1 0.4 

Milli hæða: 
1966-74 17,3 I 19,1 12,9 1,5 
1974-82 44.5 I 43,9 -3.0 -0,4 

II 44,4 -0,1 -0,0 
1982-89 1/1 31,7 I 30,2 -7,6 - 1 . 1 

11 31,2 -2,4 -0.4 
Milli lægða: 
1969-76 25,1 I 27.1 11,9 1,6 
1976-84 48,1 I 46.2 -7,5 -0.9 

II 47.7 -2.2 -0,3 

Yfir allt tímabilið hækkaði nýja launa-
tengda vísitalan lítið eitt meira, svo að ekki 
þarf nema 0 ,4% lægri vexti með henni miðað 
við hina eldri til aö vega muninn upp. Aðeins 
á fyrri t ímabi lunum, 1966-74 og 1969-76, var 
þessi munur torveldur . 1 ,5-1,6% á ári. Síðan 
hefur munurinn verið til gagnstæðrar át tar . 
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þ . e . minni hækkun nýju vísi tölunnar, en 
munur inn er yfirleitt óverulegur og jafnas t 
auðveldlega með vöxtum. Mestur var hann 
1976-84 og 1982-89 eða - 0 . 9 % eða -1 .1% á 
ári á kvarða I, en hins vegar a ð e i n s - 0 , 3 % eða 
- 0 . 4 % á kvarða II, sem má telja réttari . 

Af þessu virðist mega draga þá ályktun. að 
langt ímahegðun vísi talnanna ráði ekki úrslit-
um. svo að valið milli þeirra geti farið eftir 
öðrum eiginleikum og þá einkum sveiflu-
hegðun. 

4. Sveifluhegðun 
Hinn nýi grundvöllur lánskjaravísi tölu ber 

með sér, að verðtryggingin fylgist miklu 
nánar að við l auna tek ju r og þar með kaup-
mátt þeirra en samkvæmt fyrri samsetningu 
lánskjaravísi tölu. Talsverð fylgni af þessutagi 
var þö í fyrri grundvelli. Sé tekið mið af minnis-
grein Hagstofu frá 22. sep tember 1988. lítur 
samhengið og breyting þess þannig út: 

Samsetning 
lánskjaravísitölu í % 

Eldri Brevting Ný 

Framfærsluvísitala 67 -33.7 33.3 
þ. a. tengt launum (20) (-10) (10) 
Byggingarvísitala 33 0.3 33.3 
þ. a. tcngt launum (16) - (16) 
Launavísitala - 33.3 33.3 
Metiðvægi launa.alls 36 23 59 

með byggingark. 16 33 49 

Mest af áhr i fum launa á byggingarvísitök 
eru þau, sem kalla má mælingaráhrif , þ . e . 
launin ganga beint inn í útreikning vísitölunn-
ar, en áhrifin á framfærsluvísi töluna eru að 
mestu bein og ljós orsakatengsl inn á raun-
verulega mælt verðlag, sem talin eru taka 
mjög skamman t íma, yfirleitt minna en mánuð 
eða svo. Þessi síðari áhrif , orsakatengsl in, eru 
meira áli tamál, e inkum með tilliti til breytts 
markaðsás tands og hátternis í verðlagningu. 
Eft i r því, hvcrnig á þetta er litið. hefur raun-
verulegt vægi launa aukist um 23% upp í alls 
59% eða um 33% upp í 49%. 

Ferill lánskjaravísi tölu á nýjum grunni á 
mynd 1 fylgir megindrá t tum hér lendrar hag-

sveiflu, þó með þeirri töf , sem yfirleitt er á 
því. að vandkvæði leiði til e fnahagsaðgerða , 
eða á hinn bóginn að endurbat i og uppgangur 
leiði til k ja rabó ta . Meðan á þessari töf 
s tendur . virðist a tvinnufyr i r tækjum óhagræði 
að því að fylgja nýja grundvell inum. t . d . 
þegar s íðbúnar kauphækkani r falla saman við 
af turkipp, áður en efnahagsaðgerðir koma til 
sk ja lanna . Þaðan af falla hagsmunir saman 
fram að næsta misgengi á öndverðan veg. 
Meðfylgjandi yfirlit sýnir hagsveifluáhrif í 
tö lum. hliðstætt fyrri langt ímasamanburði : 

Meðalhœkkun á ári Hlutfallsmunur 
Grunnur: Elciri % Nýr % Alls% Á ári % 

1966-69 12.8 I 11.0 -5.1 -1 .7 
1969-74 20.0 I 24.2 18.7 3.5 
1974-76 38.8 I 34.8 -5.9 -2,9 
1976-82 46.4 I 47.1 3.0 0,5 

II 47.8 5.9 1.0 
1982-84 53.1 I 45.5 -10.2 -5.0 

II 47.2 -7.9 -3.8 
1984-89 1/1 23.1 I 23.9 2.9 0.6 

II 24,6 5.6 1.2 

Af þessu yfirliti sést, að lánskjaravísitala 
skv. nýja grundvell inum hefði veitt mótvægi 
gegn hagsveiflunni á bilinu 0 , 5 - 5 , 0 % af verð-
tryggðum lánastofni á ári að tiltölu við upp-
færslu eftir vísitölu skv. eldri grunni. Munur 
þessi gildir j ö fnum höndum um lánastofn og 
greiðsiur hvers árs upp frá því. Á heilum 
sveiflum til hvorrar át tar nam munurinn allt 
f r á -10 ,2% ( e ð a - 7 , 9 % skv. II) upp í 18,7%, en 
svo mikil samsöfnuð áhrif geta haft afdrifarík 
áhrif á f já rhagss töðuna . Ótvírætt má telja 
þet ta meginástæðuna fyrir nýgerðri breytingu 
grundvallar lánskjaravísi tölu. enda þótt ætíð 
hljóti að vera áli tamál, hvort vert sé að ráðast 
í svo umfangsmikla breytingu. 

5. Frávik frá jöfnum ferli 
Það er að öðru jö fnu gæðamerki , að vísi-

tala til viðmiðunar taki tiltölulega jö fnum 
breytingum um lei tnistefnuna f remur en að 
sýna snögga og mikla rykki. Á ð u r var re iknað 
út , að meðaltal kauptaxta og greiddra launa 
ASÍ (nýr grunnur I) sýndi 2,1% staðalfrávik 
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2. Breyting milli ársfjórðunga á lánskjaravísitölu samkvæmt eldri og nýjum grunni II 

mánaðar legra hreyfinga á móti 1,75% fráviki 
lánskjaravísi tölu á fyrri grunni . Þótt þet ta sé 
talsverður munur , he fur hann varla úrslita-
þýðingu, og er tæpast vert að endur taka 

útreikninginn um síðara tilvikið (nýr grunnur 
II). 
Á mynd 2 eru sýndar ársf jórðungslegar 

breytingar. Meiri breytingar á nýjum grunni 

3. Breyting milli mánaöa á lánskjaravísitölu samkvæmt eldri og nýjum grunni 
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Breyting milli mánaöa á lánskjaravísitölu samkvæmt eldri og nýjum grunni II 
Janúar 1986 - desember 1988 

% % 

eru talsvert tíðari (38 talsins) en á hinum eldri 
(24), en um þriðjungur breytinga er jafn (30). 
Fróðlegt er einnig að skoða skemmri tímabil 
„í smásjá" mánaðarlegra breytinga. Dæmi er 
tekið á mynd 3 af árunum 1981-83, sem kunn 
eru að miklum gengisbreytingum og víxlverk-
unum verðlags og kaupgjalds. Verðlagsbreyt-
ingarnar skv. eldri grunni cru þá oftar meiri 
en launatengdi nýi grunnurinn sýnir, og verð-
lagið fer þá frekar á undan. þótt sambandið sé 
þó einnig á hinn veginn. Hið gagnstæða 
kemur fram á mynd 4, sem nær yfir 1986-88 
og líkist meira venjubundinni afstöðu vísi-
talnanna, þar sem launatengda vísitalan 
hækkar mun oftar meira og fer fremur fyrir í 
fcrlinum. Báðar vísitölurnar eru þó furðulega 
samfallandi í gengis- og launabreytingaferl-
inum 1988, enda voru æði bcin orsakatengsl 
þar á milli. 

6. Ferill 1979-88 
Verðtrygging samkvæmt lánskjaravísitölu 

hefur aðeins verið í gildi frá 1979. Er því fróð-
legt að skoða nánar, hvernig hinar ýmsu vísi-
tölur með launainnihaldi hafa þróast á tæpum 
áratug frá því ári að tiltölu við lánskjaravísi-

tölu á fyrri grunni. Kemur það fram á mynd 5. 
Ferillinn skiptist í megindráttum í þrjá kafla. 
Vísitölurnar eru allar nokkuð samstíga fram 
til 1982. Næstu 2 - 3 ár lækka þær ört að tiltölu 
við lánskjaravísitölu. Þetta er hið umtalaða 
misgengisskeið. Launataxtarnir fara niður úr 
öllu valdi, enda eru þeir áreiðanlega vantaldir 
og þar með óhæf viðmiðun. Greidd laun taka 
hins vegar að hækka ört í samanburðinum, 
einkum frá 1986, og komast upp fyrir láns-
kjaravísitölu 1987-88. Meðaltal taxta og 
greiddra launa, hér á undan kallað nýr 
grunnur I, liggur að sjálfsögöu þarna mitt á 
milli. Launavísitala til greiðslujöfnunar (nýr 
grunnur II) hefur raunar aðeins gilt frá 1985, 
en bakreiknuð til júní 1979 til þeirra nota, 
sem hún er ætluð. Hún lækkaði minnst launa-
kvarðanna gagnvart lánskjaravísitölu, um 
7% til 1984, cn hækkaöi ört frá 1985 og náði 
næstum til jafns við lánskjaravísitölu að meðai-
tali 1988. 

7. Helstu ályktanir 
Helstu niðurstööur, sem komist hefur verið 

að, og frekari ályktanir, sem af þeim má 
draga. eru eftirfarandi: 
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Lánskjaravísitala meö mismunandi launavísitölu ígrunni sem hlutfall 
af eidri lánskjaravísitölu 
1979- 1988, 1979 = 100 

a) Frá langtímaviðhorfi skilur lítið á milli 
fyrri grundvallar lánskjaravísitölu og þess, 
sem nú hefur verið valinn. Nokkrar líkur 
eru til þess, að hækkun verði eilítið meiri á 
nýjum grunni. Það mun þó ráðast af gerð 
hinnar nýju launavísitölu. Pegar reynsla af 
henni liggur fyrir, mun væntanlega auð-
gert að j a fna muninn með vöxtum nýrra 
lána og breytilegum vöxtum hinna eldri. 

b) Sveifluhegðun vísi tölunnar er launþegum 
mun hagstæðari á nýjum grunni og vænt-
anlega einnig a tvinnufyr i r tækjum að 
undanski ldum stut tum töfum milli launa 
og verðlags. U m leið getur vísitalan 
verkað nokkuð til svei f lu jöfnunar í hag-
kerf inu. 

c) Ferill vísi tölunnar á nýjum grunni virðist 
nokkru rykkjót tar i en á hinum fyrri. A ð 
auki má benda á meiri mælingarvanda og 

þörf leiðréttinga eftir á við gerð launavísi-
tölu í nýja grundvellinum. Mikið veltur 
þvf á vandaðri gerð launavísi tölunnar. 

d) A ð fengnum hinum nýja grundvelli virðist 
lítilvæg ástæða til sérstakrar greiöslu-
jö fnuna r fasteignaveðlána, svo að til álita 
ætti að koma að a fnema lög þess efnis. 

e) Gagnrýni á breytingu grundvallar láns-
kjaravísi tölu beinist ekki að ráði að eigin-
leikum nýja grundvallarins, heldur að 
óhagstæðum áhrifum þess á traustið á f j á r -
magnsmarkaði , að slíkt fordæmi hefur 
verið gefið um breytingar. Undirstr ika ber 
þýðingu þess, að hér sé um brcytingu í eitt 
skipti fyrir öll að ræða, er myndi varan-
legan grunn lánskjaravísi tölunnar og 
þeirra f járskuldbindinga, sem henni eru 
tengdar , samanber yfirlýsingu viðskipta-
ráðherra þess efnis. 
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Tafla 1. Samanburður á lánskjaravísitölu samkvæmt eldri og nýjum grunni. 
1966-1988, 1966 = 100 

Eldri grunnur Nýr grunnur I og 11 
Breyting Breyting Hlutfall 

Vísitala milli ára Vísitala 
l 

milli ára nýr/eldri 

1966 100,0 100,0 100.0 
1967 103,0 3.0% 104,1 4,1% 101,0 
1968 117,2 13.8% 1 14,3 9,9% 97,6 
1969 143,6 22,5% 136,6 19,5% 95,2 
1970 166,2 15,8% 166,9 22,2% 100,4 
1971 180,2 8,4% 186.2 11,6% 103,4 
1972 203,5 13.0% 221.7 19,0% 108,9 
1973 248,6 22,1% 273,4 23,3% 110,0 
1974 357,4 43,8% 403.4 47,6% 112,9 
1975 531,7 48.8% 573,2 42,1% 107,8 
1976 688.5 29,5% 732,6 27,8% 106,4 
1977 894.4 29,9% 968.2 32,2% 108,2 
1978 1.295,9 44.9% 1.434,0 48,1% 110,7 
1979 1.869,9 44,3% 2.071,2 44.4% 110,8 
1980 2.944,7 57,5% 3.204.3 54.7% 108,8 
1981 4.483,9 52,3% 4.881.6 52,3% 108,9 
198? 6.778,2 51,2% 7.424,7 52,1% 109,5 
1983 12.132,7 79,0% 12.475,1 68,0% 102,8 
1984 15.891,4 31,0% 15.715,4 26,5% 99,3 
1985 20.762,2 30,7% 20.772,5 31,7% 100,0 
1986 25.876,5 24,6% 26.167,5 26,0% 101,1 
1987 30.389.8 17,4% 31.815,4 21.6% 104,7 
1988 37.499.7 23,4% 38.452,7 21 , 1% 102,8 
1989 1/1 40.494.8 7,9% 41.196.5 7,1% 101,7 

1979 
II 

2.092,7 45,9% 111 ,9 
1980 3.281,3 56,8% 111,4 
1981 4.999,4 52,4% 111 ,5 
1982 7.638,7 52,8% 112,7 
1983 12.862,4 68,4% 106.0 
1984 16.550.4 28.7% 104,1 
1985 21.686,5 31,0% 104,5 
1986 27.480,3 26.7% 106,2 
1987 33.223.3 20,9% 109,3 
1988 41.386,8 24,6% 110,4 
1989 1/1 44.553.1 7,6% 110,0 

Þegar talað er um nýjan grunn lánskjaravísitöl unnar I og II á þessum blöðum. er átt við eftirfarandi sam-
setningu: 

Nýr grunnur 1: 
1/3 fvís., 1/3 bvís., 1/6 vísitala launataxta ASÍ og 1/6 vísitala greiddra launa ASÍ. 

Nýr grunnur II: 
1966-júní 1979: eins og nýr grunnur I. 
Júlí 1979-1988: 1/3 fvís., 1/3 bvís. og 1/3 launavísitala til greiðslujöfnunar. 
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Tafla 2. Lánskjaravísitala með mismunandi launavísitölu í grunni. 
1979-1988, 1979 = 100 

Launataxtar Greiddlaun Nýrgrunnurl Nýr grunnur II 
Breyttng Breyting Breyting Breyting 

Vísitala milliára Vísitala milli ára Vísitala milli ára Vísitala milli ára 

1979 100,0 100,0 100,0 100,0 
1980 155,0 55,0% 154,4 54,4% 154,7 54,7% 156,8 56,8% 
1981 235,8 52,1% 235,5 52,5% 235,7 52,3% 238,9 52,4% 
1982 356,2 51 , 1% 360,7 53,2% 358,5 52,1% 365,0 52,8% 
1983 595,6 67,2% 609,0 68,8% 602,3 68,0% 614,6 68,4% 
1984 750,6 26,0% 772,9 26,9% 761,7 26,5% 790,9 28,7% 
1985 983,4 31,0% 1.022,8 32,3% 1.002,9- 31,7% 1.036,3 31,0% 
1986 1.229,0 25,0% 1.298,8 27,0% 1.263,4 26,0% 1.313,2 26,7% 
1987 1.446,6 17,7% 1.631,2 25,6% 1.536,0 21,6% 1.587,6 20,9% 
1988 1.710,6 18,2% 2.024,3 24,1% 1.860,8 21 , 1% 1.977,7 24,6% 
1989 1/1 1.827,5 6,8% 2.163,4 6,9% 1.988,4 6,9% 2.128,4 7,6% 

Hlutfall af lánskjaravísitölu samkvœmt eldri grunni 

1979 100,0 100,0 100,0 100,0 
1980 98,4 98,0 98,2 99,6 
1981 98,3 98,2 98,3 99,6 
1982 98,3 99,5 98,9 100,7 
1983 91,8 93,9 92,8 94,7 
1984 88,3 90,9 89,6 93,1 
1985 88,6 92,1 90,3 93,3 
1986 88,8 93,9 91,3 94,9 
1987 89,0 100,4 94,5 97,7 
1988 85,3 100,9 92,8 98,6 
19891/1 84,4 99,9 91,8 98,3 



Eiríkur Guönason: 

B i n d i s k y l d a 

Víða erlendis hcfur notkun bindiskyldu 
verið tekin til endurskoðunar undanfarin ár. 
Hér á landi hafa einnig verið gerðar verulegar 
breytingar í þcssum efnum og ætla má að fram-
undan kunni að vera enn frekari breytingar. Í 
þessari grein er fjallað um þessi mál og er hér 
í fyrstu gefinn stuttur útdráttur. 

Sýnd eru dæmi um að bindiskylda stuðlar 
að varðveislu gjaldeyrisvarasjóðs og að þess 
er ekki síst þörf ef Seðlabanki veitir inn-
lendum aðilum lán. Þörf fyrir bindingu virðist 
vera því minni sem þróun lánamarkaða er 
lengra komin, t .d. varðandi lánsfjáröflun 
rfkisins. Framkvæmd bindingar getur veriö 
með ýmsu móti hvað varðar stofnanir, reikni-
grunn. reikniaðferð og það hvernig hún er 
uppfyllt. Víða erlendis miðast bindireglur nú 
fremur við tiltekna fjármálastarfsemi en 
stofnanir. Virðist hafa dregiö úr því að bind-
ing sé notuð til að afla lánsfjár í ákveðnum til-
gangi en eftir stendur að hún gegnir víða 
mikilvægu hlutverki til aðhalds í peningamál-
um. Hér á landi hefur dregið mjög úr bind-
ingu og einnig úr lánum Seölabanka til inn-
lánsstofnana síðustu f jögur ár. Seðlabankinn 
hefur jafnan greitt vexti og/eða verðbætur af 
bundnu fé. Raunvextir bundins f jár voru 4% 
hærri en raunvextir sparibóka að meðaltali 
síðustu átta ár. 

I. Dæmi um hlutverk bindiskyldu 
Seðlabanki hefur sérstöðu m. a. vegna þess 

að honum er falið að varðveita gjaldeyris-

varasjóð og gefa út seðla og mynt. Í töflu 1 eru 
sett fram tilbúin dæmi um einfalda reikninga 
slíks banka til að varpa ljósi á þau áhrif sem 
binding getur haft. 

Tafla 1. Dæmi um reikninga Seðlabanka. 

A B C D 

1. Gjaldeyrir 100 100 50 100 
2. Lán 0 50 50 50 
3. Eigniralls( 1+2=4+5) 100 150 100 150 
4. Seölar og mynt 100 150 100 100 
5. Binding eöa aörar 

innstæöur 0 0 0 50 

Dæmi A sýnir Seðlabanka sem einungis 
geymir gjaldeyri, en á móti hefur hann gefið 
út gjaldmiðil, seðla og mynt, sem fólk og 
fyrirtæki í hagkerfinu nota. Á meðan seðl-
arnir eru í umferð eru þeir ráðstöfunarfé 
Seðlabankans líkt og eigið fé fyrirtækja eða 
innlán í banka. Þess ber að geta hér að seðlar 
og mynt í umferð á Íslandi eru mun minni en 
svo að þeir skapi nægilegt mótvægi við þá 
gjaldeyrisstöðu sem talin er hæfileg. Verður 
vikið að þessu síðar. í næstu dæmum hugsum 
við okkur að Seðlabankinn veiti innlendum 
aðila lán og athugum hvað getur gerst í fram-
haldi af því. Seðlar og mynt í umferð gætu 
aukist eins og sýnt er í dæmi B. í daglegu tali 
er þessi atburðarás gjarnan nefnd seðlaprent-
un. Við þetta eykst greiðslugetan og spurn-
ingin er hvaða áhrif það getur haft. Hér skulu 
nefnd þrenns konar áhrif. 
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Þetta gæti í fyrsta lagi orðið til þess að auka 
framleiðslu í landinu en til að svo megi verða 
þurfa þau skilyrði að vera til staðar að fram-
leiðslugetan hafi ekki verið að fullu nýtt. 
Dæmi um þetta er atvinnuleysi þrátt fyrir arð-
bæra atvinnumöguleika sem ekki nýtast 
sökum fjárskorts. Viðbótarpeningar geta þá 
fengið hjólin til að snúast á ný eins og sagt er. 

Sé hins vegar um að ræða fuila nýtingu 
framleiðsluþáttanna, t .d . fulla atvinnu eða 
jafnvel skort á vinnuafli, myndi þetta hafa 
gerólík áhrif. Aukin eftirspurn sem greiðslu-
getunni fylgir myndi aö líkindum valda verð-
hækkunum. Fleiri krónur til að miðla sömu 
framleiðslunni þýðir aðeins að verð hennar 
breytist. 

Í þriðja lagi má hugsa sér að aukinni eftir-
spurn sé mætt með auknu framboði erlendis 
frá, þ .e . auknum innflutningi. Þetta er sýnt í 
dœmi C. Þar er raunar gert ráð fyrir að fólk og 
fyrirtæki vilji ekki eiga viðbótarpeningana 
heldur skipta þeim öllum fyrir innflutta vöru 
eða þjónustu. Það rýrir viðskiptajöfnuð við 
útlönd og gjaldeyrisvarasjóðinn. Þetta þarf 
ekki að hafa í för með sér verðhækkanir, 
nema viðskiptajöfnuður verði svo lélegur og 
gjaldeyrisstaðan rýr, aö þetta leiði til þess að 
gengi krónunnar gagnvart erlendum gjald-
miðlum lækki. 

Fræðilega má hugsa sér að dæmi C verði til 
á þann hátt að lán Seðlabankans komi í stað 
erlendra lána. Aðili, sem hefur fengið lán er-
lendis, fær þá innlent lán af fé sem sprottið er 
úr Seðlabankanum og endurgreiðir erlenda 
lánið. Við þetta myndi gjaldeyrisstaða rýrna, 
en ekki vegna lélegs viðskiptajafnaðar heldur 
f jármagnsjafnaðar við útlönd. Þetta er hins 
vegar aðeins fræðilegur möguleiki sem bygg-
ist á þeirri forsendu að nákvæmum skömmt-
unaraðferðum sé beitt við lánveitingar og er-
lendar lántökur. Væri reynt að fara þessa leið 
eru mestar líkur á að Seðlabankalánið komi 
til viðbótar erlenda láninu og leiddi annað-
hvort til verðhækkana, sbr. það sem sagt var 
um dæmi B, og/eða innflutnings, sbr. það sem 
sagt var um dæmi C. 

Dœmi D sýnir hins vegar að unnt er að 

varðveita gjaldeyrisvarasjóðinn ef þess er 
gætt aö fá eitthvert mótvægi viö lánveitingu 
Seðlabankans. Þar er sýnd binding á móti lán-
inu en samanburður á dæmum C og D sýnir 
að einnig má halda því fram að bindingin 
standi á móti gjaldeyrisstöðunni. 

Dæmin A - D eru einskonar dæmisaga um 
það hvað getur gerst ef Seðlabanki veitir lán. 
Hægt er að segja hliðstæða sögu með því að 
byrja á hinum endanum og setja upp það 
dæmi að bankinn lækki bindingu. Það hefur 
hliðstæð áhrif og ný lánveiting og krefst sömu 
aðgátar. 

Þótt dæmin séu einfölduð mynd af raun-
veruleikanum sýna þau í hnotskurn að gjald-
eyrisvarasjóður varöveitist því aðeins aö 
Seðlabankinn hafi eitthvert ráðstöfunarfé til 
mótvægis honum. Það geta verið seðlar og 
mynt eöa innstæður. þ .m. t . bundnar inn-
stæöur. Þau sýna einnig að lánveitingar hans 
geta haft skaðleg áhrif nema slíkt mótvægi sé 
aukið meö einhverjum hætti. Með þessu er 
ekki verið að segja að bindiskylda sé undir 
öllum kringumstæðum nauðsynleg eða óhjá-
kvæmileg. Hún er hins vegar nauðsynleg ef 
ekki eru önnur stjórntæki til staðar og Seðla-
banki veitir innlendum aðilum lán á tímum 
þegar atvinna er næg. 

Þess ber að geta að dæmin að framan eru 
aðeins byggð á einfaldri bókhaldsjöfnu þar 
sem forsendurnar eru öfgakenndar. Ýmist er 
gert ráð fyrir að hagkerfiö taki við öllu fénu 
sem Seðlabanki veitir að láni og haldi því í 
formi seðla og myntar eða engu. Þau sýna 
ekki líklegustu útkomuna, sem er einhver 
blanda af þessu, né heldur sýna þau áhrifin á 
útlánagetu innlánsstofnana og þá aukningu 
peningamagns og innlána sem af henni getur 
leitt. Slík áhrif eru háð ýmsum atriðum eins 
og þeim hve mikil tilhneiging er til innflutn-
ings vöru og þjónustu, sem aftur ræðst líklega 
af gengi, vöxtum, tekjuhorfum og verðbólgu-
horfum svo að dæmi séu nefnd. Skal í þessu 
sambandi aðeins vísað til greinar í Fjármála-
tíðindum 1978 um bindiskyldu þar sem m.a . 
er fjallað um margföldunaráhrif í peninga-
kerfinu. 
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Í umræðunni hér á landi virðist oft gæta 
misskilnings varðandi bindiskyldu. Er gjarn-
an sagt að tilvist hennar sé á einum t íma rök-
studd með einum hætti og á öörum t íma öðr-
um. Af einföldu dæmunum hér að f raman 
ætti að skýrast hvers vegna atriði eins og lán 
Seðlabankans , gjaldeyrisvarasjööur , viö-
sk ip ta jö fnuður viö útlönd eða verðbólga eru 
gjarnan nefnd í sömu andrá og bindiskylda. 

II. Tegundir bindingar 
Til eru f jö lmörg dæmi um mismunandi teg-

undir bindingar. Yfirleitt reiknast hún af ein-
hverri s tærð. sem fengin er úr e fnahag eða 
öðru reikningsuppgjöri þeirra s tofnana sem 
háðar eru bindingu. Þessa stærð má kalla 
reiknigrunn. Grunnur inn getur verið stöðu-
stærð, t. d. innlán í lok mánaða r , eða breyting 
á s töðustærð, t . d . breyting innlána í til-
t eknum mánuði , eða loks flæðistærð. t . d . 
innkomið ráðs töfunar fé á ti l teknu tímabili. 
Grunnur inn getur verið af skuldahlið efna-
hagsreiknings eins og innlán eða annað ráð-
s tö funar fé , eöa eignahliðinni eins og útlán 
eða ve rðbré fakaup . 

Til að uppfylla bindingu þarf hlutaðeigandi 

s tofnun að eiga og/eða kaupa vissar eignir, 
sem kalla má hæfar eignir. Þet ta geta verið 
vissar innstæður, peningar í sjóði eða tiltekin 
verðbréf svo að dæmi séu tekin. Það getur 
verið mismunandi hvort þessar eignir eru 
bundnar í þeim skilningi að viðkomandi 
s tofnun geti ráðstafað þeim að vild eða ekki. 
Peningum í sjóði og seljanlegu verðbréfi 
getur hún t . d . ráðstafað, en ekki innstæðu á 
bundnum reikningi eða óframsel janlegu 
verðbréfi . E n n f r e m u r er ýmist um það aö 
ræða að þessar eignir nái tilteknu lágmarki að 
meðaltali yfir eitthvert t ímabil eða þær nái 
lágmarkinu á vissum augnablikum þegar eftirlit 
er með því haft og standi í stað þar til næst er 
litið eft ir því eða loks að þær nái lágmarkinu 
aðeins þegar litið er eftir því cn geti minnkað 
eöa horf ið úr reikningum viðkomandi stofn-
unar þess á milli. 

Svo vill til að þegar þetta er ri tað eru í gildi 
a . m . k . f jó ra r mismunandi bindireglur hér á 
landi. Bindiskylda innlánsstofnana er nú 
rc iknuð bæöi af stöðu innlána og breytingu 
þeirra og uppfyllt með innstæðum á bundnum 
reikningi í Seðlabankanum. Innlánsstofnun 
hefur ekki aðgang að þessum innstæðum og 
fær því aðeins greitt út af reikningi s ínum að 

Yfirlit I. Almenn innlánsbinding innlánsstofnana hjá Seðlabanka 
v/verðtryggðra og óverðtryggðra innlána haustið 1988. 

Hlutfall afstöðu: 12% 
Hlutfall af 
breytingu: 20% 
Reiknigrunnur Innlán í lok mánaðar með þeim vöxtum og/eða verðbótum sem kunna að hafa verið færð 

á innlánsreikninga skv. venju hlutaðeigandi stofnunar. 
Stofnanir: Viðskiptabankar, sparisjóðir, innlánsdeildir samvinnufélaga. 
Hæfareignir: Innstæður á bundnum reikningi í Seðlabanka án áfallinna verðbóta frá næstliðnum ára-

mótum. 
Kjör bundinna 
innstæðna: Full verðtrygging, cngir vextir. 
Eftirlitstíðni: Mánaðarleg. 
Viðurlög: Færsla vegna bindingar getur tæmt innstæðu á viðskiptareikningi og þarf hlutaðeigandi 

stofnun jafnvel að kaupa sér lánsfé til að afstýra yfirdrætti þar. 
Nánari lýsing: Skömmu eftir miðjan mánuð er flutt innstæða af viðskiptarcikningi á bundinn reikning 

í Seðlabankanum svo að innstæðan á bundna reikningnum verði 12% af innlánum hjá 
viðkomandi stofnun um næstliðin mánaðamót. Innleggið skal þó ckki vera hærra cn 
20% af aukningu innlána í næstliðnum mánuði. 
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Yfirlit 2. Binding innlánsstofnana hjá Seðlahanka 
v/innlána á innlendum gjaldeyrisreikningum haustið 1988. 

Hlutfall afstööu: 12% 
Reiknigrunnur: lnnlán á innlendum gjaldeyrisreikningum (IG). 
Hæfar eignir: Innstæðu rá IG-reikningum í Seðlabanka. 
Eftirlitstíðni: Sífelld. 
Stofnanir: Viðskiptabankar og sparisjóðir. 
Kjör bundinna 
innstæðna: Gengisbinding. Vextir endurskoðaöir mánaðarlega meö hliösjón afvöxtum á erlendum 

lánamörkuöum. 
Framkvæmd: Bönkum og sparisjóöum ber sjálfum aö sjá til þess aö innstæður í Seðlabanka séu ekki 

lægri en sem svarar bindihlutfallinu (nú 12%) af innlánum hjá þcim á innlcndum gjald-
eyrisreikningum. 

innlán almennings h j á ' h e n n i hafi minnkaö 
eöa að bindiskylduhlutfall ið hafi verið 
lækkað. Lausaf járh lu t fa l l innlánsstofnana 
reiknast af ráðs töfunar fé þeirra í lok hvers 
m á n a ð a r og ber að f ramfylg ja reglunum með 
því að eiga tiltekið lágmark af peningum í 
sjöði og fleiri t egundum lauss f j á r aö meöal-
tali í næsta mánuði á eftir. Þessu tvennu er 
nánar lýst í meðfylgjandi yfirlitum. Á lífeyris-
s jóðum hvílir sú kvöð að kaupa verðbréf Bygg-
ingarsjóðs ríkisins fyrir sem svarar 55% af 
innkomnu ráðs tö funar fé í hver jum ársf jórð-
ungi. Þau bréf eru óf ramsel jan leg og hl jóta 
því að verða í eigu s jóðanna út lánst ímann. 
Loks hafa nýlega verið sett lög um kaup verð-
bréfas jóða á spariskír te inum ríkissjóðs. Ber 
þeim aö kaupa skírteini fyrir sem svarar 20% 
af aukningu r áðs tö funa r f j á r frá 1. júlí 1988. 
Spariskírteini eru að sjálfsögðu f ramsel jan-
leg, þannig aö sjóðirnir geta selt þau a f tu r . en 
verða þá að kaupa í staðinn önnur spari-
skírteini , nema ráðs töfunar fé þeirra hafi 
minnkað . 

Þessum kafla skal nú l júka með því að birta 
stytta endursögn úr bók sem O E C D gaf út 
árið 1985 og f ja l lar m . a . um mismunandi 
f r amkvæmd bindingar.1 ) 

Bindiskylda er eitt elsta og útbre iddasta 
s t jórntækið sem notað er til að hafa áhrif á 
eignir pen ingas tofnana . Víða um lönd var því 

1) Bingham, T. R . G . , 1985: Banking and monetary policy. 
OECD, París. 

fyrst beitt til að tryggja hag viðskiptavina. en 
síðar í þeim tilgangi aö hafa áhrif á peninga-
f r amboð . Bindiskylda getur haft verulegáhri f 
á eðli og þróun peningakerfis . Sé bönkum 
gert að eiga ti l teknar vaxtalausar eignir um-
fram það sem þeir myndu ella eiga verður 
kos tnaður við að taka við innlánum meiri en 
ella. Því reyna þeir að finna leiðir til aö sneiða 
f r amhjá þeim atriðum sem mynda grundvöll 
bindiskyldu. Við vissar aðstæður getur skap-
ast ósamræmi í samkeppnisaöstöðu s tofnana 
þeim í hag sem hafa fáa eða enga bindiskylda 
liði í reikningum sínum og beinir bindiskylda 
lánsfjármiðlun gjarnan inn á nýjar brautir . 
Viðbrögö st jórnvalda við svona „sleppivið-
leitni" hafa í fyrsta lagi verið þau að reyna að 
búa svo um hnútana að erf iðara sé að sleppa 
með því aö breikka grundvöll bindingarinnar 
og brcyta útfærslu hcnnar að öðru leyti. Í 
öðru lagi hafa þau reynt að draga úr viðleitn-
inni til að sleppa t. d. með því að lækka bindi-
hlutföll. Varðandi fyrra atriðið hefur þróunin 
m. a. verið í þá átt að leggja bindingu á fleiri 
s tofnanir en áður og einnig á fleiri efnahags-
liði en áður . Binding virðist í fyrstu hafa veriö 
e inskorðuö við banka , en síöar meir einnig 
beitt gagnvart spar is jóöum, veðdei ldum, 
tryggingarfélögum og ýmsum f já rmálas tofn-
unum. Vegna margvíslegra breytinga á f jár-
magnsmörkuðum virðist þróunin nú vera í þá 
átt að víkja frá aðgreiningu eftir s tofnunum 
en miða reglur um bindingu við ti l teknar teg-
undir fjárskuldbindinga eöa tiltekna fjármála-
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starfsemi burtséð frá því hver stofnunin er 
sem hana stundar. 

Bindiskylda getur verið stjórntæki sem 
beitt er til að veita aðhald í peningamálum. 
En hinar ýmsu tegundir bindingar geta líka 
tekið á sig þá mynd að vera leið til að beina fé 
í tiltekinn farveg. Síðustu ár hefur víða verið 
dregið úr því síðarnefnda m. a. vegna þess að 
jafnvel langtímaskuldbindingar hafa orðið 
auðseljanlegar. Bindiskylda hefur hins vegar 
breyst í það horf að verða aðeins eða að 
mestu uppfyllt með innstæðum í seðlabanka 
eða öðrum kröfum á hann. Ein ástæða þess að 
lögð hefur verið aukin áhersla á kröfur á 
scðlabanka í þessu sambandi var aukin þýð-
ing pcningamagns í sambandi við stjórn pcn-
ingamála. Pað er betra samband milli pen-
ingamagns og innstæðna í seðlabanka en milli 
peningamagns og hinna ýmsu eignaliöa scm 
notaðir hafa verið til að uppfylla bindiskyldu. 

Það er eftirtektarvcrt að eftir því sem eignir 
sem uppfylla bindiskylduákvæði hafa færst 
meira í það horf aö vera kröfur á seðlabanka 
hcfur binditími þeirra lengst í sumum tilfell-
um. Þegar öryggissjónarmið og ncytcnda-
vernd ráða ferðinni er lögö megináhersla á að 
hæfar eignir séu lausar. Þegar skyldan er not-
lð sem stjórntæki í peningamálum getur hins 
vegar verið mikilvægt að féð sé bundið. 

III. Önnur tœki í stað bindingar? 
Hér á eftir er stuttlega vikið að öðrum 

stjórntækjum eða leiðum sem komið geta í 
stað bindingar, en á það skal bent að óráðlegt 
getur verið að lækka bindingu á meðan ekki 
hefur skapast grundvöllur fyrir öðrum að-
ferðum í hennar staö. Eins ogfram kemur hér 
á eftir geta aðrar aðferðir strandað á ýmsu, 
þ .á m. pólitískum vilja til breytinga. Sé talið 
æskilegt að draga úr bindiskyldu má ljóst vera 
að á móti þarf annaðhvort að auka annað ráð-
stöfunarfé Seðlabankans eða draga úr lán-
veitingum hans. Bankinn á einkum viðskipti 
viö ríki og innlánsstofnanir. Athyglin hlýtur 
því að beinast að leiðum til aö draga úr lánum 
til þessara aöila eða auka innstæður þeirra við 
bankann. Í apríl 1985 var binding lækkuð og 

lán til innlánsstofnana lækkuð á móti. Spurn-
ing er hvort hægt er að ganga lengra í niður-
skurði lánveitinga. Í því sambandi hefur 
bankinn að undanförnu einkum beint athygl-
inni að ýmiskonar fyrirgreiðslu við innláns-
stofnanir, sbr. breytingarnar í febrúar 1987 er 
átak var gert til að minnka skammtímalán 
innlánsstofnana í formi yfirdráttar eöa víxil-
lána. Hefur bankinn stuðlað að uppbyggingu 
millibankamarkaöar sem komiö getur í stað 
slíkrar fyrirgreiöslu. Jafnframt hefur vcrið 
unnið aö uppbyggingu ríkisvíxlamarkaðar, 
en á því sviði má að líkindum gera mun betur 
þannig aö ríkissjóður mæti greiðsluþörf sinni 
með sölu víxla á markaði fremur en lántöku í 
Seðlabankanum. Hefur Seðlabankinn lengi 
haft þá stcfnu að ríkissjóður leggi aukna 
áherslu á slíka öflun lánsfjár. I skýrslu bank-
ans til ríkisstjórnar í desember 1987 var þessa 
m.a. getið: „Sett veröi ákvcðin markmið um 
sölu ríkisvíxla og spariskírteina innan ársins 
sem taki mið af lánsþörf ríkisins á hverjum 
tíma. Vaxtakjör verði sveigjanlegogtryggi að 
settum markmiðum veröi náö". Hætt er við 
að slík ásókn ríkissjóðs í lán af markaðnum 
þrýsti vöxtum upp á viö þegar lánsfjárþörfin 
er mikil. Á þetta yröi líklega bent sem orsök 
hárra vaxta og óvíst er að ætíð sé pólitískur 
vilji til aö verja þaö mál. Hér er því komið að 
einum mikilvægasta kjarna málsins, þ .e . 
spurningunni um það hvernig valið er milli 
þess að binda fé og beina því í ákveðinn 
farveg til að afla ódýrra lána í ákveðnum til-
gangi og hins að afla lánsfjár á markaðnum 
með þeim vöxtum sem það kostar. Fyrri leið-
in getur falið í sér lægri vaxtakostnað þeirra 
sem njóta góðs af, en hún eykur að líkindum 
vaxtakostnað annarra lánþega (eða lækkar 
vexti innlána) því að stofnanir sem háðar eru 
bindingu verða að hafa vaxtamun sinn af út-
lánum og innlánum meiri en ella ef hluti af 
ráðstöfunarfé þeirra er tekinn inn á vaxtalága 
reikninga. Síðari leiðin felur í sér möguleika á 
lægri bindiskyldu og leiðir að líkindum til 
jöfnunar vaxtakostnaðar í hagkerfinu. 

Sala ríkisvíxla hentar einkum í stað stuttra 
lána sem ríkissjóður tekur gjarnan með yfir-
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drætti á viðskiptareikningi í Seðlabankanum. 
En dæmi eru einnig um löng lán Seðlabank-
ans til ríkissjóðs og má því spyrja hvort hægt 
sé að draga úr þeim eða jafnvel að snúa dæm-
inu við svo að ríkissjóður eigi innstæður í 
bankanum. Löng lán Seðlabanka til ríkis 
verða ekki veitt nema ríkissjóður hafi til þess 
heimild Alþingis. Hins vegar hefur sjaldan 
eða aldrei staðið á slíkum heimildum ef þeirra 
hefur verið leitað. Ætla mátti að hér yrði 
breyting á til góðs er ný lög um Seðlabanka 
voru sett árið 1986 því að þar kemur fram 
eftirfarandi stefna í 10. grein: „Seðlabank-
anum er heimilt að veita ríkissjóði lán til 
skamms tíma. Skulu slík lán greiðast upp 
innan þriggja mánaða frá lokum hvers fjár-
hagsárs meö lántöku eöa annarri fjáröflun 
utan Seölabanka." Með þessu má ætla að lög-
gjafinn ætlist til aö skuldir ríkis við Seðla-
banka safnist ekki þar fyrir heldur sé leitað út 
fyrir Seðlabanka ef á þarf að halda. Undir lok 
árs 1987 var ljóst að fyrst myndi reyna á þetta 
ákvæði um áramótin þar sem talsverður halli 
á ríkissjóði var fyrirsjáanlegur og skuld við 
Seðlabankann hafði aukist verulega. Kom þá 
í ljós að ekki var mikil alvara á bak við þessa 
stefnubreytingu heldur hefur hún verið gerð 
með hálfum huga því að Alþingi heimilaði 
ríkissjóði að endurgreiða Seðlabankanum 
Seðlabankalán meö nýju Seðlabankaláni að 
hluta! Þetta var gert með setningu lánsfjár-
laga fyrir árið 1988 hinn 10. janúar 1988, en 
þar segir í 34. grein: „Fjármálaráðherra er 
heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán hjá 
Seðlabanka Íslands allt að 100.000 þús. kr. á 
árinu 1987." Merk stefnuyfirlýsing Alþingis 
um lánamál ríkis og viðskipti Seðlabankans 
frá árinu 1986 var hundsuð viö þessa lagasctn-
ingu. Draga verður þá ályktun af þessari 
reynslu að vart megi búast við hóflegri lána-
notkun ríkis hjá Seðlabanka á næstunni nema 
sem afleiðingu af betri jöfnuöi tekna og 
gjalda. 

Þá má nefna að verðbréfaviðskipti Seðla-
bankans á markaði geta komið í stað bind-
ingar að einhverju eða öllu leyti. Ef bankinn 
gefur sjálfur út verðbréf eða á nógu mikið af 

markaðshæfum verðbréfum, t .d . útgefnum 
af ríkissjóði, getur hann haft áhrif á peninga-
framboð með því að kaupa og selja slík bréf. 
Til að svona aðferð komi að gagni þurfa mark-
aðsskilyrði að vera fyrir hendi. Enda þótt 
skriður hafi komist á þróun verðbréfavið-
skipta hér á landi síðustu ár má fullyrða aö 
þau séu hvergi nærri komin á það stig að hér 
sé um raunhæfan möguleika að ræða cnn sem 
komið er. 

Það þekkist einnig að seðlabankar leitist 
viö að hafa tiltekin áhrif á peningaframboö 
með gjaldeyrisviðskiptum sínum. í Sviss eru 
framvirk gjaldeyrisviðskipti eitt áhrifamesta 
stjórntækið í peningamálum.2 ' Væntanlega er 
stööuglciki gcngis meðal þeirra skilyrða scm 
uppfylla þarf cf reyna á að beita slíkum 
aðferðum. 

IV. Breytingar á Islandi 
Bindiskyldu hér á landi er ætlað að vera 

bakhjarl gjaldeyrisstöðunnar, en að auki 
hefur hún verið notuð til að afla lánsfjár sem 
beint er í ákveðinn farveg, svo sem til afurða-
lána og lána til ríkissjóðs. Vegna síðara hlut-
verksins hafa gagnrýnendur þessa fyrirkomu-
lags nefnt stjórntækiö „flæðiskyldu", sem á 
að lýsa því að féð er ekki bundið hcldur látiö 
flæða inn og aftur út úr Seðlabankanum. Eins 
og fram hefur komið í ýmsum ritgerðum um 
bindiskyldu reyndist erfitt að stemma stigu 
við aukningu afurðalánanna sem Seðlabanki 
cndurkeypti af bönkunum og var svo komið 
að allt bindiskylda féð rann í þann farveg, 
þannig að stjórntækið nýttist ekki til þess að 
veita það aðhald sem nauðsynlegt er að það 
geri svo að það megi verða bakhjarl gjaldeyr-
isstöðu. Jafnvel á meðan bindiskylda var 33% 
má segja að því fé hafi öllu verið varið til lána 
Seðlabankans. Nú síðustu ár hefur orðið 
grundvallarbreyting í þessum efnum þannig 
að bindingin verkar í meira mæli en áður sem 
bakhjarl gjaldeyrisstöðunnar. 

2) Bridel, Pascal. 1986. Grein um peningamál í Sviss. bls. 
195: Changes in money-market instruments and procedur-
es. BIS, Basle. 
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Tafla 2. Bindiskylduhlutföll. 

Almenn binding 
Hámarkshliitföli Sérstök binding 

Gildistími af aukningu innlána af heildarinnlánum Gildistími Hlutföllaf 
frá (jaðarhlutfall) (meðalhlutfall) frá heildarinnlánum 

1/1/60 30% 20% 10/6/81 2 
1/1/61 30% 15-20%" 10/7/81 3 
1/1/63 25% 20% 10/8/81 5 
1/1/64 25% 25% 25/9/81 3 
1/1/65 25% 18% 10/10/81 5 
1/10/65 30% 20% 25/11/81 2,5 
1/3/73 30% 21% 24/12/81 0 
1/7/73 30% 22% 5/2/82 3 
1/1/75 30% 23% 10/3/82 4 
1/1/76 30% 25% 20/4/82 5 
1/5/79 30% 27% 10/9/82 2 
1/6/79 30% 28% 1/11/82 0 
17/4/85 30% 18% 
1/3/87 20% 13% 
1/9/88 20% 12% 

" Tímabilið 1/1/61 til 1/1/64 gilti 15% hlutfall fyrir spariinnlán en 20% fyrir veltiinnlán. 

Í töflu 2 kemur f ram aö bindiskylduhlut-
föllum hefur verið breytt aö jafnaði annað 
hvert ár síðan 1960. Hæst var bindingin þegar 
í gildi var svonefnd sérstök binding. Hún var 
hæst 5 % af innlánum til viöbötar þeim 28% 
innlána sem bundin voru vegna a lmennu 
bindingarinnar . Sérbindingin var felld niður 
1. nóvember 1982. 

Þáttaskil urðu í notkun bindiskyldu í apríl 
1985 er hlutfall hennar var lækkað úr 28 í 18% 
um leið og Seðlabanki hætti að endurkaupa 
lán út á birgðir l andbúnaðara fu rða og ann-
arra a furða til sölu innanlands. Seðlabankinn 
hætti raunar hvers kyns endurkaupum afurða-
lána. cn bönkum var heimilað aö afla er lends 
lánsf jár til aö f j á rmagna lán út á útflutningsaf-
uröir. Mikilvægt er að gera gre inarmun á 
þessu tvennu, þ . e . innlendu a fu rða l ánunum, 
sem svo eru ne fnd , og hinum sem veitt eru út 
á útf lutningsafurðir . Lækkun bindingar var 
ætlað að gera innlánsstofnunum kleift aö ann-
ast s jálfar innlendu afurðalánin án aðs toðar 
Seðlabankans , en þar sem þær fengu heimild 
til að taka erlend lán fyrir útf lutningsafurða-
lán var ekki unnt að lækka bindingu í því 
sambandi , þótt Seðlabankinn hætti að lána í 

þennan farveg. Það hefði einungis aukið 
út lánagetu innlánsstofnana og viöskiptahalla. 
Væri heimildin a fnumin , sem innlánsstofn-
anir hafa til að taka erlend lán fyrir afurðalán-
um, mætti hins vegar lækka bindingu enn 
f rekar . Í tengslum við þessar aðgeröir setti 
Seðlabankinn upp svokallaðan erlendan lána-
kvóta, þ . e . vissan möguleika fyrir innláns-
stofnanir til að fá lán h já bankanum vegna 
lána út á útf lutningsafurðir . Var þetta m . a . 
gert til að iitlar s tofnanir gætu tekið að sér 
fyrirgreiðslu við útflutningsgreinar án þess að 
leita á er lenda lánamarkaði . í raun skiptir 
ekki máli hvort tekin eru erlend lán beint eða 
þessi lánamöguleiki í Seðlabankanum notaður. 

Í f ebrúar 1987 var á ný gerð grundvallar-
breyting er bindihlutfallið var lækkað úr 18% 
í 13% um leið og teknar voru í gagnið reglur 
um svonefnt lausafjárhlutfal l . Lækkun inn-
lánsbindingar var greidd út í lausu fé sem inn-
lánss tofnunum var ætlað að eiga í r íkara mæli 
en áöur , m. a. ríkisvíxlum. Með því var hluti 
af skuld ríkissjóðs við Seðlabankann færöur 
um t íma til innlánsstofnana auk þess sem 
óbundna r innstæöur innlánsstofnana í Seðla-
bankanum komu í stað bundinna . Reglum 
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Yfirlit 3. Reglur um lausafjárhlutfall haustið 1988. 

Hlutlall af stöðu: 9% 
Reiknigrunnur: Ráðstöfunarfé þannig skilgreint: 

Heildarskuldir (ekki eigið fé) og tekjur frá næstliðnum áramótum að frádregnum gjöld-
um frá næstliðnum áramótum og öllum gengisbundnum skuldum. 

Hæfareignir: Eftirtaldir liðir, enda sé binditími þeirra ekki lengri en þrír mánuðir: 
Innstæður á viðskiptareikningum í Seðlabanka, 
ríkisvíxlar. 
íslenskir peningar í sjóði. 
innstæðubréf í Seðlabanka, 
óbundnar nettókröfur á aðrar innlendar innlánsstofnanir1' 
jákvæður heildargjaldeyrisjöfnuður,2' enda sé hann allur í óbundnum eignum 
að frádregnum: 
stuttum skuldum við Seðlabanka og hcildargjaldeyrisjöfnuði (sé hann neikvæður) 
og nettóskuldum við aðrar innlendar innlánsstofnanir umfram 3% af reiknigrunni?) 

Eftirlitstíðni: Mánaðarleg. 
Stofnanir: Viðskiptabankar og sparisjóðir að meðtöldum veðdeildum þeirra, innlánsdcildir sam-

vinnufélaga. 
Viðurlög: Af því sem á vantar að skyldunni sé fullnægt reiknast viðurlög sem eru jafnhá mánaðar-

legum dráttarvöxtum. 
Framkvæmd: Mánaðarlega er litið á hlutfallið A/B þar scm A cr meðaltal hæfracigna í undangengnum 

mánuði en B reiknigrunnur í upphafi þess mánaðar. 

" Nettókröfur eru innstæöur og veitt lán til annarra innlánsstofnana að frádregnum sambærilegum skuldum við þær. 
Með heildargjaldeyrisjöfnuði er átt viö allar eignir í gjaldeyri eöa bundnar gengi erlends gjaldcyris að frádregnum 
öllum gengisbundnum skuldum. 
Séu skuldir við innlánsstofnanir meiri en sambærilegar eignir hjá þeim er um að ræða nettóskuld, sem þó kemur ekki til 
frádráttar nema að svo miklu leyti sem hún er meiri en 3% af reiknigrunni. 

um lausafjárhlutfal l var með þessu ætlað að 
eyða þensluáhrifum af bindilækkuninni. Lausa-
f járhlutfal l ið var í fyrstu ákveðið 7% af ráð-
s tö funar fé , en s íðar sama ár hækkað í 8 % . Í 
ágúst 1988 var það hækkað í 9 % en innláns-
binding lækkuð í 12%. Auk þessara breytinga 
voru gerðar nokkrar aðrar breytingar í við-
skiptum Seðlabanka og innlánsstofnana. Sér-
stakir víxilkvótar voru a fnumdi r og yfir-
drá t tu r á viðskiptareikningum einnig. 

Lausafjárhlutfal l er nýjung í sambandi við 
s t jórn peningamála hér á landi. Yfirlit 1 - 3 
gefa nánari lýsingu á f ramkvæmd innláns-
bindingar og lausafjárhlutfal ls en hafa ber í 
huga að sú lýsing á við reglur sem í gildi eru 
undir lok ársins 1988. Sjá má að innlánsstofn-
anir hafa mun meira val um ráðstöfun þess 
f j á r sem uppfyllir lausafjárhlutfal l ið en bind-
inguna. Sumir liöir. sem teljast með lausu fé, 

bera hærri ávöxtun en fé sem bundið er skv. 
bindiskyldu. Breytingarnar að undanförnu 
hafa því verið innlánsstofnunum í hag og gcrt 
þcim kleift að minnka vaxtamun innlána og 
útlána. Reglur um lausafjárhlutfall bera þess 
merki að með þeim var leitast við að mynda 
markað fyrir ríkisvíxla svo og að efla milli-
bankaviðskipti hér á landi. Þróun slíkra 
markaða er mikilvæg á sama tíma og dregið er 
úr bindiskyldu þar eð þeir geta tekið við þeirri 
lánsf jármiðlun sem Seðlabankinn hefur 
s tundað, a. m. k. að hluta til. Viðskipti á milli-
bankamarkaði hafa verið afar mikil að undan-
förnu. Ríkisvíxlar gegna einnig orðið mikil-
vægu hlutverki, en markaður inn virðist þó 
enn vera f r emur lítill og hvergi nærri í sam-
ræmi við lánsf járþörf ríkissjóðs. Vera kann að 
óstöðugleiki vaxta og verðbólgu að undan-
förnu ráði hér nokkru um. 
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V. Úr reikninguni Seðlabankans 
Fróðlegt er að líta á tölur úr reikningum 

Seðlabankans síðustu ár með hliðsjón af því 
sem að f raman segir um lækkun bindingar og 
útlána bankans . Tafla 3 sýnir stærðir úr efna-
hag bankans bornar saman við peningamagn 
og sparifé í umferð . Sést t . d . að niðurstöðu-
tala efnahags er í árslok 1987 tæpur helmingur 
þess sem hún var í lok árs 1984. Mjög hefur 
dregið úr bindingu og enn meir úr innlendum 
lánum. Af tu r á móti he fu r gjaldeyrisstaða 
meir en tvöfaldast . Sýnir þctta að unnt er að 
varöveita gjaldcyrisstöðu þótt binding sé 
lækkuð, enda sé þess þá gætt að dregið sé úr 
lánum Seðlabankans. Hafa ber í huga að 
staðan í lok árs 1987 mótast talsvert af undan-
gengnu hagvaxtarskeiði . Má ætla aö verr 
hefði gengið að draga úr Seðlabankalánum ef 
árferði hefði veriö lakara. Rétt er að hafa í 
huga að við svo mikla lækkun bindingar sem 
orðið he fu r er enn brýnna en áður að halda 
lánveitingum Seðlabankans í ske f jum. Marg-
földun í peningakerf inu er því meiri sem 
binding er lægri og felur því Seðlabankalán í 
sér meiri hættu á peningaþenslu en við hærri 
bindingu. 

Vert er að víkja að því að seðlar og mynt í 
umfe rð hér á landi eru afar lítil stærð borið 
saman við nágrannalöndin . Stafar það líklega 
ekki síst af verðbólgureynslunni sem leitt 
hefur til þess að aðilar í hagkerf inu reyna að 

hafa sem minnst af þessum vaxtalausu pen-
ingum hjá sér. Einnig hefur notkun ávísana 
verið mjög almenn hér á landi um langan 
t íma, m . a . vegna þess hve greiðlega bönkum 
og sparis jóðum hefur tekist aö afgreiða ávís-
anir og skipta þeim sín á milli. Það á m. a. rót 
að rek ja til þess að Seðlabankinn hefur verið 
„ávísanaskiptabanki" (clearing bank) , þ . e . 
leyft millifærslur beint á viðskiptareikninga 
banka og sparis jóða í Seð labankanum í 
tengslum viö ávísanaskipti . Loks má nefna 
vaxandi notkun kr í tarkor ta í greiðsluvið-
skiptum hér á landi síðustu ár, en hún hlýtur 
aö draga úr notkun seðla og myntar . Bent 
hefur verið á að minni notkun seðla í greiðslu-

Tafla 4. 
Seðlar og mynt í umferð að meðaltali 1986. 

Sem % af Sem % af 
peningamagni lands-

ogsparifé framleiðslu 

ísland 3,3 0.9 
Noregur 9,9 5.0 
Danmörk 5,0 2.8 
Svíþjóð 11,0 5,3 
Fin nland 3.6 1,7 
Þýskaland 9.7 5,6 
Frakkland 9.4 4.2 
Bretland 7,8 3.5 
Bandaríkin 6.9 4.3 
Japan 7,7 7,5 
Heimild: IFS 
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viðskiptum víða um lönd kunni að auka þörf-
ina fyrir bindiskyldu.' ' 3) 

VI. Ávöxtun bindingar 
Seðlabankinn hefur jafnan greitt vexti og/ 

eða verðbætur af bundnum innstæðum. Mis-
munandi reglum hefur verið beitt í þessu 
sambandi eins og hér verður lýst. Árin 1960-
1962 giltu ákveðnir vextir fyrir allar bundnar 
innstæður. Hinn 1. apríl 1963 var breytt um 
reglu þannig að greiddir voru vextir í sam-
ræmi við meðalvexti heildarinnlána hjá hlut-
aðeigandi innlánsstofnun að viðbættu álagi, 
sem í fyrstu var 1% á ári. Árið 1972 var álag-
inu breytt í 1,75% og að auki greitt 0,5% af 
fyrstu 10 millj. gkr. bundinna innstæðna. Var 
þessi háttur hafður á í 10 ár með mismunandi 
álagi og aukaálagi eins og sýnt er í töflu 5. 
Vextir voru því mjög mismunandi eftir því 
hvaöa stofnun átti í hlut og réðust af meðal-
innlánsvöxtum hverrar stofnunar og stærð 

3) Pech, Helmut. og Praschak, Gcrard. 1986. Grein um pen-
ingamál í Austurríki, bls. 7: Changes in money-market 
instruments and procedures. BIS. Basle. 

hennar. Stór stofnun með mikið af veltiinn-
lánum á lágum vöxtum fékk mun lægri vcxti 
af sínu bundna fé en lítil stofnun, einkum ef 
hennar innlán voru að mestu spariinnlán. 
Scðlabankinn tók ákvarðanir um álagsvexti 
og aukaálag undir lok hvers árs, þannig að 
innlánsstofnanir vissu ekki fyrirfram hver 
útkoman yrði. Árin 1982 og 1983 var vaxta-
ákvörðunin meö nokkuð öðrum hætti, því að 
þá giltu tilteknir vextir, þó þannig að 
útkoman skyldi ekki verða lægri en sem svar-
aði meðalvöxtum viðkomandi stofnunar að 
viðbættu álagi. Stofnanir sem áður höfðu lent í lægstu vöxtum fengu þannig vissa lágmarks-
vexti, óháða eigin vaxtakostnaði. Engu að 
síður voru vextir bundinna innstæðna mjög 
mismunandi eftir stofnunum þessi ár eins og 
áður. Til dæmis námu meðalvextir bundinna 
óverðtryggðra innstæðna allra innlánsstofn-
ana 35,4% árið 1983, en það ár voru þeir 
lægstir 34,5% og hæstir 48,8%. 

Rétt er að hafa í huga aö þessi ár ákvað 
Seðlabankinn alla vexti banka og sparisjóða. 
Árið 1984 varð nokkur breyting hér á því að 
innlánsstofnanir fengu heimild til að ráða 
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nokkru um vexti og gátu þeir orðið mismun-
andi eft ir s to fnunum ekki síst af innlánum, 
því að nú spruttu upp nýir spar i f járre ikningar 
vegna aukinnar samkeppni milli s tofnana. 
Það varð tilcfni til breytinga varðandi vcxti 
bundinna innstæðna. Þetta ár var notuð hlið-
stæð regla og árið á undan , en árið 1985 var 

Tafla 5a. Vextir f jár á bundnum reikningum 
í Seðlabankanum 1960-1987 
vegna óverðtryggðra innlána. 

(M-meðalvextir innlána hlutaðeigandi stofnunar) Frá 

24/2 1960: 10,5 
1/1 1961: 9,0 
1/4 1963: M + 1 
1/1 1972: M + 1,75% + 0,5% af fyrstu 10 m.gkr. 
1/8 1974: M + 2,50% + 1,0% af fyrslu 20 m.gkr. 
1/1 1976: M + 1,25% + 1.0% af fyrstu 20 m. gkr. 
1/1 1977: M + 2,25% + 1,0% affyrstu20m.gkr. 
1/1 1978: M + 2.25% + 1.0% al' fyrstu 60 m. gkr. 
1/1 1979: M + 2,25% + 1,0% af fyrstu 100 rir gkr. 
1/1 1980: M + 2,25% + 1,0% affyrstu200m.gkr. 
1/1 1981: M + 2,25% + 1.0% affyrstu 2 m. ki\ 
1/1 1982: 35 + 6 af fyrstu 4m.kr., þó > = M + 2.25 
1/1 1983: 34,2 + 5,8af fyrstu 6 m. kr., þó > = M+ 1 
1/1 1984: 12,4 + 6 af fyrstu 6 m. k r., þó > = M+2,25 

söðlað um og tilteknir vextir látnir gilda fyrir 
allar s tofnanir , þó þannig að bætt var við álagi 
sem var ákveðin f j á r h æ ð sem skiptist milli 
s tofnana með hliðsjón af hlutdeild spariinn-
lána á bundnum reikningum og sérkjara-
reikningum. Fjárhæðin , 89 m . k r . , var 
ákveðin með hliðsjón af því að verðbólga 
reyndist meiri en áætlaö haföi verið þcgar 
vextirnir voru ákveðnir . Frá ársbyr jun 1986 
giltu svo tilteknir vextir . fyr irfram tilkynntir , 
án nokkurs álags. Þar með voru rofin tengslin 
milli innlánsvaxta og vaxta bundna f jár ins . 

Innlánsstofnanir vissu að hver ju þær gengu í 
þessu sambandi og gátu miðað sínar vaxta-
ákvarðanir við það. Fullt vaxtafrelsi innláns-
s tofnana komst á 1. nóvember 1986. 

Tafla 5b. Kjör bundins fjár í Seðlabanka 

vegna verðtryggðra innlána. 

Frá 

1/7 1980: 2% Full verðtr. skv. lánskjaravísitölu 
21/121983: 2,5% " 
11/5 1984: 3,0% " 
1/1 1985: 2,0% " 
1/3 1987: 0,0% " 

Framangreind lýsing á við bundnar inn-
stæður vegna óverðtryggðra innlána. Er opn-
aðir voru verðtryggðir sparireikningar í inn-
lánss tofnunum árið 1980 var ákveðið að halda 
bindingu þess f jár á sérstökum reikningum í 
Seð labankanum, fullverðtryggðum með til-
t eknum vöxtum. Hinn 1. mars 1987 var sú 
breyting gerð að bundnar innstæður voru 
allar færðar á fullverðtryggðan en vaxta-
lausan reikning og hafa þau k jör gilt síðan. Í 
nóvember 1988 var þó gerð undantekning frá 
þessari reglu er Seðlabanki ákvað að greiða 
2% vexti auk verðtryggingar á bundið fé frá 1. 
mars til ársloka 1988. Þegar þetta er ri tað, 
sncmma í descmber 1988, er ekki ljóst hvað 
tekur við eftir á ramót in , en segja verður að 
með ákvörðuninni í nóvember hafi verið 
vikið f rá þeirri reglu að hafa k jör bindingar 
þannig aö innlánsstofnanir viti að hver ju þær 
ganga. 

Víða erlendis þckkist að engir vextir (né 
verðbætur) séu greiddir af bundnu fé. Hefu r 
það m. a. verið rökstutt á þann hátt að bindi-
skylda sé tæki sem ætlað er að veita aöhald í 
peningamálum og geti m. a. gert það með því 
að hafa áhrif á vexti. Sé bundið fé vaxtalaust 
veldur hækkun bindingar því að bankar verða 
að auka bilið milli vaxta útlána og innlána og 
hefur sú breyting aðhaldsáhrif í hagkerf inu. 
Hvort áhrifin koma fram í hækkun útláns-
vaxta eða lækkun innlánsvaxta ræðst af f ram-
boði og eft irspurn eftir lánsfé. 
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Tafla 6. Meðalvextir á ári 1981--1988 af skyldubundnu fé í Seðlabankanum. 

A vöxtun: fíundið fé Tii samanburðar 
Hækkun 

Ár: Óverðtryggt Verðtryggt Sanual.s Sparibókarvextir lánskjaravísitölu 

1981 36,1% 50,6% 37.2% 34.4% 47.6% 
1982 36,4% 63,7% 40,8% 3513% 60,5% 
1983 35.4% 76,9% 49,6% 38,7% 73.4% 
1984 17,8% 22,2% 18,7% 16.1% 18,9% 
1985 25.8% 38,3% 27,8% 22.7% 35.6% 
1986 12.5% 17.0% 14.8% 11,5% 14.7% 
1987 11,0% 22,4% 21.5% 13,3% 22,2% 
1988 20,9% 20,9% 15,2% 19,1% 

Raunvextir 
tniðad við breytingu LV: 

Bundið fé Mismunur 

Óverðtryggt Verðtryggt Samtals Sparibókarvextir (c)-(d) 
Ár: (a) (b) (c) (d) (e) 
1981 -7.8 2.0 -7.0 -8.9 1.9 
1982 -15.0 2.0 -12.3 -15,7 3.4 
1983 -21.9 2.0 -13.7 -20,0 6.3 
1984 -0.9 2.8 -0.2 -2,4 2.2 
1985 -7,2 2.0 -5.8 -9,5 3.7 
1986 -1 .9 2.0 0.1 -2,8 2.9 
1987 -9.0 0.2 -0.6 -7,3 6.7 
1988 1,5 1,5 -3.3 4,8 

Heimild: IFS 



Bjarni Bragi Jónsson: 

S a m a n b u r ð u r f j á r m a g n s k o s t n a ð a r 
af e r l e n d u m l á n u m o g innlendum 

Þorsteinn M. Jónsson, viðskiptafræðingur, hefur unnið töflur og 
línurit í greininni. 

I. Gengi og verðlag 
Aö undanförnu hefur boriö talsvert á því, 

að gerður væri samanburður milli lánskjara-
vísitölu og gengis nokkurra helstu erlendra 

gjaldmiðla. Aö vonum hefur lánskjaravísi-
talan hækkað langmest í þessum samanburöi, 
þar sem hún hefur veriö mælikvaröi heildar-
verðlags, en gengi gjaldmiðla er aftur á möti 
aðeins takmarkaður þáttur verðlagsins, frá 
innlendu viðhorfi skoðað, og svarar til mis-
munar á veröbölgu hérlendis og í hlutaðeig-
andi löndum, í langtímasamhengi skoðað. 
Þessi samanburður er því markleysa út frá 
hagfræðilegu viðhorfi séð og getur þannig 
ekki leitt af sér neinar veigamiklar ályktanir. 

Samanburöurinn er réttlættur með því, að 
lánskjaravísitalan sé notuð til verðtryggingar 
lánsfjár og sé sem slík sérstakur gjaldmiðill, 
„sterkasti gjaldmiöill í heimi". Sé þessi verö-
tryggða króna innlendum atvinnuvegum svo 
þung í skauti, að sligi þá. Hér skýtur margt 
æði skökku við. í fyrsta lagi er viðmiðun við 
lánskjaravísitölu ekki annað en eftirlíking 
stöðugs verðlags. Staðhæfingin jafngildir 
þannig yfirlýsingu um, aö íslenskir atvinnu-
vegir séu ekki svo burðugir, að þeir megni að 
skila fjármagni sínu óskertu til baka, svo að 
ekki sé talaö um raunverulega arðgjöf. í öðru 
lagi er með sterkum eða veikum gjaldmiðlum 

yfirleitt átt við verðgildi þeirra í skiptum fyrir 
aöra gjaldmiðla. Kjör og skilmálar innlendra 
atvinnuvega eru í því samhengi metnir eftir 
raungengi eða nánar mældri samkeppnis-
stöðu, sem sveiflast hafa yfir lengri tíma 
fremur en leitað samfellt til sömu áttar. í ytri 
viðskiptum kemur svo sannarlega ekki fyrir 
nein verðtryggö króna, heldur aöeins hin ört 
rýrnandi nafnvirðiskróna, jafnvel á tímum 
yfirlýstrar gengisfestu. Hér verður ekki 
fjallað nánar urn þessa hlið málsins, heldur 
vísað að því er hana varðar til undanfarandi 
greinargeröa hagfræðideildar Seðlabankans 
þess efnis, m.a . í Hagtölum mánaöarins. 
Með umræddum samanburði hlýtur þannig 
aö vera stefnt að því að meta lánskjör til sam-
jafnaöar, en það er miklu flóknara mál og 
útheimtir, að reiknað sé meö markaðsvöxtum 
á hvorum vettvangi um sig, raunvöxtum á 
verðtryggðan grunn hér heima, en nafn-
vöxtum erlendis. 

2. Hreinn verðlagssamanburður 
Látum fyrst svo heita, aö samanburður 

verðlags í gegnum gengið (eða með gengis-
umreikningi) hafi sjálfstæða þýðingu. Hér er 
um að ræða prófun á því, hvort gengisþróun 
standi í nánu sambandi við afstæða verðlags-
þróun a. m. k. til langs tíma, þ. e. hvort raun-
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Tafla 1. Gengisvísitala erlendra gjaldmiðla gagnvart íslensku krónunni 
og lánskjaravísitala 1979-1988 

Ársbyrjun 1979 = 100 

Ars- USD JPY DEM GBP FRF CHF NLG DKK SEK SDR ECU Lánskj. -
byrjun: vísit. 

1979 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1980 124,3 106,3 133,3 140.4 130.6 130,6 130,3 118,4 130,3 127.1 127,0 155,2 
1981 195,0 193,8 179,5 233,9 178,2 179,2 178,4 162,0 190,8 191,0 170,5 236,8 
1982 294,7 262.5 237,5 277,3 214,7 267,3 233,9 201,8 228,0 259,0 221.9 349,4 
1983 576.3 493,8 445.7 452,2 361,3 490,0 437.2 351,3 342,1 487,4 384,3 560,9 
1984 918,7 787,5 604.7 645,3 453,7 687,1 580,9 463,6 488,9 735,7 523,1 974,7 
1985 1277,3 1006,3 744,9 719,2 558,8 803,6 712,0 578,5 612,5 963,9 638,3 1156,3 
1986 1324,5 1325,0 1001,3 941,1 749,5 1070,5 959,2 758.5 758,6 1123,2 854,1 1567,8 
1987 1244,8 1612,5 1237,4 934,9 852,7 1337,8 1184,5 905,1 819,7 1203,8 920,3 1798,9 
1988 1146,7 1800,0 1282,9 1031,1 872,7 1425,7 1232,9 927,2 835,3 1218,2 1019,3 2198,9 
1989 1540.9 2425,0 1554,4 1365,8 1047,6 1655,0 1487,1 1114,4 1071,2 1579,3 1250,2 2619,5 

gengi á verðkvarða breytist rnjög eða haldist 
s töðugt . U m leið kemur f r am, hvort verð-
trygging í mismunandi löndum, sem kemur 
fyrir , þöt t f á t íð sé, leiði til svipaðrar niður-
stöðu með tilliti til gengis, en án tillits til 
vaxta. 

Tafla 1 sýnir þann samanburð , sem hampað 
hefur verið, á verðlagi hérlendis ( lánskjara-
vísitölu) í samanburði við gengi helstu gjald-
miðla. Svo sem vænta mátt i , reynist gengi 
flestra gjaldmiðla aðeins um hálfdrætt ingur á 
við veröbólguna hér. Skýrast og reglulegast 
kemur það samhengi f ram af samset tum ein-
ingum, S D R og E C U , svo og af s töðugustu 
stöku g ja ldmiðlum, svo sem þýsku marki , 
svissneskum f r a n k a o . fl. í þessum tilvikum er 
gliðnunin milli vísi talnanna tiltölulega reglu-
leg allan t ímann . Tveir megingjaldmiðlar , 
dollar og yen, skera sig þó úr meö þaö að 
fylgja lánskjaravísi tölu um helming t ímans 
hvor: dollar f r aman af til á r sbyr junar 1985, en 
jafnast þaðan af til ársloka 1988 við aðra 
gja ldmiðla , en yen fylgir lánskjaravísi tölu 
nokkurn veginn á þessum síðari hluta t íma-
bilsins. Samfylgni þessara gjaldmiðla um 
t íma viö verðlag hér er hrein hending, sem 
hefur ekkcr t með íslensk efnahagsmál að 
gera, heldur stafar af óeðli legum sveiflum, 
e inkum frá dollar, sem verið hafa heimsvanda-
mál. Þessi samfylgni kann þó að hafa villt 

mönnum sýn um, að ósambærilegum hlutum 
sé saman jafnandi . 

Tafla 2 sýnir verðlagsþróun í þeim löndum, 
sem hér um ræðir. Verðbólga var mest fyrstu 
þ r jú árin, en hægðist síðan af völdum aðhalds 
í e fnahagsmálum. Gliðnunin milli gengis og 
vcrðlags í töflu 1 hcföi þá átt að vcra mcst, en 
næstu árin, 1982-83, varð hér mikil lækkun 
raungengis á verðlagskvarða, um 10% frá 
1979, og hélst það svipað til 1986 og olli hvað 
mestri gliðnun á þeim árum. Af einstökum 
löndum komu Bret land, Frakkland, Svíþjóð 
og Danmörk út meö mesta veröbólgu, um 
110-116% hækkun yfir t ímabilið, enda með 
minnsta hækkun gagnvart krónu. Á hinn bóg-
inn eru vísitölur Þýskalands og Japans 
næstum flatar frá 1983, og Holland og Sviss 
nálgast þann árangur nokkru síðar, en heild-
arhækkun þessara 4 Ianda er á bilinu 3 0 -
40%. Verðbólga í B a n d a r í k j u n u m , 78% alls, 
var áþekk og í ECU- löndum í heild, 86%, en 
var talsvert minni í SDR- löndunum alls, 
63%. 

Svo scm fram kemur af töflu 3 og mynd 1 
koma samfaldaðar verðlags- og gengisbreyt-
ingar allra gja ldmiðlanna saman á tiltölulega 
þröngu bili, e inkum í lokin, þegar hinni miklu 
gengissveiflu dollars er að mestu lokið, með 
20-31,5-földun yfir t ímabiliö. Sökum vægis 
dollars í S D R liggur vísitala þeirra ofar láns-
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Tafla 2. Verðlagsvísitala íýmsum löndum 
Framfœrslu- og lánskjaravísitala 

Ársbyrjun 1979 = 100 

Ars-
byrjun: tíandar. Japan Þýskal. tíretl. Frakkl. Sviss Holland Dantn. Svíþj. SDR ECU ísland 
1979 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1980 112,8 104,9 105,4 117,3 111,5 105,1 104,6 111,6 109,2 107,7 108,8 155,2 
1981 127,0 113,3 111 , 1 135.4 126,8 109,4 111,5 123,5 125,3 117,3 120,1 236,8 
1982 138,8 117.8 118.3 151,3 144,7 117,0 119,5 138,5 137,7 126,7 131,2 349,4 
1983 145.3 120,5 123,9 160,7 158,4 123,7 125,0 152,2 149.9 134,6 141,9 560,9 
1984 150,3 122,7 127,8 168,8 173,9 126.0 128,5 160,7 163,2 140,0 150,6 974,7 
1985 156,5 125,5 130,5 177,0 185,7 129,7 132,4 170,2 175,7 145,1 158,9 1156,3 
1986 161.9 127,5 132,9 186,8 194.7 133,9 134,6 176,3 187.1 150,2 167,1 1567,8 
1987 164,0 127,3 131,4 193,3 198,7 134,0 134.4 183,9 193,8 154,8 173,8 1798,9 
1988 171,4 128,2 132,7 201.2 205,1 136,7 134,2 191,3 203,9 158,7 179,8 2198,9 
1989 178,1 130,0 135,0 209,9 211,1 139,6 134.5 209.8 215.7 163,2 186.2 2619,5 

kjaravísi tölu árin 1982-86, en jafnast svo til 
alveg við hana yfir t ímabil ið í heild. Svipuðu 
máli gegnir um dollar og sterl ingspund, og 
litlu munar á g ja ldmiðlum Sviss, D a n m e r k u r 
og Svíþjóðar og lánskjaravísi tölu. Sökum 
örðugleika á aö teikna svo þét tar línur eru 
aðeins helstu gjaldmiðlarnir og u. þ. b. efri og 
neðri mörk dregin á mynd 1, og af sömu 

ástæðu er látið h já líða aö túlka töflur 1 og 2 
myndrænt . 

Vísitölur einstakra gjaldmiöla ofan við 
lánskjaravísitölu eða S D R gefa nokkra , að 
vísu veika, vísbendingu um, að þeir séu of 
hátt metnir , en öfugt liggi vísitala þeirra 
neðan viö þessa mælikvarða. Samkvæmt þessu 
ættu dollar og pund aö vera svolítið ofmetin 
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og yen talsvert ofmetið um þessar mundir, 
a. m. k. að tiltölu við afstöðurnar í ársbyrjun 
1979, en aðrir gjaldmiðlar fremur vanmetnir. 
Því má þó svara til, að frammistaða Japana'í 
utanríkisviðskiptum sé mun betri en saman-
burður almenns verðlags segir til um, og á 
hinn bóginn að Efnahagsbandalagið og hlið-
stæð grannlönd nýti tiltölulegan stöðugleika 
sinn að hluta til þess aö halda fremur lágu 
raungengi og þar meö hægri samkeppnis-
stööu. Að því er Noröurlöndin varðar er 
vafasamt að miða við 1979, þegar gengisað-
lögun til lækkunar var í gangi. 

í því samhengi, sem hér er til umræðu, er 
þó aðalatriðið, að þjóðsagan um þungu krón-
una stenst ekki, þegar bornir eru saman sam-
bærilegir hlutir. Þvert á móti leiöir þessi 
samanburður í ljós, aö gengistrygging er í 
raun engin verðtrygging, og vantaði frá 30% 
upp í 116% upp á það á umliðnum áratug. 

3. Lánskjarasamanburður 
Með umræddum samanburöi erlendra 

gjaldmiðla við lánskjaravísitölu hlýtur að 
vera stefnt að samanburði lánskjara. Engin 
Iánskjör eru þó þekkt með nafnvirði eða 
verðtryggingu f jár einni saman, heldur 
verður að taka vexti með í reikninginn. Þá 
fylgir sá munur notkun lánskjaravísitölunnar. 

aö með henni eru notaðir raunvextir, sem að 
jafnaði eru mun lægri en nafnvextir, sem 
almennt eru notaðir erlendis, þ .e . lægri sem 
nemur verðbólgunni ytra. Viö lánskjaravísi-
tölu ber þá að bæta raunvöxtum, um leið og 
nafnvöxtum er bætt ofan á gengisvísitölur 
samkvæmt töflu 1. Hliöstætt því má bæta 
raunvöxtum bæði hér og erlendis við töflu 3 
eða mynd 1. Fyrri aðferðin cr einfaldari. þ .c . 
tengist beint fyrirliggjandi heimildum cr-
lendis frá, og verður því notuð hér. 

Sá samanburður, sem hér verður lýst, hefur 
áöur veriö gerður af ýmsum aðilum og með 
mismunandi útfærslu. Hann má gera í grund-
vallaratriöum meö tvenns konar hætti: annars 
vegar meö útreikningi raunvaxta hérlendis og 
erlendis á grundvclli verðlags hvors um sig og 
hins vegar með því að finna sambærileg raun-
vaxtakjör innlendra lánþega eftir niöurstöðu 
gengisumreiknings ásamt vöxtum. Hiö fyrr-
greinda er talið innihald ákvæðis 9. greinar 
Seðlabankalaga um heimild til takmörkunar 
innlendra bankavaxta, enda unnt aö reikna 
raunvexti þannig til mjög skamms tíma í 
senn. Síðargreindi samanburðurinn er hins 
vegar raunhæfari kostnaðarviömiðun fyrir 
innlenda lánþcga, en er of rykkjóttur af 
völdum gengissveiflna til að vera nothæfur 
um einstök eöa fá ár í senn. Það er þessi síðari 
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samanburöur, sem hér verður gerður og verö-
ur væntanlega haldiö áfram reglulega fram-
vegis, einkum lánþegum erlendra lána til 
upplýsingar. 

Samanburöurinn er gerður frá upphafi árs 
1979 til þess bæði að ná tengslum viö grunnár 
samkeppnisstöðu og til að ná yfir u. þ. b. heila 
sveiflu dollars til dagsins í dag, en sú sveifla 
hefur haft mikil öbein áhrif á aöra gjaldmiðla 
og gengisstefnu íslands. Samanburður til 
skemmri tíma er misjafnlega marktækur, 
eftir því hvaða gjaldmiðlar eiga í hlut. 

Erlendir vextir í samanburðinum eru valdir 
Libor-vextir (millibankavextir í London) 
hlutaðeigandi gjaldmiðla, að viðbættu 2% 
álagi, sem er talið fara nærri þeim kjörum, 
sem hérlendum fyrirtækjum bjöðast í þeim 
viðskiptum. Fyrir Holland, Danmörku og 
Svíþjöö eru þeir vextir ekki fyrir hendi og því 
notaðir kjörvextir banka án álags, þótt viöbót 
þess komi raunar einnig til álita á þann grunn. 
Þessir vextir reiknast meö gengisálagi hvers 
árs til að fá fram ígildi nafnvaxta, en þeir 
síðan færðir niður með lánskjaravísitölu til 

þess að fá fram raunvexti. Pessu til saman-
burðar eru teknir vextir banka á verðtryggð-
um sem óverðtryggðum skuldabréfalánum, 
færöir eftir atvikum upp til nafnvaxta eða 
niður til raunvaxta meö lánskjaravísitölu. 
Ávöxtun óverðtryggðra skuldabréfa miðast 
við hálfsársleg vaxtatímabil. Ekki er reiknaö 
með skatti á erlendar lántökur. Reiknaö er í 
töflum bæði í hækkunum yfir einstök ár (milli 
áramóta) og í vísitölum, hvort tveggja á bæöi 
nafnvirði og raunvirði, en línuritin þykir 
nægja að setja fram í vísitöluformi miðað við 
raunvirði. 

4. Yfirlit yfir helstu niöurstööur 
Samanburður á nafnvirði og raunvirði 

gefur alveg sömu hlutfallslegar niðurstööur. 
Nafnviröið er hins vegar miklu öröugra við-
fangs á línuritum, þar eð það felur í sér alla 
hérlenda verðbólgu, sem ræður svo miklu um 
myndkvaröann, að margar línur vröu nærri 
samfallandi, sbr. mynd 1. Tafla 4 um nafn-
vexti og vísitölur höfuðstóls að nafnvirði sýna 
frá 30- til 55-földun yfir áratuginn 1979-1989, 
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Tafla 4. 
A. Vísitala höfaðstóls í íslenskum krónum á nafnvirði 

Árs- USD JPY DEM GBP FRF CHF NLG DKK SEK SDR 
ECU 
Libor Meðal- Óverð- Verðtr. 

byrjun: Libor" Libor Libor Libor Libor Libor CBLRPB2' CBLRPB CBLRPB IMF VEX (reiknaðir) kjör" tryggð I.vis. 

1979 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1980 142,4 1 1 1 ,2 144,8 164,3 148,3 135,6 145,5 132,5 144,3 138.6 144,0 139,1 136.8 157,8 
1981 262,1 234,5 217,4 330,1 232.6 200,0 224,3 210,4 237,4 232,7 224,3 246.2 203,1 245,6 
1982 475,2 349,5 329,9 458,6 344.8 332,4 333,8 302,1 324,8 365,4 346,2 411,6 310,5 369,8 
1983 1074,2 719,2 686,4 861,2 721,4 649,0 683,1 610,5 552,9 785,0 694.9 882,6 487,8 605,6 
1984 1917,6 1242,4 1000,4 1384,7 1056,2 964,8 966.6 900.5 889.8 1316,6 1058,5 1477,2 769,0 1074,0 
1985 3015,2 1726,4 1328,2 1734,4 1492,6 1199,6 1265,1 1242,4 1282,4 1922,2 1446,2 2151,1 986,2 1338,5 
1986 3457,4 2479,1 1917,2 2618.4 2269,4 1707,9 1826,0 1794,4 1844,7 2469,0 2161.9 2743,0 1390,7 1888,8 
1987 3543,8 3239,2 2529,8 2958,9 2893,7 2268,3 2401.4 2316,3 2258,6 2875,9 2572.5 3112,4 1667,5 2264,4 
1988 3569,5 3841,9 2779,6 3664,0 3281,4 2556,8 2643,3 2612,6 2580,8 3146,4 3110,5 3329,5 2234,1 2994,9 
1989 5114,8 5548,7 3590,0 5381,0 4718,0 3142,4 3357,9 3469,3 3693,8 4385,2 4153.6 4608,0 2993,3 3881,2 

B. Nafnvextir á ári í íslenskum krónum 

USD JPY DEM GBP FRF CHF NLG DKK SEK SDR 
ECU 
Libor Meðal- Óverð- Verðtr. 

Yfirár: Libor Libor Libor Libor Libor Libor CBLRPB CBLRPB CBLRPB IMFVEX (reiknaðir) kjör tryggð 1. vís. 

1979 42,4% 11,2% 44,8% 64,3% 48,3% 35,6% 45,5% 32,5% 44,3% 38,6% 44,0% 36,9% 33,9% 57.8% 
1980 84,0% 110,8% 50,2% 100,9% 56,9% 47,6% 54,2% 58,8% 64,5% 67,8% 55,8% 75,4% 43,7% 55,7% 
1981 81,3% 49,0% 51,8% 38,9% 48,2% 66,2% 48,8% 43,6% 36,8% 57,1% 54,3% 66,0% 47,3% 50,6% 
1982 126,1% 105,8% 108,0% 87,8% 109,2% 95,2% 104,7% 102,1% 70,2% 114,8% 100,7% 114,0% 50,7% 63,8% 
1983 78,5% 72,8% 45,8% 60,8% 46,4% 48,7% 41,5% 47.5% 60,9% 67,7% 52,3% 66,4% 51, 1% 77.4% 
1984 57,2% 39,0% 32,8% 25,3% 41,3% 24,3% 30,9% 38,0% 44,1% 46,0% 36,6% 44,2% 26,5% 24,6% 
1985 14,7% 43,6% 44,3% 51,0% 52,0% 42,4% 44,3% 44,4% 43,9% 28,4% 49,5% 24,4% 37,5% 41,1% 
1986 2,5% 30,7% 32,0% 13,0% 27,5% 32,8% 31,5% 29,1% 22,4% 16,5% 19,0% 7,4% 19,0% 19,9% 
1987 0,7% 18,6% 9,9% 23,8% 13,4% 12.7% 10,1% 12,8% 14,3% 9,4% 20,9% 2,8% 31,5% 32,3% 
1988 43,3% 44.4% 29,2% 46,9% 43,8% 22,9% 27,0% 32,8% 43,1% 39,4% 33.5% 38,4% 31,5% 29,6% 

Sex ára 
medaltöl: 

79--84 76,4% 60,8% 53,9% 60,9% 56,9% 51,3% 52,6% 52,2% 53,0% 63,7% 56,1% 66,8% 46,4% 54.1% 
80--85 70,2% 67,8% 53,8% 58,6% 57,6% 52,5% 52,4% 54,4% 52,9% 61,6% 57,1% 64.4% 47,2% 51,2% 
81--86 54,3% 54,9% 50,5% 44,1% 52,2% 49,9% 48,5% 49,1% 45,6% 52,1% 50,2% 52,6% 42,0% 44,8% 
82--87 39,9% 49,1% 42,6% 41,4% 45,6% 40,5% 41,2% 43,3% 41,3% 43,2% 44,2% 41.7% 38,9% 41.7% 
83--88 29,7% 40,6% 31,8% 35,7% 36,8% 30,1% 30,4% 33,6% 37,2% 33,2% 34,7% 31.7% 35,3% 36,3% 

Frá mismunandi upphafsárum til ársloka 1988: 

79--88 48,2% 49,4% 43,1% 49,0% 47,0% 41,2% 42,1% 42,6% 43,5% 45,9% 45,2% 46.7% 40,5% 44,2% 
80--88 48,9% 54,4% 42,9% 47,3% 46.9% 41,8% 41,7% 43,7% 43,4% 46,8% 45,3% 47.5% 40,9% 42,7% 
81--88 45,0% 48,5% 42,0% 41,8% 45.7% 41,1% 40,2% 42,0% 40,9% 44,3% 44,0% 44,2% 40,0% 41,2% 
82--88 40,4% 48,4% 40,6% 42,2% 45,3% 37,8% 39,1% 41,7% 41,5% 42,6% 42,6% 41.2% 38,2% 39,9% 
83--88 29,7% 40,6% 31,8% 35,7% 36,8% 30,1% 30,4% 33,6% 37,2% 33,2% 34,7% 31,7% 35,3% 36,3% 
84--88 21,7% 34.9% 29,1% 31,2% 34,9% 26,6% 28,3% 31,0% 32,9% 27,2% 31,4% 25,6% 31,2% 29,3% 
85--88 14,1% 33,9% 28,2% 32,7% 33,3% 27.2% 27,6% 29,3% 30,3% 22,9% 30,2% 21,0% 32,0% 30.5% 
86--88 13,9% 30,8% 23,3% 27.1% 27,6% 22.5% 22,5% 24,6% 26,0% 21,1% 24,3% 18,9% 29,1% 27,1% 

Allir Libor-vextir meö 2 prósenta álagi. 
2) Vextir á lánum viðskiptabanka til úrvals-lántaka. 
3) Samkvæmt meðaltali af hlutfalli erlendra gjaldmiðla í heildarskuldum landsmanna 1979-1988. 
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ársbyrjun. Lengst af lægst, en aö endingu 
svipuö svissfrankakjörum, var vísitala óverð-
tryggðra innlendra lána, sem endar í 2.993 
stigum. Vísitölur Evrópugjaldmiöla enda á 
bilinu 3.142 (svissneskur franki) upp í 5.381 
(sterlingspund), en ECU í heild sýnir 4.154 
stig. Aðrir helstu gjaldmiðlar sýna enn meiri 
hækkun, dollar upp í 5.115 og yen upp í 5.549 
stig og þá SDR upp í 4.385 stig. Vísitala höfuð-
stóls verðtryggðs skuldabréfaláns endar í 
3.881, lægra en samsettu einingarnar SDR og 
ECU, en ofan við lán í nokkrum Evrópu-
gjaldmiölum. Afstöður þessar eru þó breyti-
legar eftir undirt ímabilum, svo sem nánar 
verður að vikið. 

Línuritin um raunvirði höfuðstóls á mynd-
um 2 - 5 segja í megindráttum þá athyglis-
verðu sögu, að innlendu lánskjörin hafa legið 
neðan hinna erlendu yfir mestallt tímabilið. 
Óverðtryggð kjör hafa reynst g jafkjör á 
heildina litið fram til 1987, en hin verðtryggðu 
hafa snert lágpunkta E C U , en nálgast SDR-
kjör eða meðalkjör erlendra lána þjóðarbús-
ins fyrst undir lok tímabilsins. Sem kunnugt 

er ræðst samsetning SDR og ECU af reglum 
hlutaðeigandi samtaka, en meðalkjörin eru 
vegin með meðalsamsetningu langra erlendra 
lána þjóðarbúsins á tímabilinu, en þar vegur 
dollar sérlega þungt, 53%, en þar næst þýskt 
mark með 13,1% og yen meö 10,7%. 

Í nánari samanburði við einstök lönd hafa 
verðtryggðu kjörin svipaða legu og lán í 
þýskum mörkum, en verulegum mun neðar 
en kjör hinna stóru r íkjanna, þ. e. í dollurum, 
pundum og yenum og frönskum frönkum. 
Öðru máli gegnir um samanburð við nokkur 
smærri Evrópulönd (mynd 4), þar sem verö-
tryggðu kjörin liggja fremur um toppana. 

Samanburöur yfir skemmri tíma er æði 
flókinn, þar sem hann ræðst af ýmsum 
óskyldum þát tum, svo sem raungengi krón-
unnar gagnvart öllum gjaldmiölunum og 
gengisafstöðum þeirra innbyrðis, auk mis-
munandi vaxta. Yfir árið 1979 taka svo til 
allar erlendu línurnar dýfu. Stafar hún af 
mikilli hækkun raungengis krónu yfir árið, 
þ .e . um tvöfalt meiri hækkun lánskjaravísi-
tölu en gengis, enda þótt raungengi 1979-80 
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hafi verið stöðugt að ársmeðaltali og 5% 
lægra en næstu ár á undan og eftir (1978 og 
1981). Því gæti verið eðlilegra að set ja upp-
hafspunkt (100) við ársbyr jun 1980. Við það 
verður hækkun eða ávöxtun er lendu gjald-
miðlanna jafnar i innbyrðis, en heild þeirra 
mun hærri miðað við innlenda ávöxtun, 
þannig að engin algild niðurstaða fæst um 
upphafspunkt inn , svo að honum verður 
haldið í ársbyr jun 1979. Sökum gengislækk-
ana á gja ldmiðlum smærri Evrópur ík ja hélst 
ávöxtun þeirra í lægð út árið 1981, en var 
síðan svolítið neðan við meðaltal ið í Dan-
mörku og Svíþjóð, en talsvert neðar í Sviss og 
Hollandi . Sé upphaf þeirra talið í ársbyrjun 
1980, liggja verðtryggðu krónukjör in lengst 
af neðanver t við lánskjör þessara landa. 

A ð öðru leyti liggja helstu skilin um ára-
mótin 1984-85, þegar hinni miklu hækkun 
dollars lauk og hún snerist til lækkunar , en 
flestir aðrir gjaldmiðlar hreyfðust að ein-
hver ju leyti til mótvægis, þó með mismunandi 
t ímasetningu. Sökum mikils vægis dollars í 
S D R og meða lk jö rum er lendra lána dregur 

hann þessar tvær samsetningar aö miklum 
hluta m e ð sér. Þannig urðu raunvextir bein-
línis neikvæðir á þessa þr já mælikvarða yfir 
árin 1985-87, svo sem best kemur fram á 
mynd 5 með ársbyrjun 1984 sem 100. Af þessu 
kemur glöggt f r am, aö eðlilegast er að skoða 
skammtímabreytingar af þessu tagi sem gengis-
endurma t á eignabreytinga- og efnahags-
re ikningum, en meta f j á rmagnskos tnað í 
rekstri eftir meðaltali fleiri ára. Til þess að 
gefa kost á sjálfstæðu mati hvers og eins eft ir 
viðeigandi aðstæðum eru á töflusíðu 5 birt öll 
sex ára meðaltöl raunvaxta innan tímabilsins 
svo og öll meðaltöl frá mismunandi upphafs-
árum til síðustu á ramóta , niður í 3 ára 
meðaltal 1986-88, en yfirlit mismunandi 
t ímabila til nút íðar virðist áhugaverðast . 

Flestum mun þykja mestur veigur í saman-
burði innlendra lánskjara við erlend meðal-
k jö r eða samsettar einingar. Þá blasir þegar 
við, að innlendu kjörin eru mjög lág f raman 
af, raunar neikvæð á óverðtryggðum k jö rum, 
en hækka síðan mjög , e inkum í tveim skref-
um m e ð á runum 1984 og 1987. A ð sama skapi 
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Tafla 5. 
A. Vísitala höfuðstóls í íslenskum krónum fœrð til raunvirðis með lánskjaravísitölu 

ECU 
Árs- USD JPY DEM GBP FRF CHF NLG DKK SEK SDR Libor Meðal- Óverð- Verðtr. 
byrjun: Libor" Libor Libor Libor Libor Libor CBLRPB2> CBLRPB CBLRPB IMFVEX (reiknaðir) kjöF' tryggð 1. vís. 

1979 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1980 92.1 71,9 93,6 106,3 95,9 87,7 94,2 85.8 93,4 89.6 93.1 90,3 88,1 102.0 
1981 111 . 1 99,4 92.1 139.9 98,6 84.8 95,2 89,3 100,7 98,6 95,1 105,3 85.8 104,1 
1982 136.4 100.3 94.7 131,7 99,0 95,5 96,0 86,9 93,4 104,9 99,4 119.8 88.5 106,2 
1983 192.1 128.6 122.8 154,0 129,0 116,1 122,4 109,4 99,1 140,4 124,3 160,3 87,0 108,3 
1984 197,4 127.9 103,0 142,5 108,7 99,3 99,7 92,8 91.7 135,5 109,0 154.8 78.9 110,6 
1985 261,6 149.8 115,2 150.5 129,5 104,1 110,0 108,0 111,5 166,8 125,5 190,8 85,3 116,1 
1986 221,3 158,7 122,7 167.6 145,2 109,3 117,0 115,0 118.2 158,0 138,4 180,7 88,7 120,9 
1987 197.7 180,7 141.1 165.0 161,4 126,5 134.2 129,4 126.2 160,4 143,5 179,9 92,7 126,3 
1988 162.9 175,3 126.8 167.2 149,7 116.7 120.8 119,4 118,0 143,6 141,9 158,0 101,6 136,7 
1989 189.9 206,0 133.3 199,8 175,1 116,7 124,8 128,9 137,5 162,8 154,1 178,8 114,3 148,7 

B. Raunvextir á ári miðað við lánskjaravísitölu í íslenskum krónum 

ECU 
USD JPY DEM GBP FRF CHF NLG DKK SEK SDR Libor Meðal- Óverð- Verðtr. 

Yfirár: Libor Libor Libor Libor Libor Libor CBLRPB CBLRPB CBLRPR IMFVEX (reiknaðir) kjör tryggð 1. vts. 

1979 -7,9% -28.1% -6,4% 6,3% -4,1% -12,3% -5,8% -14,2% -6.6% -10,4% -6,9% -9,7% -11.9% 2,0% 
1980 20.6% 38.2% -1,6% 31,6% 2,8% -3,3% 1.0% 4,1% 7.8% 10,0% 2,1% 16,6% -2,7% 2,0% 
1981 22,9% 1,0% 2,8% -5,9% 0,4% 12,6% 0.8% -2,7% -7,3% 6,4% 4,6% 13,8% 3,2% 2,0% 
1982 40,8% 28,2% 29,6% 17,0% 30.3% 21,6% 27,5% 25,9% 6,1% 33.8% 25,1% 33,8% -1,7% 2,0% 
1983 2,7% -0,6% -16,1% -7,5% -15,7% -14.5% -18,6% -15,1% -7.4% -3.5% -12,3% -3,4% -9.3% 2,1% 
1984 32.5% 17,1% 11,9% 5,6% 19.1% 4,8% 10,3% 16,3% 21,5% 23,1% 15,2% 23,2% 8,1% 5,1% 
1985 -15,4% 5,9% 6,5% 11.3% 12,1% 5,0% 6,5% 6.5% 6,1% -5,3% 10,3% -5,3% 4,0% 4,1% 
1986 -10.7% 13.9% 15,0% -1,5% 11,1% 15,8% 14,6% 12,5% 6,7% 1,5% 3,7% -0,4% 4.5% 4,5% 
1987 -17.6% -3,0% -10,1% 1,3% -7.2% -7,8% -10.0% -7,7% -6,5% -10,5% - 1 , 1% -12,2% 9.6% 8,2% 
1988 16,6% 17,5% 5.1% 19,5% 17,0% 3,3% 8,0% 16,4% 13,4% 8,6% 13,2% 12,5% 8,8% 

Se.v ára 
meðaltöl: 

79--84 17,4% 7.0% 2,4% 7,1% 4,4% 0.7% 1,6% 1,3% 1,8% 8,9% 3,9% 11,4% -2,6% 2,5% 
80--85 15,7% 14.1% 4,6% 7,9% 7,2% 3,7% 3,7% 5,0% 4,0% 9,9% 6.8% 12,3% 0,1% 2,9% 
81--86 10,1% 10,5% 7,4% 2,8% 8,6% 6,9% 5,9% 6,4% 3,8% 8,4% 7,1% 9,3% 1,3% 3,3% 
82--87 3,0% 9,7% 5,0% 4,1% 7,1% 3,4% 3,9% 5.4% 4,0% 5,4% 6,1% 4.7% 2.3% 4,3% 
83--88 -0,2% 8,2% 1.4% 4.4% 5,2% 0,1% 0,3% 2,8% 5,6% 2,5% 3.6% 1,8% 4,7% 5,4% 

Frá mismunandi upphafsárum lil ársloka 1988: 

79--88 6,6% 7,5% 2,9% 7.2% 5,8% 1,6% 2,2% 2,6% 3,2% 5,0% 4.4% 6.0% 1,3% 4,0% 
80--88 8.4% 12,4% 4,0% 7,3% 6,9% 3.2% 3,2% 4,6% 4,4% 6,9% 5,8% 7,9% 2,9% 4,3% 
81--88 6.9% 9.5% 4,7% 4,6% 7,4% 4.1% 3,4% 4,7% 4,0% 6,5% 6.2% 6,8% 3,7% 4,6% 
82--88 4.8% 10,8% 5,0% 6,1% 8,5% 2,9% 3,8% 5,8% 5,7% 6,5% 6,5% 5,9% 3,7% 4,9% 
83--88 -0,2% 8,2% 1,4% 4,4% 5,2% 0,1% 0,3% 2,8% 5,6% 2,5% 3,6% 1,8% 4,7% 5,4% 
84--88 -0,8% 10,0% 5,3% 7,0% 10.0% 3,3% 4,6% 6,8% 8,4% 3,7% 7,2% 2,9% 7,7% 6,1% 
85--88 -7,7% 8.3% 3,7% 7.3% 7,8% 2,9% 3,2% 4,5% 5,4% -0,6% 5.3% -1.6% 7,6% 6,4% 
86--88 -5.0% 9.1% 2,8% 6.0% 6,4% 2,2% 2,2% 3.9% 5,2% 1,0% 3.7% -0.4% 8,8% 7,2% 

11 Allir Libor-vextir með 2 prósenta álagi. 
Vextir á lánum viðskiptabanka til úrvals-lántaka. 
Samkvæmt meðaltali af hlutfalli erlendra gjaldmiðla í heildarskuldum landsmanna 1979-1988. 
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fara árameðaltölin hækkandi með skemmri 
og síðari t ímabilum. Ásamt sveiflu dollars 
veldur þetta því, að erlendu lánskjörin eru 
langtum þyngri um miðbik tímabilsins og 
nokkru þyngri yfir tímabilið í heild, með 63% 
uppfærslu höfuðstöls í SDR og 54% í ECU 
eða 79% samkvæmt meðalkjörum á móti 
49% uppfærslu verðtryggðra lána og 14% 
óverðtryggðra. Þetta svarar til 5% meðal-
raunvaxta á SDR, 4,4% á ECU og 6% sam-
kvæmt meðalk jörum, en 4,0% á verðtryggð-
um og 1,3% á óverðtryggðum lánum. 

Þessi niðurstaða um hærri erlenda raun-
vexti stenst um sex ára meðaltölin fram til 
1982-87 og fram til meðaltals 1982-88 af 
þeim, sem ná til ársloka 1988. Þetta snýst við 
með meðaltali 1983-88, þannig að innlendir 
raunvextir reynast hærri í því og síðari meðal-
tölum. ECU-meðaltöl in halda þó mun betur 
til jafns við krónukjör in , og hið sama gildir 
um yen, pund, franskan franka og danska og 
sænska krónu, en heildarkjörin (SDR og 
meðalkjör) mótast mjög af dollar. 

Misgengi á aðra hliðina stendur yfirleitt 

ekki til lengdar, og því lauk a. m. k. í bili með 
síðasta ári. Þá fell raungengi talsvert innan 
ársins, og dollar rétti sig nokkuð af. Erlendu 
lánskjörin reyndust því talsvert hærri með 
13,4% SDR-raunvöxtum, 13,2% meðalkjör-
um og 8,6% ECU-vöxtum á móti 8,8% vöxt-
um á verðtryggðum grunni og 12,5% á óverð-
tryggðum grunni. 

Kvörtunarefnið í þessum samanburði hef-
ur verið, að innlend lánskjör hafi verið of 
þungbær, og skuldinni skellt á lánskjaravísi-
tölu. Komið hefur í ljós, að hún er hinn 
almenni samanburðargrundvöllur, sem ekki 
hefur valdið neinum umskiptum, heldur er 
orsaka þeirra að leita í raungengisbreyting-
um, sem ráðast í senn af ytri skilyrðum og 
gengisstefnu stjórnvalda, svo og af gengis-
þróun þeirra gjaldmiðla, sem eru fyrirferðar-
mestir í stofni erlendra lána, og loks af vaxta-
breytingum heima og erlendis. Þessir áhrifa-
þættir eru að meginhluta utan áhrifasviðs hér-
lendra stjórnvalda og þannig við engan að 
sakast, á hvorn veginn sem fer. 

Mótsvarandi þessu kvörtunarefni um inn-
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lend lánskjör síðustu tvö árin hefði mátt r ík ja 
ánægja með létt erlend k jör s jávarútvegs o. fl. 
lánþega á á runum 1985-87. Þessa varö ekki 
t i l takanlega vart , heldur bættust þessir aöilar 
í kvar tendahópinn á síðasta ári. Það flækir 
enn samanburð inn , að útflutningsaðilar hafa 
gjarnan aðra verögildisviðmiðun en a lmennt 
verðlag í landinu, svo sem þróun tek juverð-
lags útf lutningsgreinanna. 

Svo sem f ram hefur komið er örðugt um 

gildar alhæfingar í þessum e fnum. Ekki er 
f innanlegur neinn gullinn staðall um eðlilegar 
afstöður innri og ytri lánskjara , aðeins 
samanburður yfir lengri eða skemmri t ímabil , 
sem hver veröur að meta eftir s ínum aðstæö-
um. en á s t jórnvöldum hvílir sú ábyrgð að efla 
stöðugleika í þessum e fnum sem öðrum. Með 
hliðsjón af því verður væntanlega leitast við 
að hafa framvegis til reiðu upplýsingar þessa 
efnis. 



Valdimar Kristinsson: 

S a m g ö n g u r o g f e r ð a m á l 

Vegagerð - Farþegaflutningar innanlands - Vöruflutningar 
innanlands - Hótel og sumargistihús - Farþegaflutningar milli 
landa - Vöruflutningar milli landa - Kaupskipastóll - Bifreiða-
eign - Flugfloti - Póstur og sími - Útvarp og sjónvarp. 

Annað hvort ár hefur verið rituð grein um 
samgöngur og ferðamál í Fjármálatíðindi 
(síðast birt í 1. hefti 1987). Í þessum greinum 
hefur verið rætt um þróun samgöngumála 
innanlands og til og frá landinu og einnig 
vikið að ferðamálum, enda eru náin tengsl 
milli þeirra og samgöngumálanna. 

Vegagerð 
Ástand vegakerfisins er alltaf til umræðu, 

enda er stór hluti þess enn á mjög frumstæðu 
stigi, enda þótt yfirborð og annar frágangur 
vega á mörgum leiðum hafi tekið miklum 
stakkaskiptum á síðari árum og meginhluti 
umferðar fari nú um þessa góðu vegi. Góð-
vegagerð er hugtak, sem hér er notað um 
vegagerð, þar sem segja má að vegirnir séu 
komnir í framtíðarhorf, að því er varðar 
breidd, hæð og legu, og þeir lagðir bundnu 
slitlagi. Allt er þetta miðað við aðstæður á 
hverjum stað, og enn frekari umbætur gætu 
orðið síðar. 

Bundna slitlagið er ýmist steinsteypa, 
malbik. olíumöl eða svokölluð klæðing. Allt 
heldur þetta vegunum í formi, þannig að þeir 
rjúka ekki lengur út í veður og vind, og þar 
með hverfur vegrykið. Ekki er þó rétt að tala 
um varanlegt slitlag; fátt er varanlegt og síst 
ódýrari gerðir slitlags. Hins vegar verður ekki 
komist hjá góðu eða allgóðu viðhaldi á svona 
vegum, annars verða þeir vart akfærir. og þar 

með má segja að varanleikinn sé kominn til 
sögunnar. 

Lagning bundins slitlags á þjóðvegi hér á 
landi á sér ekki langa sögu og hefst raunar 
ekki að marki fyrr en með lagningu nýrrar 
Reykjanesbrautar milli Hafnarfjarðar og 
Keflavíkur, sem steypt var á árunum 1962 til 
1965. Fyrir þann tíma voru aðeins 5 km þjóð-
vega á landinu lagðir bundnu slitlagi (mal-
biki). Lítið gerðist í góðvegagerð næstu árin, 
en 1972 var lokið lagningu nýs vegar milli 
Reykjavíkur (Árbæjar) og Selfoss, sem lagð-
ur var malbiki og olíumöl, og 1971-1972 var 
einnig lagður steyptur vegur frá Reykjavík 
(Höfðabakka) og upp í Kollafjörð. Frá 1974 
var lægð í lagningu bundins slitlags fram til 
ársins 1978, þegar ný tækni tók að ryðja sér til 
rúms. Var þar um að ræða svokallaða klæð-
ingu, þegar möl er dreift yfir olíuborinn veg, 
sem virðist gefa góða raun bæði að því er 
varðar kostnað og endingu. Nær alltaf er 
miðað við tvöfalda klæðingu, sem venjulega 
er lögð á með stuttu millibili. 

Haustið 1988 var búið að leggja bundið slit-
lag á tæplega 2000 km af þjóðvegum landsins; 
þar af 254 km á síðastliðnu sumri. Til þess að 
gera grein fyrir. hversu stór áfangi þetta er, 
má nefna til samanburðar, að þjóðvegakerfið 
í heild er nú um 8500 km. Pað skiptist í 
stofnbrautir (rúmlcga 3800 km), þjóðbrautir 
(rúmlega 4500 km) og þjóðvegi í þéttbýli 
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1. tafla. Bundið slitlag á þjóðvegum 
- tegund fyrstu gerðar. 

(innan við 200 km). Meginhluti góðveganna 
eru stofnbrautir, þannig að nú er búið að 
leggja bundið slitlag á um helming þeirra, og 
um þann hluta fara líklega um 80% allrar 
þjóðvegaumferðar á landinu. Sýnir það best 
mikilvægi þessara framkvæmda, en umferðin 
er líka langmest í nágrenni helstu þéttbýlis-
staða. Í langtímaáætlun um góðvegagerð, 
sem nú mun ná hálfan áratug fram í t ímann, 
er gert ráð fyrir að ljúka vegabótum á um 
3200 km. Þetta markmið mun nást. ef næstu 
fimm árin verður lagt bundið slitlag á um 250 
km árlega, sem er svipað og meðaltal fimm 
áranna þar á undan. Góðvegagerðin hefði þá 
náð til allt að þriggja fjórðu hluta stofnbraut-
anna og nokkurs hluta þjóðbrautanna. 

Þrátt fyrir alla breytinguna á vegakerfinu, 
sem orðið hefur á síðustu árum, mun góð-
vegagerð komin skemmra á veg hérlendis en í 
flestum öðrum löndum, og eftir að hún hófst 
að marki, hefur gætt vaxandi óþolinmæði 
margra með að þurfa að aka fjölfarna malar-
vegi, þegar munurinn á þeim og nýju veg-
unum er svo mikill. En þó að þannig sé mikið 
verk óunnið, þá hefur líka mikið áunnist, svo 
sem á ýmsum aðalleiðum eins og 1. og 2. tafla 
og kortið bera með sér. 

2. tafla. Bundið slitlag á þjóðvegum 
í árslok 1988. 

Eftirfarandi tafla sýnir vegalengd frá Reykjavík 
(Pósthússtræti) til nokkurra staða og þann hluta 

leiðanna. sem lagður er bundnu slitlagi. 
Vega- þar af'bund-
lengd ið slitlag 

km km % 

Akranes 109 102 94 
Borgarnes 116 110 95 
Stykkishólmur 215 165 77 
Ólafsvík 238 163 68 
Dalsmynni í Norðurárdal 154 141 92 
Búðardalur 197 167 85 
Patreksfjörður 464 218 47 
Ísafjörður 

um Suðurfirði 536 234 44 
um Djúp 510 230 45 
um Steingrímsfjarðarheiði 547 260 48 

Brú í Hrútafirði 202 169 84 
Hólmavík 316 210 66 
Hvammstangi 240 202 84 
Blönduós 287 247 86 
Varmahlíð 338 287 85 
Sauðárkrókur 363 313 86 
Siglufjörður 445 324 73 
Dalvík 456 354 78 
Akureyri 432 330 76 
Húsavík 523 422 81 
Reykjahlíð 532 391 73 
Egilsstaðir 

um Norðurland 706 396 56 
um Suðurland 710 415 58 

Reyðarfjörður 
um Norðurland 739 428 58 
um Suðurland 739 448 61 

Höfn í Hornafirði 474 345 73 
Kirkjubæjarklaustur 272 221 81 
Vík 192 171 89 
Hvolsvöllur 106 106 100 
Þingvellir 50 50 100 
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Einstakar framkvœmdir í vegagerð 
Allmörg ár eru liðin, síðan búið var að 

tengja alla þéttbýlisstaði á Reykjanesi með 
bundnu slitlagi, en umferðarþunginn á Reykja-
nesbrautinni er oröinn svo mikill (að meðal-
tali um 5000 bílar á dag allt árið), að farið er 
að tala um þörfina á að breyta henni í eigin-
lega hraðbraut með f jórum akreinum. 

Búið er að leggja veg frá flugstöðvarveg-
inum yfir á Sandgerðisveg, og verður hann 
lagður bundnu slitlagi á þessu ári. Framleng-
ing hans liggur svo niður að Helguvík. 

Áætlað hafði verið að koma vegamötunum 
á Arnarneshæðinni með brúarbyggingu í 
endanlegt horf á þessu ári og þá væntanlega 
að framlengja Arnarnesveginn yfir á Reykja-
nesbrautina (um 1 km). Ennfremur á að 
byggja nýja brú yfir Kópavogslækinn að aust-
anverðu. Nú er talað um að fresta þessum 
framkvæmdum til 1990. 

Á árinu 1988 var loks lokið við að leggja 
bundið slitlag á veginn til Þingvalla, og er nú 
leiðin aftur orðin 50 km löng, þ .e . frá Póst-
hússtræti að þjónustumiðstöðinni í þjóðgarð-
inum. Talað var um að laga Þingvallaveginn 
fyrir Þjóðhátíðina 1974, en verkinu lauk sem 
sagt hálfum öðrum áratug síðar. 

Verið er að leggja nýjan veg undir Eyrar-
fjalli í Hvalfirði, og er ætlunin að leggja klæð-
ingu á hann sumarið 1989. Þá verður komið 
bundið slitlag á nær allan veginn fyrir 
Hvalfjörð. Undantekningin er 1 km aö norðan-
verðu, sem skiptist reyndar í tvo kafla sinn 
hvorum megin við Miðsand. Standa vonir til, 
að þeir verði einnig lagfærðir með einhverj-
um hætti á árinu. 

Sunnan Svignaskarðs, í miðju Borgarfjarð-
arhéraði, er verið að leggja nýjan veg í 
námunda við þann gamla, og miðar verkinu 
vel. Vonir standa til, að klæðing fylgi á þessu 
ári. 

Áfram er haldið vegabótum í ofanverðum 
Norðurárdal, en miðað við umferðarþunga 
var vegurinn þar einna verstur á allri hring-
leiðinni. Kominn er góður kafli ofan við 
Hvamm, og í framhaldi af honum, framhjá 
Sveinatungu, er búið að leggja nýjan veg upp 

að brúnni yfir Norðurá. Klæðing verður lögð 
á hann sumarið 1989. Þarna vantar því tvo 
kafla í góðveginn frá Dalsmynni og upp að 
Fornahvammi. Af þessum tveimur köflum er 
sá neöri miklu verri með öllum sínum 
bugöum og beygjum, og hjá Hreimsstöðum 
mun einmitt ætlunin að fara að leggja nýjan 
veg á næstunni. 

Á Mýrum og Snæfellsnesi er víða búið að 
bæta vegina og leggja á þá bundið slitlag, en 
þó er þar enn mikið ógert. Vegurinn yfir Kerl-
ingarskarð er oft erfiður á vetrum, og þegar 
kemur að vegabótum þar, er ætlunin að færa 
þjóðveginn nokkru vestar og fara svokallaða 
„vatnaleið", sem liggur mun lægra í landinu. 

Í Dalasýslu er búið að bæta aðalveginn 
verulega og í Svínadal bætist fljótlega við 
klæðinguna, sem þá fer að ná samfellt að Gils-
firði. Hugmyndir eru uppi um að gera garð og 
byggja brú yfir Gilsfjörð, en með því yrði 
komist hjá erfiðri leið um fjarðarbotninn. 

Á Vestfjörðum er búið að leggja nýjan, 
klæddan veg um Lágadal í framhaldi af 
Steingrímsfjarðarheiði, og þykja það góð 
umskipti frá Langadal. Á Óshlíðarvegi til 
Bolungarvíkur er búið að reisa tvo vegskála, 
sem munu hafa reynst nokkurn veginn eins og 
til var ætlast, en óvíst er, að fleiri verði reistir, 
þar sem talið er, að stálgirðing geti víða 
forðað grjóthruni á veginn annars staðar. Nú 
er hafinn undirbúningur að byggingu brúar 
yfir Dýrafjörð, sem stytta mun leiðina um 
fjörðinn um 15 km, einmitt þar sem oft er 
snjóþungt á vetrum. 

Vonir standa til, að lagður verði góðvegur 
norður af Holtavörðuheiði á þessu ári og 
næsta, og þaðan er hlemmiskeið um Húna-
vatnssýslur, gegnum Blönduós og austur að 
Bólstaðarhlíð (Húnaveri) með nokkurra 
kílómetra undantekningu í Víðidal, en þar er 
nú unnið að endurlagningu vegarins. Hvamms-
tangavegur hefur veriö endurbyggður og 
verður væntanlega klæddur alla leið fljótlega. 

Meginhluti vegarins um Vatnsskarð er nú 
fullgerður, en einhver bið verður á lagfæringu 
í Bólstaðarhlíðarbrekkunni, þar sem leggja á 
nýjan veg. 
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Í Skagafirði mun ætlunin að klæða veginn 
yfir Hegranes á þessu ári, og góðvegirnir eru 
að fikra sig að Hólum í Hja l tada l . Þá er haldið 
áf ram vegabótum í sunnanverðr i Blönduhlíð-
inni og nú við Miklabæ. 

Unn ið er að vegabótum á Þelamörk í Hörg-
árdal og má reikna með , að komið veröi 
bundið slitlag á veginn neðan Bægisár árið 
1990. Þá er Öxnadalur inn eftir upp að Öxna-
dalsheiði og Gil jarei t irnir vestan hennar . Þar 
er mikil nauðsyn að bæta veginn, en allar 
aðs tæður eru erf iðar . Líklegt er , að vegurinn 
um Gil jarei t ina verði síðasti kafl inn, þar sem 
lagt verður bundið slitlag milli Reyk jav íkur 
og Akureyra r . Nefn t he fur verið, að það gæti 
orðið á árinu 1993. 

Í Eyjaf i rði , sunnan Akurey ra r , er búið aö 
leggja bundið slitlag á veginn að vestanverðu 
alla leið suður fyrir Saurbæ, yfir 25 km leið, 
og einnig töluvert mikið að aus tanverðu, en 
þar s tendur til að ljúka f l jót lega frágangi veg-
arins næst Leiruveginum. Þá er góðvegurinn 
farinn að teygja sig nokkuð í átt til Greni-
víkur norðan Víkurskarðs . 

Á árinu 1988 var lokið við klæðingu vegar-
ins í Ljósavatnsskarði , og þar með er kominn 
góðvegur alla leið milli Akurey ra r og Húsa-
víkur . Leiðin mælist nú liðlega 90 km, og hafa 
samskiptin milli bæjanna aukist verulega við 
vegabæturnar . Þá er klæðingin farin að teygja 
sig í átt til Mývatns, en óvíst , hvenær hún nær 
alla leið. 

Á Austur landi er búið að leggja allmikiö af 
bundnu slitlagi á aðalvegi, svo sem frá Egils-
s töðum að Reyðarf iröi og Eskifirði , og einnig 
að Hallormsstað, að undanteknum 2 km, enn-
f remur upp frá Seyðisfirði og einnig töluvert 
með f j ö rðum sunnan R e y ð a r f j a r ð a r og sunn-
an Be ru f j a rða r , þar sem klæðingin nær meira 
og minna vestur fyrir H o r n a f j ö r ð . Þaðan 
tekur gamli malarvegurinn við að Öræfum. 
Eft i r það vantar aðeins f j ó r a , f r emur stutta 
kafla í góðveginn, allt vestur til Reyk jav íku r , 
sem er um 350 km leið. 

Fyrsti kafl inn, talið að aus tanverðu , er rétt 
austan við Ki rk jubæjark laus tur , þar þarf að 
endurbyggja stutta leið. Sá næsti er við Kúöa-

fl jót , en þar á aö byggja nýja brú nokkrum km 
sunnan við þá gömlu. Með þessu móti losnar 
hringvegurinn við snjóþungan kafla, og stutt 
verður í nýja veginn í Álf taveri , þar sem hann 
kemur yfir Mýrdalssand. Talað er um, að 
þessi nýja brú komi í f ramhaldi brúarbygg-
ingar yfir Markar f l jó t , en þar á ný brú aö 
koma rúmum 5 km fyrir sunnan þá gömlu, 
með samsvarandi breytingum á veginum að 
vestanverðu. Það gæti orðið á á runum 1990 
og 1991. Þá er aðeins óne fndur smákafli ofan 
við Vík í Mýrdal, sem væntanlega verður full-
gerður á þessu ári (1989). 

Á Suðurlandsundir lendi er stærsti hluti 
aðalvega nú lagöur bundnu slitlagi. Enn 
vantar þó stuttan kafla milli Þor lákshafnar og 
Hveragerðis , og mikið er óunnið í upp-
sveitum Árnessýslu. Hið s íðas tnefnda snertir 
mjög ferðamálin sem atvinnugrein og mögu-
leika Íslendinga til að n jó ta landsins sem best. 

A ö aka Þingvallahringinn þótti ein besta 
skemmtun um áratuga skeið, en með stór-
auknum bí laf jö lda og nýrri viðmiðun í vega-
gerð ekur varla nokkur sér til ánægju lengur 
austan Þingvallavatns og Sogs í þurrviðri um 
helgar. Þeir, sem vildu lengja hringinn til 
Laugarvatns, þyrftu að geta ekið á góöum 
vegi um G j á b a k k a h r a u n og Laugardalsvelli , 
og enn aðrir vildu n jó ta hins sama að Geysi, 
en þaðan er komin klæðing á veginn að Gull-
fossi. Frá Gullfossi lægju síðan leiðir sumra 
yfir Hví tá við Brúarh löð og Flúðir, en ann-
arra um Skálholt og lðu. 

Á þessum stöðum er búið að leggja góöa 
vegarkafla , en verulega vantar á tengingu 
þeirra í milli. Þarna er því mikiö verk að 
vinna til góðs fyrir innlenda og er lenda feröa-
menn , sem íbúarnir á svæðinu myndu njó ta 
góðs af um leið. 

Nú er verið að grafa göng í gcgnum Ólafs-
f j a rða rmúla , og mun verkið ganga samkvæmt 
áætlun. Haldi svo á f ram, mun ætlunin aö 
opna göngin til umferðar snemma árs 1991. Þá 
fara enn fleiri að finna fyrir því, hve vegurinn 
um Lágheiði yfir í Fljótin og til Siglufjarðar er 
lélegur. 

Að þessum f ramkvæmdum loknum eru 
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3. tafla. Fólksflutningar á sérleyfisleiðwn 
1956-1987." 

Ekin Farþega-
vevalcngd Tala km 

þús. km jurþega í j)ÚS. 

1 9 5 6 5 . 4 3 1 6 8 4 . 3 5 7 3 4 . 9 9 6 

1 9 6 0 5 . 3 0 2 6 3 5 . 3 1 7 3 1 . 8 5 2 

1 9 6 5 - 5 . 1 6 7 5 5 0 . 3 6 9 3 2 . 8 8 6 

1 9 7 0 2 . 7 8 7 5 0 9 . 9 0 9 3 4 . 3 4 0 

1 9 7 5 2 . 1 6 5 4 9 0 . 5 5 3 3 1 . 2 7 6 

1 9 8 0 2 . 0 6 7 4 6 7 . 2 5 3 2 7 . 8 1 9 

19SI 2 . 4 0 6 5 0 7 . 2 0 1 3 2 . 3 7 3 

1 9 8 2 2 . 5 8 5 4 8 7 . 5 2 5 3 1 . 4 6 1 

1 9 8 3 2 . 8 0 7 5 0 1 . 6 6 4 3 1 . 4 5 9 

1 9 S 4 2 . 8 5 0 5 0 4 . 7 2 4 3 1 . 4 4 6 

1 9 8 5 2 . 9 0 8 5 0 2 . 7 0 5 3 2 . 6 5 7 

1 9 8 6 2 . 8 5 7 4 9 6 . 3 7 1 3 2 . 6 5 6 

1 9 8 7 2 . 8 5 4 4 6 1 . 8 2 3 3 0 . 7 7 8 

11 F ó l k s f l u t n i n g a r á H a f n a r f j a r ð a r l c i ð o g M o s f c l l s l c i ð c r u c k k i t a l d i r 

m c ð . sj;í t c x t a . 

uppi ráðagerðir um að grafa veggöng í 
gcgnum Breiðadalsheiöi fyrir ofan Ísafjörð. 
Austfirðingar hafa einnig áhuga á veggöng-
um, en ekki er eins augljóst, hvar ætti að bera 
niður í þeim efnum á Austurlandi. 

Þá hafa göng undir Hvalfjörð utanverðan 
verið til umræðu. Hefur verið rætt um, að 
vegtollur gæti hugsanlega greitt allan kostnað 
við slíkt mannvirki. Auk þess að færa höfuð-
borgarsvæðið og Vestur- og Norðurland nær 
hvert öðru mundu Hvalfjarðargöng stytta 
leiðina svo mjög milli Akraness og Reykja-
víkur, að hún yrði svipuð eða styttri en vega-
lengdin frá Reykjavík til Keflavíkur. 

Farþegaflutningar innanlands 
Farþegaflutningar hér á landi fara að lang-

mestu leyti fram með bifreiðum og þá aðal-
lega með einkabifreiðum. sem fjölgað hefur 
gífurlega. Þriðja tafla sýnir fólksflutninga á 
sérleyfisleiðum 1956-1987, en þar er um að 
ræða almenningsvagna aðra en strætisvagna, 
sem eru í reglubundnum ferðum. Farþcga-
fjöldinn er breytilegur frá ári til árs, en síð-
ustu árin hefur hann vcrið um hálf milljón á 
ári og fer fækkandi. Tölurnar um farþega-km 
sýna farþegafjöldann margfaldaðan með ek-
inni vegalengd hvers og eins. Strætisvagna-

leiðir á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri 
eru ekki taldar með. 

Strætisvagnar Reykjavíkur halda nú uppi 
ferðum á 20 leiðum. Flestir urðu farþegar 
strætisvagnanna 1962 eða um 18 milljónir, en 
þeim fækkaði síðan næstu árin og urðu um 13 
millj. 1969. Nýtt leiðakerfi var tekið upp 
vorið 1970, og þá varð nokkur fjölgun far-
þega. Komust þeir upp í nær 15 millj. 1973. en 
síðan fór þeim aftur fækkandi og hafa á síðari 
árum farið niður fyrir 10 milljónir. Árið 1988 
hafa farþegarnir líklega ckki verið nema um 
7 1/2 milljón. Farþegar með strætisvögnum 
Kópavogs eru nú um 1 milljón á ári, og hefur 
þeim einnig fækkað verulega. Útþensla 
byggðarinnar og stórfjölgun einkabifreiða 
hefur gert rekstur strætisvagna erfiðari. 

Innanlandsflugið er mikilvægur þáttur í 
samgöngumálum. Meginhluti þess er á veg-
um Flugleiða, og hefur félagið flutt yfir 200 
þús. manns á ári síðan 1974. sjá f jórðu töflu. 
Farþegafjöldinn komst upp í 275 þúsund 
manns árið 1987, en mun í fyrra hafa lækkað 
um 5% frá því metári eða niður í 262 þús. 
Innanlandsflug, sem hér svarar að farþega-
fjölda til íbúafjölda alls landsins og rúmlega 
það, er hlutfallslcga mjög mikið á alþjóð-
legan mælikvarða. Fjölgun erlendra feröa-
manna á efalaust þátt í aukningunni síðustu 
árin, en þá ber þess einnig að geta, að fleíri 
félög fljúga innanlands heldur en Flugleiöir. 
Vöruflutningar í lofti hafa dregist mikið 
saman á síðari árum eins og einnig sést á 4. 
töflu, en þeir náðu hámarki 1975. Bætt vega-
kerfi á sinn þátt í því. 

Mikilvægustu flugleiðir innanlands eru 
sýndar í 5. töflu, en það eru leiðirnar frá 
Reykjavík til Akureyrar, Vestmannaeyja, 
Ísafjarðar og Egilsstaða. Langflestir fljúga til 
og frá Akureyri eða töluvert meira en 
þriðjungur innanlandsfarþega Flugleiða. 

Auk Flugleiða fljúga nokkur minni flugfé-
lög reglulega til ýmissa staða innanlands. 
Flugfélag Norðurlands flýgur frá Akureyri til 
staða á Norðausturlandi (að meðtöldum 
Siglufirði og Grímsey) og einnig til Egilsstaða 
(daglega) og Ísafjarðar (daglega á sumrin, en 
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4. tafla. Innanlandsflug Flugleiða 1955-1987. 

Flogin Far- Farþega-
V egalengd þega- km Fragt Póstur 
þús. km. fjöldi íþús. tonn tonn 

1955 1.150 44.512 10.013 949 107 
1960 868 51.593 10.879 1.053 151 
1965 1.811 93.489 22.274 1.291 177 
1970 1.149 108.328 26.238 3.401 437 
1975 2.136 205.176 49.242 5.243 676 
1980 2.023 221.861 55.915 2.613 765 
1981 2.032 217.031 55.640 2.418 812 
1982 2.144 221.296 56.734 2.346 854 
1983 1.934 202.501 52.038 2.250 881 
1984 1.920 217.112 55.448 2.242 845 
1985 2.145 244.027 61.118 2.232 1.027 
1986 2.219 257.801 64.064 2.085 1.071 
1987 2.483 275.575 67.833 2.398 1.157 

f jórum sinnum í viku á veturna). Félagið 
hefur flutt um 20 þúsund farþega árlega síð-
ustu árin. 

Arnarflug flýgur frá Reykjavík til staða á 
Vestur- og Norðvesturlandi. Það flutti 17 þús. 
farþega í áætlunarflugi innanlands 1987 og 19 
þús. 1988. 

Flugfélagið Ernir á Ísafirði flýgur milli 
staða á Vestfjörðum og einnig til Reykjavík-
ur. Það flytur 6 - 7 þús. farþega árlega. 

Flugfélag Austurlands á Egilsstöðum flýg-
ur víða í sínum landsfjórðungi og flytur um 
4,5 þús. manns árlega. 

Farþegaflutningar á sjó á milli fjarlægra 
landshluta eru litlir á móti því, sem áður var, 
enda eru engin eiginleg farþegaskip í þeim 
siglingum lengur. Reglubundnum siglingum 
meö farþega er haldið uppi á nokkrum 
skemmri leiðum. Herjólfur fer frá Vestmanna-
eyjum til Þorlákshafnar, Akraborgin siglir 
milli Akraness og Reykjavíkur, flóabáturinn 
Baldur einkum um Breiðafjörð, Fagranesið 
um Ísaf jarðardjúp og Hríseyjarferja yfir á 
Árskógsströnd. 

Vöruflutningar innanlands 
Meginhluti innflutnings til landsins fer um 

Reykjavíkurhöfn og aðrar hafnir við Faxa-
flóa allt frá Hvalfirði til Keflavíkur. Frá 
Reykjavík eru vörur fluttar til allra lands-

hluta. Skipafélögin beina þó flutningum beint 
frá útlöndum til annarra hafna. eftir því sem 
hagkvæmni leyfir. og stórauknir gámaflutn-
ingar hafa auðveldað vöruflutninga áfram frá 
Reykjavík. 

Skipaútgerð ríkisins, sem rekur þrjú skip, 
flutti 137,5 þús. tonn af vörum 1985, og hafði 
flutningsmagnið þrefaldast á tíu árum, en 
síðan hefur aukningin stöðvast og heldur 
dregið úr. Þannig voru flutt 126 þús. tonn 
1987 og líklega heldur minna 1988. Aukin 
samkeppni í vöruflutningum, bæði á sjó og 
landi, á sinn þátt í þessu. 

Eimskipafélag Íslands heldur einnig uppi 
strandsiglingum vikulega frá Reykjavík 
vestur og norður fyrir land allt til Húsavíkur 
og aðra hvora viku suður fyrir land um Reyö-
arf jörð og þaðan beint til útlanda. Flutnings-
magnið er orðið svipað og hjá Ríkisskipum. 
Einnig stundar Eimskipafélagið umfangs-
mikla flutninga á landi bæði með eigin bílum 
og í samvinnu við aðra. 

Skipadeild Sambandsins hóf vikulegar 
strandsiglingar á miðju ári 1987. Siglt er til 
Akureyrar með viðkomu á Ísafirði og komiö 
við í öðrum höfnum eftir þörfum. Á árinu 
1988 voru flutt liðlega 36 þús. tonn í þessum 
ferðum. 

Vöruflutningar með stórum vörubifreiðum 

5. tafla. Farþegaflutningar á helstu flugleiðum 
innanlands 1955-1987. 

Rvík- Rvík- Rvík- Rvik-
Akureyri Vestm. ísafj. Egils.st. 

-Rvík -Rvík -Rvík -Rvík 

1955 13.330 9.177 5.520 4.078 
1960 16.784 11.143 5.678 5.933 
1965 31.701 16.166 11.696 17.170 
1970 36.911 20.363 14.581 13.044 
1975 66.618 46.931 26.279 20.576 
1980 82.952 27.192 33.556 30.605 
1981 81.331 24.350 30.527 32.072 
1982 84.039 23.417 33.443 31.972 
1983 75.754 20.565 34.637 29.271 
1984 81.749 26.080 36.317 31.776 
1985 88.619 38.374 36.847 36.807 
1986 94.683 42.326 38.352 36.010 
1987 106.861 45.784 41.102 36.552 
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eru miklir, þótt vegakerfið sé enn víða illa 
undir slíka flutninga búið. Nokkrir tugir fyrir-
tækja stunda reglubundna vöruflutninga um 
landið, og tvær miðstöðvar í Reykjavík þjóna 
flestum þeirra. Vöruflutningamiðstöðin er 
stærst. Um 120 þús. tonn af vörum fara um 
stöðina árlega, þar af 75 þús. frá Reykjavík 
og 45 þús. til Reykjavíkur. (Tölur síðustu 
samgöngugreina voru of háar.) Hin stóra 
stöðin nefnist Landflutningar, og um hana 
fóru í fyrra um 70 þús. tonn, þar af 52 þús. frá 
Reykjavík og 18 þús. til Reykjavíkur. 

Hótel, gistiheimili og sumargistihús 
Skilin milli hótela og gistiheimila eru oft 

óljós, en sumargistihús hafa sína afmörkun 
fólgna í orðinu. Rekstur gististaða er á 
margra höndum, og oft vcrða snöggar breyt-
ingar á rekstri, einkum minni eininganna. Er 
því erfitt að afla nákvæmra upplýsinga um 
heildargistiaðstöðu í landinu. Hér á eftir fara 
þó tölur, sem ættu að vera nærri lagi, og er 
miðað við fjölda rúma, en ekki herbergja. 
Tveggja manna herbergi eru langalgengust, 
þannig að nokkurn veginn má lesa herbergja-
fjöldann um leið, en eitthvað er um eins 
manns herbergi og dálítið um þriggja og 
fjögurra manna herbergi. 

Sumarið 1987 munu hafa verið um 120 
hótel og gistiheimili á öllu landinu, en milli 60 
og 70 á öðrum tímum ársins, sumarhótelin 
voru því um 50. Á þessum gististöðum voru 
samtals um 6.300 rúm um sumarið, en 3 -
3.500 aðra tíma ársins. 

Gistirýminu er æði misskipt milli lands-
hluta. Þetta ár var um helmingur þess í 
Reykjavík, en þó ekki nema þriðjungur yfir 
sumarið. Þá breyta öll sumargistihús í 
skólunum myndinni. í öðrum landshlutum er 
mest gistirými á Norðurlandi eystra og á 
Suðurlandi. og sama er að segja um stæröina. 
Stærstu hótel landsins eru í Reykjavík, en 
stærstu sumargistihúsin á Norðurlandi eystra, 
Suðurlandi og reyndar einnig á Austurlandi. 

Sumargistihús í skólum skipta miklu máli 
varðandi aðstöðuna til aö taka á móti ferða-

mönnum. Hótel hefur lengi starfað í stúdenta-
göröunum við Háskólann, og síðastliðin ár 
voru rekin 20 gistihús í skólum og hótelum 
undir nafninu Edda á vegum Ferðaskrifstofu 
ríkisins (nú Íslands). Það er í Borgarnesi, að 
Reykholti í Borgarfirði, að Laugum í Sælings-
dal, í Flókalundi. á ísafirði, að Revkjum í 
Hrútafirði, að Laugabakka í Miðfirði, á 
Húnavöllum, á Akureyri (heimavist Mennta-
skólans), aö Hrafnagili í Eyjafirði, að Stóru-
Tjörnum, að Eiðum, á Hallormsstað, í Nesja-
skóla í Hornafirði, á Kirkjubæjarklaustri, í 
Skógaskóla, á Hvolsvelli, að Laugarvatni í 
tveimur skólum og í Valhöll á Þingvöllum. 
Samtals eru 850 gistiherbergi í þessum Eddu-
hótelum, og auk þcss er í þeim svefnpoka-
pláss fyrir um 600 manns. Sumargistihús í 
skólum eru einnig rekin á fleiri stöðum og þá 
af ýmsum aðilum. Auk þess er allmikið um, 
að einkaheimili veiti ferðamönnum gistingu, 
einkum um háannatímann. Mun mest um það 
í Reykjavík og á Akureyri. 

Ferðaþjónusta bænda vex með hverju ári 
og er nú boðin í flestum landshlutum. Á síð-
asta ári náði hún til 95 bæja, og 1989 gætu þeir 
orðið 105. Íslendingar sjálfir nota ferðaþjón-
ustuna líklega allt að 2/3 hlutum, en sumir út-
lendingar eru orðnir tryggir viðskiptavinir. 
Gisting er opin allt árið á um helmingi bæj-
anna, en eftirspurn er lítil utan sumartímans. 

Farþegaflutningar milli landa 
Farþegaflutningar til Íslands síðustu ára-

tugi eru sýndir í 6. töflu, en fólk er skráð eftir 
þjóðerni, þegar það kemur til landsins. Flest-
ir farþeganna eru skemmtiferðamenn, en ekki 
er hægt að skilja á milli almennrar ferða-
mennsku og annarra erindagerða. Íslend-
ingar fóru í nær 150 þús. ferðir til útlanda á 
árinu 1988 og samsvarar því, að nær 60% 
þjóðarinnar hafi farið eina ferö. Erfitt er að fá 
tölulegar upplýsingar til að gera samanburð 
við aðrar þjóðir, en líkur benda til, að þarna 
séum við nálægt enn einu heimsmetinu og lík-
lega margföldu heimsmeti, þegar tekið er til-
lit til fjarlægðar landsins frá umheiminum. 
Fyrir þessu eru sjálfsagt margar ástæður og 
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6. tafla. Farþegaflutningar til Íslands 
1947-1988. 

Íslendingar Útlendingar 

Aukn- Aukn- Aukn- Aukn-
ing ing ing ing 

Fjöldi f.f.ári Fjöldi f.f.ár, 

1947 3.853 - - 4.395 - -

1948 4.333 480 12.5 4.802 407 9.3 
1949 6.376 2.043 47.1 5.312 510 10.6 
1950 4.312 -2.064 -32.4 4.383 -929 -17,5 
1951 4.780 468 10.9 4.084 -299 -6.8 
1952 4.943 163 3.4 4.823 739 18.1 
1953 5.183 240 4.9 6.380 1.557 32,3 
1954 6.566 1.383 26.7 6.843 463 7.3 
1955 7.112 546 8.3 9.474 2.631 38,4 
1956 8.751 1.639 23.0 9.517 43 0.5 
1957 8.858 107 1.2 9.279 -238 -2.5 
1958 8.239 -619 -7,0 10.111 832 9,0 
1959 9.712 1.473 17.9 12.269 2.158 21,3 
1960 9.491 -221 -2.3 12.806 537 4,4 
1961 10.078 587 6.2 13.516 710 5,5 
1962 11.227 1.149 11.4 17.249 3.733 27,6 
1963 13.124 1.897 16,9 17.575 326 1,9 
1964 16.746 3.622 27.6 22.969 5.394 30.7 
1965 18.679 1.933 11.5 28.879 5.910 25.7 
1966 23.147 4.468 23.9 34.733 5.854 20,3 
1967 26.368 3.221 13.9 37.728 2.995 8,6 
1968 20.848 -5.520 -20,9 40.447 2.719 7.2 
1969 19.482 -1.366 -6.6 44.099 3.652 9,0 
1970 26.899 7.417 38,1 52.908 8.809 20.0 
1971 32.205 5.306 19,7 60.719 7.811 14,8 
1972 36.319 4.114 12,8 68.026 7.307 12,0 
1973 47.661 11.342 31,2 74.019 5.993 8.8 
1974 54.941 7.280 15,3 68.476 -5.543 -7,5 
1975 51.438 -3.503 -6.4 71.676 3.200 4,7 
1976 59.879 8.441 16,4 70.180 -1.496 -2,1 
1977 70.992 11.113 18.6 72.690 2.510 3,6 
1978 80.273 9.281 13.1 75.700 3.010 4.1 
1979 73.489 -6.784 -8.5 76.912 1.212 1,6 
1980 69.270 -4.219 -5,7 65.921 -10.991 -14.3 
1981 77.825 8.555 12.3 72.194 6.273 9,5 
1982 85.314 7.489 9.6 72.600 406 0.6 
1983 79.695 -5.619 -6.6 77.592 4.992 6,9 
1984 89.728 10.033 12,6 85.290 7.698 9.9 
1985 95.662 5.934 6.6 97.443 12.153 14.2 
1986 111.621 15.959 16.7 113.528 16.085 16.5 
1987 142.797 31.176 27.9 129.315 15.787 13,9 
1988 149.211 6.414 4.4 128.830 -485 -0,3 

ein er efalaust sú, að ferðalög til útlanda eru 
ekkert skattlögð (ef frá er talinn flugvallar-
skatturinn), þannig að þrátt fyrir alla bif-
reiðaeignina og batnandi vegakerfi vill verða 

fullt eins dýrt að ferðast eitthvað að ráði 
innanlands. 

En ferðatíðnin hefur ekki öll aukist á einn 
veg, erlendum ferðamönnum á Íslandi hefur 
einnig fjölgað mikið. Árið 1970 voru þeir tvö-
falt fleiri en Íslendingar, sem fóru utan, en 
smám saman snerist þetta við, og íslendingar 
á faraldsfæti urðu fleiri. Erlendu ferða-
mennirnir urðu flestir 1987 og 1988, um 129 
þúsund, rúmlega það fyrra árið, og tæplega 
það síðara árið, þannig að nú hefur orðiö 
nokkur stöðnun í þessari atvinnugrein, en 
það hefur reyndar gerst áður. 

Meirihluti erlendra ferðamanna kemur á 
þremur mánuðum, í júní, júlí og ágúst 
(55,5% 1985), og raunar er aðalferðamanna-
tíminn um það bil 10 vikur. Skapar þetta erfið-
leika fyrir hótel, sem rekin eru allt árið. Árin 
1987 og 1988 var þetta hlutfall þó hagstæðara 
eða 52,4% og 52,8%. Ef hægt yrði að fá fleiri 
til að koma hingað á öðrum árstímum, t. d. til 
ráðstefnuhalds eða í heilsubótarskyni, mundi 
það treysta mjög ferðamannaiðnaðinn. 

Auk erlendra ferðamanna, sem taldir eru á 
venjulegan hátt, komu 9.129 farþegar í 24 
ferðum skemmtiferðaskipa árið 1988 og 7.690 
í 22 ferðum árið áður. 

Árið 1988 kom hingað fólk frá 125 löndum. 
Flestir voru Bandaríkjamenn eða 28.724 og 
22,3% af heildinni. Hefur þeim fækkað, frá 
því sem mest var áður, einkum hlutfallslega. 
Næstir komu Svíar, 17.322 eða 13,4% og 
hefur fjölgað mikið, þá Danir og Færeyingar 
16.398 (12,7%). Fjórðu í röðinni voru Þjóð-
verjar, 15.894 (12,3%). Þjóðverjar voru jafn-
framt 70% þeirra, sem komu hingað með 
skemmtiferðaskipum. Næst komu Bretar, 
10.525 (8,1%), þá Norðmenn, 9.767 (7,5%). 
Sjöundu í röðinni voru Frakkar, 6.141 
(4,7%), næst Svisslendingar, 3.817 (2,9%), 
þá Finnar, 3.676 (2,8%). Tíundu í röðinni 
voru svo Hollendingar, 2.832 (2,1%) og að 
lokum verða í þessari upptalningu nefndir 
Ítalir, 2.822, einnig 2 , l%. 

Sumarið 1988 komu 7.110 farþegar til Seyðis-
f jarðar með færeyska skipinu Norræna. Af 
þessum fjölda voru Þjóðverjar fjölmennastir. 
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7. tafla. Millilandaflug Flugleiða 1950-1987. 

Flogin 
vegalengd Farþega- Farþega- Fragt Póstur 
þús. km fjöldi km íþús. lonn tonn 

1950 708 5.702 11.776 172 15 
1955 3.330 27.295 93.284 382 51 
1960 6.043 64.851 250.558 529 91 
1965 10.614 189.860 886.911 1.328 282 
1970 12.155 350.109 1.722.608 2.527 670 
1975 11.397 374.039 1.760.332 4.288 925 
1980 8.298 302.631 1.234.914 5.259 1.043 
1981 7.407 283.125 1.054.894 5.156 1.210 
1982 9.038 324.874 1.323.367 5.228 1.515 
1983 10.483 360.147 1.631.261 5.765 1.478 
1984 12.341 442.835 1.996.806 5.896 1.431 
1985 13.425 485.866 2.182.245 4.577 1.565 
1986 13.291 510.425 2.149.933 5.454 1.715 
1987 16.146 597.199 2.467.079 6.951 1.916 

2.096 eða 29.4%, og síðan Íslendingar, 1.938 
eða 27.2%. þriðju í röðinni voru svo Danir og 
Færeyingar (807), en vegna sams konar vega-
bréfa er ekki hægt að skilja á milli þeirra. 

Sjöunda tafla sýnir farþegafjölda í milli-
landaflugi Flugleiða. Hámarki hafði farþega-
fjöldinn náð árið 1979 með 489 þús. farþeg-
um, en næstu árin dróst hann mjög saman og 
jókst svo á ný, sem endaði með nýju hámarki 
áriö 1987 (597 þúsund). Á árinu 1988 varö 
farþegafjöldinn síðan um 535 þús., en þá 
hafði vorverkfallið sín áhrif. Nú er farið að 
leggja minni áherslu á Norður-Atlantshafs-
flugið (Bandaríkin-Luxembourg), en þeim 
mun meiri á Evrópuflugið. Þar er Kaupmanna-
höfn alltaf helsti áfangastaðurinn, og London 
er næst í röðinni. 

Vöruflutningar í lofti (sjá 7. töflu) voru í 
hámarki 1978 og 1979 með yfir 8 þús. tonn 
hvort árið, en hafa verið um 5 þús. tonn 
árlega síðan, nema hvað þeir náðu 7 þús. 
tonnum 1987. 

Arnarflug hefur frá stofnun stundað leigu-
flug, en hóf jafnframt reglubundið milli-
landaflug um mitt ár 1982. Á árinu 1988 
komst heildarfarþegafjöldi félagsins upp í 75 
þúsund. 

Frá Keflavíkurflugvelli eru nú fastar flug-
ferðir til 17 borga, þ .e . til Amsterdam, 

Bergen, Frankfurt, Gautaborgar, Glasgow. 
Hamborgar, Helsingfors, Kaupmannahafn-
ar, Lundúna, Luxemborgar, New York, Or-
lando, Oslóar, Parísar, Salzburg, Stokk-
hólms og Zúrich. Frá Reykjavík er enn-
fremur flogið til Færeyja (um Egilsstaði) og til 
Kulusuk á Grænlandi. Vikulegar ferðir hafa 
einnig verið til vesturstrandar Grænlands 
(Narssarssuak). Auk áætlunarferða er mikið 
um leiguflug til nágrannalanda í Evrópu. þar 
á meðal til sólarlanda. 

Um Keflavíkurflugvöll fóru 736.208 far-
þegar á árinu 1988. Eru farþegar í millilend-
ingu þá taldir einu sinni, en ef þeir eru taldir 
tvisvar. eins og víða mun venja í flughöfnum 
erlendis, er heildartalan 940.075 farþegar 
(mun áður hafa orðið hæst 1971 eða 915 þús.). 
Skipting farþeganna var á þessa leið: Úr landi 
fóru 266.264, og til landsins komu 266.077, en 
farþegar í millilendingu voru 203.867. Hæst 
varð sú tala 1971 og 1972, um 375 þús. hvort 
árið, en með tilkomu breiðþotna fækkaði 
millilendingum mikið. Þá hcfur millilending-
arfarþegum (voru 266 þús. 1987) einnig 
fækkað vegna samdráttar í Norður-Atlants-
hafsfluginu. Fari tveggja hreyfla vélar að 
fljúga í stórum stíl yfir hafið, einkum frá Mið-
Evrópu og alla leið yfir á Kyrrahafsströnd 
Bandaríkjanna og Kanada, má búast við. að 
millilendingar aukist á ný í Keflavík. 

Reglulegir vöruflutningar um Keflavík og 
Anchorage í Alaska milli Evrópu og Japans 
gætu einnig bent til þess, að einhverjir vildu 
flytja farþega sömu leið. 

Lendingar flugvéla á Keflavíkurflugvelli 
(varnarliðið ekki talið með) hafa aukist mikið 
síðustu ár. Þær voru 4.045 1985, 4.337 1986, 
5.342 1987 og 5.718 1988. 

Ætlunin er að ljúka endanlega frágangi við 
flugstöðina á Keflavíkurflugvelli á árinu 
1989. Þar á meðal er uppsetning tveggja 
stórra útilistaverka og gerð langtímabílastæð-
is, ætlaðs fólki, sem vill skilja bíla sína eftir, á 
meðan það fer til útlanda, eins og tíðkast víða 
við flughafnir erlendis. 
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Vöruflutningur milli landa 
Heildarflutningsmagn milli Íslands og út-

landa, skipt á innflutning og útflutning, er 
sýnt í 8. töflu. Útflutningsmagnið var yfir 
60% á við innflutningsmagnið árið 1986 og 
56% árið eftir, en hefur yfirleitt sveiflast á bil-
inu frá þriðjungi til helmings. Á ýmsu veltur 
um þessi hlutföll og má benda á, að sveiflur í 
síldveiðum og loðnuveiðum hafa skipt miklu 
máli í þessu sambandi og ennfremur innflutn-
ingur til virkjana og stóriðju. Metafli síðustu 
ára segir hér greinilega til sín. Innflutningur 
orkugjafa (kola, brennsluolíu og bensíns) er 
sýndur í 9. töflu. Var hann 50-60% af heildar-
innflutningsmagninu á sjöunda áratugnum og 
40-50% á þeim áttunda, en hefur verið undir 
40% síðan 1980. Innflutningur kola var orð-
inn nær enginn, en hefur aukist mikið síðasta 
áratuginn. Sementsverksmiðjan er farin að 
brenna miklu af kolum (um 20 þús. tonnum 
1988), en stærsti hluti innflutningsins (um 46 
þús. tonn 1988) var notaður sem hráefni við 
efnavinnslu járnblendiverksmiðjunnar. Þess 
má geta, að verksmiðjan flutti í fyrra (1988) 
inn um 34 þús. tonn af koksi í sama skyni. 

Vöruflutningar milli Íslands og útlanda fara 
nær eingöngu fram með skipum, þar sem lítið 

8. tafla. Heildarflutningsmagn milli Íslands 
og útlanda 1935-1987. 

lnnflutningur Útflutningur 

Tonn Hlutfull Tonn Hlutfall 

1935 333.665 100,0 117.127 100,0 
1940 226.928 68,0 186.317 159,1 
1945 329.344 98.7 199.985 170,7 
1950 488.825 146,5 148.914 127,1 
1955 643.500 193,0 198.718 169,7 
1960 666.111 199,6 296.173 252,9 
1965 826.429 247,7 507.880 433.6 
1970 975.289 292,3 384.829 328,6 
1975 1.278.177 383,1 454.352 387,9 
1980 1.429.611 428.5 747.223 638,0 
1981 1.433.164 429.5 675.462 576,7 
1982 1.367.692 409,9 550.838 470,3 
1983 1.396.647 418,6 602.608 514,5 
1984 1.407.163 421,7 759.643 648.6 
1985 1.571.732 471,0 953.034 813,7 
1986 1.542.000 462.1 961.961 821.2 
1987 1.651.000 494.8 931.760 795,5 

9. tafla. Innflutningur nokkurra vörutegunda 
(orkugjafa) í tonnum 1935-1987. 

Gasolía, Bensín, % af 
brennslu- þotu- Samt. heildar-

Kol olía eldsn. tonn innfl. 

1935 139.290 12.170 5.845 157.305 47.1 
1940 132.864 10.555 2.554 145.973 64.3 
1945 116.820 17.331 16.992 151.143 45.9 
1950 94.860 141.350 42.410 278.620 56,0 
1955 61.333 207.278 56.677 325.288 53.7 
1960 21.476 313.786 56.079 391.341 48.8 
1965 8.022 380.827 80.764 469.613 56,8 
1970 1.826 395.252 115.244 512.322 52,5 
1975 222 410.308 131.071 541.601 42.4 
1980 12.243 410.653 143.383 566.279 39.6 
1981 20.238 389.442 138.678 548.358 38,3 
1982 24.629 345.252 153.541 523.422 38,3 
1983 37.557 329.795 143.767 511.119 36,6 
1984 54.822 321.431 152.553 528.806 37.6 
1985 68.618 355.385 159.030 583.033 37,1 
1986 73.519 342.582 182.250 598.351 38,8 
1987 59.919 365.302 218.523 643.744 38,9 

munar um vöruflutninga í lofti, að þv í er 
magn varðar. Ýmsar mikilvægar vörur, svo 
sem varahlutir, koma þó flugleiðis. Íslensk 
kaupskip gegna tvenns konar hlutverki. Ann-
ars vegar eru þau í áætlunarsiglingum, 
einkum með innflutta stykkjavöru, sem nú er 
aö mestu leyti flutt í gámum, og í flutningum 
á útflutningsafurðum sjávarútvegsins. Hins 
vegar eru þau í stórflutningum á hráefnum til 
stóriðju, áburði, korni og salti til landsins og 
áli úr landi, svo að nokkuð af því helsta sé 
nefnt. 

Kaupskipastóll 
Kaupskipafloti landsmanna var 57 þús. tonn 

í ársbyrjun 1987 og 61 þús. tonn árið eftir og 
haföi ekki verið minni að tonnatölu í hálfan 
annan áratug (sjá 10. töflu), en stækkaði 
síðan á ný 1988 í rúm 70 þús. tonn, enda bætt-
ust í flota Eimskipafélagsins tvö stór flutn-
ingaskip, þau stærstu í flotanum. Notagildi 
skipanna miðast þó fremur við burðargetu 
þeirra heldur en stærð þeirra mælda í tonnum 
og ekki síður við hagkvæmni skipanna í gáma-
flutningum, enda hefur verið lögð áhersla á 
það á síðari árum, að skip til almennra flutn-
inga geti flutt sem flestar gámaeiningar. 
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Meðalaldur flutningaskipanna hefur 
hækkað á síðustu árum og var um síðustu ára-
mót 15,3 ár, enda er orðið lítið um nýsmíði 
fyrir íslendinga. en skipin yfirleitt keypt 
notuð erlendis frá. Helstu félög, sem nú (í 
ársbyrjun 1989) halda uppi siglingum til ogfrá 
landinu, eru Eimskipafélag Íslands, Nesskip 
og Skipadeild SÍS. Fimm önnur félög eiga eitt 
eða fleiri skip í millilandasiglingum. 

10. tafla. Kaupskipaflotinn í árslok 1945-1988. 

Kaupskipafloti 
samtals 

Vöru- Oliu-
Farþega- flutninga- flutninga- Tala Lestir 

skip skip skip skipa brúttó 

1 9 4 5 6 1 - 13 9 . 5 9 3 

1 9 5 0 6 17 ? 2 5 3 3 . 0 7 1 

1 9 5 5 5 19 4 2 8 4 0 . 7 3 5 

1 9 6 0 7 4 3 4 5 7 . 8 9 5 

1 9 6 5 7 3 3 11 5 1 7 3 . 4 6 5 

1 9 7 0 6 3 2 5 4 3 5 7 . 2 5 1 

1 9 7 5 5 4 8 5 5 8 6 8 . 3 0 7 

1 9 8 0 6 4 6 5 5 7 7 1 . 7 3 1 

1981 6 4 7 5 5 8 7 6 . 1 0 7 

1 9 8 2 6 4 6 5 5 7 7 1 . 9 0 2 

1 9 8 3 6 4 5 5 5 6 7 1 . 2 3 9 

1 9 8 4 6 4 6 5 5 7 7 2 . 7 0 3 

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

1 9 8 6 6 3 5 5 4 6 5 7 . 4 5 4 

1 9 8 7 6 3 4 5 4 5 6 1 . 1 3 3 

1 9 8 8 6 3 2 4 4 2 7 0 . 1 2 4 

Bifreiðaeign 
Eins og 11. tafla sýnir hefur bifreiöaeign 

landsmanna aukist hröðum skrefum síðustu 
áratugi, en miklar sveiflur hafa verið í inn-
flutningi bifreiða frá ári til árs. Aukningin er 
núna öll í fólksbifreiðum, en síðustu árin 
hefur fjöldi almenningsbifreiða og vörubif-
reiða nokkurn veginn staðið í stað. Fólksbílar 
eru nú miöaðir við 8 farþega og færri í stað 7 
áður (sjá aths. við 11. töflu), en þessi breyting 
skiptir litlu máli um fjöldann í flokkunum. 
Fólksbílar eru nú um 90% allra bíla á land-
inu, og fjölgaði þeim um 25% á aðeins f jórum 
árum, frá 1984 til 1988. í árslok 1988 voru að-
eins tveir íbúar um hverja fólksbifreið í land-
inu eða 499 fólksbifreiðar á hverja 1000 íbúa. 

11. tafla. Bifreiðaeign 1950-1988. 

Bifreiðafjöldinn 

Árs- Fólks- Almennings- Vöru- Bifreiðar 
lok bifreiðar1' bifreiðar bifreiðar alls 

1 9 5 0 6 . 0 3 8 2 8 9 4 . 3 8 9 1 0 . 7 1 6 

1 9 5 5 9 . 8 1 2 3 2 8 5 . 4 7 1 1 5 . 6 1 1 

1 9 6 0 1 5 . 3 5 8 3 3 7 5 . 9 2 6 2 1 . 6 2 1 

1961 1 6 . 7 5 4 3 5 1 6 . 1 9 5 2 3 . 3 0 0 

1 9 6 2 1 8 . 8 1 5 3 9 5 6 . 2 7 5 2 5 . 4 8 5 

1 9 6 3 2 2 . 3 4 2 4 0 6 6 . 4 7 6 2 9 . 2 2 4 

1 9 6 4 2 5 . 2 2 8 4 1 7 6 . 2 7 9 3 1 . 9 2 4 

1 9 6 5 2 8 . 3 3 5 4 4 4 6 . 1 8 0 3 4 . 9 5 9 

1 9 6 6 3 2 . 5 1 5 4 6 6 6 . 2 9 7 3 9 . 2 7 8 

1 9 6 7 3 5 . 4 9 1 5 0 0 6 . 1 2 6 4 2 . 1 1 7 

1 9 6 8 3 7 . 0 0 9 5 5 9 6 . 0 3 8 4 3 . 6 0 6 

1 9 6 9 3 7 . 3 0 4 5 5 5 5 . 7 1 7 4 3 . 5 7 6 

1 9 7 0 4 0 . 7 8 6 5 6 7 5 . 6 5 8 4 7 . 0 1 1 

1971 4 6 . 0 8 1 6 5 6 5 . 7 5 2 5 2 . 4 8 9 

1 9 7 2 5 0 . 4 9 2 8 0 6 5 . 8 5 7 5 7 . 1 5 5 

1 9 7 3 5 6 . 2 7 4 8 4 5 6 . 0 7 0 6 3 . 1 8 9 

1 9 7 4 6 3 . 8 3 0 8 9 7 6 . 6 3 7 7 1 . 3 6 4 

1 9 7 5 6 3 . 9 0 0 9 3 8 6 . 6 2 1 7 1 . 4 5 9 

1 9 7 6 6 5 . 7 3 1 9 6 8 6 . 7 1 1 7 3 . 4 1 0 

1 9 7 7 7 0 . 0 6 4 1 . 0 2 6 6 . 9 1 6 7 8 . 0 0 6 

1 9 7 8 7 5 . 6 7 9 1 . 0 8 1 7 . 3 8 1 8 4 . 1 4 1 

1 9 7 9 8 1 . 0 2 5 1 . 1 1 7 7 . 8 7 3 9 0 . 0 1 5 

1 9 8 0 8 5 . 9 2 4 1 . 1 5 1 8 . 5 3 1 9 5 . 6 0 6 

1981 9 0 . 2 5 8 1 . 1 9 9 9 . 4 7 9 1 0 0 . 9 3 6 

1 9 8 2 9 4 . 7 2 8 1 . 2 5 6 1 0 . 4 7 5 1 0 6 . 4 5 9 

1 9 8 3 9 5 . 9 8 2 1 . 3 2 5 1 0 . 9 4 7 1 0 8 . 2 5 4 

1 9 8 4 1 0 0 . 2 4 4 1 . 3 9 8 1 1 . 5 6 0 1 1 3 . 2 0 2 

1 9 8 5 1 0 2 . 9 5 4 1 . 4 2 2 1 2 . 7 4 1 1 1 7 . 1 1 7 

1 9 8 6 1 1 2 . 8 3 1 1 . 2 2 3 1 2 . 0 8 1 1 2 6 . 1 3 5 

1 9 8 7 1 2 0 . 6 3 5 1 . 2 4 1 1 1 . 8 3 0 1 3 3 . 7 0 6 

1 9 8 8 1 2 5 . 7 1 4 1 . 3 1 5 1 2 . 0 3 9 1 3 9 . 0 6 8 

1) Með sætum fyrir 7 farþega eða færri til I985 en eftir það er miðað við 
8 farþega eða færri. 

Líkur benda til, aö þetta sé hlutfallslega næst-
mesta bifreiðaeign í heimi, en í Bandaríkj-
unum munu vera um 1,8 íbúar um hverja 
fólksbifreið. Margar aðrar þjóðir munu 
reyndar ekki vera langt undan, svo sem Ný-
sjálendingar, Ástralir, Kanadamenn, Sviss-
lendingar, Hollendingar og Þjóðverjar. Hins 
vegar eiga Japanir hlutfallslega helmingi færri 
bíla en Íslendingar, enda byggja þeir efnahag 
sinn á öðrum grunni. 

Flugfloti 
Eignarhald flugvéla tekur nú svo örum 

breytingum, ekki síst þegar von er á nýjum 
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millilandaflugvélum Flugleiða, að betra er að 
miða við rekstur flugfélaga á einstökum flug-
vélum. Eftirfarandi yfirlit miðast við árslok 
1988: 

Flugleiðir ráku þá þrjár vélar af gerðinni 
Douglas DC-8, er taka 249 farþega hver, og 
þrjár Boeing 727, er taka 126 og tvær 164 far-
þega. í innanlandsflugi voru notaðar fimm 
Fokkervélar, er taka hver um sig 48 farþega. 

Arnarflug rak tvær Boeing 737-vélar, er 
taka 112 og 130 farþega, en til innanlandsflugs 
f jórar vélar fyrir samtals 46 farþega. 

Flugfélag Norðurlands rak fimm vélar fyrir 
samtals 61 farþega, Flugfélagið Ernir þrjár 
vélar fyrir 34 farþega og Flugfélag Austur-
lands tvær vélar fyrir 16 farþega. 

Í eigu annarra flugfélaga, stofnana og í 
einkaeign eru um 280 flugvélar, er samtals 
geta flutt yfir 700 farþega. Auk þeirra eru 
þrjár þyrlur í rekstri, er taka samtals 17 far-
þega. 

Póstur og sími 
Póst- og símaþjónustan er einn mikilvæg-

asti þáttur samgöngukerfisins. Póstsendingar 
innanlands og milli Íslands og útlanda eru 
sýndar í 12. töflu. Nokkrar sveiflur eru í póst-
magni frá ári til árs. Fram til ársins 1985 var 
fjöldi almennra bréfapóstsendinga og fjöldi 
innritaðra blaða og tímarita fundinn með 
talningu tvisvar á ári, tvær vikur í senn. Á 
árinu 1985 var tekin upp sú aðferð að telja 
átján sinnum á ári, þ .e . ýmist einu sinni eða 
tvisvar í mánuði. Þykir þetta gefa réttari 
niðurstöður en fyrri talningar, og við það 
stórjókst uppgefinn fjöldi almennra bréfa-
póstsendinga. Aðrar póstsendingar í 12. töflu 
eru bókfærðar og gefa því rétta mynd af fjöld-
anum. 

Fjöldi símskeyta er sýndur í 13. töflu, og 
þar eru einnig skráðar telexritanir. Telex-
sambandi við umheiminn var komið á 1962 og 
er það einkum notað af stofnunum og fyrir-
tækjum, sem hafa mikil viöskipti við útlönd. 
Árið 1970 var tekin í notkun sjálfvirk telex-
stöð í Reykjavík, og varð það til að auðvelda 
mjög telexviðskipti við útlönd, enda hafa þau 

12. tafla. Póstsendingar 1984-1987. 

1984 1985 1986 1987 
þús. þús. þús. þús. 

tnnanlands: 
Alm. bréfapóstsend. 27.728 38.831 37.274 42.507 
Ábvrgðarbréf 712 729 760 791 
Verðbréf 4 4 2 5 
Bögglar 735 551 518 529 
Póstávísanir 397 420 407 391 
Innrituð blöð og tímarit 6.877 9.676 9.233 9.356 

Frá útlöndum: 
Alm. bréfapóstsend. 3.724 3.566 4.932 4.938 
Ábyrgðarbréf 127 127 135 140 
Bögglar 111 118 118 126 

Til útlanda: 
Alm. bréfapóstsend. 1.407 1.551 3.212 3.187 
Ábyrgðarbréf 154 171 193 204 
Bögglar 70 68 59 52 

vaxið mikið síðan. í árslok 1987 voru telex-
notendur 576. Með aukningu telexritana 
hefur símskeytum til og frá landinu fækkað 
verulega. 

Símtölum innanlands, sem sýnd eru í 14. 
töflu, fjölgaði árlega til 1981, en skrefataln-
ingin á innanbæjarsímtölum leiddi til lægri 
tölu fyrir 1982, en síðan hefur þeim aftur 
fjölgað mikið á ný. 

Símtöl við útlönd koma einnig fram í 14. 
töflu. Hefur þeim fjölgað mjög mikið hin síð-

13. tafla. Símskeyti og telexritanir 1950-1987. 

Fjöldi símskeyta Skeyti Telexritanir 

ti lút- frá út- innan- til út- jrá út-
landa löndum lands landa löndum 

1950 81.569 64.735 312.607 - -

1955 104.781 84.763 324.393 - -

1960 97.472 90.368 278.546 - -

1965 95.545 87.046 316.155 20.541 28.500 
1970 80.304 74.201 299.127 57.583 71.600 
1975 49.967 42.976 366.988 217.143 225.300 
1980 33.405 35.236 502.930 376.858 386.609 
1981 27.911 30.279 498.156 408.015 416.961 
1982 23.097 24.492 260.265 432.798 451.622 
1983 19.626 19.475 249.768 459.772 526.046 
1984 15.436 16.668 200.588 532.567 580.031 
1985 14.509 13.998 243.221 626.734 670.917 
1986 14.154 11.510 237.760 609.454 667.744 
1987 11.756 9.834 221.015 677.680 717.110 
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14. tafla. Símtöl 1966-1987. 

Símiöl innanlands íþús. Símtöl við útlönd 

Sjálfvirk Handvirk Tilítt- Frá út-
skref langlína landu löndttm 

1966 143.776 2.226 44.921 32.100 
1970 250.119 1.812 49.378 43.100 
1975 331.831 2.013 89.667 77.650 
1980 446.154 1.478 240.336 190.071 
1981 468.982 1.345 491.364 278.408 
1982 442.262 1.233 664.038 673.514 
1983 490.571 1.071 795.210 895.667 
1984 523.083 863 1.013.261 1.150.796 
1985 552.358 924 1.323.284 1.353.697 
1986 597.316 887 1.716.415 1.638.110 
1987 636.832 652 2.158.276 2.097.299 

ari ár með tilkomu nýrrar tækni, sem hefur 
gert þau ódýrari en áður. Jarðstöðin Skyggnir 
var tekin í notkun 6. okt. 1980, og urðu þá 
símtöl og hvers konar skeytasendingar til og 
frá landinu mun greiðari en áður. 

Í 15. töflu er sýndur fjöldi símanúmera á 
höfuðborgarsvæðinu annars vegar og á lands-
byggðinni hins vegar. Eftir 1983 eru ekki til 
tölur um heildarfjölda símtækja, því að þá 
var innflutningur gefinn frjáls. í árslok 1987 
var fjöldi símanúmera 117.371 á öllu landinu. 

Útvarp og sjónvarp 
Þegar rætt er um samgöngur í víðustu 

merkingu, er eðlilegt, að vikið sé að þjónustu 
útvarps og sjónvarps. Útvarpað hefur veriö 
hér á landi í um 60 ár (Ríkisútvarpið tók til 
starfa í desember 1930), og hefur stöðugt 
verið unnið að endurbótum á dreifikerfinu. 
Með tilkomu örbylgjukerfis, sem lengi var í 
uppbyggingu og leiðir útvarpssendingar til 
endurvarpsstöðva í öllum landshlutum, má 
heita, að allir landsmenn geti notið tvírása 
hijómflutnings (stereo) við móttöku útvarps. 
Enn fullkomnari tækni felst í lagningu ljós-
leiðara fyrir síma, útvarp og sjónvarp. Eru 
þeir nú að byrja að feta sig um landið. 

Í árslok 1983 tók Rás II til starfa og útvarp-
aði fyrst einkum popptónlist og öðru léttmeti, 
en síðar varð dagskráin fjölbreyttari. 

Samkvæmt nýjum útvarpslögum frá 13. 
júní 1985 má veita öðrum en Ríkisútvarpinu 
heimild til „útvarpsrekstrar". í samræmi við 
þessi lög fékk „Bylgjan" leyfi til útsendinga, 
sem hófust eftir mitt ár 1986. Nær stöðin til 
suðurhluta landsins, frá Mýrdal að Snæfells-
nesi, og um Akureyri og nágrenni. Sama er að 
segja um „Stjörnuna", sem hóf útsendingar 
vorið 1987. Um svipað leyti hóf „Hljóðbylgj-
an" á Akureyri útvarpssendingar, sem ná yfir 
Eyjaf jörð og nágrenni. 

Nokkrar aðrar útvarpsstöðvar halda uppi 
reglulegri starfsemi, og fjöldi skammtíma-
leyfa hefur verið gefinn út fyrir skóla- og tæki-
færisútvarp. 

Sjónvarp Ríkisútvarpsins hefur starfað frá 
því í septemberlok 1966, og nær það til alls 
landsins. Reglulegar útsendingar í lit hófust í 
október 1975. Skráðir sjónvarpsnotendur á 
landinu eru yfir 75 þúsund, og eru um 95% 
þeirra með litatæki. 

Í samræmi við áðurgreind lög hóf Stöð II 
sjónvarpsrekstur haustið 1986. Nær hún til 
Suðvesturlands að verulegu leyti og ýmissa 
staða á Vestfjörðum og Norðurlandi. Á 
Akureyri tók Eyfirska sjónvarpsfélagið til 
starfa í árslok 1986. Það hefur samvinnu við 
Stöð II í Reykjavík. Þá eru sjálfstæðar sjón-
varpsstöövar í Ólafsvík, á Hellissandi, í 

15. tafla. Símanúmer á höfuðborgarsvœðinu 
og á landsbyggðinni 1967-1987. 

Notendur Simar 

Höfud- Höjuð-
borgar- Lands- borgar- Lands-

Árslok sva'öid byggdin svœðið byggdin 

1967 31.030 18.740 39.508 20.190 
1970 34.664 21.029 45.427 22.505 
1975 44.902 27.067 57.947 30.219 
1980 51.606 33.231 69.948 38.819 
1981 53.302 34.565 71.191 40.167 
1982 55.162 36.075 74.496 42.360 
1983 56.657 37.280 79.397 45.554 
1984 58.882 38.363 
1985 62.480 40.177 
1986 67.115 45.913 
1987 70.001 47.370 
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Ólafsfirði, og Austfirska sjónvarpsfélagið 
sjónvarpar um Austurland. 

Þar sem sjónvarp nær nú til alls landsins, 
hefur aðstaða fólks til að njóta skemmtunar 
og fróðleiks batnað stórlega, og þessi tækni 
hefur fært viðburði dagsins inn í stofu hvers 
manns, sem kærir sig um, hvort sem hann býr 
í dreifbýli eða þéttbýli, í sveit eða við sjó. En 

vissulega er þetta allt nokkuð á kostnað 
útvarpsins, sem þjónaði eitt svipuðum til-
gangi í aldarþriðjung. 

Ríkisútvarpið flutti af Skúlagötunni í nýja 
útvarpshúsið við Efstaleiti snemma árs 1987, 
en nú er varla búist við, að Sjónvarpið flytji 
þangað fyrr en á árinu 1992. 



Derek C. Jones: 

F r a m l e i ð s l u s a m v i n n u f é l ö g : 
K e n n i n g a r o g r e y n s l a 

Eftirfarandi grein er að stofni til fyrirlestur, sem fluttur var í 
Reykjavík í mars 1988. Höfundur er prófessor við Hamilton Col-
lege í New York-ríki, en þýðinguna gerði Jónas Guðmundsson. 

Af stuttum kynnum mínum af íslandi hef 
ég lært að Ísland hefur af ýmsu að státa í 
félagslegum og efnahagslegum efnum. Hér 
starfar rótgróin samvinnuhreyfing, og hér 
hefur um langan tíma verið nær full atvinna, 
sem er ekki lítilsverður þjóðhagslegur vitnis-
burður. En á einu mikilvægu sviði virðist mér 
hlutur landsins sitja eftir. Það er á sviði þátt-
töku starfsfólks í ákvarðanatöku fyrirtækja. 
Þess virðast vera fá dæmi að íslensk fyrirtæki 
ástundi slíka þátttöku. Ég mun hér á eftir 
rekja ástæður þess að útbreiðslu á slíku þátt-
tökufyrirkomulagi sé gaumur gefinn. 

Ég mun tíunda kenningar og reynslu af 
starfsemi fyrirtækja sem ástunda verulega 
þátttöku starfsmanna sinna í ákvörðunum 
sínum, fyrirtækja sem ég kalla framleiðslu-
eða starfsmannasamvinnufélög (FS). Æðsta 
ákvörðunarvald í þessum fyrirtækjum liggur 
hjá starfsmönnum þeirra (ekki hjá eigendum 
eða tilleggjendum fjármagns eins og í einka-
og opinberum fyrirtækjum). Þó að fram-
leiðslusamvinnufélög líkist í mörgu öðrum 
samvinnufélögum, þá skera þau sig einmitt úr 
að því leyti að þeim er stýrt af starfs-
mönnunum sjálfum. En vegna þeirrar áherslu 
sem FS-félög leggja á stjórn starfsmanna má 

skoða þau sem verðuga fulltrúa fyrir margar 
tegundir þátttökufyrirtækja. Önnur dæmi um 
þátttökufyrirtæki eru t .d . samákvarðana-
fyrirtæki (co-determined) í Svíþjóð, Dan-
mörku og Þýskalandi sem vegna lagafyrir-
mæla hafa starfsmenn með í ákvarðanatöku 
(en þeir stjórna ekki) og eignarhlutafélög 
(ESOP) í Bandaríkjunum, þar sem starfs-
menn hafa takmörkuð áhrif í gegnum hluta-
bréfaeign. 

Hér á eftir mun ég gefa yfirlit um kenningar 
og rannsóknir sem birtar hafa verið á síðustu 
tíu árum eða svo og fjalla um stærð og eðli FS-
geira í atvinnulífinu. Ég mun í aðalkafla 
greinarinnar athuga fimm meginatriði í þess-
um skrifum - áhrif á atvinnu, fjárfestingu, 
tekjuskiptingu, framleiðni, lífshring og end-
ingu. Áður mun ég til þess að fylla út í nauð-
synlegan bakgrunn lýsa mikilvægi FS-geira í 
nokkrum löndum og nefna nokkur afbrigði af 
því rekstrarformi sem um ræðir. í lokakafla 
leyfi ég mér svo að ýta fræðilegri varkárni til 
hliðar og velta upp nokkrum lauslegum tillög-
um um stefnu stjórnvalda í þessum málum; 
tillögum sem gætu, eftir að þær hafa verið 
lagaðar að aðstæðum í einstökum löndum, 
jafnvel átt erindi á Norðurlöndum. 
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Svið og eðli FS-fyrirtækja 
Verulegur munur er á starfsemi FS-fyrir-

tækja annars vegar og kapitalískra og ríkis-
rekinna fyrirtækja hins vegar. FS er fyrirtæki 
þar sem 

a) margir starfsmenn eru „félagar" í fyrir-
tækinu, en félagsaðild miðast að jafnaði 
við eign einstaklinga á hlut; 

b) starfsmenn - félagar taka þátt í stjórn og 
stjórnun fyrirtækisins; 

c) stjórn er venjulega á grundvelli eins 
atkvæðis fyrir hvern félaga. í þeim til-
fellum þar sem atkvæðavægi fer eftir eign-
arhlutum er ekki um ójafna eignarhluti að 
ræða; 

d) starfsmenn - félagar fá hlutdeild í hagn-
aði. 

Fjölmörg fyrirtæki með þessum ein-
kennum hafa starfað í vestrænum hagkerfum. 
En skilgreiningin rúmar í reynd ótölulegan 
fjölda af skipulagslegum afbrigðum. Það 
þekkist til dæmis að FS-félög ráði til vinnu 
starfsmenn sem ekki öðlast atkvæðisrétt og 
greiði þeim aðeins föst laun en ekki hagnað-
arhlutdeild. Við munum síðar fjalla um 
þennan breytileika, en fyrst skulum við víkja 
að þeim undraverða vexti sem orðið hefur á 
FS-geira margra landa á síðustu árum. 

a. Umfang og útbreiðsla. 
Þótt oft sé erfitt að afla tölulegra upplýs-

inga um þessi efni (og skilgreiningar séu ekki 
alltaf nákvæmlega sambærilegar) hefur kom-
ið fram í skýrslu Efnahagsbandalagsins 
(CCEOP, 1983) að árið 1981 hafi evrópsk FS-
fyrirtæki haft um 520 þúsund starfsmenn og 
8,4 milljarða dollara í veltu. Á tímabilinu 
1976-1981 urðu til um 220 þúsund ný störf í 
um 2000 nýjum FS-fyrirtækjum. 

Þegar samanburðartölur frá nokkrum Evr-
ópulöndum eru skoðaðar, kemur í ljós að á 
Ítalíu er að finna langsamlega stærsta FS-geir-
ann í Vestur-Evrópu með um 400 þúsund 
starfsmenn. Næststærstur er franski FS-geir-
inn með um 40 þúsund starfsmenn, sem aftur 

eru ríflega helmingi fleiri starfsmenn en starfa 
í hinum fræga Mondragon-hópi á Spáni. 

Ekkert Norðurlandanna getur enn státað 
af stórum FS-geira, en margt bendir til vax-
andi áhuga í þessum löndum. Þannig skýra 
Thordarson (1986), Mygind (1986) og Wint-
her frá nýjum áhuga í Svíþjóð, Danmörku og 
á Grænlandi. M hafa þeir Bradley og Gelb 
(1983) áætlað að 100 þúsund störfum hafi á 
áttunda áratugnum verið bjargað með yfir-
töku starfsmanna á bandarískum fyrirtækj-
um. 

Fjölgun FS-fyrirtækja hefur ekki verið tak-
mörkuð við Vesturlönd. í mörgum löndum 
Austur-Evrópu hafa t. d. FS-fyrirtæki starfað 
um langa hríð, en þau hafa nýlega sýnt merki 
um nýjan kraft (sjá Jones, 1985, um Pólland, 
og Lethy, 1987, um Ungverjaland). 

b. Starfssvið og saga. 
Ef við skoðum nokkur af þessum dæmum 

nánar og byrjum á Ítalíu, sjáum við að á 
tveimur tímabilum frá stríðslokum hefur þar 
átt sér stað hreint ótrúleg fjölgun FS-fyrir-
tækja; fyrra tímabilið nær frá 1945 til 1947, en 
hið síðara frá 1970 og stendur enn (Jones and 
Zevi, 1983). Árið 1981 var fjöldi skráðra FS-
fyrirtækja í landinu kominn í um 20 þúsund. 
FS-fyrirtækjum fjölgaði hægt og sígandi í 
Frakklandi frá stríðslokum og á áttunda ára-
tugnum voru þau orðin um 500 talsins (Estrin 
og Jones, 1986). Þeim fjölgaöi hins vegar ört 
eftir 1977, og komst tala þeirra í um 700 árið 
1979 og í um 1000 í byrjun níunda áratugar-
ins. Elstu FS-fyrirtækin sem enn starfa í 
Bretlandi eru orðin rúmlega aldargömul, en 
engin ný hafa bæst í þeirra hóp frá þvf um 
1950. Fjöldi starfsmanna í þcssum rótgrónu 
bresku fyrirtækjum var 3400 árið 1968, en 
þeim fækkaði um helming fram til ársins 1980. 
Nú er breski FS-geirinn orðinn minnstur 
þeirra fimm sem hér verður fjallað um. 

Ítölsku FS-fyrirtækin hafa að undanförnu 
látið nokkuð að sér kveða í þjónustugreinum, 
en þeirra gætir samt mest í verktakafram-
kvæmdum og framleiðslu. Áætlað er að sala 
þeirra nemi 8% af heildarsölu í byggingum og 
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mannvi rk jagerð í landinu, en að markaðs-
hlutdeild þeirra í gler- og leirvöruframleiðslu, 
í tréverki og í nokkrum verkfræðigreinum sé 
um 10%. Frönsku FS-fyrirtækin hafa lengst af 
starfað að byggingaframkvæmdum, prentun 
og rafverkfræðigre inum. Þessi svið voru enn 
mikilvægust f ram til loka á t tunda áratugarins, 
en síðan þá hefur með ti lkomu nýrra fyrir-
tæk jahópa - sérstaklega ráðgjafar fyr i r tækja 
sem byggja á „þekkingu" - dregið úr mikil-
vægi þeirra. Hin he fðbundnu bresku FS-fyrir-
tæki hafa aðallega s tundað fataframleiðslu, 
skóframleiðslu og pren tun . 

Þót t ítölsku FS-fyrirtækin séu að meðaltali 
lítil eða með færri en 20 s tarfsmenn, eru mörg 
þeirra verulega stór. Þessi mörgu stóru FS-
félög e inkenna einmitt ítalska geirann í 
samanburði við aðra FS-geira. Frönsku FS-
fyrirtækin eru að meðaltali smá, með um 50 
s tar fsmenn; en meðals ta r fsmannaf jö ld inn 
þar er nokkuð mismunandi eftir atvinnu-
greinum, frá 16 að meðaltal i í ráðgjafarfyr i r -
tæk jum og upp í 60 í byggingafyrir tækjum. 
Árið 1968 s törfuðu stærstu bresku FS-fyrir-
tækin að fa taframleiðslu , en skóframleiðslu-
fyrirtækin voru örlítið stærri en prentsmiðj-
urnar að því er varðar s ta r f smannaf jö lda , 
virðisauka og eigið fé , en öll þessi meðaltöl 
leyna því að stærðardreifingin er talsvert 
breytileg. 

c. Innra skipulag. 
Félagslög samvinnufyr i r tækja kveða jafn-

an svo á að ákveðnum hluta af tekjuafgangi 
fyrirtækisins skuli skipt sem bónus á milli 
s ta r fsmanna; t . d . er a . m . k . 25% af tek ju-
afgangi í f rönskum fyr i r tækjum þannig skipt. 
Þeir s tarfsmenn sem ekki eru félagar fá yfir-
leitt einnig slíka uppbó t . Ár ið 1979 rann 8 0 -
510 dollara t ek jua fgangur til hvers starfs-
manns í f rönskum FS-fyr i r tækjum. Þetta eru 
hærri upphæðir en runnu til s tar fsmanna í 
g rónum breskum fyr i r tækjum, sem fengu 2 6 -
58 dollara, en lægri upphæðir en runnu til 
s tar fsmanna ítalskra FS-fyr i r tækja , en þeir 
tóku við 700-1125 dol lurum; hæsti hluturinn 

rann til s tarfsmanna í Mondragon , yfir 1800 
dollarar á mann. 

Aðeins bandar ísk FS-fyrirtæki reyna að 
j a fna t ek ju r allra s tarfsmanna sem ja fn f ramt 
eru félagar , en Mondragon og ítölsk FS-fyrir-
tæki hafa sett sér strangar reglur um hámarks-
mismun á t ek jum innan fyrirtækis. Engar 
slíkar reglur gilda í f rönskum og breskum FS-
félögum. 

Félagsaðild í nær öllum vestrænum FS-
fyr i r tækjum er bundin eign á ákveðnum hlut. 
í Frakklandi er hver jum félaga skylt sam-
kvæmt lögum að eiga a . m . k . einn hlut, en í 
samþykktum einstakra félaga er þess gjarnan 
krafist að þeir eigi fleiri hluti. A ð jafnaði er 
eignarhlutur hvers s tarfsmanns stærri í eldri 
a tvinnugreinum, svo sem byggingariðnaði, 
rafiðnaði og prent iðnaði (2800-3700 dollar-
ar) , heldur en í nýlegri greinum á borð við 
þ jónus tu og ráðgjöf (2300-2400 dollarar) . í 
í tölskum FS-fyr i r tækjum getur hver starfs-
maður ekki átt stærri hlut en sem nemur 5000 
dol lurum, sem jafngildir u . þ . b . hálfum 
meðalárs launum hans. Í reynd er eignarhlut-
ur einstaklinga minni en þessi hámörk , meira 
að segja í stærri fy r i r tækjum, eða um 1125 
dollarar í f ramleiðslufyr i r tækjum og 500 doll-
arar í byggingafyrir tækjum. En þessar upp-
hæðir eru mun hærri en eignarhlutir í grónum 
breskum FS-fyr i r tækjum, þar sem þeir eru á 
milli 100 og 200 dollarar. 

Í f rönskum, í tölskum og breskum FS-fyrir-
tækjum er greiddur t akmarkaður arður á 
hvern eignarhlut einstaklinga. Eignarhlutur-
inn er svo greiddur út á nafnverði þegar félagi 
yfirgefur fyrir tækið, en sé félagið sjálft lagt 
niður renna allar nettóeignir félagsins í sam-
vinnusjóð. Sú undantekning er frá þessari 
reglu í breskum félögum að félagarnir sjálfir 
skipta með sér hreinum eignum við félagsslit. 
Stærstur hluti af f j á rmagni hvers fyrirtækis 
kemur úr sameiginlegum varasjóði fyrirtækis-
ins, sjóði sem byggður er upp með ráðstöfun 
hagnaðar . Sums staðar er skylda að leggja 
þannig til hliðar af hagnaði , t. d. í Frakklandi 
þar sem a. m. k. 15% af hagnaði verða að fara 
til uppbyggingar fyrirtækisins. 
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FS-fyrirtæki afla sjaldan f jár á frjálsum 
lánsfjármarkaöi. Þau taka þó lán hjá sér-
hæfðum fjármálastofnunum og einnig beint 
hjá félögum sínum. Þessar lánveitingar 
starfsmanna undirstrika e . t .v . skyldleika 
þeirra við fyrirtækið. Hver starfsmaður í 
ítölskum byggingafyrirtækjum lánar að jafn-
aði fyrirtæki sínu um 1000 dollara og hlýtur 
nokkra skattalega umbun fyrir, en starfs-
menn í ítölskum framleiðslufyrirtækjum lána 
um 1875 dollara; þetta eru mun hærri lán en 
þekkjast í breskum (34 til 153 dollarar), 
bandarískum og Mondragon-fyrirtækjum, en 
heldur lægri lán en álgeng eru í frönskum 
fyrirtækjum, sérstaklega nýlegum þarlendum 
fyrirtækjum. 

Þrátt fyrir að því þurfi ekki að fylgja ýkja 
mikill kostnaður fyrir starfsmenn að gerast 
félagar í FS-fyrirtækjum, kjósa þeir ekki allir 
félagsaðild til að öðlast rétt til þátttöku í 
ákvörðunum. Ef við lítum á hlutfall þeirra 
sem gerast félagar kemur í ljós að hlutfallið er 
nokkuð breytilegt frá einu fyrirtæki til 
annars. Árið 1968 voru að meðaltali 66% af 
starfsmönnum breskra FS-skófyrirtækja fé-
lagar, en aðeins 40%) af starfsmönnum 
breskra fatafyrirtækja og prentsmiðja. í að-
eins tveimur atvinnugreinum í Frakklandi er 
þetta þátttökuhlutfall hærra en 70%, sem er 
aftur aðeins lægra en hlutfallið í ítölskum 
fyrirtækjum. Hjá Mondragon eru starfsmenn 
skyldir til að gerast félagar í fyrirtækinu. 

Nokkur Iykilatriði í ljósi kenninga og reynslu 
Margir munu telja að tillögur um stuðning 

við útbreiðslu FS-fyrirtækja hljóti fyrst og 
fremst að byggja á siðfræðilegum og lýðræðis-
legum rökum, slík stefna miði t .d . að því að 
koma á fót lýðræðislegri skipulagseiningum heldur en kapítalísk fyrirtæki eru. Sókn til 
lýðræðis getur þjónað grundvallarþörfum 
fólks. Mannúðleg tækni er t .d . algengari í 
fyrirtækjum þar sem starfsmeqn eru mikið 
með í ráðum. Starfsánægja er yfirleitt meiri í 
þátttökufyrirtækjum og starfsmannastýrðum 
samvinnufélögum heldur en í annars konar 

fyrirtækjum. Þetta á sérstaklega við um 
smærri fyrirtæki. 

En þrátt fyrir að þessi atriði séu mikilvæg 
og ekki ætti að vanmeta þau við stefnumörk-
un, vega hinir þrengri efnahagslegu þættir án 
efa þyngra í hugum fólks. Því snúum við 
okkur að þeim. Þótt enn sé mikið starf fyrir 
höndum við rannsóknir á þessum þáttum, 
leyfir sú fræðilega þekking og sú reynsluþekk-
ing, sem þegar hefur verið aflað, að dregnar 
séu nokkrar niðurstöður. 

a. Atvinnusköpun. 
Fræðimenn sem rannsakað hafa FS-formið 

hafa beitt nokkrum mismunandi formúlum til 
að lýsa markmiðum þessara fyrirtækja. 
Hvernig þessum markmiðum er komið fyrir 
hefur áhrif á mat á starfsemi fyrirtækjanna, 
ekki síst mat á vinnuaflsnotkun þeirra. Þær 
kenningar sem gera ráð fyrir að FS-fyrirtæki 
hafi það eitt að leiðarljósi að hámarka tekjur 
á hvern starfsmann - kenningar sem kenndar 
eru við sígildar ritgerðir Wards, Domars og 
Vaneks (1970) - spá því að í samanburði viö 
kapítalísk fyrirtæki takmarki FS-fyrirtæki 
vinnuafl. En með því að gera ráð fyrir flókn-
ari (raunhæfari?) markmiðum hafa aðrir höf-
undar komist að þeirri niðurstöðu að FS-geir-
inn gæti lagt mikið af mörkum við að skapa og 
viðhalda atvinnu. Estrin (1985) hefur rennt 
stoðum undir aö greining á þessum þætti 
verði að taka mið af því hvernig fyrirtækin 
hafa orðiö til - t . d. hvort þau voru stofnuð frá 
grunni eða hvort þau eru stofnuö með yfir-
töku á hefðbundnum fyrirtækjum í hnignun. 

Oft er erfitt að meta tiltæka reynslu í 
þessum efnum. Þannig virðist ljóst að hvergi 
hafi starfsmannastýrðum samvinnufélögum 
fylgt langvarandi og stórfengleg atvinnusköp-
un. Og mörg dæmi eru til um einstök slík sam-
vinnufyrirtæki, orðin til úr kapítalískum 
fyrirtækjum, sem horfið hafa af sjónarsviðinu 
án þess að skapa atvinnu í langan tíma (sem 
dæmi má nefna Meriden og KME í Bretlandi 
og Rath-kjötiðnaðarfyrirtækið í Bandaríkj-
unum). í nokkrum tilfellum hafa nýstofnuð 
FS-félög orðið undir vegna óhagkvæmrar 
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stærðar , sem af tur átti annaðhvor t rætur að 
rek ja til skorts á f j á rmagni eða dálætis á smæð 
af hugmyndafræði legum ástæðum. Mörg 
söguleg dæmi eru til um FS-fyrirtæki sem 
stóðu með miklum blóma um hríð en liðu 
síðan snögglega undir lok. í samvinnufé-
lögunum í Minnesota virðast s tarfsmenn hafa 
verið farnir að eldast og ekki getað mætt 
h röðum tæknibreyt ingum og ef t i rspurnar-
sveiflum (Jones 1979). 

En svo eru einnig til áberandi velgengnis-
sögur. Sibille (1983) lýsir t . d . hvernig ítölsk 
FS-fyrirtæki sköpuðu 90 þúsund ný störf á 
á runum 1976-1981, eins og áður er minnst á. 
Mondragon-fyr i r tækin hafa a. m. k. náð ja fn-
góðum árangri . Þau settu sér það mark að 
halda uppi atvinnu á samdrát tarskeiðinu í 
byr jun þessa áratugar og tókst reyndar að 
f jölga starfsfólki smávægilega á þessum tíma 
(Bradley og Ge lb . 1986). Athuganir á kostn-
aði við sköpun hvers atvinnutækifæris eru FS-
fyr i r tækjunum í flestum tilfellum mjög í vil. 
Ljóst virðist, þegar á heildina er litið, að í 
sumum atvinnugreinum muni FS-fyrirtæki 
líklega s tanda sig vel í að skapa atvinnu, en í 
öðrum greinum miður . Slík fyrirtæki ættu að 
varast greinar sem verða að þola s töðugar 
ef t i rspurnarsveif lur , greinar sem búa við 
hraðar tæknibreyt ingar og greinar sem kref j -
ast mikils f já r fes t ingarkos tnaðar . 

b. Framleiðni. 
Fræðileg líkön af framleiðniáhrifum þess 

að taka upp einhvers konar þát t töku- , hagn-
aðarskipt ingar- og s tarfsmannaeignarskipu-
lag hafa ekki verið ýkja nákvæm, enda hafa 
þau gefið mótsagnakenndar niðurs töður . 
S ta r f smannaþá t t t aka , eignarhald og hagnað-
arhlutdeild geta breytt framleiðni með því að 
hafa áhrif á a) kunnát tu vinnuaflsins, b) 
s tarfsákafa s tar fsmanna og c) skipulagshag-
kvæmni fyrirtækisins. 

Margir te l ja þá t t töku s tarfsmanna innan 
FS-fyrirtækis hafa jákvæð áhrif á f ramleiðni . 
Því er haldið f r am að þát t taka s ta r fsmanna í 
s t jó rnun skapi lýðræðislegra vinnuumhverf i 

og opni betri leiðir til að koma upplýsingum á 
framfæri og leiða árekstra til lykta. Með því 
að leysa betur úr árekst rum fækkar uppsögn-
um í fyr i r tækjum og starfstími þeirra sem 
starfa h já fyr i r tækjunum lengist. Lengri með-
alstarfstími leiðir til hærri framleiðni vegna 
þess aö vinnuaflið verður að jafnaði sérþjálf-
aðra . Því er einnig haldið f ram að þát t taka , 
hagnaðarhlutdei ld og eignaraðild starfs-
manna veiti þeim aukna hvöt og ný tækifæri 
til þess að auka gildi sitt. Hvötin er bæði 
huglæg, þar sem starfsmennirnir finna til 
meiri skyldleika við fyrir tækið og bera vel-
gengni þess f rekar fyrir br jóst i , og efnisleg, 
því að starfsmennirnir vænta aukinna tekna á 
lengri s tarfst íma og sækjast eftir hlut af eins 
miklum hagnaði og unnt er að ná. Þar sem 
ýmis verkkunnát ta lærist með aðstoð sam-
starfsfólks, er vilji til að aðstoða aðra við 
s tarfsnámið talinn mikilvægur framleiðniauk-
andi þát tur í þá t t töku- , hagnaðarskipt ingar-
og s ta r fsmannaeignarformum (Levin, 1982). 

Vinnuandi og vinnugæði batna eftir því 
sem starfsmennirnir skynja vinnustaðinn á 
jákvæðari hát t , eftir því sem þeir finna til auk-
innar ábyrgðar í s tör fum og hin efnislega 
umbun tengist be tur góðri starfsframmistöðu. 
Hinn hefðbundni f j andskapur á milli starfs-
manna og s t jó rnenda hefur vikið fyrir sam-
vinnu um að gera hag allra sem mestan; innan 
hvers starfshóps verður þrýst á um að betur sé 
unnið f rekar en að svikist sé um eða jafnvel 
skemmt fyrir. 

Betri samskiptaleiðir sem opnast við þátt-
tökuaðs tæður geta stuðlað að því að óhag-
kvæmum skipulagsgöllum sé útrýmt, göllum 
sem starfsmenn hefðu enga hvöt til að vekja 
athygli á (ýttu jafnvel f rekar undir) við fast-
launaaðstæður . Þessi nýting á skipulagsþekk-
ingu s tarfsmanna blandast eindregnari vilja 
þeirra til að f ramfylgja ákvörðunum af kraft i , 
til að taka á móti tækninýjungum, til að leggja 
sjálfir f ram skapandi tillögur á sínum sér-
sviðum (Vanek, 1970). Hópand inn sem 
verður til í þessu nýja skipulagsformi getur 
líka eflt f ramleiðniárangur með því að draga 
úr kostnaði við eftirlit og verks t jórn . 



5 5 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Gegn þessum jákvæðu rökum hafa f jöl-
margir f ræðimenn og leikmenn sett f ram til-
gátur um að þá t t t aka , eignaraðild og hagnað-
arskipting geti haf t neikvæð áhrif á f ram-
leiðni. Þeir benda á að með því að veita starfs-
m ö n n u m rétt til þá t t töku í ákvörðunum 
minnki að sama skapi olnbogarými og völd 
s t jó rnenda . Sé innlegg s t jó rnenda þýðing-
armikill þá t tur í f ramleiðni fyrirtækis og leggi 
s t jó rnendur mikið upp úr yf irráðum og geð-
þóttavaldi , mun þát t taka s tarfsmanna hafa 
slævandi áhrif á framleiðni þar sem st jórn-
endur slá nú f rekar slöku við en áður . Einnig 
er nauðsyn þess að koma upplýsingum til til-
tölulega stórs hóps óvanra ákvarðana takenda 
(s tarfsmanna - félaga) og hið tiltölulega langa 
ákvarðanafer l i sem fylgir álitið seinka 
ákvarðana töku eða leiða fyrirtækið til 
„ rangra" ákvarðana . 

Þeir sem halda kenningunni um neikvætt 
samband á milli hagnaðarskipt ingar og f ram-
leiðni helst á lofti horfa á einstaklinga f r emur 
en hóp af einstaklingum þegar þeir rannsaka 
hegðun s tarfsmanna (sjá t . d . Alchian og 
Demsetz , 1972, og Jensen og Meckling, 
1979). Þeir halda því f ram að hagnaðarskipt-
ing leiði til þess að s tarfsmenn leggi minna að 
sér. Hóphve t j and i aðferðir eins og hagnaðar-
skipting veiti e instökum s tar fsmönnum að-
eins hluta þess hagnaðar sem starfsmaðurinn 
skapi með því að leggja hart að sér; þess 
vegna hneigist s tarfsmaðurinn til að slæpast 
eða til að taka sér „fr í í v innunni" (Meade , 
1982). Af þessum sökum sé nauðsynlegt að 
hafa eftirlit með s tar fsmönnum jafn t sem 
s t j ó rnendum, en til þess að slíkt eftirlit verði 
áhr i far íkt þurfi sá sem er ábyrgur fyrir eftirlit-
inu að hafa allan þunga eignarrét tarins 
(þ. á m. rét tar ins til að hl jóta rekstrarafgang) 
á bak við sig. Þar sem aðeins lítill hluti af 
hagnaði fyrirtækis kemur í hlut hvers starfs-
manns , er því haldið f ram að eftirlitið verði 
óhagkvæmt í þá t t tökufyr i r tækjum, þ . m . t . 
f ramleiðs lusamvinnufélögum. Að síðustu er 
eignarhald s tar fsmanna á eignum fyrirtækis 
talið dæmi um óhagkvæma eignadreifingu á 
meðal áhættufælinna einstaklinga. Beri 

s tefna fyrirtækis merki þessarar eignaskipt-
ingar, muni hún að ja fnaði leiða til þess að 
fyrirtækið taki of litla áhættu í rekstri sem 
leiði til lægri framleiðni en í fyr i r tækjum þar 
sem eign hluthafa gengur kaupum og sölum. 

Ef við berum þessar kenningar saman við 
reynsluna og be rum sérstaklega saman með 
hlutfa l laaðferðum árangur FS-fyrir tækja og 
árangur einka- og r íkisfyrir tækja, virðist rétt-
mæt ályktun vera sú að samvinnufélögin hafi 
a . m . k . staðið sig jafnvel og hin. Dahl (sjá 
greinasafn Conte , Jones og Svejnar , 1982) 
sýndi f ram á að framleiðni bandar ískra FS-
l ímtrésfyrír tækja væri um 20% meiri en f ram-
leiðni heföbundinna fyr i r tækja í sömu grein. 
Rannsóknir á eldri f ramleiðslusamvinnufé-
lögum í Banda r ík junum (Jones, 1979) hafa 
einnig leitt í ljós forskot þeirra hvað f ram-
leiðni snertir. Þessi niðurstaða hefur verið 
staðfest í öðrum rannsóknum, t . d . á Ítalíu 
(Zevi , 1982), í Svíþjóð (Thordarson, 1986), í 
Póllandi (Jones, 1985), h já Mondragon 
(Thomas , 1982) og á Bretlandi (Jones, 1974). 

Spurninguna um framleiðni má kannski 
með áreiðanlegri hætti einnig athuga með að-
fe rðum hagmælinga. Hér eru framleiðniáhrif 
s ta r fsmannaþát t töku , hagnaðarskipt ingar og 
eignarhalds í samvinnuformi venjulega skoð-
uð með f ramleiðs lu jöfnu. Ja fnan er yfirleitt 
sett upp á ef t i r farandi hátt: 

V = V(K, L, X, Z ) , 

þar sem V er virðisauki, K og L eru f jár-
magns- og vinnuþættir , X er röð af breyti-
s tærðum fyrir e instakar atvinnugreinar og 
viðkomandi fyrirtæki og Z er röö af þátttöku-, 
hagnaðarskipt ingar- og starfsmannabreyti-
s tærðum. 

Mæld framleiðniáhrif hafa reynst mismun-
andi eftir aðs tæðum, en f jöldi a thugana hefur 
gefið til kynna að venjulega sé jákvætt sam-
band (í fáeinum tilfellum hlutlaust samband) 
á milli hagnaðarskipt ingar og framleiðni , já-
kvætt eða hlutlaust samband á milli þát t töku í 
s t jórnun og framleiðni og yfirleitt ómarktækt , 
en í nokkrum tilfellum jákvætt samband á 
milli eignarhalds og framleiðni . 
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Reynslan segir því, þegar á heildina er litiö, 
að framleiðniáhrifin séu jákvæð eða óafger-
andi. Hún bendir til þess að þátttaka starfs-
manna, hagnaðarskipting og eignarhalds-
dreifing leiði yfirleitt til betri efnahagslegs 
árangurs (aðeins í einstaka tilfelli til lakari 
árangurs) fyrirtækja. Höfuöviöfangsefni 
frekari rannsókna, sem varða stefnu í þessum 
málum, ætti að vera að einangra þá þætti sem 
geta skýrt frávik í mældum áhrifum eftir mis-
munandi skipulagsaðstæðum. 

c. Fjárfesting. 
Því er oft haldið fram, m.a . með skír-

skotun til þess að starfsmenn séu andsnúnir 
áhættu og þess hvernig eignarréttindi skiptast 
í framleiðslusamvinnufélögum, að starfs-
mannastýrð fyrirtæki muni fjárfesta minna en 
kapítalísk fyrirtæki. Athuganir á hefðbundn-
um breskum samvinnufélögum (Jones og 
Backus, 1977) og bandarískum límtrésfyrir-
tækjum (Jones, 1979) virðast skjóta stoðum 
undir þessa vanfjárfestingarkenningu. En 
Estrin og Jones (1987) finna engin merki um 
alvarlega vanfjárfestingu í frönskum FS-fyrir-
tækjum. Meginuppgötvun þeirra er að fjár-
festing stjórnist af sömu þáttum í þessum 
fyrirtækjum eins og í kapítalískum fyrirtækj-
um, s.s. framleiðslueftirspurn og peninga-
flæði. Engin þeirra breytistærða, sem í fræði-
kenningum um starfsmannastýrð félög er 
lögð áhersla á, tengist vanfjárfestingu. Með 
öðrum orðum er lítil fjárfestingartilhneiging 
ekki nauðsynlega meiriháttar vandamál í 
starfsmannasamvinnufélögum. Að svo miklu 
leyti sem vanfjárfesting hefur orðið til vand-
ræða í þessum félögum má líklega að stórum 
hluta rekja hana til sérstakra skipulagsein-
kenna þeirra fyrirtækja sem í hlut eiga, ein-
kenna sem hefta sjóðamyndun innan þeirra. 
Mismunun banka og lánastofnana starfs-
mannastýrðum samvinnufélögum í óhag á 
hér einnig hlut að máli. 

d. Tekjuskipting. 
Fáar ítarlegar athuganir hafa verið gerðar á 

tekjuskiptingu í þessu sambandi. Ekki hefur 

hins vegar skort lauslegar röksemdir fyrir því 
hvers vegna skipting tekna ætti að vera með 
hagkvæmari hætti innan félaga þar sem með-
limirnir deila jöfnu ákvörðunarvaldi og á 
meðal fyrirtækja af þessari tegund (Vanek, 
1970) heldur en annars staðar. Af fyrirliggj-
andi tölum má m.a . sjá að í pólskum starfs-
mannastýrðum samvinnufélögum hafi á tíma-
bilinu 1976 til 1981 verið mun jafnari tekju-
skipting hjá samvinnufélögum heldur en hjá 
ríkisfyrirtækjum (Jones, 1985). Á Vestur-
löndum eru mikilvæg dæmi um að tekjumun í 
slíkum fyrirtækjum sé haldið innan þrengri 
marka en gerist í kapítalískum fyrirtækjum -
sem dæmi má nefna límtrésfyrirtæki í Banda-
ríkjunum og samvinnufélög í Ravenna og 
Mondragon. 

e. Lífshringur og ending. 
Annað áhugavert atriði er hvort lífshringur 

og endingarmöguleikar framleiðslusamvinnu-
félaga séu á einhvern hátt tcngdir mismun-
andi uppbyggingu þcirra; einnig hvort þessi 
félög séu ólík hefðbundnum fyrirtækjum í 
þessu efni. Að því er þetta varðar eru kenning-
arnar um starfsmannastýrð fyrirtæki lengst 
komnar, en margir höfundar hafa haldið því 
fram að öll starfsmannastýrð fyrirtæki fylgi 
einhvers konar lífshring. Ágreiningur ríkir 
enn um ráðandi þætti og afleiðingar uppdrátt-
arferils fyrirtækjanna, þar sem sumir höfund-
anna nefna tilhögun eignarhalds og fjár-
magnsmyndun (sjá Vanek 1971) en aðrir 
notkun á ófélagsbundnu vinnuafli (sjá Miya-
zaki, 1984, eða Ben-Ner, 1984). En töluvert 
almenn svartsýni ríkir um lífsmöguleika starfs-
mannastýrðra fyrirtækja þcgar til lengri tíma 
er litið, svartsýni sem ásamt eldri skrifum 
Webbs-hjónanna (1921) hlýtur að gefa tilefni 
til íhugunar. 

Við fyrstu sýn virðist reynslan í Bandaríkj-
unum styðja þessa svartsýni (Russell, 1985). 
Samt sem áður eru dæmi um bandarísk sam-
vinnufélög sem hafa lifað meira en eina kyn-
slóð starfsmanna (Jones, 1979). Jones sýnir 
einnig fram á (1975) að bresk samvinnufélög 
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eigi ekki einungis góða lífsmöguleika, heldur 
geti þau lifað lengur en sambærilegar kapítal-
ískar stofnanir. Ben-Ner kemst að þeirri al-
mennu niðurstöðu (1987) eftir athugun á 
fyrirtækjum í eigu starfsmanna í nokkrum 
löndum, að þessi fyrirtæki búi við minni lífs-
hættu heldur en kapítalísk fyrirtæki. Þótt 
Estrin (1986) sjái merki þess aö samvinnufé-
lög gangi í gegnum ákveðinn lífshring, sýna 
upplýsingar hans að þessi hringur lítur 
nokkuð öðruvísi út en flestar kenningar hafa 
hingað til gert ráð fyrir. Lífshringur franskra 
FS-félaga tengist ekki á kerfisbundinn hátt 
þeim breytistærðum sem kenningasmiðir 
hafa sett efstar á sitt blað, framleiðni og hlut-
falli félaga og starfsmanna. Hins vegar virðast 
meiriháttar breytingar á fjármagnsskipulagi 
vega þyngst í lífsferli FS-fyrirtækja sem tekin 
eru að eldast. Enn sem komið er liggja ekki 
fyrir áreiðanlegar vísbendingar um önnur 
skyld atriði, s.s. um hvað ráði mestu um 
hversu hratt FS-fyrirtæki eru stofnsett (sjá þó 
Conte og Jones, 1985) og hversu hratt þessi 
fyrirtæki líða undir lok samanborið við fast-
launafyrirtæki. Reynsla frá öðrum löndum 
afsannar algjörlega staðhæfingar um stuttan 
lífsferil framleiðslusamvinnufélaga. Á Ítalíu 
blómstra t .d . meira en aldargömul starfs-
mannasamvinnufyrirtæki og eru nú í hópi 
stærstu fyrirtækja landsins. 

Að ætla sér að komast að stefnumarkandi 
niðurstöðum á grundvelli þeirra undirstöðu-
rannsókna sem hér hefur veriö fjallað um, er 
auðvitað viss háskaleikur. Mínar athuganir á 
því sem fyrir liggur leiða mig samt sem áður til 
þeirrar fullyrðingar þrátt fyrir almennar 
aðvaranir, að full ástæða geti verið til að ýta 
undir stofnun FS-fyrirtækja, vegna þess að 
þau auki efnahagslega velferð umfram það 
sem búast má við hjá öðrum og hefðbundnari 
fyrirtækjum. Séu mismunandi afbrigði FS-
fyrirtækja skoðuð virðist efnahagslegt hag-
ræði af starfseminni yfirleitt vera því meira 
sem þátttaka starfsmanna í ákvarðanatöku 
(Jones, 1980) svo og fjárhagsleg þátttaka 
þeirra í gegnum hagnaðarhlutdeild og eignar-
hald er á hærra stigi. 

En sé þessi ályktun í stórum dráttum rétt, 
gæti efasemdarmaðurinn spurt hvers vegna 
framleiðslusamvinnufélög væru þá í raun svo 
fátíð sem þau eru? Ennfremur má spyrja 
hvort þörf sé á kraftniikilli opinberri stefnu til 
hvatningar víötækari tilraunastarfsemi með 
þetta form fyrir atvinnurekstur ef formið 
býður upp á þá kosti, efnahagslega og annars 
konar, sem nefndir hafa verið? Til að svara 
slíkum spurningum er nauðsynlegt að gefa 
gaum að mikilvægi myndunarstigsins. Þótt 
þessum þætti hafi óvíða verið gerð ítarleg 
skil, þá má a .m .k . nefna tvenn rök sem 
komið hafa fram. í fyrsta lagi hefur stefnan 
sem ætlað er að liðka fyrir stofnsetningu 
framleiðslusamvinnufélaga verið réttlætt 
með því að benda á mikilvægar hindranir í 
efnahagslífinu sem standi í vegi fyrir beitingu 
óhefðbundins rekstrarfyrirkomulags. Í skrifum nokkurra þeirra sem fjallað hafa um 
þessa fyrirtækjategund (t .d. Vanek, 1970, 
Jones, 1975, Horvat, 1975, og Putterman, 
1982) hefur verið bent á ýmsar lagalegar, 
stofnanatengdar og viðhorfsbundnar fyrir-
stöður gegn stofnsetningu þátttökufyrir-
tækja. Í öðru lagi hefur verið bent á að fjölgun 
framleiðslusamvinnufélaga geti leitt af sér 
ýmislegt ytra hagræði. Nægir að minna á hag-
kvæmnikosti við rekstur gróinna FS-fyrir-
tækja, sem þegar hefur verið lýst, og tilhneig-
ingu þessara fyrirtækja til að fæða af sér fyrir-
tækjaklasa. Fella má stuðning hins opinbera 
við stofnsetningu hópa af framleiðslusam-
vinnufélögum undir „skipulagslega bernsku-
stefnu", stefnu sem gerir FS-félögum kleift að 
yfirstíga frumerfiðleika, svo að þau nái því 
stigi sem kemur þjóðfélaginu að fullu gagni. 
Önnur dæmi má nefna um ytra hagræði, sem 
ekki er af efnahagslegum toga spunnið, af 
útbreiðslu þátttökufyrirkomulags. Smith 
(1975) hefur fundið vísbendingar sem styðja 
þá tilgátu að aukin þátttaka í ákvörðunum 
innan fyrirtækis hafi jákvæð áhrif á þátttöku 
fólks í pólitísku starfi samfélagsins. 

Gildi þessara og annarra raka endurspegl-
ast í nýlegum aðgerðum í nokkrum löndum, 
þ .á m. í Bandaríkjunum. Viðurkenning á 
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nauðsyn þess að framleiðslusamvinnufélög 
fái búið við viðeigandi lagareglur he fu r leitt til 
margs konar endurskoðunar á bandarískri 
löggjöf, aðallega á fy lk jaþ ingum. En laga-
setning ein og sér nægir ekki (og hliðarað-
gerðir af hendi annarra aðila, t . d . hefðbund-
inna samvinnuhreyf inga, eru að svo komnu 
máli f remur ólíklegar) og því hafa s t jórnvöld 
efnt til fleiri aðgerða. New York-fylki hefur 
m. a. komið á laggirnar Miðstöð fyrir eignar-
aðild og þá t t töku , s tofnun sem m . a . með 
tækniaðstoð og kennslu stuðlar að aukinni 
eignaraðild starfsfólks. 

Eins og ég hef áður minnst á er þekking 
mín á íslensku efnahagslíf i t akmörkuð . Því er 
við hæfi að tillögur þær sem koma hér á eftir 
um aðgerðir opinberra aðila til að styðja við 
eflingu FS-geira séu mjög lauslegar. En ég 
mun gefa hugmyndir um hvaða atvinnugrein-
ar ætti að leggja áherslu á, hvernig lagasetn-
ing hentaði best og hvernig f j á rmagna mætti 
aðgerðirnar . Um leið og hvatt er til slíkrar 
örvunars te fnu ber að leggja áherslu á að FS-
fyrirtæki eru engin allsherjarlausn á vanda-
málum nút íma atvinnurekstrar . Þau varða 
ekki alltaf a tvinnustefnu sem er hlutaðeig-
andi s ta r fsmönnum fyrir bestu. Ég er hins 
vegar sannfærður um að sú vi tneskja sem nú 
liggur fyrir mælir með því að opinberir aðilar 
beiti sér fyrir aðgerðum til að greiða fyrir efl-
ingu og f jölgun fyr i r tækja af þessu tagi. Þegar 
þessum fyr i r tækjum er komið á fót við hag-
stæðar aðstæður og með öflugu skipulagi (þar 
sem tvö lykilatriðin eru eignarhaldshags-
munir einstaklinga og s terkar stuðningsstofn-
anir) , getur s tofnun framleiðslusamvinnufé-
laga, þegar á allt er litið, orðið til mikilsverðra 
hagsbóta fyrir þjóðfélagið. 

Stefnumörkun 
Þegar til lengri t íma er litið væri pólitískt 

aðlaðandi og efnahagslega skynsamlegt að 
hugsa sér FS-geira sem næði til verulegs hluta 
af hagkerf inu , t . d . til 15% af heildarvinnu-
afli. En þegar til skamms t íma er litið væri 
bæði pólitískt og efnahagslega óraunhæf t að 
gera ráð fyrir svo hröðum vexti. Því væri 

rét tara að stefna að því að FS-fyrirtæki veit tu, 
t . d . að loknu f imm ára tímabili , 2 - 3 % af 
vinnandi fólki atvinnu. 

Til að ná þessu takmarki þyrfti að grípa til 
margs konar aðgerða , aðallega af fyrirgreið-
andi f rekar en fyrirskipandi tagi. 

Í fyrsta lagi væri nauðsynlegt til þess að 
tryggja að s tefnan væri sjálfri sér samkvæm 
jafnt á papp í rnum sem í f ramkvæmd, annað-
hvort að koma á fót sérstakri s tofnun fyrir 
s tar fsmannasamvinnufélög eða stofna deild 
fyrir svipuð verkefni við e inhver ja starfandi 
r íkisstofnun. Hvor s tofnunin sem um væri að 
ræða yrði s tarfrækt af fólki sem hefði viðeig-
andi samvinnureynslu og tæknilega þekkingu 
til að bera. Væri s tofnunin sjálfstæð ætti 
s t jórn hennar að vera skipuð ful l t rúum frá 
öðrum tengdum s to fnunum, þ. á m. frá stofn-
unum úr mismunandi héruðum. Stofnunin 
myndi gegna hlutverki stuðningsstofnunar, 
sem margir f ræðimenn telja nauðsynlega. 
Það er ef t i r tektarver t að þar sem framleiðslu-
samvinnuhreyfingar hafa náð góðum árangri 
eru slíkar s tuðningsstofnanir einmitt til 
s taðar. Við s jáum Caja Laboral Popular í 
Mondragon , C G S C O P í Frakklandi , einnig 
héraða- og landsstofnanir til stuðnings Lega 
og Confedera t ion-samvinnufélögum á Ítalíu. 
í Banda r ík junum s törfuðu til skamms t íma 
samtök sem inntu nokkur þessara stuðnings-
verkefna af hendi fyrir iðnfyrirtæki. Flest 
bandar ísk vefnaðar- og l ímtréssamvinnufé-
lög voru t. d. meðlimir í samtökum sem tóku 
virkan þátt í sölu- og útbreiðslumálum félag-
anna . 

Eitt af ve rkefnum þessarar s tofnunar yrði 
að móta r amma um hvernig að eflingu sam-
vinnugeirans yrði staðið og j a fn f ramt að safna 
saman frumkvæðisafl i á landsvísu sem gerði 
það mögulegt að koma áætluninni í f ram-
kvæmd. Sérs takur gaumur yrði gefinn að 
þeim atvinnugreinum sem henta best fyrir 
s tar fsmannasamvinnufélög. Og hér geta hag-
f ræðikenningar og rannsóknir á reynslu sam-
vinnufélaga komið að notum við mótun hent-
ugrar s tefnu við r ík jandi aðstæður. Skynsam-
legast væri líklega að hvet ja til frekari þró-
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unar FS-fyrir tækja í greinum þar sem þau 
hafa helst náð að þróast án sérstakrar 
aðs toðar ríkisins. Þet ta eru greinar sem búa 
við f remur stöðuga ef t i rspurn , þar sem sam-
keppni er ekki yf i rþyrmandi og tæknibreyt-
ingar eiga sér stað m e ð j ö f n u m hraða . Þet ta 
þýddi að sérstaklega ætti að örva stofnsetn-
ingu á sviðum þar sem FS-fyrirtæki hafa víða 
haslað sér völl, t . d . í p ren tun , t r já iðnaði , 
bókaverslun og þ jónus tu , þ .á .m. í smásölu, 
e inkum á matvælum. Það þýddi e. t. v. einnig 
áherslu á f jö lgun í greinum sem samkvæmt 
reynslu frá mörgum löndum b jóða upp á góða 
vaxtarmöguleika. Þ r j á r greinar koma upp í 
hugann. Bæði í Frakklandi og á Ítalíu eru 
f ramleiðslusamvinnufélög mjög áberandi í 
byggingariðnaði - á Ítalíu hafa þau 9% af 
l andsmarkaðnum. Ö n n u r grein er ráðgjafar-
starfsemi, en í Frakklandi hafa mörg sam-
vinnufélög verið s tofnuð í þessari og skyldum 
greinum síðan uin miðjan á t tunda áratuginn. 
Og til þess að forðast enn f rekar að byggt sé á 
a tvinnugreinum sem taldar eru fastar í gamal-
dags ( jafnvel úreltri) tækni , ætti þriðja grein-
in að vera hátækni . Kapítal ísk fyrirtæki í há-
tæknigreinum eru g ja rnan lítil (a. m. k. að því 
er varðar f jö lda s ta r f smanna) ; v innuhópar 
eru samheldnir og ákvarðanir yfirleitt teknar 
með þá t t töku allra. Yfirleitt ætti þessi grein 
því að henta vel fyrir félagsform starfsmanna-
samvinnufélaga, enda hafa Mondragon-fé-
lögin þegar af henni nokkra reynslu, sem vert 
væri að veita nánari athygli. 

Gera má ráð fyrir að framleiðslusamvinnu-
félög verði einnig s to fnuð með umbreytingu 
kapí tal ískra fyr i r tækja . Brýna nauðsyn ber til 
að ákveðin opinber s tefna verði mótuð varð-
andi slíkar breytingar, þannig að hlutaðeig-
andi aðilar þurfi ekki að reiða sig á tilviljana-
kennd viðbrögð hins op inbera við e instökum 
tilfellum, eins og reyndin hefur t . d . orðið í 
B a n d a r í k j u n u m og Bret landi . Lögum sem 
greiði fyrir kaupum s ta r fsmanna á fyrir-
tæk jum með ákvæðum um lán og skattaíviln-
anir ætti að koma á. Slík lög ætti að móta á 
þann hátt að þau höfðuðu til allra starfsmanna 
j a fn t , en ekki aðeins til s t jó rnenda . Lögin 

ættu ekki aðeins að ná til kapítal ískra fyrir-
tækja sem væru á he l ja rþröm. Sérstaklega er 
mikilvægt að veita t akmörkuðum f j á r m u n u m 
til umbreyt inga á blómstrandi einkafyrir-
tæk jum f rekar en að leggja áherslu á að 
bjarga lífvana fyr i r tækjum. Umbreyt ingin 
gengur í sumum tilvikum auðveldlega fyrir sig 
vegna þess að fyrri eigendur sjá í henni skatta-
hagræði eða láta stjórnast af mannúðarsjónar-
miðum. Starfsmannafyrir tæki af þessum upp-
runa veröa að l íkindum með mjög f jölbreyt i -
legu móti . 

Hvenær sem opinberir sjóðir eru notaðir -
hvort heldur er til að hvetja til s to fnunar 
nýrra fyr i r tækja eða til að koma umbreyt-
ingum á eldri fyr i r tækjum í k r i n g - verður að 
tryggja, áður en ráðist er í ákveðin verkefni , 
að þeim fylgi meðmæli tæknilegra sérfræð-
inga s tofnunar innar . Með því að hafa einn 
starfandi aðila eins og þá stofnun sem hér 
he fu r verið lögð til má þróa og beita sérstöku 
ábyrgðar- og matskerf i , sem tæki tillit til sér-
markmiða og tilgangs samvinnufélaganna. 
Þetta tæki væri hannað með sérstakar laga-
legar þarfir s tarfsmannastýrðra samvinnufé-
laga í huga. Við mat á hagkvæmni nýrra FS-
fyr i r tækja sem ætlað væri að bjarga rekstri 
annarra fyr i r tækja ætti þet ta kerfi t . d . að ná 
til alls kos tnaðar og alls hagræðis sem starfs-
menn og samfélagið í heild hefðu af félaginu. 
Við eftirlit og mat á árangri starfandi sam-
vinnufélaga ætti kerfið að taka með í reikn-
inginn upplýsingar um félagsleg atriði, s .s . 
aldursdreif ingu fé laganna, og upplýsingar um 
s t jórnunar leg atriöi eins og fundarsókn. Til 
viðbótar yrði að gera ráð fyrir virku samstarfi 
við embætt ismenn ríkisins og ennf remur , 
e inkum í þeim tilfellum þegar verið er að 
bjarga e inkafyr i r tækjum, við hlutaðeigandi 
verkalýðsfélag. Þegar verkefninu hefur verið 
hrundið í f r amkvæmd ætti s tofnunin áfram að 
inna af hendi ákveðna þ jónus tu við fyrirtækin 
- s .s . endurskoðun og sérfræðiaðstoð - og 
sinna henni af sérstakri natni á meðan fyrir-
tækin eru enn á bernskuskeiði , en þá eru þau í 
mestri hættu. í aðgerðum til að ýta undir vöxt 
lífvænlegs starfsmannasamvinnugeira er mikil-
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vægt að forðast s tofnsetningu félaga sem lík-
leg eru til að verða háð opinberum styrkjum 
um a fkomu til langframa. 

A n n a ð hlutverk s tofnunar innar ætti að 
vera að ráðleggja um uppbyggingu á öflugu 
innra skipulagi. Þótt reynslan hafi ekki sýnt 
eins og áður hefur verið að vikið að eitt 
ákveðiö skipulagsform sé algilt, má t . a . m . 
læra af henni ýmislegt um hvers konar skipu-
lag beri að forðast . Hér verða nefnd nokkur 
atriði: 

(a) Hinn siðferðilegi grundvöllur sam-
vinnufélaga snertir sköpun og vinnu. Með til-
liti til þessa ætti einungis s tarfandi fólk að eiga 
kost á að gerast félagar í fyrir tækinu. Þegar 
starfsmaður/félagi dregur sig í hlé eða hættir 
við fyrir tækið, ætti félagsaðild hans j a fn f r amt 
að l júka . Núverandi s tarfsmenn ættu allir að 
geta gerst félagar (að uppfyl l tum ákveðnum 
skilyrðum, eins og að þeir leggi f ram eignarfé , 
sjá næsta atriði). En þótt hve t ja ætti starfs-
menn til að gerast félagar ætti ekki að skylda 
þá til þess. 

(b) Samfara félagsaðild ættu félagar að 
þurfa að skrifa sig fyrir e instakl ingsbundnum 
hlut í fyrir tækinu. Hægt væri að miða við 
þriggja mánaða laun sem hæfilegan hlut. 
Þessa hluti ætti að ávaxta á eðlilegum mark-
aðsvöxtum. 

Þriðja verkefni þessa stuðningsaðila ætti að 
vera að mennta og þjálfa félaga í samvinnu-
fé lögunum. Þet ta gæti hann gert meö ýmsum 
hætti. Þeirra á meðal væri þ já l fun starfsfólks, 
sérstaklega þeirra sem valdir eru til ábyrgðar-
starfa , í tæknilegum rekst rara t r iðum s.s . 
bókhaldsreglum. S t jó rnendum þyrfti nauð-
synlega að kenna aðferðir til að gegna for-
us tuhlutverkum við þá t t tökuaðs tæður . 

Í öðru lagi þyrftu s t jórnvöld að leysa þau 
vandamál sem skapast vegna skorts á f já r -
magni , e inkum á s to fn f já rmagni , með eftir-
farandi hætti. Til að vinna gegn mismunun á 
f j á rmagnsmarkað i ætti að s tofna einhvers 
konar e ignarhlu tabanka . Meirihluti veittra 
lána bankans ætti að ganga til s tarfsmanna-
stýrðra samvinnufélaga (afgangurinn til fyrir-
tækja sem starfsmenn ættu að hluta, en ekki 

meirihluta) . Til þess að draga innlán að bank-
anum mætti beita ýmsum ráðum. St jórnvöld 
gætu tryggt innistæður í bankanum, a . m . k . 
upp að ákveðinni upphæð, t. d. 25.000 dollur-
um. Eigendur innlána gætu notið jaðarhagn-
aðar að því er snertir skatt á vax ta tek jur af 
innistæðum. Í sumum tilfellum gæti þessi 
ska t tahagnaður orðið álitlegur. Sem dæmi má 
nefna að s tarfsmenn sem lánuðu bankanum á 
kerf isbundinn hátt ákveðinn hluta af launa-
t ek jum sínum í nokkurn t íma ( t . a . m . fimm 
ár) , fengju um leið og lánið væri endurgrei t t 
einnig endurgre iddan hluta af skatti sem þeir 
hefðu greitt vegna vaxtatekna. Á fyrstu á rum 
bankans gætu st jórnvöld ennf remur íhugað 
að veita bankanum sérstakan styrk til þess að 
koma fótum undir vel tusjóð hans. 

Í þriðja lagi ættu st jórnvöld að innleiða 
ýmisskonar f járhagslega hvatningu, sem 
stuðlaöi að því að atvinnulítið fólk tæki sig 
saman um stofnun samvinnufélaga en einnig 
að starfandi samvinnufyrirtæki bættu við sig 
fólki. Fyrirtækin fengju peningastyrki sem 
næmu rí t legum atvinnuleysisbótum ( t .d . 
20% umfram meðaltal) þeirra sem fengju 
vinnuna. Nýja starfsfólkið fengi í hendur 
svipaða upphæð í formi langtímaláns til 
kaupa á eignarhlut í fyrir tækinu. Þessi upp-
hæð kæmi strax f ram skuldamegin á efna-
hagsreikningi fyrirtækisins, en eins og með 
aðra eignarhluti gæti starfsfólkið ekki endur-
krafið hlutina fyrr en það settist í helgan stein 
eða hætti h já fyrir tækinu. 

Í fjórða lagi mættu s t jórnvöld athuga 
möguleika á að koma á fót , a. m. k. í ákveðinn 
t íma , kerfi sem gerði þeim í einstaka tilfellum 
kleift að beita kaupmætti s ínum á markaðn-
um til að hygla samvinnufélögum. Þegar t. d. 
væri verið að meta tilboð í verkefni ríkisins 
mætti semja við samvinnufélög þó að þau 
væru ekki endilega með lægsta tilboðið. (Vita-
skuld mætti munurinn að jafnaði ekki vera 
mikill.) St jórnvöld ættu auðveldara með að 
draga taum samvinnufélaga á þennan hátt í 
a tvinnugreinum sem ekki eru þekktar fyrir 
mikla samkeppni . 
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Niðurstaða og lokaorð 
Í þessari grein hef ég dregið upp lauslega 

mynd af ýmsum aðgerðum sem stjórnvöld 
gætu velt fyrir sér, hafi þau einsett sér að 
breiða út lýðræði og þjóðfélagslegt réttlæti og 
ýta j a fn f r amt undir kröf tugt efnahagslíf . 
Útgangspunktur aðgerðanna er að innleiða 
lýðræði á vinnustað til þess að koma á sönnu 
lýðræði. Möguleikinn á að eignast raunveru-
legt lýðræðisþjóðfélag opnast ekki fyrr en 
lýðræði hefur náð inn á vinnustaðina. Ég tel 
að sú besta fræðilega þekking sem nú liggur 
fyrir, svo og rannsóknir á reynslu f rá mörgum 
löndum, geti stutt öll atriðin í þessum aðgerða-
pakka . Flestir hlutar þessara tillagna eiga 
rætur að r ek ja til verka ýmissa f ramsækinna 
hugsuða, og í sumum tilfellum má benda á 
sögulegan undanfara einstakra hugmynda. 

Ég hef trú á að slík áætlun geti haft veru-
lega efnahagslega þýðingu. A ð því er f ram-
boðshliðina snertir eru allar líkur á að 
aðgerðirnar hafi í för meö sér ósvikin „fram-
boðshliðar"-áhrif , þ . á m. kröf tuga f ram-
leiðniaukningu. Og sé þessum aðgerðum 
beitt samhliða hvet jandi r ík is f já rmálas tefnu í 
tengslum við skattalega t ek jus te fnu ríkisins, 
ætti að fylgja í k jö l far þeirra marktæk aukn-
ing hei ldaref t i rspurnar (og þ . a . l . atvinnu-
sköpun) , sem þó væri ekki verðbólguhvet j -
andi. Þet ta myndi e inkum gerast í gegnum 
afleidda f járfes t ingu. A ð síðustu ber aö v íkja 
að áhr i fum aðgeröanna á starfsemi verkalýðs-
félaga. Ég hef trú á að þegar upp verði staðið 
hafi pakkinn orðið til að f jölga mále fnum á 
dagskrá verkalýðsfélaga. U m leið og drægi úr 
mikilvægi afskipta verkalýðsfélaganna af 
samningum um kaup og k jör myndu félögin 
hafa tilhneigingu til aö minnka áhersluna á 
sitt he fðbundna inóts töðuhlutverk. En þau 
myndu fá til meðfe rða r f jölbreyt tar i hags-
munamál , bæði innan fyr i r tækja og starfs-
greina. 
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1.1929-1939 
1. Bankakreppan í Pýskalandi 

Í þýskum bönkum gætti heimskreppunnar 
fyrst á tveimur sviðum. Í einn stað þrengdi að 
iðnfyrirtækjum, en þau eiga flestum meiri 
viðskipti við banka; og veittu bankar þeim ný 
lán til að forða þeim frá lokun. Tóku þeir á sig 
mikla áhættu og urðu af þeim sökum jafnvel 
enn háðari helstu skuldunautum sínum en 
áður. Brutu þeir hina gömlu gullvægu reglu 
að leggja ekki fallvöltum viðskiptavini góða 
fúlgu í hendur. Í annan stað lék kreppan 
verðbréfastokk bankanna illa. Að hluta 
höfðu þeim áskotnast hlutabréf sín, er þeir 
lögðu sitt af mörkum til hringamyndunar iðn-
fyrirtækja á undanfarandi áratug. Meðan þau 
voru í háu verði, var bönkum akkur að þeim, 
og rann arður af bréfunum í varasjóði þeirra. 
Óðar og kreppan hófst, þvarr þeim sú upp-
spretta tekna. Markaðsverð á hlutabréfum 
féll niður fyrir nafnverð þeirra, og bókfærðar 
eignir banka rýrnuðu að sama skapi. 

Þessi fyrstu hættumerki skutu bönkum ekki 
svo mjög skelk í bringu, enda uggðu útlendir 
lánveitendur þeirra enn ekki að sér. Við 
kosningar til ríkisþingsins 14. september 1930 
skipuðust snögglega veður í lofti. Bruning 
ríkiskanslari hafði rofið þing og efnt til nýrra 
kosninga til ríkisþingsins, eftir að það hafði 
afturkallað tilskipun ríkisstjórnarinnar um 
aukalega f járöflun. Brúning vænti þess, að í 
nýjum kosningum mundi minnihlutastjórn 

hans styrkja stöðu sína á þingi. En úrslit kosn-
inganna til ríkisþingsins urðu stjórnarflokk-
unum mikið áfall. Hlutdeild þeirra í greidd-
um atkvæðum lækkaði úr 36,8% í 31,7%. 
Nasistar unnu mest á og juku hlutdeild sína í 
þeim úr 2,6% í 18,3%. 

Framgangur óbilgjarnrar og umbyltingar-
kenndrar þjóðernishyggju í kosningunum 
veikti traust lánveitenda Þýskalands á stöðug-
leika og skilvísi Weimar-lýðveldisins. Fyrstu 
sex vikurnar eftir kosningarnar voru RM 700 
milljónir í lánum eða innstæðum í þýskum 
bönkum afturkallaðar. Þegar í ljós kom, að 
ríkisstjórn Brunings hjarði eftir kosningarnar 
í september, tók fyrir heimköllun útlendra 
lána, en ný komu ekki í stað hinna afturköll-
uðu. Fyrstu f jóra mánuðina 1931 voru RM 
400 milljónir í lánum enn afturkallaðar. 
Fjórir helstu lánveitendur Þýskalands, 
Bandaríkin, Bretland, Holland og Sviss, 
afturkölluðu fé sitt í álíka ríkum mæli. 

Eftir framgang nasista í kosningunum í 
september lækkuðu hlutabréf banka í verði. 
Fram á síðsumar 1931 höfðu hlutabréf þeirra 
verið í tiltölulega hærra verði en hlutabréf 
iðnfyrirtækja. En eftir kosningarnar til ríkis-
þingsins féll markaðsverð þeirra niður fyrir 
nafnverð þeirra. Verð á hlutabréfum fyrir-
tækja er ekki einhlítur mælikvarði á viðgang 
þeirra, því að það mynda margir þættir og oft 
hvikulir, en það er mælikvarði á álit og traust 
fyrirtækja. Peningastofnunum kemur illa, að 
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hlutabréf þeirra falli snögglega í verði, ja fn-
vel niður fyrir na fnverð sitt, því að þær eiga 
mikið undir innlögnum. A ð svo komnu máli 
fóru allir helstu bankar nema Berliner Han-
dels-Gesellschaft að spyrna við fæti og kaupa 
eigin hlutabréf . A ð hinum sveigjanlegu 
ákvæðum þýsks viðskiptarét tar var þeim það 
heimilt, en þau kaup orkuðu engu að s íður 
tvímælis. A ð því marki sem hlutafélög kaupa 
eigin hlutabréf skerða þau hreina eign sína og 
þá j a fn f r amt ti l tækan höfuðstól sinn. 

Atburð i r í Austurríki hrundu af stað banka-
kreppu í Þýskalandi. Stærsti viðskiptabanki 
þess. Österreichische Credi tanstal t , birti 11. 
maí 1931 reikninga sína fvrir 1930. Sýndu 
þeir, að bankinn hafði t apað feiknarlega 
miklu fé og eigið fé hans var á þ ro tum. Lán 
Creditanstal t til iðnaðar sátu að miklu leyti 
föst í fy r i r tækjum, og hin mikla iðnhlutabréfa-
eign bankans var fallin í verði. Út tekt hófst úr 
Creditanstal t . í júlí 1931 hafði fó tum af tur 
verið komið undir bankann með alþjóðlegu 
láni að tilhlutan Englandsbanka . En meðan 
að Creditanstal t og öðrum austurr ískum 
bönkum kreppt i , rann ú t lendum lánveit-
endum helstu þýsku bankanna móður . 

Flestir þeir, sem með málum fylgdust og 
um þau r i tuðu, töldu þá og hafa til skamms 
t íma taliö, að f ranskir bankar hafi tekið úr 
gáttinni, þegar þeir kölluðu heim lán sín til 
skamms t íma úr austurr ískum og þýskum 
bönkum. A ð áliti þeirra tóku Frakkar það til 
bragðs til að þröngva Þýskalandi og Austur-
ríki til að hætta við fyrirhugað tol labandalag 
sitt, sem f ranska ríkisst jórnin haföi eindregiö 
lagst gegn. Sú tilgáta þótti láta aö l íkum, en 
hún kemur ekki heim og saman viö gang 
mála. Um þct ta leyti kölluðu Frakkar engin 
lán heim. Það kemur í ljós við sundurl iðun 
út lendra lána eft ir löndum á vikum þeim og 
m á n u ð u m , cr kreppan stóð. í huga þarf líka 
að hafa , að skammt ímalán þeirra til þýskra 
banka voru ekki svo mikil, að af turköl lun 
þeirra hefði valdið vandræðum. Þaö var ekki 
fyrr en s íðar , að Frakkar reyndu að beita f jár -
málalegum ráðum í diplomatísku augnamiði . 

Undrun sætir ekki , að vandi Österreichi-

sche Creditanstal t segði fl jótlega til sín í 
þýska bankakerf inu . Hlutfall eigin f j á r og 
aðfengins var þýskum bönkum líka óhag-
stætt. Þeir máttu illa við því, að lán þeirra 
festust í g ja ldþrota iðnfyr i r tækjum og hluta-
bréfaeign þeirra félli í verði. í Þýskalandi 
gátu bankar hvenær sem var ra tað í hinar 
sömu ógöngur sem Creditanstal t í Austur-
ríki, sem var mikill og virtur banki , og á 
meðal helstu hluthafa hans var Rothschild-
bankinn í Vín. Útlendir lánvei tendur stóru 
Ber l ínar -bankanna ót tuðust um sinn hag. Og 
síðari hluta maí 1931 kölluðu þeir heim R M 
288 milljónir í skammt ímalánum. Næstu 
vikur ólu uggvænleg tíðindi af efnahags-
málum og s t jó rnmálum á ótta þeirra , og 
þýska bankakerf inu buðust ekki grið. 

Í lok maí komust tvö mikil fyrirtæki í 
greiðsluvanda, - Kars tadt , keðja s tórmark-
aða, og Nords te rn , vátryggingarfélag. Varð 
þá enn meira um af turköl lun út lendra lána en 
áður . Útlendir lánvei tendur ókyrrðust enn 
snemma í jún í , þegar ríkisstjórnin birti til-
kynningu um ástand mála heima fyrir, sem 
ugg vakti utan lands. Um leið voru sett bráða-
birgðalög (ti lskipun), sem kröfðust nýrra 
fórna af þýskum almenningi. Laun voru 
lækkuð, atvinnuleysisbætur skertar og nýr 
skat tur boðaður . Til að álögur þessar þættu 
bærilegri, lýsti Bruning ríkiskanslari ja fn-
f ramt yfir, aö unnið yrði að því, að úr stríðs-
skaðabótagreiðslum Þýskalands yrði dregið. 
Vonaðist hann til, að sú yfirlýsing drægi vind 
úr seglum nasista og þýskra þjóðerniss inna. 
Forseti Reichsbank, Luther , ráðlagði honum 
eindregið að birta ekki yfirlýsinguna, því að 
hún myndi vekja vantraust erlendis og leiða 
til s tórfelldrar af turköl lunar út lendra lána. 
Bruning ríkiskanslara þótti væntanleg áhrif 
yfirlýsingarinnar heima fyrir varða meira en 
óheppi legar afleiöingar hennar erlendis, og 
yfirlýsingin var birt. Áhyggjur Luthers , for-
seta Reichsbank, voru ekki ástæðulausar. 
Innan f jögur ra daga frá birtingu yfirlýsingar-
innar varð Reichsbank að leggja viðskipta-
bönkum til R M 400 miiljónir í e r lendum 
gjaldeyri , til að þeir gætu endurgrei t t útlend 
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lán. Fáe inum dögum síðar var þrengt að ríkis-
s t jórn Brúnings , þegar nasistar, þýskir þ jóð-
ernissinnar, þýski þ jóðar f lokkur inn , sósíal-
demókra t a r og kommúnis tar snerust gegn 
henni á ríkisþinginu. Sýndu þeir þá einstæða 
og einstaka samstöðu. Degi síðar höfðu enn 
R M 220 mill jónir í ú t lendum lánum verið 
af turkal laðar . 

U p p frá því tók Reichsbank peningamál 
strangari t ökum en áður . Hækkaði bankinn 
lægstu vexti sína úr 5% í 7 % , til að viðskipta-
bankar sæju sér ekki fært að kaupa af honum 
út lendan gjaldeyri með því að selja honum 
víxla, heldur gengju í staðinn á eigin gjald-
eyrissjóði. Fram í miðjan jún í 1931 varð 
Reichsbank að láta af hendi meira en helming 
útlends gjaldeyris síns. Í fyrri hluta ma í féll 
baktrygging seðla hans í gulli og út lendum 
gjaldmiðli úr 59,9% í 48%. 

Úr þessum vanda hafði naumast raknað , 
þegar þýskt efnahagslíf nötraði af völdum 
gjaldþrots Nordwolle , vefnaðarfyr i r tækis , 
sem t apað hafði R M 200 mil l jónum í spá-
kaupum. Eigið fé fyrirtækisins var R M 97 
mill jónir , og samanlagðar eigur þess voru 
R M 140 mill jónir , en skuldir þess námu R M 
170 mil l jónum. Vitað var, að Nordwolle hafði 
tekið mikil lán h já tveimur b ö n k u m , Danat -
Bank og Dresdne r Bank. Á eftir Karstadt og 
Nords tern var Nordwolle þriðja stóra fyrir-
tækið, sem í greiðsluvanda komst á þ remur 
vikum. Umsagni r enskra og svissneskra blaða 
sýna, að tiltrú manna erlendis á þýsku efna-
hagslífi beið mikinn hnekki . Daginn eftir að 
greiðsluvandi Nordwolle var kunngerður , 
varð Reichsbank af R M 70 mil l jónum í 
ú t lendum gjaldeyri vegna af turköl lunar 
út lendra lána. 

Reichsbank var nú sjálfur í vanda. í gulli og 
ú t lendum gjaldmiðli til baktryggingar seðlum 
sínum átti hann 19. jún í 1931 einungis R M 
100 mill jónir umf ram lágmark, áskilið í 
lögum og alþjóðlegu samkomulagi . Innan 
fárra daga mundi bankinn eiga um tvennt að 
velja. Á annan bóginn gæti hann s töðvað sölu 
útlends gjaldeyris til v iðskiptabanka, sem þá 
stæðu ekki við út lendar skuldbindingar sínar, 

en það hlyti að r íða lánstrausti Þýskalands 
erlendis að fullu. Á hinn bóginn gæti hann 
lækkað baktryggingu seðla sinna niður fyrir 
það lágmark, sem lög og Dawes-áætlunin 
kváðu á um, en þá ryfi hann samkomulags-
gerð, eft ir tæplega 15 mánuði . 

Forseti Banda r ík j anna , Herber t Hoover , 
kom Þýskalandi til b jargar . Sendiherra 
þeirra , Frederick M. Sackett , hafði skýrt 
honum frá , hvernig þýskum peningamálum 
var komið. A ð kvöldi 20. júní 1931 lagði 
Hoover til, að um eitt ár féllu niður greiðslur 
vaxta og afborgana af pólit ískum skuldum, 
s t r íðsskaðabótum sem og str íðsskuldum 
bandamanna á milli. Málum virtist borgið. Ef 
á þá greiðslustöðvun yrði fallist, mundi þýska 
ríkið spara R M 1,6 mill jarða af samanlögðum 
útgjöldum sínum upp á R M 10 mill jarða. 
Fargi yrði létt af þýskum peningamarkaði , og 
sparast mundu R M 1,6 mill jarðar í ú t lendum 
gjaldeyri á næstu 12 mánuðum. Vænst var, að 
útlendir lánvei tendur litu þýsk efnahagsmál 
þá milduin augum og féllu frá eða drægju að 
minnsta kosti úr af turköllun lána sinna. 

Fyrir brot tkvaðningu f j á r frá Þýskalandi 
tók að heita mátti , en aðeins í fáeina daga. A ð 
nýju hófst hún í miklum mæli 27. júní 1931. 
Hvað fór úrskeiðis? Tillögur Hoovers sættu 
andstöðu Frakka. Af skil janlegum ástæðum 
var fyr i rhuguð greiðslustöðvun þeim ekki að 
skapi, þar eð hún átti einungis að gilda um 
pólit ískar skuldir. Greiðslum af þeim skyldi 
létt af Þýskalandi í eitt ár , til að það stæði skil 
á greiðslum af viðskiptalánum. Þau og lán 
einstaklinga á milli voru sett skör ofar en póli-
t ískar skuldir. En gagnstætt Banda r ík junum 
og Bretlandi átti Frakkland fá viðskiptalán 
útistandandi í Þýskalandi; Frakklandi bar 
hins vegar magnið af s t r íðsskaðabótum frá 
Þýskalandi. Það var ekki fyrr en eftir tveggja 
vikna viðræður, að f ranska ríkisst jórnin féllst 
á greiðslustöðvun þá, sem Hoover hafði lagt 
til. 

Ands taða Frakka við tillögur Hoovers um 
greiðslustöðvun vakti á ný óróa á meðal lán-
vei tenda Þýskalands. Vikulegt yfirlit Reichs-
bank 23. jún í 1931 sýndi, að baktrygging 
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þýskra seðla var fallin niður í 40,3%- Til að 
auka gjaldeyrissjóð sinn leitaði Reichsbank 
eftir lánum erlendis og bauð til sölu í því skyni 
skuldabréf sín til skamms t íma. í félagi veittu 
Englandsbanki , Frakklandsbanki . Bank for 
Internat ional Set t lements og Seðlabanki 
Banda r ík j anna í New York honum lán, en 
það hl jóðaði einungis upp á $ 100 milljónir. 
Til að breiða yfir hina lágu upphæð lánsins 
sagði s t jó rnarnefnd Reichsbank einungis í 
f rét tat i lkynningu sinni, að honum hefði „í 
nægum mæli boðist kostur á sölu verðbréfa 
sinna til skamms t íma" . En í dagblaði í New 
York komst upphæð lánsins á prent . Enn er 
ekki vitað, hvaðan því kom sú vi tneskja , en 
frétt in varð ekki af tur tekin. í f rét ta t i lkynn-
ingu að kvöldi 25. júní 1931 neyddist Reichs-
bank til að skýra frá upphæð lánsins. í augum 
út lendra lánveitenda Þýskalands horfði enn 
illa í málum þess. Tillögur Hoovers um 
greiðslustöðvun, vikuleg yfirlit Reichsbank 
og lánabeiðni hans erlendis sýndu ótvírætt , 
að Þýskaland gæti ekki miklu lengur staðið í 
skilum. Þau litlu lán, sem því buðust , léttu því 
ekki að marki greiðslur til útlanda. Gjaldeyris-
s jóður Reichsbank nam við lægri áskilin mörk 
baktryggingar seðla. Og útlendir lánveit-
endur Þýskalands, sem hugðust kalla af tur 
lán sín, hlutu að bregðast við. áður en Reichs-
bank stöðvaði yfirfærslur þýskra marka í 
út lendan gjaldeyri . Innan 36 s tunda gekk á 
með brot tsendingum feiknarmikils lánsf jár . 
A ð svo komnu máli varðaði litlu, að greiðslu-
stöðvun Hoovers tæki gildi 7. júlí 1931. 

Við hina nýju af turköl lun út lendra lána 
skrapp gjaldeyrisforði Reichsbank saman, og 
re iðuf já rs töðu viðskiptabankanna var s tefnt í 
voða. Þýskaland stóð ekki aðeins f rammi 
fyrir vanskilum við út lönd, heldur líka 
kreppu í innlendum peningamálum. Fyrstu 
dagana í júlí syrti enn í álinn. Þýskir spar i f jár-
eigendur fóru að ókyrrast og taka út úr 
bönkum og spar is jóðum í r íkum mæli. Darm-
stádter und Nat ionalbank var mesta hætta 
búin og síðan Dresdner Bank. Á Berl iner 
Handels-Gesel lschaf t varð nær enginn ágang-
ur. Bankas t jó ra r hans, Carl Fúrs tenberg og 

Ot to Jeidels, fylgdu þeirri meginreglu að taka 
ekki útlend lán til skemmri t íma en 6 mánaða . 
Þeir höfðu líka verið mjög varfærnir í útlán-
um. Sakir varfærni þeirra stóð Berliner 
Handels-Gesel lschaft k reppuna af sér, einn 
viðskiptabankanna, án endur f j á rmögnuna r 
og ríkisstyrks. 

Sparisjóðir og gíró-miðstöðvar áttu líka í 
miklum vandræðum, þegar liðið var f ram í 
júlí 1931. Miklum út lendum lánum til 
skamms t íma varð ekki um þau kennt ; þau 
höfðu aðeins tekið fá ein. Sparisjóðir og gíró-
miðstöðvar guldu öllu heldur mikillar lántöku 
sveitar- og bæja rs t jó rna , helstu lántakenda 
sinna. En mörg sveitar- og bæjarfélög áttu í 
greiðsluörðugleikum og stóðu ekki í skilum á 
lánum, og festust þau h já þeim. A ð auki 
höfðu margir sparisjóðir ekki hlítt því ákvæði 
laga að halda 10% af innstæðum sínum á 
reikningi í gíró-miðstöð sinni; og jafnvel 
varas jóðum þeirra varð ekki í reiðufé komið; 
þá höfðu þeir lánað bæjarfé lögum til skamms 
t íma. 

Ríkiss t jórnin og Reichsbank höfðu átt í 
l innulausum viðræðum frá 1. júlí 1931. í 
fyrstu gerðu Bruning og Luther sér vonir um, 
að markaðsöfl in væru vandanum vaxin og 
ríkið þyrfti ekki að grípa inn í málin. Lögðu 
þeir til, að stóru bankarni r gengju í félagi í 
ábyrgð fyrir skuldbindingum banka, sem tæpt 
s tóðu, e inkum Dana t -Bank . Jafnvel þegar til 
baka er horf t , verður ekki sagt um, hvort slík 
samhjálp hefði þá dugað. En til hennar var 
ekki s tofnað, því að Deutsche Bank skarst úr 
leik. Bankar vildu ekki takast ófyrirsjáan-
legan ábyrgðarhluta á herðar . Bankas t jó ra r 
og hagfræðingar báru forseta Reichsbank á 
brýn að hafa snúið baki við viðskiptabönkun-
um með því að taka upp stranga stefnu í pen-
ingamálum á erf iðasta hjalla k reppunnar , og 
hafa þeir setið við þann keip síðan. Sú gagn-
rýni væri á rökum reist, ef einungis hefði mætt 
á innlendum peningas tofnunum. En úttektir 
úr bönkum hófust ekki fyrr en á lokastigum 
kreppunnar . Þær ollu ekki vandræðum bank-
anna né viðbrögðum Reichsbank. Á útlend-
um skammt ímalánum valt. í byr jun júlí 1931 
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voru skuldir stóru bankanna einna við út-
lenda banka R M 5,5 mil l jarðar . Þá stóð sjóð-
ur Reichsbank af gulli og ú t lendum gjaldeyri í 
R M 1,7 mil l jörðum. Jafnvel þótt hann hefði 
látið alla þá f j á rmun i af hendi , hefði greiðslu-
þ ro tum viðskiptabankanna við útlönd í hæsta 
lagi verið skotið á tveggja vikna frest . Þeim 
hefði ekki verið forðað. 

Reichsbank hafði kvatt út h já lpar l ið , en við 
kvaðningunni varð ekki orðið. Að f rumkvæöi 
Luthers gaf forseti lýðveldisins út neyðartil-
skipun 8. júlí 1931 um myndun svonefnds 
„ábyrgðarsamlags" allra helstu fyr i r tækja 
landsins. Samlagið skyldi ganga í ábyrgð fyrir 
allt aö R M 500 milljóna lánsfé í Golddiskont-
bank , dó t tu rbanka Rcichsbank. Fór Luther 
til L o n d o n , Parísar og Basel til að gera grein 
fyrir samlaginu og afla nýrra lána h já seðla-
bönkum Bret lands og Frakklands og Bank 
for Internat ional Set t lements . Hét Englands-
banki láni að því tilskildu, að Banque de 
France stæði líka að því. Komust lánamálin 
þá í hendur hans. Luther samdi við Clcment 
More t , sem varð aðalbankas t jór i B a n q u e de 
France á eft ir Emile Moreau ; að máli hitti 
hann líka f ranska f j á rmá la ráðhe r r ann , 
P ier re-Er ienne Flandin. Frakkar voru reiðu-
búnir að veita Þýskalandi lán upp á $ 1,5 millj-
arð aö set tum skilmálum. Þýskaland yrði að 
falla frá fyr i rhuguðu tollabandalagi sínu viö 
Austurr ík i . Á því voru ekki vandkvæði . Sakir 
a lþ jóðlegrar andstöðu við tol labandalagið 
höfðu s t jórnvöld í Berlín gefið það upp á 
bát inn. 

Aðr i r skilmálar Frakka voru hins vegar 
þess konar , að engin þýsk r íkisst jórn gat að 
þeim gengið. Frakkar kröfðus t , að allan láns-
t ímann , 10 ár , leituðu Þ jóðver ja r ekki eft ir 
endurskoðun s t r íðsskaðabóta . í staðinn fyrir 
$ 1 , 5 mill jarða lán skyldu Þ jóðver j a r heita að 
greiöa $ 4,8 mill jarða s t r íðsskaðabætur skil-
víslega næstu 10 ár. Á n tillits til þeirra póli-
t ísku kvaða var það Þýskalandi óálitlegur 
kostur . E n n f r e m u r skyldi Þýskaland láta af 
smíði 10.000 tonna beitiskipa í 10 ár til við-
bótar því, sem þegar hafði verið hleypt af 
s t okkunum, jafnvcl þótt Versala-samningur-

inn heimilaði því 6 beitiskip. Frakkar kröfð-
ust með öðrum orðum endurskoðunar friðar-
samningsins Þýskalandi í óhag. Á fundi með 
Brúning ríkiskanslara 10 dögum síðar setti 
franski forsæt isráðherrann, Pierre Laval, að 
nýju f ram tilboð Flandins og skilmála. Hafn-
aði ríkiskanslarinn tilboðinu eins og Luther 
áður . 

Greiðsluþroti Darms tád te r und National-
bank varð ekki fo rðað , eftir að lánaum-
leitanir Luthers höföu s t randað á skilmálum 
Frakka. Gja ldþro t Nordwolle hafði kostað 
bankann RM 50 milljónir. Af höfuðstól hans 
upp á R M 60 milljónir voru R M 35 milljónir í 
eigin h lu tabréfum. Tiltækur höfuðstóll hans 
nam aðeins RM 25 mil l jónum. Undanfarandi 
8 vikur hafði hann séð á bak RM 650 milljón-
um, en skuldbindingar hans til skamms t íma 
námu RM 1,5 mill jarði, og af þeim voru RM 
460 milljónir í ú t lendum lánum. Snemma í 
júlí 1931 þraut reiðufé bankans . Einn eigenda 
hans, Jakob Goldschmidt , tilkynnti ríkis-
s t jórninni , að mánudaginn 13. júlí 1931 yrði 
bankinn ekki opnaður . í sama mund spurði 
r íkisst jórnin, að Landesbank der Rheinpro-
vinz, sem j a fn f ramt var gíró-miðstöð fyrir 
Rínar -héruðin , ætti í greiðsluvanda. Á eftir 
þeim t íð indum fóru ákafar umræður og samn-
ingar í forsætisráðuneytinu helgina 11.-12. 
júlí 1931. R á ð a m e n n helstu banka voru til 
kvaddir , en það stoðaði lítt. Þeir sögðu ríkis-
st jórninni ekki allan sannleikann um stöðu 
banka sinna. Þannig kvað fulltrúi Dresdner 
Bank hann ekki í vanda s taddan; innan 36 
stunda hafði hann lýst yfir greiðsluþroti sínu. 
Þá voru ful l t rúar bankanna ekki á eitt sáttir 
um úrræði. Sumir æsktu bankafr ídaga; aðrir 
lögðust gegn því. En víst var um það, að 
Dana t -Bank yrði lokaður 13. júlí 1931. Af 
þeim sökum gekk ríkisstjórnin að sinni aðeins 
í ábyrgð fyrir Dana t -Bank , og fól hún um-
boðsmönnum sínum rekstur hans. 

Dana t -Bank var lokaður 13. júlí 1931, og 
hófst þá taumlaus úttekt úr bönkum og spari-
s jóðum. Innan fárra s tunda ákváðu flestir 
þeirra að greiða aðeins 20% umbeðinna út-
tek ta , og nam sú ákvörðun þeirra við greiðslu-
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s töövun. Ríkiss t jórnin lýsti yfir tvöföldu 
sumarfr í i í bönkum til að firra þá beinni og 
algerri greiöslustöðvun. Að nýju hófu þeir 
ekki greiðslur fyrr en 5. ágúst 1931, þ remur 
vikum síðar . 

Sumarfr í ið var aðeins stut tur f res tur . Til 
snarpra ráðstafana varð að gr ípa , til að 
kreppan leiddi ekki til hruns þýsks peninga-
og lánakerfis . Á tvennu var þörf: A ð bankar 
fengju reiðufé til daglegra viðskipta; og að 
útlend lán yrðu ekki af turköl luð, svo að um 
munaði . Hvort tveggja var brýnt . Endu r f j á r -
magna þurft i auk þess banka , sem illa höfðu 
orðiö úti. Bankar urðu að vera undir miklar 
út tekt ir búnir , þegar þeir opnuðu að nýju; í 
þ r j á r vikur höfðu viðskiptamenn þeirra ekki 
getað tekið út peninga, en ót ta og óróa 
almennings hafði ekki lægt. Kyrrð færðist 
ekki af tur yfir né kæmust mál banka í samt lag 
fyrr en þeir tækju upp fullar greiðslur. Tiltækt 
re iðufé hrykki samt ósennilega til ú t tekta 
fyrsta kastið. í orði kveðnu geta bankar aflað 
sér aukins re iðuf já r með tvennu móti: Þeir 
geta kallað inn útistandandi lán sín, en um 
það var nú ekki lengur að ræða. Þau voru að 
miklu leyti föst í fyr i r tækjum eða uröu ekki til 
þeirra sótt , án þess að knésetning þeirra hlyt-
ist af. Og þeir geta endurselt Reichsbank 
keypta víxla, en hann keypti aðeins traust-
ustu viðskiptavíxla, g ja ldkræfa innan þriggja 
mánaöa , og eftir ú t tektar fár ið var fát t um þá í 
fórum bankanna . Dernberg , fyrrverandi f jár-
málaráðher ra og ný lenduráðher ra í s t jórnar-
t íð Vilhjálms II. , benti á einfalt og snjallt ráð 
út úr þeim vanda: Uppsetn ingu nýrrar pen-
ingas tofnunar með nóg fé til endurkaupa á 
víxlum. Hlaut hún nafnið Akzept - und Ga-
rat iebank og var fenginn R M 200 mill jóna 
höfuðstól l , og var f j ó rðungur hans kallaður 
inn. í árslok 1931 hafði Akzept - und Garan-
t iebank beint um R M 175 mil l jónum í reiðufé 
til v iðskiptabanka og spar is jóða. 

Innanlands greiddi peningas tofnun þessi 
fyrir greiðslum og studdi við lánveitingar. 
Mest hætta stafaði þó af hinum miklu út lendu 
skammt íma lánum. Reichsbank gat ekki lagt 
f ram nógan er lendan gjaldeyri né gull til til-

fallandi greiðslna til út landa, þótt um sinn 
væri reynt að bæta úr því með því að taka við 
út lendum innlögnum frá einkaaðilum og að 
beina þeim til Reichsbank. Af þeim ástæðum 
voru sett höft á viðskipti með er lendan gjald-
eyri. Varð Þýskaland fyrst landa til að taka 
þau upp í he imskreppunni . Frá 1. ágúst 1931 
urðu allir einkaaðilar að framsel ja Reichs-
bank út lendan gjaldeyri , sem þeim barst, og 
var þeim bannað að versla með hann. Engu 
að síður brast á, að við út lendar skuldbind-
ingar yrði staðið. Leitað varð eftir greiðslu-
stöðvun á ú t lendum viðskiptalánum, áþekkri 
þeirri , sem var á s t r íösskaðabótum. Enn kom 
Hoover til b jargar . Honum var mikið í mun 
að leysa þýsku kreppuna . Óttaðist hann, aö 
hún bærist til bandar ískra banka , en margir 
þeirra voru lánvei tendur þýskra banka . 
Hvatti Hoover til viöræðna um stöðvun 
greiðslna af viðskiptalánum Þýskalands. 

Ríkiskanslarinn og forseti Reichsbank áttu 
í London 21 . -23 . júlí 1931 fund með ráðherr-
um, s t jó rnare r indrekum og bankas t jó rum frá 
löndum, sem Þýskaland stóð í skuld við, og 
sömdu við þá um stöðvun greiðslna af þeim. 
Útnefnd i fundur inn nefnd til að meta lánin og 
not þeirra , og sátu í henni bankas t jó ra r frá 
Þýskalandi og lánvei tendum þess. Skilaði 
nefndin áliti, og ritstýrði því breskur banka-
st jóri , Layton lávarður. Lá hún til grund-
vallar samkomulagsgerð í ágúst 1931 á milli 
þýskra banka , skuldunautanna , og út lendra 
banka , lánveitenda þeirra. Fengu þýskir 
bankar sex mánaða greiðslufrest á skamm-
t ímalánum s ínum, en það voru ekki lyktir 
málsins. Gja ldf res tur inn var endurný jaður 
nokkrum sinnum, en upphæð lánanna var 
lítillega lækkuö hver ju sinni. Á skammtíma-
lánum, t eknum á þriðja á ra tugnum, innti 
Þýskaland síðustu afborganir sínar loks af 
hendi eftir samkomulagsgerð í London 1953 
um uppgjör skulda. 

Í Layton-skýrslunni var athygli vakin á hlut 
s t r íðsskaðabóta í skuldasöfnun Þýskalands. 
Frá 1924 til 1930 tók Þýskaland R M 25,6 millj-
arða að láni í ú t lendum gjaldmiðli , en RM 
10,3 mil l jarðar þeirra höfðu farið í stríðs-
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skaðabætur og R M 7,8 mil l jarðar upp í haila á 
verslun við út lönd. í skýrslunni var vakið 
máls á endurskoðun s t r íðsskaðabóta , og um 
það tók breska r íkisst jórnin f rumkvæðið. 
Ef t i r nokkurn aðdraganda kom ráðstefna um 
s t r íðsskaðabætur saman í Lausanne 16. jún í 
1932. A u k Þýskalands sóttu hana lönd, sem 
st r íðsskaðabætur hlutu. Breski forsætisráð-
he r rann , Ramsey MaeDona ld , mæltist til, að 
s t r íðsskaðabætur yrðu m e ð öllu felldar niður. 
Eins og efnahagsmálum Þýskalands og 
skuldum var komið, sá hann, að það gæti ekki 
staðið í skilum á þeim um fyrirsjáanlegan 
t íma. Áleit hann líka, að Bandar íkin mundu 
gefa eftir stríðsskuldir b a n d a m a n n a sinna, ef 
greiðslum s t r íðsskaðabóta yrði aflétt . Upp-
gjöf pólitískra skulda hafði breska ríkis-
s t jórnin sett á oddinn skömmu eftir heims-
styrjöldina. 

Franski forsæt is ráðherrann, Edua rd Herri-
ot , setti af tur á móti f ram þá kröfu , ekki síst 
með tilliti til almenningsálitsins í Frakklandi , 
að Þýskaland innti að minnsta kosti loka-
greiðslu af hendi , þegar efnahagslíf þess væri 
komið á rét tan kjöi . Franz von Papen ríkis-
kanslari , e f t i rmaður Brúnings, hét Herr iot 
R M 2 mil l jarða greiðslu að því tilskildu, að úr 
gildi yrði felld 231. grein Versalasamningsins, 
er kvað Þýskaland hafa átt upptökin að heims-
styrjöldinni. Þeim kaupum hafnaði Herr iot . 
Fyrir milligöngu Bre ta tókst samkomulag í 
Lausanne 9. júlí 1932. í því sagði, að stríðs-
skaðabótagreiðslur Þýskalands yrðu á enda , 
er það hefði látið RM 3 mil l jarða lokabætur af 
hendi. A ð gjalddaga þeirra var ekki komið. 
Þýska r íkisst jórnin skyldi greiða þær að 
þ remur árum liðnum með því að láta Bank 
for Internat ional Set t lements í té skuldabréf 
upp á R M 3 mill jarða með 5% ársvöxtum. A ð 
þeim hætti lauk sögu s t r íðsskaðabóta Þýska-
lands; á g ja lddaga 1935 gáfu nasistar ekki 
skuldabréf in út. 

Bre tum varð ekki að þeirri von sinni, að 
stríðsskuldir b a n d a m a n n a á milli yrðu upp 
gefnar , um leið og endir yrði bundinn á stríðs-
skaðabæturnar . Liðið var f ram að forseta-
kosningunum í B a n d a r í k j u n u m , og Hoover 

leist ekki á að boða uppgjöf evrópskra skulda 
í kosningabarát tunni . Eft i r að greiðslustöðv-
un á þeim rann út , 1932, bárust a fborgani r 
aðeins f rá Bretlandi , Ítalíu og Finnlandi . 
Vanskil urðu h já öðrum löndum, Frakklandi 
á meðal þeirra. Hoover hafði þá tapað kosn-
ingunum og Franklin D. Roosevelt verið 
k jör inn forseti . Þótt hann vildi ekki gefa ef t i r 
stríðsskuldir bandamanna , lét hann við van-
skilin sitja. Sumarið 1933 komu þess vegna 
einungis málamyndagreiðslur frá Bret landi 
og I tal íu, en næsta ár létu þau greiðslur m e ð 
öllu undir höfuð leggjast. Finnland eitt 
greiddi stríðsskuldir sínar að fullu. 

Greiðslustöðvunin í ágúst 1931 hafði bægt 
yfirvofandi hættu frá þýska bankaker f inu . 
Ráðs tafani r af hálfu ríkisins beindust að 
endurskipulagningu þess. Ríkisst jórnin hafði 
orðið of sein til, sakir þess að henni hafði ekki 
verið afdrát tar laust sagt f rá stöðu lánastofn-
ana landsins. í sep tember 1931 var sett u p p 
eft ir l i tsnefnd með þeim. Greiðsluvandi spari-
s jóða og gíró-miðstöðva varð að miklu leyti 
rakinn til f já rskor ts bæjarfélaga. Auk þess 
voru sparisjóðir ekki sjálfstæðar s tofnanir , 
heldur greinar af stjórnsýslu bæjar- og sveit-
arfélaga. Til að losa um þau tengsl var spari-
s jóðum með neyðartilskipun 6. ok tóber 1931 
umbreyt t í sjálfstæðar s tofnanir . Eft i r sem 
áður báru þó bæjar- og sveitarfélög ábyrgð á 
skuldbindingum þeirra. Af tu r á móti voru 
gíró-miðstöðvum og sparis jóðum bannaðar 
lánveitingar til bæjar- og sveitarfélaga. Það 
bann var a fnumið 1939. 

Ríkið lagði alls f ram R M 1,25 mill jarða til 
að bæta lánas tofnunum upp tap þeirra og að 
treysta f já rmagnss töðu þeirra. Af þeirri upp-
hæð voru R M 223,5 milljónir óaf turkræf 
f ramlög, á fonds perdu, um R M 845 milljónir 
voru lán; en á móti RM 187 mill jónum fékk 
ríkið hlutabréf . Danat -Bank og Dresdner 
Bank voru sameinaðir , eftir að þeir höfðu fyrr 
á árinu ruglað saman reytum sínum. Af hluta-
fé hins nýja Dresdner Bank upp á R M 220 
mill jónir átti r íkið um 66% og Golddiskont-
bank um 2 5 % , en í árslok 1932 var hlutafé 
hans lækkað í R M 150 milljónir. Commerz-
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und Privatbank var sameinaður Barmer Bank-
verein, einum helsta landsbyggðabankanum, 
að viðhöfðum eignarhlutföllunum 10:3. Hluta-
fé hins sameinaða banka var sett R M 80 millj-
ónir. Golddiskontbank (sem staðgengill 
Reichsbank) átti beinlínis liðlega 50% f jár -
muna hins nýja Commerz- und Privatbank. 
Og ríkið fór með um 14% hlu ta f já r hans. 
Deutsche Bank und Diskonto-Gesel lschaft 
varð að færa hlutafé sitt úr RM 285 mil l jónum 
niður í R M 72 milljónir. A ð því búnu var það 
aukið að nýju um aðrar R M 72 milljónir með 
útboði nýrra hlutabréfa, en kaup Golddiskont-
bank á þeim námu RM 50 mil l jónum, svo að 
eignarhlutur hans í bankanum varð nálega 
35%. Deutsche Bank þurfti enn að færa hluta-
fé sitt niður 1933 og þá niður í R M 130 millj-
ónir. Varð síðan Dresdner Bank stærsti þýski 
viðskiptabankinn allan f j ó r ð a áratuginn. 
Berl iner Handels-Gesel lschaft var eini stóri 
v iðskiptabankinn, sem ekki þurft i að færa 
hlutafé sitt niður. 

Vegna þess að til kasta ríkisins kom, fékk 
það eignarhald á þ remur stærstu viðskipta-
b ö n k u n u m að miklu leyti. Eignarhlutur ríkis-
ins og Reichsbank varð 91% í Dresdner 
Bank , 70% í Commerz- und Privatbank og 
nær 35% í Deutsche Bank. Margir höfundar , 
á meðal þeirra Gustav Stolper og Rolf Ruke , 
te i ja , að Hitler hafi átt hægara með að festa 
sig í sessi sakir þeirra taka ríkisins á 
bönkunum og þá j a fn f r amt á efnahagsl í f inu. 
Þótt það kunni að h l jóma sennilega, fær það 
varla staðist. í rauninni var horf ið frá þjóð-
nýtingu bankanna 1933. Í kyrrþey keypti sam-
lag e inkabanka f ram til 1936 af ríkinu og 
Goldd iskontbank hlutabréf þcirra í stóru við-
sk ip tabönkunum. Nasistar beittu öðrum tök-
um en ríkissósíalisma til að ná s t jó rnar tökum 
á efnahagsl í f inu, einum yf i r tökulögunum, 
sem sett voru í mars 1933. Þá skipuðu þeir 
s tuðningsmann Hitlers, H j a l m a r Schacht, 
aða lbankas t jó ra Reichsbank í s tað Luthers . 

Til f r ambúða r yfirtók r íkið þannig ekki 
stóru viðskiptabankana, þótt það fengi eignar-
hald á þeim í bankakreppunn i . En í henni 
hafði enn f reka r slegið í bakseglin í þýsku 

atvinnulífi . Á ð u r en til hennar dró , höfðu 
stóru þýsku viðskiptabankarnir árlega veitt 
RM 9,8 mil l jörðum í lánum til þýsks atvinnu-
lífs, en þau lán þeirra fóru niður í R M 4,5 
mil l jarða 1932. Úr iðnframleiðslu dró þannig 
af völdum bankakreppunnar , og atvinnuleysi 
jókst . Af framleiðslu Þýskalands lagði iðn-
aður til 80% 1929, en ári síðar, 1930, einungis 
58%. Án atvinnu voru 4,4 milljónir manna 
sumariö 1931, en 5,1 milljón manna sumarið 
1932. 

Í bankakreppunni komu í l jós miklir ágall-
ar á þýska bankakerf inu . Og þörf þótti á, að 
bankar héldu viðurkenndar starfshefðir í 
heiðri í f ramtíðinni og innstæður í þeim yrðu 
tryggðar með lögum. Til að undirbúa setn-
ingu laga á þá leið var 1932 s tofnað til töl-
fræðilegrar a thugunar á þýskum banka-
málum eftir verðbólguna miklu, og fór hún 
f ram eft ir valdatöku nasista og varð upphaf 
að tölfræðilegri skýrslugerð um þýska banka . 
U p p úr þeirri a thugun var unnið f rumvarp að 
banka lögum, sem sett voru 1934. Voru þau 
fyrstu allsherjarlögin um þýsk bankamál , og í 
meginatr iðum hafa þau gilt til þessa dags. 
Bankar urðu að hafa starfsleyfi f rá banka-
eftirliti , sem upp var sett , og senda því mán-
aðarlega skýrslu. Þeim var gert að j a fna 
áhættu sinni; og bankaeft ir l i t inu urðu þeir að 
ti lkynna um lánveitingar umfram R M 1 
mill jón. Loks gat bankaeft ir l i t ið kveðið á um 
lágmark reiðufjárhlutfal ls þeirra. 

Bankalögin drógu ekki dám af s jónar-
miðum nasista, þótt bankar Gyðinga gyldu 
ofsókna þeirra. Hversu vel sem bankar þeirra 
s tóðu, urðu Gyðingar að leysa þá upp og 
f lyt ja viöskipti þeirra annað - og fór svo fyrir 
S. Bleichröder , Mendelsohn & Co . , Lazard 
Speyer-Ellissen og öðrum 1938 - eða að hlíta 
„Ar íser ingu" , þ. e. að afsala sér e ignarhlutum 
sínum í þeim og forræði . Og urðu síðar-
ne fndu bankarn i r aö skipta um nafn . Þannig 
tók M . M . Warburg & Co. 1938 upp nafnið 
Br inckmann Wirtz & Co. , en breytti því af tur 
1970 í Br inckmann, Wirtz, Warburg & Co. ; 
og Sal. Oppenhe im Jr. & Co. tók upp nafnið 
Pfe rdmenger og Co. , en breytti því af tur 1946 
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í Sal. Oppenheim Jr. & Co. Þá flæmdu nas-
istar Otto Jeidels og Hans Fúrstenberg frá 
Berliner Handels-Gesellschaft 1936. 

2. Breskir og franskir bankar 
Til þýsku bankakreppunnar sagði á Bret-

landi. Veikti hún stöðu sterlingspundsins 
sumarið og haustið 1931 eins og síðar verður 
að vikið, og gáraði hún peningamarkað í 
London um miðjan júlí 1931. Sakir upptöku 
hafta á viðskiptum með útlendan gjaldeyri í 
Þýskalandi gátu bandarískir, svissneskir og 
hollenskir bankar ekki endurkallað skamm-
tímalán þaðan. Í stað þeirra kölluðu þeir 
heim skammtímalán sín frá Bretlandi, þegar 
þeim lék hugur á reiðufé, svo að nam £ 200 
milljónum frá miðjum júlí til 20. september 
1931. Til að spyrna viö þeirri brottkvaðningu 
útlendra skammtímalána hækkaði Englands-
banki forvexti sína 23. júlí 1931 úr 2,5% í 
3 ,5%, viku síðar í 4,5% ,og loks 20. septem-
ber 1931 í 6%. 

Sú framvinda mála á peningamarkaði bitn-
aði á verslunarbönkum. Alþjóðleg víxlavið-
skipti voru sérgrein þeirra, en þeir endurlán-
uðu erlent fé, sem þeir fengu til vörslu. Allir 
birtu þeir ekki reikninga sína, en til viðmið-
unar verða hafðir reikningar tíu þeirra. 
Lækkuöu innstæður í þeim tíu verslunar-
bönkum um 30% frá maí 1931 til maí 1932 eða 
með öðrum orðum um £ 23,7 milljónir. Til að 
borga þá upphæð út urðu þeir að láta eignir 
falar og, er á sölu þeirra stóð, einnig keypt 
verðbréf, en þau gátu þeir aðeins selt með 
tapi. Verðbréf í eigu þessara tíu verslunar-
banka drógust saman um 39,4% frá maí 1931 
til maí 1932. Verðgildi þeirra var talið £ 4,6 
milljónir. Aftur á móti snart heimköllun lána 
naumast víxlasölur; litlar útlendar innstæður 
voru í vörslu þeirra, og lán þeirra til útlanda 
námu mjög lágum upphæðum. 

Stóru viðskiptabönkunum fimm og öðrum, 
sem aðild áttu að greiðslujöfnun bankanna, 
var ekki vandi á höndum frá sumrinu 1931 
fram í maí 1932. Reiðufé þeirra var umfram 
10% af innstæðum þeirra, og lán veittu þeir 

ekki lengur en til 6 mánaða. Úttektir úr þeim 
voru þess vegna litlar, jafnvel þegar verst lét í 
Þýskalandi. í aðildarbönkunum tíu að greiðslu-
jöfnun bankanna voru innstæður alls £ 1.788 
milljónir í júlí 1931. Fram í maí 1932 lækkuðu 
þær ofan í £ 1.699 milljónir, en í september 
um haustið voru þær komnar upp í £ 1.865 
milljónir, og næstu mánuði hækkuðu þær 
enn. Jafnframt lækkuðu útlán þeirra hægum 
skrefum úr £ 940 milljónum í apríl 1931 í £ 750 
milljónir í september 1933, jafnvel þótt inn-
stæður væru þá £ 1.958 milljónir, £ 222 millj-
ónum hærri en í apríl 1931. Að sama skapi 
jókst verðbréfaeign þeirra eða úr £ 309 millj-
ónum í apríl 1931 í £ 563 milljónir í september 
1933. 

Fjárstreymis í og úr landi sá ekki stað í 
peningamagninu innanlands vegna tilfærslna 
jöfnunarsjóðs, Exchange Equalisation Ac-
count, sem ríkisstjórnin setti upp í apríl 1932. 
Var honum falin varsla gjaldeyris- og gull-
sjóðs Bretlands og voru lagðar til £ 175 millj-
ónir í ríkisvíxlum. Með kaupum og sölu á út-
lendum gjaldmiðli á peningamörkuðum jafn-
aði hann sveiflur á gengi sterlingspunds. 

Forvextir Englandsbanka voru 6% sum-
arið 1931, en bankinn lækkaði þá þrep af 
þrepi, ofan í 2% 30. apríl 1932. Hafði hann þó 
fleira en eitt í huga. Af lágum forvöxtum hans 
hlutust lágir vextir á peningamarkaði og um 
leið lágur vaxtakostnaður í atvinnulífi, jafn-
framt því sem alþjóðlegu flökkufé, „funafé", 
var haldið utan gátta. Segja má, að heims-
kreppan hafi ekki valdið breska bankakerfinu 
skakkaföllum; til gjaldþrots einskis mikils 
háttar banka kom. Fjármagnsstaða þeirra var 
traust og lausafjárhlutfall að góðri banka-
hefð. 

Heimskreppan læsti Frakkland ekki greip-
um fyrr en síðla árs 1931. Gengislækkun sterl-
ingspundsins dró úr því lággengi frankans, 
sem verið hafði franskri utanrikisverslun til 
ávinnings. Atvinnuvegum vegnaði yfirleitt 
vel 1930, þótt um haustið steðjuðu vandkvæði 
að nokkrum staðar- og landsbyggðabönkum. 
Vandi þeirra spratt ekki af heimskreppunni, 
heldur af eftirhreytum verðbólgu eftirstríðs-



BANKAR OG PENINGAR 1929-1945 MEGINSTRAUMAR 75 

á ranna , gjaldþrot i Oustric-auðhringsins. Átti 
auðhringurinn upptök sín í verðbólgunni líkt 
og Stinnes-hringurinn í Þýskalandi 1923, og 
sem hann reisti hann sér hurðarás um öxl. 
Stórir bankar litu hann með tortryggni, en 
hann komst í lánsviðskipti hjá Banque Adam 
í Boulogne-sur-Mer, gömlum landsbyggða-
banka , sem á sínum t íma hafði haf t forgöngu 
um myndun sambands f ranskra landsbyggða-
banka. Oustric-hringurinn hafði komist fyrst 
í greiðsluþrot 1929. Banque de France rétti 
honum þá h já lpa rhönd . Af tu r komst hann í 
vanda 1930. Reyndi Oustr ic þá að selja fyrir-
tæki úr hring s ínum, en tókst það ekki. Stórir 
bankar létu hann bónleiðan frá sér fara , og 
banki hans, Banque Oustric, komst í greiðslu-
þrot 3. nóvember 1930. Við hrun auðhrings 
þcssa töpuðu eigendur hlutabréfa hans og 
skuldabréfa samtals um 1 milljaröi f r anka . 
Olli það hneyksli falli r íkiss t jórnar Tardieu. 
Sakir náinna skipta sinna við Oustric-hring-
inn komst Banque A d a m líka í greiðsluþrot . 
Voru lán bankans mikil í hlutfalli við eigið fé 
hans og voru að talsverðu leyti óaf turkræfar 
k röfur á hendur Oustr ic-hr ingnum. 

Úttckt i r hófust úr s taðar- og landsbyggða-
bönkum, sem mikil lán áttu h já iðnfyrir tækj-
um, eftir að Banque Oustric og Banquc Adam 
komust í greiösluþrot . Var hið út tekna fé lagt 
inn í stóra banka. Urðu þá allmargir litlir 
Iandsbyggðabankar g ja ldþro ta , en stórir 
bankar efldust. Frá upphafi árs 1930 til árs-
loka 1931 lækkuðu innstæður h já átta stærstu 
landsbyggðabönkunum úr 8,7 mil l jörðum 
f ranka í 5,8 mill jarða f ranka , um leið og inn-
stæður í stóru v iöskip tabönkunum hækkuöu 
úr 33 mil l jörðum f ranka í 37 mill jarða. Með 
tilstuöningi þret tán stórra viðskiptabanka og 
Banque de France var fó tum af tur komið 
undir hinn gamalkunna Banque A d a m , og 
opnaði hann dyr sínar að nýju 14. nóvember 
1930. Sameinaðist hann 1936 Banquc Nation-
ale pour le Commerce et lTndustrie. 

Úr ót ta fransks almennings dró ekki við 
þýsku bankakreppuna og þrengingar sterl-
ingspundsins sumar iö 1931. Gul lkaup fylgdu 
á cftir ú t tektum úr bönkum. Frakkland hefur 

öðrum f remur verið land gul lhömstrunar og 
er enn. Úttekt i r hófust úr tveimur stórum 
bönkum, Banque Nationale de Crédit og 
Banque de L 'Union Parisienne. Át tu hvorir 
tveggja mikil lán föst í iðnfyr i r tækjum og 
voru re iðuf já rþurf i . Banque de l 'Union Parisi-
enne var helsti lánveitandi Schneider-Creu-
zot-samsteypunnar , og komu ríkið og Ban-
que de France honum strax til h já lpar , en 
Banque Nationale de Crédit fór til gjald-
þrotaskipta . Næsta ár voru f járhagslega 
t raustar grcinar bankans s tokkaðar upp, og 
hann tók að nýju til starfa undir nafninu 
Banque pour le Commerce et l ' Industrie. 

Kreppan tók ekki til stórra viöskiptabanka 
með miklar innlánsdeildir. Enda þótt þeim 
hefði ekki verið re iðuf já r vant, hækkuðu þeir 
hlutfall handbærs re iðuf jár síns upp í 26% 
innstæðna 1931, en létu það 1932 falla ofan í 
21,8% þeirra og loks í árslok 1933 ofan í 
16,7%. Sú óhóflega varfærni þeirra hafði 
óheppilcg eft irköst í atvinnulíf inu, því að hún 
leiddi til skerðingar útlána. Varð þá erfiðara 
að snúast gegn kreppunni . Það var ekki fyrr 
en 1936, að þessi ýk jukennda varfærni bank-
anna var aflögð, og þá aðeins gagnvart þeim 
greinum iðnaðar , sem pantanir höfðu frá rík-
inu eða opinberum s to fnunum. A ð frum-
kvæði nokkurra viðskiptabanka var Caisse 
Nationale des Marches de l 'Etat s tofnaður 
með lögum. Sú a lmannas tofnun ábyrgðist lán 
vegna vinnu við pantanir á vegum ríkisins til 
allt að 12 mánaða . Með ábyrgð sinni greiddi 
s tofnunin fyrir lántöku, en lagði ekki sjálf 
f ram lánsféð. Það kom frá viðskiptabönkun-
um. 

3. Bankakreppan í Bandaríkjunum 1932-1933 

Í kauphöll inni í New York voru verðbréf 
seld í ofboði 24. ok tóber 1929, „f immtudag-
inn svar ta" (sem vegna t ímamismunar varð 
„föstudagurinn svarti" , 25. ok tóber , í Evr-
ópu) . Þann dag kallaði Thomas W. Lamont 
saman fund með fo r r áðamönnum úr nokkr-
um öflugustu lánas tofnunum í Bandar ík jun-
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um. Auk Lamonts, sem var meðeigandi í J. P. 
Morgan & Co., sóttu fundinn: Charies E. 
Mitchell, formaður eftirlitsnefndar Chase 
National Bank of the City of New York; Sew-
ard Prosser, einn forstöðumanna Bankers' 
Trust Company; William C. Potter, áhrifa-
maður í Guaranty Trust Company of New 
York; og George Baker jr. , st jórnarmaður í 
First National Bank of New York. 

Úr hræðslufári í kauphöllinni dró, þegar 
fundur þessi spurðist út. Og verðfallið á henni 
stöðvaðist, þegar J. P. Morgan & Co. gerði til-
boð í hlutabréf í U.S. Steel á hærra verði en 
síðasta skráningarverði þeirra. Vænst var, að 
fundarmenn réðu fram úr vandanum líkt og 
John Pierpont Morgan gamli ásamt þeim 
James Stillman og George Baker jr. hafði 
stöðvað úttektir úr bönkum í New York 1907 
og forðað allmörgum þeirra frá greiðsluþroti. 
Flutti Wall Street Journal þau fagnaðartíðindi 
næsta dag, 25. október 1929, að forráðamenn 
helstu banka hefðu stungið fæti við verðfall-
inu í kauphöllinni og myndað hjálparsjóð upp 
á $ 1 milljarð. Fyrri hluti fréttarinnar var 
ótímabær, síðari hluti hennar ósannur. í sjóði 
þessum voru innan við $ 50 milljónir. Engu að 
síður lægði ótta manna í nokkra daga. Fáein 
hlutabréf hækkuðu í verði að tilhlutan ofan-
nefndra banka. En á fallandi verði voru 
hlutabréf á ný boðin til sölu 28. október 1929. 
Á öðrum fundi með forráðamönnum áður-
nefndra banka lýsti Lamont þá yfir, að þeir 
hefðu aldrei ætlað sér að halda uppi verði á 
verðbréfum í kauphöllinni. Þvert á móti 
stæðu þeir vörð um opinn og frjálsan peninga-
markað með því að kaupa einungis „önd-
vegis"-verðbréf. 

Yfirlýsing Lamonts gekk þvert á fréttir og 
getgátur blaða á undanfarandi dögum, en 
fram til þessa höfðu forráðamenn bankanna 
hvorki borið þær til baka, leiðrétt né staðfest. 
Skipaðist þá veður í lofti. Ofsahræðsla greip 
um sig, og verðbréf kolféllu í kauphöllinni. 
Verra fór á eftir. Vonbrigði manna snerust 
upp í vantrú og ýmugust á bönkum. Hið góða 
orð þeirra hafði beðið mikinn hnekki. Undrun-
arefni er ekki, að þeir urðu yfirleitt vinsælir, 

sem settu bönkum boð og bönn í „Nýju upp-
stokkuninni". Stóru bankarnir lágu undir því 
ámæli að hafa aðeins sagt viðskiptamönnum 
kauphallarinnar undan og ofan af gangi mála 
þá daga, er verst lét undir lok október 1929, 
og „að hafa snúið við þeim baki". Að auki var 
þeim borið á brýn að grafa undan trausti 
manna með viðskiptaháttum sínum. Öld-
ungadeildarmenn, republikanar sem demo-
kratar, kröfðust rannsóknar á verðbréfavið-
skiptum banka í New York. Eftir nokkrar 
umræður útnefndi banka- og gjaldmiðils-
nefnd öldungadeildarinnar undirnefnd til að 
rannsaka þau mál. 

Í janúar 1933 réð undirnefndin sér til 
aðstoðar Ferdinand Pecora, lögfræðing af 
ítölskum uppruna. Í samvinnu við skrifstofu 
saksóknara hafði hann rannsakað og upplýst 
misferli í viðskiptum í kauphöllinni á þriðja 
áratugnum. Varð hann stoð og stytta undir-
nefndarinnar og tók skýrslu af forstöðu-
mönnum banka í New York, sem að kvað í 
verðbréfaviðskiptum. Vörpuðu eftirgrennsl-
anir hans ekki skugga á stóru einkabankana, 
J.P. Morgan & Co. og Kuhn, Loeb & Co. 
Þeir höfðu ekki átt í spákaupum og einungis 
haft góð verðbréf á boðstólum. Aðeins sára-
lítill hluti útgefinna skuldabréfa þeirra var af 
hálfu fyrirtækja, sem í greiðsluþrot komust í 
kreppunni. Aftur á móti leist almenningi og 
undirnefndinni ekki eins vel á tapreikning 
þann, sem Morgan hafði fært 1931 og 1932 og 
leyst hafði hann og félaga hans undan skatti 
þau ár. Auk þess mæltist illa fyrir, að J.P. 
Morgan & Co. hafði haldið lista með nöfnum 
kunnra manna og boðið þeim verðbréf á vild-
arkjörum. Á listanum voru meðal annarra 
Calvin Coolidge, fyrrum forseti, Pershing 
yfirhershöfðingi og margir áhrifamiklir öld-
ungadeildarmenn. Svaraði Morgan því til, að 
hann fylgdi þeirri meginreglu að eiga aðeins 
viðskipti við menn, sem hann þekkti vel. Varð 
þó ekki betur séð en hópar stjórnmálamanna 
og athafnamanna hefðu hyglað hvor öðrum, 
án þcss að við yrði gert. 

Rannsóknin leiddi í ljós misferli, að segja 
verður, hjá National City Bank of New York 
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og Chase Nat ional Bank of the City of New 
York. Hafði National City Bank selt viðskipta-
m ö n n u m s ínum verðbréf , sem hann taldi 
s já l fur ótraust . A ð auki hafði hann boðið út 
skuldabréf af hálfu Minas Gerais , eins sam-
bandsr ík ja Brasil íu, og fengið til sín helming 
andvirðis þeirra til greiðslu á $ 4 mill jóna 
skammtímalán i , sem hann hafði veitt því, en 
ekki fengið endurgrei t t að öðrum kosti. Þá 
kom í ljós, að einn bankastjóra Chase Nation-
al Bank , Alber t H. Wiggins, hafði makað 
krókinn, en hann hafði setið f j á rmála ráð-
s te fnuna í London 1931 og verið fo rmaður 
und i rne fndar , sem við hann var kennd. Ef t i r 
að Morgan og Lamont höfðu til kvatt Chase 
National Bank og aðra til að styðja við mark-
aðsverð á „öndvegis"-verðbréfum, mun 
Wiggins hafa selt hlutabréf í Chase National 
Bank, óðar og þau stigu í verði. Höfðu Wigg-
ins og Charles Mitchell svo óhreint í poka-
horninu, að þeir sögðu af sér, áður en Pecora 
lauk rannsóknum s ínum. 

Í verðhruninu á peningamarkaði í ok tóber 
1929 biðu helstu bankar varanlegan álits-
hnekki , og bankar sættu yfirleitt tapi. Leiddi 
það til fe iknarlegra út tekta úr bönkum. Lán 
og f j á rmögnun til langs t íma skruppu saman, 
og veðlán urðu líka illa úti, er kreppan dróst á 
langinn. Verðhrun hlutabréfa og skuldabréfa 
rýrði eignir banka , sem að hluta voru í þeim. 
Afföll höfðu líka orðið á lánum banka 
til v iðskiptamanna, sem keypt höfðu verðbréf 
og sett til tryggingar lánum sínum. A ð tveim-
ur þr iðju h lutum rýrnuðu eigur banka í verði 
að þeim hætti. Fram á sumar 1931 varð ekki 
mikið um út tekt i r úr bönkum. Lækkuðu inn-
stæður í bönkum úr $ 53,9 mil l jörðum í $ 51,8 
mill jarða f rá ok tóbe r 1929 til júlí 1931 eða 
aðeins um $ 2 mil l jarða. Það var ekki fyrr en 
bankakreppan var á skollin í Þýskalandi , að 
miklar út tektir hófust og hömstrun á gulli. 
N á m u út tekt i r úr bönkum $ 5 mil l jörðum á 
síðari árshelmingi 1931 og enn $ 5 mil l jörðum 
á næsta ári, svo að innstæður í bönkum voru $ 
41,6 mil l jarðar í árslok 1932. Út tekt i r voru 
sérlega miklar úr stóru b ö n k u n u m . Innstæður 
h já J .P . Morgan & Co. lækkuðu úr $ 504 

mil l jónum frá miðju ári 1931 í 319,4 milljónir 
sumarið 1932. Frá 1929 til 1932 lækkuðu inn-
stæður h j á Kuhn , Loeb & Co. úr $ 88,5 millj-
ónum í $ 15,2 milljónir. A ð verr fór ekki, áttu 
J. P. Morgan & Co. og K u h n , Loeb & Co. að 
þakka miklu eigin f já rmagni og góðum verð-
b ré fum. 

Verðrýrnun eigna og út tekt i r innstæðna 
urðu mörgum litlum b ö n k u m að f jö r t jón i . 
Urðu 1.350 bankar að loka 1930. Keyrði það 
úr hófi f ram, jafnvel þótt margar lánastofn-
anir væru smáar og f jár l i t lar og gjaldþrot 
þeirra á meðal t íð. Tveir miðlungi stórir 
bankar urðu gja ldþrota í árslok 1930: Bank of 
the Uni ted States, sem átti í verðbréfavið-
skiptum í New York, varð að loka í desem-
ber , en innstæður í honum voru um $ 200 millj-
ónir. Banki þessi hafði risið upp úr Ö ð r u m 
B a n d a r í k j a b a n k a n u m , og tók United States 
Bank of Pennsylvania við seðlaútgáfu hans, 
en hún varð honum ekki að f éþúfu . Hinn 
þessara banka , Kidder , Peabody & Co. í 
Boston, átti hauk í horni. Þegar uppskátt 
varð um greiðsluvanda hans, fékk hann $ 10 
mill jóna lán frá J .P . Morgan & Co. , Chase 
National Bank , þ remur öðrum bönkum í 
New York og f j ó r u m bönkum í Boston, og 
lagði Morgan f ram f j ó rðung lánsins. Hafði 
hann átt mikil samskipti , persónuleg og við-
skiptaleg, við Kidder , Peabody & Co. og var 
kappsmál að forða bankanum frá gjaldþrot i . 
U m samskipti þeirra var vel kunnugt svo að 
gja ldþrot hans kynni að hafa leitt til ú t tekta úr 
J .P . Morgan & Co. Mörg ár liðu, áður en 
banki þessi í Boston varð af tur arðbær. 

Í B a n d a r í k j u n u m urðu 2.293 bankar gjald-
þrota 1931. Töpuðu viðskiptamenn þeirra um 
f jórðungi innstæðna sinna, nánar tiltekið $ 
390 mil l jónum af $ 1.690 mil l jónum. Mæltist 
Hoover forseti þá til, að bankar tækju upp 
samábyrgð sín á milli með s tofnun National 
Credit Corpora t ion . Skyldi sú s tofnun renna 
s toðum undir riðandi banka og róa viðskipta-
menn þeirra. Át tu bankar að leggja henni til $ 
500 mill jónir , en þegar á reyndi, lögðu þeir 
aðeins fram $ 133 milljónir og aðeins $ 15 millj-
ónir þeirra í s tyrktarfé. Úr því að ekki tókst 
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betur til, var í j anúar 1932 sett upp í þessu 
skyni r ík iss tofnun. Reconstruct ion Finance 
Corpora t ion , er fékk $ 500 milljónir til um-
ráða, en á næstu árum var nokkrum sinnum 
bætt við það fé hennar . Fyrsti forseti s tofn-
unar þessarar var Charles G . Dawes , sem 
Dawesáætlunin var við kennd 1924. Til að 
afla aukins lánsf jár var Reconstruct ion Fin-
ance Corpora t ion heimilað að gefa út skulda-
bréf fyrir allt að þrefaldri upphæð s to fn f j á r 
síns. Á fyrsta starfsári sínu eða f ram í mars 
1933 lánaði s tofnunin bönkum í greiðslu-
vanda $ 1,24 mil l jarða. 

Reconstruct ion Finance Corpora t ion tók 
til s tarfa fáe inum vikum áður en Kreuger-
hringurinn varð g ja ldþrota og Ivan Kreuger 
réð sér bana 12. mars 1932. Fyrir t i lstuðning 
r ík iss t jórnar innar hafði s tofnunin þá þegar 
vakið t raust , svo að pen ingamarkaður varð 
ekki felmtri sleginn, þegar e ldspýtnahringur 
þessi brast , þótt af a lþ jóðlegum toga væri. 
Aðeins einn bandar í skur banki , Lee Higgin-
son & Co. í Bos ton , beið a fh roð af gjaldþrot i 
hringsins, stærsta viðskiptavinar síns. Á eft ir 
f i rnamiklu tapi bankans fylgdu miklar 
út tekt i r úr h o n u m , svo að hann varð að lýsa 
sig g ja ldþrota í jún í 1932. Við verðbréfavið-
skiptum bankans tók nýtt hlutafélag, Lee 
Higginson Corpora t ion , en eigendur hans 
urðu fo rs t jó ra r þess. Á daginn kom, að hið 
f i rnamikla tap bankans varð rakið til nær víta-
verðrar vanrækslu. Af hálfu Kreuger-hrings-
ins hafði hann gefið út skuldabréf og hluta-
bréf upp á $ 250 milljónir án þess að hafa 
nokkru sinni kynnt sér greiðslustöðu hans. 

Í greiðsluþrot komust 1.453 bankar 1932, 
og töpuðu viðskiptamenn þeirra $ 168 millj-
ónum í innstæðum. A ð minna varð það ár um 
greiðsluþrot banka en árið áður , varð þakkað 
Reconstruct ion Finance Corpora t ion , sem 
endurvakið hafði tiltrú á b ö n k u m , en lengi 
varð s tofnunin þess ekki megnug. Lánaði hún 
banka í Chicago, Central Republic Bank & 
Trust Company of Illinois, $ 90 milljónir í 
j anúar 1932, fáe inum dögum eftir að Dawes 
lét af starfi fo rs t jó ra hennar og réðst til banka 
þessa. Mæltist það illa fyrir og lá ekki í láginni 

í kosningabarát tunni . Davves var einn for-
ystumanna republ ikana og hafði verið vara-
forseti Coolidge frá 1925 til 1929 og s íðar 
verið sendiherra í London . 

Reconstruction Finance Corporat ion hafði 
ekki f j á rmagn til að s tyrkja allt bankaker f ið í 
kreppunni . Frá október 1932 fjölgaði gjald-
þrotum banka á ný. Vakti það ugg og leiddi til 
stórfelldra út tekta , en við það versnaði 
skyndilega staða margra smárra banka og 
miðlungi stórra. Og varð ekki lát á. Strax í 
ok tóber 1932 varð að loka öllum lánastofn-
unum í Nevada í 12 daga. í Michigan urðu í 
febrúar 1933 atburðir , sem af stafaði ótti um 
öll Bandar ík in . í odda skarst með tveimur 
hópum banka í Detroi t . Studdi James Couz-
ens ö ldungadei ldarmaður annan , en Henry 
Ford hinn. Viðbúið var, að Ford flytti miklar 
f já rhæðir úr bönkum andstæðinga sinna, og 
14. febrúar 1933 lét ríkisstjórnin loka öllum 
bönkum í ríkinu í 8 daga. Tók lokunin til 550 
banka með $ 1,5 mil l jarða í innstæðum. Hrat t 
hún af stað út tektum úr lánas tofnunum um 
gervöll Bandar íkin . Reiðufé banka þraut fyrr 
en varði. í New Jersey varð að loka bönkum 
21. febrúar 1933. Og daginn áður en Franklin 
D. Roosevelt tók við embætti forseta , 3. mars 
1933, tilkynnti r íkisst jórinn í New York f r í í 
öllum bönkum í því ríki. Var þá lokað stærstu 
lánas tofnunum í B a n d a r í k j u n u m , sem hlut 
áttu að lánum og greiðslum um þau öll. Færð-
ust þá enn úttektir í vöxt, svo að flestar lána-
stofnanir sáu f ram á greiðsluþrot. Önnur ríki 
t i lkynntu þess vegna f r í í bönkum 5. mars 
1933, og tveimur dögum eftir að Roosevelt 
tók við embætti forse ta , 6. mars 1933, greip 
hann til heimildar í lögum um óvinaviðskipti 
frá he imsstyr ja ldarárunum og lokaði öllum 
bönkum í B a n d a r í k j u n u m . 

Þremur dögum síðar samþykkti Þjóðþingið 
neyðarlög, sem heimiluðu forsetanum að 
loka, endurskipuleggja og opna af tur banka 
og taka eignarnámi gullmynt, gullstengur og 
gullskírteini í einkaeigu. Þvert gegn lands-
hefð veitti Þjóðþingið forse tanum þannig 
íhlutunarvöld. A ð því hneig ekki einvörð-
ungu hinn ískyggilegi vandi í peningamálum, 
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heldur enn f rekar hið slæma álit. sem þjóð-
þingsmenn í báðum deildum höfðu fengið á 
b ö n k u m , e inkum hinum stóru. Með heimild í 
neyðar lögunum var re iðuf já r s taða allra 
banka könnuð á næstu dögum og vikum. Á 
niðurstöðu valt, hvort bönkum yrði leyft að 
opna á ný. Rannsakaði r voru um 17.300 
bankar og nálega 12.000 var leyft að taka til 
starfa á ný 13. mars 1933. Á meðal þeirra voru 
4.510 þ jóðbanka r ; hins vegar fengu 1.407 
þ jóðbanka r ekki að opna að sinni. Af 5.400 
lánas tofnunum, sem enn voru lokaðar í mars , 
tóku 3.298 af tur til starfa síðar, en 2.132 voru 
teknar til g ja ldþrotaskipta . Hræðslufár ið um 
veturinn 1932-1933 varð um 4.000 lánastofn-
unum að aldurtila. 

Rannsóknum sínum á verðbréfavið-
skiptum banka lauk undirnefnd banka- og 
gja ldmiði lsnefndar ö ldungadei ldar innar í 
júní 1934. Um sumarið samþykkti Þjóðþingið 
lög um umbætur í bankamálum og dró þá lær-
dóma af bankakreppunni og f r a m k o m n u m 
niðurs töðum undi rnefndar innar . Voru lögin 
kennd við Car ter Glass og Henry Steagall, 
fo rmenn ne fnda um f rumvarp ið að lögunum í 
deildum Þjóðþingsins. Mörkuðu þau ekki 
síður t ímamót í bandar í skum lánamálum en 
bankalögin 1863. 

Glass-Steagall-lögin veittu Varasjóða-
skipan sambandsríkis ins , seð labankanum, 
aukin völd. Heimiluðu þau seð labankanum í 
fyrsta lagi að telja til seðlatryggingar sinnar 
verðbréf , keypt á peningamarkaði , og í öðru 
lagi að áskilja þ j ó ð b ö n k u m að hækka eða 
lækka innstæður sínar hjá sér eftir því sem 
efnahagsmál stóðu. í lögunum um Varasjóða-
skipan sambandsríkis ins , seð labankann , var 
áður kveðið á um hæð þeirra sem og inn-
stæðna r íkisbanka með aðild að henni , svo að 
hæð þeirra varð aðeins breytt með lögum. Til 
rannsóknar Pecora varð rakið nýtt ákvæði á 
þá leið, að s tarfsmenn banka , fo r s töðumenn 
þeirra sem aðrir , gætu ekki tekið í þeim lán og 
seð labankas t jó ra ráð ið gat vikið frá fors töðu-
m ö n n u m , sem uppvísir yrðu að slíku misferli. 
Ákvæði þet ta hefði tekið til Mitchells og 
Wiggins, ef verið hefði í eldri lögum. Ákvæð-

in um Varasjóðaskipan sambandsríkisins, 
seð labankann, voru f rekar út færð í nýjum 
lögum 1935, sem sett voru að f rumkvæði aðal-
seðlabankas t jórans , Marr iner Eccles. Efldu 
þau miðstýringu hennar á kostnað lands-
h lu tabankanna . U p p frá því skipaði forsetinn 
s jömenningana í seð labankas t jóraráðinu . Og 
heyrðu landshlutabankarnir tólf enn skýrar 
undir það en áður . Hlaut það þannig endan-
legt úrskurðarvald innan Varasjóðaskipunar 
sambandsríkisins, seðlabankans , um íhlutun 
í e fnahagsmálum og um sanngjarna og beina 
samkeppni . 

Í bönkum höfðu tapast um $ 1,25 mill jarðar 
í innstæðum frá 1930 til 1933, og með tilliti til 
þess var í Glass-Steagall-lögunum tekin upp 
trygging innstæðna, en bankar tóku það óstinnt 
upp. Sett var upp tryggingarstofnun inn-
s tæðna, Federal Deposi t Insurance Com-
pany. Urðu allir þ jóðbanka r og r íkisbankar 
innan Varas jóðaskipunar sambandsríkisins, 
seðlabankans, að eiga hlut að henni , en 
öðrum var það fr já ls t . Iðgjöld fóru eftir hæð 
innstæðna. A ð fullu voru innstæður tryggðar 
að tilsettu marki , í fyrstu $ 2.500, en síðan að 
hluta. Frá bönkum heyrðust þær raddir , að 
fyr i rkomulag þet ta ívilnaði pasturslitlum 
bönkum á kostnað efnahagslífsins og drægi úr 
varfærni annarra, en ekki urðu þær að áhrínis-
o rðum. Tryggingin verndaði viðskiptamenn 
lítilla banka , en þeir höfðu verið hvað vísastir 
til ú t tekta úr bönkum, svo að bægt var frá 
hættunni á, að sú saga frá undanfö rnum árum 
endurtæki sig. 

Glass-Steagall-lögin breyttu að auki upp-
byggingu bandar íska bankakerf is ins , svo að 
a l l sher ja rbankar hur fu loks af sjónarsviði 
þess. Bönnuðu þau bönkum með innláns-
deildir að eiga í verðbréfaviðskiptum frá 
1935. U p p frá því voru viðskiptabankar og 
verðbré fabankar af sitt hvoru tagi. Af einka-
bönkum með innlánsdeild og verðbréfa-
viðskipti urðu tveir af hver jum þremur að 
ve rðb ré fabönkum. J .P . Morgan & Co. og 
Brown Brothers Har r iman & Co. kusu þó 
báðir tveir að verða innlánsbankar og f ram-
seldu verðbréfaviðskipt i sín ný jum fyrir tækj-
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um, sem voru í nánum tengslum við þá. Þrír 
af eigendum J. P. Morgan & Co. og tveir eig-
endur móðurfélags hans, Morgan Drexel & 
Co. í Fíladelfíu, stofnuðu 1934 hlutafélag um 
verðbréfabanka, Morgan Stanley & Co. Var 
J.P. Morgan & Co. breytt í hlutafélag 1940, 
og eignaðist Morgan Stanley & Co. þá hluti í 
því. Þótt innlánsbanki Morgan-veldisins og 
verðbréfabanki þess væru de jure aðskildar 
stofnanir, voru þeir svo nátengdir, að báðir 
tveir tóku við fyrirmælum úr sömu boðsend-
ingum. Að áþekkum hætti framseldu Brown 
Brothers Harriman & Co. verðbréfaviðskipti 
sín til nýs verðbréfabanka, Brown Harrison 
& Co., hlutafélags, stofnaðs 1934. Eigendur 
gamla bankans og National City Co., verð-
bréfabanki, skrifuðu sig fyrir hlutafé þess. 
Framkvæmdastjórn þess réð fyrir Brown 
Brothers Harriman & Co. 

Mikil völd voru veitt Reconstruction Fin-
ance Corporation, til að sú stofnun gæti bætt 
fjárhagsstöðu bandarískra banka. í fyrstu gat 
hún aðeins veitt styrktar- og bráðabirgðalán 
til að greiða fyrir gjaldþrotaskiptum, en með 
neyðarlögunum 9. mars 1933 var henni heim-
ilað að festa kaup á hlutum í viðskiptabönk-
um. Áttu þau kaup að stuðla að endurfjár-
mögnun þeirra. í Þýskalandi höfðu Gold-
diskontbank og ríkisstjórnin haft þann hátt á 
árið áður. Þar eð Reconstruction Finance 
Corporation var opinber stofnun, voru 
bankar í fyrstu mjög tregir til að selja henni 
hlutabréf sín. Þeir óttuðust aukin ríkisaf-
skipti. Eins og á stóð, gátu þeir þó ekki 
annað. í maí 1934 hafði stofnunin eignast 
31% af hlutafé 100 stærstu bankanna. En er 
yfir atvinnulífi lifnaði, sáu bankar til þess, að 
hlutabréf þeirra voru seld einkaaðilum. Fór 
ríkið þannig ekki lengur með eignarhlut í 
bönkum í Bandaríkjunum né Þýskalandi. 
Bankakreppan og eftirfarandi löggjöf leiddu 
hins vegar til miklu róttækari breytinga á 
skipan bankamála í Bandaríkjunum en 
Þýskalandi. 

4. Fall gullfótarins 
Heimskreppan hlaut að setja mark sitt á 

alþjóðleg peningamál. Á alþjóðlegum pen-
ingamarkaði var mikið fé í skammtímalánum 
og innstæðum í lánastofnunum kallað heim 
frá útlöndum. Bar til ótti um þau og þörf á 
reiðufé heima fyrir. í löndum, sem af slíku fé 
urðu, gekk á gjaldeyrissjóði (gull og útlendan 
gjaldmiðil), og sást þess glöggt dæmi í Þýska-
landi, í Reichsbank, og áttu seðlabankar 
óhægt með að leysa inn seðla við gulli. Vegna 
keppni um þverrandi alþjóðlega markaði 
kom auk þess til álita fyrr eða síðar, hvort 
gjaldmiðlar væru ofmetnir gagnvart öörum, 
en er lönd fella gengi gjaldmiðils síns, verða 
vörur þeirra að sjálfsögðu ódýrari crlcndis. 

í Þýskalandi átti Reichsbank fyrstur seðla-
banka í vandræðum sumarið 1931, er hann sá 
á bak gulli og útlendum gjaldmiðli til útlendra 
lánveitenda. Féll seðlatrygging hans niður 
fyrir lögboðið lágmark í júlí 1931. Af ráðnum 
hug var gengi ríkismarksins sctt of hátt 1924, 
ekki síst í þágu stríðsskaðabótaþega. Frá 
1930 hnigu efnahagsleg rök aö gengislækkun. 
Á henni voru tormerki. Einmitt það ár hafði 
jafnvirði ríkismarksins í gulli verið fast-
bundið í Young-áætluninni. í þann mund 
voru þeir örfáir, sem ræddu gengislækkun 
sem fjárhagslegt úrræði til að auka atvinnu, 
og þá öðrum fremur Wilhelm Lautenbach, 
ráðunautur í efnahagsmálaráðuneytinu, og 
Ernst Wagemann hagstofustjóri. V. Bruning 
ríkiskanslari og Luther aðalbankastjóri 
Reichsbank höfnuöu gengislækkun; þeir 
vissu, að hún þætti brot á ákvæðum Young-
áætlunarinnar. 

Í miðjum júlí 1931 gat Þýskaland ekki 
lengur staðið við alþjóðlegar skuldbindingar 
sínar. Innlyksa urðu skammtímalán hol-
lenskra, svissneskra og sænskra viðskipta-
banka, og brugðu þeir á það ráð að selja 
verðbréf sín í Englandi og kalla andvirði 
þeirra heim í gulli. Um þetta leyti mun 
franska ríkisstjórnin líka hafa boðið sterl-
ingspund til sölu. Að minnsta kosti er sumar-
ið 1931 mikil fylgni á milli sterlingspundainn-
stæðna franska ríkisins og Caisse Autonome í 
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Banque de France annars vegar og hins vegar 
gullsjóðs Englandsbanka , að Gíinter 
Schmölders rekur í Frankreichs Aufstieg zum 
Weltkapitalmarkt. Með því að þrengja að 
sterl ingspundinu hugðist f ranska ríkis-
s t jórnin knýja hina ensku, sem öðrum augum 
hafði litið skuldir Þýskalands, viðskiptalegar 
og póli t ískar , til að sjá sig um hönd og snúast 
á sveif með Frakklandi . A ð auki var ríkis-
s t jórn breska Verkamannaf lokksins tvístíg-
andi. Um miðjan júl í hafði hópur áhrifa-
manna kringum Ernest Bevin sett gengis-
lækkun á oddinn. Var stöðugleiki sterlings-
pundsins þá ekki yfir e fasemdir hafinn er-
lendis og skipt á s ter l ingspundum við gulli. 
Forvexti s ína, þá að undanförnu mjög lága, 
2 1/2%, hækkaði Englandsbanki í tveimur 
á föngum upp í 4 1/2%, en lét þá staðar numið; 
aukinn lánskostnaður hefði haft ve rðh jöðnun 
í för m e ð sér og enn meira atvinnuleysi. Til að 
halda uppi jafnvirði sterl ingspunds tók Eng-
landsbanki 50 milljónir s terl ingspunda að láni 
h já bandar íska seð labankanum og Banque de 
France. 

U tan lands lægði samt sem áður ekki ótta 
þeir ra , sem fé áttu í s ter l ingspundum, þegar 
um þessa lántöku Englandsbanka frétt ist . Í 
byr jun ágúst 1931 sáu Ramsay MacDona ld 
forsætisráðherra og Philip Snowdon f já r -
mála ráðher ra , að þörf yrði á f rekar i lántöku 
til að halda gullfætinum uppi, en á því yröi 
ekki kostur , nema ríkisst jórn og þing drægju 
eftir föngum úr væntanlegum halla á f já r -
lögum upp á £ 120 milljónir. Frá vori 1931 
hafði ne fnd undir forsæti Sir George May 
unnið að samningu hallalausra f já r laga . Í áliti 
sínu hugðist nefndin j a fna hallann með því að 
lækka atvinnuleysisbætur; og Englandsbanki 
og viðskiptabankarnir , sem kváðust til 
þekk ja í New York og París , lögðu ríkt á, að 
erlendis yrði aðeins litið á lækkun atvinnu-
leysisbóta sem alvarlega tilraun til að j a fna 
f já r lagahal lann. Á þær tillögur gat MacDon-
ald fallist, en Ar thu r Hende r son utanríkis-
r áðher ra , einn helsti leiðtogi Verkamanna-
flokksins, snerist gegn þeim og hallaðist að 
hugmynd um 10% innflutningstoll . Verka-

lýðsfélögin undir forystu Ernest Bevin kröfð-
ust hins vegar gengislækkunar. 

Dei lurnar um álit May-nefndar innar klufu 
ríkisst jórn Verkamannaf lokksins , sem setið 
hafði frá 1929. A n n a r hver af ráðher rum 
hennar studdi á form MacDonalds um lækkun 
atvinnuleysisbóta; aðrir þeirra vísuðu þeim 
eindregið á bug og kölluðu kröfur bankanna 
úrslitakosti. A ð formi til höfðu bankarni r 
aðeins látið í ljósi skoðun sína, en f ram sett 
skoðun þeirra var í raun réttri úrslitakostir. A 
sátts höfði sátu þá þingflokkur Verkamanna-
flokksins og r íkisst jórnin, sem einungis var 
minnihlutas t jórn . Með samþykki f ram-
kvæmdanefndar Verkamannaf lokksins baðst 
MacDonald lausnar fyrir ráðuneyti sitt 24. 
ágúst 1931. B jóst forysta Verkamannaf lokks-
ins við, að í s t jó rnarands töðu fyrndist yfir 
átökin á milli hægri arms flokksins og stuðn-
ingsmanna verkalýðsfélaganna, svo að hann 
tæki a f tur á heilum sér. Gagnstætt því, sem 
vænst var, fól konungur ekki leiðtoga íhalds-
flokksins, Stanley Baldwin, að mynda nýja 
r íkisst jórn. í s tað þess bað hann MacDona ld , 
fo rmann stærsta þingflokksins, að mynda 
ríkisst jórn allra f lokka til að leysa hinn brýna 
f j á rmá lavanda . Þ jóðs t jó rn sú, sem MacDon-
ald myndaði , naut stuðnings íhaldsmanna og 
fr já ls lyndra, en einvörðungu lítils hluta 
Verkamannaf lokksins . Engu að síður hafði 
hún traustan meirihluta í neðri málstofunni . 

Frá B a n d a r í k j u n u m og Frakklandi fékk 
Englandsbanki annað lán upp á 80 milljónir 
dollara 28. ágúst 1931, fáe inum dögum eft ir 
að þ jóðs t jó rn in var mynduð. í sep tember 
lagði nýja r íkisst jórnin f ram niðurskurðar-
f jár lögin , sem eftir hafði verið beðið. Hækk-
uðu þau tek juska t t , en lækkuðu laun ríkis-
s tarfsmanna og félagslega aðstoð við konur 
og börn. Atvinnuleysisbætur voru líka 
skertar um 10%. Gullfótur inn og gengi sterl-
ingspundsins voru þó ekki á þurru . Út lendir 
lánvei tendur kölluðu enn heim fé frá 
London , að nokkru til að hafa meira reiðufé 
handbær t , að nokkru af ótta við gengis-
lækkun sterlingspundsins innan t íðar . Á óró-
ann juku fregnir af uppreisn í breska flotan-
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um 16. september 1931. Í Invergordon, lítilli 
flotastöð í Norður-Skotlandi, neituðu sjólið-
ar, flestir þeirra sjálfboðaliðar, að hlýðnast 
fyrirskipunum í mótmælaskyni við lækkun 
mála. Pótt þeir létu af mótþróa innan fárra 
daga, var í ýktum fréttum látið í veðri vaka, 
að lengur mætti ekki treysta breska flotanum, 
hrammi heimsveldisins. Hvað yrði nú um 
Bretland? Hófst ekki byltingin í Þýskalandi 
1918, fyrir þrettán árum, í flotanum? 

Englandsbanki var 20. september 1931 
leystur undan þeirri kvöð að halda sterlings-
pundi á gullfæti, en frá miðjum júlí um sum-
arið hafði hann reitt £ 200 milljónir af hendi í 
gulli og útlendum gjaldeyri. Var gengi sterl-
ingspunds látið ráðast á peningamarkaði. 
Fram í miðjan desember féll gengi þess um 
30%. í breska-heimsveldinu og samveldinu 
fóru flest lönd að dæmi móðurlandsins nema 
Kanada og Suður-Afríka. Gengi dollars síns 
lækkaði Kanada til hálfs á við gengislækkun 
steriingspunds, en Suður-Afríka hélt randi 
sínu á gullfæti til 1936. Lönd á áhrifasvæði 
Bretlands fóru líka að. dæmi þess, svo sem 
Egyptaland, Súdan og Jórdan, og auk þess 
lönd með gjaldmiðil, tengdan sterlingspundi, 
svo sem Írland og Ísland. Þannig myndaðist 
sterlingsvæðið (eða sterling-blökkin). Fékk 
það fastara form, þegar Bretland hefti 
verslun með gjaldeyri 1940, en hömlur urðu 
þó ekki á fjárflutningum innan sterling-
svæðisins. Og önnur lönd á sterlingsvæðinu 
fylgdu svipaðri stefnu í viðskiptamálum sem 
Bretland, og gjaldeyrissjóði sína geymdu þau 
í Englandsbanka að miklu leyti. 

Fráhvarfi sterlingspunds og tengdra gjald-
miðla af gullfæti, gengislækkun þeirra og 
myndun sterlingsvæðisins fylgdi samþykkt 
Westminster-laganna á breska þinginu 11. 
desember 1931 (er það afsalaði sér löggjafar-
valdi yfir samveldislöndunum) og samþykkt 
samveldisráðstefnunnar í Ottawa í ágúst 1932 
(um gagnkvæmar tollaívilnanir á milli Bret-
lands, samveldislanda og breskra nýlendna). 
Til gengislækkunar sterlingspunds og tengdra 
gjaldmiðla um 30% svaraði hækkun annarra 
gjaldmiðla gagnvart þeim um liðlega 40%. Á 

alþjóðlegum mörkuðum versnaði að sama 
skapi samkeppnisaðstaða annarra landa með 
gjaldmiðil sinn á fyrra gengi gagnvart löndum 
á sterlingsvæðinu. Þótt verðhjöðnun gengi 
fram á Bretlandi, gekk það ekki á lagið og 
hækkaði vörur sínar í verði. Og sundur dró 
ekki með verðlagi í sterlingspundum og verð-
lagi í gjaldmiðlum á gullfæti. Hið síðarnefnda 
var líka fallandi. 

Utan sterlingsvæðisins fóru að auki nokkur 
lönd að dæmi Bretlands; Norðurlönd, Arg-
entína, Portúgal og Japan. Verðáhrif af 
gengisfellingu sterlingspundsins urðu þýskum 
vörum að tálmun á útlendum mörkuðum. Á 
ný kröfðust ýmsir í Þýskalandi gengisfellingar 
ríkismarksins, á meðal þeirra Ludwig Aibert 
Hahn, Wilhelm Grottkopp og Wladimir 
Woytinski, en við daufar undirtektir. Ríkis-
stjórn Brúnings vildi ekki spilla horfum á 
samningum um lækkun stríðsskaðabóta eða 
eftirgjöf. Gengislækkun ríkismarksins hefði 
verið brot á alþjóðlegum skuldbindingum 
Þýskalands. í óðaverðbólgunni höfðu Þjóð-
verjar að auki verið sem losti slegnir, eins og 
Gustav Stolper kemst vel að orði í Deutsche 
Wirtschaft seit 1870. Þeim stóð meiri ógn af 
verðbólgu en hörmungum langvarandi at-
vinnuleysis fjölda manna. Af þeim ástæðum 
þótti hvorki ríkisstjórninni né Reichsbank 
gengislækkun koma til álita. Af aðgerðaleysi 
sínu hlaut Þýskaland einn ávinning. í ríkis-
mörkum lækkuðu útlendar viðskiptaskuldir 
þess, skráðar í gengisfelldum gjaldmiðlum. 
Sakir gengislækkunar sterlingspunds 1931 og 
dollars 1933 lækkuðu þær þannig um RM 1,5 
milljarð. 

Mikið fé var kallað á brott frá Japan ekki 
síður en Bretlandi 1930-1931, þótt af öðrum 
orsökum væri. Á jenum var skipt við dollar af 
pólitískum ástæðum fremur en efnahagslcg-
um. Tveir atburðir höfðu sært þjóðarmetnað 
Japana. Þjóðþing Bandaríkjanna meinaði í 
júlí 1929 Asíubúum að setjast að þarlendis, er 
það takmarkaði enn tölu innflytjenda. Á ráð-
stefnu um flotamál í London vorið 1930 var 
Japan synjað heimildar til að auka flota sinn 
umfram hlutfallslega stærð hans í alþjóðlegu 
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f lo tasamþykkt inni , sem gerð var í Washing-
ton 1921. Hvort tveggja gaf he rnaðaranda byr 
undir vængi. Alda þjóðernislegs andróðurs , 
sem herinn ól á, fór um landið og vakti ugg 
um f ramt íð ina . Þjóðernissinni skaut í 
nóvember 1931 á Yamaguchi forsætisráð-
herra , sem lést 10 mánuðum síðar af skotsár-
unum. U p p á sitt eindæmi og gegn vilja jap-
önsku r íkiss t jórnar innar s tofnaði japanski 
herinn í Mans júr íu í sep tember 1931 til á taka 
á l andamærum Kína , Kwantung-fylkis , með 
her töku fylkisins fyrir augum. Við árásinni 
brugðust Kínver ja r með því að kaupa ekki 
j apanskar vörur . Brot t f lutningur gulls frá 
Japan jókst h röðum skre fum. Frá miðjum 
ok tóber til miðs desember 1931 minnkaði 
gulleign seðlabankans, Nihon Ginko , úr 700 í 
474 milljónir j ena . í desember 1931 voru gull-
sjóðir landsins liðlega helmingi minni en í árs-
byr jun 1930. Bannaði r íkisst jórnin 13. des-
e m b e r 1931 flutning gulls úr landi, og f j ó r u m 
dögum síðar leysti hún Nihon Ginko undan 
þeirri skyldu að leysa seðla inn við gulli. Jenið 
hvarf af gullfæti. 

Nýtt , fast gengi á jeni var ekki upp tekiö, 
heldur markaðsgengi , sem hæglega urðu þó 
set tar skorður . Kom til „t i lbúinnar og stýrðr-
ar" verðbólgu. Varð það að tilhlutan Korek-
iyo Takahashi f j á rmá la ráðhe r r a , og urðu þau 
mál á hans snærum. Ás tundaði hann halla-
búskap al la Keynes og jók útgáfu ótryggðra 
seðla úr 120 mil l jónum í 1 mil l jarð jena . Jafn-
f ramt hefti hann verslun með út lendan gjald-
eyri. Með þessari s tefnu í r ík is f já rmálum og 
peningamálum var reynt að auka útflutning á 
j apönskum vörum. Þrátt fyrir „ti lbúna verð-
bólgu" var verð á j apönskum vörum svo lágt, 
að það tókst að auka hlutdeild þeirra í heims-
útflutningi úr 2 ,9% í 5 , 4 % . 

Afföll urðu á þeim miklu f j á r h æ ð u m , sem 
útlendir seðlabankar áttu í s ter l ingspundum, 
þegar gengi þess féll. Gagnstæt t f ranska ríkis-
s jóðnum og Caisse A u t o n o m e haföi Banque 
de France , í hollustuskyni við Englands-
banka , ekki látið ganga á f j á rmun i sína í sterl-
ingspundum, og námu þeir £ 6 5 mil l jónum 20. 
sep tember 1931. í s ter l ingspundum átti þá 

Banque Nat ionale de Belgique £ 126 mill jón-
ir, Neder landsche Bank £ 11 milljónir, en 
Schweizerische Nat ionalbank, sem hafði á 
þeim skipt í tæka t íð, aðeins £ 300.000. Seðla-
bankar þeir, sem mest tap biðu vegna þessara 
aðgerða Bret lands, sóru og sárt við lögðu, að 
slíkt létu þeir sig ekki af tur henda. Ef t i r þessi 
kynni af „gömlu hefðarf rúnni í Nálarstræti" 
lá rómuð samstaða seðlabanka þeim létt á 
h jar ta . Töldu þeir, að villt heföi verið um fyrir 
þeim, f ram á síðustu stund hefði Englands-
banki gefið þeim í skyn, að gengi sterlings-
pundsins yrði ekki fellt. 

Á seðlabanka Banda r ík j anna gengu boða-
föll af þessum a tburðum. Innan tveggja daga 
frá f ráhvarf i sterl ingspunds af gullfæti skipti 
Banque de France á $ 50 mill jónum við gulli 
og Banque Nationale de Belgique á $ 106 
mi l l jónum, og Banque de France enn á $ 70 
mil l jónum í fyrstu tveimur vikum október . 
Aðalbankas t jó r i Banque de France, Clément 
More t , lét 7. ok tóber 1931 þau boð ganga til 
Gcorge Harr i son , fo r s töðumanns seðlabank-
ans í New York, að eftir hið mikla tap sitt í 
London liti Banque de France samskipti 
seðlabanka öð rum augum en áður . Frá 22. 
september ,1931 til 17. desember 1931 reiddi 
seðlabanki Banda r ík j anna af hendi $ 755 
milljónir í gulli. Fóru $ 131 milljón þess til 
Banque Nat ionale de Belgique, $ 77 milljónir 
til Neder landsche Bank, $ 188 milljónir til 
Schweizerischc Nat ionalbank og það síðan að 
öðrum hluta mestmegnis til Banque de France. 

Vegna vonbrigða sinna af breskum gengis-
málum fylgdust margir seðlabankar af natni 
og árvekni m e ð atvinnu- og peningamálum í 
B a n d a r í k j u n u m . Höfðu þeir nokkra ástæðu 
til að hafa áhyggjur af þeim; í engu öðru landi 
gekk bakfall ið í a tv innumálum eins langt. 
Varð $ 1 mill jarðs halli á bandar í skum f já r -
lögum 1931, því að t ek jus to fna r höfðu 
skroppið saman. Á f já r lögum einstakra r ík ja 
varð líka mikill halli. í skýrslu til Agence 
Economique í París kvað Pak Willis, prófessor 
í hagfræöi viö Columbia-háskólann í New 
York, þennan hal labúskap valda verðbólgu. 
Á eftir sterlingspundi var dollar helsti a lþjóð-
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legi gjaldmiðill inn, og áttu seðlabankar þess 
vegna miklar f j á rhæði r í dol lurum; gengis-
lækkun dollars hlaut að valda þeim miklu 
tapi. 

Veturinn 1931-1932 olli baktrygging seðla 
Varas jóðaskipan sambandsríkis ins , seðla-
b a n k a n u m , nokkrum vandkvæðum. A ð fullu 
gat hann orðið við ákvæðum laga um 35% 
tryggingu þeirra í gulli; en ládeyðan í atvinnu-
lífinu olli örðugleikum á öðru sviði. Vöntun 
varð á t raus tum viðskiptavíxlum (og verð-
b ré fum til skamms t íma) til 65% viðbótar 
tryggingar þeirra , sem áskilin var í seðla-
banka lögunum. A ö vísu hefði gull getað 
komið í þeirra stað, ef umf ram 35% trygging-
una hefði verið. En í sviftingum undanfar inna 
mánaða hafði lækkað m j ö g í gullsjóði seðla-
bankans , eft ir s tóðu í honum $ 350 milljónir í 
febrúar 1932. Til að greiða úr þeim vanda var 
seð labankanum með lögum 17. febrúar 1932 
heimilað að set ja skuldabréf einstakra r ík ja 
svo sem viðskiptavíxla til tryggingar seðlum. 
Eins og bankalögin 1932 voru þau kennd við 
helstu f lutningsmenn þeirra í deildum Þjóð-
þingsins, Glass og Steagall. Þót tu þau benda 
til, að Bandar íkin væru að heykjast á gull-
fætinum og byggjust til að hverfa f rá honum. 
Af þeim sökum skipti Banque de France flest-
öllum dollurum sínum við gulli. Átti hann 
aðeins $ 10 milljónir í júní 1932. Nederlandsche 
Bank hélt líka dollaraeign sinni í lágmarki. 

Engu að síður varð ekki bilbugur á Banda-
r í k j u n u m , hvað gullfætinum viðvék, meðan 
Hoove r var forseti . Þegar F rakkar , Hollend-
ingar, Belgar og Svisslendingar áttu aðeins 
litlar f j á rhæði r í dol lurum, vargul ls jóði seðla-
bankans ekki lengur b ráð hætta búin. Bret-
land átti enn allmiklar f j á rhæöi r í dol lurum. 
En það lét sér fát t f innast um hæt tuna á 
gengislækkun dollars og lét ekki á innstæður 
s ínar ganga. E f t i rmaður Hoovers hugði ekki 
á gengislækkun í fyrstu. Hin v íð feðmu áform 
Roosevel ts um hjálparstarf og a tvinnubóta-
vinnu hlutu enn að auka á hallann á f j á r lögum 
og ýta undir verðþenslu. Vorið 1933 voru þau 
enn á undirbúningsstigi . Kröfu r um gengis-
lækkun komu úr annarr i átt . Á þingi höfðu 

talsmenn bænda hug á að auka útf lutning af 
búvörum, og í umræðunum um ný landbún-
aðarlög gengu þeir til liðs við tvímálmfætl inga 
gegn stuðningi þeirra við gengislækkun. 
Roosevel t lýsti yfir, að hann mundi beita neit-
unarvaldi breytingartillögu Sheelers öldunga-
dei ldarmanns við landbúnaðarlögin um 
tryggingu seðla m e ð silfri sem gulli í verðhlut-
fallinu 1:16 þeirra á milli, ef hún yrði 
samþykkt . Thomas ö ldungadei ldarmaður bar 
þá upp aðra breytingartil lögu, sem heimilaði 
forse tanum að gefa út ógulltryggða seðla upp 
á $ 3 mill jarða til kaupa á gulli og silfri og að 
lækka gull- og silfurinnihald dollars um allt að 
50%. Á þá breytingartillögu Thomas féllst 
Roosevel t 18. apríl 1933. Næsta dag a fnam 
hann leyfisbindingu gullútflutnings, sem upp 
hafði verið tekin í bankafr í inu . J a fn f r amt hóf 
r íkissjóður Banda r ík j anna að kaupa gull í því 
skyni að hækka það í verði. 

Bandar í skur dollar hvarf í reynd af gull-
fæti, þegar breytingartillaga Thomas var 
samþykkt . Með kaupum sínum hækkaði 
r íkissjóður þeirra gull í verði og lækkaði þá 
jafnvirði dollars að sama skapi. Loks var 
mælistiku brugðiö á fall dollars f rá apríl 1933 
f ram að staðfestingu gullsjóðslaganna í 
j anúar 1934. Nam það 4 0 % , og var ekki 
kveðið á um nýtt jafnvirði dollars í gulli. Í 
stað þess var þávcrandi markaðsverð á gulli í 
dol lurum sett lögverð þess. Í gullsjóðs-
lögunum var bönkum og einstaklingum gert 
að f ramsel ja ríkissjóði allar gullstengur sínar 
og gullmynt, en einstaklingar mát tu eiga 
skrautmuni úr gulli. Af ríkissjóði gátu bankar 
aðeins keypt gull, sem þeim bar að greiða 
ú t lendum aðilum. Seðlabankanum var áskilið 
að tryggja 25% seðlaútgáfunnar í gulli og fela 
það ríkissjóði til vörslu í Fort Knox. 

Knúið var á um verðh jöðnun í löndum, 
sem enn höfðu gjaldmiðla sína á gullfæti, þ. c. 
í löndum gullblakkarinnar , eft ir að Bretland 
og lönd á sterlingsvæðinu ásamt Japan og 
B a n d a r í k j u n u m höfðu fellt gengi gjaldmiðla 
sinna. En þótt til hefði rofað í efnahags-
málum í Bret landi og B a n d a r í k j u n u m og úr 
atvinnuleysi dregið, sáust engin merki um 
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efnahagslegan bata í löndum gullblakkarinn-
ar. Af metnaðarástæðum var Ítalía treg til að 
fella gengi lírunnar og hefti verslun með 
útlendan gjaldeyri að hætti Þýskalands. 
Belgía felldi gengi belgíska frankans um 28% 
í apríl 1935. 

Fram til 1934 var gjaldmiðill Frakklands, 
frankinn, allra gjaldmiðla stöðugastur. Því 
olli hagstæður greiðslujöfnuður Frakklands 
og mikil gulleign Banque de France. En á 
alþjóðlegum mörkuðum hafði það ekki í fullu 
tré við lönd, sem ekki aðeins höfðufellt gjald-
miðil sinn, heldur voru því líka fremri um 
tækni og framleiðni. Fór svo, að mest kreppti 
að frönsku atvinnulífi, er yfir atvinnulífi hafði 
lifnað í öðrum löndum. Var 1935 farið að 
kalla á brott frá Frakklandi það útlenda 
f jármagn, sem þarlendis hafði leitað skjóls 
fáeinum árum áður. Fór franskur almenning-
ur að kaupa gull og hamstra. Af ótta við 
„sósíaliska tilburði" var feiknarmikið fé kvatt 
á brott af frankasvæðinu 1936, eftir að al-
þýðufylkingin myndaði ríkisstjórn undir for-
sæti Léon Blum og verkfallsalda fór um 
landið. Gulleign Banque de France féll úr 82 
milljörðum franka í árslok 1934 í 50 milljarða 
franka í lok september 1936. Hvarf Banque 
de France þá frá innlausn seðla við gulli og 
gullsölu. Gengi frankans var fellt um 25%. 
Sakir aðsteðjandi misfellna í vöruverði í 
utanríkisverslun sinni sá Sviss þá þann kost 
vænstan að lækka gengi franka síns um 30%, 
og Holland felldi gyllini sitt um 25%. 

II. 1939-1945 
1. „Dulin" fjármögnun vígbúnaðar 

og stríðsrekstrar í Þýskalandi 

Þýskaland kostaði stríðsrekstur sinn í fyrri 
heimsstyrjöldinni með „óðaverðbólgu", en 
við ólíkt meiri fjárþörf sinni í síðari heims-
styrjöldinni varð það með „frestaðri" verð-
bólgu. í reynd hafði „þriðja ríkið" tekið upp 
stríðsbúskap 1936 eða jafnvel fyrr. Til að 
standa undir firnamiklum kostnaði sínum, 
fyrst í stað af vígbúnaði og síðan af stríði, tók 

ríkisstjórn nasista upp „dulda stríðsfjár-
mögnun", eins og hún hefur réttilega verið 
nefnd. í fyrri heimsstyrjöldinni hafði ríkið 
tekið mikil lán til langs tíma, jafnframt því 
scm það gaf út víxla og skuldabréf til skamms 
tíma. Ríkisstjórn nasista bætti hins vegar upp 
halla á fjárlögum með útgáfu verðbréfa til 
skammstíma: Ríkisvíxla, Mefo-bréfa og ann-
arra. Viðskiptabankar keyptu þau umyrða-
laust, því að þeir gátu endurselt þau í Reichs-
bank hvenær sem var. Varð æ meira af þeim 
út gefið. Frá 1936 til 1945 hækkaði upphæð 
útgefinna slíkra verðbréfa til skamms tíma úr 
RM 4,5 milljörðum í RM 56,4 milljarða. 
Engu að síður lækkaði hvorki gengi ríkis-
marksins né hækkaði verðlag innan lands. Frá 
bankakreppunni 1931 var gengi ríkismarksins 
haldið föstu með höftum á verslun með út-
lendan gjaldeyri í stað þess að láta það ráðast 
á markaði. 

Frá 1934 voru höft á viðskiptum frekar 
útfærð og treyst. Verslun við útlönd varð upp 
frá því að samningum við önnur ríki um jafn-
virði í viðskiptum. Að f jórum fimmtu hlutum 
varð verslun Þýskalands við útlönd vöru-
skipti. Undir venjulegum kringumstæðum 
hefði verðjag innan lands hækkað hröðum 
skrefum vegna æ meiri peninga í umferð ann-
ars vegar og hins vegar ört minnkandi fram-
boðs af neysluvörum. Verðlagi var haldið í 
horfi með verðstöðvun, sem lýst var yfir 10. 
október 1936. Var verðstöðvunin treyst með 
bindingu kaupgjalds 25. júní 1938. Tekjur 
manna og sparifé voru ekki tekin upp í stríðs-
skatta eða til stríðslána, svo að kaupmáttur 
þeirra hélst óbreyttur í orði kveðnu, þótt ekki 
yrði þeim varið til kaupa á vörum. A þeim var 
ekki kostur. Ef höftum á efnahagslííinu yrði 
nokkru sinni af létt, hlaut verðbólga að verða 
leyst úr læðingi. Þannig var verðbólgu á frest 
skotið í síðari heimsstyrjöldinni. 

Skömmu eftir valdatöku Hitlers varð pen-
inga- og fjármagnsmarkaður undirorpinn víg-
búnaði. Forseti Reichsbank, Luther, reyndi 
að varðveita sjálfsforræði hans, en hann var 
neyddur til að segja af sér 16. mars 1933. Við 
stöðu hans tók Hjalmar Schacht, sem í þann 
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mund aðhylltist stefnumið nasista. Efnahags-
málaráðuneytinu var 1933 heimilað að leggja 
bann við fjárfestingu. Upp frá því urðu einka-
fyrirtæki nær einvörðungu að festa fé úr eigin 
sjöðum. Fjármagnsmarkaðurinn þjónaði 
þörfum ríkisins. Sat ríkið eitt að fjármagns-
markaðnum, en það styrkti fjárfestingu, sem 
á þótti brýn þörf til vígbúnaðar. Með lögum í 
desember 1934 var sett hámark á arðgreiðslur 
í hlutafélögum, 6% nema í undantekningar-
tilfellum 8%. Arð umfram þau mörk varð að 
leggja inn á reikning í Golddiskontbank, sem 
varð ríkinu lánasjóður. 

Fjár til vígbúnaðar umfram dulin tillög á 
fjárlögum var frá 1935 aflað með útgáfu svon-
efndra Mefo-víxla. Að formi til voru þeir 
vöruvíxlar, þótt fyrirgreiðsluvíxlar væru í 
reynd. Ríkið kom á þeim nýstárlega greiðslu-
máta með því að stofna hlutafélag, Metallur-
gische Forschungsanstalt GmbH, skammstaf-
að Mefo. Fyrir hlutafé þess, RM 1 milljón, 
skrifuðu sig f jögur stórfyrirtæki, Siemens, 
Gutehoffnungshútte, Krupp og Rheinstahl. 
Ábyrgðist ríkið skuldir þess beinlínis og að 
fullu og skipaði því stjórn. Mefo var gervifé-
lag. Var látið svo heita, að það verslaði með 
varning og gæfi út vöruvíxla. Útgáfa þeirra 
fór þannig fram: Mefo samþykkti víxla fyrir 
andvirði varnings, sem hernum var lagður til. 
Að 90 dögum liðnum keypti Reichsbank þá. 
Af þeirri ástæðu keyptu aðrar peningastofn-
anir þá greiðlega. Peim var þannig komið í 
lóg löngu fyrir gjalddaga. Fram til vors 1938 
voru alls gefnir út Mefo-víxlar upp á RM 12 
milljarða. Stöðvaði Schacht þá útgáfu þcirra 
og bjóst til að hefja endurgreiðslu þessarar 
miklu skuldar, en hann fékk litlu um þokað. í 
stríðslok var upphæð víxla þessara í eigu 
Reichsbank og viðskiptabanka um RM 8 
milljarðar. Frá apríl 1938 var vígbúnaður 
greiddur með „ríkisskuldabréfum vegna 
afhendingar". Námu þau RM 4 milljörðum í 
byrjun september 1938. 

Stjórnarnefnd Reichsbank sendi 7. janúar 
1939 frá sér mótmælaskjal gegn ófyrirleitinni 
stefnu Hitlers í peningamálum. í því lagði 
hún til, að ríkið léti af íhlutun á peningamark-

aði, en af laðif jár t i l útgjalda sinna með hækk-
uðum sköttum og töku lána til langs tíma. Til 
peningamarkaðar skyldi ríkisstjórnin leita að 
forsögn Reichsbank, ef hún þyrfti þess með. 
Mótmælaskjalið undirrituðu allir stjórnar-
nefndarmanna. Við því brást Hitler 20. janú-
ar 1939 með því að víkja frá forseta Reichs-
bank, Hjalmar Schacht, og allri stjórnar-
nefnd bankans. Efnahagsmálaráðherrann, 
Walter Funk, var skipaður eftirmaður 
Schachts, og fáeinir st jórnarnefndarmanna 
voru endurskipaðir. Eftir þá hreinsun var 
Reichsbank með lögum 15. júní 1939 sviftur 
heimild sinni til stefnumörkunar. Um leið 
voru úr gildi felldar skorður við kaupum 
bankans á ríkisskuldabréfum og ákvæði um 
baktryggingu seðla. Var Reichsbank falið að 
sjá ríkinu fyrir lánsfé að fyrirmælum „leiðtog-
ans og ríkiskanslarans". 

Hinar „nýju fjármálalegu ráðstafanir" 
Fritz Rcinhardts aðstoðarráðherra voru þær, 
að ríkið greiddi móttekinn varning að hluta 
með skattakvittunum. Voru þær tvenns 
konar, A og B. Urðu A-kvittanir teknar upp í 
skatta að 7 mánuðum liðnum frá útgáfu 
þeirra, en B-kvittanir að 37 mánuðum 
liðnum. Báru hinar síðarnefndu 4% vexti, 
hinar fyrrnefndu enga, en ef viðtakandi fram-
vísaði þeim ekki um tilskiliö skeið, hlaut hann 
nokkra eftirgjöf skatta. Hvoruga þessara 
kvittana keypti Reichsbank. Út á hinar síðar-
nefndu lánaði hann, en ekki hinar fyrrnefndu. 
Greiddi ríkið 40% af andvirði móttekins 
varnings með kvittunum þessum, að hálfu 
með A-kvittunum, að hálfu með B-kvittun-
um. Einkafyrirtækjum, sem ekki störfuðu að 
stríðsrekstri, var nálega bægt frá peninga-
markaði. Af þeim sökum safnaðist upp mikið 
fé í sparisjóðum og vátryggingarfélögum, 
sem ella hefði verið lánað einkaaðilum til 
skamms eða langs tíma. 

Frá 1935 setti ríkið fé þetta til hliðar með 
því að selja sparisjóðum og vátryggingarfé-
lögum svonefnd reiðufjárlán, Li-Anleihen. 
Þau gengu ekki kaupum og sölum, en 50% af 
handbæru reiðufé hvorra tveggja að lögum 
gátu verið í Li-Anleihen, sem falin urðu gíró-
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miðstöðvum til vörslu á vöxtum. Strax í 
stríðsbyrjun var tekjuskattur hækkaður um 
50%. Sparifé hlóðst upp sakir vöruþurrðar, 
og nýtti ríkið það frá 1941. Komst ríkið 
þannig hjá útboðum lána í orði kveðnu. Með 
tilskipun 30. október 1941 um eftirlit með 
kaupmætti voru upp teknir svonefndir „járn-
sparnaðar-reikningar". Innlagnir á þá voru 
skattfrjálsar. Út úr þeim varð aftur á móti 
ekki tekið fyrr en eftir stríðið og þá með 12 
mánaða fyrirvara. Hernumdum löndum í 
Evrópu var líka gert að leggja sitt af mörkum 
til stríðsrekstrar Þýskalands. Nam framlag 
þeirra í stríðinu alls um RM 85 milljörðum 
eða 14% af stríðskostnaði Þýskalands. 

Í ræðu sinni í ríkisþinginu í upphafi stríðs-
ins 1. september 1939 sagði Hitler, að Pýska-
land hefði varið um RM 90 milljörðum til 
hersins frá 1933. Var það orðum aukið í áróð-
ursskyni. Frá 1933 til 1939 varði Þýskaland 
um RM 61 milljarði til vígbúnaðar. í stríðinu 
urðu útgjöld þýska ríkisins alls RM 657,38 
milljarðar; fóru RM 445 milljarðar til hersins 
að meðtöldum lífeyri til fjölskyldna hermanna. 
Var RM 184,8 milljarða aflað með skatt-
heimtu innanlands og RM 85 milljörðum með 
nauðungarsköttum í hernumdum löndum, 
eins og fram hefur komið, en öðrum hluta 
þessa f jár með lántökum. Skuldir ríkisins 
voru RM 12,9 milljarðar 1933, en RM 31,5 
milljarðar 1938 og RM 389,9 milljarðar í 
stríðslok, og var þá RM 251,1 milljarður lán 
til skamms tíma. í umferð í seðlum Reichs-
bank voru RM 3,5 milljarðar í mars 1933, en 
RM 8,9 milljarðar að meðaltali 1939 og RM 
56,4 milljarðar í febrúar 1945. Sjóðir Reichs-
bank af gulli og útlendum gjaldeyri skruppu 
saman úr RM 592,7 milljónum 1933 í RM 77 
milljónir 1941-1945. 

Japan gekk enn harðar en Þýskaland að 
landssvæðum, sem það hernam í síðari 
heimsstyrjöldinni. Frá 1942 til 1945 námu 
útgjöld japanska ríkisins í kringum 300 millj-
örðum jena, og fóru 80% þeirra í herkostnaö. 
Einungis um 11% þessa f jár var aflað með 
sköttum innanlands, en um 25% þess með 
nauðungarlánum úr bönkum í hernumdum 

landssvæðum og um 64% með „pappírspen-
ingalánum" á vegum Nihon Ginko, seðla-
bankans. Hækkuðu ríkisskuldir Japans úr 
13,4 milljörðum jena 1937 í liðlega 200 millj-
arða jena í stríðslok. 

2. Fjármögnun stríðsrekstrar bandamanna 
Frakkland var undir beinni eða óbeinni 

hernámsstjórn Þjóðverja í fjögur stríðsár-
anna sex, og þjóðarbú þess vann Þýskalandi. 
Eins skjótt og ósigur Frakklands bar að, nýtt-
ust óvini þess betur en því sjálfu þau verö-
mæti, sem það hafði varið til stríðsrekstrar 
1939-1940. Frakkland þurfti að verja 50,9% 
af ríkistekjum sínum til greiðslu hernáms-
kostnaðar 1941, og það varð líka að lánsfjár-
magna innlenda framleiðslu í þágu þýska 
hersins. Af tekjum franska ríkisins runnu 
51,9% til Þjóðverja 1942, 66,3% 1943 og 
nálega 48% 1944, jafnvel þótt allt Frakkland 
hefði verið leyst úr hernámi um miðjan ágúst 
um sumarið. 

Bretland reyndi enn 1939-1945 að greiða 
mestallan stríðskostnað sinn með hækkuðum 
sköttum og gekk það betur en 1914-1938. 
Með skattheimtu var f jár aflað til 45% af 
öllum ríkisútgjöldum Bretlands í síðari 
heimsstyrjöldinni, £ 2 8 , 1 milljarði. Það var 
þrekvirki. Ríkisskuldir Bretlands hækkuðu 
þess vegna ekki úr hófi fram frá 1939 til 1945 
eða úr £ 7,2 milljörðum í £ 21,5 milljarða. 
Tekjuskattur var hækkaður. Upp í skatta 
voru fyrst í stað tekin 60% af arði umfram 
meðalstig hans síðustu árin fyrir stríðið og 
síðan 100%. Af þeim ástæðum hækkuðu 
tekjur breska ríkisins úr £ 980 milljónum í £ 
3.262 milljónir. 

Lán voru tekin til ríkisútgjalda umfram 
skatttekjur. Innanlands urðu lántökur alls £ 
148 milljarðar, og urðu þær mestar 1943 eða £ 
2.972 milljónir. Sakir hækkunar skatta nam 
innheimta þeirra hærri f járhæðum en lántök-
ur frá 1943. Auk ríkisvíxla og skuldabréfa til 
skamms tíma voru gefin út skuldabréf til miöl-
ungi langs tíma, sex mánaða, sem voru „kvitt-
un fyrir innlögn í ríkissjóð", treasury deposit 
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receipt. Þá gaf ríkið líka út mjög lág skulda-
bréf til langs tíma og hafði þá augastað á 
þeim, sem litlar innstæður áttu í sparisjóðum 
pósts og öðrum. 

Breska ríkisstjórnin reyndi að sjá til þess, 
að framfærslukostnaður hækkaði ekki meira 
en 28-30% á styrjaldarárunum. í því skyni lét 
hún greiða niður verð á helstu matvörum, og 
námu þær niðurgreiðslur um £ 1 milljarði. Að 
þeim hætti var framfærslukostnaði haldið í 
skefjum. Vísitala framfærslukostnaðar, 100 
árið 1939, var 132 árið 1945. 

Jafnframt því að Bretland sá fyrir eigin 
þörfum, þurfti það að veita bandamönnum 
sínum lán til langs tíma, f jármuni og greiðslu-
frest á ýmsum varningi. Og það festi um £ 171 
milljón í 61 vopnasmiðju í Bandaríkjunum. 
Til Ráðst jórnarr íkjanna sendi Bretland skot-
færi, gúmmí, orustuflugvélar, stígvél og fleira 
upp á £ 270 milljónir. Aðstoð þeirra við aðra 
bandamenn nam £ 126 milljónum. 

Annar vandi Bretlands var að greiða að-
fluttar lífsnauðsynjar, því að tekjur þess af 
útflutningi vara urðu sáralitlar. Aðflutningur 
frá löndum á sterlingsvæðinu var færður þeim 
til tekna á lokuðum reikningum í Englands-
banka. í stríðslok var skuld Bretlands við þau 
alls £ 27 milljarðar. Helsti lánveitandi Bret-
lands varð Indland, aðallega vegna framlaga 
þess til styrjaldarinnar gegn Japan, og var því 
færður £ 1 milljarður á lokuðum reikningi. 
Hinum mikla vanda Bretlands af aðflutn-
ingum frá Bandaríkjunum var á frest skotið, 
því að þeir áttu sér að mestu leyti stað, eftir að 
láns- og leigukjörin gengu í gildi í mars 1941. 
Gagnstætt Þýskalandi, sem átti við frestaða 
verðbólgu að et ja eftir stríðið, voru Bretlandi 
miklar útlendar skuldir á höndum. 

Sem Bretland öfluðu Bandaríkin f jár til 
stríðsrekstrar síns að miklu leyti með hækk-
uðum sköttum. Hrökk skattheimta til 40% af 
ríkisútgjöldum Bandaríkjanna 1941-1945, en 

lán voru tekin til 60% þeirra. Námu þau á 
þessum árum $ 320 milljörðum, og fóru 80% 
þeirra til stríðsrekstrar eða styrkja til banda-
lagsþjóða. Skuld samríkisins hækkaði úr $ 43 
milljörðum upp í $ 260 milljarða. Reynslunni 
ríkari úr fyrri heimsstyrjöldinni studdu 
Bandaríkin ekki bandamenn sína með fjár-
framlögum að þessu sinni, heldur lögðu þeim 
til varning, sem upp skyldi bættur eða aftur 
skilað að styrjöldinni lokinni. Var sú megin-
regla láns- og leigukjaranna. í mars 1941 
veitti Þjóðþing Bandaríkjanna Roosevelt 
fulla heimild til að bjóða bandamönnum 
þeirra þá kosti. Í meginatriðum hafði Roose-
velt lýst þeirri tilhögun mála á fundi með 
blaðamönnum 17. desember 1940: Ef hús 
nágranna stendur í björtu báli, er óráðlegt að 
þrátta lengi við hann um verð á garðslöngu, er 
hann þarf til að slökkva eldinn. Hann borgar 
hana seinna eða skilar henni aftur. 

Bandaríkin voru enn hlutlaus, þegar Roose-
velt hélt þann fund með blaðamönnum. 
Bandarísk lög um hlutleysi lögðu bann við 
sölu á stríðsvarningi til ófriðaraðila, nema 
þeir staðgreiddu hann og flyttu á brott í eigin 
skipum. Einnig lögðu þau bann við lánveit-
ingum til ófriðarlanda. Veturinn 1940-1941 
gekk gjaldeyrisforði Bretlands til þurrðar, 
svo að það gat ekki greitt fyrir aðflutninga frá 
Bandaríkjunum. Með láns- og leigukjörun-
um voru hlutleysislögin sniðgengin. Til 
bráðabirgða áttu þau að greiða úr vanda 
Bretlands. Síðar þótti betur fara á að styðja 
aðra bandamenn að þeim hætti heldur en með 
lánveitingum eins og í fyrri heimsstyrjöldinni. 
Upphaflega átti að takmarka aðstoð með 
láns- og leigukjörum við $ 7 milljarða, en 
áður en lauk nam hún $ 43,6 milljörðum. 
Bretland og samveldislönd þess hlutu $ 30,1 
milljarð, Ráðstjórnarríkin $ 10,7 milljarða og 
aðrir bandamenn $ 2,8 milljarða. 


