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Jóhannes Nordal: 

STÖÐUGLEIKI Í VERÐLAGI FORSENDA VARANLEGRA EFNAHAGSFRAMFARA 

Jóhannes Nordal, seðlabankastjóri, formaður bankastjórnar 
Seðlabankans, flutti á ársfundi bankans 26. apríl 1990 ræðu þá, 
sem hér fer á eftir. 

Það hefur vorað hægt á Íslandi að þessu 
sinni og ekki enn víst, hvenær veturinn víkur 
að fullu fyrir nýju sumri. Líkt er ástatt í þjóð-
arbúskapnum. Að baki er ár samdráttar í 
t ek jum og atvinnu og ennþá er óséð, hve 
fljótt þau batamerki í atvinnustarfsemi, sem 
ótvírætt hafa komið fram undanfarna mán-
uði, muni leiða til umtalsverðs efnahagsbata 
og aukningar þjóðarframleiðslu. Þótt hagur 
helztu útflutningsgreina hafi farið batnandi 
að undanförnu, bæði vegna betri markaðs-
skilyrða erlendis og hagstæðara raungengis, 
eru engar horfur á framleiðsluaukningu í 
sjávarútvegi og fjárhagsstaða greinarinnar 
enn mjög erfið eftir langvarandi hallarekstur. 
Þar að auki er nauðsynlegt að hamla gegn 
aukningu þjóðarútgjalda, bæði vegna 
erlendrar skuldastöðu þjóðarbúsins og til 
þess að stuðla að stöðugleika í verðlagsþró-
un, sem grundvöllur hefur nú verið lagður að 
með hóflegum kjarasamningum, er gilda 
fram á síðara helming næsta árs. Þótt svalir 
vindar næði enn um margar greinar í íslenzku 
atvinnulífi, er engu að síður ástæða til auk-
innar bjartsýni, ef mönnum tekst að nýta þau 
tækifæri til aukins stöðugleika í efnahagsþró-
un, sem nú eru fyrir hendi. Sá stöðugleiki er 
ekki aðeins skilyrði varanlegs endurbata í 
atvinnustarfsemi hér á landi, heldur einnig 
forsenda þess, að Íslendingar geti farið að 

taka virkari þátt í þeirri þróun í átt til aukins 
frjálsræðis og efnahagslegrar samhæfingar, 
sem nú er að gerast um gervalla Evrópu. En 
áður en ég vík nánar að efnahagslegum for-
sendum þeirrar þróunar , er ástæða til þess að 
fara nokkrum orðum um þróun helztu þjóð-
hagsstærða á liðnu ári. 

Samdráttur í kjölfar þenslu 
Snögg umskipti höfðu orðið í þróun þjóð-

arbúskaparins á síðara helmingi ársins 1988, 
en síðustu mánuði þess árs drógust fram-
leiðsla og atvinna verulega saman eftir mikla 
þenslu áranna tveggja á undan. Hélt sam-
dráttur framleiðslu og tekna áfram með vax-
andi þunga á síðasta ári, en þá minnkaði 
landsframleiðsla um 3,4% miðað við tæplega 
1% samdrátt árið áður. Vegna óhagstæðra 
viðskiptakjara varð enn meiri samdráttur í 
þ jóðar tekjum eða 5,1% samanborið við 
1,7% samdrátt árið áður. Drógust því þjóðar-
tekjur á mann saman á þessum tveimur árum 
um nálægt 10%. Athyglisvert er, að þrátt fyrir 
framleiðslusamdrátt þessara tveggja ára 
hefur aukning landsframleiðslu síðustu sex 
árin, þ . e . a . s . f rá síðustu efnahagslægð árið 
1983, verið að meðaltali 3,0% á ári, sem er 
nokkurn veginn sami hagvöxtur og meðal 
annarra iðnríkja að meðaltali á þessu tíma-
bili, sem hefur verið skeið óvenjulega stöðugs 
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Raunvöxtur þjóðartekna og 
þjóðarframleiðslu 

hagvaxtar í hinum iðnvædda heimi. Munur-
inn liggur einkum í miklu ójafnari fram-
leiðsluþróun hér á landi en víðast annars 
staðar. 

Samdráttur framleiðslu á síðastliðnu ári 
náði til flestra framleiðslugreina. Fiskafli 
varð 1,5 millj. tonn, og dróst hann saman um 
13% að magni, en 5% að raunvirði, einkum 
vegna minni loðnuafla. Heildarframleiðsla 
sjávarafurða dróst hins vegar aðeins saman 
um 3%. Veruleg aukning varð í annarri 
útflutningsframleiðslu. Þannig jókst fram-
leiðsla áls um 8%, kísiljárns um 4% og eldis-
fisks um rúman þriðjung, en sú grein átti þó 
við mikla fjárhagsörðugleika að stríða vegna 
lækkandi útflutningsverðlags. í iðnaði, bygg-
ingarstarfsemi og landbúnaði, sem einkum 
framleiða fyrir innlendan markað, virðist 
samdráttur hafa verið 3 - 4 % , en tvöfalt meiri 
í verzlun og þjónustugreinum. 

Það hefur einkennt undanfarin tvö sam-
dráttarár, að þróun þjóðarútgjalda hefur 
fylgt samdrætti þjóðartekna fastar eftir en 
venja hefur verið hér á landi við svipaðar 
aðstæður. Kom þetta þegar fram á árinu 
1988, en þó enn betur á síðasta ári, en þá 

drógust þjóðarútgjöld saman um 7,6%, sem 
var 2,4% umfram lækkun þjóðartekna. Tókst 
því að draga úr viðskiptahalla þrátt fyrir 
minnkandi framleiðslu. Mest munaði hér um 
8% lækkun einkaneyzlu á árinu, en hún átti 
rætur að rekja bæði til lækkandi kaupmáttar 
atvinnutekna og lægra atvinnustigs. Jafn-
framt virðist góð ávöxtun og ótryggara efna-
hagsástand hafa leitt til aukins sparnaðar 
heimila. 

Aukið aðhald kom einnig fram í sam-
neyzlu. Þótt hún ykist á árinu um 1%, er það 
einhver minnsta aukning samneyzlu á nokkru 
ári um áratuga skeið, en síðustu tíu árin hefur 
hún vaxið um nálægt 5% á ári án tillits til hag-
vaxtar. Á síðasta ári var hlutfall samneyzlu af 
þjóðarframleiðslu komið í 19,7% miðað við 
16,9% árið 1980 og 13,1% árið 1970. 

Fjármunamyndun dróst saman um 10% á 
árinu 1989, og stafaði sú lækkun svo til öll af 
minni fjárfestingu atvinnuvega, en hún 
minnkaði samtals um 19%. Komu þar fram 
áhrif bæði versnandi afkomu flestra atvinnu-
greina og mikillar umframfjárfestingar, 
einkum í atvinnuhúsnæði og fiskiskipum, á 
þensluárunum, sem á undan fóru. Samdrátt-
urinn í fjárfestingu atvinnuveganna hefði 
orðið mun meiri, ef ekki hefði komið til mikill 
innflutningur farþegaflugvéla á árinu. Á hinn 
bóginn hélzt fjárfesting í byggingu íbúðar-
húsnæðis óbreytt frá fyrra ári, enda voru 
opinber útlán til íbúðabygginga aukin á 
árinu, en opinberar framkvæmdir drógust 
saman um nálægt því ½%. Mestur var sam-
dráttur opinberra fjárfestingarútgjalda til 
samgöngumannvirkja, en á hinn bóginn veru-
leg aukning í raforku- og hitaveitufram-
kvæmdum. 

Samdráttur verðmœtaráðstöfunar 
og minni viðskiptahalli 

Hinn mikli samdráttur verðmætaráð-
stöfunar, sem varð á árinu umfram lækkun 
þjóðartekna, kom fram í umtalsverðum bata 
á viðskiptajöfnuðinum við útlönd. Miðað við 
landsframleiðslu lækkaði viðskiptahallinn úr 
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Greiðslujöfnuður 
Hlutföll (%) af vergri landsframleiðslu hvers árs 

3,6% á árinu 1988 í 1,6% í fyrra. Má rekja 
allan þennan bata til hagstæðari vöruskipta-
jafnaðar , en hann varð jákvæður um 7,5 millj-
arða kr. á meðalgengi síðasta árs á móti um ½ 
milljarðs kr. halla árið á undan. Gjaldeyris-
verðmæti útflutnings jókst um 3,3% frá fyrra 
ári, en verðmæti vöruinnflutnings dróst 
saman um 6,9% vegna minni innlendrar eftir-
spurnar. 

Þjónustujöfnuður inn versnaði hins vegar 
enn á árinu, og nam hallinn 12,1 milljarði kr. 
samanborið við 11,2 milljarða kr. árið áður. 
Stafaði öll aukning hallans og meira til af 
nettó-vaxtagreiðslum til útlanda, en þær 
námu um 13 milljörðum kr. eða 4,4% af 
landsframleiðslu. Án vaxta var því viðskipta-
jöfnuðurinn í heild hagstæður um 8,3 millj-
arða kr . , sem jafngildir 2 ,8% af landsfram-
leiðslu, en árið áður hafði hins vegar verið 
0,5% halli á viðskiptajöfnuði án vaxta. 

Viðskiptahallinn var meira en jafnaður af 
f jármagnshreyfingum frá út löndum, sem 
námu net tó 7,8 milljörðum kr. á meðalgengi 
ársins. Batnaði því gjaldeyrisstaða Seðla-
bankans verulega, og nam gjaldeyrisforði 

20,7 milljörðum kr. í árslok, sem jafngildir 
31% almenns vöruinnflutnings á ári. E rminn i 
gjaldeyrisforði varla nægilegur til öryggis 
vegna breytilegs árferðis og mikilla skuld-
bindinga Íslendinga í erlendum gjaldeyri. 

Nettóaukning erlendra lána til langs t íma 
varð um 16 milljarðar kr. á árinu, samanborið 
við 12 milljarða kr. hækkun árið áður, hvort 
tveggja reiknað á meðalgengi síðasta árs. Um 
helmingur þessara nýju lána fór hins vegar til 
þess að greiða skammtímaskuldir lánastofn-
ana, en 5 milljarðar voru teknir að láni til þess 
að jafna skuld ríkissjóðs við Seðlabankann 
frá árinu áður, og kom verulegur hluti þeirrar 
lántöku fram í bættri gjaldeyrisstöðu bank-
ans. Þessar lántökur ásamt lækkun raun-
gengis og samdrætti í landsframleiðslu hafa 
valdið því, að skuldabyrðin við útlönd vegna 
lána til langs t íma hefur þyngzt verulega. 
Þannig námu löng erlend lán 51,3% af vergri 
landsframleiðslu í lok síðasta árs, en hæst 
hafði þetta hlutfall áður komizt í 51,1% árið 
1985. Er því mikilvægt að leita ráða til þess að 
draga úr erlendum lántökum, eins og síðar 
mun að vikið. 
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Jákvœður árangur frjálsrœðis 
í lánsfjármálum 

Eftir þetta yfirlit um framleiðsluþróun og 
stöðu þjóðarbúsins út á við skal nú vikið að 
framvindu peninga- og lánsfjármála, en í 
þeim efnum náðust á árinu mikilvægir 
áfangar bæði varðandi skipulag og starfshætti 
f já rmálas tofnana og betra jafnvægi á láns-
f j á rmarkaðnum. Virðist óhætt að segja, að nú 
hafi komið f ram með ótvíræðari hætti en áður 
árangur þeirrar stefnu aukins frjálsræðis í 
lánsf jármálum, sem tekin var upp með nýrri 
löggjöf og afnámi miðstýringar vaxta á 
árunum 1984-1986. Eins og margar aðrar 
þjóðir , sem gengið hafa sömu götu, hafa 
fengið að reyna, hafði aukið frjálsræði í upp-
hafi í för með sér ýmsar neikvæðar afleiðingar 
og mistök í f j á r ráðs töfunum, bæði af hendi 
lántakenda og f jármálas tofnana. Eftir að 
hafa búið við lága og oftast neikvæða raun-
vexti áratugum saman voru margir lengi að 
átta sig á því, hve miklu áhættusamara er 
bæði að taka lán og veita, þegar vextir eru 
orðnir jákvæðir um 6 - 1 0 % á ári eða jafn-
vel meira. Með aukinni samkeppni komu 
einnig til skjalanna margvíslegar nýjungar í 
sparnaðarformum og lánastarfsemi, sem 
reynzt hafa áhættusamari en menn áttu von á. 
Úr öllum þessum vandamálum hefur verið 
reynt að leysa með bættri löggjöf og auknu 
aðhaldi af hálfu bankaeftirlitsins, en þó fyrst 
og fremst með betri vinnubrögðum og meiri 
aðgæzlu af hálfu markaðsaðila sjálfra í ljósi 
þeirrar reynslu, sem fengizt hafði. Jafnframt 
hafa jákvæðar hliðar þessarar þróunar komið 
æ skýrar fram í auknu öryggi og bættri þjón-
ustu, sem hvort tveggja hefur stuðlað að hinni 
miklu aukningu peningalegs sparnaðar , sem 
hefur átt sér stað síðustu árin. 

Ekki eru síður mikilvæg þau áhrif, sem 
aukin samkeppni hefur haft til hagræðingar 
og skipulagsbreytinga. Stærsta skrefið í því 
efni felst í sameiningu f jögurra hlutafélaga-
banka í einn, sem kom til f ramkvæmda í Upp-
hafi þessa árs. Síðan mun væntanlega fylgja 
sameining tveggja banka á þessu ári og með 
tíð og t íma er óhjákvæmilegt, að hinir fjöl-

mörgu sparisjóðir sameinist með e inhver jum 
hætti í stærri og hagkvæmari einingar. Þessar 
skipulagsbreytingar hafa enn aðeins að litlu 
leyti haft áhrif til hagræðingar í rekstri, en þ ó 
hefur verulegur árangur þegar náðst í því efni 
á síðustu tveimur árum. Þannig er starfsfólk 
bankakerfisins nú nálægt 12% færra en það 
var, þegar það var flest á árinu 1988, og koma 
þar f ram áhrif bæði aukins aðhalds í rekstri og 
tölvuvæðingar undanfarinna ára. Fækkun úti-
búa og aðrar skipulagsbreytingar, sem fylgja 
munu samruna bankastofnana, eiga síðan 
ótvírætt eftir að skila enn meiri hagræðingu á 
næstu tveimur til þremur árum. Árangur í 
þessum efnum er sérstaklega mikilvægur nú, 
þar sem bönkunum er nauðsynlegt að gera 
hvort tveggja í senn, að draga úr vaxtamun 
inn- og útlána og styrkja eiginfjárstöðu sína á 
t ímum aukinnar áhættu í lánastarfsemi og 
vaxandi alþjóðlegrar samkeppni. 

Aukið frjálsræði og samkeppni á peninga-
markaðnum hefur einnig haft jákvæð áhrif á 
þróun peningalegs sparnaðar, sem aukizt 
hefur úr 67% af landsframleiðslu árið 1984 í 
94% í fyrra eða um 40%. Þrátt fyrir þessa 
miklu aukningu á framboði innlends f já r -
magns ríkti f raman af þessu tímabili jafn-
vægisleysi á peningamarkaðnum, þar sem 
lántakendur virtust seinir að átta sig á 
áhrifum hækkandi f jármagnskostnaðar . 
Einnig átti þrálátur halli í f jármálum ríkisins, 
sem að mestu leyti var jafnaður með erlend-
um lántökum, þátt í því að auka á peninga-
þenslu. Leiddi þetta hvort tveggja til veru-
legra vaxtahækkana á markaðnum, einkum á 
síðara hluta ársins 1987 og framan af árinu 
1988, sem smám saman slógu á lánsfjáreftir-
spurn, en greiddu einnig fyrir aukinni inn-
lendri f já rmögnun ríkissjóðs. Náðu raun-
vextir hámarki um mitt árið 1988, en þá kom-
ust markaðsvextir á spariskírteinum ríkis-
sjóðs upp undir 10% á Verðbréfaþingi 

Íslands. Leiddi þetta til samdráttar í lánsfjár-
eftirspurn og betra jafnvægis á lánamarkaðn-
um, sem kom fram í lækkandi markaðsvöxt-
um þá um haustið. Hélt sú þróun áfram fram 
yfir mitt ár í fyrra, en þá voru markaðsvextir á 
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Heildarstaða innlánsstofnana sem hlutfall af innlánum 
Staða gagnvart Seðlabanka ásamt ríkisvíxlum og erlendri lausafjárstöðu 

að frádregnum erlendum lánum vegna afurðalána % 

spariskírteinum komnir niður fyrir 7% miðað 
við lánskjaravísitölu, en sé miðað við fram-
færsluvísitölu, voru raunvextir á síðara hluta 
ársins komnir niður fyrir 5%. Þótt það væri 
yfirlýst stefna stjórnvalda að stuðla að vaxta-
lækkun, sýnir þróunin ljóslega, að hún var 
fyrst og fremst afleiðing betra jafnvægis milli 
f ramboðs og eft irspurnar á lánsf jármarkaðn-
um, einkum vegna minni eftirspurnar eftir 
lánsfé. Fór verulega að draga úr aukningu út-
lána þegar haustið 1988, en í heild varð útlána-
aukning bankakerfisins á síðasta ári 24% 
miðað við 37% aukningu árið áður. Hins 
vegar varð aukning innlána og verðbréfaút-
gáfu innlánsstofnana 29%, og batnaði því 
lausafjárstaða þeirra verulega á árinu. 
Leitaðist Seðlabankinn við að styðja við 
þessa þróun með ýmsum breytingum í 
aðhaldsátt á reglum um innlánsbindingu og 
lausafjárhlutfall innlánsstofnana. 

Fjárlög fyrir 1989 höfðu það að markmiði 
að ná jöfnuði í r íkisbúskapnum og stuðla 
þannig að betra jafnvægi og lækkun vaxta á 
f já rmagnsmarkaðnum. Framan af virtust 
horfur góðar í þessu efni, en aukin útgjöld, 
m . a . vegna kjarasamninga um vorið, og 
lækkun tekna vegna meiri samdráttar eftir-

spurnar en við hafði verið búizt höfðu í för 
með sér verulegan halla, sem fór að koma 
fram með miklum þunga á peningamarkaðn-
um á síðustu mánuðum ársins. Á hinn bóginn 
náðist sá mikilvægi árangur, að það tókst að 
f já rmagna meginhluta ríkissjóðshallans með 
innlendum lántökum, en það var fyrst og 
fremst að þakka sterkri stöðu bankakerfisins, 
sem festi meginhluta bættrar lausafjárstöðu 
sinnar í ríkisvíxlum. Þótt hér væri um að ræða 
viðunandi f jármögnunarleið fyrir ríkið, eins 
og aðstæður voru á lánsf jármarkaðnum á síð-
asta ári, verður að finna betri lausn á f jár-
mögnunarvanda ríkisins, þegar til lengri tíma 
er litið. Mun ég síðar í máli mínu víkja nánar 
að vandamálum ríkisbúskaparins, en nú er 
komið að því að fjalla stuttlega um gengis-
þróunina. 

Verðlag og gengi 
Hin mikla uppsveifla eftirspurnar og launa-

kostnaðar, sem átti sér stað á árunum 1986 og 
1987, hafði í för með sér mikla hækkun á 
raungengi krónunnar , enda var það markmið 
stjórnvalda að halda gengi stöðugu og hamla 
þannig gegn verðbólguþróun. Á meðan ytri 
skilyrði voru útflutningsatvinnuvegunum 
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hagstæð, hafði þessi þróun ekki teljandi 
vandkvæði í för með sér fyrir atvinnuvegina. 
Þetta breyttist hins vegar á síðara helmingi 
ársins 1987, þegar ytri skilyrði sjávarútvegs-
ins fóru að snúast til hins verra, en innlendur 
launakostnaður hélt áfram að vaxa. Hér var 
því úr vöndu að ráða, þar sem hætt var við 
því, að lækkun á gengi krónunnar mundi 
fljótlega leiða til frekari launahækkana, á 
meðan ofþensla ríkti á vinnumarkaðnum. 
Þetta sýndi sig á fyrra helmingi ársins 1988, 
þegar horfið var frá fastgengisstefnunni, en 
tvær gengislækkanir urðu þó atvinnuvegun-
um skammgóður vermir vegna áframhald-
andi launahækkana. Skilyrði til leiðréttingar 
á raungengi krónunnar sköpuðust í reynd 
ekki fyrr en á síðara helmingi ársins 1988, 
þegar dregið hafði úr innlendri eftirspurn og 
þenslu á vinnumarkaðnum og jafnvægi náðst 
í peningamálum. í upphafi ársins 1989 var því 
horfið að því ráði að he f j a aðlögun raun-
gengisins, fyrst með tveimur litlum gengis-
lækkunum í janúar og febrúar , en síðan með 
hægfara sigi krónunnar allt f ram í byrjun des-
ember . Alls lækkaði meðalgengi krónunnar á 
þessu tímabili um 23,6%, en þótt á móti 

henni kæmi nokkur kauphækkun um vorið, 
hafði þessi gengisbreyting í för með sér veru-
lega lækkun á raungengi krónunnar á mæli-
kvarða launa, og var samkeppnisstaða 
atvinnuveganna orðin sæmilega góð í lok 
ársins. Hins vegar var óhjákvæmilegt, að 
þessi gengislækkunarferill kollvarpaði þeim 
stöðugleika í verðlagi, sem náðst hafði um 
tíma með verðstöðvuninni haustið 1988. Fór 
verðbólguhraðinn því fljótlega yfir 20% á 
fyrstu mánuðum síðasta árs og hélzt þannig 
fram undir áramót. Gengislækkunarferlinum 
lauk snemma í desember, og hefur meðal-
gengi síðan verið haldið stöðugu, enda hefur 
dregið jafnt og þétt úr verðhækkunum. 

Hóflegir kjarasamningar 
Í upphafi þessa árs voru því skilyrði til var-

anlegs stöðugleika í íslenzkum þjóðarbúskap 
orðin betri en um langt skeið undanfarið. 
Sæmilegt jafnvægi ríkti á peningamarkaðnum 
og milli f ramboðs og eftirspurnar í þ jóðarbú-
inu í heild. Þensla var úr sögunni á vinnu-
markaðnum, en þó án alvarlegs atvinnuleys-
is, og afkoma flestra atvinnuvega var viðun-
andi, þótt ýmis fyrirtæki og einstakar greinar 
ættu enn við mikla fjárhagserfiðleika að 
stríða vegna óhagkvæmrar f járfest ingar og 
hallarekstrar á undanförnum árum. Launa-
samningar voru lausir um áramótin og því réð 
úrslitum, að takast mætti að ná kjara-
samningum, sem væru í samræmi við greiðslu-
getu atvinnuveganna og stuðluðu að stöðug-
leika í verðlagi. Þessu mikilvæga markmiði 
virðist hafa verið náð með víðtækum samn-
ingum aðila vinnumarkaðarins, sem gerðir 
voru í byrjun febrúar og eiga að gilda fram í 
september á næsta ári. Ekki er ástæða til þess 
að rek ja einstök atriði í þessari merku samn-
ingsgerð, en standi forsendur hennar , gæti 
verðbólga á þessu ári komizt niður í 6 - 8 % og 
síðan haldizt á svipuðu stigi á næsta ári. Væri 
vissulega með því brotið blað í efnahags-
þróun hér á landi, en nú eru brátt tveir ára-
tugir liðnir, síðan verðbólga hér á landi komst 
síðast niður fyrir 10% á tólf mánaða tímabili. 
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Peningalegur spamaður 
sem hlutfall af landsframleiðslu 

Jafnframt eygja menn nú í fyrsta skipti um 
langan aldur þann möguleika, að verðbólga 
hér á landi komist á næstu árum á svipað stig 
og annars staðar í Evrópu , en það er tvímæla-
laust mikilvægasta forsendan fyrir því, að 
Íslendingar geti tekið þátt í því nána efna-
hagssamstarfi, sem nú er stefnt að í Evrópu. 

Jafnframt er rétt að vera minnugur þess, að 
tvisvar á undanförnum f jó rum árum, þ. e. a. s. 
eftir kjarasamningana 1986 og á t ímum verð-
stöðvunarinnar 1988, hefur tekizt að koma 
verðbólgu hér á landi verulega niður um 
nokkurra mánaða skeið, en verðlagsþróunin 
samt fljótlega sótt í sama far, vegna þess að 
grundvallarforsendur stöðugleika í hagkerf-
inu voru ekki fyrir hendi. Þótt skilyrði séu nú 
mun hagstæðari til árangurs, er áreiðanlega 
þörf bæði árvekni og festu í st jórn allra þátta 
efnahagsmála, ef takast á að ná þeim mark-
miðum, sem að er stefnt. Það er því ástæða til 
þess að verja því, sem eftir er af máli mínu, til 
þess að ræða nokkrar mikilvægar forsendur 
árangurs í þeim efnum. Mun ég þá fyrst víkja 
að stöðunni í dag og hor fum allra næstu mán-
uði, en snúa mér síðan að nokkrum grund-
vallaratriðum efnahagsstefnunnar til lengri 
t íma litið. 

Fyrstu merki efnahagsbata 
Sé rýnt í nýjustu upplýsingar um þróun 

efnahagsmála á þessu ári og horfurnar f ram 
undan, virðist óhætt að fullyrða, að fyrstu 
batamerkin eftir efnahagslægð síðasta árs séu 
farin að koma fram. Of snemmt virðist þó 
vera að draga þá ályktun, að hér sé enn um 
nokkra teljandi uppsveiflu eft irspurnar að 
ræða. Þegar meta skal, hvort tilefni sé til sér-
stakra viðbragða við þessari þróun, virðist 
mér fyrst og fremst þurfa að veita tveimur 
sviðum athygli, annars vegar batnandi 
rekstrarstöðu sjávarútvegsins, en hins vegar 
hættunni á peningaþenslu, m . a . vegna halla 
ríkissjóðs. 

Varðandi sjávarútveginn er það að segja, 
að rekstrarstaða hans hefur batnað allveru-
lega undanfarna mánuði vegna verðhækkana 
erlendis á ýmsum mikilvægum afurðum í 
kjölfar lækkunar raungengis á síðasta ári. 
Hafa menn því velt þeirri spurningu fyrir sér, 
hvort raungengið sé nú að verða of lágt og 
hætta sé á uppsveiflu í sjávarútvegi, ef á er 
ekki stemmd að ósi, t. d. með því að hreyfa 
gengið eitthvað lítils háttar upp á við að nýju. 
Þótt hér sé vissulega um að ræða atriði, sem 
fylgjast verður náið með, þar sem uppsveifla í 
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sjávarútvegi hefur venjulega verið fyrsta 
kveikja þenslu í íslenzkum þjóðarbúskap, 
virðist mér ennþá of snemmt að grípa til 
neinna almennra aðgerða af þessu tilefni. 
Endurskoðun á reglum Verðjöfnunarsjóðs 
fiskiðnaðarins, sem nú er f rumvarp um fyrir 
Alþingi, er í eðli sínu mun réttari viðbrögð, 
þar sem rekstrarstaða sjávarútvegsins er all-
mismunandi eftir greinum og ekki sjáanlegur 
sambærilegur bati í öðrum samkeppnisat-
vinnuvegum. Aðalatriðið er hins vegar það, 
að f járhagsstaða fyrir tækja í sjávarútvegi er 
nú yfirleitt mjög erfið vegna skuldasöfnunar 
undanfarin ár. Það ætti því að vera forgangs-
verkefni að greiða niður skuldir og bæta eigin-
f járs töðu þessara fyrir tækja, bæði vegna 
öryggis þeirra sjálfra og hagsmuna lánastofn-
ana, sem eiga kröfur á mörg sjávarútvegsfyr-
irtæki langt umfram eðlileg mörk. 

Aðgátar er ekki síður þörf á sviði peninga-
mála, en eftir mikið útstreymi f jár vegna halla 
ríkissjóðs bæði síðustu mánuði ársins í fyrra 
og fyrstu mánuði þessa árs, hefur lausafé 
bankakerfisins aukizt mjög verulega og 
skapað þá hættu, að peningamagn aukist 

langt umfram það, sem er samrýmanlegt 
þeim stöðugleika í verðlagi, sem að er stefnt. 
Þótt ekki sé unnt að meta áhrif þessara þátta 
fullkomlega á þessu stigi, telur bankast jórn 
Seðlabankans nauðsynlegt að bregðast við í 
þessum efnum með því að hækka kröfur um 
lágmark lausafjárhlutfalls innlánsstofnana, 
en gera um leið ýmsar breytingar bæði á inn-
lánsbindingu og lausafjárreglum í því skyni 
að ná fram verulegu vaxtahagræði fyrir inn-
lánsstofnanir, sem þeim er þörf á til að geta 
lækkað vaxtamun útlána og innlána. Jafn-
framt er stefnt að því að auka sveigjanleika í 
lausafjárreglum Seðlabankans, m . a . vegna 
meiri sveiflna í stöðu ríkissjóðs frá mánuði til 
mánaðar , sem stafa af því, að virðisauka-
skattur er aðeins innheimtur annan hvorn 
mánuð. Ekki skal farið nánar út í lýsingu á 
einstökum atriðum þessara aðgerða við þetta 
tækifæri, en stefnt er að því, að þær taki gildi 
um næstu mánaðamót . Samhliða þessu telur 
bankast jórn Seðlabankans mikilvægt, að 
allra ráða sé leitað til þess að bæta greiðslu-
stöðu ríkissjóðs á næstu mánuðum með því 
að auka f járöf lun ríkissjóðs á innlendum 
markaði og þá einkum sölu spariskírteina. 
Jafnframt er æskilegt að draga sem hraðast úr 
þeim greiðslufresti, sem veittur hefur verið til 
bráðabirgða í sambandi við innheimtu virðis-
aukaskatts. Loks væri æskilegt að reyna að 
draga úr erlendum lántökum, sem nú eru 
fyrirhugaðar á árinu, t . d . með því, að opin-
berir lánasjóðir afli f já r með sölu verðbréfa á 
innlendum markaði í stað lántöku erlendis. 

Tryggja þarf stöðugleikann 
Ekki er ástæða til þess að ræða ástand og 

horfur á næstunni frekar að þessu sinni. Þótt 
þörf sé fyllstu árvekni og aðhalds til þess að 
tryggja, að sá stöðugleiki, sem nú hefur 
náðst, raskist ekki, virðast hætturnar í því 
efni ekki meiri en svo á næstu mánuðum, að 
við því ætti að vera auðvelt að bregðast án 
djúptækra aðgerða. Jafnf ramt er rétt að 
minnast þess, að sá stöðugleiki, sem náðst 
hefur , er að verulegu leyti ávöxtur þess, að 
þjóðarbúskapurinn hefur að undanförnu 
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gengið í gegnum djúpa efnahagslægð, sem 
dregið hefur úr vilja og getu fyrir tækja og ein-
staklinga til f járfest ingar og neyzlu. Við slíkar 
aðstæður er stjórn eftirspurnar tiltölulega 
litlum vandkvæðum bundin. Meira mun hins 
vegar reyna á hagstjórn á síðari stigum hag-
sveiflunnar, einkum þegar fer að batna í ári 
og eftirspurn að aukast, t. d. vegna verulegrar 
uppsveiflu í sjávarútvegi eða nýrra stóriðju-
framkvæmda. Það er því mikilvægt, að sá 
tími, sem nú gefst vegna kjarasamninganna, 
verði notaður sem bezt til varanlegra endur-
bóta í hagst jórn hér á landi, þannig að til 
lengdar megi tryggja svipaðan stöðugleika í 
þróun verðlags og tekna hér á landi og annars 
staðar í Evrópu. Ég mun því ljúka máli mínu 
með því að drepa á nokkur mikilvæg atriði 
hagst jórnar , sem annað hvort þarf að endur-
bæta eða skapa meiri samstöðu um, ef viðun-
andi árangur á að nást. 

Er þá eðlilegt að snúa sér fyrst að þróun 
peninga- og lánamarkaðarins. Mér virðist 
sem betur fer vaxandi almennur skilningur á 
því, að frjálsir lánamarkaðir , þar sem vextir 
ráðist af f ramboði og eftirspurn, séu líkleg-
astir bæði til þess að tryggja hagkvæma nýt-

ingu f jármagns og hvetja til aukins sparnaðar. 
Hlutverk stjórnvalda í þessum efnum sé því 
fyrst og fremst að setja almennar leikreglur 
fyrir starfsemi f jármálas tofnana og annarra 
markaðsaðila og veita aðhald til að tryggja 
heilbrigða starfsemi markaðarins. Stór skref 
hafa verið stigin í þessa átt á undanförnum 
árum, en þó er margt enn ógert, og skal að-
eins tvennt af því nefnt hér. í fyrsta lagi eru 
afskipti ríkisins af starfsemi markaðarins enn 
of mikil, en þau felast bæði í beinni eignarað-
ild ríkisins að bönkum og fjárfestingarlána-
sjóðum og ríkisábyrgð á verulegum hluta þess 
f jármagns, sem aflað er til f járfestingar fyrir-
tækja og einstaklinga. Ég tel mikilvægt að 
draga úr þessari milligöngu ríkisins, bæði til 
þess að auka jafnræði á markaðnum og draga 
úr óhóflegri áhættu ríkisins af starfsemi lána-
stofnana. Í öðru lagi er ástæða til að ítreka 
enn einu sinni nauðsyn þess, að skilyrði séu 
sköpuð, til að hlutabréfamarkaður geti þró-
azt hér á landi með eðlilegum hætti. Er nú 
sem betur fer útlit fyrir, að brátt verði sam-
þykkt lög á Alþingi, er ryðji úr vegi ýmsum 
skattalegum hindrunum, sem hafa verið í vegi 
fyrir þróun hlutabréfaviðskipta, en það 
verður vonandi til þess, að Verðbréfaþing 
Íslands verði mikilvægur vettvangur slíkra 
viðskipta. 

Annað svið, þar sem brýn verkefni eru fyrir 
höndum, er afnám haf ta , sem enn eru á 
f jármagnsflutningum milli Íslands og annarra 
landa, en á þessu sviði hafa Íslendingar dreg-
izt verulega aftur úr þróuninni annars staðar í 
Vestur-Evrópu. En afnám hafta í þessum 
efnum er ekki aðeins nauðsynlegt til þess að 
geta fylgzt með þróuninni á alþjóðavettvangi, 
heldur mikilvæg forsenda þess að tryggja heil-
brigða starfsemi lánsfjármarkaðarins hér á 
landi. Jafnframt því sem bönkum og öðrum 
f jármálas tofnunum fækkar með samruna í 
stærri og sterkari heildir, 'er nauðsynlegra, að 
þær búi við utanaðkomandi samkeppni, sem 
tryggi bæði fyrir tækjum og sparendum beztu 
kjör og þjónustu. Núverandi gjaldeyrisreglur 
eru tiltölulega rúmar , að því er varðar lán-
tökur í út löndum, en f járfest ing Íslendinga 
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erlendis nánast forboðin. Ríkir því tilhneig-
ing til net tó-skuldasöfnunar við önnur lönd, 
sem mundi dvína, ef f já rmagn gæti streymt 
jafnauðveldlega til beggja átta. Á hinn bóg-
inn er ljóst, að frjálsræði á þessu sviði mun 
gera miklar kröfur til innlendrar hagst jórnar, 
sem verður m . a . að tryggja, að ekki skapist 
jafnvægisleysi í efnahagsmálum eða óvissu-
ástand, sem leiði til alvarlegs fjárstreymis úr 
landinu. Ég er hins vegar ekki í vafa um það, 
að sá aukni agi að íslenzkri hagstjórn, sem í 
þessum breytingum væri fólginn, yrði þróun 
íslenzkra efnahagsmála eingöngu til góðs, 
þegar til lengdar lætur. 

Vandamál ríkisbúskaparins 
Næst er ástæða til þess að fara nokkrum 

orðum um f já rmál ríkisins, en þrálátur halli á 
r íkisbúskapnum hefur verið eitt meginvanda-
málið í s t jórn peningamála nú um skeið. 
Mörg rök hníga að því, að jafnvægi í ríkis-
búskapnum sé eitt mikilvægasta markmiðið, 
sem stefna þurfi að í efnahagsmálum. Á 
undanförnu fimm ára tímabili hefur nettó-
skuldastaða ríkissjóðs meira en þrefaldazt á 
föstu verðlagi, og vaxtagreiðslur eru orðnar 
um 10% af ríkisútgjöldum. Þá eru ótaldar 
miklar óbeinar skuldbindingar ríkisins, sem 
eiga eftir að koma til greiðslu í framtíðinni, 
svo sem lífeyrisskuldbindingar og niðurgreiðsla 
húsnæðislána, svo að ekki sé nefnd áhætta 
ríkissjóðs vegna ríkisábyrgða. Ekki skal hér 
reynt að leggja á ráð um það, hvaða leiðir séu 
beztar til þess að bæta afkomu ríkissjóðs, en 
þar koma að sjálfsögðu bæði skattabreytingar 
og lækkun útgjalda til álita svo og kerfisbreyt-
ingar, er tengja þetta tvennt saman. Hins 
vegar er rétt að fara nokkrum orðum um f jár-
mögnun og lánsfjárþörf ríkissjóðs, sem hefur 
veruleg áhrif á þróun peningamála. 

Þarflaust ætti að vera að leiða rök að því 
hér , að f j á rmögnun halla ríkissjóðs með 
skuldasöfnun í Seðlabankanum eða erlend-
um lántökum hefur bein áhrif til peninga-
þenslu í landinu. Aðeins með því að afla 
ríkissjóði f j á r með útgáfu verðbréfa á inn-

lendum markaði og tryggja honum þannig 
hluta af raunverulegum sparnaði þjóðarbús-
ins er unnt að koma í veg fyrir, að ríkissjóðs-
halli leiði til þenslu og viðskiptahalla. í lögum 
um Seðlabankann eru nú ákvæði, er leyfa 
ríkissjóði að taka rekstrarlán innan hvers 
fjárhagsárs, en þau skal greiða í lok fyrsta árs-
fjórðungsins árið eftir. Þessi ákvæði hafa ekki 
reynzt nógu haldgóð, bæði af því að ríkis-
sjóður hefur takmarkalausan aðgang að 
lánsfé innan ársins og getur að lokum greitt 
skuldina með erlendu láni, sem dregur ekki 
úr þensluáhrifunum. Það er því æskilegt að 
kanna, hvort hér sé ekki unnt að setja mun 
þrengri mörk, þannig að ríkissjóður neyðist 
til þess að sjá fyrir rekstrarf járþörf sinni innan 
ársins eingöngu með sölu verðbréfa og ríkis-
víxla á innlendum peningamarkaði. Sömu-
leiðis væri æskilegt að setja ákveðin mörk 
varðandi lántökur ríkisins erlendis, nema um 
sé að ræða arðbærar framkvæmdir opinberra 
aðila. Eins og áður hefur komið fram í máli 
mínu, tókst á síðasta ári að f já rmagna 
óvenjulega stóran hluta ríkishallans á inn-
lendum markaði, en það dregur hins vegar 
ekki úr þörfinni fyrir ákveðnari s tefnumótun 
á þessu sviði í framtíðinni í líkingu við það , 
sem hér hefur verið lagt til. 

Lokaorð 
Ég er þá kominn að lokum þessa máls, þar 

sem ég hef dvalið lengst við að ræða þau tæki-
færi, sem nú gefast til þess að brjótast út úr 
tveggja áratuga sairifelldri verðbólguþróun 
og slást í lið með öðrum iðnvæddum þ jóðum, 
sem flestar hafa sett stöðugleika í verðlagi 
sem meginforsendu efnahagsstefnu sinnar. 
Sú skoðun, sem áður var útbreidd víða um 
lönd, að nokkur verðbólga væri ekki aðeins 
skaðlítil, heldur jafnvel óhjákvæmileg for-
senda hás atvinnustigs og viðunandi hagvaxt-
ar, á sér nú formælendur fáa. Þvert á móti 
virðist reynslan hafa fært mönnum heim sann-
inn um, að stöðugleiki í verðlagi sé til lengdar 
eini trausti grundvöllurinn, sem hægt sé að 
byggja varanlegan hagvöxt og efnahagsfram-
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farir á. Mér virðast atburðir undanfarinna 
mánaða ótvírætt sýna, að svipaðar skoðanir 
eigi vaxandi fylgi að fagna hér á landi. Slík 
hugarfarsbreyting skiptir ekki minna máli en 
þau hagstjórnaratriði , sem ég hef gert hér að 

umræðuefni , því að lítil von er til þess, að 
nokkur efnahagsstefna nái til lengdar mark-
miðum sínum, nema hún njóti víðtæks skiln-
ings og stuðnings alls almennings í landinu. 



Bjarni Bragi Jónsson og Kristjón Kolbeins: 

RAUNVAXTAGJÖLD OG HLUTDEILD ÞEIRRA Í ÞJÓÐARBÚSKAPNUM 1986-1990 

1. Inngangur 
Lengi hefur ljóst verið, að áhugavert væri að 

gera upp tekjuskiptinguna í þjóðarbúskapn-
um milli meginþátta framleiðslustarfseminn-
ar: vinnu, f jármagns og rekstrarframtaks. 
Slíkt uppgjör hefur þó dregist úr hömlu, 
einkum sökum þess, hve geysiflókið það er 
við mikla og síbreytilega verðbólgu. Jafn-
f ramt mátti ljóst vera, að á t ímum neikvæðra 
raunvaxta var eftir litlu að slægjast í uppgjöri 
á hlutdeild þeirra. Aðalatriðið var þá að gera 
upp grófa skiptingu í launatekjur annars 
vegar og vergar rekstrar- og f já rmagnstekjur 
hins vegar. 

Þessi viðhorf gjörbreyttust með verðtrygg-
ingu lánsfjár og síðan almennu samningsfrelsi 
um vaxtaákvarðanir frá 1986, svo og með stór-
auknum erlendum lánum, sem eru háð erlend-
um markaðsvöxtum og gengisbreytingum, 
er lendum sem innlendum, þar sem afskiptum 
innlendra stjórnvalda verður að öðru leyti 
ekki við komið. Upp frá því hafa raunvextir 
og tek jur af þeim eða gjöld, öðru nafni vaxta-
byrði, verið vaxandi áhuga- eða áhyggjuefni, 
eftir því hvernig er á litið og af hver jum. Frá 
almennu þjóðhagslegu viðhorfi er mikilvægt, 
að vextir séu raunsannur mælikvarði á kostn-
að f já rmagns að því marki, sem eftirspurn 
kallar á. A ð því er einstakar framkvæmdir og 
framleiðsluáform varðar, snýst spurningin 
um það, hvort þau standist þá arðsemiskröfu. 
Á heildina litið snýst spurningin þó öllu 

f remur um það, hvort kjaraákvarðanir heild-
arsamtaka í samhengi við ytri mörk gengis, 
heildareftirspurnar o .þ .h . skilja atvinnuveg-
unum eftir nógu rúma hlutdeild til þess m.a . 
að standa undir f jármagnskostnaði . 

Með greinargerð um þær stærðir, sem 
ganga inn í þetta dæmi, er að sjálfsögðu ekki 
lagt mat á, hverjar þessar stærðir ættu að 
vera, hver séu eðlileg hlutföll þeirra o.s.frv. 
Gagnavinnsla þessa efnis hlýtur þó að vera 
fyrsta skrefið í átt að slíku mati, með saman-
burði við önnur ár á innlendum vettvangi og 
við önnur Iönd. Stundum getur e.t .v. talist 
unnt að leggja sjálfstætt mat á tiltekið vaxta-
stig, út frá nauðsyn almenns jafnvægis á f jár-
magnsmarkaði við r íkjandi aðstæður og út frá 
kostnaði aðfengins fjármagns og öðrum alþjóð-
legum viðmiðunum. Heildaryfirlit vaxta og 
hlutdeild þeirra í þjóðar- eða landstekjum 
gefur þá til kynna, hvaða tillit þarf að taka til 
þeirra í tekjuskiptingu og rekstrargrundvelli. 
Hér á eftir verður reynt að leggja nokkurt mat 
á umhverfi þessara mála, til upphafs umræðu 
þessa efnis f remur en fullnaðardóms. 

2. Hugtök og skilgreiningar 
Viðfangsefni þet ta stendur í nánu sam-

hengi við þjóðhagsreikninga, og verður úr-
vinnslan að falla að hugtakagrundvelli þeirra. 
Aðeins raunvextir eru hæfir til að falla inn í þá 
mynd, enda samsvarar það mat á f jármagns-
þjónustu launum fyrir vinnuframlag hvers 
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t íma, en nafnvextir fela í sér endurmat og 
verðbætur á fyrirliggjandi lánsfjárstofn, oft 
að rpeginhluta þeirra. Því miður hafa alþjóð-
legir þjóðhagsreikningastaðlar enn ekki tekið 
á þessum vanda, væntanlega sökum þess að 
meginþjóðirnar búa við tiltölulega litla verð-
bólgu. Er því að sama skapi örðugt um raun-
samanburð milli landa, og verður að ryðja 
brautina á raunsönnum grunni, þótt fullar 
hliðstæður séu vandfundnar . 

Ekki teljast allir raunvextir til frumskipt-
ingar af þ jóðar tek jum, þ.e. t ek jum af fram-
leiðslustarfseminni, heldur er nokkur hluti 
þeirra kostnaður við að flýta einkaneyslu eða 
samneyslu, og er gjarnan farið með þann 
hluta sem tekjutilfærslur. A ð auki ættu vaxta-
gjöld og tekjur hjá sömu aðilum að nokkru að 
ganga hvor út á móti öðrum. Þess er ekki 
kostur að ná utan um allar slíkar f lækjur í 
þessu ritverki, enda helst á valdi Þjóðhags-
stofnunar í samhengi þjóðhagsreikninga. 

Hér eru því teknir til meðferðar allir raun-

vextir af útlánum lánakerfisins samkvæmt 
skilgreiningum og skýrslum peningamála-
deildar Seðlabankans til aðila utan þess, þ.e. 
lána á lokastigi þess án millilána innan þess. 
Að langstærstum hluta svarar þetta til vaxta-
gjalda framleiðslukerfis þjóðhagsreikninga, 
þar sem íbúðarekstur og opinber fyrirtæki og 
jafnvel notkun opinberra mannvirkja eiga að 
teljast þar með. Mótvægi innvaxta er hins 
vegar einkum af tékkareikningum og 
almennum sparibókum, sem varla hafa skilað 
neinum raunvöxtum. Fjársterkari fyrirtækin 
munu fram til þessa fremur hafa átt hlutabréf 
í öðrum fyrir tækjum heldur en vaxtaberandi 
innlán eða verðbréf. 

Mat til raunvaxta horfir mjög mismunandi 
við, eftir því hvort um innlend eða erlend 
(gengisbundin) lánskjör er að ræða, og er því 
reynt að halda þessum tveim flokkum skýrt 
aðgreindum. Innlend lánskjör, eða krónu-
kjör , eru reiknuð upp með nafnvöxtum eða 
verðtryggingarskilmálum ásamt vöxtum og 

Spá 
Milljarðar króna 1986 1987 1988 1989 1990 

Laun og tengd gjöld 82,3 114,6 143,4 159,8 173,6 
Rekstrar- og eignatekjur 26,9 28,3 31,5 39,5 53,0 

Raunvaxtatekjur 10,7 11,9 20.9 18,2 19,0 
Rekstrarafgangur 16,2 16,4 10,6 21,3 34,0 

Hreinar landstekjur 109,2 142,9 174,9 199,3 226,6 

Afskriftir 19,7 23.7 28,7 35,5 41,5 
Vergar landstekjur 128.9 166,6 203,6 234,8 268,1 
Þáttatekjur frá útl. Mat Seðlabanka -6,3 -5,0 -6,0 -7,4 -6,2 
Vergar þjóðartekjur 122,6 161,6 197,6 227,4 261,9 

Hlutföll % 
Af hreinum landstekjum 
Laun og tengd gjöld 75,4 80,2 82,0 80,2 76,6 
Rekstrar- og eignatekjur 24,6 19,8 18,0 19,8 23,4 

Raunvaxtatekjur 9,8 8,3 11,9 9,1 8,4 
Rekstrarafgangur 14,8 11,5 6,1 10,7 15,0 

Hreinar landstekjur 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Afskriftir 18,0 16,6 16,4 17,8 18,3 
Vergar landstekjur 118,0 116,6 116,4 117,8 118,3 

Af vergum landstekjum 
Laun og tengd gjöld 63.8 68,8 70,4 68,1 64,8 
Vergar rekstrar-og eignatekjur 36,2 31,2 29,6 31,9 35,2 
Raunvaxtatekjur 8,3 7,1 10,3 7,8 7,1 
Rekstrarafgangur 12,6 9,8 5,2 9,1 12,7 
Afskriftir 15,3 14,2 14,1 15,1 15,5 

Vergar landstekjur 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tafla 1. Skipting landstekna. 
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Tafla 2. Skipting þjóðartekna. 

Milljarðar króna 

Laun og tengd gjöld 
Rekstrar- og eignatekjur 

Raunvaxtatekjur 
Rekstrarafgangur 

Hreinar þjóðartekjur 

Afskriftir 
Vergar þjóðartekjur 

Hlutföll % 
Afhreinum þjóðartekjum 
Laun og tengd gjöld 
Rekstrar- og eignatekjur 

Raunvaxtatekjur 
Rekstrarafgangur 

Hreinar þjóðartekjur 

Afskriftir 
Vergar þjóðartekjur 

Af vergum þjóðartekjum 
Laun og tengd gjöld 
Vergar rekstrar- og eignatekjur 
Raunvaxtatekjur 
Rekstrarafgangur 
Afskriftir 

Vergar þjóðartekjur 

síðan deilt með hækkun lánskjaravísitölu yfir 
árið til ársloka 1988, en eftir það framfærslu-
vísitölu, þar eð launahluti lánskjaravísitölu 
upp frá því á ekki við til mats á raunvirði vöru 
og þjónustu. Hliðstæða aðferð væri einnig 
unnt að nota til mats á raunvöxtum erlendra 
og annarra gengisbundinna lána, en gengis-
þátturinn mundi þá leiða til óhóflega rykkj-
óttrar niðurstöðu, sem kenna mætti til endur-
mats og kalla mundi á ú t jöfnun yfir t .d. 3ja 
ára bil. Raunvextir erlendra og gengistengdra 
lána hafa því verið metnir eftir erlendu verð-
lagi skv. meðaltali O E C D , en f j á rhæð þeirra í 
krónum ræðst að sjálfsögðu af gengisumreikn-
ingi. Niðurstaðan af þessari aðferð hefur 
hagað sér svipað og fyrrgreinda aðferðin með 
3ja ára ú t jö fnun . 

Nánari skýringar á útreikningsaðferðum 
eru gefnar hér á eftir. Þann almenna fyrirvara 
ber þó þegar að gera, að villugjarnt kann að 
vera í svo f lóknum útreikningum og því erfitt 
að tryggja fulla nákvæmni. Sömu ástæðu ber 
að nokkru til þess, að skýrslan nær ekki 

Spá 
1986 1987 1988 1989 1990 
82,3 114,6 143,2 159,5 173,6 
20,6 23,3 25,7 32,3 46,8 
4,4 6,9 15,1 11,0 12,8 

16,2 16,4 10,6 21,3 34,0 
102,9 137,9 168,9 191,8 220,4 
19,7 23,7 28,7 35,5 41,5 

122,6 161,6 197,6 227,4 261,9 

80,0 83,1 84,8 83,2 78,8 
20,0 16,9 15,2 16,8 21,2 
4,3 5,0 8,9 5,7 5,8 

15,7 11,9 6,3 11,1 15,4 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
19,1 17,2 17,0 18,5 18,8 

119,1 117,2 117,0 118,6 118,8 

67,1 70,9 72,5 70,1 66,3 
32.9 29,1 27,5 29,8 33,7 
3,6 4,3 7,6 4,8 4,9 

13,2 10,1 5,4 9,4 13,0 
16,1 14,7 14,5 15,6 15,8 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

lengra aftur en til 1986. Þar ber þó einnig til, 
að markaðsmyndun vaxta kemst á síðla það 
ár. 

3. Hugtakaumgerð tekjuskiptingarinnar 
Þar sem verðgildi peninga hefur verið á 

fleygiferð í verðbólgunni, koma meginniður-
stöður þessa skýrsluverks fram í hlutfallstöl-
um tekjuskiptingarinnar, reistum á þeim f jár-
hæðum, sem reifaðar verða hér á eftir. Unn t 
er að setja þessa skiptingarhugmynd fram á 
vergum grunni að meðtöldum afskriftum fasta-
f j á rmuna eða sem skiptingu hreinna tekna að 
afskriftum frádregnum. í hvoru tilvikinu um 
sig má annars vegar miða við svonefndar lands-
tekjur eða hins vegar þ jóðar tekjur . Lands-
tekjur eru þær, sem falla til í framleiðslustarf-
seminni á umráðasvæði landsins án tillits til 
þess, hvort tekjurnar falla innlendum aðilum 
í skaut eða erlendum, svo sem í mynd vaxta af 
erlendum lánum. Þ jóðar tek jur eru hins vegar 
aðeins þær, sem koma í hlut landsbúa. Þessar 
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tvær skiptingar henta því við mismunandi 
greiningu: landstekna til þess að varpa ljósi á 
afs töður í f ramleiðslustarfsemi, en þjóðar-
tekna til þess að sýna tekjuskipt ingu innan 
þjóðfélagsins, að teknu tilliti til þess sparnað-
ar , sem safnast he fur upp. M e ð skuldugri 
þ jóð sem Íslendingum eru vextir að sjálf-
sögðu mun hærra hlutfall af lands- en þ jóðar-
t e k j u m . Deil istofn hei ldar innar er einnig 
nokkru hærri. Milli vergs og hreins skipti-
grundvallar er munur inn miklu meiri og eini 
munur inn á þeim hug tökum, þar sem hin 
veigamikla stærð afskr i f tanna er annað hvort 
inni í myndinni eða utan hennar . 

Í öllum f j ó r u m ti lvikunum er byggt á svo-
kölluðu tekjuvirði ( factor cost) framleiðsl-
unnar , þ .e . færðu niður f rá markaðsvirði með 
frádrætt i óbeinna skat ta , en viðbót f ram-
leiðslustyrkja. Þannig svarar t ek juhug tak ið 
til þess, er f ramleiðs lugre inarnar fá í sinn 
hlut. Þessu má ekki rugla saman við hugtakið 
vergar þ j ó ð a r t e k j u r á föstu verðlagi, sem 
táknar þ jóðar f ramle iðs lu , markaðsvirði , að 
með tö ldum áhr i fum viðskip takjara . A ð öðru 

leyti greinir þrennt þessa úrvinnslu f rá bir tum 
heimildum þjóðhagsreikninga. Þar sem hér 
eru raunvextir til meðfe rða r , er f j á r h æ ð 
þeirra , en ekki nafnvaxta , dregin f r á lands-
t ek jum til að fá f ram þ jóða r t ek ju r . í því felst, 
að þ j ó ð a r t e k j u r eru hærri og viðskiptahalli 
minni en samkvæmt formlegum þjóðhags-
re ikningum. E n n f r e m u r er fyllt upp í mis-
ræmi tek juhl iðar og ráðs töfunarh l iðar með 
því að hækka hina fyrrgreindu og láta ⅔ hluta 
uppfærs lunnar koma á laun, en ⅓ á rekstrar-
afgang, en það misræmi hefur farið minnkandi 
með á runum. Loks er farin millileið í f j á r h æ ð 
afskrif ta , þar sem þ jóða rauðsmat ráðs töfun-
arhliðar er látið ráða að ⅔, en bókha ldsmat 
tek juhl iðar að ⅓. Allar lagfæringar f r á efni 
Þ jóðhagss to fnunar eru að sjálfsögðu á okkar 
ábyrgð og hagfræðidei ldar , en um leið ré t tar 
og eðlilegar að okkar mati í samhengi þessa 
verks. 

Þessi hugtök og skilgreiningar ber að hafa 
r íkt í huga við skoðun hlutfalla og þ róuna r 
þeirra hér á eft ir , svo og við tilraun til a lþjóð-
legs s amanburða r , sem reyndur verður þar á 
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eftir, að nokkru á grunni annarra skilgrein-
inga. 

í tekjuskipt ingarefninu, og aðeins þar , er 
gerð spá um árið 1990 út frá síðustu þekktum 
gildum og þjóðhags- og peningaspám, en með 
öllum fyrirvara um óvissu í spágerð. 

4. Hlutdeild raunvaxta í 
lands- og þjóðartekjum 
Hlutdeild raunvaxta er verulega mismun-

andi, eftir því á hvaða heildargrunni hún er 
metin. Þróun hennar er hins vegar mjög 
áþekk á alla mælikvarðana: byrjar með hóf-
legu eða vægu hlutfalli 1986, vex svo næstu 
tvö árin og sérstaklega stóru skrefi 1988, en 
minnkar aftur svipuðum skrefum til 1990. 
Þetta kemur glöggt f ram af myndum 1 og 2, á 
vergum og hreinum grunni, en í nánari tölu-
gildum í töflum 1 og 2 og eft irfarandi yfirliti. 
Hei ldarf járhæð raunvaxta til skiptingar af 
landstekjum leikur á bilinu 10,7 milljarðar 
(mrð.) kr. 1986 til 20,9 mrð. kr. 1988. Inn-
lendir raunvextir til skiptingar af þjóðar-
t ek jum n e m a f r a m a n a f u m 5 - 6 m r ð . kr. lægri 

f já rhæð, en breytast álíka mikið, úr 4,4 mrð. 
kr. 1986 í 15,1 mrð. 1988. Þeir sækja hins 
vegar á með auknu innlendu sparifé og þróun 
innlendra raunvaxta til samjafnaðar við 
erlenda. 

Raunvextir, fjárhæðir og hlutdeild 

spá 
Mrð.kr.: 1986 1987 1988 1989 1990 

Heildarvextir 
í landstekjum 10,7 11,9 20,9 18,2 19,0 

Innlendir vextir 
í Þjóðartekjum 4,4 6,9 15,1 11,0 12,8 

Hlutdeild % í: 
Landstekjum 

hreinum 9,8 8,3 11,9 9,1 8,4 
vergum 8,3 7,1 10,3 7,8 7,1 

Þjóðartekjum 
hreinum 4,3 5,0 8,9 5,7 5,8 
vergum 3,6 4,3 7,6 4,8 4,9 

Hér er hlutföllum raðað frá hæstu tölu-
gildum til lægstu. Þegar er rætt um mun þeirra 
heildarvaxta, sem ganga inn í landstekjur , og 



Innlendra lána: 

Banka- Fjárf- L í f , Trygg, Lánasj. Út- Verð- Eigna-
kerfi lsj . sjóðir félög ríkis. lönd brsj. leigur Alls 

1986 32,8% 32,2% 22.2% 4,7% 5,1% 0,0% 2,5% 0,4% 100,0% 
1987 34,0% 23,7% 25,3% 5,9% 6,0% 0,0% 3,8% 1,3% 100,0% 
1988 45,5% 18,2% 17,9% 4,3% 9,5% 0,0% 3,4% 1,3% 100,0% 
1989 30,4% 32.7% 21,1% 5,5% 2,3% 0,0% 5.4% 2,6% 100,0% 

Erlendra lána: 

Banka- Fjárf. - Líf- Trygg, Lánasj. Út- Verð- Eigna- Alls 
kerfi lsj. sjóðir félög ríkis. lönd brsj. leigur 

1986 22.0% 12,4% 0,0% 0,0% 28,5% 36,7% 0,0% 0,5% 100,0% 
1987 23,4% 14,5% 0,0% 0,0% 24,7% 35,2% 0.0% 2,2% 100,0% 
1988 27,4% 15,9% 0,0% 0,0% 21 ,2% 32,0% 0,0% 3,5% 100,0% 
1989 27,1% 16,3% 0,0% 0,0% 23,6% 30,0% 0,0% 3,0% 100,0% 

Útlána alls: 

Banka- Fjárf- L í f , Trygg, Lánasj. Út- Verð- Eigna-
kerfi lsj . sjóðir félög ríkis. lönd brsj. leigur Alls 

1986 25,9% 19,6% 8,0% 1,7% 20,1% 23,4% 0,9% 0,4% 100,0% 
1987 29,1% 19.5% 13,6% 3,2% 14,7% 16,3% 2,0% 1,7% 100,0% 
1988 39,9% 17,5% 12,4% 3,0% 13,1% 9,8% 2,4% 2,0% 100,0% 
1989 29,0% 25,4% 11,8% 3,1% 11,7% 13,2% 3,0% 2,8% 100,0% 
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Tafla 3. Hlutfallsleg skipting raunvaxta eftir lánveitendum árin 1986-1989. 

innlendu vaxta, sem ganga inn í þ jóðar tekjur . 
Sé reynt að ráða í, hver vera muni eðlileg 
hlutföll eða norm á hvoru sviði um sig eða 
sennileg meðalhlutföll yfir lengri tímabil, 
skilur á milli hlutdeildar á vergum eða 
hreinum grunni. Afskriftir fas taf já rmuna, 
sem valda þeim mun, eru tregbreytilegar með 
uppsöfnuðum f jármunas tofni , svo að hlutfall 
þeirra lækkar með hækkandi lands- og þjóð-
ar tek jum og hækkar mótsvarandi við lækkun 
þeirra. Á umræddu árabili leika hlutföll af-
skrifta á 14-16% af lands- eða þ jóðar tek jum. 
Hlutföll á grunni hreinna tekna eru því ein-
faldlega þeim mun hærri sem þá er skipt um 
85% af vergum tek jum. Svo sem fram kemur 
af alþjóðlegum samanburði hér á eftir, er 
hlutdeild afskrifta mjög svipuð með öðrum 
þróuðum þjóðum. Gildi skiptingar hreinna 
tekna felst í því, að afskriftir eru til lengdar 
litið kostnaður, en ekki hlutdeild í eiginlegum 
tek jum, þótt þær séu gjarnan matsatriði til 
skamms tíma litið. 

Almenna yfirsýn yfir hlutfallamyndina má 
reyna með því að lykla stærðirnar saman svo 
sem hér verður gert. Það er mjög almenn 

regla, að þjóðarauður iðnríkja sé um þreföld 
f járhæð vergrar þjóðarframleiðslu, metinnar 
á markaðsvirði, eða hærri. Miðað við hlutfall 
óbeinna skatta hérlendis er þetta margfeldi 
um 3,6 að tiltölu við tekjuvirði landstekna, 
sem hér er til meðferðar . Einhvers konar arð-
krafa er gerð til meginhluta þessa f jármagns, 
einkum þess, sem lán eru tekin til. Það fer svo 
eftir láns- eða skuldsetningarhlutfallinu á 
heildina litið, hve mikið af þeirri arðkröfu 
kemur fram í mynd vaxta og hve mikið er 
fólgið í rekstrarafgangi eða gefið eftir gjald-
frítt af hinu opinbera í samneyslunni. Grein 
okkar „Lánsfjármagn í þ jóðarbúskapnum" í 
1. hefti þessa rits í ár sýnir hækkandi skulda-
hlutfall úr 38% í 50% af þjóðarauði með 
birgðum árin 1986-89. Lauslegur saman-
burður við önnur lönd benti til þess, að hér-
lend hlutföll væru enn innan alþjóðlega sam-
bærilegra marka. Miðað við 50% skuldsetn-
ingu voru útlán 1,8-föld upphæð landstekna, 
en m.v. 40% skuldir voru þau 1,44-faldar 
landstekjur. Sé nú til dæmis gert ráð fyrir til-
tölulega vægum 5% raunvöxtum, væru þeir í 
fyrra tilvikinu 9% af vergum landstekjum, en 
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Tafla 4. Hlutfallsleg skipting raunvaxta eftir 
lántakendum árin 1986-1989. 

Innlendra lána. 
Ríki 
Sveit Atvf. Heimili Alls 

1986 13,2% 40,5% 46,3% 100,0% 
1987 15,0% 40,1% 44,9% 100,0% 
1988 20,5% 50,9% 28,6% 100,0% 
1989 13,7% 43,4% 42,9% 100,0% 

Erlendra lána: 

Ríki 
Sveit Atvf. Heimili Alls 

1986 56,2% 43,8% 0,0% 100,0% 
1987 52,8% 47,2% 0,0% 100,0% 
1988 49,5% 50,5% 0,0% 100,0% 
1989 48,0% 52,0% 0,0% 100,0% 

Útlána alls: 

Ríki 
Sveit Atvf. Heimili Alls 

1986 40,7% 42,6% 16,7% 100,0% 
1987 32,5% 43,4% 24,1% 100,0% 
1988 29,4% 50,8% 19,8% 100,0% 
1989 28,8% 47,2% 24,0% 100,0% 

7,2% í hinu síðara. Báðar tölurnar eru innan 
þeirra marka, sem 4. lína töflunnar hér að 
f raman setur. 

Þetta er að sjálfsögðu nátengt þeim meðal-
raunvöxtum, sem koma út úr reikniverkinu: 

Meðalraunvextir útlána í % 

samhengi og vaxtasamanburði verður því 
varla haldið f ram, að hlutdeild raunvaxta í 
þ jóðarbúskapnum hafi verið óeðlileg. Mark-
tæk rök í þá veru þyrftu að styðjast við hald-
bærar ástæður til þess, að einhverjir þættir 
þessa samhengis séu óeðlilegir. Illkynjað-
astur er sá misskilningur, að f jármagnið sé 
kostnaðarlaust framlag, er kalli í mesta lagi til 
endurgreiðslu í sama raunvirði. í raun réttri 
er f jármagnið verðmætur framleiðsluþáttur, 
hliðstæður vinnuafli, og ber með sér bæði 
kostnað og afrakstur. Ljósasta dæmið um 
kostnað er sú ávöxtunarkrafa, sem gerir fýsi-
legt að safna í lífeyrissjóði, sem er ein megin-
uppistaða innlends sparnaðar. 

Hlutdeild raunvaxta í þ jóðar tek jum er 
ekki unnt að meta út frá f jármagni þjóðarbús-
ins með sama hætti og í landstekjum, þar sem 
innlent fé sér aðeins fyrir hluta af þörfum 
framleiðslustarfseminnar. Meðan jákvætt 
samband er milli ávöxtunar og sparnaðar, 
innlendir raunvextir eru almennt ekki hærri 
en erlendir og nægilegt svigrúm er fyrir inn-
lent fé að koma í stað hins erlenda, munu 
markaðshæfir innlendir raunvextir fyrst og 
fremst stuðla að slíkum jákvæðum umskipt-
um frá erlendum skuldum til innlendrar 
f já rmögnunar f remur en að auka kröfur á 
framleiðslukerfið. 

Erlendir 
Innlendir (gengisb.) Alls 

1986 4,0 8,0 5,8 
1987 4,8 5,8 5,2 
1988 ... 7,4 5,4 6,7 
1989 4,1 4,9 4,4 
Meðaltal 

1986-'89 5,1 6,0 5,5 

Meðalraunvextir innlendra lána eru sam-
settir af mjög misháum vöxtum frá vildar-
vöxtum húsnæðislánakerfis til hávaxta verð-
bréfa- og eignarleigufyrirtækja af laklega 
tryggðum lánum. Heildarmeðaltalið er þó 
talsvert lægra en erlendra raunvaxta, sem eru 
samstæðari, þar sem ýmist er lánað til stærri 
og traustari lánþega eða að miklum hluta með 
ríkisábyrgð. Með hliðsjón af þessu stærða-

5. Þróun tekjuhlutdeilda 
Innan umrædds tímabils gerðust stórfelldar 

breytingar, sem þrengdu mjög að rekstraraf-
gangi á miðárinu, 1988, og einnig verulega 
næstu árin á undan og eftir, 1987 og 1989. Par 
sem innlendir raunvextir hækkuðu verulega 
f ram til 1988, er auðgert að skella allri skuld-
inni á þá. Besta aðferðin til að meta áhrif mis-
munandi þátta í þessu samhengi er að bera 
saman breytingu þeirra samtals frá 1986 í hlut-
fallstölum (%) af heild. Verða þær sýndar hér 
í hlutföllum af vergum þ jóðar tek jum, sem er 
kunnuglegasta myndin, en aðeins innlendir 
raunvextir koma þar fram, og af hreinum lands-
tek jum með hlutdeild heildarvaxta, en án af-
skrifta. 
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Tafla 5. Raunvöxtum alls skipt á geira. 

Lánveitendur: 

Tafla 6. Innlendum raunvöxtum skipt á geira. 

Lánveitendur: 
Lánþegar: Banka- Fjárf- L í f - Trygg, Lánasj. Verð- Eigna-
1986 kerfi ls j . sjóðir félög ríkis. brsj. leigur Alls 

Ríki, sveit 100 63 139 43 157 11 0 513 
Atvf 745 614 28 83 42 43 15 1570 
Heimili 425 571 694 57 0 44 0 1791 
Alls 1270 1248 860 183 199 98 15 3873 

1987 

Ríki.sveit 172 65 381 87 231 21 0 957 
Atvf 1219 725 92 170 154 127 82 2569 
Heimili 783 729 1146 119 0 95 0 2872 
Alls 2174 1519 1619 377 385 243 82 6399 

1988 

Ríki.sveit 832 131 690 145 1129 40 0 2967 
Atvf 4814 1369 189 280 245 283 188 7369 
Heimili 931 1131 1706 197 0 168 0 4133 
Alls 6577 2631 2585 622 1374 492 188 14469 

1989 

Ríki, sveit 341 131 514 147 175 86 0 1395 
Atvf 1840 1543 201 220 64 290 264 4422 
Heimili 914 1651 1437 190 0 170 0 4363 
Alls 3095 3325 2152 558 239 547 264 10180 

Lánþegar: Banka- Fjárf- L í f - Trygg. - Lánasj. Út- Verð- Eigna-
1986 kerfi ls j . sjóðir félög rtkis. lönd brsj. leigur Alls 
Ríki. sveit 279 141 139 43 1687 2057 11 0 4357 
Atvf 2072 1384 28 83 463 452 43 46 4570 
Heimili 425 571 694 57 0 0 44 0 1791 
Alls 2776 2096 860 183 2150 2509 98 46 10718 

1987 

Ríki, sveit 332 135 381 87 1323 1595 21 0 3874 
Atvf. . 2348 1458 92 170 428 348 127 201 5172 
Heimili 783 729 1146 119 0 0 95 0 2872 
Alls 3463 2322 1619 377 1751 1943 243 201 11919 

1988 

Ríki,sveit 1091 216 690 145 2245 1713 40 0 6140 
Atvf 6313 2304 189 280 488 337 283 415 10610 
Heimili 931 1131 1706 197 0 0 168 0 4133 
Alls 8335 3651 2585 622 2733 2050 492 415 20883 

1989 

Ríki, sveit 681 234 514 147 1558 2022 86 0 5244 
Atvf 3673 2744 201 220 570 386 290 506 8589 
Heimili 914 1651 1437 190 0 0 170 0 4363 
Alls 5268 4629 2152 558 2128 2408 547 506 18196 
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Hér kemur f ram sú markverða niðurstaða, 
að hækkun launahlutdeildar frá upphafsárinu 
nemur í flestum tilvikum langtum, jafnvel 
margfalt meiru en hækkun raunvaxta. Mikil 
hækkun launa fór raunar svo fram úr öðrum 
þát tum, að hlutdeild raunvaxta á heildina 
litið, þ .e . í landstekjum, lækkaði til allra 
áranna nema 1988. Fer ekki á milli mála, að 
óraunhæfar launahækkanir og síðan streita til 
að viðhalda kaupmætti báru höfuðábyrgð á 
þrengingum atvinnurekstrarins 1987-89, að 
gefnu hinu ytra árferði. Þessar hræringar 
komu fram í mynd þenslu, sem óhjákvæmi-
lega ýtti undir innlenda raunvexti, þegar j afn-
framt var reynt að hamla innstreymi erlends 
lánsfjár á ný. Rekstrarafgangur þrengdist 
þannig frá báðum hliðum launa og raunvaxta 
og þar með mjög alvarlega. 

Svo sem f ram hefur komið í skýrslum Þjóð-
hagsstofnunar og ársskýrslum Seðlabankans, 
má telja launahlutdeild um 65% af vergum 
lands- og þ jóðar tek jum hámark þess, sem 
eðlilegt getur talist og staðist getur til lengdar, 
enda við efri mörk þess, sem gerist með hlið-
stæðum þjóðum. Hækkun launahlutfallsins 
f ram til 1988 var þannig úr hófi, en lækkunin 
síðan stefnir til eðlilegs hlutfalls, þó því aðeins 
að spáin í töflum 1 og 2 gangi eftir og hlut-
fallið verði um 65-66% af vergum tekjum. 

Það virðist einnig koma fram af talnaefn-
inu, að atvinnureksturinn geti almennt ekki 
velt hærri raunvöxtum yfir í verðlag og haldið 
þannig hlut sínum, heldur komi breyting raun-

vaxta fyrst og fremst niður á rekstrarafgangi. 
Þetta mun þó meðfram háð því, hvaða og hve 
áhrifaríkar skorður eru settar verðhækkun-
um, og mun sérstaklega gilda á t ímum fasts 
gengis og aðhalds að eftirspurn. Þegar beiting 
vaxta og annarrar s t jórnar á eftirspurn er 
orðin gróin og staðföst, verkar aðhaldið 
almennt á kaupgjalds- og verðlagshegðun. 
Við það myndast jafnvægisástand, þannig að 
tæpast verður sagt, að raunvextir bitni á 
einum þætti öðrum fremur. 

Af þessum rökum má ráða, að áætlaðar 
afstöður eða hlutdeildir ársins 1990 geti verið 
nálægt því innbyrðis jafnvægi, er hæft væri til 
að standast til nokkurrar lengdar. Það gefur 
auknar vonir um jafnvægi án innri spennu og 
átaka, að þessi varð niðurstaða heildarsamn-
inga, sem bera með sér skynsamlegt raunsæi 
um nauðsyn tekjuhlutdeildar meginþáttanna. 

6. Skipting vaxtabyrðar á geira 
Enda þótt hér hafi verið rætt heildstætt um 

hlutdeild vaxta í tekjuskiptingunni og mót-
svörun þeirra við rekstrarafgang, fer því 

Tafla 7. Erlendum raunvöxtum skipt á geira. 

Lánþegar: Lánveitendur: 
Banka- Fjárf- Lánasj. Út- Eigna-

1986 kerfi ls j . ríkis. lönd leigur Alls 
Ríki,sveit 179 78 1530 2057 0 3845 
Atvf 1327 770 421 452 31 3000 
Heimili .. 0 0 0 0 0 0 
Alls 1506 848 1951 2509 31 6845 

1987 

Ríki,sveit 160 70 1092 1595 0 2917 
Atvf 1129 733 274 348 119 2603 
Heimili .. 0 0 0 0 0 0 
Alls 1289 803 1366 1943 119 5520 

1988 

Ríki, sveit 259 85 1116 1713 0 3173 
Atvf 1499 935 243 337 227 3241 
Heimili 0 0 0 0 0 0 
Alls 1758 1020 1359 2050 227 6414 

1989 

Ríki,sveit 340 103 1383 2022 0 3849 
Atvf 1833 1201 506 386 242 4167 
Heimili 0 0 0 0 0 0 
Alls 2173 1304 1889 2408 242 8016 

Breyting hlutdeilda alls frá 1986 

Spá 
Í % afheild: 1987 1988 1989 1990 
1. Af vergum þjóðartekjum: 

Launatekjur 3,8 5,4 3,0 - 0 , 8 
Raunvextir 0,7 4,0 1,2 1,3 
Rekstrarafgangur, 
vergur -4 ,5 - 9 , 4 - 4 , 3 -0 ,5 

2. Af hreinum landstekjum: 
Launatek jur 4,8 6,6 4,8 1,2 
Raunvextir - 1 , 5 2,1 -0 ,7 - 1 , 4 
Rekstrar afgangur, 

hreinn - 3 , 3 -8 ,7 - 4 , 1 0,2 
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Tafla 8. Áœtluð útlán lánakerfis og raunvextir af þeim í milljónum króna. 

Útlán í árslok 

Banka- Fjárf- Lífeyris- Trygg, Lánasj. Verðbr, Eigna- Beinar Skuld við Innl. hl. 
Ár kerfið lánasj. sjóðir félög ríkis. sjóðir leigur erl. lánt. Alls útlönd lánakerfis 

1985 49.636 37.490 14.492 3.120 31.351 371 81 30.049 166.590 81.293 85.297 
1986 55.163 49.455 19.438 4.088 38.644 1.150 916 32.690 201.544 89.941 111.603 
1987 83.898 63.825 26.225 5.632 42.851 2.598 4.230 34.547 263.806 101.102 162.704 
1988 117.073 87.462 37.143 7.698 57.430 5.362 6.392 41.194 359.754 137.600 222.154 
1989 137.751 119.793 45.151 11.495 86.483 8.316 7.361 57.618 473.968 191.244 282.724 

Áætladir raunvextir útlána 

Banka- Fjárf, Lífeyris. - Trygg. - Lánasj. Verðbr, Eigna- Bein Erlendir Innl. 
Ár kerfið lánasj. sjóðir félög ríkis. sjóðir leigur erl. lán Alls raunv. raunv. 

1986 2.776 2.096 860 183 2.150 98 46 2.509 10.718 6.845 3.873 
1987 3.463 2.322 1.619 377 1.751 243 201 1.943 11.919 5.520 6.399 
1988 8.335 3.651 2.585 622 2.732 492 415 2.050 20.883 6.414 14.469 
1989 5.268 4.629 2.152 558 2.128 547 506 2.408 18.196 8.016 10.180 

Raunvextir i 

Banka- Fjárf- Lífeyris- Trygg, Lánasj. Verðbr, Eigna- Bein Erl. Innl. 
Ár kerfið lánasj. sjóðir félög ríkis. sjóðir leigur erl. ián Alls raunv. raunv. 

1986 . . . 5.30 4,84 5,10 5,10 6.17 13,26 9,51 8,00 5,84 8,00 3,95 
1987 5,03 4,11 7,12 7,80 4,32 13,38 7,94 5,78 5,15 5,78 4,76 
1988 8,35 4,85 8,22 9,39 5,47 12,66 7,90 5,40 6,73 5,40 7,36 
1989 . . . . . 4,12 4,49 5,22 5,87 2,99 8,09 7,31 4,90 4,38 4,90 4,09 

Ár 
Banka- Fjárf. - Lífeyris- Trygg- Lánasj. Verðbr. - Eigna-

Ár kerfið lánasj. sjóðir félög ríkis. sjóðir leigur Alls 

1985 30.901 28.410 14.492 3.120 7.987 371 16 85.297 
1986 36.272 37.267 19.438 4.088 13.205 1.150 183 111.603 
1987 58.150 48.208 26.225 5.632 21.045 2.598 846 162.704 
1988 76.914 65.003 37.143 7.698 28.756 5.362 1.278 222.154 
1989 89.539 88.790 45.151 11.495 36.628 8.316 2.805 282.724 

Áœtlaðir raunvextir 

Ár 
Banka- Fjárf- Lífeyris- Trygg.- Lánasj. Verðbr. - Eigna-

Ár kerfið lánasj. sjóðir félög ríkis. sjóðir leigur Alls 

1986 1.270 1.248 860 183 199 98 15 3.873 
1987 2.174 1.519 1.619 377 385 243 82 6.399 
1988 6.577 2.631 2.585 622 1.374 492 188 14.469 
1989 3.095 3.325 2.152 558 239 547 264 10.180 

Raunvextir í % 

Ár 
Banka- Fjárf- Lífeyris- Trygg.- Lánasj. Verðbr,- Eigna-

Ár kerfið lánasj. sjóðir félög ríkis. sjóðir leigur Alls 

1986 3,79 3,82 5,10 5,11 1,90 13,25 16,10 3,95 
1987 .. 4,72 3,60 7,20 7,89 2,30 13,50 16,95 4,76 
1988 9,52 4,55 8,00 9,14 5,40 12,30 17,40 7,36 
1989 3,75 4,40 5,29 5,95 0,74 8,20 13,51 4,09 

Tafla 9. Áœtluð innlend útlán lánakerfis og raunvextir af þeim í milljónum króna. 

Útlán í árslok 
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f jarr i , að öll vaxtabyrðin leggist á atvinnuveg-
ina í eiginlegum skilningi. Svo sem fram 
kemur af töflu 4, var hlutdeild atvinnufyrir-
tækja á bilinu 42,6% til 50,8% umrædd f jögur 
ár eða 46% að meðaltali. Hlutdeild ríkis og 
sveitarfélaga fór lækkandi úr 40,7% í 28,8% 
og var 32,9% að meðaltali. Innifalin í því 
hlutfalli er vaxtabyrði f jármagnsþungra opin-
berra rekstrarþarfa. Loks hefur hlutdeild 
heimila verið á bilinu 16,7-24,1% eða að 
meðaltali 21,1%, og stendur húsnæðisfjár-
mögnunin fyrir meginhlutanum af því. í 
rýmri skilningi þjóðhagsreikninga flokkast 
megnið af þessari f já rmögnun þó til fram-
leiðslustarfsemi. 

Framangreindir þjóðfélagsgeirar nota mis-
munandi f jármögnunarleiðir . Atvinnuvegirn-
ir eru þannig sérstaklega háðir vöxtum banka-
kerfis og f járfest ingarlánasjóða og erlends 
lánsfjár fyrir þeirra milligöngu. Mikil hækkun 
raunvaxta banka og talsverð hækkun á vegum 
sjóðanna bitnaði þannig mjög á atvinnuveg-
unum 1988. Hið sama átti þó einnig við í væg-
ari mæli um hið opinbera og heimilin. 

7. Samanburður við önnur lönd 
Fjölþjóðlegur samanburður er oft ann-

mörkum háður, þar sem byggt er e.t .v. á mis-
munandi gagnagrunni þrátt fyrir ákveðna 
alþjóðlega staðla, sem ríki hafa samþykkt að 
fara eftir. Tvennt getur ráðið. í fyrsta lagi 
getur verið, að grunnupplýsingar vanti, og í 
öðru lagi eru úrvinnslukerfi hinna ýmsu þjóða 
misjafnlega fullkomin, m.a. vegna mis-
mikillar vélvæðingar við úrvinnslu gagna. 
Einnig geta verið mismunandi tök á að meta 
ígildi gæða, sem ekki eru seld á markaði; 
samanber leiguígildi þeirra, sem búa í eigin 
húsnæði og hafa þær tekjur af húsnæðinu, 
sem nema þeim sparnaði, sem felst í því að 
þurfa ekki að greiða öðrum leigu. Neysla 
bænda af eigin framleiðslu er einnig reiknuð 
sem ákveðið tekjuígildi. í uppgjöri þjóðhags-
reikninga kemur iðulega f ram ákveðið ósam-
ræmi á milli uppgjörsaðferða, þar sem ráð-
s töfunaruppgjör , þ .e . eftir notkun verðmæt-

anna, sýnir gjarnan mun hærri lands- og þ jóð-
arframleiðslu en nemur framleiðslu- og tek ju-
uppgjöri . Einnig er sú hætta fyrir hendi, að 
saman blandist að einhverju leyti einkaneysla 
og aðföng til fyrirtækja. 

Af þessu leiðir, að tæpast er unnt að taka 
önnur en þróuð lönd með trausta þjóðhags-
reikninga til samanburðarins, enda annars 
ekki að vænta áþekkra hlutfalla í þ jóðarbú-
skapnum. Helstu heimildir voru Þjóðhags-
reikninga- og hagskýrslur Efnahags- og f ram-
farastofnunarinnar í París. Þær upplýsingar, 
sem leitað var eftir, voru tekjuuppgjör lands-
og þjóðarframleiðslu, hreinnar og vergrar, 
það er með og án afskrifta ásamt vaxtagjöld-
um hinna ýmsu geira þjóðfélagsins, fyrir-
tækja, heimila og opinberra aðila. Því miður 
lá ekki fyrir heildstætt tekjuuppgjör , þar sem 
tekin væri skýr afstaða til þeirrar hei ldarfjár-
hæðar vaxta, sem koma skyldi inn í tekju-
skiptinguna, e.t .v. sökum þess annmarka, að 
birtir eru nafnvextir, en ekki raunvextir. 
Varð því að stykkja vaxtauppgjörið saman 
eftir tekju- og ráðstöfunarreikningum ein-
stakra geira. Var í því efni stuðst við vaxta-
gjöld þeirra, þ.e. útlánsvexti, til samjafnaðar 
við hérlent efni. í þessu efni, og þar með í 
töflu 12, koma fyrir nafnvextir, og er það mis-
mikill ágalli eftir verðbólgustigi landa. Við 
þessu er reynt að sjá með textatöflu í næsta 
kafla. Ekki lá fyrir skipting eftir lánveitend-
um, innlendum eða erlendum, þannig að fyrir 
samanburðarríkin verða vextir einvörðungu 
reiknaðir sem hluti landsframleiðslu, en ekki 
af þjóðarframleiðslu. 

8. Helstu niðurstöður samanburðar 
Ellefu ríki virtust fullnægja þeim skilyrð-

um, sem gerð voru til gagna, en þar eð gögn 
fyrir Portúgal sýndu frábrugðið hlutfall af-
skrifta og þar með þróunarstig, var ákveðið 
að nota hin ríkin tíu, sem voru til viðmiðunar, 
en þau eru eins og fram kemur í töflum 11 og 
12: Bandaríkin, Japan, Þýskaland, Frakk-
land, Bret land, Ástralía, Holland, Svíþjóð, 
Finnland og Noregur. Hlutdeild launa af 
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Tafla 10. Áœtluð erlend útlán lánakerfis í milljónum króna. 

hreinum landstekjum þessara r íkja virðist 
almennt áþekk, á mill i70% o g 7 5 % . Holland 
og Svíþjóð virðast þó skera sig úr, Svíþjóð 
með háa launahlutdeild, 78% árin 1986 og 
1987, en Holland með lága hlutdeild, 65-67% 
þessi sömu ár. R ík junum níu, .sem eftir eru, 
virðist hægt að skipta í tvo hópa: Annars vegar 
Japan, Þýskaland, Frakkland og Ástralía, þar 
sem hlutdeild launa af hreinum landstekjum 
er um 70%, og hins vegar Bandaríkin, 
Bret land, Finnland og Noregur með um 75% 
launahlutdeild. Árið 1987 var hlutdeild launa 
á Íslandi af hreinum landstekjum hærri en í 
nokkru viðmiðunarlandanna eða 82% og enn 
hærri, þegar miðað er við hreinar þ jóðar tekj-
ur. Þar sem Ísland er hreinn skuldunautur á 
er lendum lánamarkaði, fer hluti af rekstrar-
og eignatekjum út úr landinu sem vaxtagreiðsl-
ur af erlendum lánum. Samkvæmt tekjuupp-
gjöri er meginmunur á uppgjöri lands- og 
þjóðar tekna fólginn í vaxtagreiðslum til 
erlendra lánardrottna. Launagreiðslur inn og 
út úr landinu vega lítið. Tekjur erlendra 
þegna hér á landi, sem eytt er innanlands, 
reiknast bæði með lands- og þ jóðar tek jum, 
þar sem þát ta tekjur eru reiknaðar út frá 
skýrslum um gjaldeyrisyfirfærslu, en ekki 
samkvæmt skat tframtölum. 

Til þát ta tekna reiknast einnig tekjur af 
fyrir tækjum þegna eins lands af fyrir tækjum í 

öðru landi. Við athugun á þá t ta tekjum og 
-gjöldum Bandar ík jamanna komu nokkur at-
hyglisverð atriði í ljós. Nú hefir því verið 
haldið f ram, að vegna erlendra skulda og 
mikillar vaxtabyrði af erlendum lánum megi 
búast við varanlegum viðskiptahalla, sem fyrr 
eða síðar muni leiða til lækkunar Bandar ík ja-
dals, þótt takist að vinna bug á óhagstæðum 
vöruskiptajöfnuði. Erlendar þát ta tekjur 
Bandar ík jamanna af fyrir tækjum þeirra er-
lendis reyndust hins vegar vega fyllilega upp 
erlendar vaxtagreiðslur. Þessar þát ta tekjur 
koma því fram í uppgjöri þ jóðar tekna til mót-
vægis við vaxtagreiðslur til útlanda, þótt 
þeirra gæti ekki í viðskiptajöfnuði, þar eð þær 
verða e.t .v. eftir í upprunalandinu. Þar eð 
ekki var gerlegt að greina erlenda vexti frá 
innlendum, var látið nægja að bera saman 
skiptingu landstekna nokkurra landa, en 
samanburði á þ jóðar tek jum sleppt. Sá 
samanburður hefði getað breytt e inhverju, 
eftir því hvort þjóðir eru hreinir lánar-
drottnar á erlendum markaði eða skuldu-
nautar. Hlutfall launa af hreinum þjóðar-
tek jum er hærra en af landstekjum, þegar um 
er að ræða þjóð, sem er hreinn skuldunautur 
eins og Íslendingar, en þessu er öfugt farið, 
þegar um hreinan lánardrottin er að ræða. 

Rekstrar- og eignatekjum er skipt í vaxta-
tekjur og rekstrarafgang. Áberandi er, að á 

Útlán í árslok 

Banka- Fjárf- Lánasj. Eigna- Beinar 
Ár kerfið lánasj. ríkis. leigur erl. lánt. Alls 

1985 . . . . . 18.735 9.080 23.364 65 30.049 81.293 
1986 18.891 12.188 25.439 733 32.690 89.941 
1987 . . . . . 25.748 15.617 21.806 3.384 34.547 101.102 
1988 40.159 22.459 28.674 5.114 41.194 137.600 
1989 48.212 31.003 49.855 4.556 57.618 191.244 

Áœtlaðir raunvextir 

Banka- Fjárf- Lánasj. Eigna- Beinar Raunvextir 
Ár kerfið lánasj. rtkis. leigttr erl. lánt. Alls í% 

1986 1.506 848 1.951 31 2.509 6.845 8,00 
1987 1.289 803 1.366 119 1.943 5.520 5,80 
1988 1.758 1.020 1.359 227 2.050 6.414 5,40 
1989 2.173 1.304 1.889 242 2.408 8.016 4,90 



106 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

nafnvirði eru vaxtatekjur yfirleitt hærri en 
rekstrarafgangur í mati landstekna. Ein-
göngu í tilviki Þýskalands er rekstrarafgangur 
hærri en vaxtatekjur. Munar sums staðar veru-
legu, einkum í tilviki Noregs og Svíþjóðar, 
þar sem um hreinan rekstrarhalla er að ræða. 

Tilraun hefur verið gerð til að endurmeta 
rekstrarafgang með tilliti til raunvaxta. 
Verður niðurstaðan sú, sem kemur fram í 
eftirfarandi yfirliti: 

Raunvaxtatekjur og rekstrarafgangur sem 
hlutfall af hreinum landstekjum nokkurra 

ríkja árin 1986 og 1987 

miðað við þ jóðar tekjur eru raunvaxtagjöld 
lægri á Íslandi en í flestum vestrænum r ík jum, 
sem gögn voru til um. Gjöld eins eru tek jur 
annars. Raunvaxtatekjur og raunvaxtagjöld 
eru því sín hvor hliðin á sama hlutnum. Eins 
og f ram hefur komið var aðgengilegra að 
reikna vextina frá gjaldahlið lántakenda en 
tekjuhlið lánveitenda. 

9. Vaxtagjöld hinna ýmsu geira 
Tafla 12 sýnir verg vaxtagjöld hinna ýmsu 

geira. Hér er ekki tekið tillit til vaxtatekna, 
þótt þær séu yfirleitt hærri en vaxtagjöldin h já 
heimilageiranum. Með heimilum flokkast 
einnig atvinnurekstur einstaklinga. Fyrir-
tækin eru yfirleitt stærsti skuldarinn nema í 
Svíþjóð, þar sem ríkissjóður og sveitarfélög 
taka til sinna þarfa stærstan hluta af lánsfjár-
magni því, sem þjóðin ræður yfir. í Noregi 
voru heimilin stærsti vaxtagreiðandinn árið 
1987, og hafði orðið veruleg aukning á vaxta-
greiðslum heimilanna frá árinu áður. Undrun 
sætir, hversu lágar vaxtagreiðslur heimila og 
einstaklingsfyrirtækja eru í r ík jum eins og 
Ástral íu, Hollandi og Þýskalandi, en háar í 
Noregi og í Svíþjóð. Skýringa virðist helst að 
leita í mismunandi flokkun á út lánum eða 
f já rmögnun eigna einstaklinga, s.s. íbúðar-
húsnæðis o.þ.h. 

Töflur 11 og 12 fylgja hér á eftir. 

Raunvaxta- Rekstrar- Eign atekjur 
tekjur afgangur 'ills 

1986 1987 1986 1987 1986 1987 
Bandaríkin 8,4% 9,1% 16,6% 15,9% 25,0% 25,0% 
Japan 14,4% 15,9% 16,1% 13,8% 30,5% 29,7% 
Þýskaland . 9,6% 11,5% 21,0% 19,3% 30,6% 30,8% 
Frakkland . 7,8% 10,0% 21,0% 19,2% 28,8% 29,2% 
Bretland . . . 11,2% 11,0% 13,6% 15,0% 24,8% 26,0% 
Ástralía .. . 11,0% 11,4% 17,5% 18,6% 28,5% 30,0% 
Holland . . . 13,9% 17,4% 21,0% 15,8% 34,9% 33,2% 
Svíþjóð 11,2% 12,3% 11,0% 9,4% 22,2% 21,7% 
Finnland 3,2% 6,1% 22,6% 19,8% 25,8% 25,9% 
Noregur .. 13,1% 16,9% 13,8% 7,3% 26,9% 24,2% 

Ísland 9,8% 8,3% 14,8% 11,5% 24,6% 19,8% 

Norðurlönd skera sig úr með lítinn rekstr-
arafgang, eftir að rekstrar- og eignatekjur 
hafa verið leiðréttar með raunvöxtum í stað 
nafnvaxta. Einnig kemur skýrt í ljós, að 
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Tafla 11. Skipting landstekna nokkurra ríkja. 

Hlutföll af landstekjum 
Bandaríkin (milljarðar dala) Fjárhœðir hreinum vergum 

1986 1987 1986 1987 1986 1987 
Laun og tengd gjöld 2519.6 2697.1 75,0% 75,0% 64,9% 65,0% 
Rekstrar- og eignatekjur 839.6 898,0 25,0% 25,0% 21,6% 21,7% 

Vaxtatekjur 536.2 567,6 16,0% 15,8% 13,8% 13,7% 
Rekstrarafganaur 303,4 330,4 9,0% 9,2% 7,8% 8,0% 

Hreinar landstekjur 3359.2 3595,1 100,0% 100,0% 86,5% 86,7% 

Afskriftir 524.7 551,5 15,6% 15,3% 13,5% 13.3% 
Vergar landstekjur 3883.9 4146,6 115,6% 115,3% 100,0% 100,0% 

Japan (billjónir yena) 
1986 1987 1986 1987 1986 1987 

Laun og tengd gjöld 181.3 188,6 69,5% 70,3% 59,1% 59,5% 
Rekstrar- og eignatekjur 79.5 79,8 30,5% 29,7% 25,9% 25,2% 

Vaxtatekjur 54.9 55,0 21,2% 20,5% 17,9% 17,3% 
Rekstrarafgangur 24.6 24,8 9,4% 9,2% 8,0% 7,8% 

Hreinar landstekjur 260.8 268,4 100,0% 100,0% 85,0% 84,6% 

Afskriftir 46.1 48.8 17,7% 18,2% 15,0% 15,4% 
Vergar landstekjur 306,9 317.2 117,7% 118,2% 100,0% 100,0% 

Þýskaland (milljarðar marka) 
1986 1987 1986 1987 1986 1987 

Laun og. tengd gjöld 1037.1 1077,2 69,4% 69,2% 59,7% 59,6% 
Rekstrar- og eignatekjur 458,3 480,1 30,6% 30,8% 26,4% 26,6% 

Vaxtatekjur 209,4 208,6 14,0% 13,4% 12,1% 11,5% 
Rekstrarafgangur . 248.9 271,5 16,6% 17,4% 14,3% 15,0% 

Hreinar landstekjur 1495,4 1557,3 100,0% 100,0% 86,1% 86,2% 

Afskriftir 240.7 249,9 16,1% 16,0% 13,9% 13,8% 
Vergar landstekjur 1736,1 1807,2 116,1% 116,0% 100,0% 100,0% 

Frakkland (milljarðar franka) 
/986 1987 1986 1987 1986 1987 

Laun og tengd gjöld 2696.1 2801,6 71,3% 70,7% 61,1% 60,6% 
Rekstrar- og eignatekjur 1086,5 1159,0 28,7% 29,3% 24,6% 25,1% 

Vaxtatekjur 577,0 591,5 15,3% 14,9% 13,1% 12,8% 
Rekstrarafgangur 509,5 567.5 13,5% 14,3% 11,5% 12.3% 

Hreinar landstekjur 3782,6 3960,6 100,0% 100,0% 85,7% 85,6% 

Afskriftir 628.8 664.4 16,6% 16,8% 14,3% 14,4% 
Vergar landstekjur 4411.4 4625,0 116,6% 116,8% 100,0% 100,0% 

Bretland (milljarðar punda) 
1986 1987 1986 1987 1986 1987 

Laun og tengd gjöld 209,9 226,8 75,2% 73,9% 64.8% 63,9% 
Rekstrar- og eignatekjur 69,1 79,9 24,8% 26,1% 21,3% 22,5% 

Vaxtatekjur 67,2 68,8 24,1% 22,4% 20,7% 19,4% 
Rekstrarafgangur 1,9 11.1 0,7% 3,6% 0,6% 3,1% 

Hreinar landstekjur 279,0 306,7 100,0% 100,0% 86,1% 86,4% 

Afskriftir 45,1 48.2 16,2% 15,7% 13,9% 13,6% 
Vergar landstekjur 324,1 354,9 116,2% 115,7% 100,0% 100,0% 
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Tafla 11 (frh.). Skipting landstekna nokkurra ríkja. 

Hlutföll af landstekjum 
Ástralía (milljarðar dala) Fjárhæðir hreinum vergum 

1986 1987 1986 1987 1986 1987 
Laun og tengd gjöld 134,0 148,2 71,5% 70,0% 58,2% 57,4% 
Rekstrar- og eignatekjur 53,5 63,4 28,5% 30,0% 23,3% 24,6% 

Vaxtatekjur 37,9 39,9 20,2% 18,9% 16,5% 15,5% 
Rekstrarafgangur 15,6 23,5 8,3% 11,1% 6,8% 9,1% 

Hreinar landstekjur 187,5 211,6 100,0% 100,0% 81,5% 82,0% 

Afskriftir 42,6 46,6 22,7% 22,0% 18,5% 18,0% 
Vergar landstekjur 230,1 258,2 122,7% 122,0% 100,0% 100,0% 

Holland (milljarðar gyllina) 
1986 1987 1986 1987 1986 1987 

Laun og tengd gjöld 225,7 231,5 65,1% 66,8% 57,9% 59,2% 
Rekstrar- og eignatekjur 120,9 114,8 34,9% 33,2% 31,0% 29,4% 

Vaxtatekjur 74,7 72,6 21,6% 21,0% 19,1% 18,6% 
Rekstrarafgangur 46,2 42,2 13,3% 12,2% 11,8% 10,8% 

Hreinar landstekjur 346,6 346,3 100,0% 100,0% 88,8% 88,5% 

Afskriftir 43,5 44,8 12,6% 12,9% 11,2% 11,5% 
Vergar landstekjur 390,1 391,1 112,6% 112,9% 100,0% 100,0% 

Svíþjóð (milljarðar króna) 
1986 1987 1986 1987 1986 1987 

Laun og tengd gjöld 549,4 595,7 77,8% 78,4% 67,5% 68,0% 
Rekstrar- og eignatekjur 156,8 164,3 22,2% 21,6% 19,3% 18,7% 

Vaxtatekjur 177,6 180,5 25,1% 23,8% 21,8% 20,6% 
Rekstrarafgangur -20,8 -16,2 -2 ,9% -2 ,1% -2 ,6% - 1 , 8 % 

Hreinar landstekjur 706,2 760,0 100,0% 100,0% 86,8% 86,7% 

Afskriftir 107,2 116,5 15,2% 15,3% 13,2% 13,3% 
Vergar landstekjur 813,4 876,5 115,2% 115,3% 100,0% 100,0% 

Finnland (milljarðar marka) 
1986 1987 1986 1987 1986 1987 

Laun og tengd gjöld 197,3 214,6 74,2% 74,1% 61,8% 61,8% 
Rekstrar- og eignatekjur 68,6 75,0 25,8% 25,9% 21,5% 21,6% 

Vaxtatekjur 38,4 42,0 14,4% 14,5% 12,0% 12,1% 
Rekstrarafgangur 30,2 33,0 11,4% 11,4% 9,5% 9,5% 

Hreinar landstekjur 265,9 289,6 100,0% 100,0% 83,3% 83,3% 

Afskriftir 53,2 57,9 20,0% 20,0% 16,7% 16,7% 
Vergar landstekjur 319,1 347,5 120,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Noregur (milljarðar króna) 
1986 1987 1986 1987 1986 1987 

Laun og tengd gjöld 271,6 304,3 73,1% 75,8% 61,1% 63,0% 
Rekstrar- og eignatekjur 100,0 97,2 26,9% 24,2% 22,5% 20,1% 

Vaxtatekjur 110,1 126,5 29,6% 31,5% 24,8% 26,2% 
Rekstrarafgangur -10,1 -29,3 -2 ,7% -7 ,3% -2 ,3% - 6 , 1 % 

Hreinar landstekjur 371,6 401,5 100,0% 100,0% 83,6% 83,1% 

Afskriftir 72,7 81,4 19,6% 20,3% 16,4% 16,9% 
Vergar landstekjur 444,3 482,9 119,6% 120,3% 100,0% 100,0% 
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Tafla 12. Vaxtagjöld í hlutfalli við rekstrar- og eignatekjur nokkurra ríkja. 

Fjárhœðir Hlutföll 
Ástralía 

Fjárhœðir Hlutföll 
Bandaríkin 1986 1987 1986 1987 Ástralía 1986 1987 1986 1987 

Rekstrar- og eignat. alls . 839,6 898,0 100,0% 100,0% Rekstrar- og eignat. alls . 53,6 63,4 100,0% 100,0% 
Vextir alls 536,2 567,6 63,9% 63,2% Vextir alls 37,9 39,9 70,8% 62,9% 
Vextir ríkis og sveitarf. . 210,4 220,8 25,1% 24,6% Vextir ríkis og sveitarf. .. 9,7 10,3 18,1% 16,2% 
Vextir fyrirtækja 236,7 254,7 28,2% 28,4% Vextir fyrirtækja 23,9 25,4 44,6% 40,1% 
Vextir heimila 89,1 92,1 10,6% 10,3% Vextir heimila 4,3 4,2 8,0% 6,6% 

Japan 1986 1987 1986 1987 Holland 1986 1987 1986 1987 

Rekstrar- og eignat. alls . 79,4 79,8 100,0% 100,0% Rekstrar- og eignat. alls . 120,9 114,8 100,0% 100,0% 
Vextir alls 54,9 55,0 69,1% 68,9% Vextir alls 74,7 72,6 61,8% 63,2% 
Vextir ríkis og sveitarf. . 14,8 15,2 18,6% 19,0% Vextir ríkis og sveitarf. .. 32,6 31,1 27,0% 27,1% 
Vextir fyrirtækja 28,0 27,2 35,3% 34,1% Vextir fyrirtækja 40,4 39,8 33,4% 34,7% 
Vextir heimila 12,1 12,6 15,2% 15,8% Vextir heimila 1,7 1,7 1,4% 1,5% 

Þýskaland 1986 1987 1986 1987 Svíþjóð 1986 1987 1986 1987 

Rekstrar- og eignat. alls . 458,3 480,1 100,0% 100,0% Rekstrar- og eignat. alls 156,8 164,3 100,0% 100,0% 
Vextir alls 209,4 208,6 45,7% 43,4% Vextir alls 177,6 180,5 113,3% 109,9% 
Vextir ríkis og sveitarf. . 56,1 56,9 12,2% 11,9% Vextir ríkis og sveitarf. .. 70,2 66,6 44,8% 40,5% 
Vextir fyrirtækja 135,2 134,3 29,5% 28,0% Vextir fyrirtækja 47,4 48,1 30,2% 29,3% 
Vextir heimila 18,1 17,4 3,9% 3,6% Vextir heimila 60,0 65,8 38,3% 40,0% 

Frakkland 1986 1987 1986 1987 Finnland 1986 1987 1986 1987 

Rekstrar- og eignat. alls . 1086,0 1159,0 100,0% 100,0% Rekstrar- og eignat. alls .. 68,6 75,0 100,0% 100,0% 
Vextir alls 577,0 591,5 53,1% 51,0% Vextir alls 38,4 42,0 56,0% 56,0% 
Vextir ríkis og sveitarf. . 144,6 147,9 13,3% 12,8% Vextir ríkis og sveitarf. . . . 6,0 6,4 8,7% 8,5% 
Vextir fyrirtækja 276,7 282,6 25,5% 24,4% Vextir fyrirtækja 22,4 23,9 32,7% 31,9% 
Vextir heimila 155,7 161,0 14,3% 13,9% Vextir heimila 10,0 11,7 14,6% 15,6% 

Bretland 1986 1987 1986 1987 Noregur 1986 1987 1986 1987 

Rekstrar- og eignat. alls . 69,1 79,9 100,0% 100,0% Rekstrar- og eignat. alls .. 100,0 97,2 100,0% 100,0% 
Vextir alls 67,2 68,8 97,3% 86,1% Vextir alls 110,1 126,5 110,1% 130,1% 
Vextir ríkis og sveitarf. . 17,5 17,0 25,3% 21,3% Vextir ríkis og sveitarf. 22,3 24,1 22,3% 24,8% 
Vextir fyrirtækja 26,9 27,4 38,9% 34,3% Vextir fyrirtækja 46,5 50,2 46,5% 51,6% 
Vextir heimila 22,8 24,4 33,0% 30,5% Vextir heimila 41,3 52,2 41,3% 53,7% 



Markús Möller: 

U m i n n l e n d a vex t i o g e r lenda 

Seðlabankalögin nr.36/1986 heimila Seðla-
bankanum með samþykki viðskiptaráðherra 
að takmarka vaxtaákvarðanir innlánsstofn-
ana til að tryggja að raunvextir verði ekki 
hærri en þeir eru að jafnaði í helstu viðskipta-
löndum Íslands og draga úr óhæfilegum vaxta-
mun inn- og útlána. Þótt þessar íhlutunar-
heimildir hafi ekki verið nýttar, hefur Seðla-
bankinn safnað upplýsingum um vexti í helstu 
viðskiptalöndum Íslendinga og metið til raun-
vaxta samkvæmt verðlagsþróun í hverju landi 
fyrir sig. í þessum pistli verður reynt að gera 
grein fyrir helstu upplýsingum sem fram hafa 
komið við þessa gagnasöfnun og lýsa ýmsum 
álitamálum sem upp koma við túlkun þeirra. 
Ennf remur verður leitast við að svara ýmsum 
spurningum sem fram hafa komið í almennri 
umræðu um vaxtamál hérlendis. 

Vextir af skammtímalánum fyrirtœkja 
Ætla má að íhlutunarákvæði Seðlabanka-

laganna beinist einkum að k jörum skamm-
tímalána sem fyrirtæki nýta f remur sem 
rekstrarfé en til f járfestinga. Helgast sú 
ályktun af því að íslenskir atvinnuvegir, og þá 
einkum þeir sem njóta mestrar aðhlynningar 
s t jórnvalda, hafa aðgang að sérstökum fjár-
fest ingarlánasjóðum, sem njóta ríkisábyrgð-
ar, ellegar að þeir eiga kost á erlendu lánsfé 
með milligöngu banka. Áhrif innlánsstofnana 
á vaxtakjör slíks f já r eru takmörkuð. 

Gagnasöfnun Seðlabankans um skamm-
tímavexti byggðist f raman af einkum á einni 
heimild, tímaritinu World Financial Markets , 

sem gefið er út af Morgan Guaranty Trust 
Company í New York. Ritið birti þar til á síð-
ari hluta árs 1989 ýmsar vaxtaraðir, meðal 
annars kjörvexti, sem samkvæmt orðanna 
hljóðan eru útlánsvextir viðskiptabanka til 
traustra lántakenda (Commercial bank lend-
ing rates to prime borrowers). Slíkir viðmið-
unarvextir eru birtir og skjalfestir t .d. í 
Bandaríkjunum, Kanada, Bretlandi og Frakk-
landi. Hefðir um beitingu þeirra eru hins veg-
ar mismunandi. Þannig er algengt í Bandaríkj-
unum að raunverulegir útlánsvextir séu undir 
kjörvöxtum, en í Bretlandi er nær undan-
tekningalaust lánað út með álagi á viðmiðun-
arvexti. Annars staðar, svo sem á Norður-
löndunum, eru viðmiðunarvextir ekki skráðir 
opinberlega. í þeim tilvikum byggði W F M 
kjörvaxtamat sitt ýmist á skráðum heimildum 
um meðalvexti eða fyrirspurnum til banka. 

í seinni tíð hefur einkum verið stuðst við 
upplýsingar frá O E C D og Alþjóðagjaldeyris-
sjóðnum og efni frá seðlabönkum viðkom-
andi landa. Eftirfarandi tafla sýnir valdar 
raðir skammtímavaxta ásamt raunvöxtum 
miðað við framfærsluvísitölu fyrir árin 1986-
1989. 

Ekki verður séð að raunvextir skamm-
tímalána hafi að meðaltali verið hærri á Ís-
landi en í helstu viðskiptalöndum á síðari 
árum, ef undan er skilið árið 1988, þegar hér á 
landi ríkti enn ótrúlega mikil þensla og láns-
f járef t i rspurn, á sama tíma og fyrirsjáanleg 
raungengislækkun gerði erlent lánsfé dýrt og 
jók þannig á þrýstinginn á innlendan lánsfjár-
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Tafla 1. Skammtímalán fyrirtœkja. 
Nafnvextir og raunvextir miðað við framfœrsluvísitölu. 

Nafnvextir Verðbólga Raunvextir 

1986 1987 1988 1989 1986 1987 1988 1989 1986 1987 1988 1989 

Bandaríkin 8,1 8,0 9,4 11,0 1,4 4,0 4,6 5,2 6,6 3,8 4,6 5,5 
V-Þýskaland 8,7 8.4 8,3 9,9 -0,8 0,7 2,6 2,7 9,6 7,6 5,6 7,0 
Frakkland 11,2 10,3 10,0 10,8 3,0 2,4 3,3 3,4 7,9 7,8 6,5 7,1 
Japan 5,0 4,1 4,0 4,5 -1,3 1,2 1,1 3,0 6,4 2,8 2,9 1,4 
Bretland 11,9 10,5 10,5 14,9 3,9 3,3 7,4 7,8 7,7 6,9 2,9 6,7 
Ítalía 14.5 12,5 12,4 13,2 5,7 5,2 5,2 6,9 8,3 7,0 6,9 5,8 
Kanada 10,6 9,6 10,7 13,2 3,9 4,1 4,3 5,5 6,5 5,2 6,1 7,4 
Danmörk 10,9 12,4 12,6 13,4 4,8 4,3 4,6 3,6 5,8 7,8 7,6 9,4 
Svíþjóð 12,5 12,8 13,7 3,7 4,4 6,7 8,8 7,7 5,8 5,8 
Noregur 15,6 16,9 16,9 14,6 9,5 7,0 5,2 4,2 5,6 9,2 11,1 9,9 
Finnland 9,1 8,9 9,7 10,4 3,9 3,8 5,7 7,6 5,0 4,9 3,8 2,6 
Sviss 5,8 5,1 5,0 7,4 0,6 1,6 2,3 5,0 5,2 3,4 2,7 2,2 
Holland 8,6 8,1 7,8 10,8 -1,3 0,5 0,5 2,1 10,1 7,6 7,2 8,5 
Belgía 10,4 9,3 8,9 11,1 0,9 0,9 2,4 3,6 9,4 8,3 6,4 7,2 
Írland 12,2 11,2 8,3 9,4 3,3 2,3 3,1 4,3 8,6 8,6 5,0 4,9 
Portúgal 19,6 18,9 17,5 19,6 9,8 8,4 12,2 12,1 9,0 9,7 4,7 6,7 
Spánn 14,4 15,9 14,2 14,1 6,0 4,5 6,3 6,8 7,9 10,9 7,5 6,8 
Ástralía 18,8 17,9 16,6 20,5 9,0 7,4 7,4 8,0 8,7 10,3 8,9 11,2 
Vegin meðaltöl:1) 

Sjöveldin2) 9,2 8,6 9,0 11,1 1,5 2,9 4,4 5,0 7,6 5,6 4,5 5,8 
Norðurlönd 12,3 13,2 13,4 13,4 5,6 5,0 5,4 5,3 5,6 7,8 7,6 7,8 
Önnur 
Evröpulönd 12,4 12,0 11,2 13,3 3,4 3,5 5,1 6,2 8,7 8,2 5,9 6,7 

Samtals 10,2 10,0 10,2 11,9 2,6 3,4 4,7 5,2 7,5 6,4 5,3 6,3 

Ísland (m.v. lánskjaravísitölu) 
60 daga víxlar 20,3 28,7 31,0 29,5 14,7 22,2 19,1 18,4 4,9 5,3 10,0 9,4 
Óverðtr. 

4,9 5,3 10,0 9,4 

skuldabréf 19,6 27,9 33,2 29,5 4,3 4,7 11,8 9,4 

Ísland (raunvextir m.v. : framfærsluvísitölu) 
60 daga víxlar 20,3 28,7 31,0 29,5 12,8 26,1 18,2 23,7 6,6 2,1 10,8 4,7 
Óverðtr. 

6,6 2,1 10,8 4,7 

skuldabréf 19,6 27,9 33,2 29,5 6,0 1,4 12,7 4,7 
1) Vogir samkvæmt hlutdeild í utanríkisviðskiptum Íslendinga. 

1,4 12,7 4,7 

2) Bandar ík in , J a p a n , V.-Þýskaland, F rakk land , Bre t l and , Ítalía og Kanada . 

markað. Engu að síður var raunvaxtastig á 
Íslandi á árinu 1988 ekki langt umfram það 

sem annars staðar gerist við sérstakar aðstæð-
ur. Má í því sambandi benda á Spán árið 1986 
og Noreg 1988 í töflunni hér að f raman. í báð-
um tilvikum fór verðbólga lækkandi, þannig 
að tafir á aðlögun vaxta að verðbólgubreyt-
ingum virðast síður en svo séríslenskt fyrir-
bæri. í Þýskalandi tók nokkurn t íma að vextir 
fylgdu verðbólgu sem var mjög lág 1985 og 
1986. Ætla verður að aðlögun sé því skjótari 
sem meiri reynsla er fyrir óstöðugleika verð-

bólgunnar, svo sem er í hinu íslenska banka-
kerfi. 

Vaxtaróf 
Einhverjum kynni að þykja lítils virði þótt 

vextir „venjulegra" útlána íslenskra banka 
séu ekki ýkja hærri en gerist erlendis. Vaxta-
byrðin sé einmitt þyngst á sérstökum útlána-
formum bankanna, svo sem viðskiptaskulda-
bréfum sem keypt eru af öðrum en skuldara, 
svo og á lánsfé utan hins eiginlega banka-
kerfis, svo sem útlánum eignarleigufyrir-
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tækja. Þá þarf að gæta að því að allur gangur 
er líka á vaxtakjörum á erlendum lánsfjár-
mörkuðum. Mikill mismunur er á lánakjör-
um eftir lánstrausti. Opinbert lánsf jármat er 
yfirleitt ekki til nema á stórum lántakendum 
og þá einkum í samhengi við stórar verð-
bréfaútgáfur . Vísbendingar má þó fá um 
dreifingu lánskjara af útlánum sömu teg-
undar til að mynda í Bandar ík junum, Vestur-
Þýskalandi og Frakklandi. Ágrip af þessari 
dreifingu er að finna í töflu 2. Bandarísku og 
þýsku upplýsingarnar sýna bæði dreifingu 
eftir upphæð láns og vísbendingu um dreif-
ingu innan hvers stærðarflokks: 25% af heild-
ar f já rhæð bandarísku lánanna í hverjum 
flokki eru veitt með vöxtum ofan við þau 
mörk sem sögð eru 25% frá toppi, og 5% 
hei ldarf járhæðar þýsku lánanna eru lánuð á 
vöxtum hærri en sagðir eru 5% frá toppi. 

Frönsku vaxtaraðirnar eru greindar að eft i r 
stærð lána eingöngu, og þær eru sérstakar að 
því leyti að greina heildarkostnað af lántöku. 
Þær taka því með í reikninginn hvers kyns 
þóknanir , sem geta skipt verulegu máli þegar 
um skammtímalán er að ræða. 

Í Bandar ík junum kynni að virðast svo í 
fljótu bragði að lítil dreifing sé á vöxtum, þar 
eð litlu munar á meðalvöxtum allra lána og 
efri f jórðungsmörkum vaxta, en svo er þó ein-
ungis um stærstu lánin og þá væntanlega 
stærri og stöndugri fyrirtæki, sem áhættulaus 
eru talin til skemmri t íma. Vaxtameðaltalið er 
hins vegar vegið eftir f járhæð láns, þannig að 
stóru, einsleitu fyrirtækin eru þar alls ráð-
andi. Það er því líklegt að þessir meðalvextir 
séu nálægt bestu kjörum sem tíðkast. Vextir 
af lánum á bilinu hálf til heil milljón dala eru 
um heilu til hálfu prósentustigi hærri en 

Tafla 2. Dreifing vaxta, m.a. eftir stœrð láns. 

Nafnvextir Raunvextir 

1986 1987 1988 1989 1986 1987 1988 1989 
Bandaríkin: Stutt fastvaxtalán 
til verslunar- og iðnfyrirtækja 

Meðaltal allra lána 7,8 7,6 8,7 10,5 6,2 3,5 4,0 5,0 
75% mörk allra lána 7,9 7,8 9,1 10,7 6,4 3,7 4,4 5,2 
1-24 þús. dalir, 25% frá toppi 12,0 11,4 11,7 13,0 10,4 7,1 6,9 7,3 
1-24 þús. dalir, 25% frá toppi 13,2 12,5 12,6 13,8 11,6 8,1 7,7 8,2 
500-999 þús. dalir, 25% frá toppi 8,8 8,4 9,2 11,0 7,2 4,2 4,5 5,5 
500-999 þús. dalir, 75% mörk 9,7 8,5 10,1 11,4 8,2 4,4 5,3 5,8 
V-Þýskaland: 
Hlaupareikningar fyrirtækja: 
Heimild < milljón D E M 8,7 8,4 8,3 9,9 9,6 7,6 5,6 7,0 
Heimild < 1 m. DEM, 5% frá toppi 10,0 9,8 9,8 11,2 10,9 9,0 7,0 8,2 
Heimild 1-5 m. DEM 7,0 6,7 6,6 8,3 7,9 5,9 3,9 5,4 
Heimild 1-5 m. DEM, 5% frá toppi 8,6 8,1 8,0 9,8 9,5 7,3 5,3 6,9 
Frakkland: 
Skammtímafyrirgreiðsla, 
lágmark 11,0 10,7 10,5 10,4 7,8 8,1 7,0 6,7 

Skammtímafyrirgreiðsla, 
hámark 14,4 14,1 13,9 14,1 11,1 11,4 10,3 10,3 

Hlaupareikningslán, heildarkostnaður: 
Meðaltal allra lána 11,4 10,6 10,0 10,8 8,2 8,0 6,5 7,2 
Lán < 100 þús. frankar, meðaltal 14,7 14,3 14,5 14,6 11,3 11,7 10,9 10,8 
Lán 500-2000 þús. frankar, 
meðaltal 11,9 11,6 11,4 11,7 8,6 9,0 7,8 8,0 

Lán < 10000 þús. frankar, 
meðaltal 11,2 10,3 9,4 10,3 7,9 7,7 5,9 6,7 
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Tafla 3. Vaxtakjör aflánum til einstaklinga. 

Nafnvextir Raunvextir 

1986 1987 1988 1989 1986 1987 1988 1989 
Bandaríkin: 
Bílalán í bönkum, 48 mán. 11,3 10,5 10,9 12.1 9,8 6,2 6,0 6,5 
Bankalán til einstaklinga, 24 mán. 14,8 14,2 14,7 15,4 13,2 9,8 9,7 9,7 
Kreditkortalán 18,3 17,9 17,8 18,0 16,6 13,4 12,6 12,1 
Lán vegna notaðra bíla 16,0 14,6 15,1 16,2 14.4 10,2 10,1 10,4 
V-Þýskaland: Afborgunarlán 9,8 9,5 9,6 11,2 10,7 8,7 6,8 8,2 
Afborgunarlán, 5% frá toppi 12,3 11,5 11,0 12,7 13,2 10,6 8,2 9,7 
Frakkland: 
Lán til einstaklinga, lágmark 15,1 13,8 13,8 14,1 11,8 11,2 10,2 10,3. 
Lán til einstaklinga, hámark 21,7 18,3 19,5 18,1 18,1 15,5 15,7 14,2 
Svíþjóð: 
Bankalán til einstaklinga, meðalt. 12,9 13,5 13,9 8,2 6,4 5,9 
Ástralía: 
Einstaklingslán án trygginga 18,3 18,5 17,1 18,3 8,2 10,9 9,4 9,2 

meðaltalið. í smærri lántökum er svo veruleg 
dreifing og vextir af f jórðungi þeirra eru öll 
árin meira en þremur prósentustigum hærri 
en meðalvextir. Þýsku tölurnar vitna jafnvel 
um meiri dreifingu, enda er þar f lokkað eftir 
yfirdráttarheimild viðkomandi fyrirtækis, 
sem er væntanlega allgóður mælikvarði á láns-
traust. Lán samkvæmt heimild á bilinu 1-5 
milljónir marka (35-175 m.kr . ) eru að meðal-
tali um 1,5% ódýrari en lán undir einni 
milljón marka, og 5% smærri heimildanna 
bera vexti sem eru hálfu öðru stigi þar fyrir 
ofan. Þessi dreifing er þeim mun meiri sem 
þóknanir og lántökukostnaður hvers konar er 
ekki innifalinn í þýsku vaxtatölunum, ólíkt 
því sem er um frönsku og bandarísku tölurn-
ar. Mikil dreifing kemur einnig fram í frönsku 
röðunum, þótt þar sé einungis f lokkað eftir 
lánsupphæð. Þannig eru vextir af smæstu lán-
unum a.m.k. 3% hærri en meðaltalsvextir af 
öllum lánum. 

Dreifing lánskjara í töflunni ber með sér að 
verulegur munur er á lánakjörum svipaðra 
lána á þróuðum lánamörkuðum, og að með-
alvextirnir ráðast að verulegu leyti af lána-
k jörum stórra lána, sem væntanlega eru ein-
ungis veitt tiltölulega öruggum skuldurum. 
Áður en gerð er krafa um að lánakjör á Is-
landi séu svipuð og í þessum löndum, verður 
að taka afstöðu til þess hvort þeir skuldu-
nautar sem hérlendir bankar eiga kost á, hafa 

sama styrk hvað varðar eignastöðu og greiðslu-
getu. 

Kjör á lánum til einstaklinga 
Lánakjör í afborgunarviðskiptum og leigu-

kaupum einstaklinga hafa verið nokkuð til 
umræðu hér á landi og þótt þung. Gögn um 
kjör á lánum til einstaklinga eru yfirleitt af 
skornum s k a m m t i , en það sem tekist hefur 
að tína til má sjá í töflu 3. Vextir af lánum til 
einstaklinga eru greinilega talsvert hærri en 
t.d. vextir af skammtímafjármagni fyrir-
tækja. Vextir af bílakaupalánum í Bandar íkj -
unum voru ríflega 3% hærri en vextir af 
skammtímalánum fyrirtækja árið 1986, en 
þetta bil hefur minnkað. Raunávöxtun af 
lánum sem veitt eru vegna skulda sem stofnað 
er til með notkun krítarkorta hefur verið 
geysihá, meira en 12% öll árin 1986-1989. 
Samanburður við töflu 1 leiðir einnig í ljós að 
einstaklingar bera verulega hærri vexti en 
fyrirtæki í Þýskalandi, Frakklandi, Svíþjóð og 
Ástralíu. 

Vaxtaþróun til lengri tíma 
Vaxtatöflurnar hér að framan sýna að vaxta-

þróun á Íslandi hin síðari ár er ekki ólík því 
sem gerist með öðrum þjóðum. Hins vegar 
kemur þar ekki f ram, að raunvextir hafa verið 
óvenju háir hin síðari ár. Í töflu 4 er sýnt 5 ára 
meðaltal skammtímavaxta í sjö stærstu iðn-



114 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Tafla 4. Vextir af skammtímalánum. 5 ára meðaltöl 1960-1989. 

Nafnvextir: 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 
Bandaríkin 5,0 6,4 8,0 9,4 14.4 9.2 
V-Þýskaland 7,8 8,3 11.2 8,5 12.0 9,0 
Frakkland 8,0 8,3 12,1 13,2 16,5 13,5 
Japan 7,5 7,0 7,4 6,8 7,0 4,7 
Bretland 5,6 7,4 9,2 11,6 13,2 12,2 
Ítalía 7,0 7,5 9,7 16,5 20,0 13,8 
Kanada 5,7 6,5 7,8 10,2 14,5 11.0 
Danmörk 7,3 8,2 9,8 13,4 16,5 12,5 
Svíþjóð 6,0 7,5 9,7 11,6 15,9 14,0 
Finnland 7,0 7,4 8,3 9,0 9,8 9,7 
Ísland 9,8 9,3 10,8 22,1 37,6 29,7 

Verðbólga: 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 
Bandaríkin 1,3 3,4 7,0 8,5 6,3 3,8 
V-Þýskaland 2,4 2,4 5,7 4,0 4,3 1,3 
Frakkland 4,0 3,8 8,6 10,2 10,3 3,3 
Japan 5,5 5,3 12,3 6,4 3.5 1,1 
Bretland 2,8 4,3 11,1 15,5 8,0 5,6 
Ítalía 4,4 2,4 11,0 15,7 14,7 6,2 
Kanada 1,4 3,7 6,6 8,6 8,1 4,5 
Danmörk 4,2 6,4 9,5 9,9 8,7 4,0 
Svíþjóð 3,5 4,1 7,7 10,5 9,5 5,9 
Finnland 4,9 5,1 10,2 11,1 9,4 5,1 
Ísland 11,0 12,7 24,1 41,0 50,6 23,2 

Raunvextir: 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 
Bandaríkin 3,7 2,9 1,0 0,8 7,7 5,2 
V-Þýskaland 5,3 5,8 5,2 4,4 7,4 7,6 
Frakkland 3,9 4,4 3,3 2,8 5,7 9,9 
Japan 2,0 1,7 -4,0 0,1 3,4 3,6 
Bretland 2,7 3,0 -1,6 -3,2 4,8 6,3 
Ítalía 1,0 5,0 -0,9 0,8 4,8 7,1 
Kanada 4,3 2,8 1,2 1,4 6,0 6,3 
Danmörk 3,0 1,7 0,4 3,3 7,2 8,1 
Svíþjóð 2,5 3,3 1,9 1,1 5,9 7,7 
Finnland 0,5 2,2 -1,5 -1,7 0,4 4,4 
Ísland -1,0 -2,8 -9,3 -13,2 -7,8 5,4 

r ík junum og á Norður löndunum allt frá 1960. 
Tölurnar eru ekki alls kostar sambærilegar 
við töflu 1, þar eð gagnasöfnun og birting í 
einstökum löndum hefur breyst á svo löngum 
t íma. Engar tölur eru tiltækar um vexti í 
Noregi á þessu tímabili. Fyrir Ísland eru not-
aðir vextir af 60 daga víxlum án þóknunar . 

Tvær staðreyndir blasa við í töflu 4. í fyrsta 
lagi lækkuðu raunvextir verulega með vax-
andi verðbólgu á seinni hluta s jöunda ára-
tugarins og þó einkum á fyrri hluta þess átt-
unda, þótt þessi þróun yrði hvergi jafnöfga-

kennd og á Íslandi. Þessi þróun snerist svo við 
þegar verðbólga lækkaði á níunda áratugn-
um, og raunvextir eru nú háir á sögulegan 
mælikvarða. í öðru lagi kemur fram að raun-
vaxtareynsla Íslendinga er næsta sérstæð. 
Engin þ jóðanna sem taflan greinir frá hafa 
gengið í gegnum neitt í líkingu við gjafvaxta-
tímabilið sem stóð fram á miðjan níunda ára-
tuginn hér á landi. Með verðtryggingu og 
vaxtafrelsi hafa raunvextir hérlendis færst á 
svipað stig og gerist í grannlöndunum. 



Ólafur Íslei fsson: 

F j á r s t r a u m a r o g h a g s t j ó r n 

Frjálsar f jármagnshreyfingar setja um 
þessar mundir sterkan svip á efnahagsþróun 
um heim allan. Hæst ber ákvörðun Evrópu-
bandalagsins um að fella brott allar hömlur á 
f jármagnshreyfingar, og búast má við, að ríki 
Austur-Evrópu taki senn stefnu á frjálsan 
gjaldeyrismarkað og skiptanlegan gjaldmiðil. 
Frjálsar f jármagnshreyfingar eru engin 
nýlunda, heldur eiga umskiptin, sem nú eiga 
sér stað, aðdraganda í þróun, sem staðið 
hefur allt frá lokum seinni heimsstyrjaldar. 
Þá þegar bundust vestræn ríki samtökum um 
að tryggja frjáls viðskipti, og í því augnamiði 
voru settar á laggirnar alþjóðastofnanir til að 
vinna frjálsræðisstefnunni brautargengi. 
Meðal þeirra má nefna Alþjóðagjaldeyris-
sjóðinn í Washington, Alþjóðatol labanda-
lagið, G A T T , og Efnahags- og framfarastofn-
unina í París, O E C D . 

Grein þessi skiptist í f imm hluta. Að loknu 
yfirliti um alþjóðlegt samstarf um að fella 
brott hömlur á f jármagnshreyfingar er f jal lað 
um samstarf Fríverslunarsamtakanna E F T A 
og Evrópubandalagsins um evrópskt efna-
hagssvæði. Þá er lýst á formum Evrópubanda-
lagsins um frjálsar f jármagnshreyfingar og 
f jármálaþjónustu , og rætt er um áhrif frjáls-
ræðis á þessu sviði á hagþróun innan banda-
lagsins. í lokakafla greinarinnar er f jal lað um 
hugsanleg áhrif samsvarandi breytinga á 
íslenskt efnahagslíf. 

1. Alþjóðlegt samstarf 
um frjáls fjármálaviðskipti 

1.1 Samstarf á vettvangi 
Efnahags- og framfarastofnunarinnar 

Iðnríkin, sem standa að Efnahags- og fram-
farastofnuninni, gerðu árið 1961 með sér tvær 
samþykktir um aukið frelsi í viðskiptum. 
Annarri samþykktinni er ætlað að stuðla að 
auknu frelsi í þjónustuviðskiptum (Code of 
Liberalisation of Current Invisible Transac-
tions), en hin lýtur að auknu frjálsræði í 
f jármagnsflutningum (Code of Liberalisation 
of Capital Movements) . Á grundvelli sam-
þykktanna tekur stofnunin út gjaldeyris- og 
viðskiptareglur í einstökum löndum og miðl-
ar upplýsingum um nýjar ákvarðanir stjórn-
valda. Með aðild að samþykktunum skuld-
binda aðildarríkin sig til að fella brott hömlur 
á öllum helstu sviðum þjónustu- og f jármála-
viðskipta. Markmiðið er, að viðskipti innlendra 
og erlendra aðila geti átt sér stað með jafn 
greiðum hætti og væru þau viðskipti milli inn-
lendra aðila. Flestum ber saman um, að sam-
starf iðnr íkjanna á vettvangi Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar hafi borið ágætan 
árangur. 

Nokkur undanfarin ár hefur verið unnið að 
endurskoðun á samþykktunum tveimur í ljósi 
f ramfara á sviði viðskipta og tækni og nýrra 
alþjóðlegra viðhorfa. í maí 1989 var tekin 
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ákvörðun um víðtækar breytingar á þeim, 
sem gert er ráð fyrir að taki gildi síðar á árinu 
1990. Nánast allar tegundir f jármagnshreyf-
inga og banka- og fjármálaþjónustu munu falla 
undir gildissvið samþykktanna. 

Samþykktir Efnahags- og framfarastofnun-
arinnar gera ráð fyrir því, að ýmsar ástæður 
geti verið þess valdandi, að einstök aðildar-
ríki treysti sér ekki fyrirvaralaust til að undir-
gangast skuldbindingar um afnám gjaldeyris-
hafta. Af þessum sökum er aðildarríki heimilt 
að gera fyrirvara við einstök atriði samþykkt-
anna. Farið er yfir fyrirvara með reglubundn-
um hætti, og í sumum tilvikum leiðir yfirferð 
til þess, að fallið er frá fyrirvaranum eða hann 
þrengdur. Aðalreglan er sú, að hafi land einu 
sinni fallið frá fyrirvara, getur það ekki tekið 
hann upp að nýju. Með þessu móti er leitast 
við að koma í veg fyrir skrykkjótta fram-
kvæmd og festa frjálsræðið í sessi, hafi það 
einu sinni komist á. 

Auk þess að gera fyrirvara við einstök at-
riði getur aðildarland undanþegið sig að öllu 
leyti ákvæðum samþykktanna, þyki efnahags-
legar og fjárhagslegar ástæður mæla með því. 
A ð jafnaði er gert ráð fyrir, að ríki beiti þessu 
úrræði því aðeins, að við alvarlega erfiðleika 
sé að e t ja , og þá sé því einungis beitt um tak-
markaðan tíma undir eftirliti s tofnunarinnar. 
Í þessum tilvikum er samþykktunum í raun 
vikið til hliðar af hálfu aðildarríkisins. Öll 
aðildarríki Efnahags- og framfarastofnunar-
innar standa að samþykktinni um þjónustuvið-
skipti. Af Íslands hálfu var fallið frá allsherj-
arfyrirvara við þessa samþykkt árið 1964, og 
einungis gerðir fáeinir f remur veigalitlir fyrir-
varar. Um samþykktina um fjármagnshreyf-
ingar gegnir öðru máli. Ísland, eitt aðildar-
r íkja Efnahags- og f ramfarastofnunar innar , 
hefur haldið í allsherjarfyrirvara við sam-
þykktina um fjármagnshreyfingar, og hefur 
að þessu leyti haft sérstöðu meðal vestrænna 
iðnríkja . 

1.2 Samstarf á vettvangi Norðurlanda 
Frjáls gjaldeyrisviðskipti hefur borið á 

góma á norrænum vettvangi. Árið 1989 sam-

þykkti Norðurlandaráð tillögu ráðherra-
nefndar ráðsins um Efnahagsáætlun Norður-
landa 1989-1992, sem miðar m.a . að auknu 
frjálsræði í gjaldeyrismálum. Danmörk hefur 
þegar fullnægt ákvörðun Evrópubandalags-
ins um afnám hafta á f jármagnshreyfingar. 
Frá miðju ári 1989 má heita, að Svíþjóð hafi 
tekið upp alfrjáls gjaldeyrisviðskipti. í Noregi 
og Finnlandi hefur verið losað um hömlur á 
þessu sviði í áföngum. Hér á landi hefur þró-
unin verið hægari, en bætt var úr skák með 
heildarendurskoðun á gjaldeyrisreglum í 
júlí 1990. 

2. Evrópskt efnahagssvæði 
Aukið samstarf Evrópubandalagsins og 

E F T A á undanförnum árum byggist á yfirlýs-
ingu ráðherra Evrópubandalags- og EFTA-
ríkja í Lúxemborg 1984. Má segja, að sam-
þykkt ráðherranna hafi markað þáttaskil í 
samstarfi bandalaganna tveggja. Ályktuðu 
þeir m.a. um mikilvægi frekari aðgerða til að 
efla og styrkja samstarfið með það að mark-
miði að koma á einu evrópsku efnahagssvæði 
til hagsbóta fyrir lönd þeirra. 

Hinn 17. janúar 1989 flutti Jacques Delors, 
forseti f ramkvæmdast jórnar Evrópubanda-
lagsins, ræðu á þingi bandalagsins í Strasbourg, 
þar sem hann vék ítarlega að sambandi EFTA 
og EB. Hann sagði tvo kosti vera fyrir hendi 
við mótun á framtíðarsamskiptum þessara 
tveggja aðila: 

Annars vegar væri óbreytt f ramhald á sam-
skiptum E F T A og EB, sem væru í eðli sínu 
tvíhliða (milli EB á annan bóginn og ein-
stakra landa E F T A á hinn bóginn). Með slík-
um tvíhliða samskiptum mætti stefna að frí-
verslunarsvæði, sem nái yfir Efnahagsbanda-
lagið og E F T A . 

Hinum kostinum lýsti Delors svo: „Á hinn 
bóginn getum við leitað að nýjum og fastmót-
aðri samvinnugrundvelli, þar sem til kæmu 
sameiginlegar ákvörðunar- og st jórnunar-
stofnanir til að gera starfsemina alla virkari og 
til að draga fram pólitískar hliðar samstarfs-
ins á vettvangi efnahagsmála, félagsmála, 
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f jármála og menningarmála".1 ) Með þessum 
orðum lýsti Delors þeim kosti að ganga til 
mun víðtækara samstarfs en áður hefði verið 
talið koma til greina með áherslu á hinn póli-
tíska þátt á þeim sviðum, sem hann nefnir. 

Ræða Delors, sem átti sér bakhjarl í vilja-
yfirlýsingu leiðtogafundar Evrópubandalags-
r íkja á Rhodos í desember 1988 um nánara 
samstarf við EFTA-r ík in , kallaði á viðbrögð 
af hálfu E F T A . Ýmsum þótti sýnt, að Lúx-
emborgaryfirlýsingin tryggði ekki nægilega 
skilvirkt og hnitmiðað samstarf EFTA-r ík j -
anna og Evrópubandalagsins til að fylgja eftir 
þróun innri markaðar bandalagsins. Á leið-
togafundi EFTA-r ík j anna , sem haldinn var í 
Osló í mars 1989, var ályktað um samstarf 
EFTA og EB og samskipti EFTA-r ík ja sín á 
milli. í Oslóaryfirlýsingunni segir m.a . : 

Við gerum ráð fyrir því, að samningavið-
ræður muni leiða til samkomulags, að svo 
miklu leyti sem það er mögulegt, um 
óhindraðan flutning á vöru, þjónustu, fjár-
magni og fólki, með það að markmiði að 
koma á einu samrœmdu evrópsku efnahags-
svœði (auðkennt hér). Við erum því reiðu-
búin til að kanna ýmsa möguleika og leiðir 
til að styrkja formleg tengsl milli EFTA-
r íkjanna og EB. 2 ) 

Á Brusselfundinum 20. mars 1989, þar sem 
komu saman utanríkisráðherrar Evrópubanda-
lags- og EFTA-r ík j a , kom fram vilji til að efla 
samstarfið í Vestur-Evrópu. Ráðherrarnir 
hittust að nýju í Brussel 19. desember og 
ákváðu „að hef ja formlegar samningaviðræð-
ur eins fljótt og auðið er á fyrra helmingi árs-
ins 1990, set ja sér það mark að leiða þær til 
lykta eins skjótt og verða má" , eins og komist 
er að orði í yfirlýsingu ráðherranna. Í yfirlýs-
ingunni setja þeir samstarfi bandalaganna 
m.a. það markmið „að koma á óhindruðum 
vöruviðskiptum, þjónustuviðskiptum, f jár-
magnsviðskiptum og atvinnu- og búseturétt-
indum samkvæmt reglum, sem aðilar mundu 
skilgreina sameiginlega á grundvelli viðeig-
andi og þegar mótaðra reglna Evrópubanda-
lagsins; undanþágur , sem réttlættar eru með 

hliðsjón af grundvallarhagsmunum einstakra 
þjóða svo og tilhögun á aðlögunartíma gætu 
orðið samningsatriði ( . . . )" . 

Markmið samningaviðræðna E F T A og EB 
er sameiginlegt evrópskt efnahagssvæði, sem 
tekur til aðildarlandanna át ján. Ýmsum 
spurningum varðandi sameiginlega ákvarðana-
töku innan efnahagssvæðisins er ósvarað. Ljóst 
virðist, að Evrópubandalagið leggur áherslu á, 
að áform um innri markað bandalagsins raskist 
ekki, að bandalagið haldi sjálfsákvörðunarrétti 
sínum og að réttindi og skyldur í samstarfinu 
haldist í hendur. Niðurstaða könnunarvið-
ræðna EFTA og Evrópubandalagsins reyndist 
vera sú, að grundvöllur efnahagssvæðisins 
verði það, sem kallað er „acquis communau-
taires" eða réttararfur EB. Með réttararfi EB 
er átt við viðeigandi ákvæði Rómarsáttmálans 
og lög og reglur leiddar af honum og ennfremur 
þær reglur, sem leiddar eru af dómum Evrópu-
dómstólsins.3 ' 

Eins og hér hefur verið lýst fjallar umræðan 
um hið evrópska efnahagssvæði um óhindrað-
an flutning á vöru, þjónustu og fjármagni og 
atvinnu- og búseturétt einstaklinga. Hún fjallar 
hins vegar ekki um myntsamstarf eða mynt-
bandalag og samræmda efnahagsstefnu, enda 
þótt þessi atriði séu ofarlega á baugi innan 
Evrópubandalagsins. 

3. Frjáls fjármagnsmarkaður 
Evrópubandalagsins 
3.1 Ákvörðun umfrjálsar 
fjármagnshreyfingar 

Ráðherraráð Evrópubandalagsins ákvað 
með tilskipun frá júní 1988 að afnema 
leifarnar af höftum, sem lögð eru á fjármagns-
hreyfingar í aðildarlöndunum. Ákvörðun 
Evrópubanda- lagsins um afnám allra hafta í 
f jármagnsviðskiptum tók gildi 1. júlí 1990. 
Þessi ákvörðun gildir um öll aðildarlönd Evr-
ópubandalagsins, en Spánn, Portúgal, Grikk-
land og Írland hafa frest til ársloka 1992 til að 
framfylgja ákvæðum hennar. Fyrir ýmis aðild-
arríki bandalagsins, þ.á m. Bretland, Vestur-
Þýskaland, Holland, Danmörk , Ítalíu og 
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Frakkland, hefur ákvörðunin ekki miklar 
breytingar í för með sér, þar eð þau hafa 
þegar gefið gjaldeyrisviðskipti frjáls. 

Umrædd tilskipun var samþykkt á fundi ráð-
herraráðsins í Lúxemborg 24. júní 1988 og 
ber auðkennið 88/361/EEC. Ákvörðun um 
fr jáls gjaldeyrisviðskipti innan bandalagsins á 
sér rætur í Rómarsát tmálanum frá 1957. í 67. 
gr. Rómarsát tmálans er lýst því markmiði, að 
f jármagnshreyfingar verði fr jálsar, en hér var 
f remur um almenna stefnuyfirlýsingu að ræða 
en beina ákvörðun um, að slíkt frjálsræði 
kæmi til f ramkvæmda. Frelsi í gjaldeyrismál-
um fékk byr undir báða vængi innan bandalags-
ins með hinni svonefndu hvítbók fram-
kvæmdast jórnar bandalagsins, sem út kom 
1985. Með Einingarlögum Evrópu voru þau 
markmið hvítbókarinnar staðfest, að frá árs-
lokum 1992 ríktu frjáls viðskipti með vörur, 
þjónustu og f já rmagn auk frjáls atvinnu- og 
búseturét tar . 

Tilskipunin er liður í áformi Evrópubanda-
lagsins að koma á einum sameiginlegum 
markaði aði ldarr íkjanna og að samræma og 
samhæfa efnahagsstefnu þessara r ík ja . Með 
þessu stefnir bandalagið að því að efla efna-
hags- og atvinnulíf í bandalagsr íkjunum, 
skapa stöðugan og jafnan hagvöxt, festu í 
efnahagsmálum, betri l ífskjör og nánari sam-
vinnu þeirra r ík ja , sem að bandalaginu 
standa. 

3.1.1 Gildissvið ákvörðunar 
um fjármagnshreyfingar 

Tilskipun Evrópubandalagsins frá júní 
1988 fylgir yfirlit um fjármagnshreyfingar, 
sem ætlað er að greiða fyrir f ramkvæmd 
ákvörðunarinnar um frjálsar f jármagnshreyf-
ingar. Þetta yfirlit fellur undir atriðaskrá, sem 
er í þret tán liðum. Verður hér reynt að lýsa í 
stærstum drát tum þeim atriðum, sem falla 
undir fr jálsar f jármagnshreyfingar samkvæmt 
þessu yfirliti. 

1. Beinar fjárfestingar 
Stofnun eða stækkun útibúa eða nýrrar 

starfsemi að fullu í eigu þess aðila, sem 

leggur fram f jármagn, og yfirtaka að fullu 
á starfandi fyrirtæki. Einnig þátt taka í 
nýju eða starfandi fyrirtæki með það að 
markmiði að stofna til eða viðhalda varan-
legum fjárhagslegum tengslum. Ja fn f ramt 
lánveiting til fimm ára eða lengri t íma eða 
endurfjárfest ing hagnaðar í sama skyni. 

2. Fjárfesting í fasteignum 
Kaup einstaklinga og lögaðila á fast-

eignum og landi og bygging fasteigna í 
öðru landi til einkanota eða í ábataskyni. 
Einnig afnota- og byggingarréttur m.a. 

3. Verðbréfaviðskipti 
Heimildir innlendra aðila til að kaupa 

erlend verðbréf, skuldabréf og hlutabréf 
(skráð á verðbréfaþingi eða ekki), og sams 
konar heimild fyrir erlenda aðila til kaupa 
á bréfum á innlendum markaði. Jafnframt 
heimild til að bjóða innlend verðbréf á er-
lendum markaði og veita viðtöku erlend-
um bréfum á innlendum markaði. 

4. Viðskipti með hlutdeildarbréf 
verðbréfasjóða 

Hliðstætt við það, sem segir um verð-
bréfaviðskipti undir 3. lið. 

5. Viðskipti með ýmis önnur verðbréf 
Hliðstætt við 3. lið. Hér er einkum átt 

við bréf, gefin út til skamms t íma, t .d . 
víxla, gefna út af ríkissjóði eða öðrum 
aðilum, innlánsskírteini (certificates of 
deposit), ýmis viðskiptabréf banka 
o.s.frv. 

6. Bankareikningar 
Sparisjóðs- og ávísanareikningar inn-

lendra aðila við erlenda banka og sam-
svarandi fyrir erlenda aðila við innlenda 
banka. 

7. Greiðslufrestur 
Greiðslufrestur, tengdur viðskiptasamn-

ingi til allt að eins árs, f rá einu til f imm ára 
og til lengri t íma en fimm ára, veittur inn-
lendum aðila af erlendum aðila og sam-
svarandi. 
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8. Lán og greiðslufrestir 
Hvers konar f j á rmögnun, veitt af f jár-

málastofnun, og greiðslufrestir, sem falla 
ekki undir liði 1 ,7 og 11. Veðlán húsbyggj-
enda og íbúðarkaupenda, neytendalán og 
eignarleiga. 

9. Tryggingar og ábyrgðir 
Veittar af innlendum aðilum til erlendra 

aðila og öfugt. 

10. Greiðslur vegna tryggingasamninga 
Iðgjöld og greiðslur vegna samninga 

milli innlendra líftryggingarfélaga og 
erlendra aðila og samsvarandi. Einnig 
aðrar f jármagnshreyfingar vegna trygg-
ingasamninga. 

11. Persónulegar yfirfœrslur 
Lán, gjafir, heimanmundur, arfur, eigna-

yfirfærslur í tengslum við búferlaflutninga 
og aðrar yfirfærslur af því tagi. 

12. Flutningur milli landa 
á gjaldeyri og verðbréfum 

Verðbréf og hvers kyns greiðslumiðlar. 

13. Aðrar fjármagns hreyfingar 
M.a. skaðabætur, endurgreiðsla vegna 

riftunar samnings, greiðslur vegna höf-
undarrét tar auk sérstaks liðar, ýmislegt, 
til að taka af tvímæli um, að skráin felur 
ekki í sér tæmandi talningu á f jármagns-
hreyfingum. 

Tilskipunin um frjáls gjaldeyrisviðskipti 
kveður svo á að þegar stórfelldar 
skammtímahreyfingar f jármagns til eða frá 
þriðja ríki raski alvarlega fjárhagslegri stöðu 
eins eða fleiri aðildarríkja eða skapi alvarlega 
spennu í gengismálum innan bandalagsins 
eða milli bandalagsins og r íkja utan þess, 
skuli aðildarríkin ráðfæra sig sín á milli um 
hvers kyns aðgerðir, sem ráðist væri í til að 
vinna bug á þessum vandamálum. Samhæfing 
aðgerða skal fara fram á vettvangi nefndar 
seðlabankast jóra og peningamálanefndar 

f ramkvæmdast jórnarinnar að frumkvæði 
framkvæmdast jórnarinnar eða aðildarríkis. 

3.1.2 Takmarkanir á fjármagnshreyfingum 
Enda þótt tilskipunin frá júní 1988 boði 

frelsi í f jármagnshreyfingum, munu samt sem 
áður áfram verða uppi ýmsar takmarkanir á 
þessu sviði. Skilgreining Evrópubandalagsins 
á fr jálsum fjármagnshreyfingum er þrengri en 
skilgreining Efnahags- og framfarastofnunar-
innar í París, O E C D , sem telur réttinn til 
s tofnunar falla undir hugtakið frjálsar f jár-
magnshreyfingar. Evrópubandalagið lítur 
ekki svo á að frjálsar f jármagnshreyfingar 
tryggi sjálfkrafa rétt til s tofnunar og starfsemi 
fyrirtækja. Einstök aðildarríki Evrópubanda-
lagsins geta jafnframt reist skorður við beinni 
fjárfestingu og fasteignakaupum aðila frá 
öðru EB-landi. 

Enda þótt Evrópubandalagið hafi ákveðið 
að fella niður allar hömlur, sem lagðar eru á 
gjaldeyrisviðskipti, er rétt að athuga, að í því 
felst ekki nauðsynlega, að þau heimili erlend-
um aðilum að f járfesta án takmarkana í 
löndum sínum. Ýmis dæmi eru um fyrirvara 
gagnvart fjárfestingu erlendra aðila í til-
teknum atvinnugreinum. Reynslan af fram-
kvæmd sáttmála Efnahags- og framfarastofn-
unarinnar í París um frelsi í f jármagnshreyf-
ingum virðist leiða í ljós þá meginstefnu, að 
gjaldeyrisviðskiptin séu frjáls , en þó séu út-
lendingum ekki veittar skilyrðislausar heimildir 
til beinnar f járfestingar í einstökum greinum 
atvinnurekstrar. Koma í þessu efni stundum 
til öryggis- og varnarsjónarmið, nýting nátt-
úruauðlinda eða önnur starfsemi, sem ekki er 
talið heppilegt að lúti forsjá útlendinga, t .d. á 
sviði samgangna og f jarskipta. 

Frjálsar gjaldeyrisyfirfærslur og réttur til 
s tofnunar og starfsemi tengjast því, þegar 
kemur að beinum fjárfest ingum. Enda þótt 
gjaldeyrisyfirfærslur séu fr jálsar , geta ýmsar 
hömlur á stofnun og starfsemi fyrirtækja 
komið í veg fyrir f járfestingar fyrirtækja í 
öðru landi. 

Takmörkunum á þessu sviði er gjarnan 
skipt í f jó ra meginflokka. Þeir eru: Atvinnu-
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greinar, sem njóta sérstakrar verndar, einka-
sölur, lög um fasteignakaup útlendinga og 
félagalög og starfshættir, sem heimila eða 
áskilja takmarkanir gagnvart erlendum aðil-
um. 

3.2 Fjármálaþjónusta 
Sameining f jármagnsmarkaða er reist á 

tveimur meginstoðum. Annars vegar er um 
að ræða hindrunarlausan flutning f jármagns 
milli landa. Hins vegar er um að ræða frjálsa 
samkeppni þvert á landamæri á sviði fjármála-
þjónustu. Hvað hið fyrrnefnda áhrærir, hafa 
á undanförnum misserum verið stigin stór 
skref í flestum löndum O E C D til að létta 
hömlum af f jármagnshreyfingum. Á síðar-
nefnda sviðinu hefur þróunin e.t.v. ekki verið 
jafn stórstíg, en stefnir engu að síður ákveðið 
í eina átt. 

Sameining hinna evrópsku markaða fyrir 
f já rmálaþjónustu í einn markað spannar þr jú 
meginsvið. Þau eru: 

- bankastarfsemi 
- vátryggingar 
- verðbréfaviðskipti. 

Sameinaður markaður Evrópubandalags-
ins fyrir f jármálaþjónustu byggist á þeirri 
meginreglu, að þjónustu, sem boðin er fram 
og seld með lögmætum hætti í einu aðildar-
landi, megi b jóða fram og selja án hindrana í 
öðru aðildarlandi. 

Á þessum grundvelli áformar Evrópubanda-
lagið að reisa hinn sameinaða f jármagns-
markað á þremur meginreglum. Þær eru: 

1 að löggjöf Evrópubandalagsr íkjanna verði 
samhæfð í þá veru að skapa f jármálastofn-
unum sambærileg samkeppnisskilyrði á hin-
um sameinaða markaði 

2 að sérhver f jármálastofnun sæti eingöngu 
eftirliti af hálfu yfirvalda í heimalandi sínu, 
en ekki af hálfu yfirvalda í gistilandi 

3 að sérhver f jármálas tofnun, sem fengið 
hefur starfsleyfi í heimalandi sínu og full-
nægt skilyrðum, sem þar eru sett, öðlist sjálf-

krafa rétt til að starfa í öllum öðrum 
löndum Evrópubandalagsins. 
Þessar meginreglur fela í sér, að hvert 

aðildarland Evrópubandalagsins hyggst við-
urkenna reglur annars um starfsemi og eftirlit 
með starfsemi f jármálafyrir tækja. Samstarf 
Evrópubandalagsríkja á þessu sviði er reist á 
grundvelli sameiginlegra lágmarksreglna. 
Þær koma hins vegar ekki í veg fyrir, að settar 
verði strangari reglur í einstökum löndum um 
starfsemi innlendra fyrirtækja en gilda um er-
lend fyrirtæki, sem starfa í viðkomandi landi. 
Gera má ráð fyrir, að þetta eigi einkum við, 
þegar um er að ræða kröfur , sem lúta að því 
að treysta stöðu notenda þeirrar þjónustu, 
sem fjármálastofnanir bjóða f ram. Eftirlits-
kerfið, sem hér um ræðir má heita einfalt og 
virðist laust við miðstýringu, en byggir á 
auknu samstarfi eftirlitsaðila í hverju landi 
um sig. Gera má því skóna, að land utan Evr-
ópubandalagsins öðlist ekki rétt til að reka 
f jármálaþjónustufyrir tæki innan bandalags-
ins nema að því tilskildu, að landið veiti fyrir-
tækjum Evrópubandalagsins rétt til starfsemi 
innan sinna landamæra. 

4. Hagþróun innan Evrópubandalagsins 
Almennt má gera ráð fyrir því, að frjálsar 

f jármagnshreyfingar stuðli að því, að f jár-
magnið leitar þangað, sem framleiðni þess er 
mest og það gefur mest af sér. Má því gera ráð 
fyrir, að þær verði til að auka hagsæld á efna-
hagssvæðinu, sem þær ná yfir. Hér geta jafn-
framt komið til tekjuskiptingaráhrif. Leiða 
má fræðileg rök að því, að útstreymi f jár-
magns umfram innstreymi gæti leitt til minni 
framleiðni vinnuaflsins og samdráttar í at-
vinnutekjum. Á móti kæmu auknar fjármagns-
tekjur , sem féllu f jármagnseigendum í skaut. 
Að sama skapi gæti hreint innstreymi f jár-
magns aukið framleiðni vinnuafls og atvinnu-
tekjur , og þá er vitaskuld átt við f jármagn, 
sem varið væri til arðsamra verkefna. Tekju-
skiptingaráhrifin í hinu síðara dæmi myndu 
snúast við borið saman við fyrra dæmið. 

Tölulegt mat á efnahagslegum áhrifum 
vegna bættrar nýtingar framleiðsluafla og 
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tekjuskipt ingaráhrifum er miklum erfið-
leikum bundið, og verður almenn lýsing á 
áhrifum af þessu tagi að nægja. Á hinn bóginn 
má gera ráð fyrir, að áhrif þessi kunni að 
nokkru að vera komin f ram, að svo miklu 
leyti sem frelsis hefur þegar gætt í f jármála-
viðskiptum innan bandalagsins, einkum á ní-
unda áratugnum, og raunar hvar sem slíku 
viðskiptafrelsi er til að dreifa. 

Frjáls fjármálaviðskipti munu óefað hafa 
jákvæð áhrif á sparnað og fjárfestingu. Nýir 
möguleikar skapast til að mæta óskum spari-
f járe igenda og f jár fes tenda, þó að bein áhrif 
frjálsra f jármálaviðskipta á sparnað séu hins 
vegar talin óviss. Aukið frjálsræði mun leiða 
til harðnandi samkeppni banka og annarra, 
sem hafa milligöngu um og reka fjármálavið-
skipti. Aukin samkeppni milli fyrirtækja á 
þessu sviði kemur sparif járeigendum og f jár-
festendum til góða, enda má gera ráð fyrir, að 
hún leiði til aukinnar f jölbreytni og ódýrari 
þjónustu. 

í ýmsum löndum hefur gjaldeyrishömlum 
verið beitt til að einangra f já rmagnsmarkað 
frá umheiminum í því augnamiði að halda 
vöxtum lægri en gerist og gengur í öðrum 
löndum.4 1 Hefur markmið slíkrar stefnu á 
stundum verið að halda í skef jum fjármagns-
kostnaði, sem stofnast vegna skulda hins opin-
bera. Lægri tilkostnaði vegna skulda ríkis-
sjóðs eða annarra opinberra aðila að þessu 
leyti má jafna við skatt á sparif járeigendur, 
sem bera minna úr býtum en ef gjaldeyrisvið-
skipti væru frjáls. A ð svo miklu leyti sem 
stjórnvöld kjósa að skattleggja sparifjáreig-
endur leiða frjáls gjaldeyrisviðskipti til þess, 
að skattlagningin verður með beinni og sýni-
legri hætti en hinn dulbúni skattur, sem gjald-
eyrishöftin fela í sér. 

A ð svo miklu leyti sem frjáls gjaldeyrisvið-
skipti leiða til þess, að horfið verður frá því að 
skapa sérstaka farvegi fyrir f já rmagn á vildar-
k jö rum, munu þau d ragaúr svokallaðri hólfa-
skiptingu markaðarins og leiða til þess, að 
samspil vaxta og arðsemi fjárfestingar skeri 
úr um, hvert f já rmagn streymir og í hvaða 
verkefni er ráðist. 

4.1 Ríkisfjármál 
Það er útbreidd skoðun, að ríkisstjórnir 

hafi minna svigrúm í f jármálum ríkisins, 
þegar gengi er haldið föstu en þegar gengi er 
látið fl jóta. Eigi hún við rök að styðjast, þurfa 
ríkisstjórnir Evrópu að efla til muna samstarf 
sitt í r íkisf jármálum, vilji þær gera mynt-
bandalag r ík janna að raunhæfum kosti. 

Tvær meginástæður eru bornar f ram til 
stuðnings þeirri skoðun, að sameiginlegt 
myntkerfi sé ósamrýmanlegt óháðri f jármála-
stjórn. Önnur er sú, að úr því að sameigin-
legur gjaldmiðill hefur í för með sér, að ríkis-
stjórnir geta ekki lengur fellt gengi eigin gjald-
miðils, þurfi þær á einhverjum öðrum högg-
deyfi að halda til að mæta efnahagslegum 
áföllum. Að genginu frátöldu blasa ríkisfjár-
málin við til að gegna þessu hlutverki. Taka 
má dæmi um byggðarlag í efnahagslegri hnign-
un. Hefði byggðarlagið eigin mynt, myndi 
gengisfelling lækka launakostnað (að því 
gefnu, að laun breytist ekki í kjölfar gengis-
fellingar) og skapa með því svigrúm fyrir ný 
störf. En með því að byggðarlagið hefur enga 
eigin mynt, skapast hætta á, að atvinnuleysi 
færist í vöxt, sem framkallar tilfærslur gegn-
um skatta- og atvinnuleysistryggingakerfið. 
Með samsvarandi rökum virðist sem kreppu-
lönd innan sameiginlegs myntkerfis muni 
þarfnast f járhagsaðstoðar frá hinum löndun-
um. 

Hin röksemdin fyrir því, að ójafnvægi í 
r íkisfjármálum sé sérlega skaðlegt landi, sem 
hefur sameiginlega mynt með öðrum lönd-
um, lýtur að því, að slíkt ójafnvægi, sem birt-
ist vitaskuld einkum í ríkishalla, kunni að 
leiða til óhæfilegrar erlendrar lántöku og 
skuldasöfnunar. 

4.2. Áhrif á gengis- og vaxtaþróun 
og gengissamstarf 
4.2.1 Myntbandalag Evrópu 

Á árinu 1989 var lögð fram skýrsla Delors-
nefndarinnar svonefndu, sem skipuð var seðla-
bankast jórum aðildarlanda Evrópubanda-
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lagsins undir forsæti Jacques Delors, forseta 
f ramkvæmdast jórnar bandalagsins.5) í skýrsl-
unni eru settir f ram þrír áfangar á leiðinni að 
myntbandalagi Evrópu, sem leiðtogar Evrópu-
bandalagsríkjanna lýstu yfir sem sameigin-
legu markmiði á fundi sínum í Madríd í júní 
1989. 

Fyrsti áfanginn að myntbandalagi Evrópu 
felst í gildistöku ákvörðunar Evrópubanda-
lagsins um frjálsar f jármagnshreyfingar frá 1. 
júlí 1990 og auknu samstarfi Evrópur ík ja um 
mótun s tefnunnar í peningamálum. Annar 
áfanginn felst í því að koma á fót sameigin-
legri peningastofnun, Seðlabanka Evrópu. 
Þriðji áfanginn lýtur að því að festa óaftur-
kallanlega gengi milli einstakra gjaldmiðla, 
sameiningu gjaldeyrisvarasjóða og loks út-
gáfu sameiginlegrar Evrópumyntar . Þegar 
þessum áfanga hefur verið náð, leiðir af sjálfu 
sér, að ein stefna verður r íkjandi með aðildar-
þjóðunum í peningamálum, vaxta- og gengis-
málum. Þessi stefna verður mótuð af Seðla-
banka Evrópu, sem búast má við að sniðinn 
verði að þýskri fyrirmynd í megindráttum og 
verði sjálfstæð stofnun, sem hafi að markmiði 
að stuðla að stöðugleika í verðlagsmálum. 
Fyrsti vísir að hinum fyrirhugaða Evrópu-
banka birtist í sérstakri samstarfsnefnd um 
peningamál Evrópu, sem hóf störf á miðju ári 
1990. 

Gríðarlegur viðskiptakostnaður mun spar-
ast við að taka upp eina mynt. Gengisáhætta 
mun heyra sögunni til og þá ja fnf ramt sá hluti 
f jármagnskostnaðar , sem af henni stafar. 
Þetta skapar hagræði við rekstur og stjórn 
fyrir tækja, sem ekki þurfa lengur að kosta 
miklu til að leysa vandamál, sem hljótast af 
sveiflum í gengi einstakra gjaldmiðla. Verð-
samanburður verður hreinn og skír milli 
landa, sem mun leiða af sér aukna samkeppni 
til hagsbóta fyrir kaupendur vöru og þjón-
ustu. 

Myntbandalagið skapar hagstæð skilyrði 
fyrir hagvexti við skilyrði stöðugs verðlags. 
Ný og hagstæðari skilyrði atvinnufyrirtækja 
til vaxtar og viðgangs gefa færi á bættum lífs-
k jö rum almennings. 

4.2.2 Evrópska myntsamstarfið EMS 
Evrópska myntsamstarfið (European 

Monetary System, EMS) hefur verið þunga-
miðjan í peningakerfi Evrópu á síðustu t íu 
árum eða svo. Aðild að samstarfinu eiga nú : 
Belgía, Danmörk , Frakkland, Holland, í r -
land, Ítalía, Lúxemborg, Spánn og Vestur-
Þýskaland. Bretland, Grikkland og Portúgal 
standa utan samstarfsins. Myntsamstarfið 
byggist á því, að hver gjaldmiðill hefur skil-
greint viðmiðunargengi gagnvart hver jum 
hinna gjaldmiðlanna og gagnvart gjaldmiðils-
einingunni E C U (European Currency Uni t ) , 
og mega einstakir gjaldmiðlar sveiflast um 
viðmiðunargengið innan ákveðinna marka , 
sem yfirleitt eru 2,25% til hvorrar áttar. ítalska 
líran mátti sveiflast um 6% um viðmiðunar-
gengi, en frá janúar 1990 gilda sömu viðmið-
unarmörk um hana og aðra gjaldmiðla í sam-
starfinu. Spánn gerðist aðili að myntsamstarf-
inu 1989 með 6% viðmiðun. 

Taki gengi gjaldmiðils að færast of nærri 
viðmiðunarmörkum, er gert ráð fyrir, að við-
komandi seðlabanki leitist við að tryggja, að 
gengið nálgist viðmiðunargengið að nýju með 
því að kaupa eða selja gjaldeyri á markaði . 
Þegar svo stendur á eða þegar kreppir að gjald-
eyrisvarasjóðnum, geta einstakir seðlabank-
ar fengið lán hjá seðlabönkum annarra aðild-
arþjóða. Um er að ræða lán til langs t íma eða 
skamms eftir atvikum, og myndar samstarf 
þetta eins konar aukagjaldeyrisvarasjóð, sem 
einstakir bankar geta leitað í, þegar svo ber 
undir.6) 

Samstarf Evrópur íkja í gengismálum hvílir 
á því, að aðildarlöndin fylgi áþekkri efna-
hagsstefnu. Verði veruleg brögð að því, að 
land víki frá þeirri meginstefnu, kemur skjót t 
til þess, að spenna skapast innan myntkerfis-
ins, sem hlýtur að lokum að kalla á breytingu 
á gengisviðmiðunum til að mynda nýtt ja fn-
vægi í kerfinu. 

Gengisviðmiðanir myntsamstarfsins hafa 
ellefu sinnum tekið breytingum frá upphafi 
samstarfsins 1979. Síðasta breyting af þessu 
tagi átti sér stað í janúar 1987. 

Gengissamstarf Evrópur ík janna miðar að 
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stöðugleika milli nafngengis einstakra mynta. 
En það er þróun raungengisins sem sker úr 
um, hvort sá stöðugleiki fái staðist. Af þessu 
skapast nauðsyn á að samhæfa efnahagsstefnu 
aði ldarr íkjanna í meginatriðum í því skyni að 
stuðla að sambærilegri verðlags- og kostnað-
arþróun og þróun annarra hagstærða, sem 
áhrif hafa á gengið eða almennar væntingar 
um gengisþróun í framtíðinni. Samhæfing 
efnahagsstefnunnar felur í senn í sér viðbrögð 
við hættunni, sem kann að stafa af frjálsum 
gjaldeyrisviðskiptum, og fyllir upp í tóma-
rúmið, sem takmarkað svigrúm einstakra 
landa í peninga- og vaxtamálum leiðir til. 
Enda þótt annar eða betri kostur virðist ekki 
vera fyrir hendi til að leysa úr vandamálum, 
sem leiðir af alþjóðlegu samstarfi í efnahags-
málum, eru ýmsar efasemdir uppi um, hvort 
reynast muni unnt að koma á þeirri samhæf-
ingu milli einstakra landa í efnahagsmálum, 
sem nauðsynleg er. Er m.a. bent á í þessu 
sambandi , að mikilvægi þýska marksins innan 
evrópska myntkerfisins leiði til mikilla áhrifa 
þýska seðlabankans, sem ýmis ríki eigi erfitt 
með að sætta sig við. Einnig hefur verið á það 
bent , að ýmis lönd eigi eftir að leysa skipu-
lagsbundin vandamál heima fyrir, t .a .m. í 
tengslum við uppbyggingu einstakra atvinnu-
greina, og meðan slíkur vandi sé óleystur, 
muni áfram reynast nauðsynlegt að ráðast í 
aðlögun innan myntkerfisins og breytingar á 
viðmiðunargengi. 

Áhrif myntsamstarfsins má draga saman í 
helstu atriðum með eftirfarandi hætti. Dregið 
hefur verulega úr sveiflum í gengi gjaldmiðla 
aðildarlandanna f rá því að samstarfið komst á 
legg. Þessi árangur hefur náðst án þess að til 
kæmu óhófleg inngrip seðlabanka með 
kaupum og sölu gjaldeyris á markaði. Ekki 
hefur reynst nauðsynlegt að herða á gjaldeyr-
ishöftum, heldur hefur verið dregið úr þeim á 
tímabilinu. Aukinn stöðugleiki í gengismál-
um hefur ekki verið keyptur því verði, að 
f ram kæmi aukin tilhneiging til að vextir 
sveifluðust af meiri krafti en á fyrri tíð.7) 

Ríki jafnvægisleysi í gengismálum, geta 
skammtímahreyfingar f já rmagns reynt á þan-

þol evrópska myntkerfisins EMS, nema stjórn-
völd beiti viðnámi gegn slíkum f jármagns-
hreyfingum. Viðnám getur m.a. falist í t íma-
bundnum vaxtahækkunum til að koma í veg 
fyrir, að f jármagn leiti úr landi. Hversu 
miklar slíkar vaxtabreytingar þurfi að vera, 
fer vitaskuld eftir markaðsaðstæðum á hverj-
um t íma, væntingum þátt takenda á markaði 
og viðhorfi gagnvart áhættu o.fl. 

A t ímum sæmilegs stöðugleika i gengismál-
um ráðast áhrif frjálsræðis í gjaldeyrisvið-
skiptum á gengi einstakra gjaldmiðla að miklu 
leyti af staðkvæmdaráhrifum milli einstakra 
eignarforma. Með staðkvæmdaráhrifum er 
átt við, að hve miklu leyti væntanlegir kaup-
endur eða eigendur telja hliðstæðar eignir í 
mismunandi gjaldmiðlum jafngildar til nota 
eða verðgildis. Ríki almennt það viðhorf, að 
vænta megi breytinga á gengi gjaldmiðla, 
eykst áhættan við að eiga eignir, skráðar í 
veikari gjaldmiðlinum, og dregur þá úr stað-
kvæmdaráhrifunum. Við þessar aðstæður 
skapast þrýstingur á st jórnvöld, sem ráða 
veiku myntinni, að hækka vexti í þeirri mynt í 
því skyni að vinna upp gengisáhættuna, sem 
myntin hefur tekið á sig. Kveður þeim mun 
fastar að þessum þrýstingi á stjórnvöld eftir 
því sem staðkvæmdaráhrifa gætir í meiri 
mæli. Er stundum komist svo að orði, að 
þegar fullkomin staðkvæmni ríkir milli sam-
bærilegra eigna, skráðra í mismunandi mynt-
um, glati stjórnvöld sjálfsforræði við st jórn 
peningamála, því að þau eigi í raun engra 
kosta völ annarra en að láta vexti vega upp á 
móti sveiflum í gengismálum, af hvaða rótum 
sem slíkar sveiflur kunna annars að vera 
runnar. 

4.2.3 Sjálfstœð peningamálastjórn 
Engum blöðum er um það að fletta, að 

gengissamstarf eins og evrópska myntkerfið 
EMS felur í sér þrengir mjög svigrúm ein-
stakra aðildarríkja til að fylgja óháðri stefnu í 
vaxtamálum. Vextir hljóta öðrum þræði að 
taka mið af almennum væntingum um sveiflur 
í gengi gjaldmiðils innan viðmiðunarmarka 
og því, hver gengisleiðréttingin kunni að 
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verða, komi til breytinga á viðmiðunargengi. 
Áhrif gjaldeyriskerfis, þar sem gengi gjald-
miðla er stöðugt og gjaldeyrisviðskipti frjáls, 
eru m.a. þau, að nafnvextir verða áþekkir 
milli landa, en mismunurinn á vöxtum endur-
speglar e.t.v. fyrst og fremst mun á áhættu 
eftir löndum auk þess munar, sem kann að 
vera milli landa á sparnaði að tiltölu við 
fjármagnseftirspurn. 

Sú skoðun er útbreidd, að frjáls gjaldeyr-
isviðskipti og fastskorðað gengi milli mynta 
leiði til þess, að um sjálfstæða peningamála-
stjórn af hálfu einstakra landa verði naumast 
að ræða. T.a .m. leggur þátttaka í evrópska 
myntkerfinu EMS miklar kvaðir á einstök 
aðildarríki í sambandi við mótun og fram-
kvæmd stefnunnar í peningamálum. 

Ástæða er til að grafast fyrir um merkingu 
hugtaksins sjálfstæði í tengslum við stefnu 
stjórnvalda í peningamálum. Gera má grein-
armun á algjöru sjálfstæði og afstœðu sjálf-
stæði, þegar stjórn peningamála er annars 
vegar. Með algjöru sjálfstæði er átt við hag-
kerfi, sem er fullkomlega einangrað frá 
umheiminum í þeim skilningi, að innlendum 
sparnaði er algerlega haldið innan landamæra 
ríkisins. Krafa um algert sjálfstæði í þessari 
merkingu hugtaksins krefst þess, að beitt sé 
höftum á gjaldeyrisviðskipti. Með afstæðu 
sjálfstæði í peningamálum er átt við að halda 
nokkru sjálfræði gagnvart umheiminum, 
einkum m.t.t . til þess, hvernig hagvöxtur og 
verðbólga vegast á. Vöxtur einstakra hag-
stærða þarf t.d. ekki nauðsynlega að vera 
hinn sami alltaf í öllum löndum, viðskipta-
halla á tilteknu árabili má jafna upp með 
afgangi síðar. Á hinn bóginn er fullljóst, að 
naumast verður komist hjá því, að lönd, sem 
hafa með sér myntsamstarf, sem miðar að 
stöðugleika milli einstakra gjaldmiðla og 
leyfa frjáls gjaldeyrisviðskipti, samræmi 
stefnu sína í peningamálum í helstu atriðum. 

5. Frjálsar fjármagnshreyfíngar 
og íslenskt efnahagslíf 
5.1 Fjármagn og arðbœr verkefni 

Ein helsta röksemdin gegn gjaldeyris-

höftum er, að þau komi í veg fyrir, að mark-
aðsöflin leiði til hagkvæmustu ráðstöfunar 
framleiðsluafla, þ.e. að f jármagnið renni 
þangað, sem það ber mestan arð, með sam-
svarandi áhrifum á atvinnustarfsemi og skipt-
ingu vinnuaflsins á starfsgreinar. Hömlur á 
fjármagnshreyfingar geta raskað vöru- og 
þjónustuviðskiptum og spillt samkeppnis-
stöðu fyrirtækja, sem sæta lakari kjörum á 
fjármagni en keppinautar þess. 

Skilyrði þess, að afnám hafta á f jármagns-
hreyfingar leiði til hagkvæmrar ráðstöfunar 
framleiðsluþátta fyrir tilstilli alþjóðlegra 
strauma spari- og fjárfest ingarfjár , er, að 
eðlilegt samhengi sé milli breytinga á vöxtum 
og gengi. Til dæmis getur reynst þýðingar-
laust fyrir stjórnvöld að halda bæði gengi og 
vöxtum föstum. Leiði slík viðleitni til þess, að 
ávöxtun erlendra eigna fari fram úr ávöxtun 
sambærilegra innlendra eigna, rennur fé einka-
aðila úr landi. Til að vega upp á móti rýrnun 
gjaldeyrisvarasjóðs neyðast opinberir aðilar 
til að skapa samsvarandi f járstrauma inn í 
landið fyrir tilstilli erlendrar lántöku. Til að 
koma í veg fyrir rás atburða af þessu tagi 
verður annað tveggja undan að láta, vextirnir 
eða gengið. 

Hitt er annað, að frjálsar fjármagnshreyf-
ingar einar og sér nægja ekki í öllum tilvikum 
til að tryggja hagkvæmustu ráðstöfun fram-
leiðslukrafta, þótt þær stuðli að henni. Stirð-
leiki á öðrum mörkuðum efnahagslífsins, t.d. 
á vöru- eða vinnumarkaði, getur spillt fyrir 
hagkvæmni í efnahagslífinu, þótt f jármagnið 
renni frjálst að og frá landinu. Jafnframt geta 
ýmis stjórnvaldsboð, svo sem mismunandi 
skattareglur í einstökum löndum, rekið fleyg 
á milli f jármagnskostnaðar, eins og hann 
ákvarðast á markaði, og kostnaðar að teknu 
tilliti til skatta. Mismunandi kostnaður á f jár-
magni, skapaður t.d. með skattalegum ívilnun-
um, getur getið af sér verulega f járstrauma og 
gerir það raunar yfirleitt. Þeim mun þyngri 
verða slíkir straumar sem ívilnunin er meiri. 
Þannig geta skattaívilnanir sem hægast örvað 
fjárfestingu og atvinnustarfsemi. En þá er 
ekki sjálfgefið, að afrakstur allrar þeirrar 
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f járfest ingar, sem ráðist er í við slík skilyrði, 
geti staðið undir raunverulegum vaxtakostn-
aði, reiknuðum fyrir skatta. Dæmi um þetta 
eru alkunn hér á landi. 

5.2 Ríkisfjármál 
Eftir því sem samstarf í gjaldeyris- og 

gengismálum gerist nánara með löndum, 
reynir meira á s tefnuna í r íkisfjármálum. 
Ríkisfjármálin þurfa að bera uppi aðlögun að 
ytri áföllum líkt og gengis- og peningamál 
áður. Að sama skapi reynir mjög á, að ríkis-
búskapurinn grafi ekki undan tiltrú á gengis-
stefnunni og jafnvægi á gjaldeyrismarkaði. 

E.t .v. má orða það svo, að áhrifa stefnunn-
ar í r íkisf jármálum gæti með skýrari hætti en 
ella, þegar f jármagnshreyfingar eru frjálsar 
og gengi stöðugt. Lausatök í r íkisf jármálum, 
sem kunna t .d. að birtast í halla á ríkisbú-
skapnum, gnaga rætur gengisfestunnar með 
því að kynda undir verðbólgu og rýra verð-
gildi myntarinnar. A ð svo miklu leyti sem 
ríkisfjármálin hafa bein og óbein áhrif á vexti 
og gengi, sem mestu valda um fjármagnshreyf-
ingar að og frá landi, gerast þau með sama 
hætti orsakavaldur sveiflna á gjaldeyrismark-
aði. Við þau skilyrði, sem hér hefur verið lýst, 
er r íkisf jármálunum markað þrengra svigrúm 
en ella. Hafi stefnan í þeim efnum skaðleg 
áhrif, koma þau skjótar fram en þar, sem fjár-
magnshreyfingum eru reistar öflugar skorður 
eins og víða hefur verið fram á síðustu ár. Og 
þar sem saman fara fr jálsar f jármagnshreyf-
ingar og algjör festa í gengismálum eða mynt-
bandalag, geta ríkisfjármálin stuðlað að nán-
ast óbærilegri röskun. Hún myndi birtast sem 
alvarleg raungengisbreyting í gengisfyrirkomu-
lagi eins og Íslendingar þekkja af eigin raun. 
Sömu áhrif kæmu fram innan myntsamstarfs 
eins og Evrópuríkin hafa haft með sér frá 
árinu 1979 á vettvangi EMS. 

Hvort rétt sé að orða það svo, að ný skilyrði 
hafi í för með sér missi sjálfstæðis í ríkisfjár-
málum, eða hvort eðlilegra sé að komast öðru 
vísi að orði, skiptir ekki höfuðmáli í þessu 
sambandi. Hvaða orð sem valin eru um þetta 

atriði virðist hið efnislega inntak felast í því, 
að svigrúm til að gera glappaskot í r íkisfjár-
málum er miklum mun þrengra en þar sem 
hömlur eru reistar við f jármagnshreyfingum. 
Jafnf ramt virðist ljóst, að naumast verður 
komist hjá því, að lönd, sem hafa með sér 
myntsamstarf, sem miðar að stöðugleika milli 
einstakra gjaldmiðla og leyfa frjáls gjaldeyr-
isviðskipti, samræmi efnahagsstefnu sína í 
helstu atriðum. 

5.3 Vaxta- og peningamál 
Einsýnt virðist, að svigrúm stjórnvalda á 

sviði vaxta- og peningamála takmarkast 
mjög, þegar f já rmagn flæðir frjálst yfir landa-
mæri, og þeim mun meira sem gengi gjald-
miðilsins er fastar skorðað gagnvart öðrum 
myntum. Ein þýðingarmesta takmörkunin á 
gjaldeyrisreglum felst í að meina erlendum 
aðilum að öðlast skilyrðislausan yfirfærslurétt 
á eignum, sem þeir kunna að eiga í innlendum 
gjaldeyri, einkum skuldabréfum, bankainn-
stæðum og öðrum vaxtaberandi eignum. Hafa 
hömlur af þessu tagi einatt verið með þeim 
síðustu, sem aflagðar hafa verið í löndum, 
sem tekið hafa upp frjáls gjaldeyrisviðskipti, 
og afnám reglna á öðrum sviðum látið hafa 
forgang. 

Í landi, þar sem gengi gjaldmiðilsins er 
haldið stöðugu yfir alllöng tímabil milli þess 
sem gengið er leiðrétt, eins og t.d. hefur verið 
ástundað hér á landi, vekja frjáls gjaldeyr-
isviðskipti óhjákvæmilega upp spurninguna 
um trúverðugleika gengisstefnunnar. Þessi 
spurning er vissulega ævinlega fyrir hendi, en 
hún verður brýnni og ágengari eftir því sem 
f jármagnið flæðir frjálsar inn og út úr land-
inu. Skapist væntingar um gengisfellingu, get-
ur Seðlabanka reynst ókleift að viðhalda 
óbreyttu gengi vegna f já rs t raumanna, sem 
slíkar væntingar skapa, og ört þverrandi 
gjaldeyrisforða. A ð jafnaði verður að gera 
ráð fyrir því, að vextir á innstæðum í inn-
lendum gjaldeyri endurspegli almennt við-
horf um hugsanlega breytingu gengisins í 
framtíðinni. Við þessi skilyrði mótast vextir á 
innlendum markaði einkum af sambærilegum 
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e r lendum vax tak jö rum að viðbættu álagi af 
völdum gengisáhættu. 

Fr já l sar f j á rmagnshreyf ingar að og f rá 
landinu stuðla að því , að innlent vaxtastig 
verði sambærilegt við það, sem gerist og 
gengur í umheiminum í þeim efnum. Heimildir 
íslenskra aðila til e r lendrar lántöku hafa leitt 
af sér, að k j ö r e r lendra lána hafa í g rófum 
drá t tum myndað eins konar efri mörk þeirrar 
vax takröfu , sem skapast he fur á innlendum 
markaði . A ð sama skapi munu heimildir inn-
lendra aðila til kaupa á e r lendum verðbré fum 
hafa í för m e ð sér, að erlend ávöx tunark jö r 
mynda neðri mörk fyrir ávöxtun á sambærileg-
um eignum í ís lenskum k rónum. Til skamms 
t íma litið getur þó myndast munur á inn-
lendum og e r l endum vöxtum, þótt f j á rmagns-
hreyfingar séu f r já l sar . T .d . gætu s t jórnvöld 
séð ástæðu til að mæta f já r f ló t ta með því að 
hækka vexti r ík isverðbréfa , svo að þeir verði 
hærri en a lmennt gerist erlendis, f r emur en að 
fella gengi k rónunna r . 

5.4 Gjaldeyrisstaða og greiðslujöfnuður 
M j ö g erfit t er að áætla töluleg áhrif á gjald-

eyrishreyfingar af auknu fr jálsræði í gjaldeyr-
ismálum. Frelsi, sem verkar til beggja á t ta , 
skapar f j á r s t r auma , sem vegast á. Fer e inkum 
eftir vaxtamun og ho r fum í gengismálum á 
hve r jum t íma hvort gera megi ráð fyrir, að 
a fnám reglna, sem taka til vaxtaberandi inn-
eigna eða papp í r a , skapi net tóinnstreymi f j á r 
eða úts t reymi. Búast má við því, að ýmsir 
aðilar eins og t .d . l ífeyrissjóðir og trygginga-
félög, sem þurfa á því að halda að ávaxta fé 
um lengri eða skemmri t íma, telji nauðsyn-
legt að festa nokkur t fé í e r lendum eignum, 
m.a . í því skyni að leita eft ir vænlegri ávöxtun 
og tryggja ák jósanlega áhættudreif ingu. Aðr -
ir hugsanlegir k a u p e n d u r er lendra verðbréfa 
eru verðbréfas jóð i r og stórfyrir tæki. 

Fyrstu áhrif þess að opna f j á rmagni farvegi 
úr landinu eru í eðli sínu óviss. í meginatr ið-
um ráðast þau af tvennu . Anna r s vegar ráðast 
þau af a lmennum efnahags legum skilyrðum á 
hve r jum t íma og hins vegar ráðast þau af því, 
hvort ávöx tunark jö r in , sem bjóðast þe im, 

sem vilja festa fé í íslenskum k rónum, s tand-
ast samanburð við ávöxtun, sem býðst í er-
lendri mynt . F já rmagnið r ennur þangað , s em 
mestan arð er að fá. Það er því mikilvægt, a ð 
hér á landi bjóðist öruggir kostir við ávöxtun 
f j á rmagns , þegar f j á r f e s t endum stendur til 
boða að kaupa erlend verðbréf. Skapist óvissa 
um ávöxtun eigna í ís lenskum k rónum, m á 
búast við, að fé streymi úr landi. Slík óvissa e r 
ekki óþekkt á Íslandi. Skemmst er að minnast 
breytingar s t jórnvalda á viðmiðun verðtrygg-
ingar snemma árs 1989, umræðu um að leggja 
bann við verðtryggingu og ýmissa ráðagerða 
um íhlutun um vexti. 

A lmenn efnahagsleg skilyrði breytast f r á 
e inum t íma til annars og geta haf t í för m e ð 
sér breytingar á ef t i rspurn eft ir e r l endum 
verðbré fum. Breyting á væntingum einstakl-
inga og fyr i r tækja um f ramvindu efnahags-
mála geta j a fn f r amt valdið sk jó tum áhr i fum á 
ef t i rspurn eftir ve rðbré fum og öðrum er lend-
um eignum. Þeirrar e f t i r spurnar gætir, uns 
viðhorf breytast að nýju vegna breyt tra skil-
yrða eða aðgerða s t jórnvalda. 

Til skamms t íma má heita, að slagsíða haf i 
verið á íslenskum gjaldeyrisreglum að því 
leyti, að íslenskum aðilum he fu r verið gert 
auðveldara að eyða fé í ú t löndum en eiga. 
Fr já ls innflutningur vöru og þ jónus tu auk 
heimilda til er lendrar lán töku , meðan bann 
var lagt við kaupum Íslendinga á e r l endum 
e ignum, leiddi til þess, að s terkrar tilhneig-
ingar gætti til skuldasöfnunar erlendis, án 
þess að j a fn f r amt ætti sér stað e ignamyndun í 
ú t löndum. Heimildir íslenskra aðila til a ð 
eignast erlend verðbréf og aðrar eignir er-
lendis stuðla án efa að bet ra jafnvægi milli 
skuldasöfnunar og e ignamyndunar íslenskra 
aðila í ú t löndum. 

5.5 Agi á hagstjórn og almennar 
tekjuákvarðanir 

Óhæt t mun að ful lyrða, að f r já lsar f j á r -
magnshreyf ingar skapa innlendri hags t jórn 
strangari aga en væri ella fyrir hendi . A ð u r 
var rætt um, að aðgerðir og yfirlýsingar 
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s t jó rnva lda , sem til þess eru fallnar að rýra 
traust á inn lendum f já r fes t ingarkos tum, geta 
leitt af sér tafar lausa f j á r s t r auma úr landinu. 
En þessi agi nær lengra en einungis að ákvörð-
unum s t jórnvalda á vettvangi r ík is f jármála og 
peningamála . A l m e n n a r t ek juákvarðan i r 
fara f r am við allt önnur og strangari skilyrði 
en í efnahagsl í f i , sem er lokað eða hálf lokað 
fyrir f j á rmagnshreyf ingum. Ákvörðun um al-
menna hækkun innlends t i lkostnaðar , t .d . al-
menna l aunahækkun , fær alls ekki staðist, 
nema hún sé reist á aukinni f ramleiðni vinnu-
afls eða öðru ál íka. Hækkun t i lkostnaðar , án 
þess að slíkar fo r sendur séu fyrir hendi , leiðir 
til þeim mun alvarlegri vandamála fyrir sam-
keppniss töðu a tv innufyr i r tækja og viðskipta-
j ö f n u ð sem gengi gjaldmiðilsins er fastar 
skorðað við aðrar myntir . Eft i r því sem 
f já rmagnshreyf ingar eru fr jálsar i verður 
gengi gjaldmiðilsins næmara fyrir innlendri 
kos tnaðarþróun og sá t ími verður æ skemmri , 
sem liðið getur , uns gengisskráningin verður 
leiðrétt . A ð þessu leyti b indur gjaldeyris-
markaður inn hendur v innumarkaðar ins og 
skapar aga, sem stuðlar að því, að t ek ju-
ákvarðanir s tandi á t raus tum efnahagslegum 
grunni. 

5.6 Lántökur og fjárhagsleg 
uppbygging atvinnufyrirtœkja 

A ð ja fnaði má gera ráð fyrir, að hlutabréf 
gefi betri ávöxtun en skuldabréf , og k e m u r sú 
ávöxtun öð rum þræði f r am í ve rðhækkunar -
ágóða h lu tabréfa vegna vaxtar og viðgangs 
fy r i r tækjanna . Reynslan erlendis f rá sýnir, að 
aðilar, sem festa fé , hneigjast yfirleitt til að 
beina hluta f j á r fes t ingar f j á r til kaupa á 
h lu tabré fum í fy r i r tækjum j a fn f r amt skulda-
b r é f a k a u p u m og öð rum ávöxtunarkos tum. 
Engin ástæða er til að búast við öðru en að 
sama gildi um íslenska aðila, sem festa fé , 
hvort sem ræðir um einstaklinga, fyrirtæki 
eða s tofnanir . Þe t ta leiðir til þess, að íslensk 
fyrir tæki, sem hyggjast afla f j á r með hluta-
b ré faú tgá fu , k e p p a á vissan hátt við er lend 
fyrir tæki, þegar heimilt er að kaupa er lend 

verðbréf . Til að standast þá samkeppni verða 
þau að sýna f ram á ja fnaðar lega sambærilega 
ávöxtun hlutabréfaeignar og gefst á e r lendum 
markaði . Þessar aðstæður munu með öðru 
knýja íslensk atvinnufyrir tæki til hagræðingar 
og f ramtaks , sem dugir til að s tanda sambæri-
legum er lendum á sporði . í þessu felst 
j a fn f r amt , að atvinnustarfsemin hér á landi 
verður að skila arði til samræmis við það , sem 
gerist og gengur í umhe iminum, enda leiðir 
annað til að hagvöxtur s taðnar í samanburði 
við önnur lönd og l í fskjör dragast a f tur úr því , 
sem gerist með nág rannaþ jóðum. 

A ð sama skapi má búast við áhr i fum af því 
að heimila e r lendum aðilum að eignast 
íslensk verðbréf með því að tryggja þeim yfir-
færslu á söluandvirði slíkra bréfa og hlið-
stæðra eigna. Með auknu fr jálsræði að þessu 
leyti má búast við f jár innst reymi og hugsan-
legum þrýstingi á vexti niður á við, þegar svo 
hát tar til, að erlendir aðilar tel ja ákjósanlegt 
að festa fé í íslenskum b r é f u m , skuldabréf-
um, bankainns tæðum eða h lu tabré fum fyrir-
tækja . Ef talið er nauðsynlegt að bregðast 
með e inhver jum hætti við hugsanlegu nettó-
innstreymi f j á r , sem skapaðist með þessum 
hætti, má hugsa sér að láta það koma f ram í 
s tækkun gjaldeyrisvarasjóðs eða greiða niður 
er lendar skuldir ríkisins. 

Einsýnt er , að reglur, sem tryggja er-
lendum aðilum rétt til yfirfærslu á söluand-
virði eigna, sem þeir kunna að eiga hér á 
landi, geta haf t áhrif til að draga úr e r lendum 
lán tökum. Hafi erlendir aðilar tryggingu fyrir 
slíkri yfirfærslu eigna, gerbreytast möguleik-
ar íslenskra a tvinnufyr i r tækja á að leita eft ir 
er lendu eiginf járframlagi og hverfa j a fn f r amt 
f rá e r lendum lán tökum. Skapast með þessu 
nýir og hagkvæmir kostir fyrir fyrirtæki til að 
byggja upp f j á rmögnun sína, enda greiðist 
a rður af hlutafé eftir hag fyr i r tækja hver ju 
sinni, en vexti af lánsfé verður að greiða, 
hvernig sem árar í rekst r inum. Reynslan sýn-
ir, að íslensk atvinnufyrir tæki hafa of t reynst 
vera of skuldsett og e ig inf járs taðan of veik-
burða , til að þau gætu mætt erf iðleikum með 
sveigjanlegum hætti. Sumpar t má r ek j a þá 
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s taðreynd til þess, að innlendur markaður 
fyrir hlutabréf fyr i r tækja he fu r verið ófull-
kominn , um leið og hefð fyrir a lmennu hluta-
f j á rú tboð i h e f u r ekki verið fyrir hendi . Jafn-
f ramt hafa fyrir tækin a lmennt ekki átt þess 
kost að leita eft ir er lendu áhæt tufé , heldur 
hafa þau orðið að styðjast við erlent lánsfé. 
Má r auna r kveða svo fast að orði , að hér sé 
um að ræða eina helstu veiluna í íslensku at-
vinnulíf i , sem um leið he fu r veikt þ jóða rbú-
skapinn og gert hann bersk ja ldaðan fyrir ytri 
áföl lum. 

5.7 Breytt efnahagsleg skilyrði 
A f n á m gja ldeyr ishaf ta he fu r í för með sér, 

að f j á rmagnshreyf ingar til skamms t íma 
verða næmari en áður fyrir vaxta- og gengis-
breytingum og væntingum um gengis- og vaxta-
þróun . Þessar aðs tæður tengja innlendan 
f j á r m a g n s m a r k a ð e r lendum markaði enn 
traustari b ö n d u m en þegar eru fyrir hendi . Nú 
þegar er svo komið , að s tefnan í peninga-
málum verður hvorki m ó t u ð né f r amkvæmd, 
nema haf t sé auga á k j ö r u m á f j á rmagni á 
alþjóðlegum markaði . Eftir því sem gjaldeyris-
höf tum fækkar , verður í a u k n u m mæli að 
taka mið af vöxtum á e r lendum skammt íma-
lánum og sk ip t ak jö rum f ramvi rkra viðskipta, 
eft ir því sem þeim vex fiskur um hrygg. A ð 
svo miklu leyti sem skammtímasvei f lur í 
f j á rmagnshreyf ingum verða ekki þo laðar , 
verður að bregðast við þeim m e ð vaxtabreyt-
ingum og ja fnvel breyt ingum á gengi krón-
unnar , ef veruleg óvissa skapast í gjaldeyris-
málum. Við slíkar aðs tæður munu nýjar 
g ja ldeyr ishömlur naumas t megna að skapa 
neina örugga vörn gegn gjaldeyrisúts treymi. 

Eðlilegast er að s tanda þannig að auknu 
fr já lsræði í g ja ldeyr ismálum, að j a fnan sé 
dregin ný l ína, sem ekki þarf að hörfa f rá 
síðar . Ef slegið er úr og í, hlýtur tiltrú á s tefn-
unni að veikjas t . E n d a þótt t í m a b u n d n a r tak-
markan i r verði ekki ú t i lokaðar við alvarlegar 
aðs tæður , ber að varast að álykta sem svo, að 
bját i e i t thvað á í gengis- og g ja ldeyr ismálum, 
þurfi ekki annað en e n d u r v e k j a höf t in til að 
koma jafnvægi á að ný ju . Fr já l s gjaldeyrisvið-

skipti og f já rmagnshreyf ingar á milli l anda 
skapa nýjar aðstæður , sem takast verður á við 
á efnahagslegum grundvelli. Þannig ber a ð 
líta á ólgu á gjaldeyrismarkaði sem ski laboð 
um, að ei t thvað hafi farið úrskeiðis, sem 
krefj is t leiðrettingar og þá yfirleitt með f j á r -
málalegum eða peningalegum aðge rðum. 
Endurvakin höft mega ekki og geta ekki ver ið 
skjól , sem hlaupið er í, þegar á móti blæs. 
Aðalat r ið ið er að takast á við f r já lsræðið í 
gjaldeyrismálum með því að líta svo á og 
v iðurkenna , að með því skapast ný skilyrði 
við s t jórn e fnahagsmála , sem í felast meiri 
k röfur til athygli og árvekni en áður gerðist . 
Viðleitni s t jórnvalda hlýtur að miða að því a ð 
draga úr l íkum á ó raunhæfum f j á r s t r a u m u 
eða óæskilegum sveiflum í gjaldeyris- og 
gengismálum að öðru leyti. En það ve rður 
ekki gert nema með því að fylgja raunhæfr i 
s tefnu í r ík is f já rmálum og pen ingamálum, 
sem samrýmist jafnvægi og stöðugleika í 
efnahagsl í f inu. 
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Jakob Gunnarsson: 

E r l e n d lán 1989 

Erlendar lántökur á árinu 1989 námu 
25.811 m.kr . , en á sama tíma voru afborganir 
erlendra lána 9.124 m.kr . reiknað á meðal-
gengi ársins. Erlend lán hafa því aukist um 
16.687 m.kr . á árinu 1989, sem er 12,4% 
aukning miðað við stöðu lána í ársbyrjun. 

Vaxtagreiðslur af erlendum lánum á árinu 
1989 voru 12.290 m.kr . , og greiðslubyrði af-
borgana og vaxta var 19,3% af útflutnings-
tek jum. 

Staða erlendra lána í árslok 1989 er 166.015 
m.kr . , en reiknuð á meðalgengi ársins er 
skuldastaðan 150.887 m.kr . , sem e r51 ,3% af 
vergri landsframleiðslu 1989. 

í þessari grein um erlend lán, sem tekin eru 
til lengri t íma en eins árs, eru birtar yfirlits-
töflur, sem sýna erlend lán á árinu 1989 í 
samanburði við fyrri ár og áætlaðar endur-
greiðslur þeirra á næstu fimm árum. A ð venju 
eru lántökur íslenska álfélagsins ekki taldar 
með erlendum lánum Íslendinga, þar sem 
fyrirtækið er eign erlendra aðila. 

Erlendar lántökur 
Erlendar lántökur á árinu 1989 námu 

25.811 m.kr . , sem er 20,2% aukning frá 1988, 
er þær voru 21.474 m.kr . reiknað á meðal-
gengi 1989. Eft i rfarandi yfirlit sýnir erlendar 
lántökur helstu lántakenda á árinu 1989 borið 
saman við lántökur á árinu 1988 í milljónum 
króna: 

1989 1988 
Opinberir aðilar 9.522 6.127 
Lánastofnanir 12.614 13.015 
Einkaaðilar 3.675 2.332 

Erlendar lántökur alls 25.811 21.474 

Yfirlitið sýnir hreinar lántökur, þegar 
dregnar hafa verið frá lántökur, sem varið er 
til skuldbreytinga eða sérstakrar endurgreiðslu 
eldri lána. Sérstakar endurgreiðslur erlendra 
lána námu 18.058 m.kr . á árinu 1989 saman-
borið við 8.326 m.kr. 1988 reiknað á meðal-
gengi 1989. Skuldbreytingar lána miða að því 
að bæta lánskjörin, lækka vexti og lengja 
lánstímann. 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1989, eru 
talin vera 12.262 m.kr . , en voru 12.587 m.kr . 
í árslok 1988 reiknað á meðalgengi 1989. H é r 
er um að ræða ádráttarlán, sem samið er um 
til einhvers t íma, eða veltilán, sem hægt er að 
draga á og endurgreiða eftir þörfum hver ju 
sinni. 

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

Hér á eftir verður sagt frá erlendum lántök-
um helstu lántakenda og reynt að gera grein 
fyrir notkun lánsfjárins á árinu 1989. 

Lán ríkissjóðs og ríkisstofnana 
Hreinar lántökur ríkissjóðs og ríkisstofn-

ana námu 6.671 m.kr . á árinu 1989, en þær 
voru 5.087 m.kr . 1988 reiknað á meðalgengi 
1989. Ríkissjóður samdi um fimm ný lán á 
árinu 1989, og þar af voru tvær opinberar 
skuldabréfaútgáfur. Í febrúar lauk útgáfu 150 
milljóna þýskra marka til tíu ára, sem West-
deutsche Landesbank-Girozentrale hafði 
milligöngu um, og vextir eru 6,625% á ári. í 
maí lauk seinna skuldabréfaútboðinu að f já r -
hæð 100 milljónir Bandaríkjadollara til 5 ára 



1. tafla. Hreyfingar langra erlendra lána 1989. 

Innkominlán Vaxtagreidslur Afborganir 

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

Lán í USD 5.653 6.028 3.252 14.933 3.430 2.405 688 6.523 1.254 1.935 1.076 4.265 
Lán í GBP 0 167 5 172 635 165 18 818 39 239 29 307 
Lán í CAD 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
Lán í DKK 0 8 0 8 - 3 23 26 3 14 59 76 
Lán í NOK 0 0 306 306 0 54 7 61 0 210 29 239 
Lán í SEK 0 0 0 0 - 5 5 11 5 33 23 61 
Lán í FIM 0 0 0 0 1 0 13 13 2 0 15 17 
Lán í FRF 0 -212 0 -212 47 60 0 107 0 7 0 7 
Lán í BEC 0 0 0 0 13 2 - 15 31 - 2 33 
Lán í CHF 341 297 0 638 589 197 17 803 437 472 67 976 
Lán í NLG 0 142 0 142 124 62 - 185 268 288 3 559 
Lán í DEM 4.561 5.289 112 9.962 859 784 266 1.909 540 1.197 559 2.296 
Lán í LIT 0 0 0 0 6 0 0 6 32 0 0 32 
Lán í ATS 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 1 
Lán í ESP 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 18 18 
Lán í JPY -1.033 436 0 -597 1.083 309 0 1.392 119 64 0 183 
Lán í SDR 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4 
Lán í ECU 0 57 0 57 343 32 22 398 0 35 15 50 
Önnur lán 0 402 0 402 0 19 0 19 - 0 0 -

Samtals á meðalgengi 1989 9.522 12.614 3.675 25.811 7.130 4.097 1.063 12.290 2.731 4.494 1.899 9.124 

Samtals á árslokagengi 1989 10.774 14.108 3.957 28.839 7.756 4.488 1.175 13.419 3.042 5.018 2.113 10.173 
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2. tafla. Hreyfingar langra erlendra lána 1989. 

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

Opinberir aðilar 9.522 7.130 2.731 
Ríkissjóður og -stofnanir 6.671 4.574 1.252 
Opinber fyrirtæki 1.238 2.185 1.076 
Bæjar- og sveitarfélög 1.613 371 403 

Lánastofnanir 12.614 4.097 4.494 
Seðlabankinn 0 22 60 
Fjárfestingarlánasjóðir 4.385 2.286 467 
Viðskiptabankar 8.229 1.789 3.967 

Einkaaðilar 3.675 1.063 1.899 
í sjávarútvegi 306 36 114 
í iðnaði 0 151 386 
í samgöngum 3.364 465 768 
Önnur einkalán 5 411 631 

Samtals á meðalgengi 1989 . 25.811 12.290 9.124 

Samtals á árslokagengi 1989 28.839 13.419 10.173 

með milligöngu Goldman Sachs International 
í London. Vextir af bréfunum eru breytilegir, 
0,15% yfir L IBOR (millibankavöxtum í 
London). Samið var um þrjú lán við jap-
anskar lánastofnanir á árinu 1989,2.000 millj. 
yena til tíu ára með 5,30% vöxtum, 3.000 
millj. og 2.500 millj. yena til tólf ára með 
5,50% og 5,65% vöxtum. Þessum lánum var 
varið til endurgreiðslu tveggja skuldabréfa-
lána frá 1982 og 1983 samtals að f járhæð 
10.000 millj. yena, og báru þau 8,60% og 
8,40% vexti á ári. Aðrar lántökur ríkissjóðs 
eru sala skammtímavíxla, „EURO-com-
mercial paper", sem jókst um 36 millj. 
Bandaríkjadollara á árinu 1989. Salan var 
mjög breytileg innan ársins og komst hæst í 
178 milljónir í lok apríl, lækkaði um mitt ár í 
125 millj., en jókst aftur á síðustu mánuðum 
ársins, og nam útistandandi f járhæð þeirra 
163 millj. Bandaríkjadollara í árslok 1989. 
Ríkissjóður samdi á árinu 1986 um tvö velti-
lán að f járhæð 165 milljónir dollara, sem hægt 
er að draga á með skömmum fyrirvara til að 
mæta t ímabundnum þörfum og tryggingu 
fyrir endurgreiðslu skammtímavíxla, ef 
markaðsaðstæður versna og ekki tekst að 
framlengja gjaldfallna víxla. í árslok 1988 
höfðu níutíu milljónir Bandaríkjadollara 
verið dregnar á þessi veltilán, sem voru 

endurgreiddar á fyrstu mánuðum ársins 1989, 
en um mitt ár var nokkrum sinnum dregið á 
þessi veltilán til skamms tíma, og í árslok 
voru aðeins níu milljónir Bandaríkjadollara 
útistandandi. 

Ríkissjóður stofnaði til vaxtaskipta á árinu 
1989 við Manufacturers Hanover Trust í 
London, þar sem ríkissjóður greiðir breyti-
lega vexti (LIBOR) af 40 millj. þýskra marka 
á móti 6,73% ársvöxtum, og gildir samning-
urinn til 1992. 

Heildarlántökur ríkissjóðs námu 16.648 
m.kr. , en frá þeirri tölu dragast sérstakar 
endurgreiðslur eldri lána að f járhæð 9.977 
m.kr. , þannig að hrein lántaka ríkissjóðs er-
lendis nam 6.671 m.kr. eins og áður segir. 
Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1989, eru 
8.915 m.kr . , en voru 7.143 m.kr. í árslok 1988 
reiknað á meðalgengi 1989. 

Lán opinberra fyrirtœkja og sveitarfélaga 
Erlendar lántökur opinberra fyrirtækja á 

árinu 1989 námu 1.238 m.kr. reiknað á meðal-
gengi ársins. Heildarlántökur Landsvirkj-
unar námu 7.242 m.kr. , en þar af var 6.004 
m.kr. varið til sérstakrar endurgreiðslu eldri 
lána, þannig að hrein lántaka nam aðeins 
1.238 m.kr. 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1989, eru 
2.043 m.kr . , en voru 3.538 m.kr. í árslok 
1988. 

Lántökur sveitarfélaga á árinu 1989 námu 
1.613 m.kr . , sem teknar voru til framkvæmda 
og skuldbreytingar skammtímalána. Lántök-
ur hitaveitna námu samtals 1.196 m.kr . , sem 
skiptast á Hitaveitu Suðurnesja 457 m.kr . , 
Hitaveitu Reykjavíkur 582 m.kr. og lántöku 
Akureyrarbæjar fyrir Hitaveitu Akureyrar , 
er nam 157 m.kr. reiknað á meðalgengi 1989. 
Sorpeyðing höfuðborgarsvæðisins tók erlent 
lán fyrir 140 m.kr. , Reykjavíkurhöfn 39 
m.kr. , og Akureyrarbær tók erlend lán til 
tækjakaupa í Fjórðungssjúkrahús og Krossa-
nesverksmiðju, samtals að f járhæð 224 m.kr. 
Bæjarsjóður Sauðárkróks yfirtók 14 m.kr. 
lán Steinullarverksmiðjunnar hjá Union 
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Bank of Finland vegna h lu ta f já raukningar og 
f já rhags legrar endurskipulagningar fyrir-
tækisins. 

Lán fjárfestingarlánasjóða 
Er lendar lántökur f já r fes t ingar lánas jóða á 

árinu 1989 námu 4.385 m.k r . , sem skiptast á 
F r amkvæmdas jóð 607 m.k r . , Byggðastofnun 
1.657 m.k r . , Fiskveiðasjóð 704 m.kr . , Iðn-
þ róuna r s jóð 617 m.kr . og Iðnlánas jóð 800 
m.kr . 

F r amkvæmdas jóðu r dró jafnvirði 20 millj-
óna Bandar ík jado l l a ra , sem óno tað var af 35 
mil l jóna dollara lánssamningi við Sumitomo 
Bank Ltd . f rá 1988, en á móti endurgreiddi 
F r amkvæmdas jóðu r jafnvirði 12,1 mil l jónar 
Bandar ík jado l l a ra lán f rá 1984 og breytti 5 
mi l l jónum Bandar ík jado l l a ra af 90 mill jóna 
dollara veltiláni h já Scandinavian Bank Ltd. 
frá 1986 í þýsk mörk . F ramkvæmdas jóður 
hefur á undan fö rnum árum skuldbreytt 
n o k k r u m f jö lmynta lánum og haf t af því geng-
ishagnað, þar sem Bandar ík jadol la r i he fur 
styrkst gagnvart öðrum gja ldmiðlum á síð-
ustu tveimur á rum. Hei ldar lán tökur Fram-
kvæmdas jóðs námu 1.920 m.k r . , en á móti 
endurgreiddi hann 1.313 m.k r . , þannig að 
hrein lántaka nam 607 m.kr . á árinu 1989 
re iknað á meðalgengi ársins. Á árinu 1989 
endur lánaði F r amkvæmdas jóðu r erlent láns-
fé til Atvinnutryggingars jóðs og einnig beint 
til a tv innufyr i r tækja . F ramkvæmdas jóðu r 
hafði í mörg ár milligöngu um er lendar lán-
tökur fyrir aðra f já r fes t ingar lánas jóði , en á 
síðustu árum hafa stærstu s j ó ð i r n i r - Iðnlána-
s jóður , Fiskveiðasjóður og Byggðastofnun -
tekið er lend lán beint í eigin nafni , og því 
he fu r dregið úr l án tökum Framkvæmdas jóðs . 

Byggðas tofnun tók í fyrsta skipti lán er-
lendis í eigin nafni á árinu 1988. Á árinu 1989 
samdi hún um tvö er lend lán samtals að f j á r -
hæð 1.657 m.kr . Fyrra lánið var tekið í febr-
úar h já Nor ræna f j á r f e s t inga rbankanum í 
Helsinki til 15 ára. Lánið er í tveimur gjald-
miðlum, 4,6 milljónir Bandar ík j ado l l a ra með 
0 ,15% álagi á LIBOR-vex t i og 8,6 milljónir 
þýskra marka m e ð 0 ,20% álagi. Seinna lánið 

var jafnvirði 20 mil l jóna Bandar ík jado l l a ra 
til t íu ára fyrir milligöngu Scandinavian Bank 
Ltd. í London , og vextir eru 0 ,25% yfir 
L I B O R . Lánið var tekið heim í n o k k r u m 
áföngum á síðari árshelmingi 1989 í tveimur 
g ja ldmiðlum, annars vegar 15 mill jónir 
Bandar ík jado l la ra og hins vegar rúmar níu 
milljónir þýskra marka . 

Fiskveiðasjóður samdi um 10 ára lán með 
0,225% álagi á LIBOR-vext i fyrir milligöngu 
Sumi tomo Bank Ltd. Lánið er í tveimur 
g ja ldmiðlum, 7 milljónir Bandar ík jado l la ra 
og 29,6 milljónir þýskra marka , en aðeins 
voru no taðar 10 milljónir marka á árinu 1989. 

Iðnþróunars jóður samdi við Norræna f já r -
fes t ingarbankann um 500 m.kr . lán á árinu 
1989 til f immtán ára. Fyrri hlutinn nam 200 
m.kr . og er bundinn lánskjaravís i tölu, en 
vextir eru 0 ,75% undir meðalvöxtum við-
skip tabanka á Íslandi, en seinni hlutinn var 10 
milljónir þýskra marka með 0,15% álagi á 
LIBOR-vext i . A u k þess dró s jóður inn 
2.160.000 Bandar ík jado l la ra á lánssamning 
frá 1988 og samdi við Sumitomo Bank Ltd . í 
apríl um skammtímalán , 9 milljónir þýskra 
marka , sem var endurgrei t t í lok ársins. 

Iðn lánas jóður tók einnig 200 m.kr . vísi-
tö lubundið lán h j á Norræna f jár fes t ingar-
b a n k a n u m með sömu k jö rum og Iðnþróunar -
s jóður . Aðra r lántökur Iðnlánasjóðs voru 700 
mill jónir j apanskra yena fyrir milligöngu 
Sumi tomo Bank Ltd . , sem hafði áður veitt 
s jóðnum f imm mill jóna dollara skammt íma-
lán, og 3,2 milljónir s terl ingspunda h já 
Scandinavian Bank Ltd. Lánin eru til s jö ára 
með 0,15% til 0 ,20% álagi á L I B O R . 

Umsamin lán f já r fes t ingar lánas jóða , en 
óno tuð í árslok 1989, eru 1 . 1 6 7 m . k r . , e n voru 
1.838 m.kr . í árslok 1988 re iknað á meðal-
gengi 1989. 

Lán viðskiptabanka 
Er lendar lántökur viðskiptabanka á árinu 

1989 námu 8.229 m.k r . , sem skiptast á Lands-
banka 5.801 m.k r . , Útvegsbanka 1.016 
m.k r . , B ú n a ð a r b a n k a 1.073 m.kr . og aðra 
banka 339 m.kr . 
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Viðskiptabankar hafa aðeins milligöngu 
um erlendar lántökur, og eftirfarandi yfirlit 
sýnir endurlán þeirra til helstu lánnotenda í 
m.kr.: 

Opinber i r aðilar 193 
sveitarfélög 95 
fyrirtæki sveitarfélaga 98 

Viðskiptabankar 582 
Atv innureks tur einkaaðila 7.454 

í sjávarútvegi 5.944 
í iðnaði 723 
í samgöngum 25 
í landbúnaði 102 
í verslun og hótelum 416 
annað 244 

Viðskiptabankar eru skrifaðir fyrir 582 
m.kr. lántöku á árinu 1989 vegna fjármögn-
unar á afurðalánum Búnaðarbankans. 

Á þessum áratug hafa viðskiptabankar í 
vaxandi mæli tekið erlend skammtímalán til 
endurlána, t.d. innflutningsfyrirtækjum, og á 
sama tíma hefur dregið úr beinum vörukaupa-
lánum þeirra hjá erlendum heildsölum. Bein 
vörukaupalán innflytjenda námu um 15% af 
almennum vöruinnflutningi í upphafi ára-
tugarins, en eru nú um 8%. Frá árinu 1984 
hafa viðskiptabankar tekið erlend skammtíma-
lán til að fjármagna framleiðslu- og afurðalán 
útflutningsfyrirtækja, og nema þau um átta 
milljörðum króna í árslok 1989. Auk þess 
hafa bankarnir notað erlend skammtímalán 
til að fjármagna fjárfestingarvörukaup til 
bráðabirgða, á meðan beðið er eftir endan-
legri fjármögnun þeirra til lengri tíma. Þannig 
var um hitaveituframkvæmdir sveitarfélaga í 
upphafi þessa áratugar, og á síðustu árum 
hafa nýsmíðar og endurbætur fiskiskipa verið 
fjármagnaðar með skammtímalánum, á 
meðan beðið er eftir afgreiðslu Fiskveiða-
sjóðs. í 9. töflu er sýnd staða erlendra 
skammtímalána viðskiptabanka í árslok 1980 
til 1989. Á árinu 1989 drógust skammtímalán 
bankanna saman um átta milljarða króna, að 
mestu leyti vegna samdráttar þjóðarútgjalda, 
en einnig vegna skuldbreytingar í löng lán. 
Erlend langtímalán viðskiptabankanna juk-
ust um 4.262 m.kr., þannig að í heild hafa 

bankarnir bætt skuldastöðu sína við útlönd 
um 3,7 milljarða króna á árinu 1989. 

Lán einkaaðila 
Erlendar lántökur einkaaðila voru samtals 

3.675 m.kr. á árinu 1989, og í 2. töflu er sýnd 
skipting þeirra á atvinnugreinar. Stærstu lán-
tökur einkaaðila eru vegna kaupa Flugleiða 
hf. á tveimur nýjum Boeing-737-flugvélum og 
íslenska úthafsveiðifélagsins vegna kaupa á 
verksmiðjuskipinu Andra BA, sem fór til 
veiða við Alaskastrendur. Hér er um að ræða 
beinar lántökur einkaaðila, en eins og áður 
greinir hafa lánastofnanir í ríkum mæli milli-
göngu um erlendar lántökur fyrir einkaaðila. 

Eftirfarandi yfirlit sýnir lántökur og stöðu 
erlendra lána í árslok 1989 flokkað eftir lán-
notendum, þ. e. endurlán viðskiptabanka eru 
flokkuð eftir notendum þeirra, en ekki er 
reynt að flokka endurlán fjárfestingarlána-
sjóða: 

Innkomin Staða í 
Í milljónum króna: lán 1989 árslok 

Opinber i r aðilar 9.715 94.716 
Ríkiss jóður og -s tofnanir 6.671 58.293 
Opinber fyrirtæki 1.238 29.772 

þ.a . orkufyrir tæki 1.238 28.718 
Sveitarfélög 1.806 6.651 

þ.a . hitaveitur 1.287 5.826 
Atvinnurekstur einkaaðila 11.129 38.279 

Sjávarútvegur 6.249 18.123 
fiskiskipakaup 4.110 7.796 
endurbætur fiskiskipa 1.005 5.229 
vélar og tæki 130 768 
annað 1.004 4.330 

Iðnaður 723 3.583 
vélar og tæki 17 2.365 
annað 706 1.218 

Samgöngur 3.389 7.485 
flugvélar 3.086 3.357 
flutningaskip 28 2.055 
vélar og tæki 88 325 
annað 187 1.748 

Aðr i r einkaaðilar 768 9.088 
landbúnaður/f iskeldi 103 1.172 
verslun og hótel 421 3.541 
verktakar 52 350 
eignaleigur 0 3.107 
önnur einkalán 192 918 

Lánas tofnani r , endur lánað . 4.967 33.020 

Er lendar lántökur alls 25.811 166.015 
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Erlendar lántökur til orkuframkvæmda 
hafa minnkað á síðustu árum, en þær voru um 
helmingur erlendra lána í upphafi níunda ára-
tugarins. Lántökur einkaaðila voru miklar á 
árinu 1989, sem stafar af fjárfestingu í 
fiskiskipum og flugvélum. Erlendar lántökur 
til fjárhagslegrar endurskipulagningar atvinnu-
fyrirtækja, sem jukust mikið á árinu 1988, 
námu um tveim milljörðum króna á árinu 
1989. Eignaleigur, sem fjármögnuðu starf-
semi sína að hluta til með erlendum lánum á 
árunum 1986 til 1988, tóku engin ný lán á 
árinu 1989, heldur endurgreiddu um 640 m.kr. 
af eldri lánum, og þar af drógust skammtíma-
lán þeirra saman um 235 m.kr. reiknað á 
meðalgengi 1989. Erlendar lántökur fjárfest-
ingarlánasjóða hafa verið miklar á þessum 
áratug, og hlutfallslega hafa erlend lán þeirra 
vaxið úr 7,9% af heildarskuldum í árslok 1980 
í um 20% 1989. 

Afborganir af erlendum lánum 
Afborganir af erlendum lánum á árinu 1989 

námu 9.124 m.kr. , sem er 7,4% aukning frá 
fyrra ári, er þær námu 8.494 m.kr. reiknað á 
meðalgengi 1989. Eftirfarandi yfirlit sýnir 
afborganir helstu lántakenda á árinu 1989 í 
samanburði við fyrra ár í m.kr.: 

1989 1988 

Opinberir aðilar 2.731 2.292 
Lánastofnanir 4.494 3.633 
Einkaaðilar 1.899 2.569 

berra aðila og fjárfestingarlánasjóða, sem 
bæði taka lán til lengri tíma en einkaaðilar og 
oftast eru lán þeirra afborgunarlaus fyrstu 
árin eða greiðast upp í lok lánstímans. Á 
árinu 1989 námu afborganir af lánum opin-
berra aðila um 3,5% af stöðu lána í ársbyrjun, 
fjárfestingarlánasjóða um 1,9%, viðskipta-
banka um 20% og einkaaðila um 17,8%. 

Vaxtagreiðslur erlendra lána 
Vaxtagreiðslur af erlendum lánum voru 

12.290 m.kr. á árinu 1989, en voru 9.679 
m.kr. 1988. Vaxtagreiðslur erlendra lána hafa 
því hækkað um 27% frá fyrra ári vegna aukn-
ingar erlendra lána og hærri meðalvaxta eins 
og sjá má í 3. töflu. 

Meðalvextir, en þeir eru reiknað hlutfall 
vaxtagreiðslna af meðalstöðu erlendra lána á 
árinu, hækkuðu úr 7,8% á árunum 1987 og 
1988 í 8,9% 1989. Meðalvextir innkominna 
lána eru sýndir í sviga í 3. töflu, og eru þeir 
vegið hlutfall vaxtafótar hvers láns á móti inn-
komnum lánum alls. Samanburður á meðal-
vöxtum innkominna lána á milli ára skoðist í 
ljósi þess, að um nafnvexti er að ræða, en þeir 
geta verið mismunandi eftir gjaldmiðlum. 
Einnig ráðast þeir af ákvörðun breytilegra 
vaxta, sem eru miðaðir við meðaltal þeirra á 
árinu. LIBOR (millibankavextir í London) er 
algengasta viðmiðun breytilegra vaxta, en við 
þá bætist vaxtaálag, sem getur verið mismun-

Hlutfall afborgana af eftirstöðvum 
erlendra lána í ársbyrjun 1989 er um 6,8%, og 
er það í samræmi við áætlaðar afborganir í 
upphafi ársins. Hlutfallslega hefur dregið 
mjög úr endurgreiðslum erlendra lána á síð-
ustu árum miðað við stöðu þeirra í ársbyrjun. 
Á sjötta áratugnum voru afborganir um 15%, 
en lækkuðu í byrjun þess áttunda í 10-11%. 
Á árunum 1978 til 1984 hefur hlutfall afborg-
ana af stöðu lána í ársbyrjun verið á bilinu 9 til 
10%, en lækkaði á árinu 1985 í 8%, 7,5% 
1987 og 6,9% 1988. Hlutfallsleg lækkun af-
borgana stafar af auknum lántökum opin-

3. tafla. Meðalvextir af erlendum lánum 
1980-89.*) 

* ) Tölur í sviga eru meðalvextir innkominna lána. 

Opinberir Lána-
aðilar stofnanir Einkaaðilar Samtals 

1980 10.4 (12,3) 11,4 (13,3) 10,4 (12,0) 10.6 (12.4) 
1981 11,8 (15,5) 14,2 (15,0) 12,1 (12,3) 12,3 (14,5) 
1982 11,5 (11,1) 12,3 (12,3) 12,2 (12,3) 11,8 (11,6) 
1983 10,1 (10,4) 10,3 (9,8) 8,9 (10,5) 9,9 (10,2) 
1984 10,5 (10,5) 10,1 (8.7) 10,5 (9,2) 10.4 (9,8) 
1985 9,2 (8,8) 9,4 (8,3) 9,2 (9.8) 9 ,3 (8,8) 
1986 9,1 (6,9) 7,7 (7.4) 8,9 (7,4) 8,7 (7,1) 
1987 8,2 (6,2) 7,0 (6,5) 7,5 (7,0) 7,8 (6,4) 
1988 8,1 (6.9) 7.0 (7,0) 7,9 (7,6) 7,8 (7,0) 
1989 8.9 (7.6) 8,7 (8,8) 9,6 (10.0) 8.9 (8.2) 
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andi eftir lánum. LIBOR-dollaravextir vega 
þyngst í stöðu erlendra lána, og voru þeir að 
meðaltali um 9,3% á árinu 1989. í 12. töflu 
eru sýndir LIBOR-dollaravextir á árunum 
1980 til 1989, og hafa þeir breyst mikið á 
þessum tíu árum. Vaxtaálag á LIBOR-doll-
aravexti var að meðaltali um 0,8% í árslok 
1980, en hefur lækkað smám saman á síðustu 
árum og mælist vera um 0,22% í árslok 1989. 
Vaxtaálag á lán allra lántakenda hefur lækkað 
á þessu tímabili, opinberra aðila úr 0,74% í 
árslok 1980 í 0 ,1% 1989, lánastofnana úr 
1,0% í 0,34% og einkaaðila úr 0,84% í árslok 
1980 í 0,55% 1989. 

Hlutur breytilegra vaxta í stöðu erlendra 
lána í árslok 1989 er um 64,5% samanborið 
við 59% 1988 o g 3 8 % í árslok 1980. Meðfylgj-
andi yfirlit sýnir meðalvexti erlendra lána 
f lokkaða eftir vaxtakjörum þeirra: 

Hœkkun Raungildi 

5.2 (4,7) 
5.3 (5,7) 
4,2 (9,5) 
0,8 (2,1) 
7,0 (6,3) 
4,2 (4,2) 
5,7 (2,9) 

4,2 (3,5) 
4.0 (3,2) 
4.4 (3,0) 
6.6 (5,0) 
5.1 (4,6) 
5.7 (5,3) 
4,7 (5,0) 
5.6 (5,4) 
2.7 (4,7) 

-0,6 (1,0) 

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

Lán í Meðalvextir vísitölu1) 

USD 10,0 (9,5) 4,6 
GBP 13,7 (14,2) 8,0 
NOK 8,6 (14,1) 4,2 
C H F 5,8 (7,2) 5,0 
NLG 8,4 (7,7) 1,3 
D E M 7,3 (7,3) 3,0 
JPY 8,4 (5,6) 2,6 
Erlend lán, alls 

1989 . . . . 8,9 (8,2) 4,5 
1988 . . . . 7,8 (7,0) 3,7 
1987 . . . . 7,8 (6,4) 3,3 
1986 . . . . 8,7 (7,1) 2,0 
1985 . . . . 9,3 (8,8) 4,0 
1984 . . . . 10,4 (9,8) 4,4 
1983 . . . . 9,9 (10,2) 5,0 
1982 . . . . 11,8 (11,6) 5,9 
1981 . . . . 12,3 (14,5) 9,3 
1980 . . . . 10,6 (12,4) 11,3 

Fastir vextir Breytil. vextir þ.a. LIBOR-USD 

1989 . 8,5 (6,2) 9,1 (9,1) 9,9 (9,5) 
1988 . 8,3 (6,3) 7,3 (7,3) 8,1 (8,5) 
1987 . 8,9 (5,9) 6,9 (6,6) 7,2 (7,6) 
1986 . 9,4 (7,2) 8,1 (7,0) 8,4 (7,0) 
1985 . 9,3 (9,0) 9,1 (8,7) 9,4 (8,8) 
1984 9,2 (9,0) 12,0 (10,2) 12,6 (11,6) 
1983 . 9,3 (10,2) 10,7 (10,3) 10,8 (10,5) 
1982 . 9,3 (9,5) 14,4 (13,3) 14,4 (13,8) 
1981 . 8,6 (10,8) 17,4 (17.1) 17,6 (17,2) 
1980 . 8,4 (8,7) 15,1 (15,0) 15,5 (15,0) 

Nafnvextir hækkuðu á árunum 1978 til 
1981 samfara vaxandi verðbólgu í helstu iðn-
r ík jum heims, en þeir hafa ekki lækkað í takt 
við minni verðhækkanir á síðustu árum, og 
raunvextir hafa því verið háir. Eft i rfarandi 
yfirlit sýnir meðalvexti erlendra lána á árinu 
1989 eftir helstu gjaldmiðlum, og reynt er að 
meta raungildi þeirra miðað við hækkun fram-
færsluvísitölu í viðkomandi landi. Einnig eru 
sýndir raunvextir erlendra lána frá 1980 
miðað við verðbólgu í helstu iðnr íkjum 
heims. Tölur í sviga eru meðalvextir innkom-
inna lána: 

Meðalvextir erlendra lána voru á bilinu 4% 
til 6,5% á árunum 1960 til 1972, og raungildi 
þeirra var þá eitt til tvö prósent. Raunvextir 
voru neikvæðir á árunum 1973 til 1977 og 
aftur 1979 og 1980 vegna vaxandi verðbólgu í 
kjölfar olíuverðshækkana. 

Meðalvextir og raungildi þeirra er mælt í 
erlendri mynt, en það er eðlilegur mælikvarði 
fyrir þjóðarheildina, þar sem reikna má með, 
að útflutningsverð fylgi erlendu verðlagi til 
lengri t íma. Verðlag og gengi íslensku krón-
unnar gagnvart erlendum gjaldmiðlum eða 
með öðrum orðum raungengi krónunnar 
hefur sveiflast mikið á undanförnum árum. Á 
árinu 1989 hækkaði gengi erlendra gjaldmiðla 
að meðaltali um 27,1% frá fyrra ári gagnvart 
íslensku krónunni, en á sama t íma hækkaði 
lánskjaravísitala aðeins um 18,4%, og frá árs-
byrjun til ársloka 1989 hækkaði lánskjara-
vísitalan um 21,6% og lánavegið meðalgengi 
um 30,7%. Það má því ljóst vera, að þrátt 
fyrir nokkru lægri raunvexti erlendra lána en 
innlendra lána er f jármagnskostnaður er-
lendra lána meiri á árinu 1989 en innlendra 
lána, sem bundin eru lánskjaravísitölu. Á 
árunum 1986 til 1988 var þessu öðruvísi farið, 
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því að þá hækkaði gengi erlendra gjaldmiðla 
að meðaltali um 9,7% á ári, en lánskjaravísi-
talan hækkaði um 21,8% á ári. Raungengi 
krónunnar lækkaði á árunum 1980 til 1985, 
hækkaði síðan aftur á árunum 1986 til 1988, 
og á árinu 1989 er raungengi krónunnar um 
16,7% lægra en 1980 á mælikvarða lánavegins 
meðalgengis og hlutfallslegs verðlags vergrar 
landsframleiðslu á Íslandi og helstu iðn-
r ík jum heims. 

Fjármagnskostnaður erlendra lána getur 
verið mismunandi vegna breytinga á inn-
byrðis gengi erlendra gjaldmiðla. Meðalgengi 
Bandaríkjadol lars hækkaði um 32,6% á árinu 
1989, en aðrir gjaldmiðlar hækkuðu að meðal-
tali um 22,7% gagnvart íslensku krónunni. Á 
árunum 1986 og 1987 lækkaði gengi Banda-
ríkjadollars gagnvart krónunni um samtals 
7 % , þegar aðrir gjaldmiðlar hækkuðu að 
meðaltali um 46,4%. í þessu sambandi er rétt 
að benda á grein eftir Bjarna Braga Jónsson -
Samanburður f jármagnskostnaðar af er-
lendum lánum og innlendum - í 1. tölublaði 
Fjármálat íðinda 1989. 

Greiðslubyrði erlendra lána 
í 4. töflu er sýnd greiðslubyrði erlendra 

4. tafla. Greiðslubyrði erlendra lána 
1980-89 í hlutfalli (%) af útflutningstekjum. *) 

Opin- Lána-
berir stofn- Einka-

aðilar anir aðilar Samtals 

1980 7,5 3,9 2,7 14,1 
1981 8,6 4,3 3,5 16,4 
1982 10,8 6,0 4,5 21,2 
1983 10,8 6,2 3,6 20,6 
1984 12,1 6,6 5,6 24,3 
1985 10,3 5,9 3,0 19,2 
1986 10,6 5,8 2,5 18,9 
1987 8.7 4,8 2,5 16,0 
1988 7,8 5,7 3,1 16,6 
1989 8,9 7,7 2,7 19,3 

*) Útflutningstekjum af vörum og þjónustu. 

lána á árunum 1980-1989. Greiðslubyrðin er 
reiknað hlutfall afborgana og vaxta af erlend-
um lánum á móti útflutningstekjum af vörum 
og þjónustu. Heildargreiðslur afborgana og 
vaxta á árinu 1989 voru 21.414 m.kr . , og hafa 
þær hækkað um 17,8% frá fyrra ári. Útflutn-
ingstekjur voru 110.838 m.kr . , og verðmæti 
þeirra jókst um 3,4% frá árinu 1988. Greiðslu-
byrði erlendra lána nam 19,3% útflutnings-
tekna á árinu 1989 samanborið við 16,6% 
1988 og 16% 1987. Greiðslubyrðin var um 
13-14% af útflutningstekjum á árunum 1975 

5. tafla. Staða langra erlendra lána í árslok 1988 og 1989. 
Staða í árslok 1988 Staða í árslok 1989 

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

Lán í USD 36.694 24.580 5.874 67.148 41.397 28.956 8.200 78.553 
Lán í GBP 4.929 1.242 142 6.313 4.889 1.165 117 6.171 
Lán í CAD 0 0 19 19 0 0 19 19 
Lán í DKK 4 42 380 426 0 35 310 345 
Lán í NOK 0 701 79 780 0 465 389 854 
Lán í SEK 5 52 67 124 0 16 41 57 
Lán í FIM 9 0 128 137 7 0 111 118 
Lán í FRF 570 741 0 1.311 570 483 0 1.053 
Lán í BEC 172 24 2 199 135 24 0 159 
Lán í CHF 11.689 3.757 289 15.735 11.581 3.559 213 15.353 
Lán í NLG 1.607 1.128 3 2.739 1.289 956 0 2.245 
Lán í DEM 12.478 11.611 4.638 28.727 17.246 16.462 4.108 37.816 
Lán í LIT 74 0 0 74 37 0 0 37 
Lán í ATS 0 0 1 1 0 0 0 0 
Lán í ESP 0 0 21 21 0 0 0 0 
Lán í JPY 12.302 5.054 0 17.356 11.115 5.438 0 16.553 
Lán í SDR 0 0 20 20 0 0 16 16 
Lán í ECU 5.353 420 280 6.053 5.353 446 263 6.062 
Lán í öðrum gjaldmiðlum 166 0 166 0 604 0 604 
Samtals á árslokagengi 1989 85.888 49.518 11.943 147.349 93.619 58.609 13.787 166.015 
Samtals á meðalgengi 1989 78.517 45.021 10.662 134.200 85.308 53.140 12.439 150.887 
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til 1980, en fór yfir 20% á árinu 1982 og varð 
hæst 24 ,3% útf lu tningstekna 1984. 

Greiðs lubyrði a fborgana af e r lendum lán-
um nam 8 ,2% útf lutningstekna á árinu 1989, 
en hún var 7 ,7% á á runum 1987 og 1988. 
Greiðs lubyrði a fborgana var að meðaltali um 
7 % á á r u n u m 1970 til 1981, en hækkaði á 
á runum 1982 til 1986 í 9 - 1 0 % og komst hæst 
á á r i n u 1984 í 12,3%. 

Vaxtagreiðslur af e r lendum lánum námu 
11,1% útf lu tn ingstekna á árinu 1989, sem er 
mikil aukning f rá árinu áður , er hlutfallið var 
8 , 9 % . Á á r u n u m 1970 til 1974 var vaxtabyrð-
in um 4 % , og á næstu f imm árum var hún rúm-
lega 6 % útf lu tn ingstekna. Vaxtabyrðin jókst 
s íðan úr 7 ,6% á árinu 1980 í 12% 1984, því að 
á þessu t ímabili fór saman hækkun meðal-

*) Staða lána umreiknuð til árslokagengis 1989. 

vaxta og aukning er lendra lána u m f r a m vöxt 
ú t f lu tn ings tekna . 

Skuldastaða erlendra lána 
Staða e r lendra lána í árslok 1989 er 166.015 

m . k r . , en var 147.349 m.kr . í árslok 1988 
re iknað á árslokagengi 1989. í 5. og 6. töflu er 
sýnd nánar i sundurl iðun á s töðu er lendra lána 
f l okkuð á helstu l án takendur og gjaldmiðla . 
E r l enda r skuldir opinberra aðila hækkuðu um 
9 % á árinu 1989, sem stafar af aukningu á 
lánum ríkissjóðs og sveitarfélaga. Skuldir 
l ánas to fnana jukus t um 18,4% á árinu 1989 
og e r lendar skuldir einkaaðila um 15,4%. 

Í 7. töf lu er sýnd skuldastaða er lendra lána 
re iknuð á árslokagengi 1989 og tölur um 
f jö lda lána í árslok 1980 til 1989. E r l e n d u m 
lánum f jö lgaði lítið á árinu 1989 og þá ein-

göngu vegna f jö lgunar á lánum lánas tofnana , 
en lánum opinberra aðila og einkaaðila he fur 
fækkað á undan fö rnum árum. 

8. tafla. Staða erlendra lána í árslok 1980-89 
í hlutfalli (%) af vergri landsframleiðslu.*) 

7. tafla. Staða og fjöldi erlendra lána í árslok 1980-89.*) 

6. tafla. Staða langra erlendra lána í árslok 
1988-89. 

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

1980 39.347 153 9.611 299 10.317 166 59.275 618 
1981 43.496 155 12.588 403 11.866 230 67.950 788 
1982 54.916 167 16.302 476 11.947 301 83.165 944 
1983 63.313 151 19.653 571 10.633 286 93.599 1.008 
1984 70.534 151 24.253 642 9.345 223 104.132 1.016 
1985 75.852 136 27.523 826 9.142 191 112.517 1.153 
1986 80.445 122 30.472 922 10.674 190 121.591 1.234 
1987 81.405 110 39.110 996 12.125 192 132.640 1.298 
1988 85.888 98 49.518 1.122 11.943 170 147.349 1.390 
1989 93.619 93 58.609 1.175 13.787 149 166.015 1.417 

Staða í árslok 
Í millj.kr. 1988 1989 
Opinberir aðilar 85.888 93.619 

Ríkissjóður og ríkisstofnanir 51.941 58.247 
Opinber fyrirtæki 29.088 29.172 
Bæjar- og sveitarfélög 4.859 6.200 

Lánastofnanir 49.518 58.609 
Seðlabankinn 292 228 
Fjárfestingarlánasjóðir 27.151 31.515 
Viðskiptabankar 22.075 26.866 

Einkaaðilar 11.943 13.787 
Í sjávarútvegi 518 733 
Í iðnaði 2.289 1.856 
Í samgöngum 3.878 6.631 
Önnur einkalán 5.258 4.567 

Samtals á árslokagengi 1989 147.349 166.015 

Samtals á meðalgengi 1989 134.200 150.887 

Opinberir 
aðilar 

Lána-
stofnanir 

Einka-
aðilar Samtals 

1980 . 19,4 5,0 5,5 29,8 
1981 19,6 5,8 5,5 30,9 
1982 25,3 7,9 5,9 39,1 
1983 . 32,6 10,3 5.9 48,8 
1984 33,1 11,0 4,6 48,6 
1985 . 34,9 11,9 4,3 51,1 
1986 . 31,6 11,7 4,1 47,3 
1987 . 24,8 11,8 3,7 40,3 
1988 24,3 13,8 3,3 41,4 
1989 . 29,0 18,1 4,2 51,3 

*) Reiknað á meðalgengi hvers árs. 
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9. tafla. Erlend skuldastaða þjóðarbúsins. 

Staða í millj. kr. í árslok: 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

1 Löng erlend lán alls 5.873 8.469 19.866 36.336 52.244 66.112 75.966 83.103 112.766 166.015 

11 Opinberir aðilar 3.826 5.354 12.892 24.275 35.537 45.006 50.505 51.505 66.261 93.619 

111 Ríkissjóður og ríkisstofnanir 2.106 2.740 6.708 12.405 19.413 25.538 29.202 29.837 40.081 58.247 
112 Ríkisfyrirtæki 1.357 2.124 5.121 9.857 13.498 16.421 17.970 18.368 22.497 29.172 
113 Bæjar-og sveitarfélög 363 490 1.063 2.013 2.626 3.047 3.333 3.300 3.683 6.200 

12 Lánastofnanir 978 1.600 4.008 7.685 11.741 15.644 18.810 24.270 37.652 58.609 

121 Seðlabankinn 87 98 166 515 605 500 356 207 221 228 
122 Fjárfestingarlánasjóðir 375 598 1.762 3.353 6.410 8.979 11.183 14.171 20.891 31.515 
123 Viðskiptabankar 516 904 2.080 3.817 4.726 6.165 7.271 9.892 16.540 26.866 

13 Einkaaðilar 1.069 1.515 2.966 4.376 4.966 5.462 6.651 7.328 8.853 13.787 

131 Sjávarútvegur 141 167 339 401 513 428 470 395 391 733 
132 Iðnaður 422 544 1.108 1.800 1.355 1.687 1.805 1.591 1.680 1.856 
133 Samgöngur 500 787 1.456 2.049 2.873 2.954 3.616 2.824 2.878 6.631 
134 Aðrir 6 17 63 126 225 393 760 2.518 3.904 4.567 

þ.a. eignaleigur 0 0 0 0 0 0 0 1.432 2.591 3.053 

2 Erlendar skammtímaskuldir 1.230 1.561 3.463 5.290 9.453 15.181 13.975 18.018 25.361 25.197 

21 Opinberir aðilar 29 104 291 253 528 462 277 196 452 571 

22 Stutt endurlán bankanna 401 520 1.397 2.944 6.081 10.056 8.472 10.602 17.129 14.261 
þ.a. afurðalán 0 0 0 0 1.370 3.935 2.607 4.948 8.337 8.153 

23 Einkaaðilar 800 937 1.775 2.093 2.844 4.663 5.226 7.220 7.780 10.365 

231 Vörukaupalán 532 680 1.397 1.561 2.084 3.221 3.288 3.957 3.937 5.262 
232 Aðrar skammtímaskuldir 268 257 378 532 760 1.442 1.938 3.263 3.843 5.103 

þ.a. eignaleigur 0 0 0 0 0 106 767 1.864 2.029 2.509 

3 Erlendar skammtímaeignir 1.633 2.563 3.229 6.384 8.397 13.031 17.721 18.487 24.463 34.896 

31 Opinberir aðilar 7 12 1 2 35 50 113 53 212 171 

32 Gjaldeyrisstaða bankanna 988 1.710 1.673 2.460 2.531 7.705 11.700 11.251 13.617 22.699 

321 Seðlabankinn 910 1.637 1.494 2.603 2.160 7.671 11.273 10.536 11.887 19.951 
322 Viðskiptabankar 78 73 179 -143 371 34 427 715 1.730 2.748 

33 Einkaaðilar 638 841 1.555 3.922 5.831 5.276 5.908 7.183 10.634 12.026 
331 Ógreiddur útflutningur 514 707 1.272 3.440 4.988 4.526 4.712 5.580 7.779 8.807 
332 Aðrar skammtímaeignir 124 134 283 482 843 750 1.196 1.603 2.855 3.219 

4 Hrein skuldastaða ( 1 + 2 - 3 ) 5.470 7.467 20.100 35.242 53.300 68.262 72.220 82.634 113.664 156.316 

Gengi Bandaríkjadollars 6,23 8,16 16,60 28,63 40,49 42,00 40,18 35,60 46,16 61,09 
Gengi SDR 7,82 9,52 18,31 29,97 39,69 46,13 49,15 50,42 61,94 80,33 

Í árslok 1989 eru lán í Bandaríkjadollurum 
47,3% af erlendum lánum, en voru 45% í árs-
lok 1988. Hlutur dollaralána var mestur í árs-
lok 1981, 62,7%, og minnstur varð hann í árs-
lok 1987, 42%, er gengi Bandaríkjadollars 
hafði lækkað umtalsvert frá árinu 1985. Lán-
tökur í vestur-þýskum mörkum hafa aukist á 
síðustu árum og nema 22,8% heildarskulda í 
árslok 1989, en hlutur vestur-þýska marksins 
var minnstur 9,1% í árslok 1984. Aðrir helstu 

lántökugjaldmiðlar eru japönsk yen, sem 
vega 10% í stöðu lána í árslok 1989, sviss-
neskir frankar 9,2%, sterlingspund og E C U 
(Evrópumynt) vega hvor um sig 3,7%. 

í 8. töflu er sýnd skuldastaða erlendra lána, 
reiknuð á meðalgengi hvers árs, í hlutfalli af 
vergri landsframleiðslu á árunum 1980 til 
1989. Staða erlendra lána í árslok 1989 er 
51,3% af vergri landsframleiðslu ársins, en 
hlutfallið var 41,4% 1988. Skuldahlutfallið 
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hækkaði því um 9,9% á milli ára, og þar af má 
rek ja 3,6% til raunaukningar erlendra lána 
og 1,6% til samdráttar í landsframleiðslu, en 
4,2% stafa af lækkun á raungengi krónunnar 
og 0,5% af hækkun á gengi Bandaríkjadoll-
ars. Á árunum 1970 til 1974 var erlend skulda-
staða um fjórðungur vergrar landsframleiðslu, 
en jókst á árinu 1975 í þriðjung hennar. 
Skuldahlutfallið var um 30% fram til ársins 
1982, er það hækkaði í 39,1% og komst áður 
hæst í 51,1% 1985. Skuldahlutfallið lækkaði 
af tur á árunum 1986 og 1987, í 47,3% og 
40 ,3%, vegna mikils hagvaxtar, hækkunar á 
raungengi krónunnar og gengislækkunar 
Bandaríkjadol lars á þessum árum. 

9. taflan sýnir hreina skuldastöðu þjóðar-
búsins við útlönd, þ.e . stöðu langra erlendra 
lána og skammtímaskulda að frádregnum er-
lendum eignum Íslendinga í árslok 1980 til 
1989, reiknaða á gengi hvers t íma. Hrein er-
lend skuldastaða endurspeglar að mestu leyti 
langvarandi viðskiptahalla við útlönd, því að 
aðeins tvisvar á síðustu tveim áratugum, 1979 
og 1986, náðist jöfnuður á viðskiptin við 
útlönd. Hrein skuldastaða við útlönd hefur 
lengst af fylgt stöðu langra erlendra lána, þar 
sem jöfnuður hefur verið á skammtímaskuld-
um og eignum þjóðarbúsins á þessum áratug, 
að undanskildum árunum 1986 og 1989, en á 
þeim árum dró mjög úr skammtímaskuldum 
bankanna á sama tíma og gjaldeyrisstaða 
þeirra batnaði. 

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

greiðslur afborgana og vaxta af erlendum 
lánum á næstu fimm árum. Þessi áætlun er 
f lokkuð eftir helstu lántakendum erlendra 
lána, en í 11. töflu er hún f lokkuð eftir vaxta-
k jö rum erlendra lána. 

Forsendur þessara áætlana eru byggðar á 
umsömdum endurgreiðslum erlendra lána í 
árslok 1989, en ekki er reynt að spá um lán-
tökur á komandi árum. Breytilegir vextir eru 
áætlaðir varlega miðað við reynslu síðustu 
mánaða , en þeir lækkuðu nokkuð á síðari 

12. tafla. LlBOR-USD-vextir 1980-89.*) 

Ár/ársfj. I. II. III. IV. Meðaltal 

1980 ... 17,10 11,40 12,30 16.30 14,25 
1981 . 16,20 17,20 18,55 14,60 16,60 
1982 ... 15,30 15,20 12,60 9.95 13,30 
1983 .. 9,50 9,65 10,45 10,00 9,90 
1984 ... 10,50 12,25 12,10 9,75 11,15 
1985 ... 9,50 8,40 8.40 8,10 8.60 
1986 7,75 7,00 6,10 6,10 6.75 
1987 . . . 6,35 7,40 7,50 8.00 7.30 
1988 7,10 7,70 8,70 9,05 8.10 
1989 10,00 9,80 8.85 8,45 9.30 

Einfalt meðaltal breytilegra vaxta miðað við sex mánaða 
vaxtatímabil. 

helmingi 1989. Forsenda LIBOR-dollara-
vaxta er 8 ,5%, sem er um einu prósentustigi 
lægra en meðaltal þeirra á árinu 1989. Miðað 
við þessar forsendur verða meðalvextir á 
árinu 1990 um 8 ,2%, sem er 0,7% lægra en 
1989. Frávik í áætlun breytilegra vaxta um 
eitt prósentustig veldur um 1.070 m.kr . 
skekkju í áætluðum vaxtagreiðslum á árinu 
1990. 

Umsamdar afborganir á árinu 1990 eru 
10.650 m.kr. samanborið við 10.173 m.kr . 
1989 og reiknað á árslokagengi 1989. Afborg-
anir hækka síðan mikið á árunum 1992 til 
1995, vegna þess að endurgreiðslur af lánum 
opinberra aðila og lánasjóða aukast á þessum 
árum, en afborganir annarra lántakenda 
lækka smám saman. 

Meðallánstími erlendra lána er sýndur í 10. 
og 11. töflu, og er hann talinn vera 11,4 ár, en 
tölur í sviga sýna meðallánstíma nýrra lána á 
árinu 1989. Meðallánstími er reiknaður út f rá 
miðgildi endurgreiðslutíma erlendra lána, 
sem er vegið hlutfall afborgana á hverju ári á 
móti skuldastöðu í árslok 1989. Meðalláns-
tími erlendra lána í árslok 1980 var 10,4 ár og 
hefur síðan lengst á hverju ári f ram til ársloka 
1987, er hann var áætlaður 12,5 ár. Meðalláns-
tími nýrra lána 1989 er áætlaður 13,5 ár, sem 
er nærri meðaltali síðustu tíu ára. 

Lánsfjáráætlun 1989 gerir ráð fyrir, að er-
lendar lántökur verði um 22.900 m.kr. og 



10. tafla. Áœtlaðar endurgreiðslur erlendra lána 1990-1995 flokkaðar eftir lántakendum. 

Staða 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Meðalláns-

Í millj.kr. 31.12.89 Afb. Vextir Afb. Vextir Afb. Vextir Afb. Vextir Afb. Vextir Afb. Vextir tími í árum 

Lántakendur: 
Opinberir aðilar 93.619 2.937 7.260 3.895 7.166 8.833 6.743 7.978 5.929 11.361 5.251 15.700 4.414 13,4 (15,1) 

Ríkissjóður 58.247 1.283 4.782 1.281 4.652 4.397 4.446 1.260 4.067 7.669 3.705 12.813 3.214 14,8 (14,9) 
Ríkisfyrirtæki 29.172 2.155 2.014 2.133 2.081 3.868 1.909 6.356 1.517 3.310 1.233 2.126 913 11,0 (16,9) 
Sveitarfélög . .. 6.200 399 463 481 433 568 388 361 344 381 313 761 187 10,7 (9,0) 

Lánastofnanir 58.609 6.054 4.898 6.103 4.379 7.217 3.820 7.123 3.171 8.731 2.565 7.386 1.805 9,0 (9,7) 
Viðskiptabankar 26.866 5.079 2.283 4.614 1.840 4.423 1.431 3.785 1.042 3.637 720 2.140 413 6,4 (7,9) 
Aðrar lánastofnanir 31.743 975 2.615 1.489 2.538 2.794 2.389 3.339 2.128 5.094 1.845 5.246 1.392 11,2 (12,7) 

Einkaaðilar 13.787 1.660 1.180 3.774 942 1.847 693 1.600 530 998 415 769 332 8,5 (17,1) 
Erlend lán alls 166.015 10.650 13.338 13.772 12.487 17.897 11.255 16.701 9.629 21.090 8.231 23.856 6.551 11,4 (13,5) 

11. tafla. Áætlaðar endurgreiðslur erlendra lána 1990-1995, flokkaðar eftir vaxtakjörum. 
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Staða 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Meðalláns-

Í millj.kr. 31.12.89 Afb. Vextir Afb. Vextir Afb. Vextir Afb. Vextir Afb. Vextir Afb. Vextir tími íárum 

Vaxtakjör: 
Fastir vextir 58.873 3.912 4.376 3.965 4.053 7.158 3.732 6.928 2.984 5.203 2.635 5.646 2.185 13,4 (19,7) 
Breytilegir vextir 107.142 6.738 8.963 9.807 8.435 10.738 7.523 9.773 6.645 15.887 5.596 18.210 4.366 10,2 (11,0) 

þ. a. LIBOR-USD 72.800 3.171 6.117 5.834 5.923 5.692 5.401 5.555 4.930 12.399 4.218 14.860 3.291 10,8 (12,0) 

Erlend lán alls 166.015 10.650 13.338 13.772 12.487 17.897 11.255 16.701 9.629 21.090 8.231 23.856 6.551 11,4 (13,5) 
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hrein aukning er lendra lána um 10.700 m.kr . 
eða 6 ,5% miðað við s töðu lána í á rsbyr jun 
1990. Áæt luð aukning er lendra lána og eng-
inn hagvöxtur valda um 1,2% hækkun á 
skuldahlutfal l i langra lána, en það er áætlað 
u m 52 ,5% af V L F á árinu 1990. Hre in skulda-

staða við útlönd gæti af tur á móti s taðið í s tað 
eða lækkað hlutfallslega, vegna þess að gert 
er ráð fyrir litlum halla á viðskiptum við 
útlönd á árinu 1990. Greiðslubyrði e r lendra 
lána er áætluð 19,9% á árinu 1990 saman-
borið við 19,3% 1989. 



Adam Smith: 

B a n k i n n í A m s t e r d a m 

Í ti lefni tvö hundruðustu ártíðar Adams Smiths 17. jú l í sl. er hér 
birtur stuttur kafl i úr Athugun á eðli og orsökum auðlegðarþjóð-
anna, sem út kom í tveimur bindum árið 1776 í London. - 1 evr-
ópskum verslunarborgum á 17. og 18. öld fóru fram miki l skipti á 
myntmálmunum tveimur, silfri og gulli, svo og á mynt og banka-
innstæðum. Þeim lýsti Adam Smith í 3. kapítula I V . bókar um 
bankann í Amsterdam. - Kaflann hefur Haraldur Jóhannsson 
þýtt 

Í miklu ríki svo sem Frakklandi eða Eng-
landi eru algengir peningar yfirleitt í þess 
eigin mynt e invörðungu. Ef nokkru sinni sæk-
ir í það horf , að þeir algengu peningar séu 
máðir , klipptir eða á annan veg færðir undir 
ákvarðað gildi sitt, getur það ríki með endur-
slætti á mynt sinni vendilega hafið peningana 
til fyrri vegs. En í litlu ríki, svo sem G e n ú a 
eða H a m b o r g , eru algengir peningar sjaldan 
að öllu leyti þess eigin mynt , heldur munu í 
miklum mæli vera mynt úr g r a n n r í k j u n u m 
öl lum, sem íbúar þess eiga sleitulaust í 
skiptum við. Það er þess vegna ekki alltaf á 
færi slíks ríkis að endurbæta algenga peninga 
sína með því að endurslá mynt sína. Ef 
út lendir víxlar eru greiddir í þessum algengu 
pen ingum, eins óvíst og verðgildi upphæðar 
þeirra er í eðli sínu, hlýtur gengið ávallt að 
snúast mjög mikið gegn slíku ríki, þar eð í 
öllum ú t l endum r í k j u m eru algengir peningar 
þess af nauðsyn metni r jafnvel undir verðgildi 
s ínu. 

Til að leysa úr þeim vandræðum, sem það 
óhagstæða gengi hlýtur að valda kaup-
m ö n n u m þeirra, hafa lítil r íki , er þau hafa 
farið að sinna vers lunarhagsmunum, oft leitt í 

lög, að útlendir víxlar af tilgreindu verðgildi 
skuli ekki greiddir í algengum peningum, 
heldur með kröfu á eða með tilfærslu í bókum 
í t i lnefndum banka , s to fnuðum fyrir f ramlag 
ríkisins og á ábyrgð þess; banka þessum verði 
skylt að reiða ávallt greiðslur af hendi í 
góðum og sannvirðum peningum, nákvæm-
lega að gildiskvarða ríkisins. Bankar Fen-
ey ja , G e n ú a , A m s t e r d a m , H a m b o r g a r og 
Nurnbergs virðast allir upphaf lega hafa verið 
s tofnaðir í þessu augnamiði , þótt sumir þeirra 
kunni síðar að hafa verið látnir þ jóna öðrum 
tilgangi. Peningar slíkra banka voru betri en 
algengir innlendir peningar , og að nauðsyn 
báru þeir álag (agio), stórt eða smátt , eft ir því 
hvort algengir peningar þót tu að miklu eða 
litlu leyti fallnir undir gildiskvarða ríkisins. 
Álag bankans í H a m b o r g , til dæmis, sem að 
ven ju er sagt vera kringum 14%, telst vera 
mismunur inn á góðum fullgildum peningum 
ríkisins og kl ipptum, m á ð u m og rýrðum 
algengum pen ingum, sem þangað flæða úr 
g r ann r ík junum öllum. 

Fyrir 1609 barst m e ð hinni umfangsmiklu 
verslun A m s t e r d a m hvaðanæva úr Ev rópu 
mikið magn af klipptri og eyddri mynt , sem 
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dró verðgildi algengra peninga hennar um 
9% niður fyrir verðgildi góðra peninga, nýrra 
úr myntsláttunni. Óðar og slíkir peningar 
sáust, voru þeir bræddir og fluttir á brott eins 
og ávallt hendir í slíkum kringumstæðum. 
Kaupmenn með mikið af algengum pening-
um áttu ekki kost á nægilega miklum góðum 
peningum til að greiða víxla sína; og verðgildi 
þessara víxla varð í miklum mæli óvíst, þótt 
margar reglur væru settar til að hindra það. 

Til að leysa þann vanda var banki settur á 
stofn árið 1609 á ábyrgð borgarinnar. Bæði í 
útlendri mynt og hinni léttu og eyddu mynt 
landsins skipti banki sá á innlægu (ath. að 
skírleika og þyngd) gildi hennar við góðum 
fullgildum (standard) peningum landsins, 
einungis að því f rádregnu, sem á var nauðsyn 
vegna kostnaðar af myntsláttu og annars 
nauðsynlegs kostnaðar af umsýslan. Eftir 
þann litla f rádrát t færði hann verðgildið, sem 
eftir stóð, til innstæðu í bókum sínum. Inn-
stæðan var kölluð bankapeningar, en þeir 
hafa ávallt hið sama raungildi sem og innlægt 
verðgildi umfram algenga peninga, því að 
þeir svara til peninga nákvæmlega að gildis-
kvarða myntsláttunnar. Um leið var í lög 
leitt, að í bankapeningum skyldi greiða alla 
víxla, gjaldkræfa eða samþykkta í Amster-
dam, að verðgildi 600 gylleni eða hærri, svo 
að í einu vetfangi var endir bundinn á alla 
óvissu um verðgildi þessara víxla. Fyrir sakir 
þessara lögboða varð sérhverjum kaupmanni 
skylt að eiga reikning í bankanum vegna 
greiðslna á út lendum víxlum sínum, og af 
nauðsyn skapaði það tiltekna eftirspurn eftir 
bankapeningum. 

Fyrir utan bæði innlæga yfirburði yfir al-
genga peninga og það viðbótarverðgildi, sem 
eftirspurn þessi að nauðsyn leggur þeim til, 
hafa bankapeningar ja fnf ramt nokkra aðra 
kosti. Eldur , rán og önnur slys granda þeim 
ekki; Amsterdamborg ábyrgist þá; að ein-
faldri tilfærslu verða þeir inntir af hendi án 
fyrirhafnar af talningu eða áhættu af tilflutn-
ingi staða á milli. Fyrir sakir þessara ýmsu 
kosta virðast þeir f rá upphafi hafa borið álag 
(agio) og haf t er fyrir satt, að allir þeir pening-

ar, sem bankanum voru í öndverðu lagðir til, 
hafi verið látnir liggja þar um kyrrt , þar e ð 
engum hafi leikið hugur á að kref ja hann um 
skuld, sem seld varð með álagi á markaði. Því 
álagi tapar eigandi bankainnstæðu með því að 
kref ja bankann greiðslu. Eins og meira af 
vörum verður ekki keypt á markaði við skild-
ingi, nýjum úr myntsláttunni, heldur en við 
einum hinna vanalegu, eyddu skildinga 
okkar , svo verða góðir og sannvirðir pening-
ar, sem fluttir yrðu úr hirslum bankans í hirslu 
einstaks manns, innan um og saman við al-
genga peninga í landinu, engu verðmætari en 
hinir algengu, sem þeir yrðu ekki hæglega 
greindir frá. Meðan þeir voru í hirslum 
bankans, voru yfirburðir þeirra kunnir og 
óyggjandi. Þegar þeir voru komnir í hirslu 
einstaks manns, varð ekki með góðu móti 
gengið úr skugga um yfirburði þeirra nema 
með meiri fyrirhöfn en sá mismunur kynni að 
verðskulda. Við flutning úr hirslum bankans 
glötuðu þeir að auki öllum öðrum kostum 
bankapeninga, tryggri vörslu, auðveldum og 
öruggum tilflutningi; nytsemi við greiðslu á 
út lendum víxlum. Auk þess og umfram allt 
þetta urðu þeir ekki sóttir í hirslur þeirra eins 
og brátt verður rakið, nema áður væri greitt 
fyrir vörslu þeirra. 

Þessi innlögn myntar eða þær innlagnir, 
sem bankanum bar að standa aftur skil á í 
mynt, urðu upphaflegur höfuðstóll bankans 
eða heildarverðgildi þess, er svaraði til þess, 
sem kallað er bankapeningar. Nú á dögum 
eru þeir ekki taldir mynda nema mjög lítinn 
hluta þeirra. Til að greiða fyrir verslun með 
myntmálma hefur bankinn um mörg undan-
farin ár haft þann sið að veita innstæður í 
bókum sínum gegn innlögn myntmálma, gulls 
og silfurs. Innstæðan er yfirleitt kringum 5% 
undir verði myntmálmanna. Af hendi lætur 
bankinn ja fnf ramt það, sem kallað er við-
tökuseðill eða kvittun, sem heimilar þeim, 
sem inn leggur, eða handhafa að taka mynt-
málminn aftur út, hvenær sem er innan sex 
mánaða, gegn því að inna bankanum aftur af 
hendi í bankapeningum eins mikið magn og 
innstæða var fyrir veitt í bókum hans við inn-
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lögnina og að greiða 0,25% fyrir vörslu, ef 
innlögnin var í silfri, en 0 ,5%, ef hún var í 
gulli; en bankinn lýsir ja fnf ramt yfir, að inn-
lögnin skuli tilheyra honum á því verði, sem 
við henni var tekið eða innstæða veitt í bók-
haldi hans, að þessu tímaskeiði út runnu, ef 
slík greiðsla ferst fyrir. Það, sem þannig er 
greitt fyrir vörslu innlagnar, verður álitið eins 
konar vöruhússleiga. Fram hafa verið bornar 
ýmsar ástæður þess, að vöruhússleiga skuli. 
vera miklu hærri fyrir gull en silfur. Torveld-
ara er að greina skírleika gulls en silfurs, að 
sagt er. Á dýrari málminum verður svikum 
frekar við komið, og valda þau meira tjóni. 
Að auki æskir ríkið f remur að örva innlögn 
silfurs en gulls, að sagt er, úr því að silfur-
kvarði er hafður á gildi (peninga). 

Myntmálmar eru einkum inn lagðir, þegar 
verð þeirra er venju f remur lágt; og þeir eru 
aftur út teknir, þegar það hrekkur upp. Á 
Hollandi er yfirleitt hærra verð á mynt-
málmum á markaði heldur en í myntsláttunni 
af hinum sömu ástæðum sem svo var á Eng-
landi fyrir nýlegan endurslátt gullmyntar. Á 
mörk silfurs nemur mismunurinn yfirleitt frá 
um það bil 6 stífum upp í 16 stífur eða 8 
únsum af silfri af ellefu parta skírleika og 
einum parti b lönduðum. Verð í banka eða 
innstæða, sem bankinn veitir gegn innlögn 
slíks silfurs (í útlendri mynt af vel kunnum og 
óyggjandi skírleika, svo sem dölum frá Mex-
íkó) er 22 gylleni á mörk (silfurs), verðið í 
myntsláttunni er um 23 gylleni og verðið á 
márkaði frá 23 gyllenum 6 stífum upp í 23 
gylleni 16 stífur eða 2 til 3% yfir verði mynt-
sláttunnar. Nálega hin sömu hlutföll eru á 
milli verðs gulls í bankanum, í myntsláttunni 
og á markaði. Menn geta yfirleitt selt við-
tökuseðil sinn fyrir mismuninn á milli verðs 
myntmálma í myntsláttunni og á markaði. 
Viðtökuseðill myntmálma er oftast nær ein-
hvers virði, og þess vegna verður það sjaldan, 
að nokkur láti seðil sinn renna út eða láti 
myntmálm sinn falla bankanum til á því 
verði, sem við honum var tekið, annað hvort 
með því að taka hann ekki út innan sex mán-
aða eða með því að láta fyrir farast að greiða 

0,25% eða 0,5% til að fá nýjan viðtökuseðil 
til sex mánaða enn. Svo mun þó stundum 
fara, samt sem áður, þótt sjaldan verði, og 
oftar um gull en silfur sakir hinnar hærri vöru-
hússleigu, sem greidd er fyrir vörslu dýrari 
málmsins. 

Maður sá, sem fær bæði bankainnstæðu og 
viðtökuseðil fyrir innlögn myntmálms, 
greiðir af bankainnstæðu sinni víxla sína, er í 
gjalddaga falla; og annaðhvort selur eða 
geymir seðil sinn, eftir því hvort honum þykir 
myntmálmarnir líklegir til að hækka eða 
lækka í verði. Viðtökuseðillinn og bankainn-
stæðan eru sjaldan lengi á sömu hendi, og er 
engin ástæða til þess. Þeim, sem á seðil og vill 
taka út myntmálma, býðst alltaf á venjulegu 
verði gnótt bankainnstæðna eða bankapen-
inga; og hinum, sem á bankapeninga og vill 
taka myntmálma út, bjóðast ávallt seðlar í 
jafnr íkum mæli. 

Eigendur bankainnstæðna og handhafar 
viðtökuseðla verða tvenns konar lánveit-
endur gagnvart bankanum. Handhafi seðils 
getur ekki tekið út myntmálm þann, sem 
hann hljóðar upp á, nema hann endurgreiði 
bankanum í bankapeningum jafngildi mót-
tökuverðs myntmálmsins. Ef hann á sjálfur 
enga bankapeninga, verður hann að kaupa þá 
af þeim, sem eiga þá. Eigandi bankapeninga 
getur ekki tekið út myntmálma, nema hann 
framselji bankanum viðtökuseðla fyrir magni 
því, sem hann æskir. Ef hann á sjálfur enga, 
verður hann að kaupa þá af þeim, sem eiga 
þá. Þegar handhafi viðtökuseðla kaupir 
bankapeninga, kaupir hann heimild til að 
taka út magn myntmálma, sem í myntslátt-
unni er á 5% hærra verði en í bankanum. Það 
5% álag (agio) á þeim, sem hann að venju 
greiðir, er þess vegna ekki greitt fyrir ímynd-
uð, heldur raunveruleg verðmæti. Pegar eig-
andi bankapeninga kaupir viðtökuseðil, 
kaupir hann heimild til að taka út magn af 
myntmálmum, sem að venju er á 2 til 3% 
hærra verði á markaði en í myntsláttunni. Það 
verð, sem hann greiðir fyrir seðilinn, er þess 
vegna líka fyrir raunveruleg verðmæti. Verð 
viðtökuseðla og verð bankapeninga mynda 
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sín á milli að fullu verðgildi eða verð mynt-
málma. 

Gegn innlögn mynta r , algengrar í landinu, 
veitir bankinn viðtökuseðil sem bankainn-
stæðu, en þeir v iðtökuseðlar eru einatt eins-
kis virði og ganga ekki kaupum og sölum á 
markaði . Til dæmis, fyrir duca túna , sem 
m a n n a á meðal ganga á 3 gyllenum 3 s t í fum 
hver og e inn, veitir bankinn aðeins 3 gyllena 
innstæðu eða 5 % undir gangverði þeirra. 
Hann a fhendi r líka viðtökuseðil , sem heimil-
ar handhafa að taka út hvenær sem er innan 
sex m á n a ð a , eins marga duca túna og inn voru 
lagðir, gegn greiðslu 0 ,25% fyrir vörslu 
þeirra . Viðtökuseðil l þessi gengur oftast nær 
ekki k a u p u m og sölum á markaði . Á markaði 
ganga 3 gylleni í bankapen ingum yfirleitt á 3 
gyllenum og 3 s t í fum, hinu fulla verði ducat-
úna , ef út úr bankanum væru teknir , og áður 
en þeir væru út teknir , þyrfti að greiða 0 ,25% 
fyrir vörslu þeirra , en það væri handhafa við-
tökuseðils einungis t apað fé. Hins vegar, ef 
álag (agio) bankans félli e inhvern t íma niður í 
3 % , kynnu slíkir viðtökuseðlar að komast í 
nokkur t verð á markaði og verða keyptir á 
1,75%. En slíkir viðtökuseðlar eru oftast nær 
látnir renna út eða falla til bankans , eins og 
það er kallað, þar eð álag (agio) bankans cr 
nú yfirleitt um 5 % . Enn of ta r falla honum til 
v iðtökuseðlar , sem veittir eru gegn innlögn 
gull-dúcata, því að fyrir vörslu þeirra þarf að 
greiða hærri vöruhússleigu eða 0 , 5 % , áður en 
þeir verða a f tur út teknir . Þau 5 % , sem bank-
anum áskotnas t , þegar til hans eru lá tnar falla 
innlagnir a n n a ð hvort í mynt eða myntmálm-
um, verða talin vöruhússleiga fyrir ævarandi 
vörslu slíkra innlagna. 

U p p h æ ð bankapen inga , sem til ú t runn inna 
viðtökuseðla svara, hlýtur að vera umtals-
verð. Hún hlýtur að taka til alls upphaf legs 
höfuðstó ls bankans , sem látinn hefur verið 
liggja um kyrr t í h o n u m , að haf t er fyrir satt , 
s íðan hann var fyrst f r am lagður, úr því að 
enginn hirti annað hvort um að endurný ja 
viðtökuseðil sinn eða að taka út innlögn sína, 
því að án taps varð hvorugur kosturinn tekinn 
af f r amangre indum ás tæðum. En hver sem sú 

upphæð kann að vera, er hún talin mjög lítil í 
hlutfalli við samsafn bankapeninga í heild 
sinni. í Evrópu hefur bankinn í Ams te rdam 
um mörg undanfar in ár verið hið mikla vöru-
hús myntmálma, en viðtökuseðlar hans eru 
sjaldan látnir renna út eða falla bankanum til, 
eins og það er kallað. A ð talið er , hafa banka-
peningar eða innstæður í bökum bankans um 
mörg umliðin ár að miklu stærri hluta myndað 
slíkar innlagnir, sem höndlarar með mynt-
málma eru í sífellu ýmist að koma með eða 
taka út. 

Án viðtökuseðils eða kvit tunar verður 
engin krafa upp borin í bankanum. Hið 
smærra samsafn bankapen inga , sem til 
ú t runninna viðtökuseðla svara, er innan um 
og saman við hið miklu meira samsafn, sem 
þeir gilda enn um, svo að aðgreind verður þar 
engu sinni sú upphæð eða hluti þeirra , sem 
enginn getur nokkru sinni krafist . Vegna eins 
og hins sama getur bankinn ekki staðið í skuld 
viö tvo aðila, og eigandi bankapeninga , sem 
engan viðtökuseðil á, getur ekki kraf ið bank-
ann greiðslu (ath. innlausnar þeirra við mynt-
málmi). Á t ímum fr iðar og spektar á hann 
ekki erfitt með að fá seðil keyptan á markaðs-
verði, sem yfirleitt k e m u r heim við það verð, 
sem hann getur við selt þá mynt eða mynt-
málma, sem seðillinn heimilar honum að taka 
út úr bankanum. 

Því kann að vera á annan veg farið, þegar 
voða ber að höndum, til dæmis innrás, svo 
sem Frakka 1672. E igendum bankapeninga 
liggur þá öllum á að leysa þá út úr bankanum 
til að hafa þá í eigin vörslu, svo að eft irspurn 
eftir viðtökuseðlum getur sprengt f i rnahátt 
upp verð þeirra. H a n d h a f a r þeirra kunna að 
gera sér fráleitar vonir og í s tað 2 eða 3% að 
kref jas t helmings bankapen inganna , sem að 
innstæðu voru veittir við innlögn þá , sem við-
tökuseðlarnir h l jóða upp á. U p p f r æ d d u r um 
starfsskrá bankans gæti óvinurinn meira að 
segja keypt þá upp til að h indra , að f já rs jóð-
urinn yrði numinn á brot t . í sl íkum nauðum 
mundi bankinn, að talið er , b r jó t a þá vana-
legu starfsreglu sína að greiða einungis hand-
höfum viðtökuseðla (myntar eða mynt-
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málma) . H a n d h a f a r viðtökuseðla , sem enga 
bankapen inga ættu, hl jóta að hafa fengið 
( innstæðu) 2 % til 3% undir verðgildi innlagn-
ar innar , sem hver og einn viðtökuseðill þeirra 
h l jóðaði upp á. Við þær aðstæður vefðist ekki 
fyrir b a n k a n u m , að sagt er , að greiða annað-
hvort í mynt eða myn tmá lmum fullt verðgildi 
þess, sem e igendum bankapeninga var fært 
til innstæðu á bókum hans; og j a fn f r amt 
mundi hann greiða 2 eða 3 % þeim hand-
hö fum viðtökuseðla , sem enga bankapeninga 
æt tu , enda væri það fullt verðgildi þess, sem 
þeim að ré t tu lagi bæri, eins og málum væri 
komið. 

Jafnvel á venju legum t ímum fr iðar og 
spektar er það hagur handhafa viðtökuseðla 
að þröngva niður álagi (agio) bankans , ýmist 
til að kaupa þeim mun ódýrar bankapeninga 
(og fyrir þá sök myntmálm, sem seðlar þeirra 
heimila þeim að taka út úr bankanum) eða að 
selja þeim mun dýrar seðla sína þeim, sem 
eiga bankapeninga og hyggjast taka út mynt-
málm. Verð viðtökuseðils nemur yfirleitt mis-
muninum á milli markaðsverðs á bankapen-
ingum og myntar eða myntmálms, sem seðill-
inn h l jóðar upp á. A f t u r á móti er það hagur 
eigenda bankapeninga að þröngva upp álagi 
(agio) bankans , ýmist til að selja þá þeim mun 
dýrar eða að kaupa viðtökuseðil þeim mun 
ódýrar . Til að hindra brask, sem þessir önd-
verðu hagsmunir geta s tundum orðið tilefni 
til, he fu r bankinn á síðustu undan fö rnum 
árum tekið upp þá ráðabreytni að selja ávallt 
bankapen inga með 5 % álagi (agio) gegn 
mynt og að kaupa hana á ný með 4 % álagi (á 
þeim) . Fyrir sakir þeirrar ráðabreytni getur 
álag (agio) hvorki far ið nokkru sinni upp yfir 
5 % né fallið niður fyrir 4 % , og hlutfallinu á 
milli markaðsverðs bankapeninga og al-
gengra peninga er ávallt haldið nálægt hlut-
fallinu á milli innlægs gildis þeirra (a th . skír-
leika þeirra og þyngdar) . Á ð u r en sú ráða-
breytni var upp tekin , fór markaðsverð 
bankapeninga s tundum svo hátt upp , að nam 
við 9% álag (agio) og féll s tundum allt niður 
að jafnvirði þeirra að skírleika og þyngd að 
lögboðnum gildiskvarða ríkisins, eft ir því 

hvorra hinna öndverðu hagsmuna gætti meira 
á markaði . 

Bankinn í A m s t e r d a m kveðst ekki lána út 
nema hluta (myntar og myntmálma) , sem inn 
í hann eru lögð, heldur geyma í hirslum 
sínum í mynt eða myntmálmum jafngildi gyll-
enis gegn sérhver ju gylleni, er hann færir til 
innstæðu í bókum s ínum. í efa verður varla 
dregið, að í hirslum sínum geymi hann alla þá 
peninga eða myntmálma, sem viðtökuseðlar 
gilda um og hann verður krafinn um, hvenær 
sem er , og í rauninni er í sífellu verið að taka 
út sem að leggja inn. F remur mun óvíst 
þykja , að hann hafi líka þann hátt á þeim 
hluta höfuðstóls síns, sem fyrir stóðu löngu út 
runnir viðtökuseðlar og hann verður ekki 
krafinn um á venju legum t ímum fr iðar og 
spektar og í rauninni mun að l íkindum hjá 
honum liggja eins lengi og ríki Niður landa 
s tendur. í Ams te rdam er hins vegar engin trú 
á traustari grunni en sú, að í f já rs jóði bankans 
megi f inna gylleni úr gulli eða silfri á móti sér-
hver ju gylleni bankapeninga í umferð . Fyrir 
því er borgin í ábyrgð. Bankinn er undir 
s t jórn hinna f jögur ra sitjandi borgars t jóra , 
sem árlega er skipt um. Hvert sinn er nýir 
borgars t jórar taka við, gera þeir ferð sína í 
f já rhi rs luna , bera hana saman við bækur , 
taka hana í sína vörslu við eiðstaf, og við þá 
sömu hátíðlegu viðhöfn fela þeir hana viðtak-
endum sínum í hendur ; og í því allsgáða og 
t rúrækna landi eru eiðar enn ekki að vettugi 
virtir. Það að þannig taki einir við af öð rum, 
þykir eitt næg trygging gegn s tarfshát tum, er 
ekki sæmi. í öllum þeim umbyl t ingum, sem af 
völdum f lokkadrá t ta hafa orðið í s t jórn 
A m s t e r d a m , hefur ráðandi f lokkur engu sinni 
borið forverum s ínum t rúnaðarbres t í rekstri 
bankans á brýn. Engin ásökun hefði þó 
f r emur hnekkt orðst í r og heill vanhaldna 
flokksins, og ef við slíka ásökun hefði mátt 
s tanda, verður fullvíst talið, að hún hefði 
verið f r am borin . Þegar F rakkakonungur var 
í Utrect 1672, greiddi bankinn í Ams te rdam 
með svo góðum skilum, að vafi lék ekki á, að 
hann hefði af t rúsemi rækt það, sem hann 
hafði á hendur tekist. Sumir peninganna, sem 
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þá voru sóttir í hirslur hans, voru sviðnir í 
eldi, sem varð í ráðhúsinu skömmu eftir 
s tofnun bankans . Allt f rá honum hljóta pen-
ingar þeir þannig að hafa legið í bankanum. 

Hve mikill f j á r s jóðu r er í b a n k a n u m , hefur 
löngum verið forvi tnum áleitin spurning. U m 
það verða ágiskanir einar f ram settar . Það er 
yfirleitt re iknað með , að um tvær þúsundir 
manna hafi reikning í b a n k a n u m , og ef hver 
þeir ra , að öllum til tö ldum, hefur jafnvirði 
£1500 á reikningi s ínum (að mjög ríflegri 
áætlan) , mun magn bankapeninga í heild 
sinni og þá j a fn f r amt f j á r s jóðs í bankanum 
nema um £3.000.000 eða 33.000.000 gyllen-
um, að 11 gyllenum töldum í £1; mikilli upp-
hæð og nægri til m jög víðrar umsetningar 
peninga , en býsna langt undir þeim ofboðs-
legu h u g m y n d u m , sem ýmsir hafa gert sér um 
f j á r s jóð þennan . Ams te rdamborg hefur tals-
verðar t ek ju r af bankanum. Auk þess sem 
ne fnd verður vöruhússleiga, sem áður er 
getið, greiðir hver maður , er hann opnar 
fyrsta sinni reikning í bankanum, þóknun upp 
á 10 gylleni; og 3 gylleni 3 s t í fur fyrir hvern 
nýjan reikning; og fyrir hver ja millifærslu 3 
s t í fur ; og 6 s t í fur , ef millifærslan nemur 
minna en 300gyl lenum, til að le t ja til f jö l föld-
unar þeirra . Sá, sem vanrækir að j a fna reikn-
ing sinn tvisvar á ári, fyrirgerir 25 gyllenum. 
Þeim, sem ritar kröfu (order) um millifærslu 
fyrir meira en hann á á reikningi s ínum, er 
gert að greiða 3% af upphæð yfirdrát tar ins, 
og að auki er krafa hans lögð til hliðar. Bank-
inn er l íka sagður hafa talsverðan hagnað af 
sölu ú t lendrar mynta r eða myntmálma , sem 

honum falla s tundum til, að viðtökuseðlum ú t 
runnum; sem hann ávallt heldur í hirslum 
s ínum, uns hann getur selt þessi verðmæti 
með ávinningi. H a g n a ð hefur hann líka af þv í 
að selja bankapeninga með 5% álagi (agio) 
og að kaupa þá m e ð 4% álagi (agio). Þessar 
sposlur af ýmsu tagi eru langt umf ram þ a ð , 
sem þarf til að greiða laun s tarfsmanna og a ð 
verða við umsjónarkos tnaði . Það , sem greit t 
er fyrir vörslu myntmálma gegn viðtökuseðl-
um, er eitt saman talið nema dálaglegum 
árlegum t ek jum upp á 150.000 til 200.000 
gyllena. Samt sem áður hafði s tofnun þessi 
a lmenna nytsemi, en ekki t ek ju r , að upphaf -
legu markmiði . A ð létta vandræðum af kaup-
mönnum vegna óhagstæðs skiptagengis var 
upphaflegt markmið hennar . Fyrir voru ekki 
séðar t ek ju r þær, sem af henni hafa orðið, og 
verða þær taldar tilfallandi. 

En það er nú mál að hverfa af tur af þessum 
langa hliðarstíg, sem mér varð út á gengið í 
viðleitni minni til að skýra ástæður þess, að 
skiptagengi á milli landa, sem greiða í því , 
sem nefnt er bankapeningar , og hinna, sem 
greiða í algengum peningum, skuli yfirleitt 
sýnast hagstætt hinum fy r rne fndu , en óhag-
stætt hinum s íðarnefndu . Hin fy r rne fndu 
greiða í tegund peninga, sem ávallt hefur hið 
sama innlæga gildi (ath. skírleika og þyngd) , 
nákvæmlega að gildiskvarða myntsláttu 
þeirra; hin s íða rnefndu í tegund peninga af 
innlægu gildi (ath. skírleika og þyngd) , sem er 
sífelldum breyt ingum undir orpið og nær 
alltaf er undir máli að meira eða minna leyti. 



Þorvaldur Gylfason: 

G e n g i s s t e f n a , v e r ð b ó l g a 
o g a tv innuleys i : R e y n s l a norrænu 
E F T A - þ j ó ð a n n a * 

I. Inngangur 
Allar götur síðan fastgengiskerfið, sem 

kennt er við Bre t ton Woods , hrundi árið 1971 
og Smithsonian-samkomulagið svo ne fnda 
náðist í k jö l far ið 1973, hafa r íkisst jórnir 
Norðu r l andanna f j ögu r r a , sem eru aðilar að 
E F T A (Finnland, Ísland, Noregur og 
Svíþ jóð) , fylgt þeirri s tefnu að reyna að halda 
gengi gja ldmiðla sinna föstu að mestu leyti. 
Fastgengiss tefnunni he fur verið ætlað það 
hlutverk fyrst og f remst að tryggja sæmilegan 
stöðugleika í u tanr íkisviðskiptum, sem nor-
rænu EFTA-r ík in eiga mikið undir , og ja fn-
f r amt að halda verðbólgu innan hóflegra 
marka síðustu ár. Gengisfloti án afskipta 

*) Þessi ritgerð var samin fyrir ráðstefnu um gengis-
stefnu í ýmsum iðnríkjum, sem haldin var á 
vegum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í Brussel dag-
aha 12.-14. október 1989. Hún birtist á ensku í 
Victor Argy og Paul De Grauwe (ritstj.), Choos-
ing an Exchange Rate Regime: The Challenge for 
Smaller Industrial Countries, International 
Monetary Fund, Washington, D.C., 1990. Höf-
undurinn þakkar Bjarna Braga Jónssyni aðstoðar-
bankastjóra, Johnny Ákerholm í Seðlabanka 
Finnlands, Rögnvaldi Hannessyni prófessor í 
Bergen, Johan A. Lybeck prófessor í Gautaborg 
og Jacques J. Polak í Alþjóðagjaldeyrissjóðnum 
fyrir gagnlegar athugasemdir við fyrri drög rit-
gerðarinnar og Gylfa Magnússyni viðskiptafræð-
ingi fyrir aðstoð við útreikninga og frágang 
handrits. 

s t jórnvalda hefur verið hafnað , e inkum af 
ót ta við of miklar gengissveiflur og óheilla-
vænleg áhrif þeirra á utanríkisviðskipti , f já r -
festingu, atvinnu og verðbólgu. Enn sem 
komið er hafa norrænu EFTA-r íkin einnig 
ha fnað aðild að Myntbandalagi Evrópu 
(EMS) og öðrum fas tgengiskerfum, fyrst og 
f remst til að s tanda vörð um sjálfstæði sitt í 
peningamálum og r ík is f já rmálum og til að 
geta sett sér eigin markmið í e fnahagsmálum 
án tillits til annar ra r ík ja . Þess í s tað hafa 
r íkisst jórnir norrænu EFTA- landanna kosið 
að festa gengi hvers gjaldmiðils fyrir sig við 
þar til gerðar gja ldeyr iskörfur , miðað við 
ýmist landavog eða viðskiptavog. Þá hafa þær 
áskilið og iðulega notfært sér rétt til að breyta 
gengi gja ldmiðla sinna einhliða, of tas t til að 
bæta eða endurhe imta samkeppniss töðu sína 
út á við, þegar kauplagsþróun innan lands 
hefur s tefnt markaðshlutdei ld þeirra erlendis 
í hættu, og þær hafa j a fn f r amt sett gjaldeyr-
isviðskiptum vegna f já rmagnsf lu tn inga 
þröngar skorður , en þó hefur verið dregið 
verulega úr gjaldeyrishömlum í Finnlandi , 
Noregi og Svíþjóð síðustu ár.1) Því er haldið 
f ram í þessari r i tgerð, að til þessarar sameig-
inlegu s tefnu megi að nokkru leyti r ek j a tals-

1) Ný reglugerð, sem kveður á um afnám gjaldeyrishafta 
hér á landi í áföngum fyrir ársbyrjun 1993, mun taka 
gildi í september 1990. 
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vert minna atvinnuleysi, meiri verðbólgu og 
lakari samkeppnisstöðu út á við í norrænu 
EFTA-löndunum en önnur sambærileg iðn-
ríki hafa búið við að jafnaði undanfarin ár. 

Þessari ritgerð er ætlað að reifa gengis-
stefnu norrænu EFTA-r ík janna og helztu 
áhrif hennar síðast liðin 20 ár. Fyrst er meg-
indráttum í efnahagslífi norrænu EFTA-land-
anna lýst í alþjóðlegu samhengi með sérstakri 
áherzlu á tilhögun gengisskráningar (II. 
kafli), og síðan er gerð tilraun til að vega og 
meta helztu kosti og galla hverrar tilhögunar 
og annarra hugsanlegra valkosta af sjónarhóli 
Norður landanna (III. kafli). í ritgerðinni er 
einnig reynt að bregða birtu á þróun helztu 
hagstærða í þessum löndum síðan 1970 í ljósi 
gengisstefnu þeirra auk annars með sérstakri 
áherzlu á áhrif gengisfellinganna 1976-82 og 
trúverðugleika núverandi stefnu (IV. kafli). 
Ritgerðinni lýkur með nokkrum orðum um 
áhrif þróunarinnar innan Evrópubandalags-
ins (EB) á gengisstefnu norrænu EFTA-land-
anna nú, þegar árið 1992 nálgast óðfluga, og 
um aðra valkosti, sem gætu komið til greina. 

II. Efnahagslíf norrænu EFTA-landanna 
í hnotskurn 

Norrænu EFTA-löndin f jögur eru fámenn í 
samfélagi þ jóðanna. Samanlagður íbúafjöldi 
þeirra er innan við 18 milljónir. Þótt Dan-
mörk sé talin með (ásamt Færeyjum og Græn-
landi), byggja innan við 23 milljónir manna 
Norðurlöndin, og þau eru því fámennari en til 
dæmis Kalifornía eða Rúmenía . 

A. Horft um öxl 
Samanlögð verg landsframleiðsla Finn-

lands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar var innan 
við 3% af vergri landsframleiðslu allra iðn-
r ík janna í O E C D árið 1987 (sjá töflu 1, dálk 
1). Tekjur á mann eru hins vegar miklar á 
alþjóðlegan mælikvarða: verg landsfram-
leiðsla á mann var 27% meiri að meðaltali í 
þessum löndum en í aðildarlöndum O E C D 
árið 1987. Munurinn var 12% árið 1970, 
þannig að vöxtur landsframleiðslu á mann 
hefur verið ívið örari á Norður löndunum 

síðan 1970 (sjá dálka 2 og 3). Norrænu EFTA-
þjóðirnar reiða sig í ríkari mæli á utanrík-
isverzlun en önnur iðnríki yfirleitt. Saman-
lagður innflutningur og útflutningur þeirra 
nam 64% af þjóðarframleiðslu að meðaltali 
árið 1987 borið saman við 46% í OECD-lönd-
unum (sjá dálk 4). Þá eru ríkisumsvifin meiri 
og skattbyrðin þyngri á Norður löndunum, 
einkum í Noregi og Svíþjóð, en í öðrum 
OECD-löndum að jafnaði: heildarútgjöld 
ríkisins námu 53% og skatt tekjur 54% af 
þjóðarframleiðslu norrænu EFTA-landanna 
að meðaltali árið 1987 borið saman við 41% 
og 37% í öllum OECD-löndunum (sjá dálka 
5 og 6). Loks hefur gætt meiri tilhneigingar til 
verðbólgu á Norðurlöndunum en í öðrum 
OECD-löndum undanfarin ár; þannig hækk-
aði neyzluvöruverð um 8% til 9% á ári að 
meðaltali í Finnlandi, Noregi og Svíþjóð árin 
1970-88 borið saman við 7% að jafnaði í 
OECD-löndunum (sjá dálk 7).2) Á hinn bóg-
inn hefur skráð atvinnuleysi verið talsvert 
minna á Norðurlöndunum en í OECD-lönd-
unum yfirleitt eða 2,5% af mannafla að með-
altali árin 1970-88 borið saman við 6% í 
OECD-löndunum (sjá dálk 8), en mun meiri 
halli hefur verið á utanríkisviðskiptum 
Norðurlandanna en annarra OECD-landa 
miðað við þjóðarframleiðslu (sjá dálk 9). í 
þessu viðfangi verður þó að hafa það hugfast, 
að skráð atvinnuleysi á Norðurlöndum hefur 
verið mun minna en ella meðal annars vegna 
þess, hve mikill hluti mannaflans vinnur h já 
ríkinu, ekki sízt í Svíþjóð; nýlega voru 4% 
sænska mannaflans í margvíslegri atvinnu-
bótavinnu á vegum ríkisins. 

Þegar á heildina er litið, virðast hagtölurn-
ar benda til þess, að Norður landaþjóðunum 
hafi tekizt að tryggja minna atvinnuleysi á 
kostnað meiri verðbólgu og viðskiptahalla en 
hefur tíðkazt í öðrum OECD-löndum um 
tveggja áratuga skeið, án þess þó að verð-
bólga og skuldasöfnun erlendis hafi farið úr 

2) Þar eð verðbólgan hér á landi var 35% á ári að meðaltali 
þetta tímabil og því miklu meiri en í hinum löndunum 
þrem. er henni sleppt í þessum meðaltölum. 
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Tafla 1. Norrœnu EFTA-löndin: Hagtölur í hnotskurn. 

(4) (5) 
Erlend við- Ríkis- (9) 

(3) skipti sem útgjöld (6) (8) Viðskipta-
(1) (2) Vöxtur VLF hlutfall af sem hlutfall Skattar sem (7) Atvinnu- halli sem 

VLF VLF á ú munn VÞF ' af VÞF hlutfall af Verðbólga levsi hlutfallaf 
1987 mann 1987 1970-88 1987 1987 VÞF 1987 1970-88 1970-88 VÞF1970-88 

Finn land 89.5 18.200 3 "> 50.2 42.0 39.6 9.0 4,1 2 .0 
Ís land 5 .3 21,800 3.8 74.3 33.3 32,2 35.2 0.6 3,5 
N o r e g u r 82.7 19.800 3.5 73,9 51.6 54.2 8.6 2.1 2,6 
Svíþjóð 158.5 18,900 2.0 63.5 59.9 62,7 8.4 1.9 0 ,9 

Alls/vegið meðal ta l 336.0 18.900 2.7 63.5 52.7 53.9 9.1) 2.5 1.6 

Alls OECD/vegið meðaltal 12.530.0 14.900 2.3 4 6 . 3 " 40,9 37,2 7.3 6,1 0 .3 

D á l k u r ( l ) í mi l l jö rðum B a n d a r í k j a d o l l a r a . 
D á l k u r (2) í B a n d a r í k j a d o l l u r u m . 
D á l k a r (3 -9 ) í p r ó s e n t u m . 
1) 1986. 
Heimi ld i r : O E C D og A l þ j ó ð a g j a l d e y r i s s j ó ð u r i n n . 

böndunum. Síðar í þessari grein eru færð rök 
að því, að þennan árangur megi rekja að 
verulegu leyti til stefnu stjórnvalda í peninga-
málum, ríkisfjármálum, atvinnumálum, 
gengismálum og launamálum, jafnvel þótt 
ekki hafi enn verið fundin viðunandi lausn á 
ýmsum alvarlegum vandamálum, einkum 
varðandi samræmingu efnahagsstefnunnar á 
ýmsum sviðum og nauðsynlegar skipulags-
umbætur í efnahagslífinu. 

B. Gengisskráning 
Eftir að Bretton Woods kerfið hrundi árið 

1971, hafa norrænu EFTA-löndin öll fylgt 
svipaðri stefnu í gengismálum. Noregur og 
Svíþjóð gerðust aðilar að samkomulagi um 
fast gengi evrópskra gjaldmiðla (snáknum, 
sem svo var nefndur) 1972 og 1973 og bundu 
gengi gjaldmiðla sinna þannig í reynd við 
gjaldmiðla ríkja EB með litlum frávikum, en 
þar gegndi þýzka markið lykilhlutverki. Með 
tímanum komust ríkisstjórnir landanna hins 
vegar að þeirri niðurstöðu, að peninga-
málastefna Þjóðverja, sem var ætlað að koma 
í veg fyrir verðbólgu í Þýzkalandi (og ef til vill 
víðar), samræmdist ekki viðleitni Norð-
manna og Svía til að halda atvinnuleysi í lág-
marki. Þetta varð til þess, að þessar tvær 
þjóðir sögðu skilið við kerfið, Norðmenn árið 
1978 og Svíar 1977, og kusu heldur að festa 
gengi gjaldmiðla sinna við gjaldeyriskörfur 

að eigin vali, og þeirri stefnu hefur verið fylgt 
fram til þessa. 

Finnski seðlabankinn tók að nota gjald-
eyriskörfu sem viðmiðun við gengisútreikn-
inga þegar árið 1972. Finnska markið var þó á 
gullfæti í orði kveðnu til ársins 1977, eins og 
kveðið var á um í lögum, en í kjölfar breyt-
inga á lögum um gjaldeyrisverzlun það ár var 
gengi marksins fest við gjaldeyriskörfu og er 
það enn. Íslendingar ákváðu gengi krónunnar 
með hliðsjón af gengi Bandaríkjadollarans 
árin 1973-78 og tóku síðan upp viðmiðun við 
gjaldeyriskörfu, en gengi krónunnar hefur 
margoft verið fellt gagnvart þessari körfu til 
að koma í veg fyrir, að innlend verðbólga 
bitnaði um of á afkomu útflutningsfyrirtækja. 
Danmörk gekk hins vegar úr EFTA í EB árið 
1972 og gerðist þar með aðili að fyrr nefndu 
fastgengiskerfi og síðan að Myntbandalagi 
Evrópu (EMS) við stofnun þess árið 1979. 

Norrænu EFTA-löndin hafa öll sett gjald-
eyriskörfur sínar saman á svipaðan hátt, eins 
og eðlilegt er í ljósi þess sameiginlega tak-
marks þeirra að tryggja sem mestan stöðug-
leika í þróun raungengis og þar með einnig í 
utanríkisviðskiptum og framleiðslu.3) Finn-
land hefur stuðzt við tvíhliða viðskiptavog 

3) S j á J o h n W i l l i a m s o n (1982) , , .A s u r v e y of t h e l i t e r a t u r e 
on the op t ima l p e g " , Journal of Development Economics 
11, á g ú s t . bls. 39-61. 
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með öllum gjaldmiðlum, sem eru notaðir í 
meira en 1% af utanríkisviðskiptum Finna. 
Síðan 1984 hefur óseljanlegum gjaldmiðlum, 
fyrst og fremst sovézku rúblunni, þó verið 
sleppt úr körfunni. Ennfremur var þá ekki 
lengur tekið mið af gengi ákveðins grunnárs, 
heldur var stuðzt við gengi á breytilegu við-
miðunartímabili, rúmfræðilegt (þ.e. geo-
metrískt) meðaltal var reiknað í stað hefð-
bundins meðaltals, og finnski seðlabankinn 
tók að birta samsetningu körfunnar daglega. 
Nú er leyfilegt frávik gengis finnska marksins 
6% frá viðmiðunargengi körfunnar. 

Norðmenn tóku í fyrstu upp svipaða tví-
hliða viðskiptavog með þeirri undantekn-
ingu, að Bandaríkjadollarinn var látinn fá 
meira vægi (25%) en hlutur hans í útflutn-
ingstekjum gaf tilefni til; þetta var gert vegna 
mikilvægis dollarans fyrir olíuiðnað, skipa-
flutninga og aðrar útflutningsgreinar. Árið 
1982 var vægi dollarans minnkað (úr 25% í 
11%), fyrst og fremst til að skapa svigrúm til 
að auka vægi EMS-myntanna í norsku körf-
unni (úr 33% í 44%), en karfan var nú sett 
saman með hliðsjón af fjölhliða vog og tók 
því tillit til þrýstings frá samkeppnis-
mörkuðum í öðrum löndum. Þessi karfa er 
enn í notkun. Gengi norsku krónunnar getur 
vikið allt að 2,25% frá viðmiðunargengi körf-
unnar. 

Sænska karfan er sett saman úr þeim 15 
gjaldmiðlum, sem hafa verið notaðir í meira 
en 1% af utanríkisviðskiptum Svía næstu 
fimm ár á undan og eru skráðir daglega á 
gjaldeyrismarkaðnum í Stokkhólmi. Síðara 
skilyrðið útilokar einkum sovézku rúbluna 
auk gjaldmiðla Póllands og Brasilíu. Banda-
ríkjadollarinn hefur tvöfalt vægi í ljósi þess, 
hversu mikilvægur hann er í hráefnaviðskipt-
um auk annars. Um 80% af utanríkisviðskipt-
um Svía eru við þjóðir, sem eiga gjaldmiðil í 
körfunni. Samsetning körfunnar er endur-
skoðuð í lok marz á hverju ári. Fráviksmörk 
sænsku krónunnar voru þrengd úr 2,5% í 
1,5% af viðmiðunargengi körfunnar árið 
1985 og hafa verið auglýst opinberlega síðan 
þá í því skyni að stuðla að stöðugleika á gjald-

eyrismarkaðnum. Af hagkvæmnisástæðum -
og einnig í því skyni að efla trú fólks og fyrir-
tækja á gengisstefnu stjórnvalda - hefur 
sænski seðlabankinn hingað til ákveðið að 
halda sínu striki og láta fjölhliða vog ekki 
leysa tvíhliða vogina, sem nú er notuð, af 
hólmi þrátt fyrir minnkandi mikilvægi Banda-
ríkjadollarans og vaxandi mikilvægi þýzka 
marksins fyrir utanríkisviðskipti Svía og ann-
arra þjóða. 

Frá árinu 1978 hefur Seðlabanki Íslands 
stuðzt við körfur, sem hafa verið settar saman 
með hliðsjón af bæði landavog (miðað við 
innflutning og útflutning) og viðskiptavog 
(miðað við kaup og sölu á erlendum gjald-
eyri). Líkt og körfur hinna landanna þriggja 
tekur landavogin einungis mið af vöruviðskipt-
um, en ekki þjónustuviðskiptum (sem afla 
um 30% af heildargjaldeyristekjum lands-
ins), en viðskiptavogin tekur mið af hvoru 
tveggja auk fjármagnshreyfinga. Samsetning 
þessara karfa er mismunandi; til dæmis er 
vægi dollarans um það bil tvöfalt meira í við-
skiptavog en í landavog og miklu meira í körf-. 
um vegnum eftir útflutningi og kaupum en í 
körfum vegnum eftir innflutningi og sölu. 
Körfurnar eru endurskoðaðar á hverju ári í 
ljósi viðskiptaþróunar og gjaldeyrisgreiðslna 
undanfarin þrjú ár. Með þetta í huga hefur 
Seðlabankinn ákveðið gengi íslenzku krón-
unnar að mestu með hliðsjón af landavog síð-
ast liðinn áratug, en stundum einnig með hlið-
sjón af viðskiptavog og gengi Bandaríkjadoll-
arans, þegar tilefni hefur gefizt til þess. 

C. Gengisþróun 
Þegar allt kemur til alls, virðist sameiginleg 

gengisstefna norrænu EFTA-landanna hafa 
gefizt nokkuð vel: með því að festa gengi 
gjaldmiðla sinna við landavogir hefur þeim 
tekizt að draga verulega úr sveiflum í raun-
gengi. Val þeirra á landavog, sem útilokar 
hugsanleg áhrif tilviljanakenndra skamm-
tímasveiflna í fjármagnsflutningum á gengis-
þróunina, hefur átt sinn þátt í því, að þetta 
hefur tekizt. Frá árinu 1975 hefur raungengi 
(MERM) norrænu gjaldmiðlanna verið innan 
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Mynd 1 
Raungengi (MERM) 

1975-1988. Meðaltal 1975-1988= 100 

Heimild: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 

við 3% (Finnland), 15% (Ísland), 11% (Nor-
egur) og 14% (Svíþjóð) af meðalraungengi 
áranna 1975-88 (sjá mynd 1).4) Sveiflur í raun-
gengi gjaldmiðla allra norrænu EFTA-land-
anna hefðu verið töluvert meiri, ef gengi 
þeirra hefði verið fest við til dæmis Banda-
ríkjadollarann einan sér eða þá þýzka markið 
á þessu tímabili að öðru jöfnu. Til saman-
burðar var frávik raungengis dönsku krón-
unnar innan við 9% af meðalraungengi árin 
1980-88.5) Þrátt fyrir aðildina að EMS hefur 
gengi dönsku krónunnar því verið álíka 
stöðugt síðan 1980 og gengi gjaldmiðla nor-
rænu EFTA-landanna f jögurra að meðaltali. 

Það er athyglisvert, að gengi skandínavísku 
gjaldmiðlanna þriggja, dönsku krónunnar , 
norsku krónunnar og hinnar sænsku, gagn-
vart erlendum gjaldmiðlum, er nú svipað 

4) Samsvarandi staðalfrávik raungengis hefur verið 2.0, 
6,6. 6,4 og 7,8 í sömu röð borið saman við 10,0 fyrir 
brezka sterlingspundið og 15,4 fyrir Bandaríkja-
dollarann til dæmis. MERM er skammstöfun fyrir 
Multilateral Exchange Rate Model, en það er reiknilík-
an, sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn notar til að reikna 
gengisvísitölur fyrir aðildarlönd sjóðsins. 

5) Staðalfrávikið var 6,4, sbr. næstu neðanmálsgrein á 
undan. 

bæði út á við og innbyrðis og það var, þegar 
skandínavíska myntbandalagið var við lýði 
fyrir heimsstyrjöldina fyrri og þegar mynt-
irnar voru settar aftur á gullfót á þriðja áratug 
aldarinnar. Gengi þessara þriggja gjaldmiðla 
hvers gagnvart öðrum hefur því haldizt 
óbreytt að mestu í meira en 100 ár þrátt fyrir 
ólíkar ytri aðstæður að ýmsu leyti - Svíþjóð 
var hlutlaus og slapp við hernám í síðari 
heimsstyrjöldinni, Noregur flytur út olíu, og 
Danmörk hefur verið tengd meginlandi Evr-
ópu sterkum böndum, síðan Danir gengu í 
EB árið 1972. Eftir umtalsverða lækkun á 
gengi finnska marksins og íslenzku krón-
unnar á síðari hluta sjötta áratugarins og fram 
yfir miðjan sjöunda, hafa Finnar fylgt svipaðri 
stefnu og skandínavísku þjóðirnar þr já r , og 
gengi marksins hefur þróazt með svipuðum 
hætti og gengi gjaldmiðla hinna þriggja frá 
síðari hluta sjöunda áratugarins. Íslendingum 
hefur hins vegar ekki tekizt að r júfa vítahring 
verðbólgunnar af ýmsum ástæðum: hér 
heima hækkaði verð á neyzluvörum um 35% 
á ári að meðaltali 1970-88 borið saman við 9% 
meðalhækkun á ári á hinum Norðurlöndun-
um f jó rum. Nafngengi ( M E R M ) íslenzku 
krónunnar féll um 98% árin 1970-88, meðan 
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Nafngengi (MERM) 
1970-1988, 1970=100 

samsvarandi nafngengi norsku, sænsku og 
finnsku gjaldmiðlanna féll um 12%, 25% og 
20% í sömu röð (sjá mynd 2). Síðast liðinn 
áratug hefur finnska markið þó verið lang-
sterkasti gjaldmiðillinn í þessum hópi. 

III. Kostir og gallar efnahagsstefnu 
norrænu EFTA-þjóðanna 

Fræðikenning Mundells og Flemings ásamt 
viðbótarframlagi ýmissa annarra hagfræðinga 
færði mönnum heim sanninn um það á sínum 
tíma, að skynsamlegt val á milli fasts og fljót-
andi gengis í litlu opnu hagkerfi hlyti að ráð-
ast af ýmsum einkennum og innviðum við-
komandi hagkerfis að nokkru leyti að 
minnsta kosti.6) Hér var einkum um tvennt að 

6) Sjá Rober t Mundell (1963), „Capital mobility and sta-
bilization policy under fixed and flexible exchange 
rates", Canadian Journal of Economics 29, nóvember , 
bls. 475-485; John Fleming (1962), „Domestic financial 
policies under fixed and under floating exchange rates", 
IMF Staff Papers 9, nóvember , bls. 369-379; og Richard 
Marston (1985), „Stabilization policies in open econo-
mies", í Ronald Jones og Peter Kenen (ri tst j .) , Hand-
book of International Economics, 2. bindi, North-
Holland, bls. 859-916. 

tefla: annars vegar hreyfanleika fjármagns á 
milli landa og sveigjanleika raunlauna á inn-
lendum vinnumarkaði og hins vegar eðli og 
uppruna utanaðkomandi áfalla, sem dynja á 
hagkerfinu. 

Þetta reyndist þó engan veginn einfalt mál. 
Í fyrsta lagi hefur það komið á daginn við nán-
ari skoðun, að það er ekki hægt að fullyrða 
það í eitt skipti fyrir öll, að tiltekin skipan 
gengismála dugi bezt til þess að einangra hag-
kerfið frá utanaðkomandi skellum. Það hefur 
líka komið í ljós, að áhrif stefnu stjórnvalda í 
peningamálum og ríkisfjármálum að gefinni 
skipan gengismála eru mun torræðari en þau 
virtust vera í fyrstu. Það hefur sem sé komið á 
daginn, að tilhögun gengisskráningar getur 
haft ýmiss konar áhrif á bæði áfallaþol hag-
kerfisins og áhrifamátt stjórnvaldsaðgerða í 
efnahagsmálum, allt eftir því hvernig háttar 
til um fjármagnshreyfingar, raunlaunabreyt-
ingar og fleira.7) Hitt skiptir þó ef til vill enn 

7) Sjá Victor Argy (1986), „Exchange rate policy for a 
small openeconomy" , Seminar P a p e r N o . 369, Institute 
for International Economic Studies, University of 
Stockholm, október . 
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meira máli, að það er alls ekki víst, að það sé 
vænlegt til árangurs að ákveða tilhögun 
gengisskráningar til dæmis með hliðsjón af 
hreyfanleika f jármagns á milli landa frekar en 
öfugt. Þetta stafar af því, að gengisstefna og 
gjaldeyrisreglur eru í senn stjórntæki í 
höndum ríkisvaldsins, og það getur beitt 
þessum tækjum samhliða til að bregðast við 
ytri áföllum og öðru utanaðkomandi raski, 
sem stjórnvöld geta ekki haft áhrif á. Þar fyrir 
utan er sveigjanleiki launa að sumu leyti líka 
stjórntæki, sem ríkisvaldið hefur í hendi sér á 
Norðurlöndum og víðar í Evrópu, þar sem 
tekjustefna hefur verið tekin upp annað veif-
ið í því skyni að halda kauplagi í skefjum og 
þar sem vísitölubinding launa hefur ýmist 
verið bundin í lög eða afnumin með lögum, 
og þetta flækir málið enn meira. Með tilliti til 
þessara flóknu og fjölþættu tengsla hefur 
stefnumörkun í gengismálum í reynd orðið að 
taka mið af ríkjandi efnahagsaðstæðum á 
hverjum tíma fremur en ómengaðri útfærslu á 
fræðikenningum. 

A. Stefna annarra þjóða 
Jafnvel þótt ekki sé til nein almenn regla, 

sem hægt er að beita til að ákveða tilhögun 
gengisskráningar í litlum opnum hagkerfum 
eins og á Norðurlöndunum í eitt skipti fyrir 
öll, getur verið gagn að því að athuga, hvernig 
aðrar þjóðir hafa farið að því að velja á milli 
fasts og fljótandi gengis og á milli mismun-
andi útfærslna á föstu og fljótandi gengi í tím-
ans rás. 

Að mati Hellers, sem studdist við tölfræði-
lega sundurgreiningu (e. discriminant analys-
is) til að athuga, hvað réð vali á gengisstefnu 
stjórnvalda í ýmsum löndum, hefur fastgeng-
isstefna yfirleitt orðið fyrir valinu í (a) litlum 
löndum (þ.e. löndum með litla landsfram-
leiðslu, en ekki endilega litla landsfram-
leiðslu á mann); (b) löndum, sem eru mjög 
háð utanríkisverzlun; (c) löndum, þar sem 
verðbólga er tiltölulega lítil; (d) löndum, þar 
sem fjármagnshreyfingar eru takmarkaðar; 
og (e) löndum, sem skipta við tiltölulega fá 

önnur lönd.8) Að slepptu skilyrðinu um litla 
verðbólgu teljast Norðurlöndin því vera 
dæmigerð fastgengislönd samkvæmt þessari 
flokkun, en Bandaríkin og Japan eru dæmi-
gerð flotgengislönd. Ekkert bendir þó til 
þess, að samband sé á milli stefnumörkunar 
stjórnvalda í gengismálum og eðlis eða upp-
runa þeirra ytri áfalla, sem hagkerfið verður 
fyrir, eins og búast hefði mátt við vegna þess, 
að nokkur munur er á því, hversu vel fast-
gengisstefna og flotgengisstefna einangra 
hagkerfið frá slíkum áföllum. Þess má geta, 
að um þriðjungur þeirra 150 þjóða eða þar 
um bil, sem eiga aðild að Alþjóðagjaldeyris-
sjóðnum, býr við fljótandi gengi, en hinar 
hafa kosið fast gengi. Þær þjóðir, sem búa við 
fljótandi gengi, skiptast nokkurn veginn jafnt 
á milli hreins ttots og gruggugs flots (e. man-
aged eða dirty float), og fastgengislöndin 
skiptast líka í tvo nokkurn veginn jafnstóra 
hópa: annar hópurinn festir gengið við einn 
annan gjaldmiðil og hinn við gjaldeyriskörfu, 
þar á meðal SDR.9 ) 

Það vekur athygli í þessu sambandi, að 
nokkur þróunarlönd hafa skipt úr föstu í fljót-
andi gengi á undanförnum árum í nánu sam-
ráði við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn í því skyni 
að draga úr halla á greiðslujöfnuði, skulda-
söfnun erlendis og svartamarkaðsbraski, en 
hér verður að hafa það í huga, að verðbólga 
hefur ekki verið alvarlegt vandamál í þessum 
löndum.10 ' Jafnvel þótt f jármagnsmarkaður 
flestra þessara landa sé vanþróaður, hefur 
reynslan hingað til bent til þess, að fljótandi 
gengi geti hentað þessum löndum allvel að 
því tilskildu, að samhliða gengisflotinu sé 
gripið til viðeigandi og trúverðugs aðhalds í 
ríkisfjármálum og peningamálum, hófs sé 
gætt við gerð kjarasamninga og nægileg hag-
kvæmni náist í framleiðslu. Flotgengisstefna 

8) Sjá Rober t He l le r (1978), „De te rm inan ts of exchange 
rate pract ices", Journal of Money, Credit and Banking 
10, ágúst, bls. 308-321. 

9) Sjá Ársskýrs lu A lþ jóðagja ldeyr iss jóðs ins 1987. 
10) Sjá „F loa t ing exchange rates in developing count r ies" , 

Occasional Paper N o . 53, In ternat iona l Moneta ry 
Fund. Washington D . C . , maí 1987. 
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getur auðvitað ekki leyst ábyrga stefnu í pen-
ingamálum, ríkisfjármálum og launamálum 
og nauðsynlegar skipulagsbreytingar í efna-
hagslífinu af hólmi. 

B. Stefna norrænu EFTA-þjóðanna 
Að framan hafa verið færð rök að því, að 

það sé ekki hægt að velja á milli fasts og fljót-
andi gengis í eitt skipti fyrir öll, heldur verði 
valið að taka mið af einkennum og innviðum 
hagkerfisins og ríkjandi aðstæðum í efna-
hagslífinu á hverjum tíma, jafnt í norrænu 
EFTA-löndunum sem annars staðar. 

Þegar verðbólga er mikið áhyggjuefni, eins 
og hún er nú hér á landi til dæmis og að vissu 
leyti líka í Finnlandi, Noregi og Svíþjóð, er 
gengisfesta yfirleitt nauðsynleg til þess, að 
árangur geti náðst í baráttunni við verðbólg-
una, nema unnt sé að beita þeim mun strang-
ara aðhaldi í ríkisfjármálum og peninga-
málum og við gerð kjarasamninga. Þetta er 
ein aðalástæðan til þess, að ríkisstjórnir nor-
rænu EFTA-landanna hafa ákveðið að festa 
gengi gjaldmiðla sinna. Engri þjóð hefur tek-
izt að vinna varanlegan bug á umtalsverðri 
verðbólgu án fasts gengis.11) 

Ef það er á hinn bóginn eitt helzta markmið 
stjórnvalda í efnahagsmálum að efla frjáls-
ræði í utanríkisviðskiptum, eins og átti sér 
stað hér á Iandi um og eftir 1960, horfir málið 
öðruvísi við. Þá getur fljótandi gengi eða 
umtalsverð gengisfelling stuðlað að því, að 
tilraunir stjórnvalda til að losa um viðskipta-
hömlur nái tilætluðum árangri með því að 
draga úr líkum til þess, að stjórnvöld telji sig 
knúin til þess síðar að hverfa aftur að inn-
flutningshöftum og fjölgengi til að bæta 
greiðslujöfnuð. Hitt er svo annað mál, að 
afnám hafta leiðir yfirleitt til aukinnar verð-
bólgu, að minnsta kosti fyrst um sinn, ef því 
er ekki fylgt eftir með aðhaldssamri eftir-
spurnarstjórn. Þetta vandamál er hliðstætt 

11) Sjá Rudiger Dornbusch og Stanley Fischer (1986), 
„Stopping hyperinflations past and present", Weltwirt-
schaftliches Archiv 122, No. 1, bls. 1-47. Sjá einkum 
töflu 17 á bls. 41-42. 

því, sem við er að glíma nú í sumum ríkjum 
Austur-Evrópu, þar sem skyndilegt afnám 
verzlunarhafta innan lands samfara bældri 
verðbólgu og rótgrónu jafnvægisleysi í efna-
hagslífinu hlýtur að leysa verðbólguna úr 
læðingi. í báðum tilfellum verða róttækar 
skipulagsbreytingar á hagkerfinu og öflug 
hagstjórn að fylgja afnámi hafta, ef það á að 
takast að stemma stigu fyrir verðbólgu. í 
norrænu EFTA-löndunum þyrftu stjórnvöld 
með líku lagi að ráðast í verulegar umbætur í 
ríkisfjármálum til að tryggja betri afkomu og 
aukna hagkvæmni í ríkisrekstri og til að draga 
úr verðbólgu með því móti, áður en hægt væri 
að taka upp sveigjanlegri gengisstefnu. Raun-
ar getur farið svo, að gengisflot (eða tíðar 
breytingar á föstu gengi) sé talið nauðsynlegt, 
sé verðbólgan talin vera óviðráðanleg, svo 
sem nú er raunin í sumum löndum Suður- og 
Mið-Ameríku (en ekki á Norðurlöndunum!), 
eða ef stjórnvöld telja það æskilegt eða nauð-
synlegt af einhverjum ástæðum að sætta sig 
við meiri verðbólgu innan lands en utan, en 
það kann að eiga við um sum eða öll norrænu 
EFTA-löndin að einhverju leyti. Því má bæta 
við, að þessi röksemdafærsla stangast ekki 
endilega á við það sjónarmið, að nauðsynlegt 
sé að setja ákveðnar reglur, lög eða jafnvel 
ákvæði í stjórnarskrá til að koma í veg fyrir 
misnotkun eða ofnotkun hagstjórnartækja 
með illum afleiðingum á endanum og til að 
halda aftur af verðbólgu til langframa. 
Aðhaldssöm stefna í peningamálum getur 
verið sams konar kjölfesta í efnahagslífinu 
við fljótandi gengi, þegar því er að skipta, og 
fastgengisstefnu er ætlað að vera, þegar hún 
er við lýði. Aðalatriðið er það, að annaðhvort 
peningaframboði eða gengi gjaldmiðilsins sé 
haldið í sæmilega föstum skorðum til að koma 
í veg fyrir verðbólgu. 

C. Kostir og gallar 
Þegar hinir mörgu og vel þekktu kostir og 

gallar fasts og fljótandi gengis eru hafðir í 
huga, þarf engan að undra það, að þjóðir 
heims hafa valið ýmist festu eða flot eða 
eitthvað þar á milli eða breytt úr öðru kerfinu 
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í hitt á liðnum árum. l 2 ) Fast gengi í skjóli 
Bretton Woods samkomulagsins átti trúlega 
nokkurn þátt í tiltölulega stöðugu verðlagi og 
jöfnum hagvexti um mestallan heim 1945-71, 
eins og til var ætlazt. Á hinn bóginn hefur 
fljótandi gengi gjaldmiðla helztu iðnríkjanna 
síðan 1973 líklega stuðlað að aukinni verð-
bólgu um allan heim í kjölfar olíuverðshækk-
ananna 1973-74 og 1979-81, jafnvel þótt ekki 
hafi verið hægt að sýna fram á slíkt orsaka-
samband með óyggjandi tölfræðirannsókn-
um.13) Þessi tilgáta ýtti auðvitað undir stofnun 
EMS árið 1979. I kjölfar hennar minnkaði 
verðbólga í aðildarlöndunum úr 11%, en það 
varð hún mest árið 1980, niður í 2% að með-
altali 1988, en atvinnuleysi jókst á sama tíma 
úr 5% í 10% af mannafla í þessum löndum. 
Þessi þróun hefur oft verið talin eiga rætur að 
rekja til s tofnunar EMS að nokkru leyti, en 
vandaðar hagrannsóknir hafa þó ekki leitt til 
ótvíræðrar niðurstöðu um þetta efni enn sem 
komið er. I 4 ) 

Af sjónarhóli norrænu EFTA-landanna 
hefur fast gengi þann ákjósanlega eiginleika, 
að það stuðlar ekki einungis að stöðugu verð-
lagi, bæði beint með því að halda verðlagi 
innflutnings í skef jum og óbeint með því að 
útheimta strangt aðhald í r íkisfjármálum og 
peningamálum, heldur einnig vegna þess, að 
föstu gengi er ætlað að leysa stjórnvöld að 
nokkru leyti undan ábyrgð á afleiðingum 
kjarasamninga á milli verklýðsfélaga og sam-
taka vinnuveitenda fyrir efnahagslífið. Ef 
þessir aðilar gera sér nógu skýra grein fyrir 

12) Sjá Jacques Artus og John Young (1979), „Fixed and 
flexible exchange rates: A renewal of the debate" , I M F 
Staff Papers 26, desember , bls. 654-698. 

13) Sjá Morris Goldstein (1980), „Have flexible exchange 
rates handicapped macroeconomic policy?", Special 
Papers in International Economics No. 14, Interna-
tional Finance Section, Princeton University, júní . 

14) Sjá Paul De Grauwe (1989), „The cost of disinflation 
and the European Monetary System", Discussion Paper 
No. 326, Center for Economic Policy Research, júlí, og 
einnig Francesco Giavazzi, S. Micossi og Marcus Miller 
(ri tst j .) , The European Monetary System, Cambridge 
University Press, 1988. 

ábyrgð sinni á eigin ákvörðunum, á það að 
geta dugað til að tryggja hófsamlegar launa-
hækkanir, sem samrýmast breytingum á 
framleiðni vinnuafls og heimsmarkaðsverði 
útflutningsvarnings, og um leið litla verð-
bólgu, svo að atvinnu heima fyrir sé ekki 
stefnt í voða. Málið vandast hins vegar um 
leið og launakostnaður vex örar en greiðslu-
geta fyrir tækjanna, ef ríkisstjórnin hefur 
heitið föstu gengi. Eiga stjórnvöld að fella 
gengið, ef kauplag hækkar, jafnvel þótt þau 
hafi reynt að koma í veg fyrir kauphækkun 
með því að þvertaka fyrir gengisfellingu? 
Þetta er gamall vandi, og hann hefur verið 
sérstaklega erfiður viðfangs á Norðurlöndun-
um, þar sem launþegar skipa sér í verklýðs-
félög eftir störfum eða atvinnugreinum frekar 
en eftir fyrirtækjum (eins og tíðkast til dæmis 
í Sviss og Japan). Þetta skipulag verklýðsfé-
laga veldur því, að kauphækkun handa 
ákveðnum hópi launþega getur einnig stefnt 
atvinnu annarra í hættu. Við þessar kringum-
stæður er hætt við því, að stjórnvöld séu beitt 
miklum þrýstingi til að fá þau til að láta undan 
og sætta sig við launahækkunina. Það getur 
verið erfitt að standa gegn slíkum þrýstingi, 
eins og dæmin sanna. Þessi skipulagsvandi 
hefur átt ríkan þátt í þeirri víxlverkun kaup-
lags og gengis, sem hefur átt sér stað í Finn-
landi, og að nokkru leyti líka í Noregi og Sví-
þjóð 1977-82, en einkum þó hér á landi síðan 
á síðari hluta sjöunda áratugarins eða lengur. 

Af þessu má einnig ráða, hvers vegna fljót-
andi gengi myndi að öllum líkindum ekki vera 
góður kostur fyrir norrænu EFTA-ríkin nú. 
Aðaláhyggjuefnin hér eru tvö: (a) að óstöðug-
leiki fl jótandi gengis og sú óvissa um framtíð-
ina, sem af honum leiðir, geti dregið úr hag-
kvæmni í framleiðslu, fjárfestingu og utanrík-
isviðskiptum og (b) að gengisflot geti stuðlað 
að verðbólgu af sjálfu sér. Fyrra atriðið 
endurspeglar þá algengu skoðun, að óvissa 
hafi yfirleitt slæm áhrif á efnahagslífið að 
öðru jöfnu. Það kann að vera raunin, en nið-
urstöður tölfræðiathugana á fylgni milli geng-
issveiflna og erlendra viðskipta hafa þó ekki 
rennt styrkum stoðum undir þessa tilgátu enn 
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M y n d 3 

Verðbólga 1970-1988 
% 

Heimild: OECD 

sem komið e r . b ) Síðara atriðið hvílir meðal 
annars á þeirri hugmynd, að tregða verðlags 
og launa á vöru-, þjónustu- og vinnumarkaði 
geri það að verkum, að gengishækkun valdi 
síður verðlækkun en gengisfelling veldur verð-
hækkun að öðru jöfnu, þannig að flotgengis-
löndum og raunar heimsbúskapnum öllum sé 
hættara við verðbólgu en ella af þeim sökum. 
Þótt verðlags- og launatregða sé óvefengjan-
leg staðreynd af tölfræðirannsóknum að dæma, 
er ekki hægt að finna veigamikil reynslurök 
fyrir kenningunni um sjálfvirka verðbólgu-
hneigð.16) Hitt virðist ljóst, að fljótandi gengi 
krefst ekki jafnmikils aðhalds í peningamál-
um, ríkisfjármálum og launamálum og fast 

15) Sjá„Exchange rate volatility and world trade", Occasional 
Paper No. 28, International Monetary Fund, Washing-
ton, D . C . , júlí 1984, og Eric Perée og Alfred Steinherr 
(1989), „Exchangc rate uncertainty and foreign trade", 
European Economic Review 33, júlí, bls. 1241-1264. 

16) Sjá Morris Goldstein (1977), „Downward price inflexi-
bility, ratchet effects, and the inflationary impact of 
import price changes: Some empirical tests", IMF Staff 
Papers 24, nóvember, bls. 569-612, og Andrew Crockett 
og Morris Goldstein (1976), „Inflation under fixed and 
flexible exchange rates", IMF Staff Papers 23, nóv-
ember, bls. 509-544. 

gengi og getur þannig ýtt undir verðbólgu 
með því að hvetja stjórnvöld til að losa tökin 
og beita sér fyrir þenslu eða aka seglum eftir 
vindi. Með svipuðum hætti getur samninga-
mönnum verklýðsfélaga og vinnuveitenda 
fundizt, að þeir hafi frjálsari hendur við 
samningaborðið við fljótandi gengi en ella. 
En þá er það stefnan í peningamálum, ríkis-
fjármálum og launamálum, sem er undirrót 
verðbólgunnar, en ekki gengisflotið sem slíkt 
nema ef til vill óbeint. 

IV. Þróun efnahagslífsins 
Raunhæft mat á árangri hagstjórnar hlýtur 

að taka mið af áhrifum hennar á efnahagslíf-
ið, þegar öllu er á botninn hvolft. í þessum 
kafla er fjallað um valda þætti úr efnahags-
þróun norrænu EFTA-landanna frá 1970 með 
sérstakri áherzlu á verðbólgu, viðskiptajöfn-
uð, hagvöxt og atvinnuleysi og tengsl þessara 
þátta við stefnuna í gengismálum. 

A. Verðbólga 
Þar til á síðari hluta áttunda áratugarins var 

ekki verulegur munur á verðbólgu í norrænu 
EFTA-löndunum og í öðrum aðildarlöndum 
O E C D (sjá myndir 3 og 4). Á hinn bóginn 
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Mynd 4 

Verðbólga 1970-1988 

hefur neyzluvöruverð hækkað meira í öllum 
norrænu EFTA-löndunum en í OECD-lönd-
unum að meðaltali á hverju ári síðan 1980. 
Það er ja fnf ramt athyglisvert, hversu verð-
lagsþróuninni í Finnlandi, Noregi og Svíþjóð 
hefur svipað saman á þessum tíma.17) Verð-
bólgan hér á landi hefur hins vegar verið 
miklu meiri.18) 

Tveir hnykkir settu svip á verðlagsþróun-
ina í Finnlandi, Noregi og Svíþjóð á þessu 
tímabili, hinn fyrri á árunum 1974-78 í kjölfar 
fyrri olíuverðssprengingarinnar, umtals-
verðra kauphækkana til allra launþega og 
gengisfellingar allra gjaldmiðlanna þriggja 
(og dönsku krónunnar) og hinn síðari árin 
1980-82 í kjölfar síðari olíuverðshækkunar-
innar og frekari aðlögunar gengis. Það er 
athyglisvert, hversu svipuð þróunin í Noregi, 
sem hefur framleitt olíu til útflutnings í tals-

17) Fylgnistuðullinn á milli verðbólgu í Finnlandi og Noregi 
1970-88 var 0,50; Finnlandi og Svíþjóð 0,71; og Noregi 
og Svíþjóð 0,59. 

18) Fylgnin á milli verðbólgu á Íslandi annars vegar og í 
Finnlandi, Noregi og Svíþjóð hins vegar var yfirleitt 
minni og síður marktæk en fylgnin í síðar nefndu 
löndunum þrem innbyrðis (0,43, 0,37 og 0,59 í sömu 
röð), sbr. næstu neðanmálsgrein á undan. 

verðum mæli síðan um miðjan áttunda ára-
tuginn, hefur verið þróuninni í Svíþjóð og 
Finnlandi, sem hafa flutt olíu inn allan 
t ímann. Fyrri olíuverðshækkunin á heims-
markaði 1973-74 stuðlaði að aukinni verð-
bólgu í Noregi á svipaðan hátt og í Finnlandi 
og Svíþjóð og mörgum öðrum olíuinnflutn-
ingslöndum. Þegar verð á innfluttri olíu 
hækkaði, jókst framleiðslukostnaður fyrir-
tækja, og laun hækkuðu í kjölfarið, auk þess 
sem stjórnvöld fylgdu undanhaldssamri 
stefnu í r íkisfjármálum og peningamálum. Á 
hinn bóginn olli síðari olíuverðssprengingin 
1979-81 verðbólgu í Noregi fyrst og fremst 
vegna aukningar útflutningstekna. Árið 
1972, rétt áður en olíuverð hækkaði í fyrra 
skiptið, nam olíuútflutningur Norðmanna 
einungis 2% af heildarvöruútflutningi þeirra. 
Tíu árum síðar, skömmu fyrir síðari olíu-
verðshækkunina, nam útflutningur á olíu og 
jarðgasi frá Noregi meira en helmingi af vöru-
útflutningi þeirra og einum sjötta af vergri 
þjóðarframleiðslu. Heildarútflutningstekjur 
Norðmanna tvöfölduðust að nafnvirði frá 
1978 til 1982, en einkaneyzla jókst um innan 
við 60%. Það er líka athyglisvert í þessu sam-
hengi, að vöruskiptasamningar Finna við 
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Sovétmenn drógu úr óhagstæðum áhrifum 
olíuverðshækkana áttunda áratugarins á við-
skipta jöfnuð Finnlands og trúlega einnig á 
efnahagslíf landsins yfirleitt um skeið. 

Eins og í öðrum aðildarlöndum O E C D 
hefur verðbólguaidan h jaðnað smátt og smátt 
í löndunum þrem síðan 1980-81, sérstaklega í 
Finnlandi og Svíþjóð, en verðbólgan í Noregi 
hefur þó slagað upp undir 10% á ári undan-
farin þr jú ár (1987-89), og laun þar hafa 
hækkað talsvert hraðar en verðlag. Íslend-
ingum tókst hins vegar ekki að snúa verðbólgu-
þróuninni við eftir fyrri olíuverðssprenging-
una. Þvert á móti náði verðbólgan nýjum og 
áður óþekktum hraða í kjölfar síðari olíu-
verðshækkunarinnar vegna sérstakra aðstæðna 
hér innan lands, meðal annars vegna þeirrar 
óheppilegu stöðu, að allt þrennt lagðist á 
sömu sveif: lítið aðhald í r íkisf jármálum, full 
vísitölubinding launa og fljótandi gengi krón-
unnar án afskipta stjórnvalda allt til ársins 
1983. 

Það er ekki auðvelt að skilja á milli áhrifa 
kauphækkana , peningaþenslu og gengisfell-
inga á verðbólgu í norrænu EFTA-löndunum 
undanfarin ár og greina þær tafir, sem máli 
skipta, af nokkurri nákvæmni. Engu að síður 
er unnt að greina ákveðna atburði, sem virð-
ast hafa átt verulegan þátt í að kynda undir 
verðbólgu. Skriða kauphækkana í Noregi, Sví-
þ jóð og Finnlandi á árunum 1973-75 er dæmi 
um þetta. T ímakaup hækkaði um meira en 
40% á þessu tveggja ára tímabili eftir fyrri 
olíuskellinn, en verð á neyzluvarningi hækk-
aði mun hægar eða um rösklega 20% í Noregi 
og Svíþjóð og 37% í Finnlandi. Þessar ríflegu 
bætur til launþega fyrir olíuverðshækkunina, 
þegar kaupmát tur launa hefði heldur átt að 
minnka til að halda uppi atvinnu, leiddu til 
þess, að raunlaun hækkuðu umfram greiðslu-
getu atvinnuveganna. Þessi a tburðarás ruddi 
brautina fyrir t íðar gengisfellingar allra gjald-
miðlanna þriggja árin 1976-82. 

Íslendingar lentu í svipuðum vanda 1976-
78, en þá hækkaði t ímakaup um 117% og 
neyzluvöruverð um 88% á tveim árum. Þetta 
kallaði á gengisfall, mikla peningaþenslu og 

öra verðbólgu, sem náði hámarki í 86% ár ið 
1983, en þá voru laun fryst um tíma m e ð 
lögum. í þessu sambandi verður að hafa það í 
huga, að vinnumarkaðsskipulag á Norður-
löndum, þar sem landssamtök launþega og 
vinnuveitenda hafa mikil áhrif á efnahagslíf ið 
vegna miðstýringar kjarasamninga, gerir það 
að verkum, að nafnlaun verða eins konar 
stjórntæki, sem verklýðsfélög og vinnuveit-
endur geta notað til að hafa sitt fram m e ð 
svipuðum hætti og stjórnvöld nota stefnuna í 
f jármálum ríkisins og peningamálum.1 9 ) Af 
þessum sjónarhóli hreyfast nafnlaun ekki 
greiðlega eftir Phillips-ferlinum vegna þenslu 
eða slaka á vinnumarkaði eða væntanlegrar 
verðbólgu eingöngu, heldur einnig af öðrum 
ástæðum, þar á meðal vegna samkeppni á 
milli verklýðsfélaga.20) 

Á þeim verðbólguskeiðum, sem fjallað er 
um hér að f raman, hefur stefnan í peninga-
málum ekki ráðið mestu um verðlagsþróun-
ina í norrænu EFTA-löndunum, heldur hefur 
peningastefnan ráðizt af öðrum þáttum að 
mestu leyti, eins og við er að búast, þegar 
gengi er haldið föstu, að minnsta kosti til 
skamms tíma. Bein peningaþensla hefur því 
ekki átt mikinn þátt í verðbólgu undanfarinna 
ára. Þvert á móti hefur afnám hafta á pen-
ingamarkaði smám saman síðustu ár stuðlað 
að stöðugra verðlagi en áður. Aukin erlend 
samkeppni í f jármagnsviðskiptum í öllum 
löndunum f jórum hefur fært vexti nær jafn-
vægi á milli f ramboðs og eftirspurnar eftir 
lánsfé og með því móti tryggt jákvæða raun-
vexti (a .m.k. að ógreiddum skatti) víða á 
f já rmagnsmarkaðnum síðast liðinn áratug, 
og víðtæk vísitölubinding fjárskuldbindinga 
hér á landi síðan 1979 hefur haft svipuð áhrif 
hér. Þetta er mikil breyting frá sjöunda og átt-

19) Sjá grein höfundar ásamt Assar Lindbeck (1986), 

„Endogenous unions and governments: A game-theoretic 

approach", European Economic Review 30, febrúar, 

bls. 5-26. 

20) Sjá grein höfundar ásamt Assar Lindbeck (1984), 

„Competing wage claims, cost inflation, and capacity 

utilization", European Economic Review 24, febrúar, 

bls. 1-21. 
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unda áratugnum, þegar raunvextir voru yfir-
leitt neikvæðir. Þessi þróun hefur að sínu leyti 
haldið aftur af einkaneyzlu með því að örva 
peningasparnað og hefur stuðlað að stöðugra 
verðlagi með því móti. Með hjaðnandi verð-
bólgu hefur veltuhraði peninga í víðum skiln-
ingi einnig minnkað umtalsvert í Finnlandi og 
á Íslandi síðan 1980 og einnig í Noregi, en 
ekki í Svíþjóð. 

B. Hagvöxtur og atvinnuleysi 
Samanburður á hagvexti í norrænu EFTA-

löndunum og öðrum OECD- löndum frá 1970 
hefur yfirleitt verið Norður löndunum hag-
stæður nema Svíþjóð, en þar hefur raunveru-
leg þjóðarframleiðsla á mann aukizt um 2% á 
ári að meðaltali á þessu tímabili (sjá mynd 5). 
í öllum löndunum f jó rum hægði verulega á 
hagvexti í kjölfar olíuverðshækkananna 
tveggja, en þau náðu sér fljótlega á strik 
aftur . Upphaf olíuútflutnings ýtti undir örari 
hagvöxt í Noregi en í Finnlandi og Svíþjóð 
upp úr miðjum át tunda áratugnum. Enn-
f remur juku gengisfellingarnar 1976-82 sam-
keppnishæfni og markaðshlutdeild Finna, 
Svía og Norðmanna erlendis smám saman, 

eins og að var stefnt, svo að framleiðsla 
glæddist í löndunum þrem, að minnsta kosti í 
bráð. Það kann þó að hafa dregið úr hagvexti 
í Svíþjóð á síðast liðnum áratug, að stjórn-
völdum tókst smám saman að eyða umtals-
verðum fjárlagahalla, sem Svíar höfðu búið 
við um skeið, auk þess sem háir markaskat tar 
slævðu vinnuvilja og hagkvæmni í ríkisrekstri 
virtist verulega ábótavant. 

Mikill hagvöxtur hefur einkennt íslenzkt 
efnahagslíf lengstum síðan 1970. Þessa 
grósku er hægt að rekja að miklu leyti til hag-
stæðra ytri skilyrða, þar á meðal ört vaxandi 
fiskafla - og reyndar umtalsverðrar ofveiði -
að undanskilinni snarpri niðursveiflu í fisk-
veiðum á árunum 1981-83, en langvarandi og 
vísvitandi ofþensla í efnahagslífinu hefur einnig 
átt verulegan þátt í þessum árangri. Á hinn 
bóginn hefur ofþenslan ásamt meðfylgjandi 
verðbólgu að sínu leyti leitt til lakari nýtingar 
f jármagns og annarra framleiðsluþátta smám 
saman. Afleiðingar þessa hafa verið að koma 
í ljós að undanförnu: þjóðarframleiðsla á 
mann hefur dregizt saman síðustu þr jú ár, 
1988-90, þrátt fyrir hagstæð ytri skilyrði enn 
sem jafnan fyrr. Þar að auki hefur hagvöxtur 

Mynd 5 

Hagvöxtur 1970-1988 
% 

Heimild OECD 
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hér á landi verið mun óstöðugri en í hinum 
löndunum þrem sumpart vegna einhæfni at-
vinnulífsins: sjávarútvegur aflar rösklega 
helmings útflutningstekna og um fimmtungs 
þ jóðar tekna Íslendinga.21) 

Tölur um atvinnuleysi í norrænu EFTA-
löndunum bera einnig vitni um blómlegt 
efnahagslíf á alþjóðlegan mælikvarða (sjá 
mynd 6). í öllum löndunum f jórum hefur 
skráð atvinnuleysi verið mun minna að meðal-
tali en í aðildarlöndum O E C D yfirleitt síðast 
liðin 20 ár, og atvinnuleysi hefur verið undir 
meðaltali innan O E C D í öllum löndunum fjór-
um á hverju ári síðan 1980, en norrænu 
EFTA-þjóðirnar hafa samt orðið varar við 
vaxandi tilhneigingu til meira og langvinnara 
atvinnuleysis um allan heim í kjölfar fram-
boðsskellanna á át tunda áratugnum. Aukinn 
ósveigjanleiki á vinnumarkaði í Evrópu-
löndum yfirleitt hefur átt sinn þátt í þessari 
þróun. Þar að auki hefur byggðastefna mikil 
áhrif á st jórnmál í öllum löndunum f jó rum. 
Atvinnuskipting á milli landshluta er ó jöfn í 
samanburði við Sviss til dæmis. Þess vegna er 
flutningur vinnuafls á milli starfa og lands-
hluta tiltölulega kostnaðarsamur. Vegna mik-
ils þrýstings frá s taðbundnum hagsmunahóp-
um hafa ríkisstjórnir norrænu EFTA-land-
anna iðulega greitt úr efnahagsörðugleikum á 
einstökum svæðum með beinum eða óbein-
um styrkjum af almannafé í stað þess að 
hvet ja til fólksflutninga á milli svæða. 

Í Noregi og Svíþjóð hefur atvinnuleysi 
numið um 2% af mannafla frá upphafi átt-
unda áratugarins og aldrei farið upp fyrir 3% 
nema í Noregi 1983-84 og aftur 1988-89. Tals-
verður munur er þó á aðstæðum í löndunum 
tveim, því að f ramboð vinnuafls hefur aukizt 
um nær 20% í Svíþjóð síðan 1960, en um 
næstum 50% í Noregi. Hægur vöxtur mann-
afla í Svíþjóð á þessum t íma, eða um 0,7% á 
ári að meðaltali, gerði einkafyrir tækjum og 
st jórnvöldum það væntanlega auðveldara en 

21) Staðalfrávik hagvaxtar á Íslandi 1970-88 var 3,8 borið 
saman við 2 ,3 ,1 ,6 og 1,7 í Finnlandi, Noregi og Svíþ jóð í 
sömu röð. 

ella að halda aftur af atvinnuleysi þrátt fyrir 
hækkandi olíuverð og kaupgjald á á t tunda 
áratugnum og þrátt fyrir síhækkandi launa-
tengd gjöld, sem ýttu að sínu leyti undir bæði 
verðbólgu og atvinnuleysi á þessu tímabili. 
Auk þess hefur sænska ríkisstjórnin brugðizt 
við auknum slaka á vinnumarkaði með því að 
fjölga ríkisstarfsmönnum verulega og með 
því auka ríkisútgjöld og smám saman einnig 
skatta. Þetta hafði mikinn halla á ríkissjóði og 
meðfylgjandi skuldasöfnun erlendis í för með 
sér um tíma. Stöðug aukning ríkisumsvifa í 
Svíþjóð og einnig í Noregi á liðnum árum 
virðist raunar hafa stafað að verulegu leyti af 
því, að ríkisstjórnir landanna hafa reitt sig á 
þenslu í r íkisfjármálum (auk gengisfelling-
anna 1976-82) til að koma í veg fyrir aukið 
atvinnuleysi af völdum hækkandi olíuverðs á 
heimsmarkaði og hækkandi launakostnaðar 
heima fyrir. Hins vegar hefur hröðum mann-
aflavexti í Noregi, sem hefur numið um 1,6% 
á ári síðan 1960, einnig verið mætt að miklu 
leyti með örri uppbyggingu olíuiðnaðar, 
þannig að atvinnuleysi hefur ekki færzt í vöxt, 
að minnsta kosti ekki fyrr en nýlega. 

Í Finnlandi hefur atvinnuleysi verið mun 
meira en í Noregi og Svíþjóð á hverju ári allt 
frá miðjum áttunda áratugnum, þótt f ramboð 
vinnuafls hafi vaxið nokkurn veginn jafnhrat t 
á þessu tímabili og í Svíþjóð og því mun 
hægar en í Noregi. Ein ástæðan til þess, að 
atvinnuleysi í Finnlandi hefur aukizt á þessu 
tímabili, virðist vera sú, að ríkisbúskapurinn 
hefur ekki verið þaninn út næstum því jafn-
hratt og í Svíþjóð og Noregi til að vega á móti 
samdrætti í efnahagslífinu eða af öðrum ástæð-
um (sjá mynd 7). Hlutfall ríkisútgjalda af 
vergri landsframleiðslu í Finnlandi jókst úr 
30% í 42% frá 1970 til 1987 eða svipað og í 
aðildarlöndum O E C D yfirleitt. Fjárhagur 
ríkissjóðs í Finnlandi versnaði í samræmi við 
þetta á þessum árum. Til samanburðar hækk-
aði hlutfall ríkisútgjalda af vergri þjóðar-
framleiðslu í Svíþjóð úr 43% í 67% frá 1970 
til 1982, en þá tók hlutfallið aftur að lækka, og 
f járhagur ríkissjóðs versnaði í samræmi við 
þetta í fyrstu, en hefur batnað síðan. í Noregi 
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Mynd 6 

Atvinnuleysi 1970-1988 

hækkaði þetta hlutfall úr 41% í 52% frá 1970 
til 1978, þegar þróunin snerist við um tíma. 
Ísland er eitt á báti í þessum efnum, því að hér 
hafa ófylltar stöður lengstum verið langt 
umfram fjölda atvinnulausra, og mikil þensla 
hefur því ríkt á vinnumarkaði, jafnvel þótt 
f ramboð vinnuafls hafi aukizt um nær 70% frá 
1960, sumpart vegna aukinnar atvinnuþátt-
töku kvenna. Stjórnvöld hér á landi hafa því 
ekki haft þörf fyrir að auka umsvif ríkisins til 

að draga úr atvinnuleysi, enda hefur hlutfall 
ríkisútgjalda af vergri þjóðarframleiðslu 
verið um það bil þriðjungur hér frá upphafi 
áttunda áratugarins fram á þennan dag og 
hefur ekki enn sýnt nein þenslumerki. 

Með nokkurri einföldun virðist því eðlilegt 
að álykta sem svo, að Finnar (líkt og Danir og 
flestar aðrar Evrópuþjóðir) hafi sætt sig við 
umtalsverða aukningu atvinnuleysis á undan-
förnum árum, en Norðmönnum, Svíum og Ís-

Mynd 7 
Umfang ríkisbúskaparins 1970-1987 
Heildarútgjöld ríkisins sem hlutfall af VLF 
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lendingum hafi að mestu leyti tekizt að kom-
ast hjá sambærilegum atvinnubresti - Norð-
mönnum og Svíum í skjóli aukinna ríkisum-
svifa að einhverju leyti og Íslendingum aðal-
lega með gengisfellingum, ríkishallarekstri, 
peningaþenslu og verðbólgu. Það er þó rétt 
að bæta því við, að skráð atvinnuleysi í Nor-
egi tvöfaldaðist (úr 2% í 4% af mannafla) árin 
1987-89 og atvinnuleysi tvöfaldaðist einnig 
hér á landi (úr 0,5% í 1%) á sama t íma. Það 
virðist þó fullsnemmt enn að draga ályktanir 
af þessari þróun um hagstjórnarstefnu fyrri 
ára. Langtímaáhrif hagst jórnarstefnunnar 
eiga eftir að koma í ljós. 

C. Gengisstefna og viðskiptajöfnuður 
Stöðugur halli hefur verið á viðskipta-

jöfnuði allra landanna f jögurra síðan 1970 
nema í Svíþjóð árin 1971-73 og í Noregi 1980-
85 (sjá mynd 8). Viðskiptahallinn hefur 
numið um 1% af vergri þjóðarframleiðslu eða 
landsframleiðslu að meðaltali 1970-88 í 
Svíþjóð, 2% í Finnlandi, næstum 3% í Noregi 
og nærri 4% á Íslandi borið saman við 0,3% í 
aðildarlöndum O E C D að jafnaði. Þessar töl-
ur fela það í sér, að erlendar skuldir hafa 
vaxið smám saman sem hlutfall af landsfram-
leiðslu, og greiðslubyrðin hefur þyngzt að 

sama skapi í öllum löndunum f jó rum þrát t 
fyrir tiltölulega öran hagvöxt. í árslok 1987 
námu hreinar erlendar langtímaskuldir 
nálægt 20% af vergri landsframleiðslu í Finn-
landi, Noregi og Svíþjóð og um 40% af vergri 
landsframleiðslu hér á landi. 

Eft ir fyrri olíuverðshækkunina 1973-74 
versnaði viðskiptajöfnuður allra landanna 
f jögurra verulega, og þetta gerðist af tur , 
þegar olíuverð snarhækkaði 1979-81, en þó 
ekki í Noregi, því að Norðmenn voru þá 
farnir að flytja út olíu. Einmitt til að geta 
brugðizt við ytri áföllum sem þessum hefur 
það verið lykilatriði í gengisstefnu norrænu 
EFTA-r íkjanna undanfarin ár, að þau geti 
ákveðið að lækka (eða hækka) gengi gjald-
miðla sinna á eigin spýtur. Þennan kost nýttu 
Finnar, Norðmenn og Svíar sér reyndar hvað 
eftir annað á árunum 1976-82, þegar þeir 
felldu gengið margoft (sjá töflu 2). Gengis-
lækkun finnska marksins og norsku krón-
unnar um nær f jórðung á þessu tímabili var 
aðallega ætlað að færa samkeppnishæfni þess-
ara þjóða smám saman í fyrra horf og bæta 
viðskiptajöfnuð þeirra með því móti í kjölfar 
olíuverðshækkananna tveggja. Öðru máli 
gegnir um Svíþjóð: gengislækkun sænsku 
krónunnar um meira en helming á sama tíma 

Mynd i 

Viöskiptajöfnuður 1970-1988 
sem hlutfall af VÞF/VLF 
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Tafla 2. Gengisfellingar 1976-82. 
(Lækkun nafngengis í prósentum; 

- táknar gengishœkkun) 

Finnland Noregur Svíþjóð 

1976 1 3 
1977 91) 8 2 ) 163) 

1978 8 8 
1979 - 2 
1980 - 2 
1981 10 
1982 10 6 16 

A l l s 2 4 25 52 

1) 6% í apríl og 3% í september. 
2) 2% í apríl og 5% í ágúst. 
3) 6% í apríl og 10% í ágúst. 
Heimild: Johan A. Lybeck, Devalveringar. Liber Förlag, 
Stokkhólmi 1985, bls. 22. 

virðist hafa verið s tefnt að því að gera sam-
keppniss töðu og markaðshlutdei ld Svía er-
lendis betri en hún hafði verið fyrir olíuverðs-
hækkanirnar . 2 2 ) 

Svo virðist sem þessi gengisstefna hafi 
borið ávöxt í öllum löndunum þrem. Hverri 
gengisfellingu fylgdi alls s taðar verulegur við-
skiptabat i , að minnsta kosti um t íma. í Sví-
þ jóð minnkaði viðskiptahall inn til dæmis úr 
2 ,1% af vergri landsframleiðslu að meðaltali 
árin 1974-82 í 0 ,6% að meðaltal i 1983-88. í 
Finnlandi var viðskiptabat inn ekki eins mikill 
og í Svíþ jóð , en þó nokkur . Tölf ræðiathug-
anir á áhr i fum gengisfellinga í þessum 
löndum renna s toðum undir þessa skoðun til 
skamms t íma litið að minnsta kosti.23) í 
báðum löndunum hefu r minnkandi innflutn-

22) Sjá Johan A. Lybeck, Devalveringar, Liber Förlag, 
Stokkhólmi, 1985, 2. kafli. 

23) Sjá Johan A. Lybeck o.fl. (1984), „A comparison of the 
dynamic properties of five Nordic macroeconometric 
models" , Scandinavian Journal of Economics 1, bls. 35-
51. SjáeinnigH. Haltunen (1980), „Exchange rate flexi-
bility and macroeconomic policy in Finland", B:35, 
Bank of Finland, Helsinki, og H. Haltunen og Sixten 
Korkman (1984), „Externalshocksand adjustment poli-
cies in Finland", í M. de Ceclo (ritstj.), International 
Economic Adjustment: Small Countries and the Eur-
opean Monetary System, Basil Blackwell, Oxford . 

ingur vegna samdrá t ta r í efnahagsl í f inu 
einnig s tuðlað að ba tnandi v iðskipta jöfnuði . 
Hefð i genginu verið haldið fös tu , he fðu meiri 
samdrá t tur og minni verðbólga án efa verið 
nauðsynleg til ná sama viðskiptabata að öðru 
j ö fnu . Í Noregi er erf iðara að greina tengslin á 
milli gengisfellinga og v iðsk ip ta ja fnaðar á 
þessu tímabili , því að upphaf ol íuútf lutnings 
á þessum árum bætti v iðskip ta jöfnuðinn 
verulega, þangað til o l íuverð snarlækkaði 
1986. H é r á landi he fur s te fnan í gengis-
málum lengstum ráðizt af öð rum hagstærðum 
f r emur en öfugt , og yfirleitt he fu r t akmark ið 
verið tvíþætt fyrst og f remst : að skrá gengi 
k rónunnar nógu lágt til að tryggja þokkalega 
a fkomu í s jávarútvegi og samt nógu hát t til að 
halda verðbólgu í ske f j um. Mikil verðbólga 
hér heima og stöðug skuldasöfnun erlendis 
undanfar in 20 ár benda sterklega til þess, að 
þessi tvö markmið séu ekki samrýmanleg, 
nema veruleg hagræðing og endurskipulagn-
ing eigi sér stað í s jávarútvegi (og víðar) . 

Það er a lkunna, að gengisfelling getur ekki 
borið árangur , nema verðbreyt ingar hafi 
tilætluð áhrif á útf lutning og innflutning. E n 
þet ta er ekki nóg, heldur þur fa s t jórnvöld 
einnig að beita aðhaldi í r ík i s f já rmálum og 
pen ingamálum, og launþegar og vinnuveit-
endur þurfa að gæta hófs í k ja rasamningum. 
Aðha ld í r ík is f já rmálum og peningamálum er 
nauðsynlegt til að tryggja það , að gengisfell-
ingin geti haf t tilætluð áhrif á raungengi og 
um leið á viðskipti, neyzlu og f já r fes t ingu, en 
aðhald í l aunamálum er hins vegar nauðsyn-
legt til að koma í veg fyrir atvinnuleysi ásamt 
aukinni verðbólgu vegna gengisfellingarinn-
ar.24) Viðskiptabat inn, sem átti sér stað í 
k jö l fa r gengisfell inganna í Finnlandi , Noregi 
og Svíþ jóð 1976-82, gefur tvennt til kynna: 
(a) að verðbreyt ingar hafi umtalsverð áhrif á 
utanríkisviðskipti og (b) að áhrif gengisfell-
inganna á v iðsk ip ta jöfnuð hafi ekki farið í 
súginn j a f n ó ð u m vegna ónógs aðhalds í ríkis-

24) Þessu er lýst nánar í grein höfundar „Á að fella gengi?", 
Fjármálatíðindi, 33. árg., 1. hefti, janúar-apríl 1986, bls. 
68-76. 
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f j á r m á l u m , pen ingamálum og launamálum. 
Niðurs töður tö l f ræðia thugana benda til þess, 
að verðteygni útf lutnings og innflutnings sé 
umtalsverð í öllum löndunum þrem og líka 
hér á landi, og renna því s toðum undir þessa 
tú lkun. Sama máli gegnir um t i l raunaniður-
s töður um áhrif gengisfellingar í e inföldum 
re ikni l íkönum af efnahagsl í f i Norður landa-
þ j ó ð a n n a . Töl f ræðia thugani r benda til þess, 
að verðteygni innflutnings og útflutnings til 
skamms t íma (þ .e . yfir 2-3 ára t ímabil) í lönd-
u n u m f j ó r u m sé á bilinu 0,8 til 2,3. Þessir 
teygnistuðlar fullnægja auðveldlega Marshall-
Lerne r skilyrðinu fyrir því, að gengisfelling 
bæti v iðsk ip ta jö fnuð á tveim til þ rem árum.2 5 ) 

E n n f r e m u r sýna útre ikningar , sem eru 
byggðir á þessum teygnistuðlum og tölfræði-
mati á ö ð r u m þá t tum, sem máli skipta, að (a) 
10% gengisfelling að gefnu pen ingaf ramboði 
og breytilegu verðlagi bætir v iðsk ip ta jöfnuð í 
öllum löndunum f j ó r u m um 2 % til 3% af 
vergri þ jóðar f ramle iðs lu á tveim til þ rem 
á rum nær ó h á ð því , hver áhrifin eru á launa-
þ róun , og (b) að þ jóðar f ramle iðs la eykst yfir-
leitt, ef na fn l aunum er haldið fös tum, en 
minnkar , ef laun eru að fullu bundin við vísi-
tölu f ramfærs lukos tnaðar (sjá töflu 3).26) 

Gengisfell ing er hins vegar hlutlaus aðgerð til 
lengdar í þessum l íkönum, nema hún auki 
hagnað , f já r fes t ingu og framleiðslugetu hag-
kerfisins.2 7 ) 

Þótt gengisstefna norrænu EFTA- landanna 
virðist hafa bor ið þokkalegan árangur til 
þessa, er það hugsanlegt og jafnvel líklegt, að 
einmitt þessi á rangur leiði til þess, að hún 
verði ónothæf í f ramt íð inni . S íendur teknar 
gengisfellingar kunna að freista vinnuveit-

Tafla 3. Teygnistuðlar og áhrif 
10% gengisfellingar. 

25) Þessu er lýst nánar í grein höfundar, sem vísað er til í 
næstu neðanmálsgrein hér á undan. 

26) Þessi líkön eru smíðuð með olíuinnflutningslönd í huga 
og henta því ekki fyrir Noreg. 

27) Sjá Ole Risager (1988), „Devaluation, profitability, and 
investment", Scandinavian Journal of Economics 90, 
no. 2, bls. 125-40, og Johan A. Lybeck o.fl. (1984), „A 
comparison of the dynamic properties of five Nordic 
macroeconometric models", Scandinavian Journal of 
Economics 1, bls. 35-51. 

11 1 p r ó s e n t u m af V L F . 
2)Í p r ó s e n t u m . 

He imi ld i r : Þ o r v a l d u r G y l f a s o n og O l e Risager (1984) , „ D o e s d e v a l u a t i o n 

improve the current account?", European Economic Review 25. júní. 
t ö f lu r 1 - 3 , og Þorva ldu r Gy l f a son (1987) , „ D o e s e x c h a n g e r a t e po l icy 

m a t t e r ? " , European Economic Review 31, f e b r ú a r / m a r z , ta f la 1. T ö l u r n a r 

um Ísland eru f r á Birgi Ó . E inarssyn i (1989) , „Áhr i f gengis fe l l ingar á við-

s k i p t a j ö f n u ð og þ j ó ð a r t e k j u r á Íslandi", k a n d í d a t s r i t g e r ð í Viðsk ip ta - o g 

hagf ræð ide i ld H á s k ó l a Íslands. 

enda og launþega til þess að hugsa sem svo, 
að það sé ekki líklegt, að r íf legar kauphækk-
anir stefni hagnaði fyr i r tækja , útflutnings-
t e k j u m eða atvinnu í voða, því að ríkis-
st jórnin muni fella gengið eina ferðina enn , ef 
þrýst sé á hana. Við þessar kr ingumstæður er 
ekki líklegt, að menn hafi mikla trú á aug-
lýstri fastgengisstefnu s t jórnvalda . Svo kann 
að fa ra , að það verði sífellt e r f iðara að sporna 
gegn k rö fum um nýja gengisfellingu, þegar 
verðlag hefur hækkað að skömmum tíma liðn-
um, og þannig koll af kolli. Þetta he fur verið 
aflvakinn í vítahring verðbólgunnar í Finn-
landi, þar sem hver gengisfellingin rak aðra 
um tíma.2 8 ) Par eð árleg verðbólga í Finn-
landi he fur að ja fnaði verið innan við 2 % 
meiri en í O E C D - l ö n d u n u m yfirleitt síðast 
liðin 20 ár, virðist þó vera óhæt t að draga þá 
ályktun, að verðbólguhættan af völdum þess-
arar gengisstefnu hafi ekki verið jafnmikil og 
sumir hagfræðingar , sem gagnrýndu stefn-
una , ó t tuðust , ekki hingað til að minnsta 
kosti. Við þet ta bætist það , að árlegur hag-
vöxtur á mann í Finnlandi h e f u r að ja fnaði 

28) Sjá til dæmis Sixten Korkman (1978), „The devaluation 
cycle", Oxford Economic Papers 30, nóvember, bls. 
357-366. 

Finnland ísland Noregur Sviþjóð 
Verðteygni útflutnings 1,2 0,8 0.9 1,8 
Verðteygni innflutnings 2,3 0.9 1,2 2,1 
Föst nafnlaun: 

Áhrif á viðskiptajöfnuð1) 2,8 3,0 3.4 
Áhrif á VLF2) 2,9 0,7 5.4 

Full vísitölubinding: 
Áhrifá viðskiptajöfnuð1) 2,1 3.4 2,2 
Áhrif á VLF2) -1.8 -1,1 -2,0 
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verið 1% meiri en í aðildarlöndum OECD 
yfirleitt þennan tíma. Þessi hagvöxtur hefur 
ekki hvílt á nýtingu náttúruauðlinda: skóg-
rækt hefur skilað Finnum mun minni tekju-
auka í þjóðarbúið en til dæmis olíuvinnsla 
hefur skilað Norðmönnum og fiskveiðar ís-
lendingum. Það virðist því ekki líklegt, að 
gengisstefna Finna hafi dregið verulega úr 
hagvexti þar í landi á þessu tímabili. 

Hér á landi hefur gengi krónunnar verið 
fellt formlega hvað eftir annað síðan 1960. 
Vítahringur verðbólgunnar hefur því verið 
enn augljósari og illrjúfanlegri hér en í Finn-
landi. Þetta er ekki undarlegt í ljósi þess, að 
íslenzk stjórnvöld hafa hiklaust og af ráðnum 
hug beitt gengisstefnunni og stjórn peninga-
mála yfirleitt beinlínis í því skyni að tryggja 
fulla atvinnu og vel það á kostnað mikillar 
verðbólgu. Alvarlegri tilraun til að draga úr 
verðbólgu með því að halda gengi krónunnar 
föstu á árunum 1985-87 var til að mynda hætt 
snemma árs 1988 í ljósi umtalsverðrar raun-
gengishækkunar vegna ónógs aðhalds í ríkis-
fjármálum og peningamálum auk ríflegra 
kauphækkana. í ljósi reynslunnar virðist það 
blasa við, að gengisstefna íslenzkra stjórn-
valda hefur gengið of langt. Hún hefur ekki 
einungis stuðlað að mestu verðbólgu í Vestur-
Evrópu, heldur virðist hún líka hafa tafið 
fyrir nauðsynlegum skipulagsumbótum í at-
vinnulífinu með því að firra fyrirtækin ábyrgð 
á eigin gerðum í of ríkum mæli. Með þessu 
móti virðist gengisstefnan hafa dregið úr 
raunverulegum hagvexti (þ.e. hagvexti án 
ofveiði og án óhóflegrar skuldasöfnunar er-
lendis) til langs tíma. Þessi vandi er sérstak-
lega alvarlegur vegna þess, að stjórnvöld hafa 
verið mjög treg til þess að hækka gengi krón-
unnar í góðærum til að halda aftur af verð-
bólgu (tvær óverulegar gengisfellingar árið 
1973 eru undantekning frá reglunni) eða til að 
stofna öfluga jöfnunarsjóði til að draga úr 
sveiflum í útflutningstekjum og draga um leið 
úr þrýstingi á gengið í hallærum. Fastgengis-
stefna getur ekki notið trausts til lengdar, 
nema gengið sé hækkað annað veifið, ef því 
er breytt á annað borð. 

V. Niðurlag 
Nú, þegar árið 1992 nálgast óðfluga og 

norrænu EFTA-þjóðirnar, einkum Norð-
menn og Svíar, velta kostum og göllum hugs-
anlegrar aðildar að Evrópubandalaginu eftir 
1992 fyrir sér í vaxandi alvöru, hljóta þessar 
þjóðir einnig að taka gengisstefnu sína til 
gagngerðrar endurskoðunar.29) Ein mikilvæg-
asta spurningin, sem vaknar í þessu viðfangi, 
er þessi: myndi aðild að Myntbandalagi Evr-
ópu (EMS) efla trú almennings á fastgengis-
stefnu stjórnvalda á Norðurlöndunum nóg til 
þess að minnka verðbólguna þar til samræmis 
við verðbólgu innan EMS-landanna, og 
myndi atvinnuleysi á Norðurlöndunum þá 
einnig þurfa að aukast til samræmis við 
atvinnuleysi á bandalagssvæðinu? 

Svarið við fyrri hluta spurningarinnar virð-
ist nokkuð ljóst: fast gengi, sem ekki er hægt 
að breyta umfram ákveðin mörk nema með 
samþykki annarra EMS-ríkja, væri trúverð-
ugra en núverandi fastgengisstefna Norður-
landanna. Aðild að EMS myndi því stuðla að 
stöðugra verðlagi að öðru jöfnu. En ef eitt-
hvert Norðurlandanna gerðist aðili að EMS, 
er samt ekki víst, að ekki yrði aftur snúið í 
neyð. Þess vegna er svarið við síðari hluta 
spurningarinnar að ofan óljóst. Ef útganga úr 
Myntbandalaginu væri ekki talin óhugsandi í 
bráðri neyð, jafnvel þótt hún hefði verulegt 
óhagræði í för með sér (meðal annars vegna 
þess, að þá ættu Norðurlöndin ekki lengur 
aðgang að lánsfé til styrktar gjaldmiðlum 
sínum), myndu áhrif aðildar að EMS á at-
vinnuleysi og hagvöxt á Norðurlöndum ráð-
ast að miklu leyti af stefnunni í atvinnumál-
um, ríkisfjármálum og peningamálum og þró-
uninni í launamálum. Opinn eða hálfopinn 
neyðarútgangur myndi trúlega draga úr sjálfs-
aga stjórnvalda, launþega og vinnuveitenda. 
Sagan gæti endurtekið sig: Norðmenn og Sví-

29) Sjá Lars E. O. Svensson (1989), „Finansiell integration, 
resursfördelning och penningpolitik: Avvecklad 
valutareglering och medlemskap i EMS", í Svensk 
ekonomi och Europa-integrationen, Långtidsutredningen 
1990 (viðauki 5), bls. 229-280. 
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ar gerðust aðilar að snáknum svo ne fnda á átt-
unda á ra tugnum og gengu síðan út . í ljósi 
reynslunnar er þess vegna óvíst , hversu mikil 
aðhaldsáhrif aðild að E M S hefði á kjarasamn-

inga verklýðsfélaga og vinnuvei tenda, og þ a ð 
er líka allsendis óvíst , hvernig s t jórnvöld 
kysu að bregðast við ó raunhæfum kauphækk-
unum undir þeim kr ingumstæðum. 


