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Jóhannes Nordal: 

Stöðugt verðlag skapar rétta 
grundvöllinn 

Jóhannes Nordal, seðlabankastjón, formaður bankastjórnar 
Seðlabankans, flutti á ársfundi bankans 24. apríl 1992 ræðu þá, 
sem hér fer á eftir. 

Fyrir ári fjallaði ég á þessum vettvangi sér-
staklega um það, hvernig tryggja mætti áfram-
hald þess aukna stöðugleika í verðlags- og 
launamálum, sem náðst hafði eftir kjara-
samningana árið 1990. Í þeirri umfjöllun var 
lögð sérstök áherzla á mikilvægi gengisfestu 
og hvernig hana mætti treysta með sam-
ræmdri stefnu í fjármálum ríkisins og pen-
ingamálum. Þegar litið er yfir þróun síðustu 
tólf mánaða, orkar ekki tvímælis sá mikli 
árangur, sem náðst hefur í þessum málum. 
Þótt verðbólga ykist um stuttan tíma síðast-
liðið sumar bæði vegna áhrifa launahækkana 
og aðgerða í ríkisfjármálum, sem áhrif höfðu 
til verðhækkunar, hefur síðan dregið veru-
lega úr verðhækkunum, og reyndist árshraði 
verðbólgunnar síðustu sex mánuði aðeins um 
2% á mælikvarða vísitölu framfærslukostnað-
ar. Síðastliðin tvö ár, þ.e.a.s. frá apríl 1990 til 
jafnlengdar í ár, er árlegur meðalverðbólgu-
hraði hins vegar rétt tæplega 6%. Sé litið til 
hinnar rótgrónu verðbólgu, sem einkennt 
hefur íslenzkt efnahagslíf áratugum saman, 
en þó einkum síðustu tvo áratugi, er hér von-
andi um þáttaskil að ræða, sem boða, að verð-
bólga hér á landi verði í framtíðinni að jafn-
aði sízt meiri en í iðnríkjum Vestur-Evrópu 
og Norður-Ameríku. 

Fastgengisstefnan 
Sú fastgengisstefna, sem fylgt hefur verið 

undanfarin tvö ár, hefur verið ein meginund-

irstaða þess árangurs, sem náðst hefur í 
launa- og verðlagsmálum. Síðastliðið haust 
var þessi stefna mörkuð með enn skýrari hætti 
með sameiginlegri yfirlýsingu ríkisstjórnar og 
Seðlabanka. Var þar ekki aðeins lögð áherzla 
á áframhaldandi stefnu stöðugs gengis, 
heldur ákveðið að vinna skipulega að því að 
skapa forsendur þess, að íslenzka krónan 
verði síðar tengd evrópsku mynteiningunni 
ECU. Þessu til áréttingar var ECU gefið 76% 
vægi í þeirri gengisvog, sem gengi íslenzku 
krónunnar hefur miðast við frá síðustu ára-
mótum. Jafnframt var í yfirlýsingunni lögð 
áherzla á það, að varanleg gengisfesta yrði 
aðeins tryggð með samræmdri stefnu á öðrum 
sviðum efnahagsmála, ekki sízt peningamála, 
fjármála ríkisins og launamála. Enn vantar 
verulega á, að tekizt hafi að koma á nægilega 
samræmdri stefnu í ríkisfjármálum og pen-
ingamálum, eins og ég mun víkja nánar að 
síðar. Á launamarkaðnum standa nú yfir 
samningar, sem ég mun ekki gera sérstaklega 
að umtalsefni, en hlýt þó að taka undir þær 
almennu vonir, sem eru bundnar við það, að 
þeir stefni á engan hátt í hættu þeim stöðug-
leika í verðlagi, sem náðst hefur að undan-
förnu. Sú staðreynd, að það markmið að 
tryggja hér á landi aðeins 2-3% verðbólgu 
næstu árin sé nú innan seilingar, er án efa 
öllum aðilum hvatning til sátta og hófsamrar 
samningsgerðar. 

Þar að auki leikur ekki á tveim tungum, að 
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stöðugleiki í verðlagi og launum er mikilvæg-
asta forsenda þess, að Íslendingum takist að 
brjótast út úr þeirri stöðnun, sem ríkt hefur í 
efnahagsstarfsemi hér á landi undanfarin 
fjögur ár, og skapa í þess stað skilyrði heil-
brigðs hagvaxtar án verðbólgu. 

Stöðnun í landsframleiðslu 
Nú liggur fyrir ný áætlun Þjóðhagsstofn-

unar um þjóðarframleiðslu og útgjöld á árinu 
1991, en jafnframt hafa þjóðhagsreikninga-
tölur undanfarinna ára verið endurskoðaðar, 
og eru breytingar á þeim yfirleitt til hækkun-
ar. Samkvæmt þessum nýju tölum hefur efna-
hagslægð undanfarinna fjögurra ára ekki 
verið eins djúp og áður var talið. Þannig sýna 
þær aðeins 0,5% lækkun landsframleiðslu 
samtals á árunum 1988 og 1989, en 0,5% 
aukningu á árinu 1990, sem þýðir með öðrum 
orðum, að landsframleiðsla hafi nánast staðið 
í stað á þriggja ára tímabilinu 1988-1990 eftir 
að hafa aukizt að meðaltali um 6,5% árin þrjú 
þar á undan. Nokkuð rættist hins vegar aftur 
úr á síðasta ári, en þá er vöxtur landsfram-
leiðslu áætlaður 1,4%. Voru fram eftir árinu 
bundnar sterkar vonir við það, að þjóðarbú-
skapurinn væri á leið út úr efnahagslægðinni 
og framundan væri hægfara bati í framleiðslu-
og þjóðartekjum. Virtust þessar bjartari 
horfur einnig studdar spám um betri tíð í 
atvinnulífi iðnríkjanna, einkum Bandaríkj-
anna og Bretlands, þar sem efnahagslægðin 
hafði verið dýpst. Því miður reyndust þessar 
vonir byggðar á ótímabærri bjartsýni, bæði 
hér á landi og erlendis. Tvennt varð því 
einkum valdandi, að efnahagshorfur hér á 
landi versnuðu að mun, þegar leið að lokum 
síðastliðins árs. Annars vegar hafa horfur um 
þorskafla farið versnandi, og hefur það leitt 
til verulegrar lækkunar veiðikvóta á þessu ári, 
en hins vegar hefur ákvörðun um byggingu 
nýs álvers verið frestað, en frestunin var bein 
afleiðing versnandi efnahagsástands í iðnríkj-
unum, sem hefur m.a. komið fram í verð-
lækkun á áli og erfiðari fjármögnunarskilmál-
um. Eru þetta mikilvægustu ástæðurnar fyrir 
því, að nú er spáð allt að 3% lækkun lands-

Raunvöxtur þjóðartekna 
og þjóðarframleiðslu 

framleiðslu á þessu ári og mjög óvíst, hvenær 
umtalsverður efnahagsbati fer að gera vart 
við sig hér á landi. 

Skammvinnur efnahagsbati 
Hinn skammvinni bati, sem átti sér stað á 

fyrra hluta síðasta árs, stafaði að nokkru leyti 
af því, að viðskiptakjör fóru þá verulega 
batnandi, einkum vegna verðhækkunar á út-
fluttum sjávarafurðum, en í heild bötnuðu 
viðskiptakjör á árinu um 4,5%, þannig að 
þjóðartekjur jukust um 2,8% frá árinu áður, 
enda þótt landsframleiðsla ykist aðeins um 
1,4%. Þessi viðskiptakjarabati fór hins vegar 
að ganga til baka undir lok ársins, og fer verð-
lag sjávarafurða nú lækkandi á ný. 

Meginorsök aukinnar atvinnustarfsemi á 
fyrra hluta síðasta árs lá hins vegar í stórauk-
inni einkaneyzlu og opinberum útgjöldum. 
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Vísitala fiskafla 
landsmanna í tonnum 

1 9 8 5 - 1 0 0 

Þannig jókst einkaneyzlan um 5,6% frá fyrra 
ári, en árin þrjú þar á undan hafði einka-
neyzla minnkað samtals um tæp 9%. Margt 
virðist hafa stuðlað að þessari aukningu, svo 
sem nokkur hækkun rauntekna og bjartsýni 
um betri efnahagshorfur. Þyngst á metunum 
hafa þó vafalaust verið þensluáhrif frá halla-
rekstri ríkissjóðs og miklum lántökum heim-
ilanna, sem síðar verður nánar að vikið. Mikil 
aukning varð í opinberum útgjöldum í formi 
samneyzlu, sem jókst um 4,6% samanborið 
við 4,1% aukningu árið áður. Athyglisvert er, 
hve miklu hraðar samneyzla hefur aukizt en 
aðrir þættir þjóðarútgjalda á síðastliðnum 
árum. Til dæmis má nefna, að á síðastliðnum 
fjórum samdráttarárum hefur samneyzla 
aukizt um rúm 16%, en á sama tímabili hafa 
þjóðartekjur staðið í stað. 

Að meðtalinni fjárfestingu, sem jókst um 

3% frá fyrra ári, og birgðabreytingum, varð 
aukning þjóðarútgjalda á síðasta ári 5,7% á 
móti aðeins 2,8% hækkun þjóðartekna. Jókst 
því hallinn á viðskiptajöfnuðinum við útlönd 
verulega á árinu eða úr 2,2% af landsfram-
leiðslu í 4,9%, og hefur viðskiptahallinn ekki 
verið meiri síðan á árinu 1982. Reiknað á 
meðalgengi ársins dróst útflutningur saman 
um einn milljarð króna á árinu, og þjónustu-
jöfnuður rýrnaði um þrjá milljarða króna, 
einkum vegna meiri útgjalda til ferðalaga. 
Mest munaði þó um sjö milljarða króna aukn-
ingu vöruinnflutnings, sem einnig stafaði að 
verulegu leyti af aukinni neyzlu. 

Vegna viðskiptahallans hélt erlend skulda-
byrði þjóðarbúsins áfram að hækka á árinu, 
en þó minna en undanfarin þrjú ár, einkum 
vegna hækkunar landsframleiðslu og nokkru 
hærra raungengis. Erlendar langtímaskuldir 
reyndust í árslok 51,2% af landsframleiðslu, 
sem er sama hlutfall og árið áður, en hins 
vegar hækkuðu nettóskuldir erlendis, en þá 
er einnig tekið tillit til skammtímaskulda og 
gjaldeyrisforða, úr 46% af þjóðarframleiðslu 
í 46,8%. 

Endurskipuleggja þarf rekstur fyrirtækja 
Það, sem ég hef nú stuttlega rakið um 

þróun þjóðartekna og -gjalda, sýnir hina 
þröngu stöðu, sem þjóðarbúskapur Íslend-
inga er í um þessar mundir. Þótt vandann, 
sem við blasir á þessu ári, megi að verulegu 
leyti rekja til framleiðslusamdráttar í sjávar-
útvegi og þeirrar efnahagslægðar, sem nú 
gengur yfir öll helztu viðskiptalönd Íslend-
inga, nægir það ekki til skýringar á fimm ára 
stöðnun í hagvexti. Ljóst er, að atvinnustarf-
semin á ennþá við veruleg aðlögunarvanda-
mál að etja eftir langvarandi tímabil verð-
bólgu og miðstýringar í atvinnumálum og á 
fjármagnsmarkaði. Of mikil framleiðslugeta 
og þung skuldastaða krefjast þess, að nýfjár-
festingu sé frestað um sinn og kröftunum ein-
beitt að því að endurskipuleggja rekstur og 
bæta fjárhagsstöðu. Á vandamálum af þessu 
tagi eru engar einfaldar né skjótvirkar lausn-
ir, heldur verður hvert fyrirtæki fyrir sig að 
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taka á vandanum í samráði við og með eðli-
legri þátttöku þeirra lánastofnana, sem þau 
skipta við. Bein afskipti ríkisins af rekstrar-
vandamálum fyrirtækja hafa sjaldnast gefizt 
vel, enda oftast verið fólgnar í því að fresta 
vandanum fremur en leysa hann. 

Með þessu er ekki við það átt, að ríkis-
valdið hafi veigalitlu hlutverki að gegna varð-
andi þróun atvinnuvega, heldur hitt, að því 
beri fyrst og fremst að einbeita sér að því að 
skapa hin almennu skilyrði heilbrigðs mark-
aðsbúskapar, sem agar bæði fyrirtæki og ein-
staklinga og hvetur til dáða. Að undanförnu 
hefur hagstjórn hér á landi verið beitt í þessa 
átt í vaxandi mæli, þar sem annars vegar er 
lögð áherzla á stöðugleika í gengi og verðlagi, 
en hins vegar á að opna sem flesta þætti 
atvinnulífsins fyrir samkeppni bæði frá inn-
lendum og erlendum aðilum, en draga jafn-
framt úr verndaraðgerðum, sem ætíð eru 
íþyngjandi fyrir alla aðra en þá, sem njóta 
þeirra. Það hefur óneitanlega ýtt mjög á eftir í 
þessu efni, að Íslendingum er nauðsynlegt að 
geta tekið þátt í þeirri öru þróun, sem nú á sér 
stað í átt til sífellt nánara efnahagssamstarfs 
Evrópuþjóða, en hvort sem Íslendingar 
ganga lengra eða skemmra í átt til formlegra 
tengsla við Evrópubandalagið, munu þeir 
ekki geta haldið hlut sínum í viðskiptum og 
atvinnuþróun nema með því að samræma 
hagstjórn og skipulag atvinnumála í öllum 
meginatriðum því, sem gerist í Evrópu. 

Á þetta ekki sízt við á sviði lánsfjár- og pen-
ingamála, þar sem múrar á milli markaðs-
svæða í heiminum eru óðum að hverfa, bæði 
fyrir áhrif markaðsafla og síbatnandi sam-
skiptatækni. Segja má, að það hafi verið meg-
inviðfangsefni í stjórn íslenzkra peningamála 
að undanförnu og verður enn um skeið að 
aðlaga lánsfjármarkaðinn þessum breyttu 
aðstæðum og þróa þau stjórntæki, sem nauð-
synleg eru til þess að stuðla að stöðugleika í 
gengi og verðlagsþróun við skilyrði frjálsra 
fjármagnsviðskipta. Er þá rétt að víkja fyrst 
að heildarþróun peningamála frá þessu sjón-
armiði. 

Vísitala viðskiptakjara 
1 9 8 0 = 1 0 0 

Halli ríkissjóðs fjármagnaður af Seðla-
bankanum 

Á undanförnum tveimur árum hafa það 
verið yfirlýst markmið í ríkisfjármálum og 
peningamálum að stuðla að því, að gengi gæti 
haldizt óbreytt og verðbólga farið lækkandi, 
jafnframt því sem reynt yrði að þoka vöxtum 
niður á við til að örva atvinnustarfsemi. Þótt 
þessi markmið hafi náðst að nokkru leyti, vék 
þróunin á síðustu tveimur árum í verulegum 
atriðum frá því, sem að var stefnt. Voru 
vandamálin einkum fólgin í taumlausri láns-
fjárþörf opinberra aðila og ófullnægjandi 
samræmingu á stjórn peningamála og fjár-
mála ríkisins. Þessi vandamál komu þegar 
fram á árinu 1990, þegar greiðsluhalli ríkis-
sjóðs fór verulega fram úr áætlun og við bætt-
ist mjög mikil fjárþörf húsnæðislánakerfisins, 
einkum síðari hluta ársins við tilkomu hús-
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Greiðslujöfnuður 

bréfakerfisins. Sæmilegar tókst þó að sjá fyrir 
lánsfjárþörf ríkissjóðs á innlendum markaði á 
því ári, en hún hafði samt í för með sér 
nokkra hækkun raunvaxta á síðara hluta 
ársins. Verulegur hluti fjármögnunarinnar 
kom frá innlánsstofnunum, enda hafði mjög 
dregið úr lánsfjáreftirspurn fyrirtækja. Það 
jók enn á þrýstinginn á verðbréfamarkaðn-
um, þegar sala húsbréfa hófst fyrir alvöru á 
síðasta ársfjórðungi 1990. Það var því ljóst, 
að markaðsvextir hlytu að haldast háir og 
jafnvel fara hækkandi, nema dregið yrði úr 
lánsfjárþörf ríkissjóðs og annarra opinberra 
aðila. Þrátt fyrir þetta hélt ríkisstjórnin fast 
við það markmið að reyna að knýja fram 
vaxtalækkun og fór fram á beina íhlutun 
Seðlabankans í því skyni að lækka vexti innan 
bankakerfisins, sem hafnað var af Seðlabank-
ans hálfu. Þrýstingur ríkisvaldsins varð hins 
vegar til þess, að innlánsstofnanir hækkuðu 
ekki vexti óverðtryggðra lána framan af 
árinu, svo að raunvextir þeirra lækkuðu veru-
lega. 

Við þetta bættist svo, að ríkissjóður bauð á 
þessu tímabili bæði ríkisvíxla og spariskír-
teini með óeðlilega lágum vöxtum, svo að 
þessir pappírar seldust mun minna en 

aðstæður hefðu leyft. Ríkissjóður safnaði 
þess í stað sívaxandi skuldum við Seðlabank-
ann, enda reyndist hallinn á ríkisfjármál-
unum mun meiri en fjárlög gerðu ráð fyrir. 
Var skuld ríkissjóðs við Seðlabankann komin 
upp í um níu milljarða eftir fyrstu f jóra mán-
uði ársins. Á meðan þessu fór fram gekk sala 
nýrra húsbréfa greiðlega, enda fóru vextir af 
þeim jafnt og þétt hækkandi. 

Aukin einkaneyzla 
Ekki gat hjá því farið, að svo mikið 

útstreymi f jár úr Seðlabankanum vegna 
greiðsluhalla ríkissjóðs samfara miklu 
útstreymi f jár úr íbúðalánakerfinu hefði í för 
með sér mikla peningaþenslu, enda komu 
áhrif hennar skýrt í ljós í vaxandi einkaneyzlu 
og innflutningi á fyrra helmingi síðasta árs. Ef 
koma átti í veg fyrir nýja verðbólguþróun, 
varð því ekki undan því vikizt að hækka vexti 
verulega bæði á verðbréfamarkaðnum og hjá 
innlánsstofnunum, þegar ný ríkisstjórn tók 
við völdum í maí síðastliðnum. Komust raun-
vextir á opinberum verðbréfum á Verðbréfa-
þingi upp í eða yfir 8,5% um sumarið, en 
meðalraunvextir af verðtryggðum lánum 
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Lánsfjárþörf ríkissjóðs og fjármögnun 
, frá ársbyriun til loka hvers mánaðar 1991 

Ma.kr. ' ' 

bankanna fóru í 10%. Jafnframt voru gerðar 
nokkrar ráðstafanir til þess að styrkja stöðu 
ríkissjóðs og draga úr framboði á húsbréfum. 
Höfðu þessar aðgerðir smám saman áhrif til 
að draga úr þenslu á lánsfjármarkaði, og varð 
nokkur lækkun raunvaxta á Verðbréfaþingi 
síðustu mánuði ársins. Stafaði sú vaxta-
lækkun m.a. af minna framboði húsbréfa en á 
fyrra hluta ársins. 

Séu helztu stærðir í þróun lánsfjármark-
aðarins á síðasta ári skoðaðar, koma í ljós 
áhrif gífurlegrar eftirspurnar ríkissjóðs og 
annarra opinberra aðila eftir lánsfé. Hrein 
lánsfjárþörf ríkissjóðs nam rúmum 14 millj-
örðum, en opinberra aðila í heild 40 millj-
örðum króna. Lætur nærri, að lánsfjárþörf 
ríkissjóðs hafi tvöfaldazt frá árinu áður og 
heildarlánsfjárþörf opinberra aðila vaxið um 
50%. Auk ríkissjóðs vega hér þyngst hreinar 
lántökur húsnæðislánakerfisins að með-
töldum húsbréfum, sem námu 22 milljörðum 
króna samanborið við 14 milljarða króna árið 
áður. Framan af árinu voru þess merki, að 
peningalegur sparnaður væri að dragast 

saman, en það virðist hafa snúizt við eftir 
vaxtahækkunina um vorið og er nú áætlað, að 
heildarframboð nýs, peningalegs sparnaðar á 
lánsfjármarkaðnum hafi numið 37 millj-
örðum króna eða heldur meiru en árið áður. 
Engu að síður vantaði þrjá milljarða króna á, 
að öll aukning peningalegs sparnaðar hrykki 
fyrir lánsfjárþörf ríkissjóðs og opinberra 
aðila einni. Hafði þetta óhjákvæmilega í för 
með sér, að vextir á verðbréfamarkaði voru 
háir, en þó vantaði mikið á, að unnt reyndist 
að fullnægja lánsfjárþörf ríkissjóðs innan-
lands. Varð því að grípa til erlendrar lántöku 
í lok ársins, auk þess sem skuld ríkissjóðs við 
Seðlabankann jókst um hátt í 6 milljarða 
króna. 

í heild hækkuðu útlán og verðbréfaeign 
lánakerfisins að meðtöldum erlendum lánum 
um 15,1%, og er þá endurmat vegna verð-
tryggingar og gengisbreytinga talið með. Sé 
þessu lánsfé skipt eftir notendum, en þá eru 
t.d. íbúðalán talin til lánsfjárnotkunar heimil-
anna, þótt fjárins sé aflað af ríkinu, kemur 
eftirfarandi í ljós: Atvinnuvegirnir, sem ætíð 
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Peningalegur sparnaður 
% Hlutföll af landsframleiðslu. Staða á meðalverðlagi hvers árs 

hafa verið fyrirferðarmestir á lánsfjármark-
aðnum, juku skuldir sínar aðeins um tæp 7% 
eða um sama hlutfall og árið áður. Ríkis-
sjóður og ríkisstofnanir juku lántökur sínar 
um 21% samanborið við 15% árið áður. 
Langfyrirferðarmestar voru þó lántökur 
heimilanna, en skuldir þeirra jukust um 26% 
eða um nánast sama hlutfall og árið áður. í 
krónutölu námu lántökur heimilanna um 
fjórðungi hærri fjárhæð en atvinnuveganna 
og ríkisins til samans. 

Lán til heimilanna 
Þessi mikla lánsfjárnotkun heimilanna 

undanfarin tvö ár á sér fleiri en eina orsök. 
Þegar bjartsýni í efnahagsmálum jókst á 
síðara hluta ársins 1990 og fyrra hluta síðasta 
árs, vildu menn auðsýnilega auka neyzlu sína 
hraðar en tekjur eftir að hafa dregið úr 
útgjöldum árin tvö á undan. Nóg lánsfé var 
jafnframt í boði, ekki aðeins frá innlánsstofn-
unum, heldur ekki sízt vegna aukinna lána út 
á íbúðaviðskipti, sérstaklega eftir tilkomu 
húsbréfakerfisins. Þegar litið er á tölur um 
stóraukna neyzlu og innflutning á tímabilinu 
frá hausti 1990 til vors 1991 annars vegar og 
hina gífurlegu hækkun íbúðalána og annarra 
lána til heimilanna á sama tímabili hins vegar, 

fer varla á milli mála, að þessi þróun ásamt 
hallarekstri ríkissjóðs átti meginþátt í 
auknum þjóðarútgjöldum og viðskiptahalla á 
síðasta ári. Jafnframt bendir þessi reynsla til 
þess, að lántökur heimilanna séu viðkvæmar 
fyrir efnahagshorfum og vaxtastigi og því 
mikilvægt, að framboð og eftirspurn fái 
óhindrað ráðið vöxtum af lánum til heimil-
anna, þar á meðal íbúðalánum. 

Út frá þessu sjónarmiði er húsbréfakerfið, 
þar sem lánskjör ráðast á markaði, ótvíræð 
framför frá þeim niðurgreiddu lánum, sem 
það tók við af. Í eðli sínu er húsbréfakerfið 
svipað einkareknum veðlánakerfum ýmissa 
annarra landa, t.d. Danmerkur, og ætti að 
geta starfað án ríkisábyrgðar jafnvel og þau. 
Þess vegna sé ég enga þörf á því, að almenn 
íbúðalánastarfsemi til einstaklinga sé hér á 
landi rekin undir forsjá ríkisvaldsins og iáns-
fjárins aflað með ríkisábyrgð. Þessi ríkisfor-
sjá er enn óeðlilegri vegna þess, að samtímis 
er allt að helmingur alls nýs húsnæðis byggður 
fyrir stórlega niðurgreitt lánsfé á vegum hins 
félagslega íbúðalánakerfis. Með því að 
breyta húsbréfunum í veðdeildarlán á vegum 
banka og annarra lánastofnana, en án ríkis-
ábyrgðar, mundi vaxtakostnaður vafalaust 
hækka eitthvað, en á móti kæmu miklu sveigj-
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anlegri kjör, t.d. varðandi lánstíma og 
greiðslufyrirkomulag, eftir því sem lántak-
endum hentar. 

En hér er í rauninni um víðtækara mál að 
ræða, þar sem það hefur lengi verið eitt af ein-
kennum lánsfjármarkaðarins hér á landi, 
hversu mikla milligöngu ríkisvaldið hefur 
haft um lánsfjáröflun til fyrirtækja og ein-
staklinga bæði með rekstri lánastofnana og 
veitingu ríkisábyrgða. Með þessu móti hefur 
verulegum hluta áhættunnar af lánastarfsemi 
í landinu verið velt yfir á ríkissjóð, en það 
hefur ótvírætt haft það í för með sér, að 
minna aðhalds hefur verið gætt og lánsfé farið 
í verulegum mæli til aðila, sem hefðu ekki 
verið lánshæfir á almennum lánamarkaði. 
Veiting ríkisábyrgða til tiltekinna lánveitinga 
felur einnig í sér mismunun, sem veldur því, 
að þeir aðilar á markaðnum, sem njóta ekki 
þessara fríðinda, eiga ekki jafngreiðan 
aðgang að lánsfé og ella og þurfa að greiða 
hærri vexti. 

Draga þarfúr ríkisábyrgðum 
Þeirri skoðun vex nú fylgi, að nauðsynlegt 

sé að draga úr milligöngu og ábyrgðum ríkis-
ins í lánsfjármálum bæði til þess að jafna sam-
keppnisstöðu á markaðnum og draga úr 
áhættu ríkissjóðs, en hann mun líklega eiga 
eftir að taka á sig sívaxandi byrðar vegna tap-
aðra lána með ríkisábyrgð á næstu árum. 
Hafa fyrstu skrefin til þess að draga úr þessari 
áhættu verið tekin með því að fella niður 
ríkisábyrgð af lántökum Fiskveiðasjóðs, og 
er stefnt að því sama varðandi aðra fjárfest-
ingarlánasjóði. Breyting ríkisbanka og sjóða 
í hlutafélög með takmarkaðri ábyrgð ríkisins 
stefnir í sömu átt og er eðlilegur þáttur í því 
að draga úr mismunun og hvetja til aukinnar 
samkeppni og áhættudreifingar á markaðn-
um. Engin skynsamleg rök eru fyrir því að 
draga úr áhættu ríkisins vegna lána til atvinnu-
rekstrar, en halda áfram að veita almennum 
húsnæðislánum, öðrum en lánum til félags-
legra íbúðabygginga, sérstök fríðindi, sem 
óhjákvæmilega verða til þess að hækka vexti 
til fyrirtækja og annarra á markaðnum. En 

Innlán og útlán 
innlánsstofnana 

1 2 m á n a ð a h r e y f i n g a r í % 

þótt nægileg samstaða takist um þá megin-
stefnu að draga sem mest úr afskiptum ríkis-
ins og ábyrgðum á lánamarkaðnum, er mikil-
vægt, að allar breytingar í þessu efni gerist í 
áföngum og á hæfilega löngum tíma. Ella er 
hætt við því, að breytingarnar valdi óvissu og 
vantrausti á markaðnum, sem raskað geti hag 
lántakenda og lánveitenda. 

Vanáœtlun ríkisútgjalda 
En snúum okkur aftur að afkomuvanda 

ríkissjóðs og fjármögnun á greiðsluhalla 
hans. Þegar litið er á heildarþróun ríkisfjár-
málanna undanfarin ár, vekur það ekki að-
eins athygli, hve mikill hallinn hefur verið, 
heldur hversu miklu meiri hann hefur að jafn-
aði reynzt en að var stefnt í fjárlögum. Á 
þetta sérstaklega við um árið í fyrra, þegar 
rekstrarhallinn nam 3,3% af landsfram-
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Þriggja mánaða hækkun framfærsluvísitölu 
og lánskjaravísitölu á árskvarða 

leiðslu, sem er hærra hlutfall en orðið hefur í 
rúma tvo áratugi, en þar að auki varð hallinn 
þrefalt meiri en gert hafði verið ráð fyrir í 
fjárlögum. Óraunhæf afgreiðsla fjárlaga á 
kosningaári kann að skýra þetta að nokkru, 
en þó hvergi nærri til fulls, því að veruleg 
aukning rekstrarhalla ríkissjóðs umfram fjár-
lög hefur því miður verið rótgróið vandamál 
um nokkurra ára skeið. Slík hallaaukning er 
ekki aðeins skaðleg í sjálfri sér, heldur hefur 
hún valdið vanáætlun í lánsfjárþörf ríkis-
sjóðs, svo að áætlanir um lánsfjáröflun hafa 
misst marks, en umframhallinn oftast nær 
komið fram í formi skuldasöfnunar við Seðla-
bankann. Loks má ætla, að síendurtekin 
vanáætlun af þessu tagi rýri traust á ríkissjóði 
og hafi því áhrif í þá átt að halda vöxtum til-
tölulega háum. 

Það er því ekki aðeins nauðsynlegt að 
draga stórlega úr rekstrarhalla og lánsfjárþörf 
ríkissjóðs í því skyni að hafa áhrif bæði til 
lækkunar á vöxtum og viðskiptahalla við 
útlönd, heldur er einnig mikilvægt, að áætl-
anir um fjárþörf ríkissjóðs og annarra opin-
berra aðila séu sem raunhæfastar. Sé svo 
ekki, er enn erfiðara að bregðast við vandan-

um, hvort heldur er með breyttum áætlunum 
um innlenda fjármögnun eða mótaðgerðum í 
peningamálum. 

Tvennt hefur þó öðru fremur valdið því, að 
erfiðlega hefur gengið að samræma þróun 
ríkisfjármála markmiðum Seðlabankans í 
peningamálum. Hér er annars vegar um það 
að ræða, að ríkissjóður hefur nánast óhindr-
aðan aðgang að fyrirgreiðslu í Seðlabankan-
um, en hins vegar, að sala ríkisvíxla og spari-
skírteina fer fram á vöxtum, sem fjármálaráð-
herra ákveður, en ekki á þeim vöxtum, sem 
gilda um sambærileg bréf á markaðnum. Til 
samans veldur þetta því, að ríkissjóður getur 
vikizt undan þeim aga, sem í því felst að 
greiða markaðsvexti á hverjum tíma, þar sem 
hann á þess ætíð kost að fullnægja lánsfjár-
þörf sinni með skuldasöfnun í Seðlabankan-
um, sem eykur peningaþenslu í landinu. 
Þannig hefur ríkissjóður áhrif í þá átt að 
halda niðri vöxtum með því að auka peninga-
framboð, án þess að Seðlabankinn geti við 
það ráðið. Það var einmitt þetta, sem gerðist 
á fyrra hluta síðasta árs, eins og áður hefur 
verið rakið. Í þessari stefnu felst þó skamm-
góður vermir, þar sem peningaþenslan hlýtur 
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Ársfjórðungslegt 
raungengi krónunnar 

1 9 8 0 = 1 0 0 

að auka á jafnvægisleysi í þjóðarbúskapnum 
og viðskiptahalla, sem fyrr eða síðar verður 
að bregðast við með nýjum aðhaldsaðgerð-
um. 

Lög takmarki aðgang ríkissjóðs að Seðla-
bankanum 

Það er skoðun Seðlabankans, að þessi 
vandamál verði ekki leyst nema með gjör-
breytingu bæði á viðskiptum ríkissjóðs við 
Seðlabankann og fyrirkomulaginu á innlendri 
lánsfjáröflun ríkissjóðs, en hugmyndir bank-
ans í því efni hafa verið rækilega ræddar við 
fjármálaráðuneytið að undanförnu. 

Í fyrsta lagi verður að takmarka verulega 
eða afnema með öllu þann aðgang, sem ríkis-
sjóður hefur nú til þess að jafna greiðsluhalla 
með skuldasöfnun í Seðlabankanum. Von-
andi getur tekizt samkomulag við fjármála-

ráðuneytið um þetta mál á næstunni, en varla 
er við því að búast, að slíkt samkomulag geti 
haldizt til lengdar, t.d. við stjórnarskipti. Því 
er æskilegt, að heimildir ríkissjóðs til að taka 
lán í Seðlabankanum séu takmarkaðar með 
lögum, og tekur bankastjórn Seðlabankans 
sterklega undir tillögu nefndar um endur-
skoðun Seðlabankalaga, sem leggur til, að 
heimild ríkissjóðs til lántöku í Seðlabank-
anum sé afnumin í áföngum á fáeinum árum. 

Í öðru lagi er það tillaga Seðlabankans, að 
stefnt verði að því að selja ríkisverðbréf með 
uppboðum eða á markaðsverði á Verðbréfa-
þingi. Fyrsta skrefið yrði að gefa út skamm-
tíma ríkisbréf, t.d. til sex mánaða og eins árs, 
sem væru án verðtryggingar og seld á upp-
boði. Ákvarðanir í þessu efni hafa því miður 
dregizt vegna óvissu í launamálum undan-
farna mánuði, en það er skoðun Seðlabank-
ans, að ekki megi fresta öllu lengur að hefjast 
handa um verðbréfaútgáfu af þessu tagi. 

Þær breytingar á viðskiptum ríkissjóðs við 
Seðlabankann og á útgáfu ríkisbréfa, sem hér 
hefur verið lýst, hafa þann megintilgang að 
koma á hér á landi virkum peningamarkaði. 
Slíkur markaður mundi ekki eingöngu gefa 
mikilvægar vísbendingar um jafnvægi milli 
framboðs og eftirspurnar á hverjum tíma, 
heldur gefa Seðlabankanum um leið vettvang 
til þess að hafa með kaupum og sölu ríkis-
bréfa áhrif á peningamarkað og markaðs-
vexti. Jafnframt stefna þessar breytingar að 
því að koma á skýrari skiptingu verka og 
ábyrgðar á milli stjórnar fjármála ríkisins 
annars vegar og stjórnar peningamála hins 
vegar. 

Það er meginhlutverk stjórnar ríkisfjár-
mála að marka stefnu í opinberum útgjöldum 
og skattheimtu og þar með heildarjafnvægi í 
ríkisbúskapnum. Með þessum hætti hafa 
ríkisfjármálin mikil áhrif á þróun eftirspurn-
ar, en lánsfjárþörf ríkissjóðs hlýtur óbeint að 
vera einn helzti áhrifavaldur vaxtastigsins í 
landinu. Það er hins vegar verkefni stjórnar 
peningamála að stýra framboði peninga og 
hafa áhrif á vaxtaþróun til þess að tryggja 
stöðugleika í gengi og verðlagi. 
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Breytingar á stjórn peningamála eru ekki 
sízt nauðsynlegar og aðkallandi nú til þess að 
tryggja þann stöðugleika í gengi, sem hefur 
verið kjölfesta efnahagsstefnunnar á þriðja ár 
og mun væntanlega leiða til beinnar tengingar 
íslenzku krónunnar við ECU innan fárra ára. 
Þar að auki hefur frelsi til fjármagnsflutninga 
milli Íslands og annarra ríkja verið aukið 
jafnt og þétt að undanförnu, en ákveðið er, 
að allar hömlur í þessu efni hafi verið af-
numdar í lok ársins 1993. Þegar svo verður 
komið, verður jafnvægi í gjaldeyrisvið-
skiptum við útlönd eingöngu tryggt með 
traustu heildarjafnvægi í þjóðarbúskapnum 
og stöðugu verðlagi. Við þessar aðstæður 
verður það höfuðverkefni Seðlabankans að 
tryggja jafnvægi og traust á peningamark-
aðnum og stöðugleika gengisins við skilyrði 
frjálsra fjármagnsflutninga, en aðgerðir í 
ríkisfjármálum og jafnvægi í opinberum 
búskap mun hins vegar skipta mestu varðandi 
þróun heildareftirspurnar og viðskiptajöfn-
uð. 

Gjaldeyrismarkaður 
Annað svið, þar sem breytinga er þörf til að 

styrkja hagstjórn við skilyrði fastgengisstefnu 
og frjálsra fjármagnsflutninga, er á gjaldeyr-
ismarkaðnum. í stað gengisskráningar, sem 
ákvarðast einhliða af kaup- og sölugengi 
Seðlabankans, er nauðsynlegt að koma upp 
gjaldeyrismarkaði, þar sem gengi geti 
ákvarðazt af framboði og eftirspurn innan til-
tekinna marka frá hinu fasta viðmiðunar-
gengi. Gefur slíkur markaður bæði mikil-
vægar upplýsingar um jafnvægisskilyrðin á 
gjaldeyrismarkaðnum á hverjum tíma og 
auðveldar Seðlabankanum um leið að beita 
vöxtum til að hafa áhrif á fjármagnshreyf-
ingar milli Íslands og annarra landa og þar 
með á markaðsgengið. Er nú verið að undir-
búa fyrstu skrefin í þróun slíks gjaldeyris-
markaðar í framhaldi af nauðsynlegri breyt-
ingu, sem gerð var á Seðlabankalögunum 
fyrir skömmu. Er stefnt að því, að fyrirkomu-
lag verði með svipuðum hætti og á hinum 

Norðurlöndunum, en fráviksmörk frá með-
algengi hafa ekki enn verið ákveðin. 

Það fer nú að líða að lokum þessa máls, þar 
sem ég hef orðið nokkuð margorður um 
þróun frjálsari gjaldeyris- og peningamarkað-
ar. Sú spurning kann því að koma upp í huga 
manna, hvaða áhrif sé líklegt að slíkar breyt-
ingar hafi á þróun raunvaxta og þá sérstak-
lega lækkun þeirra á næstunni í samræmi við 
yfirlýstan áhuga stjórnvalda og aðila vinnu-
markaðarins. 

Er þá fyrst á það að benda, að bæði fræðileg 
rök og reynslan af vaxtaþróun síðustu ára 
sýna með óyggjandi hætti, að heildarþróun 
vaxta hlýtur að ráðast af framboði og eftir-
spurn á lánsfjármarkaðnum. Tilraunir til þess 
að lækka vexti með beinum aðgerðum hljóta 
annaðhvort að mistakast eða leiða til pen-
ingaþenslu, sem aðeins veldur verðbólgu og 
enn hærri vöxtum síðar. Eina raunhæfa tæki 
stjórnvalda við núverandi aðstæður til þess að 
lækka vexti af langtímalánum felst í því að 
draga úr lánsfjáreftirspurn ríkisins og annarra 
opinberra aðila og treysta grundvöll stöðug-
leika í verðlagi og gengi. 

Sem betur fer hefur mikið áunnizt að 
undanförnu á báðum þessum sviðum. Það, 
sem af er þessu ári, hefur þróun ríkisbú-
skaparins verið með allt öðrum hætti en á síð-
asta ári, rekstrarhalli verulega minni og inn-
lend lánsfjáröflun gengið mun betur en þá. 
Framboð á húsbréfum hefur einnig verið 
hóflegra og engar yfirvofandi hættur sjáan-
legar þar á næstunni. Ekki skiptir minna máli, 
að árshraði verðbólgunnar hefur nú í hálft ár 
aðeins verið 1-2%, eftir því við hvaða vísitölu 
er miðað, og full ástæða til að búast við, að 
verðbólga hér á landi verði á árinu í heild 
nokkuð undir meðaltali verðbreytinga í 
öðrum ríkjum Vestur-Evrópu. Þetta hefur 
þegar komið fram í lækkandi vöxtum á lang-
tímabréfum á Verðbréfaþingi, þar sem raun-
vextir hafa lækkað um 1% frá því í haust. Ég 
tel lítinn vafa á því, að það séu skilyrði til 
þess, að þeir lækki enn frekar strax og þeirri 
óvissu, sem verið hefur í launamálum undan-
farna mánuði, hefur verið eytt með nýjum 
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samningum. Jafnframt ætti þá einnig fljótlega 
að jafnast sá munur, sem undanfarið hefur 
verið á raunvöxtum verðtryggðra og óverð-
tryggðra vaxta hjá innlánsstofnunum. 

Vaxtalækkun tímabœr 
Ekki er um það að deila, að raunvextir eru 

nú hærri hér á landi en æskilegt væri, einkum 
með tilliti til áhrifa þeirra á rekstur og fjár-
festingu fyrirtækja svo og á atvinnustig. Frek-
ari lækkun þeirra virðist þar að auki orðin 
tímabær vegna betra jafnvægis á lánsfjár-
markaðnum. Hversu mikil vaxtalækkunin 
verður á næstunni og hversu varanleg hún 
reynist, mun hins vegar fyrst og fremst ráðast 
af því, hvort það jafnvægi, sem nú virðist hafa 
náðst í opinberum fjármálum og verðlags-
þróun, helzt til frambúðar. 

Vonin um lækkun raunvaxta er þó fjarri því 
að vera eini ávinningur áframhaldandi 

stöðugleika í þjóðarbúskapnum. Ekki skiptir 
minna máli, að stöðugt verðlag og gengi 
dregur úr áhættu og skapar traust til framtíð-
arinnar og er þannig bezti jarðvegurinn fyrir 
vöxt og viðgang arðbærrar atvinnustarfsemi. 
Þótt á móti blási í ytri skilyrðum þjóðarbúsins 
um sinn og öll líkindi til þess, að umtalsverður 
efnahagsbati muni enn láta nokkuð á sér 
standa, hníga öll rök að því, að Íslendingum 
muni bjóðast góð skilyrði til hagvaxtar að 
nýju, þegar betur árar og þeir orðnir virkari 
þátttakendur í hinu gróskumikla markaðs-
samstarfi Vestur-Evrópuríkja. Hve vel þau 
tækifæri nýtast, fer ekki sízt eftir því, hve vel 
tíminn er nú notaður til þess að treysta undir-
stöður efnahagsstarfseminnar með því að 
auka samkeppni á öllum sviðum atvinnulífs-
ins, bæta skipulag fyrirtækja og opinberra 
stofnana og treysta í sessi þann stöðugleika í 
verðlagi, sem þegar hefur náðst. 



Ágúst Einarsson: 

Nýjar áherslur í stjórn efnahagsmála 
og starfsemi Seðlabankans 

Ágúst Einarsson, prófessor, formaður bankaráðs Seðlabankans, 
flutti á ársfundi bankans 24. apríl 1992 ræðu þá, sem hér fer á eftir. 

Seðlabankinn er ekki gömul stofnun í 
stjórnkerfi okkar en er veigamikill hlekkur í 
almennri hagstjórn. Seðlabankinn vinnur sér-
hæfð verkefni sem eru ekki falin öðrum. Þetta 
krefst þess að hann ræki vel skyldur sínar, 
uppfylli þær kvaðir sem þing og þjóð leggja 
honum á herðar og beiti því valdi sem honum 
er falið á faglegan og yfirvegaðan hátt. 

Sumir telja að Seðlabankinn hafi of mikil 
völd, sé einangraður frá atburðum þjóðlífsins 
og lifi í sínum eigin heimi. Þetta er rangt, en 
það hlýtur þó að vera okkur, sem berum hag 
bankans fyrir brjósti, starfsmönnum og 
öðrum, keppikefli að fullur skilningur ríki á 
starfsemi bankans. Verkefni Seðlabankans 
eru flókin og hafa breyst verulega á síðustu 
árum og ekki er óeðlilegt að almenningur eigi 
stundum erfitt með að átta sig á hlutverki 
Seðlabankans í íslensku þjóðlífi. Bankinn 
þarf að skýra starfsemi sína á sem bestan hátt. 
Seðlabankinn sér um útgáfu seðla og myntar, 
er banki ríkissjóðs og lánastofnana, varð-
veitir gjaldeyrisvarasjóðinn og sér um eftirlit 
á fjármagnsmarkaði. Seðlabankinn gegnir 
einnig veigamiklu hlutverki í peninga-
stjórnun landsmanna og þar er hans helsta 
starfssvið. 

Seðlabankinn ræður ekki hagstjórn 
landsins, enda er hún ekki á ábyrgð eins aðila 
heldur niðurstaða fjölmargra ákvarðana í 
þjóðfélaginu, af hálfu ríkisstjórnar, fyrir-

tækja og einstaklinga. Það er megineinkenni 
hagkerfis okkar að ákvarðanir eru óteljandi 
og einstaklingurinn sjálfur í öndvegi þess 
ferlis. 

Gerbreytt heimsmynd 
Á síðustu árum höfum við orðið vitni að 

falli heimshreyfingar kommúnismans sem 
byggði upp miðstýrt hagkerfi og hélt tveimur 
til þremur kynslóðum samferðafólks okkar í 
spennitreyju ófrelsis og skorts. Sú stefna 
hrundi í einu vetfangi og sjálfsagt verða þessir 
atburðir og afleiðingar þeirra taldir einna 
minnisverðastir úr sögu Evrópu 20. aldarinn-
ar. Það tekur aldir að byggja upp þjóðfélag 
sem hefur frelsið sem hornstein allra athafna 
og takmarkar valdbeitingu stofnana ríkisins 
og annarra. 

Allt þjóðfélag okkar er háð valdi. Vald 
ríkisins er meðal annars fólgið í heimild til 
skattheimtu og að sjá fyrir sameiginlegum 
þörfum, völd fyrirtækja í vöruframboði og 
verðlagningu, völd samtaka einstaklinga í 
samningum um kaup og kjör svo að fátt eitt sé 
nefnt. Nútíma samfélag byggist á því að finna 
þessum straumum valdsins eðlilegan farveg 
og láta það aldrei þrengja að frjálsri hugsun, 
möguleikum á vali né hagsmunum heildar-
innar. 

Þetta er ekki auðvelt og nú þegar sífellt 
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fleiri þjóðir vilja fella sitt hefðbundna þjóð-
lega vald í ramma fjölþjóðlegra ákvarðana 
undir forsjá sameiginlegra valdastofnana, þá 
þarf fámenn þjóð með einhæfa atvinnustarf-
semi að nálgast þessi nýju viðhorf með 
opnum huga. 

Ný staða í efnahagsmálum 
Efnahagslegar ákvarðanir verða sífellt 

alþjóðlegri og gerbreyting á fjármagnsmark-
aði kallar á önnur vinnubrögð í innlendri 
hagstjórn. Sá tími er liðinn er stjórnvöld eins 
lands gátu ráðið flestu sem skiptir máli í efna-
hagsmálum, svo sem gengi og vöxtum. Öll 
nágrannalönd okkar hafa aukið frjálsræði í 
viðskiptum vitandi það að frelsi viðskipta 
leiðir til betri afkomu landsmanna allra. Á 
síðustu árum höfum við einnig fetað þessa 
braut þótt skrefin séu styttri hjá okkur en 
öðrum. Við höfum lagað gjaldeyrislöggjöf 
okkar að því sem gerist í nágrannalöndunum 
og bráðlega mun fjármagn flæða til og frá Ís-
landi og ekki verða takmarkanir á fjárfestingu 
nema í ákveðnum undantekningartilvikum. 
Einnig er brýnt að samræma skattalöggjöf því 
sem gerist í nágrannalöndunum. Þetta, ásamt 
þeirri skoðun að gengisfesta og lítil verðbólga 
séu forsenda hagvaxtar og hagsældar, kallar á 
viðhorfsbreytingu meðal Íslendinga og mark-
vissa beitingu þeirra stjórntækja sem við 
ráðum yfir hverju sinni. 

Verðbólguárin hafa verið okkur dýrkeypt. 
Við rýrðum verðmæti gjaldmiðilsins, færðum 
fjármagn frá sparifjáreigendum, ekki síst 
öldruðu fólki, til lántakenda, lifðum í óvissu 
vegna óstöðugleika, gerðum rangar eða 
engar áætlanir um fjárfestingu og sóuðum 
verðmætum, ekki einungis þeim verðmætum 
sem við sköpuðum hverju sinni, heldur þeim 
sem síst skyldi, verðmætasköpun barna okkar 
með því að taka sífellt meira af erlendum 
lánum. 

Sú kynslóð sem tekur við störfum okkar 
mun líklega eiga hvað erfiðast með að fyrir-
gefa okkur þetta. Við tókum ekki erlend lán 
til að bæta lífskjör með arðbærri fjárfestingu 

og skynsamlegri nýtingu auðlinda, heldur 
sköpuðum við falska velmegun okkur til 
handa á kostnað framtíðarinnar. 

Við verðum að losna við verðbólgu úr hag-
kerfi okkar. Hún hefur dregið mátt úr 
atvinnulífi, sljóvgað alla hugsun og leitt til 
samdráttar í þjóðartekjum síðustu ár, á 
meðan aðrar þjóðir hafa sótt fram til hagvaxt-
ar. Við höfum dregist aftur úr en spádómar 
þess efnis, að við séum að verða fátæk þjóð 
eru fjarstæða. Við erum ein ríkasta þjóð í 
heimi; lífskjör með þeim bestu sem gerast og 
við höfum allan styrkleika í helstu auðlindum 
okkar; fiskimiðum, náttúru, menntun og fall-
vötnum til að sækja aftur fram á við. 

Haustið 1988 vaknaði ný hugsun að nýjum 
leiðum í hagstjórn, að hverfa frá gengisfell-
ingum og verðbólgu. Þá var rætt um niður-
færslu verðlags og launa, sem varð þó ekki af. 
En þessi hugsun bar fræ og varð að blómi, 
þegar fólkið í landinu, ríkisstjórn, vinnuveit-
endur og flestir launþegar tóku höndum 
saman og gerðu kjarasamninga í ársbyrjun 
1990 sem leiddu meðal annars til þess að árið 
1990 var verðbólga 7,3% og árið 1991 7,2% 
og enn lægri síðustu 12 mánuði. Nú er raun-
hæft að telja að verðbólga í ár verði um 1,5% 
og litlu hærri á næsta ári, ef við berum gæfu til 
að ná samstöðu um slíkt. Þetta leiðir til 
bættrar samkeppnisstöðu atvinnuveganna og 
tryggir hagvöxt framtíðarinnar auk þess að 
skapa atvinnu, en atvinnuleysi má aldrei 
verða að þvílíkum mannlegum, þjóðfélags-
legum og efnahagslegum vandamálum og 
raunin er í nágrannalöndum okkar. 

Tillögur um nýja löggjöfum Seðlabankann 
Hér er verk að vinna. Seðlabankinn verður 

að laga sig að þessum aðstæðum. Allt í 
kringum okkur er starfssvið seðlabanka að 
breytast og þeir straumar leika líka um 
okkur. í rúmt ár hefur verið unnið að samn-
ingu frumvarps um nýja heildarlöggjöf um 
Seðlabanka Íslands og því starfi er nýlokið. 
Það verður gerbreyting á ýmsu í starfsemi 
bankans, ef frumvarpið verður að lögum, sem 
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vert er að gera hér að umtalsefni. Markmið 
bankans eru gerð skýr og afdráttarlaus, 
stjórntæki bætt með áherslu á markaðsað-
gerðir og sjálfstæði gagnvart ríkisstjórn auk-
ið. Með þessum tillögum er verkaskipting 
Seðlabankans og ríkisstjórnar gerð skýrari en 
verið hefur. 

Markmið Seðlabankans í núgildandi lögum 
eru mörg og stangast á að hluta. Nú er lagt til 
að meginmarkmið bankans verði að varð-
veita verðgildi íslenska gjaldmiðilsins og 
stuðla að stöðugu verðlagi. Þetta megin-
markmið kemur í stað þeirra markmiða að 
stuðla að því að framleiðslugeta atvinnuveg-
anna sé nýtt á hagkvæmasta hátt og jafnvægi 
sé í viðskiptum við útlönd en einnig var til 
skamms tíma markmið Seðlabankans að 
tryggja rekstrargrundvöll útflutningsatvinnu-
veganna. Þessi markmið eru að hluta mót-
sagnakennd auk þess sem fjölmargt í þessu er 
utan áhrifasviðs Seðlabankans. Stefnan í 
ríkisfjármálum og ákvarðanir fyrirtækja vega 
þyngst við að ná slíkum markmiðum. Hið 
nýja meginmarkmið Seðlabankans tekur mið 
af stefnumótun annarra seðlabanka og má 
einkum nefna þýska seðlabankann, en stefnu-
festa hans út frá skýrt orðuðu markmiði, auk 
sjálfstæðis við beitingu stjórntækja í peninga-
málum, hefur ásamt hugarfari alls almenn-
ings leitt til meiri stöðugleika og velmegunar 
til lengri tíma en í flestum öðrum löndum. 

Sú áhersla sem lögð er á eftirlitshlutverk 
Seðlabankans er vel mörkuð í hinum nýju til-
lögum. Þar er sá möguleiki fyrir hendi að 
Seðlabankinn geti komið lánastofnunum til 
aðstoðar með sérstökum lánveitingum ef 
öryggi á fjármagnsmarkaði er ógnað. Oft 
hafa fréttir borist af keðjuverkandi áhrifum 
slæmrar stöðu lánastofnana og má nefna 
Bandaríkin og Noreg í því sambandi. Þótt 
engin slík hætta blasi við á íslenskum fjár-
magnsmarkaði er eðlilegt að Seðlabankinn 
geti stutt þar við sem lánveitandi til þrauta-
vara ef aðstæður verða með þeim hætti. 

Þróun á fjármagnsmarkaði hefur oft verið 
örari en löggjöf um eftirlit ræður við og lagt er 
til að bankaeftirlitinu beri að fylgjast með 

slíkum breytingum og grípa inn í ef brýnar 
ástæður eru til. Fullkomið öryggi er ekki til á 
fjármagnsmarkaði en opinberir aðilar, í 
þessu tilviki Seðlabankinn, verða að gera allt 
sem í þeirra valdi stendur til að tiltrú almenn-
ings og eðlilegir viðskipta- og samkeppnis-
hættir ríki á þeim markaði. 

Í hinum nýju tillögum er gert ráð fyrir að 
gerðar verði hæfniskröfur til bankaráðs-
manna og bankastjóra. Jafnframt eru stöður 
bankastjóra auglýstar til umsóknar og vald 
bankaráðs við ráðningar aukið. Seðlabank-
inn skal stuðla að framgangi stefnu ríkis-
stjórnar svo fremi hún falli, að mati Seðla-
bankans, að markmiðum bankans. Með 
þessu er sjálfstæði bankans gagnvart ríkis-
stjórn markað með skýrum hætti. 

Vaxta- og gengisstefna 
Meginverkefni Seðlabankans í beitingu 

stjórntækja verður að hlutast til um vaxtastig 
með kaupum og sölu á verðbréfamarkaði. 
íslenskur verðbréfamarkaður hefur vaxið 
verulega undanfarin ár og mun gegna aðal-
hlutverki í íhlutun Seðlabankans. Handafls-
aðgerðir varðandi vexti munu heyra sögunni 
til, enda óframkvæmanlegar þegar vaxtastig 
fer frekar eftir ávöxtunarkröfu en nafn-
vöxtum og mun taka mið af vaxtakjörum er-
lendis samhliða auknu frjálsræði í viðskiptum 
við útlönd. Hér er farin leið frjálsrar mark-
aðsstarfsemi líkt og í nágrannalöndunum og 
gjaldeyrismarkaður, sem Seðlabankinn mun 
hafa forgöngu um að koma á, mun leiða til 
þess að gengi krónunnar mun taka mið af 
þeirri gengisstefnu sem valin er í samráði við 
ríkisstjórn hvers tíma. 

Flestar nágrannaþjóðirnar halda gengi 
gjaldmiðla sinna stöðugu með samræmdum 
hætti og með Maastricht-samkomulaginu er 
gert ráð fyrir að ECU verði sameiginlegur 
gjaldmiðill í Evrópu innan 7 ára. íslensk hag-
stjórn verður að laga sig að þessum aðstæðum 
og hverfa frá því að beita gengisskráningu til 
að jafna kostnaðarhækkanir innanlands, 
meðal annars í útflutningsgreinunum. Þetta 
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útheimtir öguð vinnubrögð, ekki hvað síst af 
hálfu ríkisstjórnar í ríkisfjármálum og innan 
fyrirtækjanna sjálfra. Öryggisnet ríkisvalds 
gagnvart atvinnurekstri, einkum hvað varðar 
sjávarútveg og landbúnað, verður að hverfa á 
næstu árum og fyrirtækin verða sjálf að leysa 
sín fjárhagslegu vandamál án sífelldra 
afskipta af opinberri hálfu. 

Ríkisfjármál 
Hérlendis hafa ríkisfjármálin oft verið 

veikleiki hagstjórnar og oftar en ekki hefur 
halli verið fjármagnaður til skamms tíma í 
Seðlabankanum og síðan hefur skuldin verið 
gerð upp með erlendu láni í árslok, sem hefur 
ekkert annað en þensluáhrif í för með sér. Nú 
er lagt til, með nokkrum aðlögunartíma, að 
banna lántökur ríkissjóðs í Seðlabankanum. 
Ríkissjóður verður þá að fjármagna skamm-
tímafjárþörf sína með sölu á ríkisverðbréfum 
á almennum markaði, þar sem Seðlabankinn 
getur haft áhrif á vaxtastig sem kaupandi eða 
seljandi. Þetta er mun eðlilegri leið og í sam-
ræmi við stefnu margra annarra landa. Þetta 
krefst skipulagðra vinnubragða fjármála-
ráðuneytis og ríkisstjórnar. Það er ekki í anda 
stöðugleikastefnu að fjármagna halla ríkis-
sjóðs með erlendum lánum. Það á að gilda um 
ríkissjóð, eins og aðra, að ekki sé eytt um efni 
fram. Á síðasta ári fór yfirdráttur ríkissjóðs 
upp í 14 milljarða króna og ekki þarf að fara 
mörgum orðum um þau óheppilegu áhrif sem 
slíkt hefur á vaxtastig í landinu. í hagstjórn 
okkar eru ýmsir veikleikar sem þarf að vinna 
bug á og má þar einkum nefna bindingu fjár-
magns í húsnæðislánakerfi. Í þennan eina 
málaflokk er varið með beinum hætti geysi-
miklum fjármunum með ríkisábyrgð til mjög 
langs tíma. 

Starfsemi Seðlabankans 1991 
Rekstur Seðlabankans á síðasta ári var 

með hefðbundnum hætti og markaðist af 
þeim stöðugleika sem ríkir í efnahagsmálum. 
Tekjur bankans námu 4,8 milljörðum, þar af 

voru vaxtatekjur af innlendum lánum og er-
lendum innstæðum 4,3 milljarðar. Útgjöld 
fyrir skatta voru 3,6 milljarðar, þar af námu 
vextir af innstæðum 1,8 milljörðum. Hagn-
aður fyrir skatta var 1,2 milljarðar og tæpar 
700 milljónir voru greiddar sem skattur í 
ríkissjóð. í fyrra greiddi Seðlabankinn til 
ríkissjóðs samtals tæpan milljarð í formi 
skatta. Árið áður var tekjuskattur bankans 
770 milljónir. Af þessu sést að Seðlabankinn 
skilar verulega til ríkissjóðs enda um ríkis-
stofnun að ræða. 

Rekstrarkostnaður Seðlabankans var 618 
milljónir á liðnu ári og hafði aukist nokkuð 
vegna áskriftarkerfis spariskírteina og aukins 
tölvukostnaðar. 

Niðurstöðutala efnahagsreiknings er 46 
milljarðar. Helstu eignaliðir eru erlendar 
eignir, þ.e. gjaldeyrisvarasjóður að fjárhæð 
25 milljarðar og skuld ríkissjóðs og ríkisstofn-
ana um 11 milljarðar um áramót. Helstu 
skuldaliðir eru innstæður innlánsstofnana, 16 
milljarðar, og seðlar og mynt, 3,7 milljarðar. 
Eigið fé Seðlabankans er 9 milljarðar og 98 
milljónir og jókst um 1 milljarð á árinu. í árs-
lok var eiginfjárhlutfall Seðlabankans 20%. 

Bindiskylda og eigið fé 
Nokkur umræða hefur orðið um bindi-

skyldu Seðlabankans. Bindiskyldan er eitt af 
stjórntækjum bankans til að hafa áhrif á 
útlánagetu bankakerfisins. Henni hefur verið 
beitt undanfarin ár ásamt lausafjárbindingu 
til að vega upp á móti þensluáhrifum vegna 
útlána. Vægi þessa stjórntækis mun minnka á 
næstu árum með auknum markaðsaðgerðum 
Seðlabankans. Fé á bundnum reikningum í 
Seðlabankanum myndar, ásamt öðru, mót-
vægi við gjaldeyrisvarasjóðinn. Innstæður á 
bundnum reikningum Seðlabankans njóta 
verðtryggingar auk nokkurra vaxta, en víða 
erlendis eru slíkar innstæður vaxtalausar, 
enda er hér um eitt af hefðbundnum stjórn-
tækjum seðlabanka að ræða. 

Í tillögum að nýjum lögum um Seðlabank-
ann er gert ráð fyrir að eigið fé bankans verði 
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aukið til að fjármagna gjaldeyrisvarasjóðinn 
á tryggan hátt. Eigið fé bankans er nú 9 millj-
arðar og rennur helmingur af meðalhagnaði 
síðustu þriggja ára í ríkissjóð. Nú er lagt til, 
að þar til að eigið fé bankans hefur náð 6 af 
hundraði landsframleiðslu, renni fjórðungur 
meðalhagnaðar í ríkissjóð. Að lokinni þess-
ari uppbyggingu eigin f jár er gert ráð fyrir að 
allur hagnaður Seðlabankans renni í ríkis-
sjóð. Hér er um markvissa uppbyggingu eigin 
f jár að ræða sem treystir fjárhagslegt óryggi 
þjóðarinnar og gefur möguleika á að minnka 
vægi bindiskyldu sem stjórntækis þegar fram 
líða stundir. 

Jafnframt er lagt til að laustfé innlánsstofn-
ana verði bundið vegna öryggissjónarmiða en 
lausafjárbindingu verði ekki beitt sem stýri-
tæki í peningamálum eða sem leið til að örva 
sölu ríkistryggðra verðbréfa. Þannig færi sala 
ríkisverðbréfa fram á verðbréfamarkaði og 
vaxtakjör réðust af eftirspurn og framboði á 
fjármagnsmarkaði. Hér er enn frekar horfið 
til opinna markaðsviðskipta og benda má á að 
ríkisvíxlamarkaðurinn hefur náð styrkri fót-
festu hérlendis. 

Afkoma viðskiptabanka og 
vaxandi samkeppni 

Afkoma íslenska bankakerfisins veldur 
nokkrum áhyggjum. í fyrra var ávöxtun eigin 
f jár helstu lánastofnana einungis 1,3%. Þetta 
er óviðunandi og þótt allar lánastofnanir upp-
fylli tilskildar lágmarkskröfur um hlutfall 
eigin f jár , bæði gagnvart íslenskum lögum og 
erlendum reglum, er staða þeirra ekki nægj-
anlega sterk sé litið til þeirrar auknu sam-
keppni sem bíður þeirra á næstu árum. 
Rekstrarkostnaður íslenska bankakerfisins 
getur lækkað nokkuð frá því sem nú er og er 
Seðlabankinn þar ekki undanskilinn. í 
almenna bankakerfinu er líklegt að útibú séu 
of mörg og þungar byrðar eru vegna ýmissa 
vandamála í atvinnurekstri liðinna ára. Ekki 
er að efa að íslenskir bankamenn eru vel í 
stakk búnir til að efla stofnanir sínar á næstu 
árum. 

Aðskilja ber starfsemi sem lýtur að byggða-
málum frá almennum rekstri bankastofnana. 
Hér er um brýnt mál að ræða því að ekki geta 
fjármálastofnanir, sem gerðar eru strangar 
arðsemiskröfur til, varið verulegum hluta 
orku sinnar og miklum fjármunum í að fást 
við vandamál sem eru í reynd viðfangsefni 
ríkisstjórnar og tengjast byggðamálum og 
byggðastefnu. 

Ljóst er að þau mál verða að koma til 
endurmats á næstu árum. Sérstök ástæða er til 
að vekja athygli á þeirri leið sem farin var á 
norðanverðum Vestfjörðum þegar öflug 
sjávarútvegsfyrirtæki á ísafirði og í Súðavík 
keyptu helsta fyrirtækið á Suðureyri og hafa 
tryggt þeim stað allt önnur og betri skilyrði en 
áður með samnýtingu skipa og afla. Þetta 
gerðist fyrir forgöngu fyrirtækjanna sjálfra en 
dauð hönd endalausra lánveitinga af hálfu 
opinberra sjóða kom þar lítt nærri eins og oft 
áður. Þessa leið Vestfirðinga væri örugglega 
hægt að fara á fleiri stöðum og sameiningu 
sveitarfélaga verður að hraða sem kostur er til 
að veita þessum stöðum nauðsynlega 
umgjörð um nútímalegt mannlíf. 

Búast má við að samkeppni eflist á fjár-
magnsmarkaði á næstu árum. íslenskur 
bankaheimur hefur enn á sér yfirbragð fá-
keppni að nokkru leyti og má þar nefna að 
hægt hefur miðað við að lækka nafnvexti síð-
ustu mánuði, þótt vissulega hafi verið efna-
hagslegar forsendur til þess. Stofnanirnar eru 
ekki mjög margar en samkeppnisvitund hefur 
þó aukist á síðustu árum. 

Nýlega höfum við orðið vitni að samkeppni 
á trygginga- og fjármagnsmarkaði með þátt-
töku erlends fyrirtækis. Slík samkeppni er 
neytendum ávallt til góðs. Þetta mun aukast á 
næstu misserum og þá þurfa íslenskar fjár-
málastofnanir einnig að vera viðbúnar því, að 
erlendir aðilar kjósi að selja sína þjónustu 
ódýrt á meðan þeir eru að ná fótfestu á nýjum 
markaði. Það krefst enn meiri styrkleika af 
hálfu fyrirtækja hér og viðbragðsflýtis í öllum 
viðskiptum. í mínum huga er ekki vafamál, 
að nauðsynlegt skref til aðlögunar er að 
breyta ríkisbönkum í hlutafélög og efla á 
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þann hátt fjárhagslegan styrkleika þeirra með 
auknu fjármagni í formi hlutafjár. 

Að líta lengra og hœrra 
Fjölþjóðahyggja ræður ríkjum í heimi við-

skipta. Í Evrópu er sjaldnast spurt að upphaf-
legu þjóðerni fyrirtækis heldur er hugtakið 
evrópskt látið nægja. Þessi evrópska hugsun 
hefur þróast mun hraðar en við áttum von á. 
Við erum rétt að hefja endurmat á utanríkis-
stefnu okkar í ljósi breyttra aðstæðna í 
Austur-Evrópu og nýrra áherslna Norður-
landa í evrópsku samstarfi. Við erum komin 
sæmilega langt í að laga efnahagslífið að 
evrópskum veruleika, en stjórnmálaumræðan 
á lengra í land. Hættulegast er að einangra 
sig, beita aðferð strútsins og stinga höfðinu í 
sandinn. Við stöndum á krossgötum og sú 
Evrópuumræða sem verður við staðfestingu 
EES-samningsins mun skerpa þá valkosti sem 
koma til greina á næstu árum. 

Í fjármálaheiminum eru engin landamæri 
og Íslendingar verða líka að hasla sér völl 
með þátttöku í atvinnurekstri á erlendri 
grundu. Við erum allt of varkár og framtaks-
lítil á því sviði. 

„Vissirðu hvað Frakkinn fékk til hlutar? 
Fleytan er of smá, sá guli er utar" 

orti Einar Benediktsson um aldamótin og var 
þá að brýna landa sína til nýrra átaka í 
atvinnumálum. 

Það eru margir áratugir síðan verðlags-
breytingar hafa verið jafnlitlar og undan-
farna mánuði. Þetta er gullið tækifæri til 
framfara sem má ekki ganga okkur úr greip-
um. Það gerum við best með því að viðhalda 
stöðugleika og stuðla að hagvexti og vel-
megun eins og best gerist í nágrannalöndun-
um. Það er öðru fremur verkefni íslenskra 
fjármálamanna. 



Már Guðmundsson: 

Stefnan í gengismálum 

Stefnan í gengismálum hefur verið í mikilli 
deiglu að undanförnu, ekki síst vegna 
umræðna um hugsanlega ECU-tengingu 
íslensku krónunnar og áforma um uppbygg-
ingu skipulagðs gjaldeyrismarkaðar. í eftir-
farandi grein er fjallað með almennum hætti 
um stefnuna í gengismálum. Núverandi 
stefna stjórnvalda í gengismálum er ekki 
útskýrð sérstaklega, enda hefur hún verið 
kynnt rækilega á opinberum vettvangi. 
Greinin byggist meðal annars á köflum í 
greinargerð Seðlabanka Íslands um ECU-
tengingu íslensku krónunnar. Greinin skipt-
ist í þrjá meginkafla. Í fyrsta kaflanum er 
fjallað um þau atriði sem hafa verður hliðsjón 
af þegar gengisstefna er valin. Í öðrum 
kaflanum er fjallað sérstaklega um val gengis-
stefnu með tilliti til séreinkenna íslenska hag-
kerfisins. Loks er í síðasta kaflanum fjallað 
um ýmis atriði sem tengjast hugsanlegri 
ECU-tengingu íslensku krónunnar. 

I. Almennt um val gengisstefnu 
Um gengisstefnur 

Fastgengi og flotgengi er gjarnan stillt upp 
sem gagnstæðum skautum við val gengis-
stefnu. Raunveruleikinn er þó flóknari, þar 
sem gengi getur verið misfast og flot getur 
verið mishreint. í raun er um að ræða ýmis 
millistig á milli hreins flots og algjörs fast-
gengis. Þar má nefna: 

- Hreint flot 
- Stýrt flot 
- Skriðtengingu1) 

- Sveigjanlega gengisstefnu2) 

- Fastgengi 

Greina má nokkur stig í vali gengisstefnu. 
Velja þarf á milli þess hvort gengi gjaldmiðils-
ins á að fljóta sjálfstætt með einhverjum hætti 
eða vera tengt gengi annarra gjaldmiðla. Ef 
seinni leiðin er valin þarf að velja þann gjald-
miðil eða gjaldmiðla sem tengja á gengið við. 
Síðan þarf að ákveða hvort gengið á að vera 
breytilegt eftir ákveðinni reglu gagnvart 
myntunum sem tengt er við, breytast við 
vissar aðstæður eða vera algjörlega fast. Slíkt 
fastgengi getur síðan tekið á sig mismunandi 
sterkt stofnanalegt form, allt eftir því hvort 
um einhliða yfirlýsingu viðkomandi stjórn-
valda eða mismunandi bindandi alþjóðlegar 
skuldbindingar er að ræða. 

Þrenns konar sjónarmið hafa að jafnaði 
mest áhrif á val gengisstefnu.3' Í fyrsta lagi 
gerð eða bygging (strúktúr) hagkerfisins, sér-
staklega varðandi opnun, eðli og umfang 

1) Á ensku: crawling peg. Gengið breytist í hægum 
skrefum gagnvart gefinni myntkörfu, yfirleitt 
samkvæmt fyrir fram gefinni reglu, t.d. þeirri að 
halda raungengi sem næst stöðugu. Sjá t.d. 
Will iamson (1981). 

2) Á ensku: adjustable peg. 
3) Frenkel o.f l . (1991). 
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sveiflna og sveigjanleika launa. í öðru lagi 
aðhald í verðlagsmálum og agi og trúverðug-
leiki stjórnar peningamála. í þriðja lagi hugs-
anleg þátttaka í svæðisbundnum efnahags-
legum samruna. 

Gerð hagkerfisins 
Sterk rök má færa fyrir því að frá sjónarhóli 

hámörkunar velferðar eigi lönd fyrst og 
fremst að varðveita sem best innra jafnvægi á 
hverjum tíma en ytra jafnvægi aðeins að með-
altali yfir nokkur ár. Innra jafnvægi þýðir hér 
jafnvægi á vinnumarkaði eða jafnvægi á 
markaði fyrir heimavörur. Ytra jafnvægi felst 
í jöfnuði í viðskiptum við útlönd að við-
bættum vissum fjármagnshreyfingum.4) 

Ástæða þessa er sú að frávik frá innra jafn-
vægi felur alltaf í sér velferðartap en tíma-
bundnar breytingar á hreinni skuldastöðu 
þjóðarbúsins gera tímabundin frávik frá ytra 
jafnvægi möguleg án þess að velferðarkostn-
aður sé teljandi. Það er því óhagkvæmt að 
raska innra jafnvægi vegna tímabundinna 
utanaðkomandi truflana.5) Það getur hins 
vegar oft reynst erfitt að greina á milli tíma-
bundinna og varanlegra breytinga í þessu 
sambandi.6) 

Á ofangreindum grundvelli má meta 
gengisstefnur út frá gerð hagkerfisins. Þannig 
myndi valið á milli fasts og breytilegs gengis 
m.a. ráðast af eftirfarandi þáttum:7) 

4) Hér er um að ræða þær fjármagnshreyfingar sem 
tengjast atvinnuuppbyggingu, hvort sem er á 
vegum einkaaðila eða hins opinbera, og atferli 
einkaaðila sem grundvallast ekki á spákaup-
mennsku. Fjármagnsinnstreymi vegna bygg-
ingar álvers og tilheyrandi orkuvera myndi t.d. 
teljast hér með. 

5) Þetta er í raun hugsunin á bak við Bretton-
Woods-kerfið og núverandi starfsemi Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins. Sjá Will iamson (1982). 

6) Það getur verið ful l þörf á því að bregðast við 
ytra ójafnvægi, jafnvel þótt það hafi aðeins 
staðið í skamman tíma, ef sýnt þykir að um var-
anlegt ójafnvægi í grundvallarskilyrðum er að 
ræða. í Bretton-Woods-kerfinu var talað um 
„fundamental disequil ibrium" í þessu sambandi. 

7) Aghevli o.fl. (1991) og Frenkel o.fl. (1991). 

- Hlutfalli utanríkisviðskipta af landsfram-
leiðslu. 

- Eðli áfalla og sveiflna í samanburði við 
áföll og sveiflur á því svæði sem til greina 
kemur að festa gengið við. 

- Hreyfanleika framleiðsluþátta, þ.e. vinnu-
afls og fjármagns, á milli viðkomandi lands 
og myntsvæðisins. 

- Sveigjanleika nafnlauna og umfangi verð-
tryggingar launa. 

Almennt er talið heppilegra, að öðru 
óbreyttu, fyrir land með hátt hlutfall utanrík-
isviðskipta af landsframleiðslu að fylgja fast-
gengisstefnu. Ástæðurnar eru einkum tvær. í 
fyrsta lagi hefur fast gengi minni óvissu og 
lægri viðskiptakostnað vegna utanríkisvið-
skipta í för með sér heldur en breytilegt 
gengi. Þetta skiptir því meira máli sem við-
komandi hagkerfi er opnara. í öðru lagi, að 
því opnara sem hagkerfi er því meiri líkur eru 
á að laun og verðlag í landinu séu tengd geng-
inu, sem dregur úr hugsanlegum ávinningi 
gengisbreytinga. Því opnara sem viðkomandi 
land er, því nátengdara efnahagslega sem það 
er öðrum löndum og því meiri sem hreyfan-
leiki framleiðsluþátta er á milli þeirra og þess, 
því meiri líkur eru á að breytingar á nafngengi 
hafi fyrst og fremst áhrif á verðlagsþróun og 
breytingar á raungengi verði þeim mun minni 
og skammlífari. 

Eðli áfalla og sveiflna í hagkerfinu í saman-
burði við önnur lönd eru eitt mikilvægasta 
viðmiðið í vali gengisstefnu. Þá er miðað við 
að sú gengisstefna sé að jafnaði betri sem 
varðveitir betur innra jafnvægi hagkerfisins 
þegar truflanir verða. Ef áföll og sveiflur í 
hagkerfi viðkomandi lands eru svipaðar að 
eðli, umfangi og tímasetningu og í ein-
hverjum viðskipta- og samkeppnislöndum, 
eru meiri líkur á að heppilegt sé að halda 
genginu föstu gagnvart myntum viðkomandi 
landa. Ef mikill munur er hins vegar þarna á 
er sveigjanleiki í gengi heppilegri. Ástæðan 
er m. a. sú að ef lönd sveiflast saman eru meiri 
líkur á að lækkun gengis eins lands vegna 
sameiginlegs áfalls sé fyrst og fremst á 
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kostnað hinna landanna og geti leitt til við-
bragða af þeirra hálfu, sem eyða áhrifum upp-
runalegu gengisfellingarinnar en auka verð-
bólgu í löndunum öllum. 

Rætur truflana skipta einnig máli, þ.e. 
hvort þær eiga sér stað í eftirspurn á inn-
lendum vörumarkaði, á innlendum peninga-
markaði, á framboðshlið hagkerfisins eða á 
samsvarandi erlendum mörkuðum. Til að 
fullyrða eitthvað um þetta efni verður að 
byggja á líkönum af viðkomandi landi og 
umheiminum og gefa sér ákveðnar forsendur 
varðandi verðtryggingu launa og fjármagns-
flutninga til og frá viðkomandi landi. Ef verð-
trygging launa er fullkomin skiptir engu máli 
hvaða gengisstefnu er fylgt frá því sjónarmiði 
að einangra framleiðslu frá áhrifum tíma-
bundinna utanaðkomandi truflana, þar sem 
gengisbreytingar hafa engin áhrif á raun-
stærðir hagkerfisins. Sé hins vegar gert ráð 
fyrir að verðtrygging sé ekki fullkomin og 
fjármagnshreyfingar séu fullkomlega óheft-
ar, þannig að væntanleg ávöxtun sambæri-
legra innlendra og erlendra eigna sé hin sama, 
fást eftirfarandi niðurstöður: Fastgengi er 
heppilegra ef truflanir eiga sér stað á inn-
lendum peningamarkaði. Breytilegt gengi er 
heppilegra ef truflanir eiga sér stað í eftir-
spurn á innlendum vörumarkaði og erlendum 
peningamarkaði. Engar einhlítar niðurstöður 
er hægt að fá á þessum almenna grundvelli um 
innlendar framboðstruflanir og erlendar trufl-
anir á eftirspurnar- og framboðshlið hagkerf-
isins.8) Þó er almennt álitið að breytilegt gengi 
sé heppilegra til að stuðla að stöðugleika í 
framleiðslu þegar truflanir eiga sér stað á 
raunstærðum hagkerfisins, hvort sem er á 
eftirspurnar- eða framboðshlið þess. Breyt-
ingar á gengi gætu ennfremur verið nauðsyn-
legar ef líkur er á að t.d. áfall á framboðshlið 
hagkerfisins sé meira en skammtímafyrir-
bæri. í því tilfelli hefur gengislækkun bæði 
það hlutverk að stuðla að stöðugleika í fram-

leiðslu og atvinnustigi og endurreisa ytra jafn-
vægi þjóðarbúsins.9) 

Því hreyfanlegri sem framleiðsluþættir, 
vinnuafl og fjármagn, eru gagnvart hugsan-
legu myntsvæði því meiri rök eru fyrir fast-
gengistengingu gagnvart því. Það stafar bæði 
af því að áhrifamáttur gengisbreytinga 
minnkar og hinu að hreyfanleikinn getur 
komið í staðinn fyrir aðlögun í gegnum geng-
isbreytingar og breytingar raunlauna. Sem 
dæmi má taka áfall sem krefst lækkunar raun-
launa ef halda á uppi sama atvinnustigi og 
áður. Raunlaun má þá lækka eftir tveim leið-
um, þ.e. með gengislækkun sem lækkar þau 
umsvifalaust eða með því að láta vaxandi 
atvinnuleysi þrýsta þeim smám saman niður, 
annaðhvort þannig að nafnlaun hækka minna 
en verðlag á nokkru tímabili eða beinlínis 
með lækkun nafnlauna. Þriðji möguleikinn er 
hins vegar sá að raunlaun og gengi haldist 
óbreytt, atvinnustig minnki en atvinnuleysi 
aukist ekki að sama skapi þar sem vinnuafl 
flyst úr landi. Þessi leið kemur því fremur til 
greina sem hreyfanleiki vinnuafls er meiri á 
milli landsins og viðkomandi myntsvæðis.10) 

Þessi leið kann hins vegar að vera í ósamræmi 
við æskilega langtímaþróun þjóðfélagsins, 
sérstaklega ef hætt er við að útstreymi yfir-
gnæfi innstreymi til lengri tíma litið. 

Því sveigjanlegri sem nafnlaun eru því 
minni þörf er á gengisbreytingum til að ná 
fram nauðsynlegum breytingum á raunlaun-
um, raungengi og samkeppnisstöðu. Því 
tengdari sem nafnlaun eru genginu í gegnum 
formlegar eða óformlegar vísitölutengingar, 
því minna hagræði er af breytilegu gengi, því 
að breytingar á raunlaunum og raungengi 
nást illa fram og kostnaðurinn er mikill í 
formi aukinnar verðbólgu ef gengið er 
lækkað. 

Aðhald og trúverðugleiki peningastjórnunar 
í umfjölluninni hér að ofan er litið á gengið 

8) Argy (1990). 

9) Aghevl i o.fl. (1991). 
10) Þetta er það sem yfirleitt gerist þegar einstök 

svæði innan landa verða fyr ir áföllum. 
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sem hagstjórnartæki til sveiflujöfnunar. Val 
gengisstefnu byggist þá fyrst og fremst á mati 
á því hvernig gengið getur dregið úr sveiflum 
og stuðlað að sem stöðugustu umhverfi fyrir 
framleiðslu og viðskipti. Á undanförnum 
árum hefur sjónum hins vegar verið beint í æ 
ríkara mæli að genginu sem tæki til að stuðla 
að aga í hagstjórn og veita aðhald að verð-
lagsþróun. Slíkt aðhald getur hins vegar 
fræðilega séð bæði farið saman við flotgengi 
og fastgengi. 

Til lengri tíma litið er um ákveðið samband 
að ræða á milli verðlags, gengis, vaxta og pen-
ingamagns.11) Stjórnvöld geta þá annaðhvort 
valið að halda genginu föstu til að stuðla að 
aðhaldi í verðlagsmálum eða stýrt peninga-
málum þannig að verðbólga haldist innan 
ákveðinna marka en genginu er leyft að 
fljóta. Hvor leiðin er heppilegri veltur m.a. á 
því hvort fastgengi eða breytilegt gengi er 
heppilegra út frá þeim sjónarmiðum sem 
fjallað var um hér að framan, svo og á því 
hversu þróaðir peninga- og gjaldeyrismark-
aðir viðkomandi lands eru. 

Fastgengisstefna stuðlar ekki að fjárhags-
legum aga og aðhaldi í verðlagsmálum, nema 
hún sé trúverðug og studd stefnunni í ríkis-
fjármálum og peningamálum. Þeir aðilar hag-
kerfisins sem taka ákvarðanir um laun og 
verð verða að trúa því að genginu verði haldið 
föstu og miða ákvarðanir sínar við það. Slíkur 
trúverðugleiki næst hins vegar ekki nema 
stefna stjórnvalda sé að öðru leyti í samræmi 
við markmiðið um fast gengi. Fastgengis-
stefna án slíks trúverðugleika og hagstjórnar 

11) Þetta samband er yfirleitt miklu flóknara en í 
einföldum peningamagnsjöfnum kennslubóka, 
þar sem veltuhraði peninga er gefin stærð og 
vextir hafa ekki áhrif. Hagfræðinga greinir á um 
hvort framboð peninga sé ákvarðað með sjálf-
stæðum hætti og undir stjórn yfirvalda peninga-
mála eða hvort peningamagn sé innri stærð í hag-
kerfinu. í báðum ti l fel lum er um ákveðið sam-
band á mi l l i peningamagns og vaxta að ræða, 
þannig að þessar stærðir eru ekki t i l reiðu sem 
tvö sjálfstæð stjórntæki stjórnvalda. 

sem styður hann er líklega verri en engin, þar 
sem henni fylgja endurteknar fjármálakrepp-
ur og gengisfellingar sem valda verulegum 
óstöðugleika í raungengi og samkeppnis-
stöðu, en bað grefur undan utanríkisvið-
skiptum án þess að varanlegur árangur náist í 
aðhaldi að verðbólgu. Trúverðug fastgengis-
stefna stuðlar hins vegar að því að verðbólga 
verði hin sama og í viðskipta- og samkeppnis-
löndum. 

Flotgengisstefna getur samrýmst ströngu 
aðhaldi í verðlagsmálum að því tilskildu að 
stjórn peningamála og ríkisfjármála miði að 
því að halda aftur af verðbólgu. Flotgengis-
stefna hefur það umfram fastgengisstefnu að 
hlutaðeigandi land getur valið sér annað 
verðbólgustig en í viðskiptalöndunum, hvort 
sem er hærra eða lægra. Ef stefnt er að lægra 
verðbólgustigi hefur það í för með sér að 
nafngengið hækkar til lengri tíma litið en 
raungengið er stöðugt.12) Ef hins vegar er 
stefnt í slíku kerfi að sama verðbólguhraða og 
í viðskiptalöndunum, litið yfir lengra tímabil, 
er nauðsynlegt að tímabil riss og sigs skiptist á 
í gengismálum í samræmi við þróun hagsveifl-
unnar. Einhliða tilhneiging til gengislækkun-
ar, eins og raunin hefur verið hér á landi, sam-
rýmist hins vegar alls ekki slíku markmiði. 

Ekki er til neitt einhlítt svar við því hvort sé 
betri leið til að stuðla að efnahagslegum aga 
og stöðugleika í verðlagsmálum: að festa 
gengið með trúverðugum hætti eða beita 
stjórn peningamála til að stuðla beint að lágri 
verðbólgu en leyfa genginu að fljóta. Seinni 
stefnan gerir líklega meiri kröfur varðandi 
þróunarstig peninga- og gjaldeyrismarkaða 
og hæfni og sjálfstæði yfirstjórnar peninga-
mála. Því hefur verið haldið fram að til þess 
að hún hafi sömu áhrif á væntingar og trú-

12) Það geta augljóslega ekki öl l lönd heimsins reitt 
sig á fastgengisstefnu sem viðmið peningastjórn-
unar. A ð minnsta kosti eitt land verður að reka 
sjálfstæða peningastefnu og ákvarða þannig 
verðbólguna fyrir kerfið í heild. í dag gegna 
stærstu iðnríkin þessu hlutverki. 
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verðug fastgengisstefna, þurfi að skilgreina 
reglu fyrir stjórn peningamála, sem er auðvelt 
fyrir markaðsaðila að skilja og fylgjast með. 
Það kann þó að vera erfitt, sérstaklega ef pen-
ingamarkaðir eru í mikilli þróun. Jafnvel þótt 
peningamarkaðir hafi náð vissum þroska 
getur slíkt verið erfitt, því að um leið og farið 
er að tengja stjórn peningamála við ákveðna 
peningastærð má búast við að samband 
hennar við aðrar stærðir breytist, þar sem 
aðilar á markaðnum taka tillit til þess að hún 
er viðmið við stjórn peningamála. Í þeim iðn-
ríkjum sem reka sjálfstæða peningastefnu er 
gjarnan miðað við ákveðinn vöxt tiltekins 
peningamagns sem er talinn samrýmast eðli-
legum hagvexti og lágri verðbólgu. Ef pen-
ingamagnið er hins vegar innri stærð, eins og 
margt bendir til, og ekki er um að ræða sjálf-
stætt framboðsfall peninga, felur peninga-
stjórn á slíkum grundvelli fyrst og fremst í sér 
að með aðgerðum sem eiga að breyta pen-
ingamagni, t.d. breytingum á bindiskyldu, 
kaupum og sölu skuldabréfa á opnum mark-
aði o.s.frv., er í raun verið að stýra vöxtum 
með óbeinum hætti. Vextirnir hafa síðan 
áhrif á eftirspurnarstig í hagkerfinu. Svo lengi 
sem samband viðkomandi peningastærðar 
við aðrar stærðir hagkerfisins er tiltölulega 
stöðugt þarf slík viðmiðun peningastjórnunar 
ekki að vera verri en hver önnur. Líklega 
veltur trúverðugleiki sjálfstæðrar peninga-
stefnu þó meira á hæfni og orðstír yfirstjórnar 
peningamála en á einhverri slíkri einfaldri 
reglu. 

Þar sem skipulagður gjaldeyrismarkaður er 
til staðar, peningamarkaðir eru tiltölulega 
þróaðir og yfirvöld peningamála njóta veru-
legs trausts er leið sjálfstæðrar peningastjórn-
unar álitlegur kostur. Fyrir lítið land með 
peningamarkaði í örri þróun og vanþróaðan 
eða engan gjaldeyrismarkað er fastgengis-
stefna13) hins vegar vænlegri kostur til að 

13) Hér kemur líka ti l greina sveigjanleg gengisteng-
ing sem er þó ósveigjanleg gagnvart innlendum 
þensluöflum. 

skapa fjárhagslegan aga og stöðugleika í 
verðlagsmálum. 

II. Einkenni íslenska hagkerfisins 
Ísland er lítið land með opið hagkerfi. Hins 

vegar er hlutdeild utanríkisviðskipta í lands-
framleiðslu ekki eins há og ætla mætti í fyrstu. 
Þannig eru ýmis minni Evrópuríki með hærra 
hlutfall utanríkisviðskipta af landsfram-
leiðslu, eins og meðfylgjandi tafla sýnir. 

Tafla 1. Útflutningur vöru og þjónustu í 
hlutfalli við landsframleiðslu. 

Meðaltal 1985-89 í % 

Ísland 37,4 Þýskaland 30,4 
Finnland 25,9 EB-lönd 28,1 
Noregur 39,8 Bandaríkin 8,1 
Svíþjóð 33,1 Japan 11,7 
Holland 56,6 OECD 17,7 
Írland 60,9 

Heimild: O E C D : Historical Statistics 1960-1989 . 

Ástæða þessa er líklega sú að íslensk fram-
leiðslustarfsemi er ekki eins nátengd öðrum 
löndum og í ýmsum minni Evrópuríkjum, þar 
sem hálfunnar vörur eru fluttar inn til frekari 
vinnslu og útflutnings. Útflutningurinn 
byggir hér í ríkara mæli á vörum sem byggjast 
á náttúruauðlindum landsins, sbr. sjávarút-
veginn. 

Sveiflur í íslenskum þjóðarbúskap eru 
meiri en í flestum OECD-ríkjum. Hins vegar 
eru þær ekki jafnmiklu meiri en í ýmsum 
minni iðnríkjum og ætla mætti, og ýmislegt 
bendir til þess að þær séu nú minni en fyrr á 
árum. Það veldur hins vegar nokkrum vanda 
varðandi það að halda gengi krónunnar 
stöðugu t.d. gagnvart Evrópumyntum, að 
sveiflur í útflutningstekjum Íslands falli ekki 
eins vel saman við sveiflur í útflutnings-
tekjum iðnríkjanna og ýmissa annarra smærri 
Evópuríkja. Nánar er fjallað um eðli og 
umfang sveiflna í íslenskum þjóðarbúskap 
hér á eftir. 

Hreyfanleiki vinnuafls, einkum gagnvart 
Norðurlöndunum, er nokkur, samanber tölur 
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um brottflutta umfram aðflutta og samband 
þeirra við hagsveifluna. Þessi hreyfanleiki 
hefur hins vegar aldrei verið af þeirri stærðar-
gráðu að hann hafi ráðið úrslitum í aðlögun 
hagkerfisins að ytri áföllum. 

Rannsóknir sýna að sveigjanleiki raun-
launa hefur verið mun meiri hér á landi en í 
flestum öðrum OECD-ríkjum.1 4 ) Þessi 
sveigjanleiki hefur náðst fram, þrátt fyrir að 
laun hafi á stundum verið verðtryggð. Þegar á 
reynir hefur verðtryggingunni verið ýtt til 
hliðar og raunlaun lækkuð með því að fella 
gengi íslensku krónunnar. Verðið hefur hins 
vegar að jafnaði verið töluverð aukning verð-
bólgu. Ekki er víst að þessi sveigjanleiki hald-
ist ef verðbólga helst lág og stöðug. Við þær 
aðstæður gæti reynt á sveigjanleika nafn-
launa, en á því sviði liggur engin reynsla fyrir. 
Nánar er fjallað um þessa hlið málsins hér á 
eftir. 

Íslenskur þjóðarbúskapur hefur lengst af 
einkennst af skorti á aga í peningamálum, 
sterkri tilhneigingu til gengissigs og verð-
bólgu sem hefur verið langt umfram það sem 
gengur og gerist í viðskiptalöndunum. Trú-
verðugt aðhald í verðlagsmálum sem skapast 
annaðhvort af trúverðugri fastgengisstefnu 
eða virkri peningastjórnun með sjálfstætt 
verðlagsmarkmið er því mikilvægt. Seinni 
leiðin er hins vegar líklega torfær að sinni, þar 
sem skipulagður gjaldeyrismarkaður er ekki 
til og erfitt verður að skilgreina stöðuga pen-
ingastjórnunarreglu sem stuðlar að lágri 
verðbólgu.15) 

Sveiflur 
Ýmsar rannsóknir hafa farið fram á stærð 

og eðli sveiflna í íslenskum þjóðarbúskap í 
samanburði við sveiflur í öðrum OECD-
ríkjum. í þessu sambandi má nefna Ásgeir 

14) Sjá t.d. O E C D (1991). 
15) Þessi leið krefst líklega einnig mun sterkari og 

sjálfstæðari Seðlabanka gagnvart ríkisstjórn á 
hverjum tíma en nú er raunin á. 

Daníelsson (1989), Magnús Harðarson og 
Guðmund Guðmundsson (1991), OECD 
(1991) og óbirtar rannsóknir Hagfræðistofn-
unar Háskólans fyrir Seðlabanka Íslands.16) 

Höfundur þessarar greinar hefur einnig gert 
athugun á þessu efni. Þar sem aðferðir og 
athugunartímabil eru mismunandi í þessum 
rannsóknum eru niðurstöður ekki nákvæm-
lega þær sömu, en með fyrirvörum má draga 
niðurstöður þeirra saman með eftirfarandi 
hætti: 

- Sveiflur í íslenskum þjóðarbúskap hafa 
verið meiri heldur en í flestum öðrum 
aðildarlöndum OECD. 

- Íslenskur þjóðarbúskapur er þó langt í frá 
að vera út úr kortinu hvað þetta varðar. 
Hér er um að ræða samanburð við aðildar-
lönd OECD, sem eru þau ríkustu og stöð-
ugustu í heiminum. Sveiflur í sumum 
smærri OECD-ríkjum virðast ekki vera 
miklu minni en hér á landi, sérstaklega ef 
litið er á nýlegri tímabil. Má þar nefna 
Portúgal, Tyrkland, Nýja-Sjáland og 
Grikkland. Þessar niðurstöður benda því 
til þess að sveiflur í íslenskum þjóðarbú-
skap séu mun minni en hjá þróunarlöndum 
með einhæfa útflutningsframleiðslu.17 ' 

- Vissar vísbendingar eru um að sveiflur í 
íslenskum þjóðarbúskap hafi minnkað. 
Þessar vísbendingar teljast þó líklega ekki 
tölfræðilega marktækar, þar sem um til-
tölulega stutt athugunartímabil er að 
ræða.18) 

- Samband er á milli breytinga í útflutnings-
tekjum Íslands og annarra iðnríkja þó að 
það virðist veikara en hjá ýmsum smáum 
og meðalstórum Evrópuríkjum, enda 

16) Hér má einnig geta nýútkominnar athugunar 
Helga Tómassonar. Sjá Helgi Tómasson (1991). 

17) Þetta atriði hefur þó ekki verið kannað með 
beinum hætti enn sem komið er. 

18) U m er að ræða um 30 ár, sem er auðvitað langt 
hagsögulega séð en ekki nógu langt t i l að mat á 
því hvort sveiflur hafi minnkað verði tölfræði-
lega nógu áreiðanlegt. 
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verður Ísland fyrir áföllum og búhnykkjum 
sem eru sérstakir fyrir landið. 

Hér verður gerð nánari grein fyrir niður-
stöðum ofangreindra rannsókna. 

Ásgeir Daníelsson kannaði meðalvöxt og 
sveiflur útflutnings, viðskiptakjara, kaup-
máttar útflutningstekna og landsframleiðslu í 
öllum OECD-ríkjum á árunum 1971-1987. 
Sem mælikvarða á sveiflur notaði hann stað-
alfrávik frá meðalvexti. Ísland lenti í fimmta 
sæti hvað varðaði sveiflur í útflutningstekjum 
á eftir Tyrklandi, Portúgal, Nýja-Sjálandi og 
Lúxemborg, en næstu lönd í röðinni voru 
Grikkland og Spánn. Ísland lenti hins vegar 
ásamt Grikklandi í 3.-4. sæti varðandi sveiflur 
í landsframleiðslu, á eftir Nýja-Sjálandi og 
Portúgal. 

Magnús Harðarson og Guðmundur Guð-
mundsson könnuðu sveiflur í landsfram-
leiðslu og útflutningi Íslands og nokkurra 
OECD-ríkja á árunum 1952-1989. Þeir not-
uðu bæði staðalfrávik frá meðalvexti og róf-
greiningu til að meta sveiflurnar. Báðar 
aðferðirnar gáfu til kynna meiri sveiflur í 
landsframleiðslu og útflutningi en í nokkru 
hinna landanna. Vert er þó að hafa í huga að 
þau lönd sem sýndu meiri sveiflur í könnun 
Ásgeirs voru ekki með í könnun þeirra. Þeir 
könnuðu einnig sambandið á milli hagvaxtar 
og breytinga í útflutningi og eins og vænta má 
var það sterkt fyrir Ísland. Ekki var hins vegar 
marktækt samband á milli útflutnings Íslands 
og heildarútflutnings OECD-ríkja1 9 ' eða 
landsframleiðslu þeirra. Á hinn bóginn er 
sterkt samband á milli útflutnings hinna land-
anna og heildarútflutnings OECD. Einnig 
mældist í flestum tilfellum marktæk fylgni á 
milli útflutnings annarra landa í rannsókninni 

19) Hér er um að ræða útflutning vöru og þjónustu 
færðan ti l fasts verðlags með verðvísitölu lands-
framleiðslu. Það kann að skýra hvers vegna þessi 
niðurstaða stangast á við niðurstöðu hér á eftir 
um sveiflur í kaupmætti vöruútflutnings (þ.e. 
vöruútflutningur færður t i l fasts verðlags miðað 
við innflutningsverð). 

og heildarlandsframleiðslu OECD-ríkjanna. 
Að lokum könnuðu þeir hvort breytileiki 
hagvaxtar og útflutnings hefði minnkað hér á 
landi. Fram komu vísbendingar um að svo 
væri varðandi hagvöxt. Niðurstöður varðandi 
útflutning voru ómarktækar. 

Í skýrslu OECD um Ísland fyrir árin 1990 
og 1991 er gerður samanburður á sveiflum á 
Íslandi og í öðrum OECD-ríkjum að undan-

skildum Noregi, Nýja-Sjálandi og Tyrklandi. 
í ljós kom að á tímabilinu 1970-1987 var 
landsframleiðsla breytilegust á Íslandi en 
Portúgal fylgdi fast á eftir. í hlutfalli við 
sveiflur landsframleiðslu voru sveiflur í 
atvinnustigi einna minnstar hér á landi en 
sveiflur í raunlaunum mestar. Ytri áföll og 
búhnykkir hafa birst í sveiflum raunlauna en 
atvinnustig hefur verið tiltölulega stöðugt. 

Hagfræðistofnun Háskólans hefur unnið 
að rannsókn á sveiflum í íslenskum þjóðar-
búskap fyrir Seðlabanka Íslands. Rannsóknin 
hefur hingað til fyrst og fremst beinst að 
landsframleiðslu á mann. Endanlegar niður-
stöður liggja ekki fyrir. Könnunin sýnir að frá 
1945 hefur þjóðarbúskapurinn gengið í 
gegnum átta samdráttartímabil eða að meðal-
tali fimmta til sjötta hvert ár. Tvö þeirra má 
rekja til samdráttar í afla en hin til breytinga á 
viðskiptakjörum eða ytri markaðsskilyrðum. 
Könnunin sýnir að hagsveiflur hafa verið 
mestar á Íslandi af öllum OECD-ríkjum ef 
litið er á tímabilið 1961-1989. Staðalfrávik frá 
meðalhagvexti var notað sem mælikvarði á 
sveiflur í þessu tilfelli. Könnunin gefur vís-
bendingu um að sveiflurnar hafi minnkað en 
gera verður fyrirvara varðandi tölfræðilega 
marktækni þeirrar niðurstöðu vegna tiltölu-
lega fárra mælinga. 

Höfundur þessarar greinar kannaði 
sveiflur í kaupmætti vöruútflutnings hér á 
landi og í ýmsum iðnríkjum á árunum 1961-
1990. Sveiflur í kaupmætti vöruútflutnings 
eru viss mælikvarði á ytri sveiflur þjóðarbús-
ins, þar sem hann innifelur bæði magn vöru-
útflutnings og viðskiptakjörin. Sveiflurnar 
voru mældar með staðalfráviki frá jöfnum 
vexti. Skoðað var tímabilið í heild og seinni 
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Mynd 1 

Kaupmáttur vöruútflutnings 
% Hlutfallsleg breyting 

% 

hluti þess, þ.e. árin 1976-1990. Einnig var 
gerð könnun á fylgni árlegra breytinga á 
kaupmætti útflutnings hér á landi við helstu 
iðnríki og meðaltal iðnríkjanna í heild, bæði 
með því að reikna einfaldan fylgnistuðul og 

með rófgreiningu. Hluti af niðurstöðum er 
dreginn saman í töflu 2. Ef litið er á tímabilið 
í heild er staðalfrávikið hæst fyrir Ísland, en 
Nýja-Sjáland, Portúgal og Japan fylgja fast í 
kjölfarið. Marktæk fylgni er við meðaltal iðn-
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Tafla 2. Staðalfrávik kaupmáttar vöru-
útflutnings og fylgni árlegra breytinga við 

meðaltal iðnríkja. 

1961 -90 1976 -90 

S f . 1 ) F S . 2 ) S f . 1 ) Fs2) 

Ísland 0,143 0,528 0,108 0,479 
Iðnríki, meðaltal 0,045 1,000 0,040 1,000 
Bandaríkin 0,061 0,711 0,066 0,703 
Bretland 0,041 0,253 0,038 -0,033 
Danmörk 0,045 0,618 0,032 0,292 
Finnland 0,057 0,659 0,040 0,472 
Frakkland 0,053 0,870 0,042 0,870 
Holland 0,052 0,801 0,038 0,620 
Írland 0,070 0,541 0,058 0,447 
Japan 0,108 0,723 0,119 0,663 
Noregur 0,084 0,067 0,104 -0,392 
Nýja-Sjáland .. 0,120 0,639 0,070 0,468 
Portúgal 0,101 0,275 0,097 -0,183 
Svíþjóð 0,046 0,790 0,044 0,622 
Þýskaland3) 0,056 0,838 0,051 0,806 

t ú l k a s e m p r ó s e n t , þ a r s e m u m e r a ð r æ ð a 1) S t a ð a l f r á v i k i n m á t ú l k a s e m p r ó s e n t , þ a r s e m u m e r a ð r æ ð a 

s t a ð a l f r á v i k f r á m e ð a l v e x t i , s e m e r m æ l d u r m e ð f y r s t a 

m i s m u n l ó g a r i t m a g i l d a . 

2) F y l g n i s t u ð u l l i n n t e k u r gi ldi f r á - 1 til 1. Þ v í n æ r s e m s t u ð u l l -

i n n e r 0 , þ v í m i n n i e r f y l g n i n . F y r i r t í m a b i l i ð 1961-90 f e l u r j á -

k v æ t t gi ldi y f i r 0 , 3 1 ( s é r m a r k t æ k a f y l g n i , e n 0 , 4 6 f y r i r s e i n n a 

t í m a b i l i ð . 

3) V e s t u r - . 

Sf.1) 

Fs.2) 

ríkjanna, þótt það sé ekki eins sterkt og hjá 
ríkjum eins og Svíþjóð, sem flytja fyrst og 
fremst út iðnvarning. Rófgreining sýndi 
einnig marktæka fylgni. Á seinni hluta tíma-
bilsins er staðalfrávikið ekki lengur áberandi 
hæst fyrir Ísland, þar sem Japan, Noregur og 
Portúgal eru með svipað staðalfrávik. Olíu-
verðssveiflur skipta líklega miklu um niður-
stöðuna fyrir Japan og Noreg. Mynd 1 sýnir 
árlegar breytingar á kaupmætti vöruútflutn-
ings Íslands, iðnríkjanna í heild og þeirra 
Norðurlanda sem tengja gjaldmiðla sína við 
ECU. Hún sýnir svipaða niðurstöðu og lýst 
hefur verið hér að framan, þ.e. að sveiflurnar 
eru meiri hér. Einnig virðist hún benda til að 
sveiflurnar hafi minnkað hér en aukist t.d. í 
Noregi. Þetta er stutt tölfræðigreiningu að því 
er Noreg varðar. Að því er Ísland varðar mæl-
ist lækkun á breytileika kaupmáttar útflutn-

ings, en hún telst þó ekki tölfræðilega 
marktæk.20) 

Sveiflur í íslenskum þjóðarbúskap eiga að 
verulegu leyti rætur að rekja til sjávarútvegs-
ins. Helstu ástæður þeirra eru breytingar á 
afla og viðskiptakjörum. Viðskiptakjör 
íslenska þjóðarbúsins byggjast m.a. á þróun 
sjávarafurðaverðs, sem þarf ekki að þróast 
með sama hætti og útflutningsverð iðnvarn-
ings. íslenska þjóðarbúið verður því fyrir 
áföllum og búhnykkjum sem þurfa ekki að 
fara saman við þróun í viðskiptalöndunum. 
Það þarf því ekki að koma á óvart að sam-
bandið á milli útflutnings Íslands og OECD sé 
mun veikara en hjá öðrum OECD-ríkjum. 

Þessar aðstæður vekja spurningar um 
algjöra fasttengingu íslensku krónunnar, t.d. 
gagnvart Evrópumyntum. Það auðveldar t.d. 
Svíþjóð að halda föstu gengi gagnvart öðrum 
Evrópumyntum að útflutningur Svíþjóðar 
sveiflast svipað og útflutningur þessara landa. 
Íslenskur þjóðarbúskapur gengur hins vegar í 
gegnum sveiflur og verður fyrir áföllum af 
öðrum toga en stærri iðnríki Evrópu. Að 
þessu leyti svipar Íslandi til landa eins og 
Nýja-Sjálands og Ástralíu sem byggja út-
flutning sinn á auðlindagrunni í ríkum mæli. 
Þessi ríki reka nú sjálfstæða flotstefnu í 
gengismálum. 

Ísland verður fyrir áföllum/búhnykkjum 
sem kalla á breytingar á raungengi krónunnar 
ef stuðla á að jafnvægi í þjóðarbúskapnum. 

20) Þróun breytileika kaupmáttar útflutnings var 
mæld með því að meta með aðhvarfsgreiningu 
stuðla eftirfarandi jöfnu: 

| e(t) | = b o + b,*t + u(t), 
þar sem | e(t) j er tölugildi skekkjuliðar úr 
aðhvarfsgreiningu árlegra breytinga í kaupmætti 
útflutnings og tímabreytu, t er tímabreyta, b0 og 
b1 eru stuðlar og u er skekkjuliður. b, er þá mæli-
kvarði á breytileikann. b1 mældist —0,002 og 
hafði t-gildið -1,07, en það þyrfti að vera —1,3 
t i l að teljast marktækt með 90% vissu og - 1 , 7 t i l 
að teljast marktækt með 95% vissu. Samsvarandi 
t-gildi fyrir Noreg var hins vegar +1,83, enda 
virðast sveiflur hafa aukist í framhaldi af því að 
Noregur varð olíuútflutningsríki. 
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Breytingar á nafngengi krónunnar hafa 
reynst fljótvirk aðferð til að ná fram slíkum 
breytingum þegar áföll hafa riðið yfir. Nafn-
gengi hefur hins vegar allajafna ekki verið 
hækkað í góðæri og því hefur gengisstefnan 
falið í sér verðbólgutilhneigingu. 

Það dregur úr þeirri áraun sem lögð er á 
aðlögun í gegnum raungengi og raunlaun ef 
hægt er með skipulagsumbótum að draga úr 
þeim sveiflum sem íslenskur þjóðarbúskapur 
býr við. Sama á við ef byggð eru upp kerfi til 
að draga úr áhrifum sveiflnanna eins og sveiflu-
jöfnunarsjóðir af ýmsu tagi. Vissar vísbend-
ingar eru um að sveiflur í íslenskum þjóðar-
búskap hafi minnkað. Nefna má ýmsar 
ástæður fyrir því, svo sem: 

- Virkari fiskveiðistjórn 
- Meiri dreifingu sjávarafurða á markaði 
- Betri sveiflujöfnunareiginleika skattkerfisins 
- Skipulagsumbætur í peningamálum. 

Frekari þróun í þessum efnum, svo sem 
uppbygging nýs verðjöfnunarsjóðs fiskiðnað-
arins, virkari sveiflujöfnun í skattlagningu 
fyrirtækja, virkari stjórn peningamála o.fl., 
ætti enn að geta dregið úr sveiflum í þjóðar-
búskapnum. Sama má segja um þróun nýrra 
útflutningsgreina. Hins vegar er vandséð að 
þessi þróun geti náð svo langt að breyti þeirri 
staðreynd að á Íslandi er lítið, opið og 
auðlindagrundvallað hagkerfi, sem hefur til-
hneigingu til að verða fyrir áföllum af öðrum 
toga en stærri iðnríki. 

Sveigjanleiki launa 
Sveigjanleiki raunlauna hefur verið mikill 

hér á landi.21) Sá sveigjanleiki hefur hins 
vegar m.a. byggst á þeirri gengisstefnu sem 
rekin hefur verið. Þeirri spurningu er því 
ósvarað hvort þessi sveigjanleiki raunlauna 
haldist við skilyrði lágrar verðbólgu og annars 
konar gengisstefnu. Ef nafngengið er fast 
næst aðlögun raungengis ekki fram nema með 

sveigjanleika í nafnlaunum. Þegar áföll ríða 
yfir krefst það því annaðhvort þess að nafn-
laun beinlínis lækki eða þá að þau hækki mun 
hægar en í viðskiptalöndum á einhverju tíma-
bili. 

Hagrannsóknir á verðlagi, launum og gengi 
innan hagfræðideildar Seðlabanka Íslands22) 

sýna að verðbreytingar á Íslandi fylgja laun-
um, gengi og innflutningsverði og virðist sam-
bandið litlum breytingum hafa tekið í 30 ár, 
enda er það svipað og í öðrum löndum þó að 
verðbólga hafi verið meiri hér. Engin ástæða 
er til að búast við að þetta samband breytist 
þótt gengi krónunnar yrði fest með varan-
legum hætti. Megineinkenni þeirrar jöfnu 
sem lýsir ákvörðun launa felst í því að laun 
halda ákveðnu hlutfalli við þjóðarframleiðslu 
á ríkjandi verði þó að þetta hlutfall geti 
reyndar tekið nokkrum breytingum á löngum 
tíma. Vart fer á milli mála að gengisbreyt-
ingar hér hafa einkum tekið mið af hag 
útgerðar og fiskvinnslu. Enda þótt talsverð 
vandkvæði séu á að meta jöfnu er lýsi gengis-
breytingum styðja tölfræðiniðurstöður þessa 
ályktun um gengisstefnu okkar á liðnum 
árum. 

Bæði einföld hagfræðileg rök og hinar 
metnu jöfnur sýna að verði gengi krónunnar 
haldið föstu mun verðlag hér í stórum 
dráttum fylgja verðlagi þeirra landa sem 
gengisfestan miðast við. Rannsóknirnar 
benda einnig til þess að tregða við að breyta 
gengi, jafnvel þótt ekki sé um algera fastgeng-
isstefnu að ræða, dragi úr verðbólgu. Margar 
erlendar rannsóknir sýna reyndar að talsvert 
vantar á að gengi gjaldmiðla fylgi hlutfalls-
legum breytingum á verðlagi í viðkomandi 
löndum. En misræmi sem þar kemur fram er 
lítið samanborið við þær breytingar sem orðið 
hafa á verðhlutföllum milli Íslands og annarra 
landa á liðnum árum. 

Hingað til hafa laun hækkað meira en verð-
lag og raungengi á uppgangstímum í sjávarút-
vegi. Þegar aflaverðmæti dregst saman eða 
viðskiptakjör versna snýst þetta svo við. 

21) OECD (1991). 22) Guðmundur Guðmundsson (1990). 
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Gengi er lækkað til að bæta hag sjávarútvegs-
greina, og verðlag hækkar meira en laun. Ef 
uppgangstímar hæfust eftir trúverðuga fast-
gengistengingu gæti ofangreint ferli í fyrstu 
haldist óbreytt því að þá væri gengi fremur 
stöðugt samkvæmt núverandi samböndum. 
En þegar hallar undan fæti yrði ekki gripið til 
gengislækkana, ólíkt því sem tíðkast hefur. 
Laun þyrftu því beinlínis að lækka að krónu-
tölu til að tryggja rekstur útgerðar og fisk-
vinnslu. í lítilli verðbólgu yrði meira sam-
hengi milli breytinga á nafnvirði og raunvirði 
launa en verið hefur. Áhrif fastgengisstefn-
unnar á hag sjávarútvegs færu eftir því hve 
sveigjanleg raunlaun yrðu við slíkar aðstæð-
ur. Ef launajafnan héldi áfram að gilda, 
þannig að raunlaun héldust jafnsveigjanleg 
og áður, yrði lítil breyting á högum sjávarút-
vegs. Aðrar útflutnings- og samkeppnis-
greinar yrðu þá sem fyrr að búa við það óhag-
ræði sem þær hafa haft af sambýlinu við sjáv-
arútveg í hagkerfi okkar, hagstæð skilyrði 
þegar illa árar hjá sjávarútvegi, en hærri 
launakostnað miðað við tekjur þegar hann 
hefur efni á að greiða há raunlaun. 

Sennilegra er þó að sú gengisstefna sem hér 
hefur verið rakin ásamt hárri verðbólgu hafi 
átt nokkurn þátt í því hve sveigjanleg raun-
laun hafa verið og lítið atvinnuleysi þrátt fyrir 
miklar sveiflur landsframleiðslu. Hér er 
ástæða til að benda á rannsóknir Þorvalds 
Gylfasonar (1990) og Chalmfors og Nymoen 
(1990) við Stofnunina fyrir alþjóðlegar hag-
fræðirannsóknir við Stokkhólmsháskóla um 
gengi, atvinnu og raunlaun á Norðurlöndum. 
Lægri verðbólga og fast gengi verði því til 
þess að raunlaun lækki minna þegar aðstæður 
sjávarútvegs versna. 

Samkvæmt þessu má búast við að sveigjan-
leiki raunlauna minnki samfara föstu gengi og 
lægri verðbólgu. í hve miklum mæli það 
verður er ekki hægt að segja til um á þessu 
stigi. Hugsanlegt er að hér muni trúverðug-
leiki fastgengisstefnunnar skipta máli, þ.e. að 
sveigjanleiki raunlauna verði því meiri sem 
hún er trúverðugri. 

Gengisstefna fyrir Ísland 
Hvorki kenningar hagfræðinnar né söguleg 

reynsla geta gefið einhlít svör við því hvers 
konar gengisstefna sé heppilegust fyrir 
Ísland. Á grundvelli umfjöllunar í þessum 

kafla á þó að vera hægt að útiloka ákveðna 
möguleika. í fyrsta lagi er hægt að útiloka 
flotgengi sem möguleika hér og nú, þar sem 
markaðinn vantar sem gengið á að ákvarðast 
á og erfitt er að finna einfalda og stöðuga 
reglu til að stýra peningamálum eftir. í fram-
tíðinni gæti þessi kostur hins vegar fremur 
komið til skoðunar. 

Í öðru lagi er hægt að útiloka það sem 
kallað er skriðtenging. Dæmi um slíka gengis-
stefnu væru fyrirfram ákveðnar breytingar á 
gengi gagnvart gefinni mynt eða myntkörfu, 
sem miðuðu að því að halda raungengi stöð-
ugu. Slík stefna myndi fela í sér við íslenskar 
aðstæður að aðhald í peninga- og verðlags-
málum myndi verulega slakna. Hagkerfið 
myndi í raun skorta akkeri til að halda verð-
bólgunni niðri. Auk þess er ekkert sem segir 
að stöðugt raungengi sé hagkvæm gengis-
stefna fyrir Ísland frá sjónarhóli raunstærða 
hagkerfisins. Þvert á móti má ætla í ljósi eðlis 
áfalla og búhnykkja að jafnvægisraungengið 
sé breytilegt en ekki fast. 

Margir hagfræðingar myndu líklega telja 
að við þær aðstæður sem ríkt hafa á Íslandi 
væri sveigjanleg gengistenging eðlilegasta 
gengisstefnan, en þá er gengið út frá að flot-
gengi sé útilokað vegna þess að skipulagður 
gjaldeyrismarkaður er ekki til staðar og 
skammtíma peningamarkaður er enn tiltölu-
lega vanþróaður. Slík sveigjanleg gengisteng-
ing felur í sér að genginu er að jafnaði haldið 
föstu gagnvart gefinni myntkörfu, nema 
breytingar verði á ytri skilyrðum eða í auð-
lindagrunni þjóðarbúsins sem kalla á breyt-
ingar á raungengi krónunnar ef varðveita á 
innra og ytra jafnvægi þjóðarbúsins til lengri 
tíma litið. Þannig sé genginu breytt ef umtals-
verðar breytingar verða á viðskiptakjörum og 
í afla, nema þær séu mjög skammvinnar. 
Genginu sé hins vegar ekki breytt til að mæta 
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innlendum þensluöflum. Þessi stefna er hins 
vegar ekki vandalaus. Þannig er oft erfitt að 
greina á milli tímabundinna og varanlegra 
áfalla. Einnig er nauðsynlegt að staðfesta 
gagnvart innlendum þensluöflum sé trú-
verðug og að við hana verði staðið, en það 
getur oft reynst erfitt, ef möguleika á gengis-
fellingum er haldið opnum. 

Eins og sést á umfjölluninni hér að framan 
er hægt að færa sterk rök bæði fyrir stöðugu 
gengi og vissum sveigjanleika í genginu í ljósi 
íslenskra aðstæðna. Upp að vissu marki er 
hægt að leysa þessa þversögn með því að 
fylgja svipaðri gengisstefnu og í nágranna-
löndunum, þar sem genginu er haldið stöðugu 
innan vissra marka sem stjórnvöld ákveða, en 
innan markanna sveiflast gengið í samræmi 
við framboð og eftirspurn eftir gjaldeyri. 
Forsenda þess að hægt sé að framfylgja slíkri 
stefnu með trúverðugum hætti er að til staðar 
sé skipulagður gjaldeyrismarkaður, þar sem 
gengið ákvarðast á hverjum tíma, og að yfir-
völd gengis- og peningamála hafi yfir að ráða 
nægjanlega sterkum stjórntækjum til að varð-
veita gengisstöðugleikann á slíkum markaði. 
Hvorugt skilyrðið er uppfyllt hér á landi nú og 
því verður að telja það með brýnni verk-
efnum í skipulagsumbótum á sviði gengis- og 
peningamála að bæta þar úr. Fyrir utan það 
að koma á fót eiginlegum millibankamarkaði 
fyrir gjaldeyri er í þessu skyni nauðsynlegt að 
tryggja möguleika Seðlabankans til að stýra 
skammtímavöxtum á peningamarkaði með 
markaðsaðgerðum. Við skilyrði óheftra 
fjármagnshreyfinga eru skammtímavextir á 
peningamarkaði eitt öflugasta tækið til að 
hafa áhrif á þessa fjármagnsflutninga og þar 
með á framboð og eftirspurn eftir gjaldeyri og 
gengi krónunnar. Auk breytinga á skamm-
tímavöxtum beita seðlabankar kaupum og 
sölu gjaldeyris af eigin gjaldeyrisforða til að 
hafa áhrif á gengið. 

Sú gengisstefna sem hér hefur verið lýst 
hefur verið kölluð markagengi, þar sem geng-
inu er haldið stöðugu innan vissra marka. 
Misjafnt er hve fráviksmörkin eru víð. Innan 

ERM23) eru þau annars vegar 2,25% og hins 
vegar 6%. Á Norðurlöndunum eru þessi 
mörk á bilinu 1,5-3%. Mismunandi sjónar-
mið togast á við val á fráviksmörkum. Sú 
staðreynd að sveiflur í gjaldeyristekjum eru 
meiri hér á landi en í flestum iðnríkjum 
bendir til þess að fráviksmörkin ættu að vera 
tiltölulega víð. Á móti því kemur að of víð 
fráviksmörk geta grafið undan trúverðug-
leika stefnunnar. Of þröng mörk gætu einnig 
grafið undan trúverðugleika stefnunnar. Það 
er t.d. hæpið að það muni teljast trúverðugt 
að Ísland geti haft þrengri fráviksmörk en 
meirihluti landanna innan ERM, í ljósi þess 
að sveiflur eru meiri og peningamarkaðir van-
þróaðri. 

Á árunum 1976-90 var staðalfrávik útflutn-
ingstekna frá jöfnum vexti 7,6%. Staðalfrá-
vik viðskiptakjara án áls var á sama tíma 
5,6% og staðalfrávik raungengis frá meðaltali 
var 6,3%. í ljósi þess að tímaviðmiðunin er 
hér ár, þannig að horft er fram hjá sveiflum 
sem gerast innan ársins, og að 95% líkur eru á 
að sveiflur séu innan tveggja staðalfrávika, er 
ljóst að ekki er hægt að jafna sveiflur af þess-
ari stærð að mestu innan fráviksmarka gengis, 
nema þau verði stærri en 6% til hvorrar áttar. 
Það myndi hins vegar líklega grafa undan 
trúverðugleika fastgengisstefnunnar að hafa 
mörkin svo víð. Því verður sveiflujöfnun að 
eiga sér stað einnig eftir öðrum leiðum, þ.e. á 
vegum fyrirtækjanna sjálfra, í gegnum sveiflu-
jöfnunarsjóði eins og Verðjöfnunarsjóð sjáv-
arútvegsins og í gegnum fjármál ríkissjóðs. 
Styrkleiki slíkra sveiflujöfnunarkerfa hefur 
þar með áhrif á trúverðugleika fastgengis-

23) E R M stendur fyrir „exchange rate mechanism", 
sem er kjarninn í Evrópska myntsamstarfinu 
(EMS) ásamt Evrópsku mynteiningunni ECU. 
Þau lönd sem eru aðilar að E R M hafa gagn-
kvæmar skuldbindingar um að halda gengi gjald-
miðla sinna innan ákveðinna marka (2,25% eða 
6%) gagnvart öl lum öðrum myntum í ERM. Nú 
eru öll aðildarlönd EB nema Grikkland aðilar að 
E R M . 
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stefnunnar. Eðlileg fráviksmörk gætu hins 
vegar legið á bilinu 3-6% til að byrja með. 

III. ECU-tenging 
Svíar og Finnar ákváðu vorið 1991 að 

tengja gengi gjaldmiðla sinna við Evrópsku 
mynteininguna, ECU, en Norðmenn höfðu 
ákveðið slíka tengingu í október 1990. Þessar 
ákvarðanir fólu ekki í sér neina grundvallar-
breytingu á fyrirkomulagi gengismála hjá 
þessum þjóðum. Þær höfðu allar um hríð 
fylgt stefnu stöðugs gengis, þar sem viðskipta-
vegin gengisvog var viðmiðun gengisfestunn-
ar. í þessum löndum ræðst daglegt gengi 
gjaldmiðla innan tilgreindra marka af fram-
boði og eftirspurn á gjaldeyrismarkaði en 
ekki einhliða ákvörðun seðlabanka eins og 
hér á landi. Gengisstöðugleiki í þessum 
ríkjum hefur því falist í því að seðlabankar 
ríkjanna hafa með kaupum og sölu á gjald-
eyrismarkaði og öðrum aðgerðum í peninga-
málum, eins og vaxtabreytingum, leitast við 
að halda gengi gjaldmiðla sinna innan þeirra 
viðmiðunarmarka sem ákveðin hafa verið. 
Tenging norsku krónunnar, sænsku krón-
unnar og finnska marksins við ECU þýddi að 
viðmiðuninni var breytt úr safni gjaldmiðla, 
þar sem Bandaríkjadollar vó þyngst, í safn 
þeirra gjaldmiðla sem mynda ECU. Banda-
ríkjadollar hefur því ekki lengur bein áhrif á 
daglegt gengi þessara Norðurlandagjald-
miðla. Í ríkjunum þremur er gert ráð fyrir að 
gengi gjaldmiðlanna geti sveiflast nokkuð 
eftir aðstæðum þótt þeir séu tengdir ECU. í 
Noregi eru sveiflumörkin 2,25% til hvorrar 
áttar frá gengi krónunnar gagnvart ECU eins 
og það var þegar tengingin við ECU var 
ákveðin. í Svíþjóð eru sveiflumörkin 1,5% og 
3% í Finnlandi. Efnahagsstefna stjórnvalda 
og aðgerðir seðlabankanna í peninga- og 
gjaldeyrismálum miðast því við að halda 
genginu innan þessara marka. 

Ákvarðanir þessara þjóða um að tengja 
gjaldmiðla sína ECU byggðust fyrst og fremst 
á því að auka trúverðugleika fastgengisstefn-
unnar annars vegar og undirstrika þátttöku 
þeirra í efnahagssamruna Evrópu hins vegar. 

Þessir þættir vógu misþungt í rökstuðningi 
þessara ákvarðana. Þannig lögðu Svíar 
áherslu á að ákvörðun þeirra tengdist þeirri 
ákvörðun að sækja um aðild að EB, en Norð-
menn lögðu fyrst og fremst áherslu á fyrri 
þáttinn. ECU-tenging var talin auka trúverð-
ugleika fastgengistengingar, þar sem það yrði 
meira pólitískt og sálrænt áfall að víkja frá 
slíkri tengingu, þótt gerð væri með einhliða 
yfirlýsingu, heldur en tengingu við viðskipta-
vegið meðalgengi. Yfirlýsing um ECU-teng-
ingu hefði á sér blæ alþjóðlegrar skuldbind-
ingar. Gengisfelling finnska marksins í nóv-
ember 1991 hefur þó grafið undan trúverðug-
leika einhliða ECU-tengingar á öllum 
Norðurlöndunum. Hún hefur hins vegar 
gengið vel í Noregi og Svíþjóð enn sem komið 
er. Þannig hefur dregið úr vaxtamun á milli 
þeirra og EB-landa. 

Í framhaldi af ECU-tengingu Norðmanna, 
Svía og Finna átti sér stað töluverð umræða 
um hugsanlega ECU-tengingu íslensku krón-
unnar. Seðlabankinn og Þjóðhagsstofnun 
sömdu ítarlegar greinargerðir um málið og í 
framhaldi af því var mótuð sameiginleg stefna 
ríkisstjórnar og Seðlabanka í gengismálum. 
Ekki verður fjallað um hana hér, enda hefur 
hún verið kynnt ítarlega á opinberum vett-
vangi. Í stað þess verður reynt að varpa ljósi á 
hvað í ECU-tengingu felst og í hvaða sam-
hengi ber að setja hana. Fyrst er þó fjallað um 
gengistengingu, en ECU-tenging heyrir 
fremur undir val á gengistengingu en val á eig-
inlegri gengisstefnu. 

Almennt um gengistengingu 
Val gengistengingar grundvallast að 

nokkru leyti á sömu sjónarmiðum og val 
gengisstefnu. Þó er nauðsynlegt að gera þar 
vissan greinarmun á. Gengistengingin er 
viðmið gengisstefnunnar nema þegar um 
sjálfstætt flot er að ræða. Stefnan sjálf getur 
síðan snúist um þetta viðmið með ýmsum 
hætti, allt frá stöðugu gengisskriði (sigi eða 
risi) til varanlegs fastgengis. 

Hagkvæmasta gengistenging frá sjónarhóli 
innri stöðugleika í raunstærðum felst í teng-
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ingu við myntkörfu sem grundvallast á vægi 
gjaldmiðla í utanríkisviðskiptum viðkomandi 
lands.24) Fleiri sjónarmið geta þó haft áhrif á 
val gengistengingar, svo sem áhrif á trúverð-
ugleika peningastjórnunar og þátttaka í 
svæðisbundnum efnahagslegum samruna. 
Nefna má nokkur atriði sem taka ber tillit til 
þegar valið er á milli þess hvort tengja á 
gengið við einn gjaldmiðil25) eða mynt-
körfu:26) 

1. Því dreifðari sem utanríkisviðskiptin eru 
því meira óhagræði er að því að velja einn 
gjaldmiðil til að tengja við í samanburði 
við myntkörfu. 

2. Það er erfiðara að stýra myntkörfuteng-
ingu heldur en tengingu við einn gjaldmið-
il, m.a. sakir þess að inngrip á gjaldeyris-
markaði eru stunduð í einstökum 
myntum. Tengingin verður ekki jafn-
gagnsæ og þegar um tengingu við einn 
gjaldmiðil er að ræða. 

3. Ef stærsta viðskiptalandið eða mynt-
svæðið sem skipt er við býr við litla verð-
bólgu leiðir gengistenging við það líklega 
til minni verðbólgu en tenging við mynt-
körfu. 

4. Tenging við einn gjaldmiðil eykur að jafn-
aði óstöðugleika gagnvart öðrum höfuð-
gjaldmiðlum. Það hefur í för með sér 
meira ójafnvægi í viðskiptum og fram-
leiðslu en tenging við rétt hannaða mynt-
körfu og krefst því líklega stærri gjaldeyr-
isforða sem hefur kostnað í för með sér. 

5. Tenging við einn gjaldmiðil ýtir undir við-
skipti og fjármagnsstrauma gagnvart við-
komandi svæði á kostnað annarra svæða. 
Hvort slíkt er hagkvæmt eða óhagkvæmt 
verður ekki fullyrt um nema í hverju til-
felli fyrir sig. 

24) Will iamson (1982). 
25) Það sem hér segir um einn gjaldmiðil í saman-

burði við myntkörfu gildir að breyttu breytanda 
um fáa gjaldmiðla gagnvart ful l r i myntkörfu. 

26) Argy (1990). 

Ekki er hægt að draga einhlítar niðurstöður 
af ofangreindri upptalningu, hvort að jafnaði 
sé hagkvæmara fyrir lítið land að tengja við 
einn gjaldmiðil eða myntkörfu. Fyrir lítið 
opið land með mjög stóran hluta viðskipta 
sinna við eitt land eða myntsvæði, sem jafn-
framt býr við tiltölulega litla verðbólgu, er 
líklega hagkvæmara að tengja gengið við 
gjaldmiðil þess lands eða myntsvæðis heldur 
en við myntkörfu. Fyrir land með tiltölulega 
dreifð utanríkisviðskipti eða stærsta viðskipta-
aðila sem býr við tiltölulega mikla verðbólgu 
er hins vegar líklega heppilegra að tengja við 
myntkörfu. 

Tenging við ECU er í rauninni blanda af 
tengingu við einn gjaldmiðil og við mynt-
körfu. ECU er ekki viðskiptagjaldmiðill og 
því ekki hægt að stunda inngrip á gjaldeyris-
markaði í ECU. ECU er samsett úr viðskipta-
gjaldmiðlum og er því í raun myntkarfa, en 
án þess að túlka viðskiptasamsetningu nokk-
urs einstaks lands. Það er gagnlegt að líta á 
upptalninguna hér að framan og skoða að hve 
miklu leyti hún á við um ECU-tengingu. 
Ljóst er að liður 1. á við en þó ekki í eins 
ríkum mæli og þegar um eina viðskiptamynt 
er að ræða. Liður 2. á við nema hvað ECU-
tenging er gagnsæ, þar sem ECU er skráð á 
hverjum degi. Aðrir liðir eiga augljóslega við, 
nema að því leyti að vandamál vegna 4. eru 
minni í sama mæli og á við um 1. 

Samsetning myntkörfu 
Hagkvæmasta myntkarfa frá sjónarhóli 

stöðugleika í raunstærðum uppfyllir það skil-
yrði að innbyrðis gengisbreytingar erlendra 
gjaldmiðla raska ekki innra jafnvægi eða við-
skiptajöfnuði, ef gengi er haldið stöðugu 
gagnvart myntkörfunni. Slík myntkarfa hefur 
eftirfarandi eiginleika: 

- Gjaldmiðlar hafa vægi í myntkörfunni í 
samræmi við mikilvægi þeirra í utanrík-
isviðskiptum viðkomandi lands, þar sem 
byggt er bæði á útflutningi og innflutningi 
vöru og þjónustu. Mikilvægi mynta byggist 
ekki aðeins á gagnkvæmum viðskipta-
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vogum heldur einnig á samkeppni á þriðju 
mörkuðum, þ.e. samkeppni við hlutaðeig-
andi land á mörkuðum annarra landa, sem 
og á teygni eftirspurnar og framboðs út-
flutnings og innflutnings á einstökum 
mörkuðum. 

- Vogir byggjast á viðskiptalöndum fremur 
en viðskiptamyntum. Til lengri tíma litið 
skiptir meira máli við hvaða land viðskiptin 
eru heldur en í hvaða mynt núverandi 
reikningar eru skráðir eða í hvaða gjald-
miðli greiðslur fara fram, þar sem því er 
auðveldara að breyta en samkeppnisstöð-
unni gagnvart viðkomandi landi sem birtist 
í hlutfallslegu verðlagi og launakostnaði. 

Til að reikna út vogir sem uppfylla fyrra 
skilyrðið þarf að styðjast við líkan af utanrík-
isviðskiptum viðkomandi lands og helstu við-
skiptalanda. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 
reiknar út slíkar vogir fyrir 18 iðnríki.271 

Minni ríki láta sér yfirleitt nægja vogir sem 
byggjast á gagnkvæmum viðskiptum og í 
sumum tilfellum einhverjum þriðjulanda-
áhrifum, þ.e. myntir landa fá vægi ef viðkom-
andi lönd eiga í samkeppni á markaði þriðja 
lands, jafnvel þótt engin gagnkvæm viðskipti 
eigi sér stað. 

Íslenska myntkarfan 
Sú myntkarfa sem tekið var mið af við 

gengisskráningu íslensku krónunnar þar til 
um síðustu áramót er oftast kölluð viðskipta-
vog, en einnig landavog. Hún byggir á hlut-
deild landa í vöruútflutningi og vöruinnflutn-
ingi. Vogir eru nú endurskoðaðar árlega og 
byggjast á meðaltali þriggja undangenginna 
ára. 

Íslenska landavogin víkur í eftirtöldum 
atriðum frá „bestu" myntkörfu: 
- Ekki er tekið tillit til þjónustuviðskipta 
- Ekki er tekið tillit til þriðjulandaáhrifa 
- Ekki er tekið tillit til teygni eftirspurnar og 

framboðs útflutnings og innflutnings á ein-
stökum mörkuðum. 

27) Artus og McGuirk (1981). 

Engar rannsóknir hafa svo vitað sé farið 
fram á hversu mikil frávik frá „bestu" vogum 
hér geti verið um að ræða. 

Um síðustu áramót var tekin upp ný geng-
isvog sem viðmiðun gengisskráningar, sem er 
samsett úr ECU (76%), Bandaríkjadollar 
(18%) og yeni (6%). Vogin felur í sér mikla 
einföldun frá vog 17 mynta. Samsetning vog-
arinnar grundvallast að nokkru leyti á landa-
samsetningu utanríkisviðskipta, en vægi 
ECU var þó aukið sérstaklega til að undir-
strika að breytingin er liður í undirbúningi 
undir að geta tengt íslensku krónuna við 
ECU á síðari stigum. Vægi Bandaríkjadollars 
er einnig nokkru meira en viðskipti við 
Bandaríkin og Kanada segja til um, og fól það 
í sér óbeint tillit til þriðjulandaáhrifa. 

Hvað felst í ECU-tengingu? 
Tæknilega séð þarf tenging krónunnar við 

ECU ekki að fela annað í sér en að við dag-
lega gengisskráningu krónunnar sé miðað við 
gengisvog sem endurspeglar samsetningu 
ECU í stað núgildandi gengisvogar. Við það 
myndi vægi ECU aukast úr 76% í 100% en 
Bandaríkjadollar og yen hverfa úr voginni. 
Þessi breyting þarf ekki í sjálfri sér að þýða 
sterkari eða trúverðugri fastgengistengingu. 
Tæknilega séð er ekkert því til fyrirstöðu að 
hafa skriðtengingu gagnvart ECU, þar sem 
gengið myndi síga t.d. til að halda raungengi 
eða samkeppnisstöðu óbreyttri, eða sveigjan-
lega gengistengingu, þar sem genginu væri 
breytt við vissar aðstæður. Rökin fyrir því að 
taka upp ECU-tengingu án harðari fastgeng-
isstefnu myndu þá fyrst og fremst felast í því 
að þar með væri ýtt undir efnahagslegan sam-
runa við Evrópubandalagið. 

Það verður hins vegar að telja augljóst í 
ljósi efnahagslegs og pólitísks samhengis 
málsins, að með ECU-tengingu nú sé átt við 
annað og meira en einfalda breytingu á 
vogum þeirrar myntkörfu sem dagleg gengis-
skráning miðast við, þ.e. að stefnt sé að sterk-
ari og trúverðugri fastgengistengingu. Rökin 
fyrir slíkri tengingu gætu þá verið þríþætt: 
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Mynd 2 

Gengi ECU í hlutfalli við meðalgengi 
M e ð a l t a l t í m a b i l s = 1 0 0 

% 1986:9 - 1992:3 

1. ECU-tenging mun leiða til lægri verð-
bólgu, bæði sakir þess að verðbólga í 
ECU-löndum er lægri en í viðskipta-
löndum Íslands í heild og að sálrænt og 
pólitískt verði erfiðara að breyta genginu 
gagnvart ECU en gagnvart núverandi við-
skiptavog. 

2. Trúverðugleiki fastgengis gagnvart ECU 
verði meiri en gagnvart viðskiptavog, þar 
sem aðilar hagkerfisins muni taka tillit til 
sálræns og pólitísks áfalls, verði genginu 
breytt eftir ákvörðun um fastgengi gagn-
vart ECU og þeir sjái gengisstöðugleikann 
beint í mynd stöðugleika gagnvart Evrópu-
myntum. 

3. ECU-tenging mun örva viðskipti með 
vörur, þjónustu og fjármagn við önnur 
lönd með ECU-tengingu miðað við önnur 
viðskiptasvæði. Þessi lönd eru í stórum 
dráttum þau sem Ísland hefur kannað 
möguleikann á að mynda Evrópskt efna-
hagssvæði með.28) 

28) Eina undantekningin er Sviss sem rekur sjálf-
stæða peningastefnu og lætur gjaldmiðil inn 
f l jóta. 

Þróun gengis ECU 
Í ljósi umræðunnar um ECU-tengingu er 

athyglisvert að skoða hvað ECU-tenging 
hefði falið í sér á undanförnum árum. Mynd 2 
varpar nokkru ljósi á það. Myndin sýnir frá 
september 1986 til mars 1992 hlutfallið á milli 
gengis ECU og meðalgengis erlendra gjald-
miðla samkvæmt viðskiptavog, sem var 
viðmið gengisskráningarinnar fram að síð-
ustu áramótum. Þar sem meðaltal tímabilsins 
er sett jafnt og 100, sýnir myndin hvernig 
gengi krónunnar hefði þróast á þessu tíma-
bili, ef krónan hefði verið tengd við ECU en 
heildargengisbreyting á tímabilinu hefði 
orðið sú sama gagnvart ECU og raunin varð á 
gagnvart viðskiptavog, þ.e. ef krónan hefði 
sveiflast með ECU. 

Ef gengi krónunnar hefði verið tengt við 
ECU í september 1986 án fráviksmarka hefði 
gengi krónunnar um áramótin 1990 og 1991 
orðið rúmlega 10% hærra en það varð og 
hefði í mars 1992 verið rúmlega 7% hærra. 
Sex prósenta fráviksmörk til hvorrar áttar 
hefðu ekki nægt til að jafna sveiflur ECU 
gagnvart viðskiptavog. Þróunin hefði farið út 
fyrir þau mörk í byrjun árs 1990 og ekki kom-
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ist aftur inn fyrir þau fyrr en um mitt ár 1991. 
Hins vegar er ekkert sem segir að september 
1986 sé réttur tengipunktur í þessu sambandi. 
Tenging þá felur í sér tengingu í lágpunkti 
gengis ECU og því reynir aldrei á fráviks-
mörkin nema til annarrar áttar. Myndin sýnir 
hins vegar að miðað við meðaltal tímabilsins í 
heild rúmast sveiflur ECU miðað við við-
skiptavog innan 6% fráviksmarka. Meðal-
frávikið er reyndar ekki nema 2,7%. 

Skilyrði trúverðugrar ECU-tengingar 
Það er nauðsynlegt að almenn skilyrði 

stöðugleika í gengismálum séu traust ef 
ECU-tenging krónunnar á að geta orðið trú-
verðug. Þar skipta eftirfarandi atriði mestu 
máli: 
1. Að upphafsstaða við fastgengistengingu sé 

nægilega traust til að fast gengi fái staðist. 
2. Að verðlagsþróun sé eða stefni fljótt í að 

verða svipuð og í EB-löndum, þannig að 
raungengi og samkeppnisstaða versni 
ekki. 

3. Að efnahagsþróun víki ekki verulega frá 
því sem um er að ræða í EB-löndum, sér-
staklega varðandi verðlag, ríkisfjármál, 
vexti og viðskiptajöfnuð. 

4. Að ástand peningamála og ríkisfjármála 
grafi ekki undan fastgengistengingunni. 

5. Að ráðið verði við þær sveiflur sem þjóðar-
búið býr óhjákvæmilega við í ytri 
skilyrðum sínum án þess að fórna stöðug-
leika í gengismálum. 

Mikil umræða hefur átt sér stað um hvernig 
beri að útfæra þriðja atriðið hér að ofan í 
tengslum við væntanlegan myntsamruna EB. 
Í nýgerðu Maastricht-samkomulagi EB um 
myntsamrunann er gert ráð fyrir að lönd þurfi 
að uppfylla eftirfarandi skilyrði um efnahags-
lega samleitni, eins og það er kallað, til að 
geta tekið þátt í þriðja og síðasta stigi mynt-
samrunans, sem felst í einni sameiginlegri 
mynt: 
1. Að verðbólga hafi í eitt ár verið innan við 

1½ prósentustigi meiri en í þeim þrem 

aðildarlöndum EB sem lægsta verðbólgu 
hafa. 

2. Að tekjuhalli hins opinbera sé ekki meiri 
en 3% af landsframleiðslu og að brúttó-
skuldir hins opinbera séu undir 60% af 
landsframleiðslu. 

3. Að viðkomandi land hafi verið þátttak-
andi í ERM með þrengri fráviksmörkum 
(2,25% til hvorrar áttar) og að gengi við-
komandi myntar hafi á sama tímabili ekki 
verið fellt að frumkvæði viðkomandi lands 
gagnvart öðrum ERM-myntum. 

4. Að varanleiki efnahagslegrar samleitni 
endurspeglist í langtímavöxtum, þannig 
að langtímanafnvextir víki ekki yfir eitt ár 
litið meira en 2 prósentustig frá langtíma-
vöxtum í þeim þrem löndum innan EB 
sem lægsta verðbólgu hafa. 

Það er athyglisvert að Ísland mun á þessu 
ári líklega uppfylla fyrstu tvö skilyrðin. Á síð-
asta ári uppfyllti Ísland einnig skilyrðin varð-
andi fjármál hins opinbera, þar sem tekjuhalli 
þess er áætlaður hafa verið 3% af landsfram-
leiðslu og brúttóskuldir hins opinbera 36,5% 
af landsframleiðslu.29 ' Þessi skilyrði eru hins 
vegar ákaflega umdeild, bæði vegna ósveigj-
anleika og sakir þess að þau ná ekki til allrar 
starfsemi hins opinbera. Hér á landi er þannig 
um að ræða mikil umsvif hins opinbera á lána-
markaðnum umfram eigin lánsfjáröflun í 
formi rekstrar opinberra og hálfopinberra 
lánakerfa til fjármögnunar fjárfestingar 
heimila og fyrirtækja og mjög víðtæk kerfi 
ríkisábyrgða á lántökum einkaaðila. Hér 
munar mest um húsnæðiskerfið og útgáfu 
húsbréfa með ríkisábyrgð annars vegar og hið 
opinbera sjóða- og bankakerfi hins vegar. 
Þessi umsvif ríkisins á lánamarkaðnum eiga 

29) Líklega eru nettóskuldir hins opinbera eðlilegri 
mælikvarði á fjárhagsstöðu hins opinbera, en 
þær námu 11,3% af landsframleiðslu hér á landi 
1990 í samanburði við 43% að meðaltali í EB-
löndum og 9,9% nettóeignir að meðaltali í 
N-EFTA. 
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Mynd 3 

Samanburður þjóðhagsstærða 
EB, N-EFTA** og Ísland 

V e r ð b ó l g a T e k j u j ö f n u ð u r h i n s o p i n b e r a 
Rekstrargrunnur - % af landsframleiðslu - 0/o 

H a g v ö x t u r B r ú t t ó s k u l d h i n s o p i n b e r a 
- Hlutfall af landsframleiðslu -

V i ð s k i p t a j ö f n u ð u r 
- Hlutfall af landsframleiðslu -

R a u n v e x t i r r í k i s s k u l d a b r é f a 
% 
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þátt í háum vöxtum og vaxandi viðskiptahalla 
að undanförnu, sem benda til ójafnvægis og 
spennu í þjóðarbúskapnum sem taka verður á 
ef stefna stöðugleika í gengismálum á að 
halda. 

Mynd 3 gerir samanburð á nokkrum mikil-
vægum hagstærðum sem taldar eru skipta 
máli fyrir efnahagslega samleitni og gengis-
stöðugleika hér á landi, í EB-löndum og í 
Norður-EFTA, þ.e. Finnlandi, Noregi og 
Svíþjóð. Hinn mikli árangur í lækkun verð-
bólgu kemur glöggt fram. Hagvöxtur hefur 
verið svipaður eða meiri hér á landi en í við-
miðunarlöndunum á árunum 1986-91.30) 

Ástand opinberra fjármála er þokkalegt í 
samanburði við þessi lönd á þá mælikvarða 
sem hér eru notaðir. Hins vegar eru viðskipta-
halli og raunvextir mun hærri hér, sem benda 
til undirliggjandi ójafnvægis í þjóðarbúskapn-
um í heild. 

Seðlabanki Íslands reiknar út og auglýsir 
gengi krónunnar á hverjum morgni og það 
stendur óbreytt til næsta morguns. Bankinn 
er skuldbundinn til að kaupa og selja erlend-
an gjaldeyri á hinu auglýsta gengi í þeim mæli 
sem óskað er. Markaðsöfl hafa hins vegar 
ekki bein áhrif á daglegt gengi krónunnar eins 
og í flestum iðnríkjum. Það er ljóst að svo 
lengi sem þetta fyrirkomulag er við lýði, 
myndi ECU-tenging íslensku krónunnar 
verða með töluvert öðrum hætti en á hinum 
Norðurlöndunum. Margvísleg rök má færa 

30) Þessi niðurstaða stangast á margan hátt á við það 
sem hvað eftir annað hefur verið haldið fram í 
umræðum um efnahagsmál hér á landi að undan-
förnu. Skýringin á þessu misræmi liggur annars 
vegar í því að í þeirri umræðu er yfir leitt tekinn 
útgangspunktur í árinu 1987, sem telja verður 
hæpið þar sem það ár var hápunktur hagsveifl-
unnar og einkenndist af miki l l i ofþenslu, og hins 
vegar í því að Þjóðhagsstofnun hefur nýlega 
endurskoðað eldri þjóðhagstölur, sem hefur 
hækkað matið á vexti Iandsframleiðslu á föstu 
verðlagi. Þetta bendir t i l þess að efnahagsum-
ræða um líðandi stund sé oft byggð í ríkum mæli 
á misskilningi og mæliskekkjum. 

fyrir því að skipulagður gjaldeyrismarkaður 
sé forsenda trúverðugs stöðugleika í gengis-
málum til lengri tíma litið. í því sambandi má 
nefna: 

1. Það gengi er trúverðugra sem hefur verið 
sannreynt á virkum markaði en hitt sem 
ákvarðað er af stjórnvaldi. 

2. Það er trúverðugra að hægt verði að halda 
gengi stöðugu til lengri tíma ef viss sveigj-
anleiki í gengi og vöxtum er mögulegur til 
skemmri tíma litið, í ljósi þeirra sveiflna 
sem óhjákvæmilega munu verða í gjald-
eyristekjum Íslendinga. Fastgengisstefna 
innan fráviksmarka, þar sem gengið 
ákvarðast á markaði, gerir þetta mögu-
legt. 

Við skilyrði fasts gengis og fullkomlega 
óheftra fjármagnshreyfinga hafa vextir til-
hneigingu til að verða þeir sömu og í umheim-
inum og peningastjórnun hættir að gegna 
sjálfstæðu hlutverki í hagstjórninni. Því mun 
þurfa að reiða sig á ríkisfjármál eða sértæka 
sjóði eins og Verðjöfnunarsjóð sjávarútvegs-
ins til sveiflujöfnunar. Með því að leyfa geng-
inu að sveiflast innan ákveðinna marka, þ.e. 
styðjast við svokallað markagengiskerfi, 
verður hins vegar mögulegt að láta vexti víkja 
frá því sem er í umheiminum um tíma til 
hækkunar eða lækkunar og beita þannig pen-
ingastjórnun og genginu að nokkru til sveiflu-
jöfnunar. Eftir sem áður verður stjórn pen-
ingamála fyrst og fremst að stuðla að gengis-
stöðugleikanum. 
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Arnór Sighvatsson: 

Um hlutverk gjaldeyrismarkaðar 
og gengisskráningar 

I.Inngangur 
Umræða undangenginna missera um geng-

ismál hefur í meginatriðum snúist um þrenns 
konar viðfangsefni. Í fyrsta lagi hefur verið 
rætt um grundvallaratriði gengisstefnunnar, 
þ.e.a.s. hvort í meginatriðum skuli fylgja 
stefnu fasts eða sveigjanlegs gengis. í öðru 
lagi hefur verið fjallað um viðmiðun gengis-
festu, t.d. hvort æskilegt sé að binda gengi 
krónunnar við ECU eða einhverja aðra mynt-
einingu eða körfu. í þriðja lagi hefur verið 
rætt um form gengisfestunnar, einkum hlut-
verk gjaldeyrismarkaðar og gengisskráningar 
í því sambandi. í þessari grein verður athygl-
inni beint að síðasttalda viðfangsefninu og 
reynt að skýra ýmis úrlausnarefni sem nú eru 
til umræðu og tengjast áformum um að koma 
á fót virkum gjaldeyrismarkaði hér á landi og 
breyttri tilhögun gengisskráningar í fram-
haldi af því.1) 

Fastgengisstefna getur í raun samrýmst 
margvíslegum formum í tilhögun gengismála. 
Þessi form geta verið mismunandi hvað 
varðar sveigjanleika, viðmiðun og fram-
kvæmd. Hér verður athyglinni einkum beint 
að því hvernig daglegri ákvörðun gengisins er 
háttað og formlegt gildi þess gengis sem skráð 
er á grundvelli þess. Ákvörðun gengis getur 
legið hjá pólitískum stjórnvöldum, seðla-
banka eða á gjaldeyrismarkaði án beinnar 
íhlutunar opinberra aðila. Hið skráða gengi 

1) U m hin fyrrnefndu atriði er f jal lað í grein Más 
Guðmundssonar í þessu tölublaði. 

getur verið algerlega bindandi fyrir öll gjald-
eyrisviðskipti, frávik bundin takmörkunum 
eða viðskiptaaðilum verið algerlega í sjálfs-
vald sett hvort þeir versla á hinu skráða gengi 
eða ekki. í síðasta tilvikinu þjónar skráningin 
fyrst og fremst þeim tilgangi að mæta almennri 
upplýsingaþörf, m.a. vegna viðskiptasamn-
inga og dómsmála, og stuðla að stöðugleika. 
Hér á landi er í raun enginn munur á daglegri 
ákvörðun gengis og formlegri skráningu þess. 
Hvort tveggja er, innan þess ramma sem póli-
tísk stjórnvöld marka, algerlega í höndum 
Seðlabankans og er í raun einn og sami 
atburðurinn. Dagleg framkvæmd gengis-
ákvörðunar á sér stað með eftirfarandi hætti: 
Að morgni dags kannar Seðlabankinn dollara-
gengi erlendra gjaldmiðla á erlendum gjald-
eyrismörkuðum. Þær upplýsingar eru not-
aðar til þess að reikna meðalgengi krónunn-
ar 2) miðað við óbreytt dollaragengi krónu. 
Því næst er gengi krónu gagnvart dollar breytt 
uns gengisvísitalan sýnir það stig sem stefnt er 
að, þ. e. a. s. er óbreytt frá fyrri degi ef um ófrá-
víkjanlega fastgengisstefnu er að ræða. Það 
dollaragengi krónu sem þannig er reiknað, 
ákvarðar gengi krónu gagnvart öðrum gjald-
miðlum. Stundum hefur Seðlabankinn haft 
heimild til frávika frá settu markmiði. Síðast-

2) Frá því um síðustu áramót er þetta meðalgengi 
reiknað út frá körfu gjaldmiðla þar sem E C U 
vegur 76%, Bandaríkjadollar 18% og japanskt 
yen 6%. Áður var karfan sett saman úr myntum 
17 viðskiptalanda. 
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liðin tvö ár hefur slíkum heimildum ekki 
verið beitt. Þegar gengi dagsins hefur verið 
reiknað er gefin út opinber tilkynning um 
gengisskráningu, þ.e. kaup og sölugengi 17 
gjaldmiðla auk mynteininganna ECU og 
SDR. Samkvæmt núgildandi reglum skulu öll 
viðskipti fara fram á hinu skráða gengi. Til 
þess að tryggja virkni þessa fyrirkomulags 
hafa verið settar reglur um gjaldeyrisskil 
almennra viðskiptaaðila og gjaldeyrisstöðu 
banka. Þeim reglum er m.a. ætlað að tryggja 
að spákaupmennska og svartur markaður 
grafi ekki undan því gengi sem skráð er í 
Seðlabankanum. Jafnframt er Seðlabank-
anum skylt að sjá til þess, að nægilegur gjald-
eyrir sé ávallt fyrir hendi svo að tryggja megi 
snurðulaus viðskipti. 

Þó svo að flest nágrannalanda okkar, m.a. 
Norðurlöndin, reki einhvers konar form fast-
gengisstefnu, er fyrirkomulag þeirra mála 
mjög frábrugðið því sem við eigum að 
venjast. í öllum þessum ríkjum ákvarðast 
gengi gjaldmiðla á markaði og er síbreytilegt 
frá mínútu til mínútu. Hluti þessara viðskipta 
á sér stað á stórum alþjóðlegum mörkuðum, 
en innlendir millibankamarkaðir eru þó 
mikilvægasti vettvangur gengisákvörðunar og 
jafnframt meginvettvangur inngripa seðla-
banka. Gagnstætt því sem hér tíðkast hefur 
opinber gengisskráning aðeins takmarkaða 
lögformlega þýðingu og hefur nú verið aflögð 
í þeirri mynd sem hún tíðkaðist í Danmörk og 
Noregi. Viðskiptaaðilar hafa frelsi til að 
versla á því gengi sem um semst. 

Við þessar aðstæður felur fastgengisstefna 
ekki í sér að genginu sé haldið algerlega föstu 
miðað við ákveðinn gjaldmiðil eða körfu 
gjaldmiðla, heldur er því leyft að sveiflast 
innan misjafnlega þröngra marka, en seðla-
bankar beita aðgerðum á peninga- og gjald-
eyrismörkuðum til þess að koma í veg fyrir að 
gengið fari út fyrir sett mörk eða sveiflist 
óhóflega innan þeirra. Ýmsar útgáfur eru af 
þessu fyrirkomulagi. Vikmörk eru misjafn-
lega rúm, misjafnt er í hve ríkum mæli 
íhlutun er beitt innan settra marka og íhlut-
unaraðferðir geta einnig verið með ýmsum 

hætti. Austurríki t.d., sem miðar sína gengis-
stefnu við þýska markið, leyfir aðeins óveru-
leg frávik frá settu markmiði á meðan Bretar 
og Spánverjar, sem eru aðilar að gengissam-
starfi Evrópubandalagsríkjanna, leyfa 6% 
vik frá miðgengi. Að jafnaði eru vikmörkin 
opinber, en einnig er hugsanlegt að um óop-
inber vikmörk sé að ræða. 

II. Hvers vegna markaðsákvörðun gengis? 
Þótt mestu varði að tryggja hinar almennu 

undirstöður gengisstefnunnar er víst að form 
hennar getur skipt verulegu máli. Gengis-
ákvörðun og skráningu með þeim hætti sem 
tíðkast hér á landi fylgja óneitanlega vissir 
kostir. Hún er tiltölulega einföld og ódýr í 
framkvæmd og gerir kleyft að viðhalda 
miklum skammtímastöðugleika í gengi, sem 
eykur öryggi í viðskiptum. Sökum þess að 
verulegar breytingar verða hvort sem er á inn-
byrðis gengi gjaldmiðla helstu viðskiptalanda 
Íslands, skiptir þetta síðastnefnda atriði þó 

minna máli en það gerði á meðan Bretton-
Woods-fastgengiskerfið var við lýði. Slíkar 
breytingar hafa t.d. valdið því að sveiflur á 
skráðu gengi Bandaríkjadollars hafa orðið 
hátt í 2% milli skráninga nú nýlega. 

Á meðan undirstöður gengisstefnunnar eru 
traustar gefur núverandi kerfi ekki tilefni til 
verulegrar spákaupmennsku gagnvart krón-
unni. Þar sem breytingar á gengi krónunnar 
gagnvart viðskiptakörfu eru litlar sem engar, 
hafa markaðsaðilar að jafnaði ekki ástæðu til 
að kaupa eða selja krónur sökum væntinga 
um gengisbreytingar. Verði þjóðarbúið fyrir 
verulegum áföllum, þannig að ótti um gengis-
fellingu skapist, getur spákaupmennska hins 
vegar fljótlega grafið undan gengisstefnunni. 
Sá stöðugleiki gengis sem núverandi fyrir-
komulag gerir mögulegan er m.ö.o. ekki trú-
verðugur og getur gefið falska vísbendingu 
um stöðugleika. 

Fram til þessa hafa reglur og höft á gjald-
eyrisviðskiptum og fjármagnsflutningum 
hindrað slíka spákaupmennsku að miklu 
leyti. Nú er hins vegar ljóst, að þessar hömlur 
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munu að mestu hverfa á næstu árum. Þegar 
hömlum á skammtíma fjármagnshreyfingum 
hefur verið aflétt, skapast algerlega ný skil-
yrði í gjaldeyrismálum, sem nauðsynlegt er 
að bregðast við. Ljóst er að óheftar fjár-
magnshreyfingar munu gera framhald núver-
andi kerfis nær óhugsandi. Þegar stuttar 
fjármagnshreyfingar eru orðnar frjálsar getur 
óstöðugleiki í efnahagsmálum skapað vænt-
ingar um gengisfellingu, kallað á stórfelld 
kaup á erlendum verðbréfum og þar með gert 
óhjákvæmilega þá breytingu gengis sem fjár-
festar óttuðust í upphafi. Svo lengi sem 
gengið er algerlega ósveigjanlegt, mæða ytri 
áföll og spákaupmennska eingöngu á gjald-
eyrisforða landsins sem takmarkar mjög 
svigrúm stjórnvalda til þess að bregðast við 
með mótvægisaðgerðum. Aform um skipu-
lagningu virks gjaldeyrismarkaðar nú eru því 
að miklu leyti sprottin af hreinni nauðsyn 
sökum þeirra breyttu aðstæðna sem framundan 
eru í skipan gjaldeyrismála. 

Rökin fyrir markaðsviðskiptum með krón-
una eru þó ekki eingöngu bundin áformuðum 
breytingum í gjaldeyrismálum. Hér á eftir 
verða færð nokkur rök fyrir gildi markaðs-
ákvörðunar gengis innan ramma fastgengis-
stefnu. 

Ef fylgt er fastgengisstefnu verður gengið 
að nokkurs konar akkeri í stjórn peninga-
mála. Með því er átt við, að gengið sé helsti 
mælikvarði á ástand peningamála og ákvarð-
anir á sviði peningamála miðist við að halda 
genginu stöðugu. Sé gengið ákvarðað ein-
hliða af seðlabanka, færir það í sjálfu sér 
engar upplýsingar um ytra jafnvægi þjóðar-
búsins og er því vart til leiðsagnar um 
aðgerðir dag frá degi umfram hinar ýmsu vís-
bendingar úr efnahagslífinu sem bankinn 
hefur til hliðsjónar við stefnumarkandi 
ákvarðanir. Gengið er því ekki sjálfstæður 
mælikvarði um átaksþörf, átak og árangur, 
því síður eini mælikvarðinn, þó svo að stjórn-
völd, seðlabanki og jafnvel aðilar vinnumark-
aðar miði aðgerðir sínar við að tryggja undir-
stöður gengisfestu. 

Ókostur þess að markaðsöflin hafi engin 

áhrif á hið skráða gengi felst í því, að undir 
kyrrlátu yfirborði gengisstöðugleika dyljast 
oft undiröldur jafnvægisleysis sem fá ekki til-
hlýðilega athygli meðan sú lykilhagstærð sem 
gengið er í smáum og opnum hagkerfum 
stendur óhögguð. Vissulega berast stjórn-
völdum upplýsingar í formi margvíslegra hag-
vísa um ástand efnahagsmála, s.s. gjaldeyris-
stöðu, viðskiptajafnaðar og raungengis. En 
það er ekki nóg að þau boð sem hagvísarnir 
bera nái athygli fárra stjórnmála- og emb-
ættismanna er skilja merkingu þeirra. Boðin 
þurfa að ná eyrum þess fjölda sem þarf að 
sæta afleiðingum þeirra efnahagsráðstafana 
sem nauðsynlegar eru til þess að halda geng-
inu stöðugu. Svo lengi sem gengið er alger-
lega ósnortið af þeim hræringum sem eiga sér 
stað í þjóðarbúskapnum, er ákveðin hætta á, 
að boðin veki ekki næga athygli fyrr en of 
seint er að grípa til þeirra ráðstafana sem 
tryggt gætu stöðugleika gengis til frambúðar. 
Gengisbreyting, þótt innan settra marka sé, 
færir hins vegar boð sem margir skynja með 
beinum hætti. 

Ef gengi sem ákvarðast á markaði sveiflast 
út yfir þau mörk sem því hafa verið sett af 
stjórnvöldum, felur það m.a. í sér þau boð til 
almennings, að stjórnvöld hafi ekki gætt 
nægilegs aðhalds við stjórn efnahagsmála til 
þess að tryggja stöðugleika gengisins, a.m.k. 
að því marki sem ekki er um augljósar ytri 
aðstæður að ræða sem skýra breytinguna. 
Með því að beina athyglinni að efnahags-
stjórninni veitir gengið, að gefnum afdráttar-
lausum yfirlýsingum um fast gengi, stjórn-
völdum mikilsvert aðhald. Jafnframt getur 
slíkt fyrirkomulag stuðlað að auknu umburð-
arlyndi gagnvart efnahagsaðgerðum, sem 
nauðsynlegar eru til þess að viðhalda föstu 
gengi. 

Jafnframt því að veita stjórnvöldum og 
öðrum aðilum hagkerfisins aðhald veitir 
gjaldeyrismarkaður með ákveðnum sveiflu-
mörkum einnig svigrúm til þess að mæta ytri 
sveiflum þjóðarbúsins með aðlögun í gengi án 
formlegrar gengisfellingar, en ekki einungis 
með því að kaupa eða selja af gjaldeyrisforð-
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anum. Gjaldeyrismarkaður ætti því að draga 
úr því álagi á gjaldeyrisforða landsins sem 
óheftar fjármagnshreyfingar hefðu annars í 
för með sér. Vissulega má vel hugsa sér, að 
slíkt svigrúm sé til staðar, án þess að gjaldeyr-
ismarkaður sé virkur, og reyndar hefur Seðla-
bankinn stundum haft slíkt svigrúm hér á 
landi. Vandamálið felst hins vegar í því hve 
erfitt er að nýta sér það svigrúm með trúverð-
ugum hætti og hve viðkvæmt fyrirkomulagið 
er gagnvart þrýstingi hagsmunaafla. Mikil 
hætta er á að heimildir til fráviks í gengis-
ákvörðun verði notaðar einhliða til gengis-
lækkunar. Slík slagsíða í framkvæmd gengis-
stefnunnar hefur um síðir áhrif á væntingar og 
gerðir aðila efnahagslífsins. 

Virkur gjaldeyrismarkaður mun valda því, 
að gengi krónunnar hækkar á uppgangstím-
um. Hækkun gengis krónunnar mun þá vissu-
lega þrengja nokkuð að útflutningsgreinun-
um, en um leið halda aftur af kaupkröfum, 
bæði sökum minni hækkunar eða jafnvel 
lækkunar innflutningsverðs og eins sökum 
minni tímabundinnar aukningar vinnuaflseft-
irspurnar en yrði að óbreyttu gengi. Hækkun 
gengis í upphafi góðæris skapar svo svigrúm 
til lækkunar á ný þegar góðæri lýkur, jafn-
framt því sem þörfin fyrir gengislækkun ætti 
að verða minni sökum minni launahækkana í 
undangengnu góðæri. Með þessum hætti 
verka sveiflur í markaðsgengi sem sveiflu-
jafnandi þáttur, að nokkru óháður stjórn-
völdum og verður því síður bitbein stjórn-
málalegra deilna eða vettvangur þrýstings 
hagsmunaafla. 

Hvers vegna takmörkun á sveigjanleika? 
En ef markaðsákvarðað gengi gegnir svo 

mikilsverðu sveiflujafnandi hlutverki, kynnu 
einhverjir að spyrja, hvers vegna skyldi 
gengið ekki einfaldlega vera látið ráðast af 
markaðsaðstæðum án nokkurrar íhlutunar 
stjórnvalda? Spurningunni um val milli fast-
gengis og sveigjanlegrar gengisstefnu er m.a. 
svarað í grein Más Guðmundssonar í þessu 
riti og verður sú umræða ekki endurtekin hér. 

Hér verður einungis fjallað um nokkur atriði 
er varða sérstaklega samhengi gjaldeyris-
markaðar og fasts gengis. 

Gengi gjaldmiðils ákvarðast, eins og önnur 
verð sem ákvarðast á markaði, af styrkleika 
framboðs og eftirspurnar eftir viðkomandi 
gjaldmiðli. Að því leyti er ákvörðun gengis 
ekki frábrugðin annarri verðmyndun eins og 
t.d. á sápustykkjum. Öllu lengra nær sá 
samanburður ekki og það væru mikil mistök 
að álíta sem svo, að þótt markaðurinn og það 
verð sem á honum myndast sé í sjálfu sér full-
nægjandi miðill upplýsinga og hvatningar til 
þess að skapa viðunandi traust jafnvægi á 
markaðinum fyrir sápustykki, þá hljóti slíkt 
hið sama að gilda um gjaldeyrismarkaðinn. 

Gengi gjaldmiðla er, a.m.k. að nokkru 
leyti, „eignaverð" líkt og t.d. gengi verð-
bréfa. Það er eðli verðmyndunar á eignum, 
að hún er háð mun meiri sveiflum en verð á 
vörum eða þjónustu. Þessar miklu verð-
sveiflur stafa af því að verðskyn markaðsaðila 
er með afgerandi hætti háð væntingum sem 
þeir hafa um þær framtíðartekjur sem eignin 
færir þeim. „Eignir" í þessum skilningi hafa 
þann eiginleika, að verðmæti þeirra liggur í 
ókominni framtíð og er af þeim sökum háð 
verulegri óvissu. Sveiflur í verði þeirra endur-
spegla þessa óvissu. Nýjar upplýsingar eða 
jafnvel orðrómur valda einatt miklum og 
skyndilegum sveiflum. 

Stór þáttur í ákvörðun gengis eru vænt-
ingar um breytingar á genginu sjálfu. Ef 
aðilar markaðarins hefðu skýra hugmynd um 
einhvers konar langtíma jafnvægisástand á 
gjaldeyrismarkaði sem gengið leitaði að, ættu 
þeir að kaupa gjaldmiðla þegar gengi þeirra 
félli niður fyrir það verð sem markaðurinn 
skynjar sem langtíma jafnvægisgengi og selja 
þegar gengi þeirra er yfir jafnvægisgengi. 
Reyndin er sú, að markaðsaðila jafnt sem 
fræðimenn virðist greina á um hvert hið 
„rétta" gengi sé, enda hafa sívaxandi fjár-
magnsviðskipti og „hrein" gjaldeyrisviðskipti 
(spákaupmennska og misvirðiskaupmennska) 
gert gengisákvörðun að afar margbrotnu 
ferli. Gengið hefur einnig áhrif á grundvallar-
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hagstærðir þjóðarbúsins,3) þannig að ekkert 
langtíma jafnvægisnafngengi er í raun til. í 
öllu falli er ljóst að á óstýrðum markaði eru 
frávik frá jafnvægisástandi svo langvarandi og 
skynjun þess svo óviss og hvikul, að tilvist 
þess skiptir oft litlu við ákvörðun gengis til 
skamms tíma. Sökum þeirrar óvissu sem ríkir 
um langtíma jafnvægi á gjaldeyrismarkaði 
líta spákaupmenn gjarnan til breytinga nýlið-
ins tíma auk „frétta" ýmiss konar til þess að 
móta sér skoðun á líklegri framvindu til 
skamms tíma. Þótt það virðist mótsagna-
kennt, verður þetta „nærsýna" viðhorf mark-
aðsaðila einmitt til að draga frávik frá jafn-
vægisástandi á langinn.4) 

Ef gengi gjaldmiðla hefur af ofangreindum 
ástæðum tilhneigingu til að sveiflast óhóflega 
á óstýrðum gjaldeyrismarkaði eru sterk rök 
fyrir stýringu í formi yfirlýstra gengismark-
miða með virkum inngripum af hálfu seðla-
banka. Þótt hóflegur sveigjanleiki í gengi sé 
jákvæður og stuðli að jafnvægi í þjóðarbú-
skapnum er ekki þar með sagt að stórfelldar 
sveiflur í gengi séu til nokkurs gagns. Þvert á 
móti má færa að því rök, að þær auki á ójafn-
vægi. Stór efnahagskerfi með lágt hlutfall 
utanríkisviðskipta af landsframleiðslu geta 
staðið af sér miklar gengissveiflur án þess að 
efnahagslíf þeirra fari allt úr skorðum. Slíku 

3) Þ.e. verðlag, laun, viðskiptajöfnuð o.s.frv. 
4) Með þessu er ekki sagt að þættir s.s. langtíma 

kaupmáttarjafnvægi skipti ekki máli. Hins vegar 
má segja að því nær sem markaðurinn er sínu 
langtíma jafnvægi skipti það hið sama jafnvægi 
minna máli við skammtíma ákvörðun gengis, en 
nýlegar gengisbreytingar og væntingar markaðs-
þátttakenda byggðar á nýliðinni reynslu að sama 
skapi meira. Það má því hugsa sér að markaður-
inn hafi tilhneigingu ti l þess að hreyfast að ein-
hverjum ytri stöðugleikamörkum þar sem þau 
öfl sem draga markaðinn í átt t i l síns langtíma 
jafnvægisástands (sem í raun er aðeins fræðilegt 
hugtak) ná yfirhöndinni á ný. Í l i t lum hagkerfum 
með hátt hlutfall utanríkisviðskipta miðað við 
landsframleiðslu gegnir þó þróun viðskiptajafn-
aðar og raungengis sennilega stærra hlutverki en 
raun er á í hinum stóru hagkerfum. 

er ekki til að dreifa í smáríki á borð við 
Ísland. Gengisbreytingar, einkum stórar, 

hafa skjótlega áhrif á gervallt efnahagskerfið, 
framleiðslu, laun og verðlag. 

Sökum þess að nafnlaun eru að jafnaði 
ósveigjanleg niður á við, er ekki ólíklegt að 
afleiðing óstýrðs gengisflots yrði gengislækk-
unarslagsíða, a.m.k. ef verðbólgustig við-
skiptalandanna er lágt. Væntingar um gengis-
lækkun í kjölfar ytri áfalla þjóðarbúsins gætu 
magnað gjaldeyrisútstreymi og lækkað 
gengið langt umfram það sem nauðsynlegt er 
til viðhalds ytra jafnvægis. í jafnopnu hag-
kerfi og því íslenska myndu verðlag og laun 
fljótlega hækka í kjölfarið. Ef gengið helst 
undir upphaflegu jafnvægisstigi sínu (þ.e. 
fyrir aðlögun verðlags og launa) um veru-
legan tíma, er líklegt að verðlag og laun nái 
að aðlagast lægra gengi að verulegu leyti. Þar 
með lækkar það gengi sem samrýmist ytra 
jafnvægi. Gengi getur vissulega einnig 
hækkað meira en efni standa til, en ólíklegt er 
að laun lækki. 

Ef aðilar gjaldeyrismarkaðarins vænta 
þess, að aðeins takmarkaðar breytingar á 
genginu verði leyfðar, sem þeir munu gera ef 
stjórnvöld gefa út trúverðuga yfirlýsingu um 
sveiflumörk gengis og haga stjórn peninga- og 
ríkisfjármála í samræmi við það, minnka 
líkur þess að spákaupmennska valdi óhóf-
legum sveiflum í gengi. Við slík skilyrði má 
ætla að gengisbreytingar gefi réttari mynd af 
jafnvægi grundvallarhagstærða, þ.e.a.s. áhrif 
þeirra á gengið aukist en áhrif spákaup-
mennsku minnki. Því fá stjórnvöld réttari 
mynd af þeim breytingum sem verða á jafn-
vægisskilyrðum þjóðarbúsins. Hóflegar 
breytingar á gengi innan sveiflumarka eru 
einnig síður líklegar til þess að valda 
almennum verð- og launabreytingum. Verð-
lag (og síðan laun) fylgja ekki hverri skamm-
tíma sveiflu sem verður á gengi gjaldmiðla. 
Ætla má, að þar sem samkeppni er virk sé til 
staðar ákveðið þol gagnvart gengisbreyting-
um. Lítil og skammvinn sveifla veldur litlum 
viðbrögðum, en stór og langvarandi sveifla 
leiðir til almennrar aðlögunar. 
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Pólitískt aðhald - traustara akkeri 
Gjaldeyrismarkaður gæti gert gengið að 

öflugra akkeri fyrir stjórn peningamála en 
það er við núverandi skipulag. Með gjaldeyr-
ismarkaði og markagengiskerfi er að vissu 
leyti farinn millivegur núverandi fastgengis-
stefnu og flotgengisstefnu. Með slíkum mark-
aði yrði gengið meginmælikvarðinn á stjórn 
efnahagsmála. Í stað þess að glíma við þann 
túlkunarvanda að móta efnahagsaðgerðir 
með hliðsjón af mörgum mælikvörðum, sem 
óhjákvæmilega veldur því, að pólitískir hags-
munir geta ráðið vali á mælikvarða í hvert 
sinn, er athyglinni beint að einum mæli-
kvarða, genginu. Færist gengið að ytri 
mörkum gengisbandsins, ber stjórnvöldum 
að grípa inn í gengisstefnunni til varnar. Ein-
faldleiki getur stundum reynst styrkur í 
hagstjórn. 

Ef takmarkaður sveigjanleiki gengis á 
gjaldeyrismarkaði verður til þess að knýja 
stjórnvöld til aðgerða fyrr en ella, dregur það 
úr líkum á skyndilegri og stórfelldri spákaup-
mennsku gegn krónunni. Takmarkaður 
sveigjanleiki ætti að draga úr þörf fyrir form-
legar gengisbreytingar, en það eru einmitt 
slíkar formlegar gengisbreytingar eða vænt-
ingar um þær (oft stórar breytingar) sem 
valda alvarlegustu atlögum spákaupmanna. 
Með sveigjanlegri gengisfestu mun spákaup-
mennska verða daglegur þáttur í ákvörðun 
gengis, en jafnframt ætti að draga úr hættu á 
stórum áhlaupum spákaupmanna. Með því 
að gengið sé sannreynt á markaði, fá mark-
aðsaðilar ákveðna vissu fyrir því að stjórn-
völd séu í stakk búin til þess að hemja þann 
þrýsting á gengið sem verður öðru hverju og 
stjórnvöld fá tækifæri til þess að sýna vilja 
sinn í þeim efnum með skýrum hætti. 

III. Reynsla annarra þjóða af starfsemi 
gjaldeyrismarkaða 

Við uppbyggingu íslensks gjaldeyrismark-
aðar er eðlilegt að reynt sé að byggja sem nán-
ast á þeirri reynslu sem grannþjóðir, einkum 
Norðurlandaþjóðirnar, hafa öðlast á þeim 

vettvangi. Jafnframt ber að hafa í huga þá sér-
stöðu sem smæð landsins og efnahagsleg gerð 
skapa. Til skamms tíma þótti raunar flestum 
sem alvörugjaldeyrismarkaður ætti lítið 
erindi til Íslendinga sökum smæðar landsins.5) 

Undanfarinn áratug hefur hins vegar safnast 
saman drjúg reynsla smárra þróunarríkja sem 
hafa verið að koma á fót gjaldeyrismörkuðum 
við aðstæður sem að sumu leyti svipar til 
íslenskra aðstæðna.6) Það er því mikilvægt að 
byggja einnig á þeirri reynslu sem þar hefur 
fengist, þótt löndin séu fjarlæg og fátæk. 

Reynsla Norðurlandaþjóða 
Eftir tímabil viðskipta- og gjaldeyrishindr-

ana í kjölfar kreppu og styrjaldar hófst starf-
semi virkra gjaldeyrismarkaða á ný á 6. ára-
tugnum, en þá hófu nokkrar þjóðir gjaldeyr-
isviðskipti innan mjög þröngramarka(3/4%). 
Þó er vart hægt að tala um að gjaldeyrismark-
aðir fari að starfa af alvöru fyrr en eftir daga 
Bretton-Woods-fastgengiskerfisins á áttunda 
áratugnum. Á sama tíma er horfið frá teng-
ingu við dollar, en þess í stað, að loknu nokk-
urra ára millibilsástandi,7) miðað við meðal-
gengisvísitölu, reiknaða með hliðsjón af 
skiptingu utanríkisviðskipta landanna. Jafn-
framt voru sett ákveðin mörk fyrir sveiflu 
gengisvísitölunnar umhverfis ákveðið mið-
gengi. Norðurlandaþjóðirnar voru nokkuð 
samstíga um þessar breytingar, nema hvað 
Danir hafa nokkra sérstöðu með aðild sinni 

5) Sjá t.d. Jón Sigurðsson: Innlendir gjaldeyris-
reikningar, Fjármálatíðindi, 3. tbl. 1985. 

6) Rétt er þó að taka fram, að gjaldeyrismörkuðum 
þróunarríkja hefur yfirleitt verið komið á fót sem 
þætti í fráhvarfi þeirra frá fastgengisstefnu. 
Gjaldeyrismarkaður þar er því f.o.f. forsenda 
þess að gengið f l jót i með trúverðugum hætti. 
Eigi að síður má ýmislegt læra af reynslu þessara 
r ík ja, enda breytir það í sjálfu sér ekki grundvall-
aratriðum þess hvernig slíkur markaður starfar, 
þótt virkari íhlutun sé beitt t i l þess að ná fram 
ákveðnum markmiðum í gengismálum. 

7) Gjaldmiðlar Norðurlanda fóru um tíma á flot á 
árinu 1971. Síðan tók við þátttaka í evrópska 
snáknum svokallaða sem var forveri EMS. 
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að EB og peninga- og gengissamstarfi Evr-
ópuþjóða (EMS/ERM). Nú hafa Norður-
landaþjóðirnar allar, nema Ísland, lagt fyrr-
nefndar gengisvísitölur til hliðar og tekið upp 
einhliða tengingu við ECU. Það breytir þó 
ekki fyrirkomulagi gengismála þeirra í grund-
vallaratriðum. 

Ástæða þess að Noregur, Svíþjóð og Finn-
land ákváðu að miða gengið við eigin við-
skiptakörfu, fremur en taka þátt í EMS eins 
og Danir, var sú, að á þeim tíma var einungis 
um þriðjungur viðskipta þessara landa við 
aðildarríki EMS. Með auknum viðskiptum 
við Evrópuríki og aðild Breta að ERM gjör-
breyttist sú staða. 

Sú sérstaða sem aðild að EMS/ERM gefur 
Dönum felst einkum í tvennu. Í fyrsta lagi 
felur aðildin í sér alþjóðlega skuldbindingu 
þar sem þeir afsala sér að nokkru leyti sjálfs-
ákvörðunarvaldi í gengismálum. Í öðru lagi 
veitir samstarfið Dönum aðgang að nær tak-
markalausu lánsfé til nauðsynlegrar íhlutunar 
á gjaldeyrismörkuðum, auk þess sem seðla-
bankar aðildarlandanna hafa samvinnu um 
íhlutun ef þurfa þykir. Hvort tveggja gerir 
fastgengisstefnu þeirra trúverðugri en ella. 

Hinar Norðurlandaþjóðirnar ákveða geng-
isstefnu sína sjálfstætt. í framhaldi af ECU-
tengingu norsku krónunnar gerðu Norðmenn 
þó samkomulag við evrópska seðlabanka um 
lánafyrirgreiðslu o.fl. Að öðru leyti verða 
norrænu seðlabankarnir að treysta á eigin 
krafta til þess að hemja markaðinn og tryggja 
stöðugleika gengisins. Árangurinn hefur 
verið nokkuð misjafn, s.s. gengisfelling 
finnska marksins nýlega ber vitni um. í 
gegnum árin hafa nokkrar breytingar átt sér 
stað, bæði hvað snertir vídd sveiflumarka og 
viðmiðunargengi, en í meginatriðum hefur 
stefnan verið sú að viðhalda stöðugleika í 
gengismálum og hefur sá ásetningur fengið 
aukið vægi hin seinni ár, sem m.a. birtist í 
þeirri ákvörðun að taka upp viðmiðun við 
ECU í stað gengisvísitölu byggðrar á utanrík-
isviðskiptum. 

Millibankamarkaðurinn er sá vettvangur 
sem gengi gjaldmiðlanna ákvarðast á, en það 

er síbreytilegt frá mínútu til mínútu. Við-
skipti bankanna við almenna viðskiptavini 
eru vitanlega mikilvægur þáttur og raunar 
grunnurinn í ákvörðun þess gengis sem 
myndast á markaðinum. Þó er magn þeirra 
viðskipta mun minna en millibankaviðskiptin. í minni háttar viðskiptum hefur hið opinbera 
skráða gengi verið notað óbreytt yfir daginn. 
Eftir að formleg gengisskráning var lögð 
niður í Noregi og Danmörku (sjá síðar), hafa 
bankarnir að eigin frumkvæði haldið áfram 
að nota gengi sem seðlabankar landanna birta 
dag hvern á grundvelli markaðsviðskipta í 
minni háttar viðskiptum. 

Seðlabankarnir stunda viðskipti á milli-
bankamarkaði einkum með tilliti til tvenns 
konar sjónarmiða. í fyrsta lagi miðast inngrip 
á markaðinum við að gengisvísitalan (nú 
gengi gagnvart ECU) haldist innan tilskilinna 
marka. í öðru lagi er reynt að koma í veg fyrir 
óhóflega stórar sveiflur innan marka. Virkni 
norrænu seðlabankanna er þó nokkuð mis-
munandi. Sænski seðlabankinn er t.d. 
nokkuð stöðugt virkur á markaðnum og á oft-
ast frumkvæði að viðskiptum. Þegar bankar 
áforma stór viðskipti, bjóða þeir sænska 
seðlabankanum þátttöku í viðskiptunum, 
þótt oftast sé frumkvæðið seðlabankans. Á 
hinn bóginn hefur danski seðlabankinn lítil 
afskipti af markaðinum utan þess ramma sem 
reglur ERM skuldbinda bankann til. Þ.e.a.s. 
danski seðlabankinn grípur einungis inn í 
þegar gengi einhvers gjaldmiðils færist að ytri 
mörkum þess sem leyfilegt er. Mánuðir geta 
liðið án þess að danski seðlabankinn láti til sín 
taka. Gjaldeyrismarkaði í Noregi svipar 
meira til þess sænska, þótt umfang hans sé 
mun minna. 

Auk inngripa á gjaldeyrismarkaði hafa 
norrænu seðlabankarnir notað skammtíma-
vexti og aðgerðir á peningamarkaði til þess að 
viðhalda stöðugleika gengisins. Þegar þrýst-
ingur hefur skapast á gengið, s.s. í Svíþjóð í 
kjölfar gengisfellingar finnska marksins, hafa 
iðulega orðið stórar sveiflur í skammtíma-
vöxtum. Háir vextir eru hvort tveggja í senn, 
hvatning til fjárfesta að fjárfesta í innlendum 
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verðbréfum vegna vaxtamunar miðað við er-
lend verðbréf og merki til fjárfesta og annarra 
um að viðkomandi seðlabanki sé staðráðinn í 
að viðhalda stöðugleika í gengismálum og því 
ekki áhættusamt að halda eignum í innlendri 
mynt. í Svíþjóð er raunar um bein sjálfvirk 
tengsl að ræða á milli gjaldeyrisstreymis og 
vaxtastigs (í gegnum áhrif á lausafjárstöðu) 
sökum stighækkandi vaxta eftir stærð lántöku 
á lánum sænska seðlabankans til viðskipta-
bankanna. 

Að jafnaði felast aðgerðir seðlabanka í ein-
hvers konar samblandi tveggja þátta, inn-
gripa á gjaldeyrismarkaði og inngripa á pen-
ingamarkaði. Venjulega er inngripum nor-
rænna banka á gjaldeyrismarkaði ekki mætt 
með kerfisbundnum mótvægisaðgerðum á 
peningamarkaði („sterilíseraðar"), þótt 
aðgerðir á gjaldeyris- og peningamörkuðum 
hafi stundum ólík markmið. í Svíþjóð hefur 
íhlutun á framvirkum markaði stundum verið 
beitt til þess að dylja íhlutun, því að einungis 
staðgreiðsluviðskipti koma fram sem breyt-
ingar á gjaldeyrisvaraforða. Norðmenn hafa 
einnig notað framvirka íhlutun í töluverðum 
mæli, enda er framvirki gjaldeyrismarkaður-
inn mikilvægur, einkum í olíuviðskiptum. 
Með framvirkri íhlutun má einnig takmarka 
samtíma áhrif gjaldeyrismarkaðsíhlutunar á 
lausafjárstöðu. Til skamms tíma hefur fram-
virk íhlutun svipuð áhrif og inngrip með mót-
vægisaðgerðum, þar sem áhrif á lausafjár-
stöðu frestast uns afhending gjaldeyris fer 
fram. 

Þátttakendur á norrænu millibankamörk-
uðunum eru töluvert fleiri en fyrirsjáanlegt er 
að verði hér á landi. Þó eru að jafnaði aðeins 
4-10 viðskiptabankar sem hafa meginhluta 
viðskiptanna. Það er því ljóst, að einnig á 
hinum Norðurlöndunum er um fákeppnis-
markað að ræða. Við slíkar aðstæður reynir 
mjög á viðskiptasiðferði og samvinnu við-
skiptabanka og seðlabanka á grundvelli gagn-
kvæms trausts. Reglum um þá áhættu sem 
bönkum er leyft að taka í gjaldeyrisvið-
skiptum er einnig ætlað að stuðla að sam-
keppni og koma í veg fyrir að sterkur banki 

geti ráðið markaðinum. Slíkar reglur gilda á 
öllum Norðurlöndunum nema í Danmörku. í 
Svíþjóð t.d. er leyfilegt hámark gengisáhættu 
banka 10% af eigin fé fyrir hvern gjaldmiðil 
og 20% í heild, en þó hærra fyrir suma banka. 
Svipaðar reglur gilda í Noregi, en í Dan-
mörku hefur nú öllum hömlum verið aflétt.8) 

Gjaldeyrismarkaðir í þróunarríkjum 
Þau þróunarríki sem nýlega hafa byggt upp 

gjaldeyrismarkaði sína hafa í meginatriðum 
farið tvær leiðir. Sum þeirra hafa komið á fót 
svokölluðum uppboðsmörkuðum en önnur 
hafa farið þá leið að byggja upp millibanka-
markað. Meginmunur þessara tveggja leiða 
felst í stærra hlutverki yfirvalda við rekstur 
uppboðsmarkaða. Uppboðsmarkaður er 
skipulagður með þeim hætti, að útflytjendur 
vöru og þjónustu eru skuldbundnir til að selja 
viðkomandi seðlabanka þann gjaldeyri sem 
þeir hafa aflað á því gengi sem síðast var 
skráð. Seðlabanki heldur svo uppboð á því 
magni erlends gjaldeyris sem hann vill selja. 
Seðlabanki ákveður að jafnaði einnig 
ákveðið lágmarksverð hverju sinni. Sé inn-
flutningur háður takmörkunum s.s. innflutn-
ingsleyfum þurfa bjóðendur jafnan að leggja 
fram hluta andvirðis eða andvirði allrar 
þeirrar upphæðar sem þeir hyggjast kaupa. 
Það gengi sem tæmir markaðinn telst mark-
aðsgengi og gildir fram að næsta uppboði, en 
uppboð eru að jafnaði haldin a.m.k. einu 
sinni í viku.9) 

Megineinkenni uppboðsmarkaðarins felst í 

8) Í þessum kafla hefur verið stuðst við gögn, sem 
aflað var í heimsókn nefndar starfsmanna Seðla-
bankans ti l norrænna seðlabanka í mars síðast-
l iðnum. 

9) U m gjaldeyrismarkaði þróunarríkja og reynsl-
una af þeim sjá: Quirk, Peter J., Benedicte Vibe 
Christensen, Kyung-Mo Huh og Toshihko 
Sasaki, Floating Exchange Rates in Developing 
Countries, Experience with Auct ion and Inter-
bank Markets, IMF , Washington, D.C. , maí 
1987 (Occasional Papers No. 53). 
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skipulagningu framboðshliðar hans, þ.e.a.s. 
skilaskyldu útflytjenda gagnvart seðlabanka. 
Slíkt fyrirkomulag er einkum talið henta þar 
sem einn eða fáir útflutningsaðilar afla svo til 
allra útflutningstekna og eru því í aðstöðu til 
þess að ráða markaðinum ef þeir kæra sig um. 
Einhæfur útflutningur er einkenni margra 
minni þróunarríkja og því eðlilegt að sum 
þeirra hafi valið þessa leið. Jafnframt felur 
uppboðsmarkaður oft í sér meiri opinbera 
íhlutun. T.d. er hluta þess gjaldeyris sem 
skilað er til seðlabanka oft varið til opinberra 
þarfa, á gengi sem víkur frá markaðsgengi. 

Þar sem gengið verður til á uppboðsmark-
aði verður þróun þess að jafnaði ekki eins 
samfelld og raunin er þar sem millibanka-
markaðir starfa. Þetta er ókostur þar sem 
hlutfall utanríkisviðskipta af landsfram-
leiðslu er hátt og áhersla lögð á að draga úr 
óvissu samfara sveiflum í gengi. 

Á millibankamarkaði ákvarðast gengið á 
grundvelli samninga banka við viðskiptavini 
og sín á milli. Millibankamarkaður hefur að 
jafnaði orðið fyrir valinu þar sem fjármagns-
og peningamarkaðir hafa náð nokkrum 
þroska og nægur fjöldi viðskiptabanka og 
gjaldeyrismiðlara er fyrir hendi til þess að 
tryggja sæmilega virka samkeppni. Þó eru 
dæmi þess að millibankamarkaðir starfi í 
löndum með aðeins 3 starfandi viðskipta-
banka. Skortur á þekkingu og reynslu hins 
opinbera til þess að starfrækja uppboðs-
markað hefur einnig vegið þungt í sumum til-
vikum. 

Þótt flest þróunarríki sem komið hafa á fót 
millibankamarkaði á undanförnum árum hafi 
viðhaldið einhvers konar skilaskyldu, er slík 
kvöð engan veginn nauðsynlegur þáttur í 
starfsemi millibankamarkaðar. Stundum eru 
slíkar kvaðir sprottnar af þörfum hins opin-
bera fyrir gjaldeyri til ákveðinna verkefna og 
er oft beitt samhliða öðrum innflutnings- og 
gjaldeyrishöftum. Hins vegar er reynt að 
tryggja eðlilega samkeppni á markaðinum 
með ýmsum reglum um viðskiptahætti, sem 
jafnframt er ætlað að sporna við því að óhóf-
leg áhætta sé tekin í gjaldeyrisviðskiptum. 

Víðast hvar eru t.d. reglur um hámark og lág-
mark gjaldeyrisstöðu banka, sem m.a. er 
ætlað að sporna við innherjaviðskiptum. Við 
setningu slíkra reglna hefur að jafnaði verið 
tekið mið af stöðu bankans yfir nýliðið tíma-
bil. 

Í öðru lagi hafa víða verið settar reglur um 
hámarksupphæð gjaldeyris sem leyfilegt er að 
afhenda einum banka. Þessar reglur eru 
settar til þess að koma í veg fyrir að einhver 
einn banki geti ráðið markaðinum hvað 
snertir flæði gjaldeyris. Slíkar reglur þykja 
einkum nauðsynlegar þar sem eitt eða fá 
útflutningsfyrirtæki afla nær allra útflutnings-
tekna og gætu því náð óhóflega sterkri mark-
aðsstöðu með því að fela einum banka eða 
miðlara öll sín gjaldeyrisviðskipti. Takmark-
anir á stöðu og flæði knýja banka og gjaldeyr-
ismiðlara til viðskipta sín á milli eða við seðla-
banka ef allir aðilar hafa náð leyfilegum 
mörkum. 

Þriðja reglan sem beitt er til þess að stuðla 
að eðlilegum viðskiptaháttum er regluleg 
skráning gengis með þátttöku helstu viðskipta-
aðila og seðlabanka. Slík skráning fer að jafn-
aði fram a.m.k. einu sinni í viku. Gengið er 
þá að jafnaði skráð þannig að gefi sem mest 
viðskiptamagn. Á skráningarfundi eiga bank-
arnir viðskipti sín á milli á hinu skráða gengi. 
Einkum í þeim tilvikum þar sem viðskiptaað-
ilar eru fáir og tilhneigingar gætir til samráðs á 
markaðinum er skráningarfundurinn talinn 
mikilvægt tæki til þess að bæta eftirlit seðla-
banka og koma í veg fyrir misnotkun. 

Reynsla þróunarríkja bendir til þess, að 
gjaldeyrismarkaðir geti starfað með nokkuð 
eðlilegum hætti þrátt fyrir óþroskað fjármála-
kerfi. Óttinn um að smæð íslenska markaðar-
ins geri eðlilega starfsemi slíks markaðar 
óhugsandi virðist því a.m.k. að nokkru leyti 
ástæðulaus. Með tilliti til þess að hérlendis 
yrði um stýrt flot innan nokkuð þröngra vik-
marka að ræða (markagengiskerfi), en ekki 
óháð flot eins og mörg þróunarríkjanna hafa 
tekið upp, má þó segja að enn meira muni 
reyna á að vel takist til hér. 
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IV. Hlutverk gengisskráningar 
Fyrirkomulag gengisskráningar10 getur 

verið með margvíslegum hætti. Skulu hér 
taldir nokkrir valkostir. 

1. Gengi gjaldmiðils er ákvarðað einhliða af 
seðlabanka eða stjórnvöldum og er bind-
andi fyrir alla markaðsaðila (sbr. hið 
íslenska fyrirkomulag). 

2. Gengi gjaldmiðils er skráð á fundi nokk-
urra helstu viðskiptaaðila þ.m.t. seðla-
banka. Hið skráða gengi er bindandi fyrir 
alla markaðsaðila (t.d. Danmörk 1953-
1981). 

3. Sama og2., nema hvað hið skráða gengi er 
ekki bindandi fyrir markaðsaðila (t.d. 
Danmörk 1981-1991). 

4. Seðlabanki skráir gengi á grundvelli þeirra 
viðskipta sem eiga sér stað á millibanka-
markaði. Skráð gengi er til leiðbeiningar 
og hefur e.t.v. lögformlega þýðingu í 
dómsmálum og samningum en ekki að 
öðru leyti. 

5. Engin formleg gengisskráning á sér stað. 
Seðlabanki getur engu að síður safnað og 
birt upplýsingar um gengi. Það gengi sem 
Seðlabanki, eða hver sú stofnun sem slíka 
upplýsingaöflun stundar, birtir hefur ein-
ungis upplýsingagildi og viðskiptaaðilum 
er í sjálfsvald sett hvort eða á hvern hátt 
þeir nota það (Norðurlönd í dag). 

10) Hér er „skráning" oftast notuð í sömu merkingu 
og orðið „ f ix ing" í ensku. „Fixing" er reyndar 
nokkuð margrætt hugtak, en „skráning" e.t.v. 
enn margræðara. „Fixing" felur í sér formlegan 
gjörning sem ætlað er að hafa áhrif á ákvörðun 
gengis ef ekki ákvarða það beint. Það getur 
táknað hvort heldur sameiginlega ákvörðun 
helstu markaðsaðila sem ákveða gengið á grund-
velli markaðsaðstæðna eða einhliða ákvörðun 
stjórnvalda eða seðlabanka og verið hvort heldur 
bindandi eður ei. „Fix ing" er þó ekki notað um 
þá athöfn eina og sér að skrá það gengi sem við-
skipti hafa farið fram á yfir daginn, þ.e.a.s. á 
sambærilegan hátt og verðkannanir eru gerðar. 
íslenska orðið „skráning" mætti hins vegar vel 
nota í þeirri merkingu. 

Eins og fyrirkomulagi gengismála á Íslandi 
er nú háttað er í raun lítill munur á gengis-
ákvörðun og gengisskráningu. Það gengi sem 
Seðlabankinn skráir er um leið ákvarðað fyrir 
alla markaðsaðila. Með tilkomu gjaldeyris-
markaðar gæti hér orðið breyting á. Gengi 
skráð af Seðlabanka þarf ekki að vera bind-
andi fyrir markaðsaðila. Gengið gæti því átt 
eftir að breytast margsinnis yfir daginn eftir 
að formleg gengisskráning hefur átt sér stað. 
Raunar er engan veginn sjálfgefið að nokkur 
formleg eða opinber gengisskráning eigi sér 
stað. Opinber skráning getur einnig verið 
með mjög margvíslegum hætti og gegnt 
ólíkum hlutverkum. 

Margar þjóðir sem búa við gjaldeyris-
markað hafa enga formlega gengisskráningu. 
Nú er svo komið, að ekkert Norðurlandanna 
hefur slíka skráningu. Í Danmörku og Noregi 
var formlegri gengisskráningu hætt á síðasta 
ári. Eftir sem áður birta danski og norski 
seðlabankinn gengi gjaldmiðla landanna 
byggt á upplýsingum um markaðsgengi sem 
aflað er á símafundi margra seðlabanka. 
Flestir danskir og norskir bankar hafa notað 
það gengi sem seðlabankarnir birta sem 
grundvöll í minni háttar viðskiptum.11) 

Skráning gengis á sér aldalanga sögu á 
Norðurlöndum, allt frá lokum 18. aldar. Frá 
tímum heimskreppunnar og fram á 6. áratug-
inn var um einhliða ákvörðun seðlabankanna 
að ræða, en þegar takmörkuð starfsemi gjald-
eyrismarkaða hófst að nýju á 6. áratugnum 
komst gengisskráningin í hendur gengis-
skráningarnefnda sem samanstöðu af full-
trúum stærstu viðskiptabanka og seðlabanka. 
Nefndirnar skyldu ákvarða gengið á grund-
velli markaðsviðskipta. Hið skráða gengi var 
bindandi fyrir alla viðskiptaaðila. Þegar kom 
fram á áttunda áratuginn fór að bera verulega 
á því að reglur um gengisskráningu og gjald-

11) Anderson, Bent: The Fixing of Exchange Rates 
at Danmarks Nationalbank, Danmarks Natio-
nalbank. Monetary Review. Nóvember 1991. 
Svor, Anders: Valutakursnoteringen pá Oslo 
Börs er avviklet, Penger og Kredit 3/91. 
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eyrisviðskipti væru sniðgengnar. Tæknifram-
farir leiddu til stöðugra viðskipta yfir daginn á 
breytilegu gengi og óvissa jókst mjög í gengis-
málum eftir að Bretton-Woods-fastgengis-
kerfið leið undir lok. Bannið við viðskiptum á 
öðru gengi en því sem gengisskráningar-
nefndin ákvað var sniðgengið m.a. með 
stuttum framvirkum (allt að þriggja daga) 
viðskiptum, en gengi á framvirkum markaði 
var frjálst. Þetta leiddi til þess að ákveðið var 
að aflétta þessum ákvæðum. í Danmörku var 
þeim t.d. aflétt að hluta árið 1981 og með öllu 
árið 1988. Gengisskráningarnefndir héldu þó 
störfum sínum áfram um sinn og bankar not-
uðu hið skráða gengi áfram í minniháttar við-
skiptum. Samruni í bankakerfinu leiddi til 
þess, að verulega dró úr millibankaviðskipt-
um. Gildi formlegu gengisskráningarinnar 
þótti þá hafa misst gildi sitt að verulegu leyti 
og var henni því hætt. 

Formleg gengisskráning gegnir e.t.v. þrí-
þættu hlutverki. í fyrsta lagi er hún tæki til 
þess að auka stöðugleika í gengisákvörðun. 
Gengisskráningin er vettvangur seðlabanka 
til þess að láta í ljós áform sín í gengismálum. 
Hún setur því tóninn fyrir viðskipti dagsins, 
mótar væntingar og þar með kaup- og sölutil-
boð stærstu viðskiptaaðila markaðarins. Við-
skiptafundur sem skráning gengisins fer fram 
á er einnig vettvangur fyrir bein inngrip seðla-
banka. Í öðru lagi er formleg gengisskráning 
tæki til að miðla upplýsingum til allra aðila 
markaðarins, einnig þeirra sem taka ekki þátt 
í sjálfri gengisskráningunni. Hið skráða gengi 
er að öllu jöfnu stefnumarkandi fremur en hin 
ýmsu gengi sem myndast í viðskiptum yfir 
daginn. Viðskiptaaðilar eru líklegir til að hika 
við viðskipti á gengi sem víkur stórlega frá 
hinu skráða gengi, því að stór frávik frá 
skráðu gengi gefa til kynna að líkur séu á 
íhlutun seðlabanka er gæti leitt til hagstæðari 
kjara fyrir annan hvorn viðskiptaaðilann. 
Þannig getur gengisskráning stuðlað að 
auknum stöðugleika með því að gera stórar 
sveiflur ólíklegri, einkum ef viðskiptamagn er 
óreglulegt. í þriðja lagi veitir formlegur 
skráningarfundur seðlabanka mikilvæga inn-

sýn í markaðinn, stuðlar að bættu eftirliti og 
dregur þar með úr hættu á misnotkun mark-
aðsaðila á stöðu sinni, einkum þar sem um 
fákeppni er að ræða. 

Algerlega bindandi skráning á gengi kemur 
tæpast til greina eins og málum er háttað. 
Með nútímatækni og auknu frjálsræði í gjald-
eyrisviðskiptum skapar slíkt fyrirkomulag 
tækifæri til ótæpilegs hagnaðar á misvirðis-
kaupmennsku sökum mismunar sem myndi 
skapast yfir daginn á milli þess gengis sem 
skráð yrði að morgni og þess gengis sem sam-
ræmdist gengisbreytingum á alþjóðlegum 
markaði. Spákaupmaður gæti þá hugsanlega 
keypt gjaldmiðil, sem hækkað hefði í verði á 
erlendum mörkuðum, af íslenskum banka á 
mun lægra gengi en fæst á erlendum mörkuð-
um, skipt honum fyrir annan gjaldmiðil er-
lendis og því næst á ný yfir í hinn upphaflega 
gjaldmiðil í íslenskum banka. Þannig mætti 
hugsanlega ná miklum hagnaði á skömmum 
tíma með því að velta sömu krónunum marg-
sinnis á kostnað bankans. Ymis milliskref í átt 
til gjaldeyrismarkaðar er þó hægt að taka til 
þess að koma í veg fyrir ofangreint vandamál. 

VI. Nokkur íhugunarefni við uppbyggingu 
gjaldeyrismarkaðar á Íslandi 

Við uppbyggingu virks gjaldeyrismarkaðar 
er margs að gæta og hér verður aðeins fjallað 
um fáein atriði. 

Samkeppni, 
Meðal þess sem nokkrum áhyggjum veldur 

við uppbyggingu millibankamarkaðar á ís-
landi er samspil fákeppni í millibankavið-
skiptum og í útflutningsviðskiptum. Ef fáir 
útflutningsaðilar með sameiginlegahagsmuni 
eiga öll sín gjaldeyrisviðskipti við einn og 
sama bankann, sem í ofanálag á verulegra 
hagsmuna að gæta vegna útlána til hinna 
sömu atvinnugreina, aukast mjög líkur á 
samráði markaðsaðila. Hjá útflutningsgrein-
unum geta togast á tvenns konar hagsmunir: 
Hagsmunir þeirra sem útflytjenda eða sem 
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eigendá gjaldeyris. Þegar árferði er gott og 
von er á gengishækkun hefur útflytjandinn 
sem eigandi erlends gjaldeyris hag af því að 
skila sínum gjaldeyri sem fyrst inn á markað-
inn áður en hver króna verður dýrari. Sem 
útflytjanda felst hagur hans hins vegar í því að 
halda gengi lágu. Ef markaðshlutdeild fárra 
útflutningsaðila með sömu hagsmuni er nægi-
leg, gæti hið síðarnefnda sjónarmið haft yfir-
höndina. Sé samkeppni meðal útflytjenda á 
gjaldeyrismarkaði næg, þannig að enginn 
einn útflytjandi eða samtök þeirra geti haft 
marktæk áhrif á gengið, ætti hagur útflutn-
ingsaðilans af lágu gengi hins vegar ekki að 
breyta neinu um hegðun hans. 

Reynsla Norðurlandaþjóða af starfsemi 
gjaldeyrismarkaða bendir ekki til þess, að hér 
sé um óyfirstíganleg vandamál að ræða. Einn-
ig þar er um fákeppnismarkaði að ræða sem 
byggja verður á trausti á milli viðskiptaaðila. 
Eigi að síður er nauðsynlegt að gefa þessu 
vandamáli ríkan gaum. Reglur um gjaldeyris-
stöðu banka og skilaskyldu viðskiptaaðila 
þarf m.a. að setja með hliðsjón af áhrifum 
þeirra á samkeppni. 

Millibanka- eða uppboðsmarkað? 
Flest rök virðast hníga að því, að milli-

bankamarkaður verði fyrir valinu við 
íslenskar aðstæður. Þótt mikil samþjöppun 
útflutningstekna á hendur fárra útflutnings-
samtaka mæli e.t.v. með uppboðsmarkaði 
virðast flest önnur rök mæla með milli-
bankamarkaði. Þróun fjármagns- og pen-
ingamarkaða og almenn þjóðfélagsleg gerð 
er mun líkari því sem tíðkast meðal þjóða 
sem starfrækja millibankamarkað. Það 
vandamál sem skapast af markaðsstöðu 
útflutningssamtaka í sjávarútvegi og yfir-
burðastöðu Landsbankans ætti að vera 
mögulegt að leysa með öðrum hætti. 
Nokkrar meginástæður eru fyrir því að rétt 
er að mæla með millibankamarkaði við 
íslenskar aðstæður. 

Í fyrsta lagi virðist slíkt fyrirkomulag 
tryggja betur þá samfelldni og stöðugleika í 
gengisþróun sem sóst er eftir. Á millibanka-

markaði verða breytingar á gengi að jafnaði 
tíðari og í smærri þrepum en á uppboðsmark-
aði. Í öðru lagi virðist sem slíkt fyrirkomulag 
veiti seðlabanka fleiri og betri tækifæri til þess 
að fylgjast með ástandi markaðarins, þ.m.t. 
væntingum markaðsaðila. Hreyfingar á gengi 
milli skráningarfunda, ef slíkir fundir eru 
haldnir, gætu þannig t.d. gefið mikilsverðar 
upplýsingar um ástand markaðarins, sem og 
þau boðskipti sem eiga sér stað á sjálfum 
skráningarfundinum. í þriðja lagi virðist slíkt 
kerfi nýta best þá reynslu og þekkingu sem er 
fyrir hendi í bankakerfinu. Þekking og reynsla 
af uppboðsmörkuðum er hins vegar lítil. í 
fjórða lagi ber að meta nokkurs sambærileika 
við starfandi markaði í nálægum löndum, 
einkum með hliðsjón af nánari tengslum við 
Evrópu og hugsanlegri samvinnu í gengis-
málum í framtíðinni. Evrópuríkin, einkum 
þó Norðurlönd, eru einnig nærtækust hvað 
varðar ráðgjöf og miðlun reynslu. Loks má 
svo nefna, að reynslan virðist sýna, að milli-
bankamarkaðir verði síður fyrir barðinu á 
raskandi opinberri íhlutun. 

Umbætur á peningamarkaði 
Til þess að tryggja að gjaldeyrismarkaður 

gegni því hlutverki sem honum er ætlað í sam-
ræmi við mótaða fastgengisstefnu, er nauð-
synlegt að hyggja að því hvort skipulag og 
tæki til stjórnunar peningamála séu með þeim 
hætti, að möguleikar Seðlabankans til þess að 
tryggja stöðugleika gengisins til langs tíma 
séu nægilega góðir. Tryggja þarf íhlutunar-
möguleika Seðlabankans á tvennum víg-
stöðvum, á sjálfum gjaldeyrismarkaðinum og 
á almennum peningamarkaði. 

Hvað varðar aðstæður á peningamarkaði, 
er ljóst að úrbóta er þörf ef unnt á að vera að 
tryggja stöðugleika í gengismálum með pen-
ingamarkaðsaðgerðum. íslenskur peninga-
markaður er tæpast nægilega þroskaður til 
þess að geta orðið vettvangur íhlutunar Seðla-
bankans. Sem stendur skortir verulega á að 
markaður milli peningastofnana sé nægilega 
skipulagður til þess að verða miðstöð vaxta-
myndunar fyrir allt peningakerfið. 
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Forsenda þess að Seðlabankinn geti rekið 
sjálfstæða peningastefnu er að lokað verði 
fyrir óheftan aðgang ríkissjóðs að yfirdráttar-
lánum í Seðlabankanum, sem veldur því að 
ríkissjóður getur skotið sér undan því að 
markaðssetja skammtíma fjárþörf sína. 
Skammtíma vaxtamyndun verður ekki eðli-
leg fyrr en þessum sjálfvirka aðgangi ríkisins 
að lánsfé lýkur. Því þarf að breyta fyrirkomu-
lagi fjármögnunar ríkissjóðs í Seðlabanka frá 
núverandi yfirdráttarheimildum yfir í mark-
aðshæft form. Að svo búnu getur Seðlabank-
inn stýrt markaðssetningunni og þar með öðl-
ast þau áhrif á vexti sem nauðsynleg eru til 
þess að geta stýrt gengi á gjaldeyrismarkaði. 

VII. Lokaorð 
Áform um að koma á fót millibankamark-

aði, þar sem daglegt gengi krónunnar ákvarð-
ast innan ákveðinna marka, eru rökrétt fram-
hald þeirrar þróunar í átt til frjálsra fjár-
magns- og gjaldeyrisviðskipta sem nú er hafin 
og halda mun áfram á næstu árum. Án virks 
gjaldeyrismarkaðar gætu áformaðar breyt-
ingar næstu ára komið hagstjórn á Íslandi í 
verulegan vanda. En auk þessara augljósu 
ástæðna eru ýmis rök sem benda til þess að 
starfsemi virks gjaldeyrismarkaðar innan 
ramma fastgengisstefnu geti orðið bæði kjöl-
festa og vettvangur bættrar hagstjórnar og 
einnig mælikvarði á árangur hennar sem 
veitir ákveðið pólitískt aðhald. Þróunin í átt 
til aukinnar efnahagslegrar samvinnu í Evr-
ópu og víðar kallar á aðlögun íslensks gjald-
eyrismarkaðar að þeim aðferðum sem tíðkast 
í helstu viðskiptalöndum Íslendinga. Við 
uppbyggingu gjaldeyrismarkaðar geta Íslend-
ingar byggt á reynslu margra þjóða nær og 
fjær. Reynslan virðist sýna að slíkur mark-
aður sé mögulegur, jafnvel við aðstæður sem 

eru frumstæðari en hér. Samkvæmt samn-
ingnum um EES ber Íslendingum að aflétta 
hömlum á skammtíma fjármagnshreyfingum 
fyrir árslok 1994. Æskilegt er að nokkur 
reynsla af starfsemi virks gjaldeyrismarkaðar 
hafi fengist fyrir þann tíma. Þann skamma 
tíma sem er til stefnu verður því að nota vel til 
þess að undirbúa starfsemi gjaldeyrismark-
aðar eins vandlega og frekast er unnt. 
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Þorvaldur Gylfason: 

Veiðigjald og gengi 

Í umræðum um sölu veiðileyfa eða álagn-
ingu veiðigjalds á undanförnum árum hefur 
gengisstefnu stjórnvalda oft borið á góma. 
Ýmsir talsmenn veiðigjaldshugmyndarinnar 
hafa fært rök að því, að veiðigjaldi þyrfti að 
fylgja (tímabundin) gengislækkun, aðallega 
til að auðvelda útgerðarfyrirtækjum aðlögun 
að gjaldinu og jafna aðstöðumun sjávarút-
vegs og annarra atvinnuvega. 

Þessi rök eru ekki einhlít. Sporin hræða. 
Gengisfellingar liðinna ára hafa valdið 
miklum usla í efnahagslífinu - að nokkru leyti 
vegna þess að vísu, að þeim var ekki fylgt eftir 
með nauðsynlegu aðhaldi í ríkisfjármálum og 
peningamálum til mótvægis. Auk þess eiga 
stjórnvöld nú að ýmsu leyti betri kost á því en 
áður að hafa áhrif á raungengi án gengisbreyt-
ingar. Þessari grein er ætlað að bregða birtu á 
þessar hugmyndir og brjóta þær til mergjar. 

I. Gengisstefna og afkoma sjávarútvegs 
Gengisskráning krónunnar á liðnum árum 

hefur tekið mið af afkomu sjávarútvegsins 
fyrst og fremst. Þessi stefna hefur helgazt af 
því, að útvegurinn gegnir lykilhlutverki í 
gjaldeyrisöflun þjóðarinnar. Hlutdeild sjáv-
arútvegs í gjaldeyristekjum landsmanna er nú 
nálægt helmingi. Ferillinn hefur iðulega verið 
sá, að verðbólga hér heima umfram verð-
bólgu erlendis hefur hækkað raungengi krón-
unnar hægt og sígandi, svo að samkeppnis-
staða og rekstrarafkoma útflutningsatvinnu-
veganna hefur versnað smátt og smátt. 

Stjórnvöld hafa gripið inn í þennan feril með 
því að fella gengið með reglulegu millibili til 
að jafna þessi met og koma raungenginu aftur 
í það horf, að afkoma sjávarútvegsins væri 
þokkaleg í einhverjum skilningi. Við þessi 
skilyrði hafa aðrir útflutningsatvinnuvegir átt 
erfitt uppdráttar, þar eð þeir hafa hvorki búið 
við eins hagstæð náttúruskilyrði og útgerðin 
né átt aðgang að ókeypis hráefni um árabil 
eins og hún. Þetta er mikilvægur hluti skýr-
ingarinnar á því, hvers vegna atvinnulíf þjóð-
arinnar er ennþá jafneinhæft og raun ber 
vitni, þrátt fyrir ítrekaðar heitstrengingar 
stjórnvalda á liðnum árum um að skapa skil-
yrði til fjölbreyttara atvinnulífs í landinu. 
Jafnframt hefur þráfelld ofnýting fiskstofn-
anna umhverfis landið dregið úr hagvaxtar-
möguleikum þjóðarbúsins í framtíðinni. 

Hvers vegna hafa stjórnvöld kosið að miða 
gengisskráningu krónunnar við afkomu sjáv-
arútvegsins fyrst og fremst í stað þess að líta á 
þarfir þjóðarbúsins í heild? Því er ekki auð-
velt að svara, því að stjórnvöld hafa ekki 
gefið viðhlítandi skýringu á þessari viðmiðun. 
Þessi gengisviðmiðun var skiljanleg á fyrri 
hluta þessarar aldar, þegar gjaldeyrisöflun 
þjóðarinnar átti sér stað í sjávarútvegi að 
langmestu leyti, en hún á ekki við nú, þegar 
helmingur gjaldeyristeknanna á upptök sín 
utan sjávarútvegs. Eftir á að hyggja kann það 
að hafa vakað fyrir stjórnvöldum að dreifa 
arðinum af fiskimiðunum til þjóðarinnar 
gegnum hærra raungengi og um leið ódýrari 
innflutning en ella hefði verið í boði, eins og 
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raun varð á. Hvað sem því líður, hefur 
hágengisstefnan að sínu leyti verið öðrum 
atvinnuvegum þung í skauti, þótt innflutt 
aðföng hafi að vísu verið ódýrari en ella, og 
hún hefur valdið þrálátum halla á viðskiptum 
við útlönd og meðfylgjandi skuldasöfnun í 
útlöndum. Að öðrum kosti hefði mikill hagn-
aður myndazt í sjávarútvegi í skjóli hag-
stæðra náttúruskilyrða og ókeypis aðgangs 
útgerðarinnar að fiskimiðum þjóðarinnar, og 
lífskjör almennings hefðu verið lakari í 
skugga hærra innflutningsverðlags. Óvart eða 
vitandi vits hafa stjórnvöld þannig notað 
gengisskráninguna meðal annarra hagstjórn-
artækja til að jafna tekjuskiptinguna á milli 
útvegs og almennings á kostnað komandi 
kynslóða.1) 

Þessum ferli er lýst á meðfylgjandi mynd. 
Hugsum okkur, að raungengi krónunnar 
samrýmist þokkalegri afkomu sjávarútvegs-
ins í heild í upphafspunktinum A, þar sem 
raungengisvísitalan er 100. Með tímanum 
hækkar verðlag örar hér heima en erlendis 

1) Nánari lýsingu á þessu fyrirkomulagi er að finna í 
grein Jóhannesar Nordal og Sigurgeirs Jóns-
sonar, „Aukn ing útflutnings er forsenda góðra 
l í fskjara", Fjármálatíðindi, 15. árg., 1968, bls. 
189-200. 

(vegna slakrar stjórnar í ríkisfjármálum og 
peningamálum meðal annars), þannig að 
raungengið rís og samkeppnisstaða útflutn-
ingsatvinnuveganna versnar eftir því, unz 
punktinum B er náð, þar sem raungengið er 
120, en þá fella stjórnvöld gengið til að koma 
raungenginu aftur í upphaflegt horf í punkt-
inum C. Síðan fer allt á sömu leið, úr CíD og 
aftur í E. Raungengið er því 110 að meðaltali, 
sem er hærra en sjávarútvegurinn þolir, því 
að hann þarf raungengið 100 til að hagnast 
eðlilega samkvæmt forsendu. Sjávarútvegur-
inn er því rekinn með tapi að j afnaði og safnar 
skuldum. Ef ríkisvaldið hefði betri stjórn á 
fjármálum og peningamálum og öðrum 
þáttum efnahagsstefnunnar, þannig að verð-
lag hækkaði ekki hraðar hér en erlendis, gæti 
raungengið haldizt stöðugt. Ferill raun-
gengisins væri þá lárétt lína gegnum punktana 
A, C og E, og sjávarútvegur byggi við eðli-
legan hagnað. Stjórnvöld þyrftu þá ekki að 
hrófla við gengi krónunnar til að jafna metin á 
milli innlendrar og erlendrar verðbólgu og 
tryggja viðunandi afkomu í sjávarútvegi. 

II. Raungengið flýtur, þótt nafngengið sé fast 
Með þessu er ekki verið að gefa það í skyn, 

að allur vandi stjórnvalda í gengismálum leys-
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ist af sjálfu sér, þótt innlendri verðbólgu sé 
haldið í nánd við verðbólgu í útlöndum. Þetta 
stafar af því, að raungengið leitar sjálfkrafa 
til jafnvægis smám saman, þar sem framboð 
og eftirspurn gjaldeyris standast á, óháð því, 
hvort nafngengið er fast eða á floti. Þetta 
gerist, þegar greiðslujöfnuður (eða viðskipta-
jöfnuður) er í jafnvægi. Þar eð útvegurinn 
býr við gjöful skilyrði frá náttúrunnar hendi 
og á auk þess aðgang að ókeypis hráefni ólíkt 
öðrum útflutningsatvinnuvegum við frjálsar 
veiðar, getur hann allajafna borið hærra 
raungengi en þeir. Jafnvægisraungengið 
verður því hærra en ella að öðru jöfnu. 
Kostnaður útgerðarinnar er með öðrum 
orðum vanmetinn í hagkvæmnisútreikn-
ingum hennar, þar eð útvegsfyrirtækin hafa 
enga ástæðu til að reikna með þeim kostnaði, 
sem þau leggja hvert á annað með því að 
veiða hvert frá öðru. Þess vegna hallar á aðra 
útflutningsatvinnuvegi en útgerð við þessa 
skipan. Veiðigjaldi er einmitt ætlað að jafna 
þennan mun, svo að iðnaður (þar á meðal 
fiskvinnsla), verzlun og þjónusta geti náð 
traustri fótfestu í atvinnulífinu til jafns við 
sjávarútveg. Veiðigjald væri kostnaðarauki 
fyrir útgerðina, þannig að hún þyrfti á lægra 
raungengi að halda til að komast af að öðru 
jöfnu. Þess vegna yrði jafnvægisraungengið 
fyrir þjóðarbúskapinn í heild lægra í fyrstu en 
ella með veiðigjaldi en án gjalds að öðru 
gefnu. Frjálst framsal kvóta án veiðigjalds í 
almannasjóð felur líka í sér tilætlaðan kostn-
aðarauka fyrir einstaka kvótakaupendur- og 
fyrir útgerðina í heild að svo miklu leyti sem 
sumir kvótaseljendur hætta útgerð (og hirða 
kvótasölutekjurnar). 

Með tímanum ætti útvegurinn þó að geta 
borið hærra raungengi smám saman vegna 
aukinnar rekstrarhagkvæmni í skjóli veiði-
gjalds (eða frjálss framsals á kvótum án 
gjalds), og þá nytu aðrir atvinnuvegir góðs af 
því vinnuafli og fjármagni, sem gengi af í 
sjávarútvegi, og gætu því líka borið hærra 
raungengi en ella. Þetta gæti gerzt af sjálfu 
sér: Aukin hagkvæmni myndi draga úr gjald-
eyrisnotkun í sjávarútvegi og þrýsta raun-

genginu upp á við með því móti. Það er á hinn 
bóginn hugsanlegt, að samþjöppun auðs á 
fáar hendur í sjávarútvegi í skjóli núverandi 
kvótakerfis án veiðigjalds myndi leiða til 
lækkunar raungengis smám saman, eins og 
Markús Möller hagfræðingur og Þórólfur 
Matthíasson lektor hafa bent á í rökræðum 
um málið.2) 

Rök þeirra eru þau, að fáir útvegsmenn 
með mikinn auð á milli handa séu líklegir til 
að koma meiri hluta auðsins í lög erlendis en 
almenningur yfirleitt. Þess vegna myndi hag-
ræðing í sjávarútvegi í núverandi kvótakerfi 
með frjálsu framsali án gjalds knýja eftir-
spurn eftir erlendum gjaldeyri upp á við og 
raungengið niður á við smám saman, þannig 
að innflutningsverðlag myndi hækka og lífs-
kjör almennings versna eftir því. Hér er gert 
ráð fyrir því, að kostnaðarauki útgerðarinnar 
í kjölfar hagræðingar sé óháður því, hvort 
útvegsmenn kaupi kvóta hver af öðrum eða af 
almenningi; aðalatriðið sé það, að útvegs-
menn beri sama viðbótarkostnað vegna 
kvótakaupa, hvort sem viðtakendur kvóta-
söluteknanna eru fyrrverandi útgerðarmenn 
eða fólkið í landinu. 

Þessi rök eru athyglisverð, en um þau virð-
ist þó ekki hægt að fullyrða með vissu að svo 
komnu máli, enda er engum reynslurökum til 
að dreifa í þessu efni. Niðurstaðan er því sú, 
að raungengið lækkar að öllum líkindum í 
kjölfar veiðigjalds eða frjálss framsals á var-
anlegum kvótum í bráð, en getur hvort heldur 
hækkað eða lækkað, þegar frá líður, eftir því 
hvaða áhrif hagkvæmni í sjávarútvegi og 
auknar kvótasölutekjur útvegsmanna hafa á 
eftirspurn eftir erlendum gjaldeyri. 

III. Samband gjalds og gengis 
Höldum áfram. Hugsum okkur nú, að enn 

sígi á ógæfuhlið: Verðbólga sé meiri hér 
heima en erlendis og raungengið hækki úr E í 
F eina ferðina enn, þannig að 

2) Sjá grein Þórólfs Matthíassonar, „Verður Ísland 
fátækt um aldamót?", Hagmál, 32. árg., 1992. 
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útflutningsatvinnuvegirnir berjist í bökkum. 
Hugsum okkur ennfremur til einföldunar, að 
iðnaður, verzlun og útflutningsþjónusta þurfi 
raungengið 80 (samanber punktinn I á mynd-
inni) til að geta þrifizt án veiðigjalds, en sjávar-
útveginum dugi raungengið 100 í punktinum 
G án gjalds (og án frjálss framsals kvóta). Að 
því gefnu að sjávarútvegur annars vegar og 
iðnaður, verzlun og þjónusta á hinn bóginn 
vegi nokkurn veginn jafnt í gjaldeyrisöflun, 
getum við hugsað okkur, að raungengið 90 í 
punktinum H dygði til að halda viðskipta-
jöfnuði í jafnvægi, þannig að við þessu jafn-
vægisgengi væri hagnaður í sjávarútvegi jafn-
mikill og tap iðnaðar, verzlunar og þjónustu. 
Raungengið er hærra í G en í I vegna 
aðstöðumunarins, sem felst í ókeypis hrá-
efnisaðgangi og hagstæðum ytri skilyrðum 
útgerðarinnar. 

Hvað er til bragðs, þegar raungengið hefur 
hækkað úr 100 í 120 einu sinni enn og allir 
útflutningsatvinnuvegir eru reknir með tapi? 
Stjórnvöld eiga þriggja kosta völ: 

• Í fyrsta lagi geta þau haldið að sér höndum 
og beðið eftir því, að markaðsöflin leiði 
raungengið smám saman til jafnvægis í 90, 
þar sem framboð og eftirspurn eftir er-
lendum gjaldeyri vegast á og viðskipta-
jöfnuður er í jafnvægi. Hvernig gæti þetta 
gerzt? Bág afkoma útflutningsatvinnuvega 
og um leið þjóðarbúsins í heild myndi 
knýja innlenda verðbólgu niður fyrir verð-
bólgu erlendis smám saman, meðal annars 
með því að halda hækkun kaupkostnaðar 
innan lands í skefjum, svo að raungengið 
myndi lækka úr 120 í 90. Gallinn við þessa 
aðferð er sá, að verðbólga og vinnulaun 
eru yfirleitt tregbreytileg niður á við. Þessi 
sjálfkrafa aðlögun gæti því tekið langan 
tíma og valdið miklu framleiðslutjóni og 
atvinnuleysi á meðan. Auk þess getur 
gengið mjög á gjaldeyrisforðann, ef raun-
gengi er haldið langt yfir jafnvægismörkum 
langtímum saman. Það er því mjög 
sjaldgæft, að stjórnvöld reyni að fara þessa 
leið. 

• Í annan stað geta stjórnvöld farið sömu 
leið og fyrr: Þau geta fellt gengið úr 120 í 
100 (það er úr í í G á myndinni) til að 
bjarga sjávarútveginum með gamla laginu. 
En þá er vandi iðnaðar, verzlunar og þjón-
ustu óleystur eftir sem áður. Þessir atvinnu-
vegir ná ekki að festa rætur við raungeng-
inu 100. Auk þess er hætt við því, að allt 
fari á sömu leið og fyrr: Verðbólga verði 
meiri heima en erlendis og gengið verði 
fellt annað veifið til að jafna metin. Þessi 
leið er því ekki fýsileg í ljósi reynslunnar. 

• Í þriðja lagi geta stjórnvöld ákveðið að 
fella gengi krónunnar úr 120 í 80 (það er úr 
F í I) , þannig að iðnaður, verzlun og þjón-
usta geti hagnazt eðlilega, og jafnframt 
lagt veiðigjald á útvegsfyrirtæki til að 
tryggja þeim eðlilegan hagnað við raun-
genginu 80. Veiðigjald jafnar aðstöðumun 
sjávarútvegs og iðnaðar, verzlunar og 
þjónustu, svo að útflutningsatvinnuveg-
irnir í heild geta þá borið raungengið 80 í 
punktinum / o g hagnazt eðlilega. Viðskipta-
jöfnuður kemst þá í jafnvægi. Skulda-
söfnun þjóðarinnar erlendis stöðvast. 

Þessa lausn er hægt að túlka með tvennum 
hætti: Annars vegar er hægt að lýsa henni 
þannig, að veiðigjald sé nauðsynleg hliðar-
ráðstöfun með gengisfellingu, enda sé tekjum 
ríkisins af gjaldinu varið framan af til að 
lækka til dæmis virðisaukaskatt og eyða verð-
lagsáhrifum gengisfellingarinnar með því 
móti. Þannig væri hægt að vernda kaupmátt 
heimilanna gegn gengisfellingunni og koma í 
veg fyrir kauphækkunarskriðu af hennar 
völdum. Án veiðigjalds er næstum ógerlegt 
að stemma stigu fyrir aukinni verðbólgu í 
kjölfar gengisfellingar; íslenzkum stjórn-
völdum hefur allavega ekki tekizt það hingað 
til. Hins vegar er hægt að líta svo á, að gengis-
felling sé nauðsynleg hliðarráðstöfun með 
veiðigjaldi til að tryggja það, að útvegurinn í 
heild geti borið gjaldið, áður en árangurinn af 
nauðsynlegri hagræðingu í skjóli gjaldsins er 
kominn í ljós, og einnig til að flýta fyrir því, 
að iðnaður, verzlun og þjónusta fái að njóta 
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ávaxtanna af hagræðingunni.3) Að öðrum 
kosti þyrftu þessir atvinnuvegir að bíða þess, 
að raungengið lækkaði af sjálfu sér úr F í H 
(jafnvægisraungengið án veiðigjalds er 90 
samkvæmt forsendu). Sú bið gæti orðið æði 
löng. Sé nafngenginu haldið föstu, getur 
raungengið þá og því aðeins lækkað, að inn-
lent verðlag og kauplag hækki minna en verð-
lag og kauplag erlendis. Sú niðurstaða getur 
látið á sér standa í landi, þar sem verðbólga 
hefur verið mikil um árabil af ýmsum ástæð-
um, sem stjórnvöld eiga eftir að uppræta að 
mestu leyti. Þar að auki dugir iðnaði, verzlun 
og þjónustu ekki raungengið 90 til að komast 
af; þessir atvinnuvegir þurfa raungengið 80 
samkvæmt forsendu. 

IV. Veiðigjald er forsenda fastgengisstefnu 
Sagan er ekki öll enn. Þegar gengið hefur 

verið fellt úr 120 í 80 (það er úr F í I á mynd-
inni) og veiðigjald hefur verið lagt á til að 
jafna aðstöðu útflutningsatvinnuveganna, 
getur hagræðing í sjávarútvegi í skjóli veiði-
gjaldsins haft áhrif á jafnvægisraungengið, 
eins og fjallað var um að framan. Hagræðing-
in er að sínu leyti líkleg til að hækka raun-
gengið upp fyrir 120. Aukin hagkvæmni í 
rekstri og fjárfestingu gerir útgerðarfyrir-
tækjum kleift að ráða við hærra raungengi en 
ella að öðru jöfnu. Þar að auki flyzt bæði fólk 
og fjármagn úr sjávarútvegi yfir í iðnað, 
verzlun og þjónustu. Við þetta styrkist staða 
þessara atvinnugreina, þannig að þær geta þá 
líka borið hærra raungengi en áður. Sé hag-

3) Ýmsir höfundar hafa gert grein fyrir þessari hlið 
málsins. Sjá Bjarna Braga Jónsson, „Auðl inda-
skattur, iðnþróun og efnahagsleg framtíð 
Íslands", Fjármálatíðindi, 22. árg., 1975, bis. 
103-122; Gylfa Þ. Gíslason, „Ísland, Fríverzlun-
arsamtökin og Efnahagsbandalagið", Fjármála-
tíðindi, 26. árg., 1979, bls. 178-201; og Þorkel 
Helgason, „Veiðigjald t i l viðreisnar", Stefnir, 41. 
árg., 1. tbl . , 1990. Grein Þorkelser endurprentuð 
í Hagsœld í húfi, r itstjórar Þorkell Helgason og 
Örn D. Jónsson (Sjávarútvegsstofnun Háskóla 
Íslands, Reykjavík, 1990), bls. 105-109. 

ræðingin hins vegar látin eiga sér stað smám 
saman með frjálsu framsali kvóta einu saman 
án veiðigjalds, getur aukin eftirspurn eftir er-
lendum gjaldeyri orðið til þess að knýja raun-
gengið niður fyrir 120 og rýra lífskjör almenn-
ings með því móti, ef röksemdir Markúsar 
Möller og Þórólfs Matthíassonar reynast 
réttar. 

Hvar stöndum við þá? Við þurfum í fyrsta 
lagi að velja á milli veiðigjalds og núverandi 
kvótakerfis. Ég hef áður lýst þeirri skoðun í 
löngu máli, að veiðigjald hafi vinninginn, 
bæði af hagkvæmnis- og réttlætisástæðum,4 ' 
og það hafa margir aðrir gert.5) Kjarni þessa 
máls er sá, að alfrjáls aflakvótaviðskipti á full-
komnum markaði gætu að vísu tryggt fulla 
hagkvæmni í útgerð á endanum, en veiðigjald 
er engu að síður nauðsynlegt til að tryggja 
fulla hagkvæmni í þjóðarbúskapnum í heild, 
ekki sízt með því að tryggja hagfelldari sam-
setningu skattheimtunnar en nú tíðkast. 
Þetta stafar af því, að veiðigjald er miklu hag-
kvæmari tekjuöflunarleið en til að mynda 
tekjuskattur, virðisaukaskattur eða innflutn-
ingsgjöld.6) 

Við þurfum í annan stað að ákveða, hvernig 
raungengi krónunnar á að komast í jafnvægi í 
kjölfar veiðigjalds. Hér að framan hef ég fært 
rök að því, að sjálfkrafa aðlögun raungengis-
ins að nýju jafnvægi gæti tekið langan tíma 
vegna þess, að verðbólga er tregbreytileg 
niður á við - ekki sízt í landi, þar sem verð-
bólga hefur verið mun meiri en í nálægum 
löndum um áratugaskeið. Auk þess er hætt 
við áhlaupi á gjaldeyrisforðann, þegar gengi 
gjaldmiðilsins er augljóslega of hátt skráð 

4) Sjá bækur mínar Almannahag (Hið íslenzka bók-
menntafélag, Reykjavík, 1990), og Hagfrœði, 
stjórnmál og menningu (Hið íslenzka bókmennta-
félag, Reykjavík, 1991). 

5) Sjá t i l dæmis Hagsæld í húfi, ritstjórar Þorkell 
Helgason og Örn D. Jónsson (Sjávarútvegs-
stofnun Háskóla Íslands, Reykjavík, 1990). 

6) Þessu sjónarmiði er lýst nánar í grein minni „Um-
skipti: í áföngum eða einum rykk?", Vísbending, 
10. árg., 3. og 4. hefti, 16. og 23. janúar 1992. 
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langtímum saman. Mikill og þrálátur við-
skiptahalli og meðfylgjandi skuldasöfnun 
erlendis eru órækir vottar um það, að gengið 
hefur verið og er enn of hátt skráð. Þess eru fá 
dæmi, að þjóðir hafi reynt að leiðrétta meiri 
háttar misvægi í viðskiptum við útlönd með 
raungengisaðlögun án gengisfellingar. Slíkar 
tilraunir eru allajafna dæmdar til að fara út 
um þúfur. Þó hafa stjórnvöld að ýmsu leyti 
betri skilyrði til þess nú en áður að laða fram 
umtalsverða hagræðingu í efnahagslífinu, til 
dæmis með því að gefa markaðsöflum lausari 
taum í landbúnaði. Lækkun matvöruverðs í 
skjóli aukinnar samkeppni innan lands og er-
lendis frá myndi smám saman draga úr inn-
lendri verðbólgu og lækka raungengi krón-
unnar með því móti að öðru jöfnu, en þetta 
dygði þó ekki eitt sér til að tryggja þá raun-
gengislækkun, sem þörf er á til að koma við-
skiptum við útlönd í jafnvægi. Raunar stafar 
okkur Íslendingum nokkur hætta af því, að 
helztu viðskipta- og samkeppnisþjóðir okkar 
gangi lengra en við í ýmiss konar hagræðingu 
á heimavelli á næstu árum, ekki sízt ef við 
Íslendingar höfnum einir Evrópuþjóða utan 
Evrópubandalagsins. Fari svo, mun draga 
meira úr verðbólgu í öðrum Evrópulöndum 
en hér heima að öðru jöfnu. Þetta mun að 
sínu leyti knýja raungengi íslenzku krón-
unnar upp á við og veikja samkeppnisstöðu 
íslenzks útflutnings á Evrópumarkaði. 

Þegar raungengið er komið langt upp fyrir 
eðlileg mörk, eins og nú háttar, er gengisfell-
ing næstum alltaf óumflýjanleg. En þá ríður 

líka mikið á því, að henni sé fylgt eftir með 
viðeigandi hliðarráðstöfunum, sem duga til 
að halda verðlagi og kauplagi í skefjum. 
Hingað til hafa íslenzk stjórnvöld ekki treyst 
sér til að fylgja gengisfellingum eftir með 
öflugu aðhaldi í ríkisfjármálum og peninga-
málum. Þess vegna verður að fara nýja leið 
næst, þegar gengið brestur. Ég lít svo á, að 
árangursrík gengisfelling sé nánast óhugsandi 
án álagningar veiðigjalds við núverandi 
aðstæður í íslenzku efnahagslífi. Gengisfell-
ing með gamla laginu myndi engum árangri 
skila nema skamma hríð. 

Þessu verða menn að velta fyrir sér nú, því 
að sú stund nálgast, að við Íslendingar 
verðum að gera það upp við okkur, hvort við 
ætlum að binda gengi krónunnar við evrópsku 
mynteininguna ECU til að treysta fastgengis-
stefnuna í sessi, eins og ríkisstjórnin segist 
stefna að. Væri núverandi gengi krónunnar 
bundið við ECU að öðru óbreyttu, er hætt við 
því, að stjórnvöld myndu neyðast til að fella 
gengið skömmu síðar og missa andlitið út á 
við, eins og henti finnsk stjórnvöld seint á síð-
asta ári. Hitt væri hyggilegra að fella gengið 
fyrst og festa það svo, eins og finnska ríkis-
stjórnin hefur viðurkennt í verki, að hún 
hefði heldur átt að gera. Að mínu viti er 
álagning veiðigjalds því forsenda þess, að 
íslenzk stjórnvöld geti framfylgt þeirri stefnu 
sinni að binda gengi krónunnar við ECU, eins 
og hinar Norðurlandaþjóðirnar hafa þegar 
gert. 



Guðmundur Guðmundsson og Magnús Harðarson: 

Sveiflur í landsframleiðslu og 
útflutningi og samanburður við önnur lönd 

Inngangur og helstu niðurstöður 
Íslenskt efnahagslíf er mjög háð sjávarút-

vegi. Þar sem bæði afli og fiskverð eru óstöð-
ug hefur löngum verið álitið að hagkerfi 
okkar sé sveiflukenndara en hjá öðrum 
þjóðum sem búa við svipaðan efnahag. Hér 
verður greint frá tölfræðikönnun á sveiflum í 
landsframleiðslu okkar og útflutningi, sam-
bandi milli þeirra og borið saman við önnur 
lönd. Þetta er endurskoðuð útgáfa á skýrslu 
sem kom út fjölrituð á vegum Hagfræði-
deildar Seðlabankans í janúar 1991. Hún náði 
til áranna 1952-1989 og höfum við ekki hirt 
um að endurtaka reikningana með mælingum 
frá árinu 1990, þar sem ljóst er að þær myndu 
litlu breyta um niðurstöður. 

Könnun okkar nær til Íslands og 11 annarra 
iðnvæddra ríkja eins og fram kemur í töflum 
með útkomum. Stærð á sveiflum í landsfram-
leiðslu og verðmæti útflutnings landanna er 
borin saman og athugað hversu mikil tengsl 
megi finna milli þeirra í hverju landi. í fram-
haldi af þessu var kannað samband útflutn-
ings í einstökum löndum við heildarútflutn-
ing OECD-ríkja og einnig við heildarlands-
framleiðslu iðnríkjanna. Með þessu móti er 
reynt að komast að því að hvort sveiflur í 
hverju landi fyrir sig séu samferða sveiflum í 
öðrum löndum. Að síðustu er prófað hvort 
hagvöxtur, útflutningsaukning og sveiflur 
þessara stærða hafi breyst á athugunartíma-
bilinu (1952-1989). 

Hagvöxtur á Íslandi reyndist vera um mið-
bik meðal landanna sem könnuð voru, en 
hvergi voru sveiflur í landsframleiðslu og 
útflutningi jafn miklar og hér á landi. Tengsl 
landsframleiðslu og útflutnings eru með 
sterkara móti hérlendis og útflutningur fer á 
undan hagvexti. Lítil samfylgni mælist milli 
útflutnings Íslendinga og heildarútflutnings 
OECD-ríkjanna, en sambandið er töluvert 
sterkara í öðrum löndum. Einnig mælist lítil 
samfylgni milli útflutnings hér á landi og 
heildarlandsframleiðslu iðnríkjanna. Því 
virðist sem sveiflur hérlendis séu ekki í takt 
við önnur hagkerfi. Óregluleg aflabrögð og 
sveiflur sem ekki ná mikið út fyrir útflutnings-
markaði okkar yfirgnæfa áhrif erlendra hag-
sveiflna á örar hreyfingar í útflutningi héðan. 
Þessi niðurstaða nær ekki til sambands milli 
langtímaþróunar hagvaxtar á Íslandi og í iðn-
ríkjunum. Þar er sjálfsagt samband á milli, en 
tölfræðiaðferðir sem hér er beitt henta ekki til 
að kanna slíkt. 

Víða hefur dregið úr hagvexti og aukningu 
útflutnings á tímabilinu 1952-1989. Svo virð-
ist einnig hafa verið hér, en mat á þessu er 
ótraust vegna mikillar óreglu. Á Íslandi hefur 
óregla í hagvexti minnkað. 

Við notum talsvert af fagorðum í hagfræði 
og tölfræði. Lítið hefur verið skrifað um töl-
fræði á íslensku, en við fylgjum að mestu 
Orðasafni úr tölfræði sem íslensk málnefnd 
gaf út árið 1990. Erlend mynd nokkurra orða 
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er sýnd í fyrsta skipti sem þau koma fyrir í 
texta hér á eftir. 

Gögn 
Gögn eru að langmestu leyti frá Alþjóða 

gjaldeyrissjóðnum. Notast var við Haggagna-
bankann, árbækur (IFS Yearbook, aðallega 
frá 1982 og 1989) og lítillega við bæði mánað-
arhefti (frá maí og júní 1990) og viðbótarhefti 
með framleiðslutölum (Supplement og Out-
put Statistics, no. 8 1984). Nokkrar tölur voru 
fengnar úr eða reiknaðar út frá gögnum 
OECD, t.d. útflutningsvísitala OECD-ríkj-
anna (OECD National Aecounts 1960-1988, 
1990), hluti gagna fyrir 1989 (OECD Eco-
nomic Outlook, júní 1990, og OECD Quart-
erly National Accounts, no. 1 1990) og sumar 
nýlegar fólksfjöldatölur (Main Economic 
Indicators, apríl 1990). Sumar fólksfjölda-
tölur þurfti að framreikna fyrir 1989. Var þá 
reiknuð út meðalfólksfjölgun í hundraðs-
hlutum (%) síðastliðin 5 ár og þeirri hundraðs-
hlutatölu svo bætt við fólksfjöldann 1988. 

Allar stærðir eru tölur á hvern íbúa á föstu 
verðlagi ársins 1985. Tölur um landsfram-
leiðslu á föstu verðlagi liggja oftast fyrir. Á 
stöku stað varð þó að nota verðvísitölu þjóð-
arframleiðslu til að færa landsframleiðslu á 
fast verðlag. Ávallt þegar rætt er um útflutn-
ing er átt við verðmæti útfluttrar vöru og 
þjónustu eins og þau koma fyrir í þjóðhags-
reikningum. Ekki eru notaðar magntölur þar 
sem útflutningur er færður til fasts verðlags 
með vísitölu útflutningsverðlags. í stað þess 
er útflutningur færður til fasts verðlags með 
verðvísitölu landsframleiðslu. Sú stærð mælir 
bæði magn- og verðbreytingar. Hún ætti að 
lýsa betur eftirspurnaráhrifum sem verða 
innanlands vegna útflutnings en magnbreyt-
ingarnar einar. Þá skal þess getið að þegar 
rætt er um vöxt eða aukningu stærðar (lands-
framleiðslu eða útflutnings) er átt við breyt-
ingu náttúrulegs lógaritma stærðarinnar. 

Gengisfellingin á Íslandi 1960 olli nokkrum 
vandræðum í gagnavinnslu. Á 6. áratugnum, 
(sérstaklega 1957-1959), fengu útflutnings-

atvinnuvegirnir í raun töluvert meira í sinn 
hlut en ætla mætti ef litið er á verðmæti út-
flutnings í þjóðhagsreikningum. Stafar þetta 
af því að á þessum tíma voru þeim greiddar 
svokallaðar útflutningsuppbætur. Árið 1959 
námu þær um 70% af skráðu verðmæti út-
flutnings í þjóðhagsreikningum. Árið 1960 
var gengið fellt svo að verð erlendra gjald-
miðla hækkaði um rúm 130% en hætt að 
greiða útflutningsuppbætur. Útflutningsgögn 
varð því að leiðrétta til að koma í veg fyrir að 
vöxtur útflutnings mældist miklu hærri geng-
isfellingarárið en hann í raun var. Tölur fyrir 
verðmæti útflutnings árin 1952-1959 voru 
leiðréttar með því að bæta útflutningsupp-
bótum við verðmæti útfluttrar vöru og þjón-
ustu í þjóðhagsreikningum. Upphæð útflutn-
ingsuppbóta var fengin úr Fjármálatíðindum, 
1, janúar-maí 1958 (fyrir árin 1952-1957), og 
úr bók Haralds Jóhannssonar, Gengislækk-
unin 1960 (fyrir árin 1958-1959). 

Tölfræðiaðferðir 
Einfaldasti mælikvarði á óreglu er dreifni 

(varians). Rófgreining (spektursgreining) er 
eðlileg tölfræðiaðferð til að kanna sveiflur. 
Dreifni raðar skiptist niður á mislangar 
sveiflur og sýnir rófið skiptinguna. Rófgrein-
ingu má bæði nota til að bera saman stærð á 
sveiflum og til að kanna samband sveiflna 
tveggja raða. 

Grunnmat á rófi raðar, (periodogram), 
með N gildi hefur N/2 óháð gildi. Hér er hver 
röð 38 ársgildi svo að við fáum 19 gildi af 
grunnmatinu. Þau skiptast niður á bylgju-
lengdir. Lengsta sveiflan er jafn löng og 
röðin, 38 ár hér, hin næsta helmingur, síðan 
þriðjungur o.s.frv. niður í tvö ár. Í stað 
bylgjulengdar má líka skipta rófinu niður á 
tíðni, frá einni til N/2 sveiflna á N árum. 

Þar sem fjöldi grunnmatsgilda er helm-
ingur af fjölda mælinga hefur hvert þeirra 
aðeins tvær frítölur. Slíkt mat er svo óná-
kvæmt að litlar ályktanir verða af því 
dregnar. Þessu má bæta úr með því að taka 
meðaltal yfir nokkur gildi. Hér höfum við 



62 FJÁRMÁL ATÍÐINDI 

Samanburður á aðferðum til að losna við leitni. 

notað 5, þannig að í töflum og línuritum er 
fyrsta gildið meðaltal yfir 1-5 sveiflur á 38 
árum, með meðaltíðni 3 sveiflur á 38 árum, 
sem svarar til 12,7 ára bylgjulengdar. Næsta 
gildi er meðaltal 2-6 sveiflna á 38 árum 
o.s.frv. Þessi gildi eru ekki óháð þar sem 
sama grunnmat kemur fyrir í mörgum með-
algildum. Svona meðaltalsreikningar eiga 
eingöngu við ef rófið sem verið er að meta 
breytist hægt á tíðnibilinu sem meðalgildið 
nær yfir. 

Með rófgreiningu er auðvelt að kanna 
hvort reglubundið samband sé milli sveiflna í 
sömu tíðni í tveimur röðum. Er þá reiknað 
svokallað krossróf. Með því og rófi hvorrar 
raðar fyrir sig fæst tala fyrir hvert mat á rófinu 
sem er náskyld kvaðrati af fylgnistuðli og við 
köllum samfylgni (coherence). Hún tekur 
gildi milli 0 og 1 og er því stærri sem sam-
bandið er sterkara. Einnig fæst fasamunur 
sveiflnanna, en við umreiknum hann í tíma-
mun. 

Þegar dreifni eða róf er metið eftir röð af 
mældum gildum er litið svo á að hvert gildi sé 
mæling á hendingu (random variable) sem 
hafi sömu dreifingu allan tímann sem mæling-
arnar ná yfir. Augljóst er að þessi forsenda á 
ekki við mælingar á útflutningi eða lands-
framleiðslu ríkra landa frá lokum síðari 
heimsstyrjaldar. Gildin fara hækkandi ár frá 
ári vegna tækniþróunar, fólksfjölgunar og 
aukinna milliríkjaviðskipta. Þessi leitni 
(trend) raðanna skapar töluverðan vanda við 
að bera saman óreglu eða stærð á sveiflum 
milli tveggja eða fleiri raða. Leitni er hægt að 
eyða með því að setja fram líkan að henni, 
meta það og draga frá röðinni. Engin sterk 
rök eru fyrir neinu sérstöku líkani að leitni, 
en valið á því hefur áhrif á dreifni og róf rað-
arinnar sem eftir verður þegar leitnin hefur 
verið dregin frá. Áhrifin eru mismunandi eftir 
röðum þó að sama líkan að leitni sé metið. 

Önnur aðferð til að losna við leitni er að 
beita tölulegri síu á röðina. Áhrif síunnar 
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svara til þess að rófið breytist um ákveðið 
hlutfall sem fer eftir síunni og bylgjulengd 
sveiflunnar, en er óháð röðinni. Með því að 
beita sömu síu við allar raðir truflar það ekki 
samanburð raða með rófgreiningu. 

Hér er sú aðferð höfð að taka fyrst lóga-
ritma af öllum tölum og reikna síðan hækkun-
ina frá ári til árs. Með þessu móti eru breyt-
ingar allra raða skoðaðar á sama mælikvarða. 
Þetta er sía, og reynsla er fyrir því að hún 
dugir oft vel til að losna við leitni úr fjármála-
röðum. 

Enda þótt hentugt sé frá sjónarmiði töl-
fræði að notað árshækkun við reikninga 
svarar hún tæplega til þeirra stærða sem átt er 
við þegar rætt er um hagsveiflur. Þegar þær 
eru raktar hérlendis síðustu áratugina verður 
það eitthvað á þá leið að hámark hafi verið 
1965-66, 1973-74, 1981 og 1987, en lágmark 
1968-69, 1975 og 1983. Þetta er miklu fremur 
sá ferill er hæst með því að meta leitni en með 
því að taka mismun ársgilda eins og við gerum 
í þessum reikningum. Þetta kemur fram á 
mynd sem sýnir bæði hagvöxt á Íslandi og 
landsframleiðslu þegar parabóla hefur verið 
metin og dregin frá henni, allt mælt í lóga-
ritmagildum. 

Ástæða er til að vara við að draga ályktanir 
um stærð og eiginleika sveiflna í landsfram-
leiðslu eða útflutningi af tölfræðigreiningu 
árshækkana þeirra nema taka tillit til áhrifa 
síunnar sem í því felst. En þar sem þessi áhrif 
eru þekkt er hægt að nota sér hagræðið af því 
að framkvæma tölfræðilega reikninga með 
árshækkunum. 

Ef síuð röð er mynduð af röð sem uppfyllir 
skilyrðin til að hafa skilgreint róf, þá er róf 
síuðu raðarinnar jafnt rófi upphaflegu raðar-
innar, margfölduðu með gefnu falli af tíðni er 
kallast tíðnisvar síunnar. Með því að deila í 
róf breytinga ársgilda með þessu falli fæst róf 
upphaflegu raðarinnar. Við getum líka deilt 
með tíðnisvari síunnar í róf hagvaxtar og 
útflutningshækkunar og litið á útkomuna sem 
róf landsframleiðslu og útflutnings að undan-
skilinni leitni. 

Þar sem tíðnisvarið fer eingöngu eftir 

síunni, en ekki röðinni sem síuð er, helst sam-
band tveggja raða í hverri tíðni óbreytt ef 
sömu síu er beitt við báðar. Hlutfallið milli 
rófs tveggja raða í hverri tíðni fyrir sig breyt-
ist ekki við síun. 

Aðgengileg kynning á leitni, síum og róf-
greiningu er í kennslubók Chatfields (1989). 
Dýpri umfjöllun með sérstöku tilliti til fjár-
málaraða er hjá Granger og Hatanaka 
(1964). Þeim reikniaðferðum sem hér er beitt 
er lýst í grein Guðmundar Guðmundssonar 
(1971). 

Grein okkar fjallar um samanburð á sveifl-
um. Víða í texta er vikið að því hvort munur 
sem fram kemur sé marktækur. Þetta orð 
verður notað samkvæmt venju í tölfræði og er 
vert að skýra hvað þar er átt við. Við túlkun á 
fjármálaröðum er litið svo á að í hagkerfinu 
birtist raðir með eiginleika sem að hluta eru 
tilviljunarkenndir. Við notum mælingar á 
röðum til að draga ályktanir um eiginleika 
hagkerfa, en meðal þeirra er líkindadreifing 
hinna tilviljunarkenndu þátta. Hugtakið 
marktækur á við ályktanir um hagkerfin. 
Hugsum okkur t.d. að við viljum bera saman 
hagvöxt í tveimur löndum, reiknum meðaltal 
árshækkana landsframleiðslu í hvoru landi 
árin 1952-1989 og fáum 3,2% og 2,8%. Að 
mæliskekkju frátalinni fer ekkert milli mála í 
hvoru landinu var að meðaltali meiri hag-
vöxtur þetta tímabil. Það fer hins vegar eftir 
stærð óreglulegra breytinga á hagvextinum 
hvort munurinn telst marktækur, en í því felst 
að afar ólíklegt væri að tvö hagkerfi með 
sömu eiginleika hvað hagvöxt varðar mynd-
uðu raðir þar sem munur á meðalhagvexti 
væri svona mikill árin 1952-1989. Ef við 
getum ekki hafnað því með allmikilli vissu að 
munurinn kæmi fram í hagkerfum með sömu 
eiginleika telst hann ómarktækur. Munur 
getur verið ómarktækur þó að hann sé stór og 
mikilvægur frá einhverjum sjónarmiðum hag-
fræði. Hitt er líka til að marktækur munur sé 
svo lítill að hann skipti engu máli. 

Sveiflur í landsframleiðslu og hagvexti 
Í þeim löndum sem hér eru til athugunar 
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hefur hagvöxtur verið breytilegastur á ís-
landi. Miklar breytingar hafa einnig verið í 
Hollandi, Japan og V-Þýskalandi. Þetta sést 
vel með því að bera saman reiknað staðalfrá-
vik hagvaxtar í Töflu 1. (staðalfrávik er 
kvaðrót dreifni). Ásgeir Daníelsson (1989) 
fjallaði nánar um þetta fyrir fleiri lönd tíma-
bilið 1971-1987. 

Tafla 1. - Árlegur hagvöxtur á mann skv. 
breytingu landsframleiðslu 

Meðal- Staðal-
hagvöxtur 

% 
frávik % 

Japan 5,61 3,26 
Austurr ík i 3,78 2,31 
V-Þýskaland 3,63 3,08 
Noregur 3,23 1,67 
Frakkland 3,20 1,69 
Holland 2,97 3,54 
Ísland 2,82 4,93 
Svíþjóð 2,59 1,66 
Danmörk 2,58 2,35 
Bretland 2,25 1,98 
Sviss 2,23 2,55 
Bandaríkin 1,73 2,35 

Róf hagvaxtar fjögurra landa eru sýnd á 
línuriti og öll rófin í töflu A. Taflan sýnir 
matið við 3,5 . . .,17 sveiflur á 38 árum. 
Hvert gildi í töflunni styðst við fimm grunn-
matsgildi svo að þrjú þeirra eru sameiginleg 
með næsta töflugildi á undan eða eftir. 
(Töflur A-H eru aftast í greininni). Rófið er 
skipting á dreifni eftir tíðni og eru gildin hæst 
fyrir Ísland í flestum bylgjulengdum. 

Enda þótt hvert mat á rófi sem sýnt er í 
töflunum sé meðaltal 5 gilda til að draga úr til-
viljunarkenndri ónákvæmni er hún þó enn 
mikil. Öryggismörk rófsins fyrir hagvöxt á ís-
landi eru sýnd á línuriti. 

Skarpir toppar í rófi eru vísbending um að 
breytingar raðarinnar nálgist að vera lotu-
bundnar þannig að sömu hreyfingar endur-
taki sig með ákveðnu millibili. Litlir mögu-
leikar eru á að greina slíkt í röð með aðeins 38 
gildi. Enda þótt sýnd séu 8 gildi í rófi hverrar 

raðar svara þau aðeins til um fjögurra óháðra 
gilda. Auka má fjölda óháðra gilda með því 
að taka meðaltal yfir færri en 5 gildi grunn-
mats rófsins, en þá verður hvert mat óná-
kvæmara. 

Í sumum löndum er matið á rófi í 3 sveiflum 
á 38 árum óeðlilega hátt miðað við næstu 
gildi. Þetta stafar af því að hagvöxtur hefur 
lækkað marktækt á tímabilinu og er það í 
bága við forsenduna að væntanlegt gildi sé 
óbreytt allan tímann. Verður nánar fjallað 
um þessa breytingu síðar í greininni. Þetta 
hefur mest áhrif á fyrsta gildi grunnmatsins og 
dofnar hratt með vaxandi tíðni. Þessi gildi eru 
ekki vísbending um topp í rófi hagvaxtar við 
13 ára bylgjulengd. 

Róf hagvaxtar á Íslandi er hæst í lengstu 
bylgjulengdum, um fjórfalt hærra en í stystu 
sveiflum. Svipuð lögun kemur fram í fleiri 
löndum, en önnur róf eru flatari. Ekkert róf 
hefur hámarksgildi sem er marktækt hærra en 
gildi sama rófs í lægri tíðni. 

Róf landsframleiðslu að undanskilinni 
leitni má meta með því að deila í róf hagvaxt-
arins með tíðnisvari síunnar, en það jafngildir 
því að margfalda með falli sem sýnt er í töflu 
A. Þegar þetta hefur verið gert verða öll rófin 
hæst í lengstu sveiflunum. Gildir þetta einnig 
þó að áhrifum lækkandi hagvaxtar landanna á 
gildi grunnmatsins í lægstu tíðni sé eytt. 
Þarna kemur fram dæmigert róf fjármálaraða 
sem Granger (1966) hefur lýst. Það merkir að 
stærstu sveiflur ná yfir langan tíma og eru 
ekki lotubundnar. 

Þar sem róf hagvaxtar á Íslandi er hlutfalls-
lega fremur hátt í lengstu bylgjulengdum eru 
sveiflur í landsframleiðslu hér enn stærri 
miðað við önnur lönd vegna þess að hæstu 
gildi hagvaxtarrófsins eru margfölduð með 
stærstum gildum til að finna róf landsfram-
leiðslunnar. 

(Matið á rófi hagvaxtar má skoða annað 
hvort sem mat á meðalrófi í tíðnibili er svarar 
til tíðnigilda grunnmatsins sem tekið var 
meðaltal af, eða sem mat í þeirri tíðni sem 
gefin er upp við rófið í töflunni. Við umreikn-
ing yfir í róf landsframleiðslu án leitni á að-
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Róf hagvaxtar 
(eining: (Iogax100)2x ár) 

Róf hagvaxtar á Íslandi 
(eining: (Iogex100)2x ár) 



66 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

eins síðari túlkunin við. Stærðin 1/tíðnisvar 
síunnar breytist mjög ört í lægstu tíðni og væri 
36,7 fyrir eina sveiflu á 38 árum. Forsend-
urnar til að nota meðaltal grunnrófsgilda 
væru því ekki uppfylltar við rófgreiningu á 
landsframleiðslu. Það er ekki hægt að meta 
stærð rófs að frádreginni leitni í lægstu tíðni 
nema lögun leitninnar sé þekkt. Hér höfum 
við sett mörkin við 3 sveiflur á 38 árum.) 

Sveiflur í vexti útflutnings 
Staðalfrávik breytinga útflutningsverð-

mætis er hæst á Íslandi af þeim 12 löndum sem 
könnun þessi nær til. Einungis í Japan og 
Bandaríkjunum er vöxtur útflutnings nálægt 
því að vera eins breytilegur og á Íslandi. 
Sveiflur í vexti útflutnings hafa verið 
minnstar í Danmörku og Sviss, en þar hefur 
útflutningur að meðaltali aukist ámóta mikið 
og á Íslandi. Ásgeir Daníelsson (1989) hefur 
fjallað nánar um þessi gildi frá 1970-1987. 

Þar sem staðalfrávik vaxtar útflutnings eru 
hærri en hagvaxtar eru rófin líka hærri. Rétt 
er að minna á að við vinnum með lógaritma-

Tafla 2 - Árlegur vöxtur útflutnings á mann 
árin 1952-1989 

Meðal- Staðal-
vöxtur frávik 

% % 
Austurrík i 6,38 7,14 
Japan 6,01 9,24 
V-Þýskaland 5,57 6,39 
Frakkland 4,48 6,90 
Bandaríkin 3,78 9,19 
Svíþjóð 3,46 6,33 
Holland 3,36 6,30 
Noregur 3,13 6,55 
Sviss 3,19 5,09 
Ísland 3,06 10,47 
Danmörk 2,90 4,56 
Bretland 2,30 6,16 

gildi. Rófin fara því eingöngu eftir hlutfalls-
legum breytingum útflutnings, en hvorki 
verðmæti hans né hlutfalli við landsfram-
leiðslu. 

Róf útflutningsvaxtar eru sýnd á Töflu B og 
á línuriti. Þau eru flatari en róf hagvaxtar og 

Róf útflutningsvaxtar 
( e i n i n g : ( I o g e x 1 0 0 ) 2 x á r ) 
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algengt að þau séu hærri í bylgjulengdum 
nálægt 4 árum en í lengstu sveiflunum. En róf 
útflutnings, metið með því að deila með tíðni-
svari síunnar í róf útflutningsvaxtar, er alltaf 
hæst í lengstu sveiflum. 

Það kemur varla á óvart að stórar sveiflur 
eru í bæði landsframleiðslu og útflutningi hér 
á landi í samanburði við önnur lönd. Sjávar-
útvegur vegur þungt og því geta sveiflur í 
þeim atvinnuvegi haft mikil áhrif á útflutning 
og landsframleiðslu. Útflutningsverðmæti 
fisks og fiskafurða námu á tímabilinu 70-80% 
verðmætis allrar útfluttrar vöru. Vægi sjáv-
arafurða í heildarútflutningi, þar sem þjón-
usta er talin með, er lægra, en nokkuð af 
útfluttri þjónustu tengist reyndar útflutningi 
sjávarafurða. 

Þegar útflutningur er einhæfur geta 
aðstæður á tiltölulega fáum mörkuðum, (hér 
er ekki átt við landssvæði), valdið miklum 
sveiflum. Einnig getur ástand fiskstofna ráðið 
miklu. Mestar sveiflur á þessu tímabili hafa 
orðið í verðmæti síldarafla. Markaðir eru 
reyndar skiptir eftir tegundum fisks og eftir 
því hvernig fiskurinn er unninn. Því gætu 

sveiflur á markaði eftir einni fisktegund vegið 
upp á móti sveiflum sem verða á markaði eftir 
annarri fisktegund. En líklega fylgjast 
sveiflur á fiskmörkuðum talsvert að og þá 
verður lítið úr útjöfnun. Verðmæti botnfisk-
afla eða jafnvel einungis þorskaflans er líka 
hátt hlutfall af verðmæti allrar útfluttrar vöru 
og þjónustu. 

Samfylgni hagvaxtar og útflutningsvaxtar 
Rófgreiningu má einnig beita til að kanna 

samband milli tveggja tímaraða. Eins og lýst 
er í inngangi er reiknað krossróf og notað 
ásamt rófi hvorrar raðar til að meta stærð sem 
lýsir fylgni raðanna í mismunandi tíðni. Þessi 
stærð er nefnd samfylgni í meðfylgjandi 
töflum og tekur gildi á milli 0 og 1. Hún er 
marktæk með 90% öryggi þegar gildin eru 
0,52 eða hærri. 

Hér er samband hagvaxtar og vaxtar út-
flutningsverðmætis kannað, en samfylgnin á 
jafnt við um samband sveiflna útflutnings og 
landsframleiðslu og þarf engan umreikning. 
Sama gildir um tímamun. Við sýnum sam-
fylgni útflutnings og landsframleiðslu nokk-

Samfylgni hagvaxtar og útflutningsvaxtar 
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urra landa í línuriti og Töflur C og D sýna 
samfylgni og tímamun stærðanna fyrir öll 
löndin. 

Sterkasta sambandið í lengstu bylgjulengd-
um, þar sem sveiflur útflutnings og lands-
framleiðslu eru stærstar, er á Íslandi, 

Í Sviss er há samfylgni í öllum bylgjulengd-
um. 

Önnur lönd hafa ekki háa samfylgni í 
lægstu tíðni nema Austurríki og Japan, en sú 
spektursgreining er ótraust fyrir Japan eins og 
áður var getið. Há samfylgnigildi koma fyrir í 
hærri tíðni í rófum frá Svíþjóð og Bandaríkj-
unum og einnig nokkur í Bretlandi, Frakk-
landi og Hollandi. 

Sambandið er veikt í Noregi, V-Þýska-
landi, Danmörku og Japan. 

Tafla D sýnir tímamun hagvaxtar og út-
flutningsvaxtar metinn með krossrófinu. 
Athugið að nákvæmni gildanna fer eftir stærð 
samflylgni í hverri tíðni og er lítil þegar hún er 
lág. 

Útflutningur fer á undan landsframleiðslu 
á Íslandi eins og búast mátti við, en athygli 
vekur hve mikill tímamunur mælist á milli 

hagvaxtar og útflutningsvaxtar í lengstu 
sveiflunum, (13 ára), eða tæp 4 ár. Þetta er 
talsvert meiri tímamunur en við metum í 
öðrum löndum. Ástæða væri til að huga nánar 
að þessu, en verður ekki gert hér. 

Útflutningur fer á undan í smáum löndun-
um, þar sem marktækt samband kemur fram. 
Hins vegar fer landsframleiðsla fyrir í Frakk-
landi, Bretlandi (lítill tímamunur) og Banda-
ríkjunum. 

Áhrif leitni í hagvexti á mat samfylgni og 
tímamunar í lægstu tíðni voru könnuð sér-
staklega, en reyndust lítil. 

Tengsl útflutnings einstakra landa 
og heildarútflutnings OECD-ríkjanna 

Rófgreiningin sýnir að sveiflur á Íslandi 
hafa verið miklar í samanburði við 11 önnur 
iðnvædd ríki, hvort sem litið er á hagvöxt eða 
vöxt útflutnings. Ísland sker sig enn meira úr 
þegar litið er á sveiflur landsframleiðslu og 
útflutnings. Einnig er óvíða jafnsterkt sam-
band milli þessara stærða. 

Niðurstöður okkar styrkja þá skoðun að 
sveiflur í útflutningi eigi drjúgan þátt í 

Samfylgni útflutningsvaxtar og vaxtar 
heildarútflutnings OECD-ríkja (1960-1980) 
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sveiflum landsframleiðslu á Íslandi. Vitað er 
að stórar hagsveiflur verða nokkurn veginn 
samtímis í mörgum löndum. Það er ljóst að 
lítið samband er milli breytinga á þorsk- og 
síldarstofnum og erlendra hagsveiflna. Hins 
vegar ræðst eftirspurn og verð á útflutningi 
okkar að mestu erlendis. Til könnunar á 
tengslum okkar við erlendar hagsveiflur 
reiknuðum við krossróf íslensks útflutnings-
vaxtar og vaxtar heildarútflutnings (vegin 
vísitala) OECD-landanna á tímabilinu 1960-
1988. Sömu stærðir voru reiknaðar fyrir öll 
löndin sem þessi könnun nær til. 

Þegar litið er á samfylgnina á línuritinu og í 
Töflu E kemur fram að samband milli útflutn-
ings frá Íslandi og heildarútflutnings OECD-
ríkjanna er vart merkjanlegt. Öll önnur lönd 
hafa mikla samfylgni við heildarútflutning 
OECD. Þetta gildir jafnt um lönd sem vega 
þungt í OECD útflutningsvísitölunni, svo 
sem Bandaríkin og Japan, og þau sem minni 
eru, t.d. Noreg og Danmörku. Ekkert mat á 
samfylgni nær því að vera marktækt við 90% 
mörkin fyrir Ísland, en meira en helmingur er 
yfir þessu gildi í hverju hinna landanna. 

Þennan mun má sennilega rekja til annars 
konar samansetningar útflutnings Íslendinga 
en hinna OECD-ríkjanna. Eins og áður er 
getið hefur uppistaðan í útflutningsverðmæti 
á þessu tímabili (þ.e. 1960-1988) verið fiskur 
og fiskafurðir eða 70-80% af verðmæti út-
fluttrar vöru. í þeim löndum sem hér eru höfð 
til samanburðar er hins vegar algengt að iðn-
varningur vegi um 70-90% af útflutningsverð-
mæti vöru og er hvergi minni hluti en u.þ.b. 
helmingur. 

Samband útflutnings einstakra landa og 
heildarlandsframleiðslu iðnríkjanna 

Enda þótt útflutningur frá Íslandi sýni litla 
samfylgni við heildarútflutning OECD-ríkja 
gætu hagsveiflur hér á landi verið að ein-
hverju leyti sameiginlegar með öðrum iðn-
væddum löndum. Við höfum því einnig 
kannað samband útflutnings við vegið með-
altal landsframleiðslu iðnríkjanna eins og þau 
eru skilgreind af Alþjóðagjaldeyrissjóðnum 
tímabilið 1952-1989. Það ætti að gefa til 
kynna hvort hagsveiflur hérlendis eigi rætur 

Samfylgni útflutningsvaxtar 
og hagvaxtar í iðnríkjunum 
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að rekja til hagsveiflna erlendis sem berist 
með eftirspurn að íslenskum útflutningi. 

Tengsl milli landsframleiðslu í iðnríkj-
unum og útflutnings Íslendinga mælast ekki 
með þeirri aðferð sem hér er beitt, samfylgni 
er með öllu ómarktæk. Samband þessara 
stærða er minnst fyrir Ísland í þeim hópi landa 
sem hér eru tekin fyrir. Sama niðurstaða fæst 
þegar samband landsframleiðslu hérlendis og 
landsframleiðslu í iðnríkjunum er kannað, 
samfylgni er vart merkjanleg. 

Samband útflutnings og heildarframleiðslu 
iðnríkjanna er einnig veikt fyrir Noreg og 
athygli vekur að tengslin skuli ekki vera sterk-
ari fyrir Japan. Fyrir önnur lönd virðist sam-
fylgnin töluverð. Ekki kemur á óvart að sam-
bandið er sterkast fyrir Bandaríkin, m.a. 
vegna þess hve þungt þau vega í vísitölu 
heildarlandsframleiðslu iðnríkjanna. Sam-
fylgni útflutnings frá V-Þýskalandi og vísi-
tölunnar er einnig sterk. 

Lítil samflylgni útflutnings héðan og lands-
framleiðslu iðnríkjanna útilokar ekki að hag-
sveiflur hér á landi eigi að einhverju leyti 
upptök erlendis. Það sem fæst fyrir útflutning 
ræðst af markaðsaðstæðum erlendis og verð-
breytingar á erlendri vöru og þjónustu hafa 
áhrif á bæði framleiðslu og neyslu hérlendis. 
Sambandsleysið milli útflutnings okkar og 
landsframleiðslu iðnríkjanna stafar annað 
hvort af því að sveiflur í afla af náttúrulegum 
orsökum séu miklu veigameiri en sveiflur í 
markaðsaðstæðum, eða þá að lítið samband 
sé milli erlendra hagsveiflna og ástands á fisk-
mörkuðum. Ekki verður gert upp á milli þess-
ara skýringa með þeim gögnum sem hér er 
fjallað um. 

Hagvaxtarþróun 
Frá sjónarmiði hagfræði er ein mikilvæg-

asta spurning varðandi hagvöxt hvort breyt-
ingar hans sveiflist um fast meðalgildi eða 
meðalgildið fari smám saman vaxandi eða 
minnkandi. Eins og áður er getið hefur þetta 
áhrif á rófgreiningu í lægstu tíðni, en hún 
sýnir hvorki hve breytingin er stór né í hvora 
áttina hún stefnir. Til að kanna það nánar 

fyrir tímabilið 1952-1989 í heild var eftirfar-
andi jafna metin fyrir hvert land með 
aðhvarfsgreiningu: 

H(t) = a0 + al*t + e(t), (1) 
þar sem 
H er hagvöxtur, 
t er tímabreyta, 
a0 og a l eru stikar, 
e er skekkjuliður. 

Stikinn a1 er hallatala línulegrar breytingar 
hagvaxtar með tíma. Ef hún mælist jákvæð 
hefur hagvöxtur farið vaxandi, en öfugt ef 
hún er neikvæð. T-gildi a l er vísbending um 
hvort breytingin sé marktæk. Af rófi hagvaxt-
arins má ráða að róf e(t) er ekki flatt í öllum 
röðunum. Þá gildir t-dreifingin ekki nákvæm-
lega, en ætti þó að gefa allgóða vísbendingu 
um hvenær telja megi breytingu á hagvexti 
marktæka. 

Algengast er að hagvöxtur hafi heldur 
minnkað. Hallatalan er metin neikvæð og 
marktæk með a.m.k. 95% vissu fyrir Japan, 
Austurríki, Frakkland, V-Þýskaland, Hol-
land og Svíþjóð, og með 90% vissu fyrir Dan-
mörku. Áhrifa á rófið hefur áður verið getið. 

Matið á hallatölunni er neikvætt fyrir 
Ísland, en nær því ekki að vera marktækt, (t-

gildið er -1,4 en þarf að vera u. þ. b. -1,7 til að 
teljast marktækt með 90% vissu). Þetta er 
dæmi um breytingu sem er svo stór að hún 
skiptir heilmiklu máli frá sjónarmiði hagfræði 
þó að hún sé ekki marktæk. Ársgildi hagvaxt-
arins ásamt hinni metnu línu eru sýnd á 
mynd. Samkvæmt þessu mati hefur væntan-
legur árlegur hagvöxtur lækkað frá því að 
vera um 5% í upphafi tímabilsins og niður í 
1% við lok þess. 

Þar sem breytingar á hagvexti á Íslandi hafa 
stundum komið við sögu í opinberri umræðu 
um efnahagsmál á síðustu misserum er ástæða 
til að rekja svolítið nánar hvað álykta megi af 
þessari niðurstöðu. Neikvæð hallatala stafar 
af því að hagvöxtur hefur að jafnaði verið 
lægri síðustu árin en hin fyrstu. En gildið er 
ekki marktækt, þ.e.a.s. það er ekki marktækt 
frábrugðið núlli. Útkoman dugir því ekki til 
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Línuleg breyting hagvaxtar með tíma. 

að unnt væri að hafna með nokkru öryggi 
kenningu um að væntanlegur hagvöxtur 
íslenska hagkerfisins væri óbreyttur. Hins 
vegar felur hún ekki í sér að slík kenning 
hljóti að vera rétt. Útkomurnar bera ekki 
með sér neina mótbáru við kenningu um að 
væntanlegur vöxtur í hagkerfinu fari lækk-
andi. En kenningin hefði aðeins lítinn stuðn-
ing af útkomunum og yrði fyrst og fremst að 
styðjast við hagfræðilegar röksemdir. 

Ástæðan til þess að svona stór neikvæð 
hallatala er ekki marktæk er hve hagvöxtur-
inn hefur breyst óreglulega eins og fram 
kemur á myndinni. Þar sést líka vel að ef 
hallatalan væri metin fyrir styttri tímabil feng-
ist afar mismunandi útkoma eftir því hvaða 
upphafs- og lokaár væru valin. 

Þróun breytileika hagvaxtar 
Próf á því hvort breytileiki hagsvaxtar hafi 

aukist, minnkað eða haldist óbreyttur var 
fengið með mati á eftirfarandi jöfnu: 

| e(t) | = b0 + bl*t + u(t), (2) 
þar sem 

| e | er tölugildi metinna skekkjuliða úr 
jöfnu 1, 
t er tímabreyta 
b0 og bl eru stikar, 
u er skekkjuliður. 
Líta má á | e (t) | sem mælikvarða á frávik 

hagvaxtar frá væntanlegum hagvexti á tíma t. 
Matið á bl gefur því til kynna hvort sveiflur í 
kringum meðalhagvaxtarlínu hafi breyst með 
tíma. Túlkun b1 er hliðstæð túlkun a l í jöfnu 
(1). 

Niðurstöðurnar benda til þess að breyti-
leiki hagvaxtar hafi minnkað hérlendis. 
Minna kveður að þessu í öðrum löndum þó að 
matið á b l sé víðast neikvætt. En tölugildi b l 
eru lægri en fyrir Ísland og matið er alls staðar 
ómarktækt nema fyrir Ísland og Japan. 

Hér er enn brot á þeirri forsendu rófgrein-
ingar að líkindadreifing breytinganna sé alltaf 
hin sama. Eiginleikar raunverulegra tíma-
raða eru reyndar aldrei stöðugir um aldur og 
ævi, og skilgreiningu á rófi má víkka þannig 
að róf geti breyst með tíma. (Sjá Priestley, 
1981, kafli 11). Rófið sýnir skiptingu dreifni 
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raðar á bylgjulengdir. Matið á jöfnu (2) sýnir 
að dreifni hagvaxtar á Íslandi hefur lækkað og 
þá rófið einnig. 

Prófað var að skipta röðinni í tvennt og 
meta róf hvors hluta fyrir sig ásamt krossrófi 
við útflutning. Rófin eru lægri síðara tímabil-
ið. Í matinu kemur engin vísbending fram um 
að lögun rófsins sé að breytast, enda þyrfti 
hún að breytast mikið til að unnt væri að 
greina það með sæmilegri vissu með saman-
burði á rófum, metnum með 19 mælingum í 
hvorri röð. Við höfum áður bent á hve óná-
kvæm rófgreining er þegar röð er aðeins 38 
mælingar og hér eru þær helmingi færri. 

Við könnun á sambandi útflutnings og 
landsframleiðslu er samfylgni ámóta há fyrri-
og síðari hluta tímabilsins og tímamunur í 
lengri bylgjulengdum einnig. En í styttri 
bylgjulengdum er tímamunurinn lengri, rúmt 
ár, síðari hluta tímabilsins. En þar sem rófin 
eru hærri fyrri hluta tímabilsins munar meira 
um þær mælingar þegar metið er fyrir alla 
röðina í einu. Gildin fyrir Ísland í töflu D van-
meta því tímamun í örum sveiflum eftir 1970. 

Þróun útflutningsvaxtar 
Leitni í útflutningsvexti var könnuð á sama 

hátt og leitni í hagvexti, þ.e. jafna hliðstæð 
jöfnu 1 var metin með aðhvarfsgreiningu. 

Hallatalan er oftast neikvæð, en aðeins 
marktæk fyrir Austurríki og V-Þýskaland. 
Samkvæmt hinni metnu jöfnu var væntanleg 
útflutningsaukning á Íslandi yfir 6% á ári í 
upphafi tímabilsins, en hallatalan sýnir 
lækkun um 0,163% á ári svo að væntanleg 
aukning er komin niður í núll undir lok tíma-
bilsins. En matið á hallatölunni er ekki mark-
tækt frábrugðið núlli svo að þetta verður að 
túlkast á hliðstæðan hátt og matið á jöfnu (1). 

Þróun breytileika í vexti útflutnings 
Leitni í breytileika útflutningsvaxtar var 

könnuð á sama hátt og leitni í breytileika hag-
vaxtar. Væntanlegur útflutningsvöxtur var 
metinn með beinni línu og tölugildi fráviksins 
á hverjum tíma notað sem mælikvarði á 

breytileikann við tíma t. Hallatalan var svo 
metin eins og í jöfnu (2). 

Hallatalan er jákvæð og marktæk fyrir 
Holland, Sviss og Danmörku, þ.e. breytileiki 
vaxtar útflutningsverðmætis virðist hafa 
leitað upp á við í þessum löndum. Þá er halla-
talan jákvæð og nálægt því að vera marktæk 
fyrir Bretland. Hallatalan er neikvæð fyrir 
Ísland, en langt frá því að vera marktæk. Þar 

sem hallatala breytileika landsframleiðslu var 
tvöfalt stærri neikvæð tala og vel marktæk er 
nærtækt að ætla að gefin breyting útflutnings 
valdi minni breytingu í landsframleiðslu síð-
ari hluta tímabilsins en hin fyrri. Þetta var því 
kannað nánar með því að skipta tímabilinu í 
tvennt og bera krossrófin saman, en fékk 
engan stuðning. 
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Viðauki með helstu niðurstöðum 
Tafla A - Róf hagvaxtar 

(eining: (loge x 100)2 x ár) 

Tíðni1 3 5 7 9 11 13 15 17 
Bylgjulengd 12,7 7,6 5,4 4,2 3,5 2,9 2,5 2,2 

Sviss 9,0 6,8 7,2 7,3 7,9 6,1 3,0 2,0 
Ísland 25,9 32,9 25,8 12,0 6,7 4,6 6,9 7,5 
Svíþjóð 3,5 2,3 3,9 4,0 1,2 1,4 1,2 0,4 
Bandaríkin 4,6 7,5 7,4 5,6 4,5 3,8 3,0 2,0 
Austurr ík i 5,0 1,6 2,4 3,0 4,3 3,9 1,6 1,3 
Bretland 2,4 3,3 5,3 4,8 3,9 3,7 3,2 2,2 
Frakkland 6,2 1,1 1,3 1,3 1,9 1,7 1,5 1,2 
Hol land 17,4 9,6 16,5 12,4 8,8 6,7 8,3 8,0 
Noregur 2,1 3,1 3,1 2,2 1,3 0,5 1,0 1,6 
V-Þýskaland 8,4 4,7 9,1 9,7 8,1 3,2 2,2 2,8 
Danmörk 4,5 3,1 4,6 5,3 7,5 4,6 4,2 3,4 
Japan 25,5 6,0 5,1 5,7 8,9 4,9 3,9 1,6 

Sía2 4,15 1,55 0,84 0,55 0,40 0,32 0,28 0,26 

* Allar n iðurs töður byggja á gögnum frá 1952 til 1989 n e m a annars sé getið. 
1 T íðn i = f jö ld i sveif lna á 38 á r u m , bylgjulengd = lengd sveiflu í á rum. 
2 Róf landsframleiðs lu án leitni fæst m e ð því að marg fa lda töflugildin með samsvarandi gildi „s íu" . 

Tafla B - Róf útflutningsvaxtar 
(eining: (loge x 100)2 x ár) 

Tíðni1 3 5 7 9 11 13 15 17 
Bylgjulengd 12,7 7,6 5,4 4,2 3,5 2,9 2,5 2,2 

Sviss 10,9 10,8 31,9 57,0 55,3 31,9 16,7 8,8 
Ísland 94,0 105,2 128,5 190,2 109,2 114,4 59,4 88,8 
Svíþjóð 24,9 37,0 66,6 78,8 32,5 30,3 18,0 11,1 
Bandaríkin 73,0 86,8 110,8 108,6 69,4 64,5 15,8 9,6 
Austurr ík i 39,1 32,2 54,9 62,0 40,0 34,1 17,9 19,0 
Bretland 33,0 21,2 36,4 44,2 35,2 52,2 38,6 10,6 
Frakkland 44,8 34,6 46,9 53,7 32,2 35,3 28,3 22,1 
Holland 28,1 34,4 46,7 63,0 31,7 39,0 38,0 26,8 
Noregur 34,6 56,0 62,7 69,2 32,5 23,3 19,2 13,7 
V-Þýskaland 28,3 36,5 26,5 38,6 32,6 36,9 34,2 33,6 
Danmörk 23,9 29,7 25,5 33,3 21,4 5,8 10,5 4,4 
Japan 65,1 69,7 88,2 103,3 76,5 106,1 78,6 43,4 

Sía2 4,15 1,55 0,84 0,55 0,40 0,32 0,28 0,26 
1 T íðn i — f jöldi sveiflna á 38 á r u m , bylgjulengd = lengd sveiflu í á rum. 
2 Róf út f lu tnings án leitni fæst með því að margfa lda töflugildin með s a m s v a r a n d i gildi „s íu". 
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Tafla C - Samfylgni hagvaxtar og útflutningsvaxtar í mismunandi tíðni 

Tíðni = Fjöldi sveiflna á 38 árum 

3 5 7 9 11 13 15 17 

Sviss 0,50 0,65 0,71 0,82 0,80 0,85 0,82 0,83 
Ísland 0,86 0,82 0,53 0,28 0,34 0,40 0,09 0,16 
Svíþjóð 0,12 0,51 0,67 0,56 0,16 0,44 0,27 0,07 
Bandaríkin 0,27 0,54 0,87 0,45 0,27 0,45 0,65 0,06 
Austurr ík i 0,57 0,20 0,55 0,73 0,50 0,45 0,48 0,76 
Bretland 0,10 0,14 0,37 0,56 0,37 0,61 0,63 0,26 
Frakkland 0,59 0,25 0,20 0,24 0,24 0,51 0,42 0,59 
Hol land 0,27 0,11 0,43 0,53 0,27 0,25 0,34 0,66 
Noregur 0,03 0,18 0,50 0,43 0,07 0,06 0,24 0,13 
V-Þýskaland 0,17 0,53 0,04 0,16 0,20 0,16 0,10 0,04 
Danmörk 0,21 0,15 0,06 0,05 0,11 0,08 0,27 0,15 
Japan 0,31 0,18 0,01 0,10 0,01 0,17 0,40 0,06 

Tafla D - Tímamunur hagvaxtar og útflutningsvaxtar 

Tíðni = Fjöldi sveiflna á 38 árum 

3 5 7 9 11 13 15 17 

Sviss -1,5 -1 ,2 -0,4 -0 ,1 -0 ,1 0,0 0,1 0,1 
Ísland -3,7 -2,0 -1,7 -1 ,1 -0,8 -0,8 -0,4 -0 ,3 
Svíþjóð 1,5 -1,0 -0,5 -0,3 0,5 0,6 0,7 0,0 
Bandaríkin 2,2 1,5 1,3 0,9 0,8 0,5 0,1 0,2 
Austurr ík i -0,2 -0,3 0,0 0,2 -0 ,2 -0,3 -0 ,1 0,0 
Bretland 0,4 -0,6 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2 
Frakkland 2,1 0,2 -0,1 0,3 0,6 0,5 0,4 0,3 
Hol land 2,0 0,8 -0,2 0,1 -0 ,1 -0 ,1 0,0 0,1 
Noregur 0,6 0,7 -0 ,1 -0,2 0,1 -1,1 -0,2 0,0 
V-Þýskaland -5,2 -3,4 -0,4 0,4 0,1 0,2 -0 ,1 -0 ,4 
Danmörk -5,6 -3,4 -0,8 0,1 0,1 1,0 0,4 0,4 
Japan 1,9 2,4 -2,6 0,4 1,5 1,4 1,1 0,6 
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Tafla E - Samfylgni útflutningsvaxtar og vaxtar heildarútflutnings OECD-ríkja (1960-1988) 

Tíðni = Fjöldi sveiflna á 29 árum 

3 5 7 9 11 

Sviss 0,11 0,19 0,73 0,80 0,87 
Ísland 0,12 0,02 0,07 0,27 0,38 

Svíþjóð 0,33 0,55 0,54 0,40 0,83 
Bandaríkin 0,72 0,74 0,84 0,65 0,63 
Austurr ík i 0,30 0,43 0,77 0,70 0,55 

Bretland 0,13 0,18 0,83 0,84 0,73 
Frakkland 0,38 0,36 0,69 0,88 0,86 

Holland 0,39 0,73 0,86 0,87 0,80 

Noregur 0,39 0,82 0,74 0,61 0,56 
V-Þýskaland 0,60 0,62 0,79 0,88 0,88 
Danmörk 0,29 0,65 0,80 0,80 0,82 

Japan 0,38 0,68 0,69 0,73 0,88 

Tafla F- Samfylgni útflutningsvaxtar og hagvaxtar í iðnríkjunum 

Tíðni = Fjöldi sveiflna á 38 árum 

3 5 7 9 11 13 15 17 

Sviss 0,24 0,17 0,38 0,76 0,73 0,61 0,25 0,37 
Ísland 0,17 0,24 0,10 0,17 0,14 0,32 0,01 0,06 
Svíþjóð 0,14 0,06 0,25 0,45 0,50 0,80 0,59 0,52 
Bandaríkin 0,53 0,68 0,87 0,57 0,43 0,66 0,53 0,28 
Austurr ík i 0,15 0,10 0,27 0,59 0,62 0,70 0,14 0,08 
Bretland 0,06 0,22 0,24 0,85 0,64 0,65 0,28 0,64 
Frakkland 0,29 0,06 0,12 0,45 0,50 0,74 0,68 0,37 
Holland 0,24 0,33 0,12 0,50 0,55 0,81 0,46 0,32 
Noregur 0,13 0,33 0,40 0,47 0,42 0,55 0,17 0,22 
V-Þýskaland 0,29 0,25 0,20 0,74 0,66 0,67 0,54 0,55 
Danmörk 0,45 0,35 0,13 0,51 0,52 0,87 0,53 0,27 
Japan 0,21 0,62 0,12 0,31 0,26 0,52 0,54 0,41 
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Tafla G - Niðurstöður aðhvarfsgreiningar 
fyrirþróun hagvaxtar og þróun breytileika hans 

Hagvöxtur 

Tíma-
stuðull' t-gildi DW3 

Sviss -0,063 -1,7 1,5 
Ísland -0,103 -1 ,4 2,0 
Svíþjóð -0,057 -2 ,4 1,5 
Bandaríkin 0,027 0,8 1,8 
Austurr ík i -0,125 -4,3 1,7 
Bretland -0,011 -0,4 1,9 
Frakkland -0,089 -4 ,1 1,6 
Hol land -0,122 -2,4 1,6 
Noregur -0,007 -0,3 1,5 
V-Þýskaland -0,135 -3,2 1,8 
Danmörk -0,064 -1,9 1,9 
Japan -0,150 -3,4 1,2 

Breytileiki hagvaxtar 

Tíma-
stuðull2 t-gildi DW 

Sviss -0,009 -0,3 2,1 
Ísland -0,099 -2,5 1,9 
Svíþjóð -0,006 -0,5 2,0 
Bandaríkin -0,017 -0,8 2,2 
Austurr ík i -0,019 -1,2 2,2 
Bretland 0,009 0,5 1,7 
Frakkland -0,009 -0,7 1,8 
Hol land -0,045 -1,2 2,1 
Noregur 0,007 0,5 2,5 
V-Þýskaland -1.030 -1 ,0 2,3 
Danmörk -0,012 -0,7 1,8 
Japan -0,057 -2 ,2 1,7 
1 T ímas tuðu l l inn fyrir hagvöxt er hundrað fö ld breyt ing á vexti ná t tú ru-

legs lógar i tma landsframleiðslu á milli á r a . Þessa s tærð m á tú lka sem 
% breyt ingu í hagvexti á milli á ra . 

2 T ímas tuðul l inn fyrir breyti leika hagvaxtar er breyt ing á fráviki f rá 
meða laukn ingu á ná t tú ru legum lógar i tma landsframleiðs lu . Þennan 
stuðul m á túlka sem breyt ingu á % fráviki f rá meðalhagvext i . 

3 D u r b i n Wa t son lýsitala. 

Tafla H - Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir 
þróun útflutningsvaxtar og þróun breytileika hans 

Vöxtur útflutnings 

Tíma-
stuðull t-gildi DW 

Sviss -0,054 -0,7 2,1 
Ísland -0,163 -1,0 2,1 
Svíþjóð -0,002 0,0 1,8 
Bandaríkin 0,081 0,6 1,3 
Austurrík i -0,2705 -2,7 1,5 
Bretland 0,025 0,3 2,0 
Frakkland 0,012 0,1 1,8 
Holland -0,045 -0,5 1,9 
Noregur -0,000 -0,0 1,5 
V-Þýskaland -0,166 -1,7 1,8 
Danmörk -0,014 -0,2 1,6 
Japan -0,057 -0,4 1,8 

Breytileiki útflutningsvaxtar 

Tíma-
stuðull t-gildi DW 

Sviss 0,081 1,8 2,3 
Ísland -0,045 -0,5 2,7 
Svíþjóð 0,017 0,3 1,4 
Bandaríkin 0,045 0,5 1,7 
Austurrík i -0,080 -1,3 2,2 
Bretland 0,096 1,6 1,7 
Frakkland -0,016 -0,2 1,9 
Holland 0,137 2,4 2,3 
Noregur 0,080 1,2 2,1 
V-Þýskaland -0,046 -0,9 1,4 
Danmörk 0,087 2,0 1,9 
Japan 0,103 1,3 2,4 

* Skýringar við töflu G eiga einnig við hér . 
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Íslands og hefur auk þess stundað framhaldsnám í sömu grein við 
Kaupmannahafnarháskóla. Ritgerðin fjallar um Íslandsbanka og 
erlent fjármagn á Íslandi í upphafi 20. aldar og byggist bæði á inn-
lendum og erlendum heimildum. Ritsmíðin birtist í þrennu lagi. 
Fyrsti hlutinn fjallar um atvinnulíf og fjármagn á Íslandi fyrir 
aldamótin síðustu og umræður um uppbyggingu atvinnulífs, auk 
þess sem samanburður er gerður við nágrannalönd. Heimilda-
skrá fyrir alla ritgerðina birtist í lok síðasta hlutans. Ritgerðin er 
unnin með styrk frá Vísindasjóði. 

I. Inngangur 
Árið 1904 var stofnsettur nýr banki á Ís-

landi, Íslandsbanki, og tók hann við af Lands-
bankanum sem aðalbanki landsins. Íslands-
banki var bæði seðlabanki og viðskiptabanki 
og bar höfuð og herðar yfir aðrar peninga-
stofnanir í landinu mestallt starfstímabil sitt. 
Íslandsbanki var lagður niður árið 1930 og tók 
Útvegsbankinn hf. við starfsemi hans. 

Nú eru rúmir sex áratugir síðan bankinn 
hætti störfum og nýr Íslandsbanki hefur verið 
stofnaður. Engu að síður á umræða um hinn 
eldri Íslandsbanka rétt á sér. Bankinn var 
fjármagnaður með erlendu hlutafé. Bæði þá 
og síðar hafa erlent fjármagn á Íslandi og er-
lend ítök og samskipti verið hitamál. Er svo 
enn. Stöðvun á starfsemi bankans árið 1930 
var sömuleiðis mikið deilumál. Það efni 
verður ekki rætt hér en lokun hans markaði 
upphaf meira en hálfrar aldar tímabils þar 
sem ríkisforsjá í bankastarfsemi var allsráð-
andi. 

Íslandsbankinn gamli starfaði á einu mesta 
umbyltingarskeiði í sögu Íslands í efnahags-
legu og þjóðfélagslegu tilliti. Hafa margir 

talið að fjármagn Íslandsbanka ætti stærstan 
þátt í þeirri breytingu. í afmælisriti Útvegs-
bankans sem kom út árið 1981 segir Ólafur 
Björnsson fyrrverandi prófessor m.a. „að 
fjármagn það, sem kom inn í landið með 
Íslandsbanka . . . hafi sennilega flýtt því um 
áratugi að nýtízku framleiðsluhættir væru 
upp teknir . . ." Og enn fremur: „. . . hið 
erlenda fjármagn, sem . . . kom inn í landið 
var grundvallarskilyrði þeirrar byltingar í 
tækni og atvinnuháttum sem hófst upp úr síð-
ustu aldamótum.''1) Heimir Þorleifsson sagn-
fræðingur kemst að líkri niðurstöðu í um-
fjöllun sinni um upphaf togaraútgerðar á ís-
landi; hann veltir því „fyrir sér, hvort þessi 
togarafélög hefðu verið sett á laggirnar, ef 
Íslandsbanki hefði ekki verið til."2) Þorsteinn 
Thorarensen vill í yfirlitsverki sínu um sögu 
aldamótaáranna kalla fyrsta hluta þessarar 
aldar „Íslandsbankatímabilið". Því lýsir hann 
svo: 

1) Ólafur Björnsson 1981, 25 og 91. 
2) Heimir Þorleifsson, Upphaf togaraútgerðar, 181. 
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Það var eins og allar þúsund kvíslar hinnar 
íslenzku þjóðarelfu sameinuðust í 
þungum iðandi straumi. Húsbyggingar, 
skipakaup, togarar, verksmiðjur, vatns-
veita og gasstöð. Allt var þetta grund-
vallað á því erlenda fjármagni, sem nú 
flæddi inn í landið.3) 

Sú söguskoðun hefur verið viðtekin að 
stofnun bankans og innflutningur fjármagns 
hafi verið forsenda og drifkraftur þeirrar 
hröðu efnahagsþróunar sem hófst á Íslandi 
um síðustu aldamót, þróunar sem hefur 
haldið áfram óslitið síðan og er forsenda þess 
þróaða iðnaðar- og velferðarsamfélags sem 
við þekkjum í dag. 

Gísli Gunnarsson sagnfræðingur er einn 
fárra sem hefur gert athugasemdir við þessa 
söguskoðun. Hann telur að ekki megi gera 
„of mikið úr hlutverki utanaðkomandi fjár-
magns í breytingum íslenskra atvinnuhátta 
um síðustu aldamót." Og hann spyr: 

Er ekki út í hött að staðhæfa að Íslands-
banki hafi beinlínis fjármagnað kaupin á 
nýjum bátum og togurum? Raunar virðast 
tiltækar heimildir alls ekki benda til að svo 
hafi verið nema að takmörkuðu leyti. 
Meginhluti fjármagnskostnaðar fyrstu 
íslensku togarafélaganna 1905-1907 kom 
frá íslensku hluthöfunum.4) 

Ályktanir Gísla hvetja vissulega til þess að 
kannað sé hvort hin hefðbundna söguskoðun 
eigi við rök að styðjast eða hvort gagnrýni 
hans eigi rétt á sér; annað meginviðfangsefni 
þessarar ritgerðar er einmitt að athuga hvort 
fjármagn bankans hafi í raun og veru haft svo 
mikil og jákvæð áhrif á Íslandi sem haldið 
hefur verið fram. Var hið erlenda fjármagn 
forsenda fyrir hinum umfangsmiklu þjóðfé-
lagsbreytingum á Íslandi í upphafi þessarar 
aldar? 

Íslandsbanki var umdeildur vegna þess að 

3) Þorsteinn Thorarensen, 71. 
4) Gísli Gunnarsson, 20-21. 

hann var í eigu erlendra aðila. Óttuðust 
margir ítök hins erlenda fjármagns í landinu 
og hefur verið deilt um þessi mál hérlendis 
allar götur síðan. Verður einnig fjallað um 
viðfangsefnið með tilliti til þess hvort íslenskt 
efnahagslíf hafi orðið verulega háð erlendu 
áhættufjármagni. 

Til þess að unnt sé að svara þeim spurn-
ingum sem hér hafa verið settar fram, verður 
gerð grein fyrir helstu einkennum efnahags-
lífs á Íslandi og í nágrannalöndum um alda-
mótin síðustu og fjallað um helstu breytingar. 
Rætt verður um þær hugmyndir sem voru ráð-
andi í efnahagsmálum og grundvöll þeirra, 
með hliðsjón af sögu bankans og aðdraganda 
að stofnun hans. Þá verður fjallað um fjár-
magn bankans og fjármagnsinnflutning, 
fjármagnseigendur og markmið þeirra með 
þátttöku í bankastofnun á Íslandi. Einnig 
verður rætt um áætlanir um enn víðtækari 
fjármagnsinnflutning til landsins. Stjórnun 
bankans og áhrif hans á íslenskt efnahagslíf 
sem seðlabanka og stærsta banka landsins 
verða gerð að umtalsefni. Þá verður gerð 
grein fyrir útlánum bankans og útlánaskipt-
ingu og rætt almennt um fjárfestingu í landinu 
á fyrstu áratugum aldarinnar og hvernig hún 
var fjármögnuð. í lokakafla verður skýrt frá 
niðurstöðum höfundar um hvaða þýðingu 
fjármagn bankans hafði fyrir efnahagslíf 
Íslands í upphafi aldarinnar og rætt um efna-

hagslegar og pólitískar afleiðingar af stofnun 
hans. 

Þessi ritgerð styðst við fjölda yfirlitsrita, 
bæði innlendra og erlendra. Rannsóknir 
höfundar byggja að mestu leyti á könnunum á 
prentuðum heimildum. Má þar sérstaklega 
nefna ýtarlega athugun á íslenskum og 
dönskum blöðum og Alþingistíðindum. Skjöl 
varðandi sögu bankans og annarra fyrirtækja 
voru einnig könnuð eftir því sem tök voru á. 
En vegna þess að íslensk fyrirtæki og skjala-
söfn hafa lengst af lítið sinnt um þessi gögn, er 
mikið af þeim glatað eða illa aðgengilegt. 

Eins og lesandi verður var við eru tilvitn-
anir í erlend rit ekki þýddar. Var ekki talin 
ástæða til þess. Rétt er einnig að benda á að 
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tilvitnanir í íslensk rit eru teknar upp stafrétt-
ar. Greinilegar ritvillur eru þó leiðréttar 
athugasemdarlaust. 

II. Atvinnulíf og fjármagn á Íslandi fyrir síð-
ustu aldamót. 

1. Atvinnulíf á 19. öld - tími breytinga. 
Árið 1860 lifðu um 80% Íslendinga af land-

búnaði en 10% af fiskveiðum og skyldum 
greinum. Verktækni var afar frumstæð. 
Magnús Jónsson segir í Sögu Íslendinga að 
ekki sé „ofmælt, að fram um 1870 hafi í 
heilum sveitum varla á nokkrum bæ til verið 
nýtileg reka eða stunguspaði."5) Viðskipti 
voru lítil og reyndi hver að búa að sínu. 
Verslun var að mestu leyti í höndum danskra 
kaupmanna langt fram eftir 19. öld. Þeir 
höfðu aðalaðsetur í Kaupmannahöfn og 
þangað var arðurinn fluttur. Vöruskipti, 
byggð á nokkurn veginn föstu skiptahlutfalli 
milli innlendra og útlendra vara og margra 
alda hefðum, voru algengasti verslunarmáti. 
Bændur og sjómenn lögðu afurðir sínar inn 
hjá kaupmanni en fengu vörur í staðinn. Um 
aldamótin 1900 var ástandið enn svo í 
Reykjavík að aðeins ein verslun í bænum 
keypti afurðir fyrir peninga.6) Skuldaverslun 
var einnig landlæg. Afleiðingar hennar voru 
annars vegar þær að framleiðendur urðu 
háðir kaupmönnum; hins vegar urðu margir 
kaupmanna fyrir stórtapi af viðskiptavinum 
sem gátu ekki staðið í skilum; peningastofn-
anir þekktust varla um miðja öldina og pen-
ingar voru lítið notaðir. 

Útgerð var enn aðallega rekin með opnum 
árabátum um miðja síðustu öld. Stórútgerð 
þekktist ekki. Iðnaður fyrirfannst varla fyrir 
utan heimilisiðnað til sveita. Samgöngur í 
landinu voru slæmar, ár ekki brúaðar og eig-
inlegir vegir voru engir. Spornað var við þétt-
býlismyndun og flutningi fólks til sjávarsíð-

5) Magnús Jónsson 1957, 237. 
6) A lþ t . 1901 B, 208; Fra Íslands Næringsliv, 65. 

unnar, t.d. var enn aukið á þær hömlur með 
lagasetningu Alþingis svo seint sem árið 
1887.7) Miðaldahættir voru enn ráðandi á Ís-
landi um miðja 19. öld; á sama tíma urðu hins 
vegar umfangsmiklar breytingar í nágranna-
löndum. 

Í landbúnaði urðu töluverðar breytingar á 
síðustu áratugum aldarinnar. Búnaðarskólar 
voru stofnaðir og tækni jókst og batnaði. 
Jarðrækt varð nú möguleg með betri verkfær-
um. Plógurinn fluttist til landsins og hest-
vagnar komu til sögu. Framleiðsla jókst þrátt 
fyrir að fólki í landbúnaði fækkaði hlutfalls-
lega. Markaðssvæði fyrir íslenskar landbún-
aðarafurðir breyttist. Farið var að selja lif-
andi sauðfé og hesta til útlanda, aðallega 
Bretlands, og fékkst betra verð fyrir afurð-
irnar en áður hafði þekkst. 

Á síðari hluta 19. aldar efldist útgerð veru-
lega, einkum með tilkomu þilskipa. Mest 
fjölgaði skútunum undir lok aldarinnar og á 
fyrstu árum þeirrar tuttugustu. Fyrst var aðal-
áhersla lögð á hákarlaveiðar; þær voru mest 
stundaðar frá verstöðvum á Vestfjörðum og 
Norðurlandi. Síðar viku þær fyrir þorskfisk-
veiðum og þungamiðja þilskipaútgerðar flutt-
ist frá smáútvegsmönnum, sem margir stund-
uðu búskap með útgerðinni, til útgerðar- og 
verslunarfyrirtækja í helstu þéttbýlisstöðum á 
landinu, fyrst og fremst Reykjavík. Upp kom 
stétt íslenskra útgerðarmanna. Þeir hagnýttu 
sér að Bretar voru að koma sér upp togara-
flota; skúturnar sem voru úrelt framleiðslu-
tæki í Bretlandi voru seldar til Íslands fyrir 
lítið verð. Þar þýddu þær tæknibyltingu. Um 
aldamót hafði fjöldi þessara skipa fjórfaldast 
á u.þ.b. aldarfjórðungi og var þá um 150.8) 

Fiskverkun breyttist mikið. Fram á 19. öld 
hafði afli að mestu leyti verið þurrkaður. Á 
síðari hluta aldarinnar varð saltfiskverkun 
allsráðandi. Saltfiskur var verðmætari fram-
leiðsluvara en skreið. Hin nýja verkunarað-
ferð kallaði á mun meira vinnuafl en hin eldri; 
eftirspurn eftir vinnuafli í þéttbýli fór vaxandi 

7) Guðmundur Hálfdanarson, 25-26. 
8) Ólafur Björnsson 1952, 126-27. 
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með aukinni útbreiðslu hinnar nýju verkun-
araðferðar. 

Á sjöunda áratug 19. aldar voru hátt í 60% 
af verslunum í landinu í höndum manna sem 
bjuggu erlendis, aðallega Dana - stétt 
íslenskra verslunarmanna var enn óburðug. 
Upp úr miðri öldinni fór íslenskum verslun-
arfyrirtækjum smáfjölgandi; íslenskir 
bændur og útvegsmenn stofnuðu verslunar-
félög. Mörg þeirra áttu í byrjunarörðug-
leikum og gáfust upp en fáein döfnuðu. 
Æ algengara varð að einstaklingar, ekki síst 
þeir sem höfðu starfað í þjónustu erlendra 
kaupmanna, stofnuðu verslun. Flestir byrj-
uðu smátt og ráku útgerð og verslun saman. 
Undir aldamót hafði nokkrum þessara fyrir-
tækja tekist að koma vel undir sig fótunum; 
sum þeirra stærstu fluttu stjórnstöðvar sínar 
til Kaupmannahafnar. Undir lok aldarinnar 
komst samvinnuhreyfingin á legg og tók til sín 
sífellt stærri hluta verslunar. Um síðustu 
aldamót hafði hlutdeild Íslendinga í verslun 
aukist mikið; þá taldist rúmur fimmtungur 
verslana í eigu útlendinga.9) Rétt er þó að 
benda á að þessi hluti vó þungt, stærstu fyrir-
tækin voru flest í útlendri eigu. 

Þörf varð fyrir sífellt fleira fólk til þess að 
verka afla og starfa við verslanir. Kaupstaðir 
stækkuðu því ört og nýir þéttbýlisstaðir urðu 
til - Reykjavík óx allra plássa mest; íbúum 
þar fjölgaði um 70% á síðasta áratug aldar-
innar. Aðrir þéttbýlisstaðir stækkuðu líka 
mikið. Má þar nefna Bíldudal, Ísafjörð, 
Akureyri, Seyðisfjörð og Hafnarfjörð. 
Annað athafnalíf en útgerð og fiskverkun 
efldist. Iðnaðarmönnum fjölgaði, ekki síst 
húsasmiðum sem höfðu nóg að gera við að 
byggja yfir vaxandi fjölda kaupstaðarbúa. 

Veruleg umskipti urðu í atvinnulífi á síðari 
hluta 19. aldar. Sést það skýrt á þeirri breyt-
ingu sem hafði orðið á atvinnuskiptingu frá 
því um miðja öldina. Árið 1910 lifði einungis 
helmingur þjóðarinnar af landbúnaði, tæpur 
fimmtungur af fiskveiðum og rúm 8% af 

9) Byggt á Ólafur Björnsson 1952, 230. 

handverki og iðnaði annars vegar og verslun 
og samgöngum hins vegar.10) 

2. Fjármagn, peningamál og peningastofnanir. 
Indriði Einarsson hagfræðingur nefnir í 

endurminningum sínum dæmi um íslenskan 
bónda síðast á 19.. öld, sem hafði sparað 
saman 60 þúsund kr. í gulli. Stundaði bóndi 
nokkra útlánastarfsemi en geymdi annars féð 
mestallt heima hjá sér. Kom það í ljós þegar 
bóndi var allur og reytur hans voru gerðar 
upp.11) 

Ekki er víst að þessi ágæti maður hafi haft 
mikla möguleika til þess að varðveita auðæfi 
sín annars staðar. Sparisjóðir voru að vísu 
stofnaðir upp úr miðri 19. öld en þeir voru 
bæði fáir og smáir fyrst í stað. Fyrsta íslenska 
bankanum, Landsbanka Íslands, var komið á 
fót árið 1886. Upphaflega hafði hann lítið 
annað starfsfé en hálfa milljón kr. í ógull-
tryggðum seðlum sem landssjóður gaf út. 
Drjúgan tíma hefur tekið að yfirvinna van-
traust almennings á pappírsgjaldmiðli og 
peningastofnunum - segir Indriði Einarsson í 
ævisögu sinni að landsmenn hafi tekið á móti 
hinum „óinnleysanlegu seðlum [Landsbank-
ans] með hangandi hendi."12) Tortryggni 
gætti hjá almenningi. Það breyttist þó smátt 
og smátt og innlánsfé í bankanum fór brátt 
vaxandi, einkum eftir að Sparisjóður Reykja-
víkur var sameinaður honum árið 1887 og 
jókst þá starfsfé hans; um 1880 voru heildar-
innlög í sparisjóðum í landinu um 200 þúsund 
kr. Tíu árum síðar voru þau orðin rúmar 600 
þúsund kr. og um aldamót 1,8 milljónir kr. 
Innlög höfðu því nífaldast á 20 árum.13) Auk 
Landsbankans og sparisjóðanna var eitthvað 
um innlán hjá kaupmönnum og síðar kaup-
félögum. 

Eftir að Íslendingar fengu fjárforræði árið 
1874 stofnuðu þeir viðlagasjóð og lögðu 

10) Ólafur Björnsson 1952, 36. 
11) Indriði Einarsson 1936, 308. 
12) Indriði Einarsson 1936, 307-08. 
13) Landshagsskýrslur fyrir Ísland 1903, 236. 
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árlega nokkra upphæð í hann - þótti forystu-
mönnum landsmanna sjálfsagt að sýna var-
færni; brýnt væri að sýna fram á að þeir gætu 
staðið á eigin fótum. Safnaðist þar brátt tölu-
vert fjármagn og var hluta þess ráðstafað til 
útlána. 

Við útlán úr sparisjóðum, Viðlagasjóði og 
Landsbankanum var haft að leiðarljósi að 
þau væru sem best tryggð. Var fjármagninu 
m.a. ráðstafað til kaupa á dönskum ríkis-
skuldabréfum; þau voru trygg fjárfesting. 
Nefna má að um aldamót voru þau næsthæsti 
liður í fjárráðstöfun Landsbankans.14) En 
fljótlega var líka farið að lána bændum til 
jarðakaupa og endurbóta á jarðnæði, gegn 
veði í eigninni. Undir aldamót, eftir að þil-
skipaútgerð hafði sýnt og sannað tilverurétt 
sinn og helstu máttarstólpar þjóðfélagsins, 
t.d. landshöfðingi, voru teknir að fjárfesta í 
þeirri atvinnugrein, var einnig farið að veita 
lán til þilskipakaupa, bæði af hálfu Lands-
bankans og Viðlagasjóðs; lán Viðlagasjóðs 
voru afborgunarlaus fyrstu þrjú árin en 
skyldu síðan greidd að fullu á næstu fimm 
árum. Vextir voru lágir. Lánsupphæð mátti 
ekki fara fram úr sex þúsund kr.15) í heild lán-
aði Viðlagasjóður um 250 þúsund kr. - and-
virði tveggja stórra togara - til kaupa á þil-
skipum árin 1893-1907. Eftir aldamót var 
einnig farið að veita fé til uppbyggingar í 
mjólkur- og ullariðnaði eins og síðar verður 
getið um.16) 

Eins og þegar hefur verið nefnt lánaði 
Landsbankinn fé til kaupa og útgerðar á þil-
skipum. Hefur verið gert mikið úr stuðningi 
Landsbankans og bankastjórans, Tryggva 
Gunnarssonar, við þilskipaútgerð17) og 
honum jafnvel þakkað að sú útgerð varð svo 
öflug sem raun bar vitni. Við þessa skoðun er 

14) Gunnar Viðar, 9. 
15) A lþ t . 1903 C, 508. 
16) U m þessi mál er m.a. fjallað í Jon Krabbe, 345. 

Sjá einnig Magnús Jónsson 1957, 371, og Halldór 
Jónsson 1900, 102. 

17) Magnús Jónsson 1926, 9; Bergsteinn Jónsson, 
164. 

ýmislegt að athuga. Bankinn lagði vafalaust 
meiri áherslu á að lána til landbúnaðar en 
fiskveiða og verslunar. Um aldamót var mun 
stærri hluti af ráðstöfunarfé bankans lánaður 
til landbúnaðar en til síðarnefndu greinanna, 
að sögn bankastjórans sjálfs, Tryggva Gunn-
arssonar. Landbúnaðarlánin voru auk þess 
veitt til langs tíma en kaupmenn og þilskipa-
eigendur fengu aðallega víxillán til skamms 
tíma.18) Á hinn bóginn er trúlegt að Tryggvi 
Gunnarsson bankastjóri - hann var áhrifa-
mikill á Alþingi - hafi beitt sér fyrir því að 
ýmsir útgerðarmenn fengju lán úr Viðlaga-
sjóði til skútukaupa. Hefur það raunar verið 
mun betri kostur fyrir þá en að fá skamm-
tímalán í Landsbankanum. 

Fyrir utan þær stofnanir sem hafa verið 
nefndar stunduðu stór verslunarfyrirtæki 
útlánastarfsemi. T.d. átti Gránufélagið, eitt 
stærsta íslenska verslunarfélagið, oft úti-
standandi hundruð þúsunda króna - og kom 
það félaginu síðar í koll.19) Lánuðu verslanir 
útgerðarmönnum oft fyrir skipakaupum, eða 
keyptu jafnvel hlut í skipunum með þeim -
svo stunduðu verslanir oft útgerð. Sjálf fjár-
mögnuðu verslunarfélögin rekstur sinn með 
lántökum í dönskum bönkum eða hjá stórum 
verslunarfyrirtækjum erlendis; þau störfuðu 
því að nokkru leyti sem útibú erlendra pen-
ingastofnana. 

Hér að framan hefur verið gefið lauslegt 
yfirlit um atvinnulíf á Íslandi á 19. öld; landið 
var í öllum aðalatriðum enn vanþróað í þeirri 
merkingu að það var fyrst og fremst landbún-
aðarsamfélag sem byggði á sjálfsþurftarbú-
skap og vöruskiptum. Borgarsamfélag var 
vart til og fólkið í landinu var enn fyrst og 
fremst háð duttlungum náttúrunnar. í saman-
burði við nálæg lönd voru atvinnuvegir 
skammt á veg komnir. 

Á síðari hluta 19. aldar urðu verulegar 
breytingar, bæði efnahagslegar og þjóðfé-
lagslegar. Þá var lagður grundvöllur að nýjum 
tíma. Landbúnaður lét undan síga en borg-

18) A lþ t . 1901 B, 300 og 320. 
19) Magnús Jónsson 1957, 210. 
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aralegar atvinnugreinar sóttu í sig veðrið. 
Þýðing fiskveiða varð sífellt meiri, verslun 
jókst, bæði innanlands og við útlönd. Pen-
ingastofnanir urðu til, sparnaður jókst og 
peningaviðskipti jukust smátt og smátt. Þétt-
býlisstaðir uxu upp; fyrir utan embættismenn 
bjuggu þar nú hinar nýju stéttir sem höfðu 
orðið til á síðari hluta 19. aldar, verkalýður, 
handverksmenn og borgarar. Lét síðast-
nefndi hópurinn sífellt meira til sín taka. 

Sá rammi sem stjórnvöld ætluðu atvinnulíf-
inu að starfa innan var þröngur, enn skorður á 
atvinnufrelsi og lánastofnanir vanmegnugar 
eins og bent hefur verið á hér að framan; 
hinar nýju atvinnugreinar fengu lítinn stuðn-
ing miðað við hinar eldri. Ítök hins gamla 
samfélags voru enn mikil. Starfsskilyrði borg-
arastéttarinnar sem nú sótti fram til aukinna 
áhrifa og krafðist ítaka voru á margan hátt 
óhagstæð. 

III. Hvernig á að byggja upp Ísland? 
Ég fyrir mitt leyti er sannfærður um, að 
þetta bankamál er annað mesta framfara-
málið hjá okkur, en hitt ritsíminn. Þetta 
tvent, bankinn og ritsíminn, gætu sam-
hliða orðið til framfara fyrir land og þjóð, 
sem okkur varla dreymir um.2H) 

1. Róttæk framfarahyggja. 
Síðast á 19. öld komu, að sögn Klemensar 

Jónssonar landritara, fram á sjónarsviðið 
margir „ungir framfaramenn, sem undir-
bjuggu jarðveginn fyrir eptirkomendur sína, 
svo menn var hætt að sundla, þó nefndar væru 
upphæðir með 5 eða 6 tölum."21) Á Klemens 
þarna við uppvaxandi borgarastétt sem var að 
ryðja sér til rúms, kaupmenn, útgerðarmenn 
og frjálslynda menntamenn. Viðhorf þessa 
hóps voru ólík sjónarmiðum þeirra sem 
studdust við hefðbundið atvinnulíf og sömu-
leiðis margra embættismanna sem aðhylltust 

20) A lþ t . 1899 B, 1277-78. Úr þingræðu Valtýs 
Guðmundssonar. 

21) Klemens Jónsson, 138. 

hægfara breytingar. Verða nokkrir hinna 
„ungu framfaramanna" - hér eftir nefndir 
hraðþróunarmenn - sem léku stórt hlutverk í 
baráttu fyrir breytingum á efnahagslífi 
Íslendinga og stefnumið þeirra, kynntir 
nokkuð hér. 

Valtýr Guðmundsson var einn helsti leið-
togi þeirra stjórnmálaafla sem vildu mála-
miðlun í baráttu fyrir auknu sjálfsforræði til 
þess að unnt yrði að beita sér að framförum 
atvinnulífs. Valtýr var háskólakennari í 
Kaupmannahöfn en sat lengi á Alþingi og lét 
mikið að sér kveða; var hann ötull talsmaður 
þess að opna landið fyrir erlendum áhrifum. 
Björn Jónsson ritstjóri var eigandi eins helsta 
blaðs landsins á þessum tíma, Ísafoldar, og 
vopnabróðir Valtýs. Björn átti sæti á Alþingi 
og varð seinna ráðherra Íslands. Björn Kristj-
ánsson var útlærður skósmiður en sneri sér að 
verslun og útgerð. Hann varð síðar þing-
maður og bankastjóri Landsbankans. Indriði 
Einarsson, fyrsti íslenski hagfræðingurinn, 
starfaði lengst af við stjórnsýslu á Íslandi og 
lét hagfræðileg málefni mikið til sín taka í 
ræðu og riti. Indriði boðaði frjálslynda efna-
hagsstefnu og vann að því að útvega erlent 
fjármagn til landsins. Páll Torfason var 
útgerðarmannssonur frá Flateyri við Önund-
arfjörð. Hann var lengst af búsettur í Kaup-
mannahöfn en viðriðinn fjölda fyrirtækja á 
Íslandi; vann hann ákaf taðþvíaðútvegaf jár -

magn erlendis til fyrirtækja á Íslandi. Einar 
Benediktsson var vafalaust litríkastur þeirra 
manna sem hér eru nefndir. Um aldamót var 
hann orðinn þekktur sem eitt af stórskáldum 
Íslendinga og vann ötullega að ýmsum stór-
framkvæmdum í atvinnurekstri. Einar fluttist 
af landi brott um 1907 en hafði áfram mikil 
afskipti af íslenskum málefnum, bæði stjórn-
málum og efnahagslífi. Erlendis vann hann 
að því að kynna landið og gerði ítrekaðar til-
raunir til þess að útvega þar fjármagn til fram-
kvæmda á Íslandi.22) 

Hraðþróunarmenn töldu sig vera þjóðern-

22) Um þessa menn er m.a. fjallað í Páll E. Ólason I, 
230-31, 233 og 339; I I , 392-93 og IV, 144. 
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issinna. Þeir stefndu að auknu sjálfforræði 
Íslendinga og sökuðu andstæðinga sína sem 
beittu sér gegn róttækum hugmyndum þeirra 
í efnahagsmálum um að vera bæði íhaldssama 
og óþjóðlega. Sókn í atvinnumálum, jafnvel 
þó að slíkt væri gert með stuðningi erlends 
fjármagns, var að þeirra mati einmitt ein af 
forsendum fyrir auknu sjálfræði. Töldu 
margir þeirra, ekki þó allir, að nauðsynlegt 
gæti verið að gefa tímabundið eftir í baráttu 
fyrir auknu sjálfræði til þess að unnt væri að 
beita sér af krafti að umsköpun atvinnulífs. 
Um aldamót mynduðust einmitt fyrstu stjórn-
málaflokkar í landinu á grundvelli ólíkra hug-
mynda um sjálfstæðisbaráttu og efnahags-
þróun; var annar hópurinn oftast kenndur við 
forystumann sinn, Valtý Guðmundsson, og 
nefndur valtýingar. Þeir vildu ná samningum 
við Dani í langvinnum stjórnarskrárdeilum 
og slá nokkuð af kröfum Íslendinga. Skipuðu 
hraðþróunarmenn sér flestir í hóp þeirra. 

Að mati þessara manna voru góðir mögu-
leikar á framförum í efnahagslífi lands-
manna. Þeir bentu á að í landinu væru miklar 
auðlindir en umbreytingar kostuðu líka átök. 
Einar Benediktsson lýsti möguleikunum svo 
árið 1899, með gullævintýrið í Alaska í huga: 
„Hér er Klondyke ótæmandi fiskimiða og 
endalausra heiða, engja og gróinna 
grunda."23) 

Mestar vonir voru bundnar við útgerð og 
fiskveiðar. Talið var að fyrir ströndum lands-
ins væru ótæmandi fiskimið sem biðu eftir því 
að Íslendingar hagnýttu þau. Ófært væri að 
þessar auðlindir væru nýttar að mestu leyti af 
útlendingum; mörgum rann til rifja að sjá 
bresk, þýsk og frönsk skip moka upp afla hér 
við land án þess að það kæmi landsmönnum 
til góða á neinn hátt. Hvatt var til þess að 
Íslendingar færu sjálfir af stað með stórút-
gérð.24) 

Í umræðum var bent á að iðnaður og 
vinnsla málma gæti átt mikla framtíð fyrir sér; 
í iðrum jarðar væru hugsanlega málmteg-

23) Dagskrá 1. febrúar 1899, 109. 
24) Þjóðvil j inn 30. mars 1900, 45; Finnur Jónsson, 6. 

undir sem borgaði sig að vinna. Því skyldi 
ekki geta verið svo á Íslandi eins og í mörgum 
öðrum fjöllóttum löndum? Orkuna til þess að 
umbreyta hinum dýrmætu efnum þyrfti 
heldur ekki að flytja inn. Þegar um aldamót 
var farið að ræða um möguleika á að virkja 
fossana til rafmagnsframleiðslu.25) 

Í landbúnaði voru miklir möguleikar, að 
mati hinna róttæku framfaramanna. Það 
þyrfti að rækta upp landið, t.d. ætti túnrækt 
að geta gefið góðan ágóða með því að kvik-
fjárrækt væri aukin til muna. Útflutningur 
landbúnaðarvara átti, að margra mati, að 
geta vaxið stórkostlega frá því sem verið 
hafði. - Ein af mikilvægustu forsendum fyrir 
framþróun atvinnulífs var talin vera bættar 
samgöngur; því væri nauðsynlegt að leggja 
járnbrautir um landið, bæta vegakerfi og efla 
millilanda- og strandsiglingar.26) 

Bent var á að í verslun yrði að gera átak. 
Henni þyrfti að koma á innlendar hendur og 
losa undan áhrifum útlendinga. Ófært væri að 
kaupmenn þyrftu að taka lán með háum 
vöxtum hjá verslunarfyrirtækjum erlendis. 
Þess vegna væri nauðsynlegt að efla banka-
kerfið svo mikið að verslunin hefði aðgang að 
nægilegum rekstrarlánum. Öflug banka-
stofnun mundi auk þess koma viðskipta-
háttum í nútímalegt horf með því að draga úr 
lánsverslun í landinu og breyta vöruskipta-
verslun í peningaverslun.27) 

En hvernig mátti hrinda þessum risavöxnu 
verkefnum í framkvæmd? Þeir sem beittu sér 
fyrir efnahagslegum framförum voru vissir 
um að ekki væri heppilegt að taka smá skref 
til þess að ná þessu marki. Stórátak væri 
nauðsynlegt og fyrirsjáanlegt að til þess þyrfti 
mikið fjármagn. Hraðþróunarmenn voru 
þess fullvissir að landsmenn hefðu þörf fyrir 
annað og meira en „stafkarlsins auð". Þörf 

25) Sjá m.a. Valtýr Guðmundsson, 106, og Alþt . 1899 
B, 1277-78. Um möguleika á efnahagsframförum 
á Íslandi er m.a. fjallað í Einar Benediktsson 
1914. 

26) Sjá m.a. Eimreiðin 1895, 11. 
27) Sjá m.a. A lþt . 1901 B, 252 og 325. 



84 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

var fyrir „stórfé" eins og Einar Benediktsson 
orðaði það og það fyrirfannst ekki innan-
lands. Að mati Einars urðu Íslendingar að „fá 
erlendan hugsunarhátt, erlent fé, erlenda 
framtakssemi inn í landið . . ."28) 

Hinir róttæku framfaramenn bentu á að 
Íslendingar þyrftu ekki að leita langt til þess 
að finna fyrirmyndir að hraðfara efnahags-
uppbyggingu sem styddi sig við erlent 
fjármagn. Þannig hefðu Norðmenn t.d. farið 
að á undanförnum árum og fengið mikið er-
lent fé inn í landið til „þess að koma á ýmsum 
stórfyrirtækjum í iðnaði og verslun."29) í 
umræðum um þessi mál á Alþingi árið 1899 
benti Valtýr Guðmundsson sömuleiðis á að 

2 stærstu félögin í Danmörku . . . „sam-
einaða gufuskipafélagið" og „stóra nor-
ræna ritsímafélagið" . . . [störfuðu með] 
útlent fé, en yfirráðin eru dönsk og verka-
mennirnir danskir, og þess vegna græðir 
landið ósköpin öll á þessu, en útlending-
arnir, sem leggja til féð, græða líka, því að 
fyrirtækin margborga sig.30) 

En hvernig átti að útvega fjármagn til 
Íslands? Til greina gat komið að fara ýmsar 

leiðir. Var ekki mögulegt að útvega lán er-
lendis frá á vegum landssjóðs eða Landsbank-
ans? Sú leið var lítið rædd enda studdu for-
ystumenn þessara stofnana ekki slíka ráðstöf-
un. Fljótlega var bent á þann möguleika að fá 
erlenda fjármálamenn til þess að leggja fé í 
öflugan banka sem hefði það hlutverk að efla 
atvinnuvegi landsmanna. Þeim sem fylgdust 
með þróun atvinnulífs erlendis á þessum tíma 
hefur verið ljóst hversu miklu hlutverki fjár-
festingarbankar gegndu í uppbyggingu efna-
hagslífs á meginlandi Evrópu,31) ekki síst í 
Þýskalandi en einnig í Danmörku. Komust 
hinir róttæku framfaramenn að þeirri niður-

28) Dagskrá 1. febrúar 1899, 109. - E i n a r Benedikts-
son 1964, 78. 

29) Fjallkonan 27. janúar 1900, 1. 
30) A lþ t . 1899 B, 1277. 
31) Sjá m.a. Þjóðvil j inn 30. mars 1900, 45. 

stöðu að öflugur banki sem hefði mikið f jár-
magn hlyti einnig að vera heppileg lausn fyrir 
Ísland, við það myndu „margir bundnir 

kraftar, bæði til lands og sjávar, losna, og þá 
náttúrlega til góðs fyrir landið."32) Var sett 
fram áætlun um stofnun slíks banka á Íslandi. 
Snerist efnahagsmálaumræða um aldamót 
mikið um þá áætlun. Urðu harðar deilur um 
ágæti fjármagnsinnflutnings, hvernig efna-
hagsuppbyggingu skyldi háttað í landinu og 
hvort hinn fyrirhugaði banki væri ákjósanleg-
ur, eins og síðar verður getið um. 

í grófum dráttum má lýsa hugmyndum 
hinna róttæku framfaramanna svo: 

a) Nauðsynlegt var að fá erlent fjármagn til 
þess að byggja upp efnahagslífið. Að mati 
hraðþróunarmanna varð það ekki gert á 
annan hátt. 

b) Mikilvægt var að efnahagsbreytingarnar 
gerðust hratt til þess að Íslendingar gætu 
sem fyrst staðið jafnfætis nálægum 
þjóðum. 

c) Við atvinnuuppbyggingu á Íslandi átti að 
leggja aðaláherslu á fiskveiðar og iðnað. 

2. Landbúnaðarsjónarmið - hinir hœgfara. 
Sumir menn hafa haldið fram þeirri 

kenningu, að hér mætti ausa upp auðæfum 
úr sjó og landi, ef bankar risu upp og 
atorkufyrirtæki, sem útlend reynsla bæri á 
herðum sér. - Bankarnir komu á laggirnar 
og lánuðu fé sitt á tvær hendur . . . Menn 
hafa farið til Norðurlanda og Vesturheims 
og komið aftur, sezt hér að búi og - farið á 
höfuðið. Þannig hefur útlenda reynslan 
gefist flestum. Og sjávarútvegurinn hefir 
verið á harla völtum fótum . . . Reynslan 
virðist benda í þá átt, nú sem fyrri, að hér 
sé vel lífvænlegt iðnum mönnum og spar-
sömum. En fésýslumenn sýnast ekki eiga 
hér heima.33) 

32) A lþ t . 1899 B, 1259. 
33) Guðmundur Friðjónsson, 91. 
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Í grein sinni um fjárhagsstjórn Íslands um 
og eftir síðustu aldamót segir Klemens Jóns-
son að „landbúnaðurinn [hafi] altaf átt marga 
og öfluga formælendur" á Alþingi og þingið 
hafi „allajafna . . . verið einn bændaflokk-
ur. '' 34) Koma áhrif bænda skýrt í ljós þegar 
borin eru saman útgjöld þingsins um síðustu 
aldamót til landbúnaðarmála annars vegar og 
sjávarútvegsmála hins vegar. Voru framlög til 
fyrrnefndu greinarinnar veruleg en hverfandi 
til hinnar síðarnefndu. 

Innan og utan Alþingis voru þau öfl áhrifa-
mikil sem vildu halda að mestu í þá efnahags-
skipan sem hafði verið ríkjandi; þau óttuðust 
að umfangsmiklar breytingar á samfélaginu 
myndu hafa alvarlegar afleiðingar fyrir efna-
hagsgrundvöll þjóðarinnar, hægfara breyt-
ingar væru æskilegri. Hinir hægfara voru ugg-
andi um að landbúnaður, sú atvinnugrein sem 
hafði verið undirstaða mannlífs í landinu um 
aldir, myndi bíða afhroð. Bentu þeir sérstak-
lega á að vöxtur útgerðar leiddi til manneklu 
fyrir landbúnað og kaupgjald yrði brátt svo 
hátt að bændur gætu ekki staðið undir því. í 
blöðum var skýrt frá mörgum dæmum þess að 
illa horfði vegna aðstreymis fólks úr sveitum 
til sjávarsíðu. „Búandkarl" greindi frá því í 
Þjóðviljanum árið 1906 að nú væri svo komið 
við Djúp 

að ungir menn mega varla heyra það 
nefnt, að taka jörð og reisa bú, en að kom-
ast í þurrabúð og fá sér mótorbát, það eru 
hin dýrmætustu hnoss lífsins í augum 
margra.35) 

Fulltrúar bænda töldu margir að innan 
skamms yrði ekki unnt að reka búskap vegna 
skorts á fólki. 

Íslenskir bændur höfðu búið að sínu án 
utanaðkomandi aðstoðar. Þeir höfðu komist 
af og margir töldu að affarasælast væri að 
haga efnahagsuppbyggingu í landinu á sama 
hátt. Í umræðum um hinn fyrirhugaða banka 

34) Klemens Jónsson, 143. 
35) Þjóðvil j inn 6. október 1906, 182. 

kvaðst Þórður Guðmundsson alþingismaður 
og bóndi á Hala í Suðursveit ekki geta 

séð, að landbúnaðurinn hafi mikið gott af 
þessu kapítali. Eg óttast mest að lánin 
verði of stór, og að landbóndinn sökkvi sér 
þá meir og meir ofan í óbotnandi skulda-
súpu. Eg þykist hafa tekið eftir því, að þeir 
bændur, sem hleypa sér í skuldir, fara 
verst, en hin dæmin hafa orðið ofan á, að 
þeir sem varlegast hafa farið, hafa að 
lokum reynst beztu og duglegustu 
mennirnir; skuldir gera menn ófrjálsa og 
að ánauðugum þrælum, og að lokum 
ómögulega í efnalegu tilliti.36' 

Undir þessar skoðanir tók Halldór Jónsson 
bankagjaldkeri í Landsbankanum, einn helsti 
hugmyndafræðingur hinna hægfara í efna-
hagsmálum. í grein sem hann skrifaði um 
þessi efni um aldamót sagði hann m.a. að 

jöfn og sígandi framþróun sé alstaðar 
hollust, en öll stökk og stórbreytingar séu 
viðsjárverðar, því að þeim fylgja að jafn-
aði apturkippir, sem opt koma mönnum á 
kaldan klaka.37) 

Fulltrúar bænda töldu margir að menningu 
þjóðarinnar væri stefnt í hættu. Hún hefði 
þróast í sveitunum um aldir. í kaupstöðum 
vendist fólk á spillingu og ómennsku. Eða var 
það eftirsóknarvert að verða eins og þilskipa-
hásetinn „sem fátt annað hefir lært en að draga 
þorsk á sjónum og drekka vín á landi . . ." 
Nei, þá var eitthvað annað „að lyfta sér upp á 
góðum gæðing til kirkjunnar, í hreina og 
holla sveitaloftinu, um skrúðgrænar flatir og 
skógi vaxnar hlíðar."38) 

Andstæðingar hraðþróunar fylktu sér 
flestir undir merki heimastjórnarmanna. Til 
þeirra töldust þó einnig ýmsir hraðþróunar-
menn; þeir voru því sundurleitur hópur - hið 

36) A lþ t . 1899 B, 1309. 
37) Halldór Jónsson 1902, 104. 
38) Fjallkonan 12. maí 1903, 74. 
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sama gilti raunar einnig um valtýinga. Flestir 
heimastjórnarmanna vildu, a.m.k. í orði 
kveðnu, gera meiri kröfur um sjálfstjórn en 
andstæðingarnir og töldu að innflutningur á 
erlendu fjármagni gæti verið varasamur fyrir 
baráttu landsmanna fyrir auknu sjálfræði. 
Var skírskotað til sögunnar og því haldið 
fram að þegar útlendingum hefðu verið veitt 
ítök í landinu, hefði illa farið. Var einokunar-
verslun Dana tekin sem dæmi þar um.39) í 
umræðum um þessi mál sagðist Kristján Jóns-
son alþingismaður óttast að útlendingar 
fengju 

með þessum fyrirhugaða hlutafélags-
banka of víðtæk umráð yfir öllum peninga-
viðskiptum vorum, allri verslun vorri, og 
yfir öllu viðskiptalífi voru og atvinnuveg-
um. 

Og hann bætti við: 

Eg hefi frá því fyrsta, eg fór að hafa 
nokkur afskifti af almenningsmálum eftir 
megni leitast við að sporna við því, að vald 
það og yfirráð ykjust eða færðust í vöxt, 
sem Danmörk, og einkanlega Kaupmanna-
höfn, hefir yfir efnum vorum og högum, 
hvort heldur er í fjárhagslegu eða stjórn-
málalegu tilliti . . .40) 

Þessi viðhorf birtust einnig skýrt í orðum Jón-
asar Jónassens landlæknis og alþingismanns; 
hann kvað hlutafélagsbankann „aldrei [geta] 
orðið til annars, en að verða Íslendingum til 
bölvunar, en kaupmönnum og útlendum 
auðmönnum til hagnaðar." Stofnendur bank-
ans voru að hans mati 

útlendir Gyðingar, sem ætla sér að féfletta 
Íslendinga, sem framast er unt, og nota sér 
það, að Íslendingar eru nógu grunnhyggn-
ir, til þess að gína við slíkri danskri 
flugu.41) 

39) A lþ t . 1901 B, 244. 
40) A lþ t . 1901 A , 168. 
41) A lþ t . 1901 A , 129-30. 

Hið tvöfalda eðli þjóðernisstefnu kom vel í 
ljós í umræðum um bankamálið. Annar aðil-
inn studdist við hana í baráttu fyrir efnahags-
legum breytingum og umbótum með þeirri 
röksemd að Íslendingar gætu ekki staðist sem 
þjóð nema þeir byggðu landið upp efnahags-
lega. Þjóðernisstefnan var því notuð á ís-
landi, eins og í svo mörgum öðrum löndum, 
til þess að knýja fram efnahagslegar umbreyt-
ingar. Hinn aðilinn lagði áherslu á þjóðernis-
stefnu í viðleitni sinni við að varðveita hina 
hefðbundnu samfélagsgerð og taldi að útlend 
áhrif og umfangsmiklar breytingar hefðu í för 
með sér hættu fyrir þjóðerni landsmanna. 

Skoðanir þeirra sem vildu fara hægt í sak-
irnar og lögðu áherslu á landbúnaðarsjón-
armið voru í aðalatriðum á þessa leið: 

a) Landbúnaður átti að vera grundvöllur 
þjóðfélagsins - sjávarútvegur gat ekki 
komið í stað hans; uppbygging þar var þó 
alls ekki talin útilokuð en mátti ekki brjóta 
í bága við hagsmuni landbúnaðar. 

b) Breytingar í efnahagsmálum voru best 
komnar á þann hátt að þær væru fram-
kvæmdar smátt og smátt. 

c) Innflutningur fjármagns var varasamur. 
Heppilegast var að byggja atvinnulíf í 
landinu upp af eigin rammleik. 

IV. Efnahagsþróun í Evrópu um aldamótin. 
- Íslandsáhugi. 

I. Góðœri og þensla. 
Um síðustu aldamót var mikil þensla í 

efnahagslífi í Evrópu. Uppsveifla kom um 
miðjan tíunda áratuginn eftir efnahagslægð. 
Eftirspurn eftir vörum var mikil og kaupgjald 
og vöruverð fóru hækkandi enda var fólks-
fjölgun og iðnvæðing í örum vexti í hinum 
þróaðri hluta álfunnar. Atvinnulíf á Norður-
löndum efldist. Byggðist það ekki síst á 
auknum útflutningi til þróaðri landa, Bret-
lands og Mið-Evrópu. Norðurlönd hagnýttu 
sér þensluna og juku sölu á matvælum, ýmiss 
konar hráefnum og smám saman einnig iðn-
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aðarvörum. Gat sá útflutningur gengið 
hömlulítið fyrir sig enda hafði frjáls verslun 
verið ráðandi í viðskiptum í álfunni frá því 
um miðja 19. öld. Hið sama átti víðast einnig 
við um fjármagnsútflutning og á síðasta þriðj-
ungi 19. aldar og fram til fyrri heimsstyrjaldar 
jókst útflutningur fjármagns mikið og raunar 
meira en vöruútflutningur.42) Bjartsýni ríkti 
um aldamót og góðar horfur voru taldar fram-
undan í efnahagslífi.43) 

Þó að Norðurlönd væru enn að mörgu leyti 
vanþróuð um þetta leyti samanborið við Eng-
land og fleiri Evrópulönd voru borgaralegir 
atvinnuvegir þar í örum vexti. Atvinnulíf 
blómstraði og talið var að góðir möguleikar 
væru á að ávaxta fjármagn á þessu svæði, 
jafnvel betri en í þróuðustu löndunum þar 
sem sum bestu fjárfestingartækifærin höfðu 
þegar verið nýtt. Segir sænski hagsögufræð-
ingurinn Lennart Jörberg, að erlent fjármagn 
hafi verið verulegur hluti af fjármagns-
myndun á Norðurlöndum á síðustu áratugum 
19. aldar og í upphafi þeirrar tuttugustu. 
Þannig mun norskur þungaiðnaður á 
umræddu tímabili, áburðarverksmiðjur og 
rafveitur, fyrst og fremst hafa verið fjármagn-
aður með erlendu fjármagni og hafði það 
afgerandi áhrif fyrir iðnvæðingu landsins, að 
mati norska sagnfræðingsins Per Fuglum. 
Nefna má sem dæmi að árið 1909 voru tæp 
40% hlutafjár í iðn- og námufyrirtækjum í 
Noregi í útlendri eigu; í efnaiðnaði og námu-
greftri var þetta hlutfall hvorki meira né 
minna en 85% og 80%, um 50% í pappírsiðn-
aði og um þriðjungur í vefnaðariðnaði. Um 
þetta leyti fóru norsk stjórnvöld hins vegar að 
beita sér gegn erlendri fjárfestingu en það er 
önnur saga.44) 

Ekki stóð heldur á fjármagni til Danmerk-
ur. Segir danski sagnfræðingurinn Vagn 

42) Andersen, M. , 73. 
43) Góð umfjöl lun erum þessi mál í Jörberg, L . , 375-

486. Sjá einnig Högberg, S., 113; Hansen, Svend 
Aage 1968, 343-44; Senghaas, D . , 45-49. 

44) Fuglum, P., 196-97 og 200; Jörberg, L . , 431-34, 
475-79. 

Dybdahl, að engu hafi verið líkara á stundum 
en að peningum rigndi yfir landið. Erlendar 
skuldir danska ríkisins jukust úr 100 millj-
ónum kr. árið 1891 í 1000 milljónir árið 1912. 
Voru skuldirnar bæði í formi beinna lána og 
verðbréfa; dönsk skuldabréf og hlutabréf 
voru keypt í stórum stíl í Þýskalandi og víðar. 
Er talið að hlutfall erlendrar fjárfestingar hafi 
verið milli 20% og 25% af heildarfjárfestingu 
í Danmörku á áratugunum fyrir fyrri heims-
styrjöld.45) 

Stjórnvöld í Danmörku beittu sér ekki 
gegn fjármagnsinnflutningi enda vildu þau 
stuðla að örri uppbyggingu í efnahagslífi. Var 
litið svo á að „ódýrir peningar" væru forsenda 
fyrir örum hagvexti. Eftir 1910 urðu þær 
raddir hins vegar háværari sem beittu sér gegn 
erlendri fjárfestingu.46) 

Stærstu bankarnir í Danmörku gegndu 
mikilvægu hlutverki við uppbyggingu 
atvinnulífs. Þeir stuðluðu að stofnun nýrra 
fyrirtækja, höfðu náið samband við stærstu 
iðnaðarfyrirtæki í landinu og beittu sér fyrir 
samruna þeirra í harðnandi alþjóðlegri sam-
keppni á síðustu áratugum 19. aldar. Gegndi 
Privatbankinn stærstu hlutverki fyrst í stað en 
síðar náði Landmandsbankinn yfirhönd. 
Nefna má að hinn fyrrnefndi átti mikinn þátt í 
að fjármagna bæði Mikla norræna ritsímafé-
lagið og véla- og skipasmiðjurnar Burmeister 
og Wain.47) Fetuðu þessir dönsku bankar í 
fótspor banka í Þýskalandi og fleiri Mið-Evr-
ópulöndum sem störfuðu fyrst og fremst að 
fjárfestingu í náinni samvinnu við uppvax-
andi iðnaðar- og verslunarfyrirtæki. 

2. Íslandsáhugi. 
Á sama tíma og bjartsýni og góðæri var 

ríkjandi í efnahagslífi og mikið framboð af 
fjármagni, fór áhugi í Danmörku á nýlendum 
landsins vaxandi. í fyrstu var þessi áhugi 
einkum bundinn við dönsku Vestur-Indíur; 

45) Dybdahl, V. 1965, 235-36; Hansen, Svend Aage, 
1968, 348-51 og 388; Jörberg, L. , 414-15. 

46) Hansen, Svend Aage, 1968, 372 og 388. 
47) Cohn, E., 200-201; Jörberg, L. , 409. 
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þar áttu Danir nokkrar litlar eyjar. Á síðari 
hluta 19. aldar hafði efnahag hrakað á 
eyjunum og um aldamót komu fram hug-
myndir um að réttast væri að selja Bandaríkja-
mönnum þær; eyjarnar væru óþarfur útgjalda-
baggi. Þessar fyrirætlanir vöktu svo mikla 
andstöðu að öllum hugmyndum um sölu eyj-
anna var hafnað í danska þinginu. 

Deilur um eyjar Dana í Vestur-Indíum 
vöktu athygli danskra fjármála- og stjórn-
málamanna á öðrum nýlendum ríkisins. Þeim 
varð ljóst að Danir voru ekki lengur einir um 
hituna; fleiri þjóðir sýndu nýlendum þeirra 
áhuga. Ræddi viðskiptablaðið B0rsen þessi 
mál í grein árið 1902: 

Paa Færøerne har et fransk Selskab faaet 
Koncession paa Kulbrydning; hvad der 
kan bringes ud deraf kan endnu ikke siges, 
men vi har dog ubeset givet et Kort fra os. 
Og oppe under Ísland, som vel nok er det 
af vore Bilande, der byder de beste Be-
tingelser for en Udvikling, henter engel-
ske og franske Fiskeriselskaber Millioner 
hjem medens vore egne Íslandsfiskere 
kun faar en ringe Del af det rige 
Udbytte.48) 

Á Íslandi höfðu Englendingar, Frakkar og 
ekki síst Norðmenn sýnt vilja til þess að auka 
áhrif sín og umsvif og Íslendingar sýndu 
áhuga á samstarfi við þessar þjóðir.49) Einkum 
hafði Englendingum og Norðmönnum orðið 
vel ágengt; höfðu enskir kaupsýslumenn 
mikil verslunarviðskipti við landið, þar á 
meðal hin nýstofnuðu kaupfélög, og stund-
uðu víðtæk fiskkaup. Þeir fjárfestu auk þess 
nokkuð í landinu, bæði í útgerð og verslun. 
Voru m.a. tvö stór togaraútgerðarfélög, að 
mestu með ensku fjármagni, stofnuð árið 
1899 - bæði félögin störfuðu reyndar stutt og 
urðu gjaldþrota.50) Loks getur ein heimild um 

48) Børsen22. jú l í 1902, 661. 
49) Hermann Jónasson, 36. 
50) Heimir Þorleifsson, Saga íslenzkrar togaraút-

gerðar, 34-45 og 55; Magnús Jónsson 1957, 341. 

að árið 1899 hafi verið uppi hugmyndir um að 
stofna banka með ensku fjármagni, án þess 
þó að þær umleitanir hafi leitt til nokkurrar 
niðurstöðu.5!) 

Norðmenn hófu útgerð frá landinu um og 
upp úr 1880. Var starfsemi þeirra að mestu 
bundin við hval- og síldveiðar. Hvalveiðarnar 
voru mjög umfangsmiklar; m.a. var ein hval-
veiðistöðvanna um tíma hin stærsta í heimi. 
Eftir aldamótin dró fljótlega úr hvalveið-
unum en síldveiðar Norðmanna héldu lengur 
áfram. í flestum tilvikum var arður af starf-
seminni fluttur til Noregs; nokkrir norskir 
útgerðarmenn settust þó að í landinu. 

Áhugamenn um aukin samskipti og sam-
vinnu Dana og nýlenduþjóðanna beittu sér 
fyrir stofnun félagsins „De danske Atlanter-
havsøer" árið 1902. Var markmið félagsins að 
treysta böndin milli móðurlandsins og 
nýlendnanna og styrkja efnahagslífið í hinum 
vanþróuðu hlutum ríkisins. Ekki stóð til að 
félagið legði sjálft fé í fyrirtæki í nýlendunum; 

den tilsigter kun efter Evne at bane Vejen 
for saadanne, bl.a. ved at skaffe Oplysnin-
ger, der kunne benyttes som Grundlag for 
og til Fremme af slige Foretagender . . .52) 

Auk mennta- og stjórnmálamanna tóku 
nokkrir helstu framámenn úr dönsku við-
skiptalífi þátt í starfsemi félagsins; má þar 
nefna Julius Larsen og Axel Heide, banka-
stjóra Privatbankans, H.N. Andersen, for-
stjóra Austur-Asíufélagsins, og Emil 
Gluckstadt, bankastjóra Landmandsbank-
ans. Þessir menn tilheyrðu kjarnanum í 
dönsku fjármálalífi og sýnir félagsaðildin 
glöggt áhuga þeirra á málefnum nýlendnanna 
og hinum efnahagslegu möguleikum þar. Af 
minni spámönnum má nefna þá bræður Aage 
og Andreas Möller sem tóku þátt í að stofna 
Milljónarfélagið árið 1907 og síðar verður 
rætt um, Emil Schou, bankastjóra Íslands-
banka, og Íslandskaupmennina J.A. Lefolii, 

51) Nationaltidende 7. september 1899, 1. 
52) At lanten I , 3. 
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C. Zöylner, Dithlev Thomsen og Thor E. 
Tulinius.53) 

En hvaða vonir mátti gera sér um arðvæn-
legan atvinnurekstur í nýlendunum, einkum 
Íslandi - gátu ekki leynst þar möguleikar sem 

gæfu betri arð en framkvæmdir í móðurland-
inu? Ýmsir töldu að svo væri og voru birtar 
hvatningar í m.a. Atlanten, félagsblaði De 
Danske Atlanterhavsøer, og viðskiptablað-
inu Börsen til danskra atvinnurekenda um að 
festa meira fé í nýlendunum. 

Á Íslandi beindist athyglin fyrst og fremst 
að útgerðinni enda ekki erfitt að sanna að 
hagnýting fiskimiðanna við landið gat gefið 
góðan arð. Um það báru fiskveiðar Breta, 
Frakka og Norðmanna vitni. Einn greinar-
höfunda í Atlanten hvatti danska útgerðar-
menn til þess að taka sinn skerf af „Nord-
havets uudtómmelige Fiskerigdomme". 
Kvað hann samkeppnisstöðu þeirra mundu 
verða stórum betri en enskra og franskra 
útgerðarmanna. Gætu Danir haft aðstöðu í 
landi fyrir skip sín, landað aflanum þar, 
geymt vistir og fengið gert við skipin, yrði 
veiðitími þessara skipa mun lengri en annarra 
útlendra skipa. Lauk greinarhöfundur orðum 
sínum á þessa leið: 

Det vil sikkert ikke være nogen slet Kapi-
talanbringelse at sætte Penge i et Nord-
havsfiskeri-Kompagni, der virkede fra 
Ísland og Færøerne, og det vilde tilmed 
være en patriotisk Gærning.54) 

Aðaláhersla var á möguleika í útgerð. En 
einnig var bent á að landbúnaðarframleiðslu 
mætti auka verulega. Þar væri einnig þörf 
fyrir danskt fjármagn og verslun við landið 
gæti gefið góðan arð; enn fremur væru vafa-
laust ýmsir aðrir möguleikar á Íslandi; nátt-

úruauðæfi þess væru enn að miklu leyti 
ókönnuð. 

Ýmsir danskir útgerðarmenn urðu til þess 
að sinna kallinu; Hlutafélagið Frem í Esbjerg 
áformaði í aldarlokin að koma upp stórútgerð 
frá Íslandi. Var rætt um að hlutafé fyrirtækis-
ins ætti að verða ein milljón kr. Minna varð 
þó úr framkvæmdum en á horfðist og varð 
aldrei af rekstri fyrirtækisins. Nokkru betur 
gekk hjá Íslands Handels- og Fiskeri-Kom-
pagni sem stofnað var með dönsku og 
íslensku fé og hóf útgerðar- og verslunar-
rekstur frá Vestfjörðum árið 1898. Gerði 
félagið m.a. tilraun til þess að gera út togara 
um aldamót; en reksturinn gekk ekki að 
óskum og var félagið selt árið 1905.55) Þá 
stunduðu útvegsmenn frá Skagen árlega flat-
fiskveiðar frá Vestfjörðum með ágætum 
árangri.56) Hófst sá rekstur um aldamót og var 
haldið áfram á annan áratug - til gamans má 
geta þess að hinir jósku sjómenn kynntu vél-
bátinn fyrir vestfirskum starfsbræðrum sínum 
og hafði það afdrifaríkar afleiðingar fyrir 
þróun útgerðar í landinu. Á fyrsta áratug 
þessarar aldar bættust fleiri dönsk fyrirtæki 
við þau sem fyrir voru og fjárfestu í útgerð og 
verslun á Íslandi. 

Undir lok aldarinnar komu einnig fram 
hugmyndir um að fjárfesta í banka á Íslandi 
sem gæti nýtt sér möguleika á Íslandi á arð-
bæran hátt og um leið tryggt danska hags-
muni. Margt benti til þess að unnt yrði að 
koma áætlun um það í framkvæmd. Auðvelt 
var að útvega fjármagn um þetta leyti og 
bönkum fjölgaði ört, t.d. bæði í Danmörku 
og Noregi, og þótti vænlegt að leggja fé í slík 
fyrirtæki.57) Því skyldi ekki vera gerlegt á 
sama hátt að útvega fjármagn til nýs banka á 
Íslandi? 

53) At lanten I , 26-27 og 488; Atlanten I I I , 477-92. 
54) Helms,Chr . , 489-90. 

55) Heimir Þorleifsson, Saga íslenzkrar togaraút-
gerðar, 31-33. 

56) Atlanten I I I , 85. 
57) Schovelin, J., 145; Hansen, Svend Aage, 1968, 

353. 
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Inngangur 
Mikið hefur verið rætt og skrifað um þær 

breytingar sem átt hafa sér stað og þær sem í 
hönd fara á alþjóðlegum fjármagnsmörkuð-
um. Margar rannsóknir hafa verið gerðar til 
að reyna að meta líklegar afleiðingar efna-
hagssamruna Evrópulanda sem miðaður er 
við árið 1992. Þær rannsóknir benda til þess 
að mikils ábata sé að vænta bæði fyrir neyt-
endur sem og þjóðfélagið í heild. Samruni 
fjármagnsmarkaða skipar stóran sess í 
þessum útreikningum. Talið er að allt að því 
þriðjung væntanlegs hagvaxtarauka megi 
rekja til samruna fjármagnsmarkaða aðildar-
ríkjanna. 

Hagræðingar á fjármagnsmarkaði má 
vænta, í meginatriðum, af tveimur ástæðum. 
Í fyrsta lagi mun samruninn leiða til aukinnar 
samkeppni á milli fjármagnsfyrirtækja og 
knýja þannig verð fjármagnsþjónustu niður á 
við. í öðru lagi ætti samruninn að leiða til 
betri nýtingar vegna hagkvæmni stærðarinnar 
og þannig gefa möguleika á kostnaðarlækkun 
hjá þeim fjármagnsfyrirtækjum sem fyrir eru 
á markaðnum. 

Þessari grein er skipt í þrjá kafla. Í fyrsta 
kafla er greint lítillega frá þeim hugmyndum 
sem hagfræðingar hafa um hlutverk banka og 
annarra fyrirtækja á fjármagnsmarkaði. 
Einnig er fjallað um rök með og á móti 
reglum á fjármagnsmarkaði. í öðrum kafla er 

fjallað um þær breytingar sem átt hafa sér 
stað á fjármagnsmörkuðum Evrópu og greint 
er frá þeim afleiðingum samruna fjármagns-
markaða sem hagfræðingar hafa spáð fyrir 
um. Í lokakaflanum er fjallað um íslenskan 
fjármagnsmarkað. Fjallað er um vaxtamun 
hjá íslenskum bönkum og sparisjóðum, auk 
þess sem greint er frá líklegum áhrifum auk-
ins frelsis í fjármagnsviðskiptum á íslenskan 
fjármagnsmarkað. 

1. Bankarekstur og fjármagnsmarkaður 

1.1. Hlutverk banka á fjármagnsmarkaði 
Allt fram að áttunda áratugnum var 

almennt álitið að bankar hefðu þremur meg-
inhlutverkum að gegna á fjármagnsmarkaði. 
Í fyrsta lagi höfðu bankar hlutverki að gegna 
sem milliliðir milli sparenda og lántakenda. 
Hugmyndin var sú að sparendur legðu að 
meðaltali tiltölulega lítið fjármagn til hliðar 
og til tiltölulega skamms tíma í einu. Lántak-
endur æskja þess hins vegar frekar að taka 
stærri lán og til hlutfallslega lengri tíma eða 
sem svarar líftíma fjárfestingar þeirrar sem 
lánsfjármagnið er ætlað til. Við þessar 
aðstæður skapast svigrúm fyrir milliliði sem 
hafa því hlutverki að gegna að safna saman 
öllum smáum skammtímainnlánunum og 
umbreyta þeim í stærri einingar langtíma-
útlána. í öðru lagi hefðu bankar því hlutverki 
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að gegna að dreifa áhættu. Þessi hugmynd er 
nátengd hinni fyrrtöldu. Þannig gátu bankar 
dreift útlánum sínum á marga lántakendur og 
þar með dregið úr áhættu hvers sparanda fyrir 
sig. Því ætti áhættuþóknun sparenda að 
minnka og þar með ættu útlánsvextir að vera 
hærri ef bankar væru ekki til s t a ð a r . 1 ) Að 
lokum var álitið að hlutverk banka væri að 
nýta þá stærðarhagkvæmni sem talin var vera 
til staðar á fjármagnsmarkaði við öflun upp-
lýsinga og stjórnun eignasamsetningar fjár-
festa. 

Í seinni tíma rannsóknum hefur mikilvægi 
viðskiptakostnaðar sem skýringar á tilveru 
banka sem milliliða á fjármagnsmarkaði 
minnkað, þótt enn skipti hann miklu máli. H. 
Leland og D. Pyle benda til dæmis á að við-
skiptakostnaður sé í flestum tilvikum það lít-
ill að hann geti ekki gefið nægilega góða skýr-
ingu á tilveru banka. Þeir telja að skýringar-
innar sé frekar að leita í ósamhverfum upplýs-
ingum (e. asymmetric information) og mark-
aðsbresti (e. market failures).2) Hugmynd 
þeirra gengur út á það að meginhlutverk 
banka sé að sérhæfa sig í að meta áhættu fjár-
festingar við takmarkaðar upplýsingar á 
ófullkomnum fjármagnsmarkaði. Þeir benda 
á að vegna þess hvað aðilar fjármagnsmark-
aðarins eigi erfitt með að meta hvað aðrir eru 
heiðarlegir og á markaðnum sé almennur 
skortur á upplýsingum, þá skapist grund-
völlur fyrir starfsemi fjármagnsmilliliða sem 
sérhæfi sig í að meta þau boð sem markaður-
inn gefur frá sér og safna þeim upplýsingum 
sem við eiga. Þeir benda þó réttilega á að erf-
itt getur verið fyrir fjármagnsmilliliði að 
starfa í þessum skilningi þar sem upplýsingar 
verða eign almennings (e. public good) um 
leið og þeirra er aflað. 

Að því gefnu að um stærðarhagkvæmni í 
upplýsingaöflun sé að ræða og að reynslu og 
upplýsingar sem fást af einni tegund fjár-
magnsþjónustu sé hægt að nýta við aðra 

1) Hagfræðistofnun Háskóla Íslands (1991a), blað-
síða 59. (Sjá „heimildir" í greinarlok.) 

2) C. Goodhart (1989), blaðsíða 113. 

fjármagnsþjónustu, vaknar upp sú spurning 
af hverju fleiri en ein þjónustutegund fjár-
magnsfyrirtækja er til. Af hverju ekki að hafa 
einn banka á fjármagnsmarkaðnum sem 
veitir alla þá þjónustu sem viðskiptavinir hans 
æskja? Hægt væri að spara kostnað með því 
að samnýta þær upplýsingar sem bankinn 
hefur aflað og samnýta yfirstjórn bankanna. 
Hægt er að hugsa sér margar skýringar á 
þessu. Auk hugmynda um fallandi jaðarhag-
kvæmni stjórnunar (e. diminishing returns to 
management),3) gæti skýringanna verið að 
leita í því að takmörk eru á stærðarhag-
kvæmni í upplýsingaöflun þar sem ólíkar teg-
undir fjármagnsviðskipta krefjast mismun-
andi tegunda upplýsinga. Ein önnur skýring 
gæti verið sú að þar sem fjármagnsmilliliðir 
afla sér upplýsinga um einkahagi viðskipta-
vina sinna, geti myndast hvati fyrir þá til að 
nota þær gegn hagsmunum viðskiptavinanna, 
til dæmis ef bankanum tekst að skapa sér ein-
okunaraðstöðu. í því tilviki gæti myndast 
pólitískur þrýstingur til að koma í veg fyrir of 
mikil völd til handa bönkum og öðrum fjár-
magnsfyrirtækjum. 

1.2. Reglur á fjármagnsmarkaði 
Í flestum löndum hefur það viðgengist að 

fjármagnsmarkaðurinn sé undir ströngu eftir-
liti yfirvalda viðkomandi lands. Eftirlitið birt-
ist yfirleitt í þeirri mynd að starfsemi fjár-
magnsfyrirtækjanna þarf að uppfylla 
ákveðnar kröfur sem eðlilegt hefur þótt að 
setja á hverjum tíma. Þessar kröfur eru margs 
konar. Yfirleitt er aðgangur að greininni tak-
markaður, eignasamsetning fyrirtækjanna 
þarf að uppfylla ákveðin skilyrði, fé er bundið 
í seðlabanka, gerðar eru ákveðnar kröfur um 
lausafé, krafist er innlánatrygginga, starfsemi 

3) R. Coase (1937) veItir þessari sömu spurningu fyrir 
sér, varðandi fyrirtæki almennt á blaðsíðu 340. 
Hann spyr af hverju fyrirtæki stækki ekki þar til að 
þau hafi náð yfir allan markaðinn, fyrst hægt er að 
spara viðskiptakostnað. Svarið taldi R. Coase vera 
að stækkun fyrirtækja hlyti að fylgja aukinn kostn-
aður vegna fallandi jaðarhagkvæmni stjórnunar og 
hækkandi verðs á aðföngum. 
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á ákveðnum sviðum er bönnuð, oft eru út-
lánaákvarðanir eða vaxtasetning takmörkuð 
og svona mætti lengi áfram telja. 

Þrátt fyrir hvað algengar reglur eru á fjár-
magnsmarkaði og hvað lengi þær hafa við-
gengist hefur ekki verið sýnt fram á með óvé-
fengjanlegum hætti að þeim markmiðum sem 
ætlunin var að ná með reglunum hafi verið 
náð. Er nú svo komið að vaxandi fjöldi hag-
fræðinga og lögfræðinga, sérstaklega í 
Bandaríkjunum, hefur lýst sig andsnúinn 
reglum á fjármagnsmarkaði og raunar reglum 
almennt. 

1.2.1. Almenn rök gegn reglum á fjármagns-
markaði 

Eldri hugmyndir manna til rökstuðnings 
eftirliti með fjármagnsmarkaði byggðust yfir-
leitt á þeirri hugmynd að með reglum á fjár-
magnsmarkaði væri verið að vernda hag neyt-
enda gegn markaðsbresti.4 ' Hugmyndin var 
sú í fyrsta lagi að hafa eftirlit með bönkum 
þannig að þeir gætu ekki hagnast of mikið á 
kostnað neytenda og í öðru lagi að vernda 
viðskiptavini banka gegn bankakreppum (e. 
bank failures) sem gætu haft alvarlegar 
afleiðingar fyrir hag viðskiptavinanna. 
Þannig átti að reyna að nálgast þá Pareto-
kjörstöðu sem hámarkaði velferð þjóðfélags-
ins við skilyrði fullkominnar samkeppni. 

Þessari hugmynd hefur almennt verið 
hafnað þar sem hún byggir á afarveikum 
fræðilegum grunni. Rannsóknir hafa bent til 
þess að algjörlega hafi misheppnast að ná 
þessum markmiðum.5 ' Þeirri hugmynd er 
mótmælt að fjármagnsmarkaðurinn sé á ein-
hvern hátt frábrugðinn öðrum mörkuðum og 
er því talið að engin haldbær rök mæli með 
reglum á þeim markaði. 

Reglur eru taldar leiða til truflana á mark-
aðnum og talið er að þær takmarki eðlilega 
samkeppni. Þannig geta reglur leitt til nýrra 

4) Þetta kemur fram t i l dæmis í N. Carters (1987), 
blaðsíðu 4, og í T. Rybczynski (1990), blaðsíðu 3. 

5) C. Goodhart (1989), blaðsíða 196. 

óhagkvæmra lausna. Sem dæmi um slæm 
áhrif afskipta á fjármagnsmarkaði er þjón-
usta seðlabanka sem lánara í neyð (e. lender 
of last resort). Hugmyndin er sú að seðla-
banki veiti viðskiptabönkum lán ef þeir eiga í 
vandræðum. Þetta er gert til þess að koma í 
veg fyrir tilhneigingar til bankaáhlaupa (e. 
bank runs). Vandamálið er að þetta gæti leitt 
til siðferðiskreppu (e. moral hazard). Með 
þessu er átt við að aukinn hvati verði hjá 
bönkum til þess að fara út í áhættusamari fjár-
festingu auk þess sem þetta gæti leitt til lélegri 
stjórnunar. Til að leysa þetta vandamál eru 
síðan settar eiginfjár- og lausafjárkröfur en 
þær leiða síðan til aðgangshamla. Af þessum 
völdum hafa margir gagnrýnt setningu reglna 
á fjármagnsmarkaði. Þannig kemur fram hjá 
G. Benston að allar reglur, nema ef vera 
skyldi krafan um innlánatryggingar, séu af 
hinu slæma.6) 

Ljóst er þó að til þess að hægt sé að fram-
fylgja reglum þarf samþykki þeirra sem regl-
urnar eru settar á, bankanna. Af hverju hafa 
bankar og önnur fjármagnsfyrirtæki ekki bar-
ist fyrir því að frelsi sé innleitt á fjármagns-
markaðinn? Einhvern ábata hljóta þessi fyrir-
tæki að hafa af því að vera undir eftirliti. Þessi 
ávinningur birtist í því að aðgangur nýrra 
fyrirtækja er takmarkaður, samkeppni um 
verð er lítil þannig að möguleiki myndast á 
hærri verðlagningu og einokunarhagnaði. 

1.2.2. Almenn rök með reglum á fjármagns-
markaði 

Rök þeirra sem mælt hafa sem mest gegn 
reglum á fjármagnsmarkaði byggjast oft á 
hugmyndum um fullkomna samkeppni sem á 
sér fáar stoðir í raunveruleikanum. Rök með 
reglum ættu ekki að hvíla á afneitun fullkom-
innar samkeppni sem viðmiðun heldur frekar 
á skilgreiningu ákveðinna skilyrða á mark-
aðnum sem leitt gætu til þess að afskipti 
stjórnvalda verði nauðsynleg. Hægt er að til-

6) C. Goodhart (1989), blaðsíður 195 ti l 196. 
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greina þrjú meginskilyrði þess að reglur séu á 
fjármagnsmarkaði. 

Í fyrsta lagi gæti þetta verið tengt náttúru-
legri einokun. Hafi fjármagnsfyrirtæki mögu-
leika á að skapa sér einokunaraðstöðu og þar 
með hækkað verð til viðskiptavina sinna, má 
færa rök fyrir því að stjórnvöldum beri að 
hafa eftirlit með fyrirtækinu. Náttúruleg ein-
okun er þó ekki algengt fyrirbæri á fjármagns-
mörkuðum. í öðru lagi gæti þetta verið tengt 
ytri áhrifum (e. externalities). Hægt er að 
hugsa sér að gjaldþrot eins banka valdi 
almennri hræðslu á fjármagnsmarkaðnum 
sem leiði að lokum til bankakreppu og banka-
áhlaupa. Þannig hefur verið bent á að hægt sé 
að líta á varafjárkröfur sem Pigouvískan 
skatt, það er skatt sem dregur úr afleiðingum 
skaðvænlegra ytri áhrifa sem verða vegna 
slæms vals banka. Varafjárkröfur skapi 
möguleika á að minnka hættuna á því að 
áðurnefndar aðstæður komi upp, með því að 
takmarka útlánagetu banka, og sé því vel-
ferðaraukandi.7) 

Þó má spyrja hvort þetta skipti svo miklu 
máli, því að ef bankinn er greiðsluhæfur á 
þetta ekki að vera vandamál. Sé hann það 
ekki leiðir þetta til gjaldþrots sem líklega 
hefði orðið síðar meir hvort eð er. Við þessu 
eru tvö svör. í fyrsta lagi fylgir því kostnaður 
að þurfa að koma eignum í verð til að afla 
lausafjár. Það gæti valdið verðlækkun eigna 
og hækkun raunvaxta til skamms tíma. Í öðru 
lagi getur verið mjög erfitt fyrir banka að inn-
kalla öll sín útlán til að standa undir miklum 
úttektum. Skyndileg innköllun útlána gæti 
leitt til þess að skuldarar verði gjaldþrota 
nema þeir fái fjármagn annars staðar frá sem 
þá er orðið dýrara vegna hærri vaxta.8) 

Tvenns konar ráðstafanir eru gerðar gegn 
hættunni á bankaáhlaupum. í fyrsta lagi fær 
seðlabanki hlutverki að gegna sem lánari í 
neyð og í öðru lagi er ýmiss konar innlána-
tryggingum beitt. Gallinn við þetta er sá að 
séu þessar tryggingar ekki verðlagðar til sam-

7) B. Vale (1990), blaðsíða 40. 
8) C. Goodhart (1989), blaðsíður 203 ti l 204. 

ræmis við þá áhættu sem bankakreppum 
fylgir er líklegt að þær hvetji til áhættusamari 
starfsemi sem geti skilað bönkunum miklum 
tekjum ef heppnast en jafnframt fylgir þeim 
mikil áhætta. Bankarnir vita að tapið lendir 
ekki allt á þeim og því verður hvatning til að 
fara út í slíkar framkvæmdir. Vegna þess hve 
erfitt er að meta áhættu á bankakreppum og 
það öryggi sem slíkar tryggingar veita, má 
færa rök fyrir því að til dæmis kröfur um 
fjármagnshæfni séu nauðsynlegar. 

Að lokum er þjónusta sumra fjármagnsfyr-
irtækja, sérstaklega verðbréfafyrirtækja, oft 
þess eðlis að fjármagnsfyrirtækið ráðleggur 
viðskiptavinum sínum að fara í ákveðnar 
framkvæmdir og framkvæmir þær síðan fyrir 
þá. Hér getur komið upp togstreita milli hags-
muna fjármagnsfyrirtækisins og hagsmuna 
viðskiptavinarins þar sem upplýsingarnar eru 
ósamhverfar (e. principal - agent problems). 
Viðskiptavinurinn er oft í þeirri aðstöðu að 
hann getur ekki metið gæði þjónustunnar 
fyrirfram þar sem oft er um að ræða úrvinnslu 
mjög sérhæfðra upplýsinga sem almennur 
viðskiptavinur á erfitt með að túlka. 

Af þessum ástæðum myndast þrýstingur 
um að lágmarksgæði í fjármagnsviðskiptum 
séu tryggð með reglum. Þannig er hægt að 
spara leitarkostnað og stuðla að því að komið 
sé í veg fyrir meiri háttar röskun á fjármagns-
markaðnum til dæmis vegna bankakreppu og 
meðfylgjandi bankaáhlaups. 

Fleiri rök hafa verið færð fyrir því að 
stjórnvöld hafi eftirlit með og takmarki starf-
semi fjármagnsfyrirtækja. Til dæmis hafa 
margir talið að hagkvæmara sé að takmarka 
fjármagnsflutninga milli landa frekar en að 
þola sveiflur í gengi, vöxtum og verðlagi sem 
oft fylgja frjálsum fjármagnsflutningum.9) 

2. Afleiðingar samruna fjármagnsmarkaða 
Evrópubandalagsins 

Sú þróun sem átt hefur sér stað í átt að 
frjálsum viðskiptum með fjármagn á sér langa 

9) J.M. Viaene (1990), blaðsíða 1. 
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sögu. Rekja má upphaf þróunar til aukins 
frelsis í fjármagnsviðskiptum innan OECD til 
ársins 1961 er aðildarlönd OECD gerðu með 
sér sáttmála um aukið frelsi í viðskiptum með 
fjármagn. Þessar samþykktir fólu í sér að 
aðildarlöndin lofa að fella brott höft á öllum 
helstu sviðum fjármála- og þjónustuviðskipta. 
Árið 1989 voru gerðar veigamiklar breytingar 
á samþykktunum sem tóku gildi í lok ársins 
1990. Þær fólu í sér að svo til allar tegundir 
fjármagnsviðskipta og fjármagnsþjónustu 
féllu undir gildissvið samþykktanna. 

Innan Evrópubandalagsins hefur hug-
myndin um landamæralausa Evrópu átt 
miklu fylgi að fagna allt frá stofnun banda-
lagsins árið 1957. í Rómarsáttmálanum er 
þess getið að stefnt skuli að frjálsum fjár-
magnshreyfingum innan Evrópubandalagsins 
með tímanum. Árið 1985 kom síðan út svo-
kölluð Hvítbók frá framkvæmdastjórn 
bandalagsins þar sem því er lýst yfir að frelsi í 
viðskiptum með vörur, þjónustu og 
fjármagn, auk frelsis í flutningi vinnuafls, 
skuli að fullu vera komið á í lok ársins 1992.10) 

Markmiðið með afnámi hafta á fjármagns-
hreyfingum byggir á þeirri hugmynd að aukið 
frelsi í viðskiptum tryggi aukna samkeppni og 
leiði þannig til meiri hagkvæmni í efnahagslíf-
inu og þar með til bættra lífskjara. Þessum 
markmiðum er náð með tvennum hætti, ann-
ars vegar með því að verð á vörum, þjónustu, 
vinnuafli og fjármagni lækki, auk þess sem 
framboð þessara gæða aukist. Hins vegar 
mun framleiðslan verða hagkvæmari vegna 
aukinna möguleika á nýtingu stærðarhag-
kvæmni. 

2.1. Cecchini-skýrslan 
Árið 1988 kom út á vegum Evrópubanda-

lagsins skýrsla sem yfirleitt er kölluð Cecchini-
skýrslan. Í þeirri skýrslu er reynt að meta 
áhrif markaðssameiningarinnar árið 1992 á 
allar helstu hagstærðir. Reynt er að meta 

10) U m gildissvið frjálsra fjármagnshreyfinga innan 
Evrópubandalagsins er hægt að lesa hjá Ólafi 
Ísleifssyni (1990), blaðsíður 118 ti l 119. 

áhrif samrunans á framleiðslukostnað og 
verðlag og einnig áhrifin á eftirspurn og fram-
leiðslu innan bandalagsins. 

Metið var út frá rekstrarhagfræðilegu sjón-
armiði hversu mikið verðlag lækki við það að 
viðskiptum sé beint þangað sem verð er lægst 
með samanburði á verði milli aðildarlanda. 
Út frá þjóðhagfræðilegu sjónarmiði var hins 
vegar reynt að meta áhrif markaðssameining-
arinnar á helstu stærðir þjóðarbúsins, svo sem 
þjóðarframleiðslu, atvinnu, verðlag og við-
skiptajöfnuð. 

Sparnaður í kostnaði sem áætlað er að fylgi 
aukinni samkeppni er í skýrslunni talinn 
nema tæpum 5% af samanlagðri landsfram-
leiðslu bandalagsþjóðanna og eru þar ekki 
tekin með áhrif lægri kostnaðar og aukinnar 
hagkvæmni í rekstri á eftirspurn og fram-
leiðslu. Sé væntur ávinningur af því tekinn 
með er sparnaðurinn í kostnaði metinn tæp 
6,5% af samanlagðri landsframleiðslu banda-
lagsþjóðanna sem líklega mun dreifast yfir 
fimm til sex ára tímabil. Hér er ekki tekið tillit 
til hugsanlegra tækniframfara í kjölfar mark-
aðssameiningarinnar og því gæti ábatinn hæg-
lega verið meiri. 

Á mynd 2.1 má sjá hvernig áhrif markaðs-
sameiningarinnar breiðast út og leiða að 
lokum til þessa vænta velferðarbata.n ) 

Myndin sýnir hvernig afnám hafta leiðir til 
lækkunar á framleiðslukostnaði og þar með 
til lækkunar á vöruverði. Hún sýnir einnig 
hvernig afnám hafta eykur samkeppni sem 
aftur leiðir til meiri þrýstings á verð og 
hvernig aukin samkeppni leiðir til endur-
skipulagningar og meiri hagkvæmni í fram-
leiðslu. 

2.2. Rannsókn Price Waterhouse 
Í útreikningunum á heildarábatanum af 

markaðasameiningunni vegur ábatinn af 
sameiningu fjármagnsmarkaða þungt. Állt að 
þriðjungur aukningar samanlagðrar lands-
framleiðslu fyrstu sex árin er rakinn beint eða 

11) P. Cecchini (1988), blaðsíða 77. 
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Mynd 2.1 

óbeint til aukinnar samkeppni á fjármagns-
markaði.12) 

Gert er ráð fyrir því að með samruna fjár-
magnsmarkaðanna skapist hagrænn ávinn-
ingur sem nemur tæplega 22 milljörðum ECU 
og þar af 8 til 14 milljörðum ECU fyrir banka-
geirann einan. 

Það var breska ráðgjafarfyrirtækið Price 
Waterhouse sem sá um rannsóknina á rekstr-
arhagfræðilegum áhrifum samruna fjár-
magnsmarkaða Evrópubandalagsins. Gerðar 
voru verðkannanir í átta löndum Evrópu-
bandalagsins: Belgíu, Þýskalandi, Spáni, 

12) E. Gardener & J. Teppett (1990), blaðsíða 2. 

Frakklandi, Ítalíu, Luxemborg, Hollandi og 
Bretlandi árið 1987.13) 

Rannsókn Price Waterhouse beindist 
einkum að því að reyna að meta verðmismun-
inn á mörkuðunum og verðaðlögunina sem 
yrði á fjármagnsmarkaðnum við samrunann. 
Þeir töldu þetta auðveldari aðferð en að 
reyna að meta beint kostnaðinn fyrir fyrir-
tækin vegna hafta á viðskiptum og stofnunar 
nýrra fyrirtækja. 

Niðurstöður þeirra gáfu til kynna mjög 
marktækan mun á verðlagningu þeirra sextán 
fjármagnsþjónustuliða sem kannaðir voru, 

13) Price Waterhouse (1988). 
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Tafla 2.1 - Prósentumismunur á verði 
16 hefðbundinna fjármálaþjónustuliða miðað við LRLP15) 

Lönd: 
Þjónusta: Bel Þýs Spá Fra Íta Lux Hol Bre 
Bankaþjónusta 

1. Neyslulán -41 136 39 n.a. 121 -26 31 121 
2. Kreditkort 79 60 26 -30 89 -12 43 16 
3. Veðlán 31 57 118 78 -4 n.a. -6 - 20 
4. Skuldabréf 22 -10 59 - 7 9 27 17 8 
5. Erlendir víxlar 6 31 196 56 23 33 -46 16 
6. Ferðatékkar 35 -7 30 59 22 - 7 33 - 7 
7. Viðskiptalán -5 6 19 -7 9 6 43 46 

Tryggingarþjónusta 
8. Líftryggingar 78 5 37 33 83 66 -9 -30 
9. Heimilistryggingar -16 3 -4 39 81 57 17 90 

10. Ökutækjatryggingar 30 15 100 9 148 77 - 7 -17 
11. Eignatryggingarfyrirtækja -9 43 24 153 245 -15 - 1 27 
12. Ábyrgðatryggingar 13 47 60 117 77 9 -16 - 7 
Verðbréfaviðskipti 
13. Hlutabréfaviðskipti 

einstaklinga 36 7 65 -13 -3 7 114 123 
14. Ríkisverðbréfaviðskipti 

einstaklinga 14 90 217 21 -63 27 161 36 
15. Hlutabréfaviðskipti 

stofnana 26 69 153 -5 47 68 26 -47 
16. Ríkisverðbréfaviðskipti 

stofnana 284 -A 60 57 92 -36 21 n.a. 

milli landa. í töflu 2.1 má sjá þennan mikla 
mun sem gefur til kynna mismunandi sam-
keppnisstöðu og þróunarstig fjármagnsmark-
aðanna. Frávikin eru oft um eða yfir 50%. 
Mestu frávikin eru í neyslulánum, bifreiða-
tryggingum og flestum tegundum verðbréfa-
viðskipta.14) 

14) Athuga ber að tölurnar fyrir hvert land hafa verið 
leiðréttar fyrir vaxtamun mill i landa þannig að þær 
sýna kostnaðinn við að veita þjónustuna. Einnig 
verður að hafa í huga að nokkur verð eru sýnd sem 
mismunur raunverulegs verðs og þess sem Price 
Waterhouse kallar heildsölu-peningamarkaðs-
vexti (e. wholesale money market rates), þannig 
að ekki er um verð t i l neytenda að ræða. 
Price Waterhouse (1988), blaðsíða 14. 

15) Þessar tölur sýna frávik í prósentum á verðlagn-
ingu þeirra fjármagnsþjónustuliða sem kannaðir 
voru í hverju landi, frá LRLP. 
Price Waterhouse (1988), blaðsíður 22 ti l 23. 

Við útreikningana á verðaðlöguninni var 
byggt á forsendunni um lögmál eins verðs, þar 
sem verð hverrar fjármagnsþjónustu lagast 
að LRLP (e. Low Reference Level Price) sem 
er meðaltal fjögurra lægstu verðanna fyrir 
viðkomandi vöru. Þessu má lýsa með eftirfar-
andi jöfnu: 

( 2 . 1 ) PD = [(Pj - P*)/P*]%, 

þar sem PD er verðmismunurinn, P, er verðið 
sem var í gildi 1987 og P* er LRLP. Til dæmis 
er talan fyrir neyslulán í Þýskalandi 136 sem 
þýðir að kostnaður af neyslulánum í Þýska-
landi sé 136% yfir LRLP. Þetta PD sýnir þá 
nokkurn veginn þá verðlækkun sem búast má 
við að verði á þeim að gefinni áðurnefndri 
forsendu um lögmál eins verðs. 

Varast ber að taka tölur í töflu 2.1 of bók-
staflega. í fyrsta lagi munar oft á verði á ein-
stökum þjónustuliðum hjá fjármagnsfyrir-
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tækjum á sama markaðnum. Því verður það 
að teljast ólíklegt við afnám hafta á fjár-
magnshreyfingar, að lögmál eins verðs gildi í 
raunveruleikanum. Þó er ljóst að einhver 
verðjöfnun muni eiga sér stað, þótt ekki verði 
hún fullkomin. Í öðru lagi eru vandamál varð-
andi samanburð á ákveðnum vörum milli 
landa. Ljóst er að innihald einstakra fjár-
magnsþjónustuliða er harla ólíkt milli landa 
og gerir það allan samanburð ákaflega erfið-
an. Hins vegar voru þeir sextán liðir sem eru í 
úrtakinu valdir með það til hliðsjónar að lág-
marka þennan vanda. Í þriðja lagi má benda á 
að gögnin þarf að meðhöndla ákaflega var-
lega þar sem verð fjármagnsþjónustu er sífellt 
að breytast yfir tíma. Að lokum er líklegt að 
tölurnar ofmeti þær verðlækkanir sem munu 
eiga sér stað. Þannig má benda á að fj ármagns-
fyrirtæki eiga nú þegar í töluverðri alþjóð-
legri samkeppni og því er líklegt að verð 
margra þessara liða muni ekki lækka eins 
mikið og Price Waterhouse gerir ráð fyrir. 
Einnig er ljóst að ein ástæða mismunar á verði 
milli landa er sú staðreynd að um mismikla 
áhættu er að ræða á einstaka fjármagnsmark-
aði. Ekki er hægt að reikna með því að mark-
aðasamruninn hafi mikil áhrif á áhættu sem 
leiðir til þess að verðjöfnunin verður ekki eins 
mikil.16) 

í töflu 2.1 má einnig sjá að verð ýmissa 
fjármagnsþjónustuliða gæti hæglega hækkað 
við markaðasamrunann. Fyrir þessu eru helst 
tvær ástæður.17) Báðar hvíla þær á þeirri hug-
mynd að ekki sé um fullkomna samkeppni á 
fjármagnsmörkuðunum að ræða, hvorki fyrir 
né eftir markaðasamrunann. 

Fyrri ástæðan gæti verið sú að á viðkom-
andi markaði væri lánsfjármagn skammtað. 
Samruni fjármagnsmarkaða mundi því leiða 
til aukinnar eftirspurnar eftir fjármagni og 
þar sem fjármagn væri skammtað gæti það 
leitt til vaxtahækkunar. 

Seinni ástæðan gæti verið sú að á mark-
aðnum væri töluvert um verðmismunun sem 

16) Price Waterhouse (1988), blaðsíður 10 t i l 21. 
17) E. Gardener & J. Teppett (1990), blaðsíða 16. 

fælist í því að fyrirtækið niðurgreiddi eina 
vöru á kostnað annarrar, þannig að sumir við-
skiptavinir þyrftu að greiða meira fyrir eina 
vöru til að hægt væri að bjóða aðra vöru á 
verði undir meðalkostnaði (e. cross-subsi-
dies). Fjármagnsfyrirtækið hefði þá að með-
altali upp í meðalkostnað. Hér gæti samruni 
fjármagnsmarkaða leitt til vaxtahækkunar ef 
hann yrði til þess að verðmismununin legðist 
af. Verð viðkomandi þjónustuliðar gæti þá 
hækkað hjá því fyrirtæki sem áður verðmis-
munaði þó að verðið lækkaði að meðaltali á 
markaðnum. 

Í töflu 2.2 gefur að sjá útreikninga á mögu-
legum og væntanlegum lækkunum á verði 
fjármagnsþjónustu.18) Munurinn á þessu 
tvennu er sá að mögulegar verðlækkanir eru 
þær sem verða ef LRLP gildir en í væntan-
legum verðlækkunum er tekið tillit til þess að 
einhver munur verður á fjármagnsmörkuðum 
hvers lands vegna til dæmis áhættu, tolla, 
skatta og annarra þátta sem erfitt er að ráða 
við og meta. Mestar verðlækkanir verða á 
Spáni, Ítalíu, Frakklandi og í Belgíu en 
eitthvað minni í Þýskalandi, Luxemborg, 
Bretlandi og í Hollandi. 

Tafla 2.2 - Mögulegar og væntanlegar 
verðlœkkanir á fjármálaþjónustu í prósentum 

Bil Miðgildi Hlutfall 
vœntanlegra væntanlegra aflands-

Mögulegar verðlækkana verðlœkkana19) framleiðslu 

Lönd: 
1. Spánn 34 1 6 - 2 6 21 1,4 
2. Ítalía 28 9 - 1 9 14 0,7 
3. Frakkland 24 7 - 1 7 12 0,5 
4. Belgía 23 6 - 1 6 11 0,6 
5. Pýskaland 25 5 - 1 5 10 0,5 
6. Luxemborg 17 3 - 1 3 8 1,2 
7. Bret land 13 2 - 1 2 7 0,8 
8. Holland 9 0 - 9 4 0,2 

Að gefnum forsendum um líklega þróun 
verðs í áttina að LRLP var síðan reynt að 

18) P. Cecchini (1988), blaðsíða 42. 
19) Gert er ráð fyr ir 10 prósentustiga bil i , þar sem 

væntanleg verðlækkun er miðgildið. 
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meta velferðaraukann af samrunanum. Price 
Waterhouse tilgreinir tvær aðferðir við að 
meta væntanlegan hag af samrunanum. í 
fyrsta lagi að meta hreinan ábata neytenda (e. 
consumer surplus) af samrunanum og í öðru 
lagi að meta hreinan ábata neytenda að frá-
dregnu neikvæðu hagræði framleiðenda (e. 
producer surplus) eða hreinan þjóðfélags-
legan ábata vegna samrunans. Price Water-
house notaði fyrri aðferðina í sínum athug-
unum með þeim rökum að langtímahagur 
neytenda vegna verðlækkana muni yfirgnæfa 
skammtímaóhag framleiðenda vegna auk-
innar samkeppni.20) 

Til grundvallar notaði Price Waterhouse 
nokkrar nýlegar, vel þekktar rannsóknir, eins 
og til dæmis A. Venables og A. Smith (1986), 
þar sem fjármagnsmarkaðurinn var skoðaður 
frá fyrirtækjahlið með hlutajafnvægislíkani. í 
þessari grein ásamt öðrum sem notaðar voru 
kemur fram að einangrun markaðar geti leitt 
til óhagkvæmrar smáskalaframleiðslu og fá-
keppnistilhneiginga á markaðnum og því sé 
kostnaður óþarflega hár á hverjum markaði. 
Þetta bendir til þess að samruni fjármagns-
markaða Evrópubandalagsins leiði til lægra 
einingarverðs vegna betri nýtingar á stærðar-
hagkvæmni og lægri álagningar sem styrkir 
samkeppnina á markaðnum.21) 

Þrátt fyrir hina mjög svo jákvæðu mynd 
sem dregin er upp eru uppi ýmsar efasemdir 
um aðferðarfræðina sem notuð var af Price 
Waterhouse. 

Gagnrýnin beinist aðallega að því að of 
lítið sé lagt upp úr óhagræði framleiðenda af 
sameiningunni. Sumir hagfræðingar vilja 
meina að skammtímasamdráttur í hagnaði 
fyrirtækja hafi neikvæðari áhrif á hagkerfið 
en gefið er í skyn af Price Waterhouse. Bent 
er á að aukin samkeppni á þeim mörkuðum 
þar sem hagnaður er lítill fyrir geti dregið úr 
samkeppni, leitt til einkasölumyndunar og 
þar með minni hagkvæmni og verðhækkunar. 

20) E. Gardener & J. Teppett (1990), blaðsíða 7. 
21) E. Gardener & J. Teppett (1990), blaðsíður 6 

ti l 7. 

Það vekur einnig athygli að þegar verið er 
að meta heildarvelferðaraukann skuli Price 
Waterhouse sleppa alveg væntanlegum verð-
hækkunum á sumum þjónustuliðum. Því er 
áætlaður velferðarauki líklega ofmetinn. Til 
þess að þetta sé í lagi þurfa að vera fyrir hendi 
góð rök. Þessi rök eru ekki sett fram af Price 
Waterhouse. 

2.3. Rekstrarhagfrœðileg áhrif samruna 
fjármagnsmarkaða 

Gera má ráð fyrir því að frjálsir fjármagns-
flutningar leiði til hagkvæmari ráðstöfunar og 
dreifingar framleiðsluþátta. Einnig að verð 
fjármagnsþjónustu lækki og vaxtamunur 
minnki. Grunnhugmyndin er sú að fjár-
magnið leiti þangað sem framleiðni þess er 
mest. Þetta mun leiða til meiri hagkvæmni á 
fjármagnsmarkaði og á öðrum mörkuðum 
sem nýta sér þjónustu fjármagnsfyrirtækja. 
Því má búast við betri hag viðskiptavina fjár-
málastofnana, jákvæðum áhrifum á hagstjórn 
aðildarríkjanna og almennt aukinni velferð í 
löndum bandalagsins og jafnvel víðar. 

2.3.1. Bankar 
Áætlað er að aukin hagkvæmni á fjár-

magnsmörkuðum komi til annars vegar vegna 
meiri hagkvæmni í rekstri fjármagnsfyrir-
tækja og hins vegar vegna aukinnar sam-
keppni þeirra á milli. Í fyrra tilvikinu er um 
það að ræða að fjármagnsfyrirtækin ná meiri 
stærðarhagkvæmni bæði vegna stærri mark-
aða og vegna minni truflana frá innlendum 
aðfangamarkaði. í seinna tilvikinu er um það 
að ræða að fleiri fjármagnsfyrirtæki verða á 
markaðnum sem geta boðið sína þjónustu 
með lægri kostnaði og að verð mun lækka 
vegna ógnunar frá erlendum aðilum þegar 
aðgangshömlur verða aflagðar. 

Það getur skipt máli hvort kostnaður muni 
lækka vegna aukinnar stærðarhagkvæmni eða 
vegna aukinnar samkeppni á aðfanga- og 
afurðamörkuðum. Ef kostnaðarlækkunin er 
vegna aukinnar stærðarhagkvæmni er mjög 
æskilegt að einhver endurskipulagning og 
samruni fjármagnsfyrirtækja eigi sér stað. Ef 
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ástæðan er aukin samkeppni þurfa ekki endi-
lega að eiga sér stað miklar breytingar á inn-
lendum fjármagnsmarkaði. 

Ljóst er að forsendan um stærðarhag-
kvæmni skiptir geysimiklu máli. Ekki virðist 
fráleitt að ætla að stærri fjármagnsfyrirtæki 
séu hagkvæmari vegna þess að þau geti veitt 
meiri og betri þjónustu með lægri tilkostnaði 
og dreift áhættunni betur en smærri fjár-
magnsfyrirtæki. Ymsar nýlegar rannsóknir 
benda til að stærðarhagkvæmni sé til staðar 
og að mikil kostnaðardreifing sé hjá smáum 
fjármagnsfyrirtækjum. Þessar rannsóknir 
hafa þó flestar verið takmarkaðar við smærri 
fjármagnsfyrirtæki.22) 

Ekki eru þó allir hagfræðingar sammála um 
tilvist stærðarhagkvæmni í bankarekstri. Þeir 
benda á að smærri fjármagnsfyrirtæki veiti oft 
sérhæfða þjónustu sem þau stærri eigi í erfið-
leikum með að veita.23) 

Í rannsókn sem framkvæmd var af Centre 
for Business Strategy í London Business 
School kemur fram að aðaláhrifin af afnámi 
hafta á viðskiptum verði á framboðshlið en 
ekki á eftirspurnarhlið. Varað er við því að 
taka það sem gefinn hlut að nýtanleg stærðar-
hagkvæmni sé á fjármagnsmörkuðum banda-
lagsríkjanna þar sem svo lítið af haldbærum 
rökum styðji þá tilgátu.24) 

Í annarri athyglisverðri grein um stærðar-
hagkvæmni í evrópskum bankarekstri frá síð-
asta ári beitir K. Dietrich þeirri aðferð að 
meta framleiðsluföll með þverskurðar-
gögnum yfir 15 Evrópulönd og 89 banka.25) 

Markmiðið er að athuga hvort til staðar séu 
einkenni náttúrulegrar einokunar í banka-
rekstri. Niðurstöður K. Dietrichs benda ekki 
til neinnar marktækrar stærðarhagkvæmni. 
Hann telur litlar líkur á miklum breytingum á 
markaðshlutdeild eftir markaðasamrunann 

22) E. Gardener & J. Teppett (1990), blaðsíður 15 t i l 
16. 

23) J. Niehans (1978), blaðsíða 181. 
24) E. Gardener & J. Teppett (1990), blaðsíður 15 t i l 

16. 
25) K. Dietr ich (1990). 

og að engra tilhneiginga muni gæta hjá 
stórum löndum að hafa banka með hlutfalls-
lega yfirburði umfram smærri löndin. Að 
lokum benda niðurstöður hans ekki til 
neinnar fylgni milli stærðar banka og afkomu 
þeirra. Einnig kemur fram að lítillar sam-
keppni virðist gæta á innlánamarkaði og má 
leiða að því líkur að áhrif markaðasamrunans 
verði mest þar.26) 

Í Bandaríkjunum hafa margar rannsóknir 
verið gerðar á því hvort stærðarhagkvæmni sé 
í bandarískum bankarekstri. Flestar þeirra 
benda til þess að svo sé ekki.27) Einnig hefur 
reynsla Bandaríkjamanna sýnt að litlir 
bankar halda áfram að starfa, þrátt fyrir að 
höft á fjármagnshreyfingum hafi verið af-
numin milli fylkja árið 1985. 

J. Niehans bendir aftur á móti á að ekkert 
sé óeðlilegt við það að enga stærðarhag-
kvæmni sé að finna í framleiðslu banka. Hann 
bendir á að hins vegar sé mjög líklegt að í 
bankarekstri sé stærðarhagkvæmni í slembi-
þáttum (e. stochastic elements) við skilyrði 
óvissu. Fyrir tilstilli lögmáls stórra talna (e. 
the law of big numbers) veldur aukning í 
öllum þáttum efnahagsreiknings banka því að 
úttektaráhætta (e. withdrawal risk) og van-
skilaáhætta (e. default risk) eykst í minna 
hlutfalli en sem nemur aukningunni í starf-
semi bankans. Þetta þýðir að frá líkindafræði-
legu sjónarmiði eru stærri bankar hagkvæm-
ari en litlir, að öðru óbreyttu. Þetta gefur þó 
ekki til kynna að smærri bankar geti ekki 
starfað og því síður að afkoma þeirra verði 
verri en stærri banka. Það eina sem þetta 
gefur til kynna er að stærð banka verður ekki 
takmörkuð af minnkandi stærðarhagkvæmni 
í framleiðslu heldur frekar af stærð fjármagns-
markaðarins við ófullkomna samkeppni. 

Að gefinni stærð markaðarins og viðskipta-
kostnaði ýmiss konar má búast við því að 
stórir bankar og litlir geti starfað á sama fjár-
magnsmarkaði. Stærðarhagkvæmni í slembi-

26) K . Dietr ich (1990), blaðsíða 17. 
27) R. Auerbach (1988), blaðsíður 133 ti l 134. 
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þáttum er mismikil eftir því um hvaða fjár-
magnsþjónustu er að ræða. Fyrir ávísana- og 
hlaupareikninga, þar sem úttektaráhætta er 
tiltölulega mikil, og viðskiptalán, þar sem 
vanskilaáhætta er tiltölulega mikil, virðist 
stærðarhagkvæmni í slembiþáttum vera meiri 
en til dæmis í bundnum innlánum, þar sem 
úttektaráhætta er mjög lítil. Þetta þýðir að 
litlir bankar geta sérhæft sig í þeirri þjónustu 
sem hlutfallslega lítil áhætta fylgir á meðan 
stærri bankar geta tekið meiri áhættu.28) 

Markaðshegðun margra fjármagnsfyrir-
tækja mun breytast frá því að vera í beinu eða 
óbeinu samráði um verð og yfir í samkeppni 
hvers við annað. Samkeppnin verður samt 
sem áður aðeins einokunarsamkeppni eða 
fákeppni en ekki fullkomin samkeppni þar 
sem aðgangur er ekki frjáls í þeirri merkingu 
að hver sem er geti stofnsett fjármagnsfyrir-
tæki, heldur eru ýmis skilyrði sem þarf að 
uppfylla. Því má búast við því að velferðar-
aukningin verði ekki eins mikil og ef um full-
komna samkeppni væri að ræða.29) 

Ekki mun samkeppni aukast jafnmikið á 
öllum fjármagnsmörkuðum og í öllum 
löndum. Gera verður greinarmun á heild-
söluviðskiptum og smásöluviðskiptum fjár-
málafyrirtækja. Með heildsöluviðskiptum 
fjármálastofnana er átt við ýmis stórviðskipti, 
eins og há lán til stórra viðskiptavina, sem lít-
ill kostnaður er samfara og lítill vaxtamunur. 
Hér hefur lengi verið mikil samkeppni og 
munu því litlar breytingar verða á þessum 
viðskiptum. Með smásöluviðskiptum er hins 
vegar átt við ýmis smáviðskipti sem ná yfir 
alla „hefðbundna" bankaþjónustu. Þessi við-
skipti eru yfirleitt kostnaðarsöm og með mik-
inn vaxtamun þar sem til þeirra þarf tiltölu-
lega mikinn mannafla, flókið útibúanet og 
dýran tölvukost. Á þessum markaði má búast 

28) J. Niehans (1978), blaðsíður 181 ti l 182, blaðsíða 
184 og blaðsíða 198. 

29) Gert er ráð fyr ir því að breytingin frá samráði um 
verð t i l ófullkominnar samkeppni leiði t i l velferð-
arauka, þrátt fyrir að fræðilega sé það ekki ljóst. 
X. Vives (1990), blaðsíður 9 til 10. 

við mikilli aukningu á samkeppni og endur-
skipulagningu. Þar sem smásöluviðskipti 
krefjast mikillar fjárfestingar auk þess sem 
vinna þarf innlenda viðskiptavini á sitt band 
er líklegt að erlend fjármagnsfyrirtæki eigi 
eftir að lenda í erfiðleikum til að byrja með. 
Einnig má búast við því að innlend smásala á 
fjármagnsþjónustu verði varin fyrir erlendri 
samkeppni í upphafi og því verði aðlögunin 
aðallega innan viðkomandi lands. 

Litlir bankar ættu því ekki að þurfa að ótt-
ast afnám hafta á fjármagnshreyfingum. Það 
sem skiptir máli er að fyrirtækin skilgreini og 
leggi áherslu á þá þjónustu sem þau hafa hlut-
fallslega yfirburði í, hvort sem það er á smá-
sölumarkaði eða á stærri heildsölumarkaði. 
Lítil fjármagnsfyrirtæki með haldgóða, stað-
bundna þekkingu eiga áfram eftir að skipta 
verulegu máli, jafnvel á smæstu fjármagns-
mörkuðum. 

2.3.2. Viðskiptavinir 
Almennt er búist við verulegri hagsbót fyrir 

bæði sparifjáreigendur og fjárfesta. Hagsbót 
viðskiptavina fjármálastofnana felst í því að 
verð fjármagnsþjónustu mun lækka og fram-
boð hennar aukast. 

Price Waterhouse gerir ráð fyrir miklum 
ábata fyrir viðskiptavini fjármagnsfyrirtækja 
af afnámi hafta á fjármagnshreyfingum. 
Áætlaður ábati er metinn á bilinu 11 til 33 
milljarðar ECU. Þeir töldu að vegna mögu-
legs taps framleiðenda væri ekki fjarri lagi að 
gera ráð fyrir að heildarábatinn lægi þar mitt á 
milli eða um 22 milljarðar ECU.30) 

Þrátt fyrir að búist sé við auknum ábata til 
handa viðskiptavinum fjármálastofnana gæti 
það átt sér stað að hagur þeirra versnaði. Það 
gæti til dæmis gerst að við afnám hafta á 
fjármagnsmörkuðum kæmu inn á ákveðinn 
markað, sem væri veikur fyrir, erlend fyrir-
tæki sem þau innlendu ættu enga möguleika á 
að keppa við. Þetta gæti leitt til minni sam-

30) Price Waterhouse (1988), blaðsíða 24. 
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keppni á markaðnum og skapað hættu á 
atvinnutapi á innlenda markaðnum. Þannig 
gæti aukin samkeppni bæði aukið hættuna á 
gjaldþrotum fjármálafyrirtækja og aukið 
áhættu almennt á fjármagnsmörkuðum og 
jafnvel hækkað þannig verð fjármagnsþjón-
ustu. Þessi neikvæðu áhrif aukinnar sam-
keppni kæmu líklega á undan þeim jákvæðu 
áhrifum sem búist er við,31) Einnig gæti verð 
fjármagnsþjónustu hækkað vegna skömmt-
unar á lánsfjármagni eða verðmismunar, eins 
og áður hefur verið minnst á. 

2.4. Þjóðhagfrœðileg áhrif samruna 
fjármagnsmarkaða 

2.4.1. Áhrif á hagstœrðir 
Yfirleitt eru hagfræðingar sammála um að 

vænta megi verulegs efnahagslegs ábata af 
markaðasamrunanum árið 1992. Cecchini-
skýrslan margnefnda gerir ráð fyrir að saman-
lögð áhrif afnáms tolla, aukinnar samkeppni 
um framkvæmdir á vegum ríkisins, aukinnar 
samkeppni á fjármagnsmarkaði og áhrifa af 
framboðshlið séu veruleg. Þannig er áætlað 
að landsframleiðsla aukist um 4,5%, almennt 
verðlag lækki um 6,1%, atvinnutækifærum 
fjölgi um 1,8 milljónir starfa sem mundi 
minnka núverandi atvinnuleysi ríkjanna um 
1,5 prósentustig, afkoma ríkissjóða batni um 
2,2% sem hlutfall af samanlagðri landsfram-
leiðslu Evrópubandalagslandanna og við-
skiptajöfnuður batni um 1% af samanlagðri 
landsframleiðslu bandalagsþjóðanna.32) 

Vitanlega eru ekki allir sammála spá Cec-
chini-skýrslunnar. R. Baldwin telur til dæmis 
væntan langtímaávinning af markaðasamrun-
anum verulega vanmetinn.33) Hann segir að 
við spá Cecchini-skýrslunnar gæti bæst 
árlegur hagvöxtur til frambúðar upp á 0,2% 
til 0,9% umfram þann sem fyrir er 1992. P. 
Krugman telur hins vegar væntanlegan ávinn-
ing mun minni, jafnvel innan við helming þess 

31) N. Carter (1987), blaðsíða9. 
32) P. Cecchini (1988), blaðsíður 97 ti l 99. 
33) Þórður Friðjónsson (1990), blaðsíður 183 ti l 184. 

sem Cecchini-skýrslan reiknar með en tekur 
þó fram að efnislega sé ávinningurinn ótví-
ræður.34) Undir þetta tekur N. Thygesen. 
Hann bendir á að líklega sé um ofmat að ræða 
ef ekki verði myndað eitt myntsvæði og ein 
mynt tekin upp. Þannig telur hann líklegt að 
myndun eins myntsvæðis geti auðveldað full-
komna sérhæfingu fjármagnsfyrirtækja og 
þannig stuðlað að betri nýtingu á stærðarhag-
kvæmni.35) 

2.4.2. Áhrif á hagstjórn 
Með hagstjórn er aðallega átt við aðgerðir 

seðlabanka í gengis- og peningamálum ásamt 
fjármálum hins opinbera til þess að ná 
ákveðnum markmiðum í efnahagsmálum til~ 
tekinnar þjóðar. 

Gera verður greinarmun á hagstjórn við 
frjálsa fjármagnsflutninga í fastgengisum-
hverfi og í flotgengisumhverfi. Þegar genginu 
er haldið föstu verða peningamálaaðgerðir 
aðeins notaðar til að viðhalda gengisfestunni 
og því verða peningamagn og vextir ekki 
notuð sem sjálfstæð stjórntæki til stýringar á 
eftirspurn og framleiðslu. Áhrif fjármála-
aðgerða eru aftur á móti í hámarki við fast-
gengi. Þegar gengið fær að ráðast af framboði 
og eftirspurn á gjaldeyrismarkaði verða áhrif 
peningamálaaðgerða í hámarki en fjármála-
aðgerðir hafa lítil áhrif. 

Ætla má að við afnám hafta á fjármagns-
hreyfingum muni svigrúm stjórnvalda og 
seðlabanka til vaxtastjórnunar þrengjast. 
Vextir í viðkomandi landi munu þá í ríkari 
mæli ráðast af aðstæðum á alþjóðamörkuð-
um. Hefðbundnar kenningar um vaxtamun 
milli landa gera ráð fyrir því að við frjálsa 
fjármagnsstrauma muni vextir milli landa 
jafnast að teknu tilliti til gengisáhættu, að 
minnsta kosti til langs tíma. Þetta skýrist af 
því að við frjálsar fjármagnshreyfingar munu 
fjárfestar leita allra tækifæra til að nýta sér 
möguleika á ágóða af vaxtamun milli landa. í 
jafnvægi hljóta því allir möguleikar að vera 

34) P. Krugman (1990), blaðsíða 48. 
351 N. Thygesen (1990), blaðsíða 310. 
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fullnýttir að teknu tilliti til vaxta, gengis og 
áhættu. Rannsóknir gefa hins vegar til kynna 
að mismunur á nafn- og raunvöxtum hafi 
haldist milli landa í kjölfar afnáms hafta á 
fjármagnshreyfingum nema á framvirkum 
mörkuðum þar sem hægt er að kaupa og selja 
gjaldeyri við ákveðnu gengi fram í tímann og 
er gengisáhættu þar með eytt.36) 

Afnám hafta á fjármagnshreyfingum 
skapar nýjar aðstæður við hagstjórn fyrir 
hvert land. Því fylgir meiri agi og öll hagstjórn 
verður erfiðari. Hagfræðingar hafa velt því 
fyrir sér hver séu áhrif frjálsra fjármagns-
hreyfinga á hagkvæmustu peningastefnu 
seðlabanka. J. Melitz og C. Bordes telja hana 
geta breyst og telja það velta á því hvort 
seðlabanki eigi að hafa áhyggjur af banka-
kreppum og bankaáhlaupum. Reynsla 
Bandaríkjamanna hefur sýnt að afnám hafta 
og slökun á reglum hefur leitt til tíðari gjald-
þrota banka og telja M. Friedman og H. 
Kaufman að aukin tíðni bankakreppna geti 
leitt til aukinnar þenslustefnu í peningamál-
um.3 , ) 

3. Íslenskur fjármagnsmarkaður 
Miklar breytingar hafa átt sér stað á 

íslenskum fjármagnsmarkaði á síðustu miss-
erum. Í megindráttum hafa þessar breytingar 
lýst sér í breytingum frá fjármagnsviðskipt-
um, sem einkenndust af höftum, í átt að 
frjálsum fjármagnsviðskiptum. 

Frelsi í viðskiptum með fjármagn á Íslandi 
er mun skemmra á veg komið en frelsi í þjón-
ustuviðskiptum. Þrátt fyrir að Ísland sé aðili 
að OECD og samþykktum OECD um frelsi í 
þjónustu- og fjármagnsviðskiptum, hafa 
Íslendingar beitt ákvæðum um allsherjarfyr-
irvara við samþykktunum þrátt fyrir að þetta 
úrræði sé aðeins hugsað fyrir ríki sem eiga við 
alvarlega erfiðleika að etja og aðeins til 
skamms tíma undir eftirliti stofnunarinnar. 
Fallið var frá allsherjarfyrirvara við sam-
þykktinni um frelsi í þjónustuviðskiptum hér 

36) Guðmundur Magnússon (1990), blaðsíða 3. 
37) J. Melitz & C. Bordes (1990), blaðsíður 1 ti l 3. 

á landi árið 1964 og eru nú einungis fáeinir 
smávægilegir fyrirvarar eftir. Enn er þó 
haldið í fyrirvara við samþykktinni um frelsi í 
fjármagnsviðskiptum og er Ísland eina aðild-
arríki OECD sem enn heldur í þennan fyrir-
vara. 

Með nýrri reglugerð um skipan gjaldeyris-
og viðskiptamála frá árinu 1990 var stórt skref 
stigið í frjálsræðisátt. Breytingar þessar tóku 
gildi 15. september árið 1990 nema reglurnar 
um viðskipti með verðbréf í erlendri mynt 
sem tóku gildi 15. desember sama ár.38) í 
þessum nýju reglum er gert ráð fyrir því að 
fullt frelsi verði komið á í fjármagnsflutn-
ingum í ársbyrjun 1993. Verður þá íslenskur 
fjármagnsmarkaður háður beinni samkeppni 
við markaði annarra ríkja. 

Þrátt fyrir mjög jákvæða þróun á íslenskum 
fjármagnsmarkaði er ljóst að enn er margt 
ógert. Verða þó aðeins fjögur atriði nefnd 
hér. 

Í fyrsta lagi er ljóst að hlutverki ríkisvið-
skiptabankanna á íslenskum fjármagnsmark-
aði er í megindráttum lokið. Engin sýnileg 
rök mæla með því að ríkið haldi áfram að 
reka banka til að miðla fjármagni í pólitískt 
ákvarðaðar framkvæmdir á markaði þar sem 
fjármagnið leitar í þá farvegi þar sem það 
nýtur mestrar ávöxtunar. Með sölu ríkis-
bankanna losnar ríkisvaldið við þunga byrði 
og þá geta allir íslensku bankarnir loks notið 
sömu samkeppnisaðstöðu á markaðnum.39) 

Í öðru lagi hefur Seðlabankinn lítið beitt 
markaðsaðgerðum til að hafa áhrif á vexti og 
virðist sala ríkisskuldabréfa mestmegnis 
ætluð til að afla ríkinu fjármagns. Enda 
vantar enn mikið á að verðbréfamarkaður sé 

38) Lista yfir nýju reglurnar um fjármagnshreyfingar 
ti l og frá Íslandi má finna í ritum Seðlabanka 
Íslands (1990b), blaðsíðum 144 ti l 145, og 

(1991a), blaðsíðum 88 t i l 90. 
39) Nýlega kom út greinargerð á vegum Seðlabanka 

Íslands þar sem fjallað var um kosti og galla þess 
að einkavæða ríkisbankana og hvaða leiðir væru 
hentugastar við sölu ríkisins á þeim. Sjá Seðla-
banki Íslands (1991b), blaðsíður 1 ti l 10. 
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kominn á það stig að Seðlabankinn geti haft 
áhrif á peningaframboð með kaupum og sölu 
ríkisskuldabréfa. 

Í þriðja lagi má nefna að ólíkt því sem er 
erlendis, þar sem seðlabanki ákveður ein-
ungis gengisskráninguna innan ákveðinna 
marka sem hann er reiðubúinn að kaupa og 
selja gjaldeyri á, ákveður Seðlabanki Íslands 
bæði kaup- og sölugengi erlendra gjaldmiðla 
að morgni hvers dags. Ljóst er að þetta fyrir-
komulag gengur ekki og þá sérstaklega þegar 
fjármagnsflutningar verða frjálsir. Við núver-
andi fyrirkomulag gætu óvæntar breytingar á 
gengi eins gjaldmiðils haft geigvænlegar 
afleiðingar fyrir Seðlabankann, einstaka við-
skiptabanka og gjaldeyrisvarasjóð Íslend-
inga. 

Að lokum má nefna að hér á landi er Seðla-
bankinn tiltölulega ósjálfstæður, að fyrir-
mynd Bretlands og annarra Norðurlanda. 
Með sjálfstæði seðlabanka er átt við að hann 
hafi skýrt afmarkað ákvörðunarvald en starfi 
þó innan almennra reglna. Búast má við því 
að aukið sjálfstæði Seðlabankans leiði til betri 
hagstjórnar og meiri stöðugleika í verðlags-
og gengismálum. Forsenda þess er að Seðla-
bankanum sé sett eitt eða mjög fá markmið 
sem sjaldan þurfi að velja á milli og eru flestir 
hagfræðingar sammála um að best sé að setja 
sem markmið að viðhalda raungildi viðkom-
andi gjaldmiðils eins og þýski seðlabankinn 
hefur gert og gefið hefur góða raun.40) 

3.1. Vaxtamunur íslenskra banka og 
sparisjóða 

Vaxtamunur hefur verið talinn óeðlilega 
hár hér á landi undanfarin ár þegar tekið er 
mið af okkar helstu viðskiptalöndum. Þó 
hefur hann farið heldur minnkandi hér á landi 
á síðustu árum. Veigamestu ástæðu minnk-
andi vaxtamunar verður að telja vaxtafrelsið 
árið 1986 og aukna samkeppni á fjármagns-
markaði sem fylgdi í kjölfarið. 

40) Hagfræðistofnun Háskóla Íslands (1991b), blað-
síður 18 ti l 19. 

Margt fleira hefur haft áhrif á vaxtamun. 
Lækkun bindiskyldu hefur haft mikil áhrif til 
kostnaðarlækkunar hjá innlánastofnunum og 
þar með gert þeim kleift að draga úr vaxta-
mun. Einnig hefur sparnaður vegna samein-
ingar banka ásamt ýmiss konar hagræðingu í 
rekstri dregið úr honum. Hagræðingin hefur 
aðallega falist í aukinni tölvuvæðingu og 
fækkun útibúa. Að lokum má nefna að inn-
lánastofnanir hafa verið að breyta verðlagn-
ingu sinni þannig að þjónustugjöld ýmiss 
konar eru verðlögð meira í samræmi við þann 
kostnað sem þau valda í stað þess að greiða 
niður þjónustugjöldin og láta það koma fram 
í meiri vaxtamun. 

Verðbólga hefur einnig áhrif á vaxtamun. 
Við breytingar á verðbólgu breytast nafn-
vextir og því getur verðbólga haft mismun-
andi áhrif á eigna- og skuldahlið innlánastofn-
unar eftir því hvernig samsetning verð-
tryggðra og óverðtryggðra liða hennar er. 
Talsvert misvægi er í eignasamsetningu 
banka og sparisjóða á þann veg að verð-
tryggðar eignir eru minni en verðtryggðar 
skuldir. Þetta veldur því að aukin verðbólga 
dregur úr vaxtamun og minnkandi verðbólga 
eykur hann nema verðbólgubreytingunni sé 
mætt með breytingu á nafnvöxtum. Til langs 
tíma geta raunvextir óverðtryggðra liða ekki 
verið frábrugðnir raunvöxtum samsvarandi 
verðtryggðra liða og því á verðbólga ekki að 
hafa áhrif á vaxtamun til langs tíma. Einnig 
skipta viðbrögð banka og sparisjóða við mis-
munandi verðbólgu máli. Ekki er víst að þeir 
bregðist við á sama hátt þegar verðbólga er 
mikil og óstöðug annars vegar og þegar verð-
bólga er lítil og stöðug hins vegar. 

Vaxtamun má sýna með eftirfarandi jöfnu: 

(3.1) δi = π e + σ, 

þar sem δi táknar vaxtamun, jt táknar arð-
semi eigin f jár , 6 táknar eiginfjárhlutfall og 
o táknar hlutfall annars kostnaðar nettó af 
heildareignum. 

Út frá jöfnunni má sjá að samband vaxta-
munar og arðsemi eigin fjár er jákvætt. Þetta 
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má túlka á þann veg að sambandið sýni þann 
vaxtamun sem banki reynir að ná, að öðru 
óbreyttu, til þess að ná fram markmiðum 
sínum um ávöxtun eigin fjár. Þessu má einnig 
snúa við og segja að eftir því sem vaxtamunur 
eykst því meiri verður arðsemi eigin fjár, að 
öðru óbreyttu. Arðsemi eigin f jár hefur verið 
mjög sveiflukennd á árunum 1983 til 1990. 
Greinilegt er að rekstur litlu einkabankanna 
og sparisjóðanna hefur gengið mun betur en 
stóru ríkisbankanna. Skýringar á þessu gætu 
verið margar. Ein er sú að ríkisbankarnir séu 
of stórir og þungir í vöfum og að ekki sé 
stærðarhagkvæmni í bankarekstri hér á ís-
landi.41) Önnur skýring, sem telja verður lík-
legri, er sú að ríkisbankarnir hafi ekki sömu 
markmið og einkabankarnir. Á meðan mark-
mið einkabankanna er það að hámarka 
hagnað sinn að gefnum þeim takmörkunum 
sem rekstur þeirra lýtur eru markmið ríkis-
bankanna líklega þau að samrýma pólitísk 
markmið þingkjörinna bankaráða því mark-
miði að skila bönkunum viðunandi arði. Þetta 
á sérstaklega við Landsbankann sem hefur 
þurft að aðstoða landbúnað og sjávarútveg og 
skila þannig hlutverki þróunarbanka. Þetta 
hefur orðið til þess að draga úr arðsemi 
bankans. 

Samband vaxtamunar og eiginfjárhlutfalls 
er einnig jákvætt, þannig að hærra eiginfjár-
hlutfall þýðir meiri vaxtamun. Skýringin á því 
er sú að eftir því sem eigið fé er hærra hlutfall 
af heildareignum bankans því minna þarfnast 
hann aðkeypts fjármagns og þar með verður 
fjármagnskostnaður hans minni og vaxta-
munur eykst, að öðru óbreyttu. Eiginfjár-
hlutfall banka og sparisjóða hefur verið 
nokkuð stöðugt á árunum 1983 til 1990 ef frá 
er skilinn Útvegsbankinn. Verslunarbankinn 
er yfirleitt með hæsta hlutfallið af bönkunum 
og áberandi er að einkabankarnir og spari-
sjóðirnir eru mun betur staddir að þessu leyti 
en ríkisbankarnir. Lögbundið eiginfjárhlut-
fall er nú 5% en samkvæmt BIS-reglunum 

41) Vísbending (1990), blaðsíður 1 ti l 3. 

svokölluðu verður það 8%.42) Einkabank-
arnir og sparisjóðirnir ná ávallt því hlutfalli 
en ljóst er að einhverrar aðlögunar er þörf h já 
ríkisbönkunum sem mun auka vaxtamun 
þeirra. 

Vaxtamunur vex einnig eftir því sem annar 
kostnaður vex sem hlutfall af heildareignum. 
Eftir því sem hreinn rekstrarkostnaður, sem 
er stærsti hluti þessa liðar, minnkar, því hag-
kvæmari er rekstur hans sem getur komið 
fram í minni vaxtamun, að öðru óbreyttu. 
Annar kostnaður hefur verið nokkuð 
stöðugur sem hlutfall af heildareignum á 
árunum 1983 til 1990. Athyglisvert er að hann 
fer minnkandi eftir því sem bankarnir 
stækka. Þetta gæti gefið vísbendingu um 
ónýtta stærðarhagkvæmni. 

Hægt er að skilgreina vaxtamun á mismun-
andi hátt en hér hefur sú leið verið farin að 
skilgreina vaxtamun sem mismun fjármagns-
tekna og fjármagnsgjalda í heild. Ljóst er að 
hér er aðeins um nálgun að ræða en hún 
hentar ágætlega við samanburð á einstökum 
bönkum og sparisjóðum og milli ára. 

í töflu 3.1 eru sýndir útreikningar á vaxta-
mun banka og sparisjóða á þessu tímabili. 
Vaxtamunurinn hefur verið frekar stöðugur á 
tímabilinu og greinilega minni hjá Lands-
bankanum og Útvegsbankanum en hjá Bún-
aðarbankanum, einkabönkunum og spari-
sjóðunum. Þó sést að vaxtamunurinn vex 
töluvert hjá Útvegsbankanum eftir að hann 
var endurskipulagður og breytt í hlutafélags-

42) BIS-reglurnar eru nýjar alþjóðlegar reglur um 
eiginfjárkröfur t i l banka. Þær gera ráð fyrir að eig-
infjárhlutfal l verði að vera 8% að minnsta kosti. 
Þessar reglur eiga að taka gildi í mars árið 1993. 
Ísland er aðili að þessum samþykktum en óvíst er 
hvort BlS-reglurnar muni taka gildi hér á landi á 
þeim tíma. Þó er ljóst að með aukinni samkeppni 
um fjármagn verða íslenskir bankar að geta aflað 
sér erlends lánsfjármagns á jafnréttisgrundvelli og 
ti l þess að það sé mögulegt er nauðsynlegt að hér á 
landi séu í gildi sömu reglur og á alþjóðlegum 
fjármagnsmörkuðum. Sjá Hagfræðistofnun 
Háskóla Íslands (1991a), blaðsíður 19 til 22, og 
Seðlabanki Íslands (1991b), blaðsíða 9. 
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Tafla 3.1 - Vaxtamunur í prósentum 

1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 

Landsbankinn 3,14 3,94 4,19 3,64 3,87 2,27 3,57 
Búnaðarbankinn 5,02 5,96 5,80 4,99 5,76 3,91 5,52 
Útvegsbankinn43) 3,59 5,24 4,19 2,84 3,07 2,27 3,94 
Samvinnubankinn 5,31 6,45 6,34 5,73 5,28 4,48 5,72 
Iðnaðarbankinn 5,03 7,50 7,27 6,55 5,18 4,17 6,34 
Verslunarbankinn 5,73 7,42 6,38 5,98 5,81 4,55 5,70 
Alþýðubankinn 6,05 6,56 6,73 4,79 5,50 4,61 7,69 

Bankar alls44) 4,04 5,14 5,00 4,17 4,25 2,81 4,27 

Ríkisbankar45) 3,66 4,50 4,64 3,78 4,05 2,55 3,96 
Einkabankar46) 4,76 6,40 5,72 5,96 5,37 4,40 6,12 
Sparisjóðir 6,42 8,24 7,53 6,35 6,63 4,75 7,09 

Bankakerfið alls 4,32 5,49 5,29 4,40 4,48 2,99 4,54 

banka. Skýringin á meiri vaxtamun hjá einka-
bönkunum og Búnaðarbankanum er líklega 
sú að þeir hafa náð betri arðsemi, eru með 
hærra eiginfjárhlutfall en hins vegar hlutfalls-
lega hærri rekstrarútgjöld. Skýringin á tiltölu-
lega miklum vaxtamun hjá sparisjóðum gæti 
líklega verið sú að fjölmargir sparisjóðir eru 
staðsettir í nokkuð einangruðum byggðum og 
geta í skjóli fjarlægðarverndar aukið vaxta-
mun sinn með hærri útlánsvöxtum eða lægri 
innlánsvöxtum. 

3.2. Afleiðingar samruna fjármagnsmarkaða 
EB árið 1992 á fjármagnsmarkað 
EFTA-ríkja 

Ljóst er að samruni fjármagnsmarkaða 
Evrópubandalagsins mun hafa gífurleg áhrif 
á alla efnahagslega starfsemi einstakra landa 

43) Fyrir árið 1987 eru tölurnar úr ársreikningi 
Útvegsbanka Íslands hf. frá 1. maí ti l 31. des-
ember. 

441 Heildartölur árið 1987 eru án Útvegsbanka 
Íslands frá 1. janúar t i l 30. apríl. 

451 Ríkisbankarnir eru Landsbanki, Búnaðarbanki 
og Útvegsbanki t i l ársins 1987. 

46) Einkabankarnir eru Samvinnubanki, Iðnaðar-
banki, Verslunarbanki, Alþýðubanki og Útvegs-
banki frá og með árinu 1987. 

EFTA, óháð því hvernig samstarfi EB og 
EFTA verður háttað. Hin sögulega yfirlýsing 
ráðherra EB og EFTA í Luxemborg árið 1984 
um Evrópskt efnahagssvæði, EES, bendir til 
þess að báðir aðilar hafi fullan áhuga á auknu 
samstarfi Evrópubandalagsins og EFTA þar 
sem um verulega hagsbót er að ræða fyrir þá 
báða. 

E. Gardener og J. Teppett tilgreina þrjá 
kosti sem þeir telja að standi EFTA til boða 
þegar rætt er um samruna fjármagnsmarkaða 
EB og EFTA:47) í fyrsta lagi tvíhliða samruna 
fjármagnsmarkaða EFTA- og EB-ríkja þar 
sem komið verður á aukinni samvinnu Evr-
ópubandalagsins og einstakra ríkja EFTA á 
sviði fjármagnsþjónustu. í öðru lagi nefna 
þeir fullan samruna fjármagnsmarkaða 
EFTA-ríkjanna sem síðan mundi renna 
saman við fjármagnsmarkað Evrópubanda-
lagsins. Þetta er hluti af því sem kallað hefur 
verið hið Evrópska efnahagssvæði. Að lokum 
tilgreina þeir sameiginlega fjármagnsmarkaði 
EFTA og EB sem standa hvor utan við annan 
eða það sem þeir kalla EFTA-samruna. 

Rannsókn E. Gardeners og J. Teppetts 
beindist síðan að því að meta áhrif þessara 

47) E. Gardener & J. Teppett (1990), blaðsíða 3 og 
blaðsíður 8 t i l 9. 
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Tafla 3.2. - Vœntanleg verðlœkkun 
fjármagnsþjónustu í EFTA við tvíhliða samruna48) 

Þjónusta: Aus Fin Ísl Nor Sví Svíþ 

Bankaþjónusta 
1. Neyslulán 91 -97 -174 276 103 11 
2. Kreditkort 35 127 208 3 28 181 
3. Veðlán 260 -328 ^ 7 6 -92 49 80 
4. Skuldabréf 33 -20 12 59 59 59 
5. Erlendir víxlar 363 22 198 75 48 -90 
6. Ferðatékkar -25 29 -66 17 -81 26 
7. Viðskiptalán 255 67 37 26 233 79 

Tryggingarþjónusta 
8. Líftryggingar 50 85 59 34 95 73 
9. Heimilistryggingar -35 7 -52 30 291 - 7 

10. Ökutækjatryggingar 12 -7 167 67 -40 -36 
11. Eignatryggingarfyrirtækja 45 30 21 38 48 - 7 
12. Ábyrgðartryggingar 77 104 70 102 108 -75 
Verðbréfaviðskipti 
13. Hlutabréfaviðskipti einstaklinga 413 541 541 49 28 287 
14. Ríkisverðbréfaviðskipti einstaklinga 89 153 153 140 51 14 
15. Hlutabréfaviðskipti stofnana 49 111 5 44 14 -28 
16. Ríkisverðbréfaviðskipti stofnana 76 37 40 23 17 -32 

þriggja mismunandi tilvika á verð þeirra 
sextán fjármagnsþjónustuliða sem kannaðir 
voru í Cecchini-skýrslunni og minnst var á í 
síðasta kafla. Ljóst er að mismunandi LRLP 
verður að nota eftir því hvaða tilvik er um að 
ræða. Þannig gildir það LRLP sem Price Wat-
erhouse fékk fyrir fyrsta möguleikann, fyrir 
annan möguleika gildir meðaltal fjögurra 
lægstu liðanna í EB og EFTA saman en fyrir 
síðasta möguleikann gildir LRLP reiknað 
sérstaklega fyrir EFTA-ríkin sem meðaltal 
þriggja lægstu verðanna á fjármagnsmörk-
uðum EFTA-ríkjanna. 

Í töflu 3.2 má sjá matið á verðmismuninum 
við verðaðlögun að því LRLP sem gildir fyrir 
Evrópubandalagið. Þessi tafla er sambærileg 
við töflu 2.1 í 2. kafla. í þessu tilviki er hægt 
að hugsa sér að tölurnar lýsi áhrifum þess að 

48) Hér er notað það LRLP sem Price Waterhouse 
notaði fyr ir Cecchini-skýrsluna. E. Gardener & J. 
Teppett (1990), blaðsíður 31 ti l 32. 

einstök EFTA-ríki ákveði að ganga í Evrópu-
bandalagið án þess að það leiði til mikilla 
breytinga á verði fjármagnsþjónustu sem 
fyrir er á markaðnum. 

Tafla 3.3. sýnir matið á verðmismuninum 
við verðaðlögun að nýju LRLP sem reiknað 
er út fyrir fjögur lægstu verðin í Evrópu-
bandalaginu og EFTA, eins og áður hefur 
verið minnst á. Hægt er að hugsa sér að töl-
urnar lýsi áhrifum þess að fjármagnsmark-
aður EFTA-ríkja sameinist fjármagnsmark-
aði Evrópubandalagsríkja. 

Í töflu 3.4 er að lokum sýndur útreikningur 
á verðmismuninum við samruna fjármagns-
markaða EFTA-ríkja einna og sér. 

Tölurnar fyrir Ísland gefa til kynna að verð 
á lánum til einstaklinga, veðlánum, ferða-
tékkum og heimilistryggingum sé lægra hér 
en að meðaltali í öðrum ríkjum Evrópu og 
því muni það líklega hækka, óháð því hvernig 
samstarfi Íslands við Evrópubandalagið verði 
háttað. Verð á viðskiptalánum er lægra hér en 
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Tafla 3.3. - Væntanleg verðlœkkun 
fjármagnsþjónustu í EFTA við EES-samruna49) 

Þjónusta: Aus Fin Ísl Nor Svi Svíþ 

Bankaþjónusta 
1. Neyslulán 646 -89 -390 1.365 693 334 
2. Kreditkort 43 140 227 9 35 198 
3. Veðlán 421 -431 -645 -89 116 160 
4. Skuldabréf 43 -14 21 72 72 72 
5. Erlendir víxlar 546 71 316 145 107 -86 
6. Ferðatékkar 36 133 -38 111 -66 128 
7. Viðskiptalán 255 144 37 26 233 79 

Tryggingarþjónusta 
8. Líftryggingar 50 85 59 34 95 73 
9. Heimilistryggingar -10 48 -34 79 440 28 

10. Ökutækjatryggingar 50 25 256 123 -21 -15 
11. Eignatryggingar fyrirtækj a 57 41 31 50 60 1 
12. Ábyrgðartryggingar 128 162 119 159 167 -68 

Verðbréfaviðskipti 
13. Hlutabréfaviðskipti einstaklinga 453 591 591 60 38 317 
14. Ríkisverðbréfaviðskipti einstaklinga 97 162 162 150 57 18 
15. Hlutabréfaviðskipti stofnana 82 160 30 78 4 -11 
16. Ríkisverðbréfaviðskipti stofnana 95 - 3 56 36 30 -24 

að meðaltali í hinum EFTA-ríkjunum en 
hærra en í ríkjum Evrópubandalagsins og því 
mun það líklega hækka við samruna við fjár-
magnsmarkaði EFTA en lækka í hinum til-
vikunum. Annað sem athygli vekur er hve 
þjónustan á hinum íslenska fjármagnsmark-
aði er dýr. Þannig er kostnaður fyrir einstakl-
ing vegna hlutabréfakaupa 591% hærri en 
LRLP. Þetta gefur vel til kynna hvað hinn 
íslenski verðbréfamarkaður var ófullkominn 
árið 1987. Önnur þjónusta sem er töluvert 
dýrari hér á landi er kreditkortaþjónusta, 
kaup á erlendum víxlum, ökutækjatryggingar 
og ríkisverðbréfakaup einstaklinga. 

Niðurstöður skýrslunnar gefa til kynna að 
um talsverðan neytendaábata sé að ræða fyrir 
EFTA-ríkin. Þær gefa einnig til kynna að því 
nánara sem samstarf Evrópubandalagsins og 
EFTA verður, því meiri hagsbót megi búast 

49) Hér er notað það LRLP sem Price Waterhouse 
notaði fyr ir Cecchini-skýrsluna. E. Gardener & J. 
Teppett (1990), blaðsíður 31 og 32. 

við fyrir EFTA-ríkin. Þannig kemur best út 
fyrir neytendur að sameina fjármagnsmark-
aði aðilanna algjörlega (tilvik tvö). Næstbesti 
kosturinn er tvíhliða samruni (tilvik eitt). 
Lakasti kosturinn telst síðan sameiginlegir 
fjármagnsmarkaðir EB og EFTA sem standa 
hvor út af fyrir sig (tilvik þrjú). 

Verð fjármagnsþjónustu í ríkjum EFTA 
virðist vera hærra að meðaltali en í ríkjum 
Evrópubandalagsins og bendir það til þess að 
fjármagnsmarkaðir EFTA-landanna séu ekki 
eins þróaðir þegar á heildina er litið. Hafi 
EFTA-ríkin hug á því að ganga til samstarfs 
við Evrópubandalagið um sameiginlegan 
fjármagnsmarkað geta þau því búist við 
ámóta hagsbót og gert er ráð fyrir í Cecchini-
skýrslunni fyrir Evrópubandalagsþjóðirnar 
og jafnvel meiri ef lögmálið um eitt verð 
gildir. 

3.3. Hlutverk vaxta við frjálsa fjárstrauma 
Áhrif afnáms hafta á fjármagnshreyfingum 

til og frá Íslandi munu segja víða til sín í 
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Tafla 3.4. - Vœntanleg verðlœkkun 
fjármagnsþjónustu í EFTA við EFTA-samruna 50) 

Aus Fin Ísl Nor Sví Svíþ Þjónusta: 

Bankaþjónusta 
1. Neyslulán 
2. Kreditkort 
3. Veðlán 
4. Skuldabréf 
5. Erlendir víxlar 
6. Ferðatékkar 
7. Viðskiptalán 

Tryggingarþjónusta 
8. Líftryggingar 
9. Heimilistryggingar 

10. Ökutækjatryggingar 
11. Eignatryggingarfyrirtækja 
12. Ábyrgðartryggingar 

Verðbréfaviðskipti 
13. Hlutabréfaviðskipti einstaklinga 
14. Ríkisverðbréfaviðskipti einstaklinga 
15. Hlutabréfaviðskipti stofnana 
16. Ríkisverðbréfaviðskipti stofnana 

íslensku efnahagslífi. Almennt má segja að 
frjálsar fjármagnshreyfingar stuðla að hag-
kvæmari nýtingu framleiðsluþátta sem leiða 
mun til meiri hagsældar. Þó ber að athuga að 
frjálsir fjármagnsflutningar nægja ekki einir 
sér til að aukin hagkvæmni náist. Þannig 
getur til dæmis stirðleiki á öðrum mörkuðum 
eða mismunandi skattareglur milli landa 
hindrað að full hagkvæmni náist. Mismun-
andi skattareglur milli einstakra landa gera 
fjármagnið misdýrt og geta getið af sér veru-
lega fjármagnsstrauma milli landa og jafnvel 
leitt til óhagkvæmrar fjárfestingar.51) Aukið 
frelsi í fjármagnshreyfingum mun einnig 
stuðla að betri jafnvægisskilyrðum íslensks 
efnahagslífs til langs tíma litið. Til skamms 
tíma gæti kostnaður orðið einhver. Auknu 
frelsi fylgir oft tímabil erfiðrar aðlögunar þar 

50) Hér er notað það L R L P sem Price Waterhouse 
notaði fyr ir Cecchini-skýrsluna. E. Gardener & 
J. Teppett (1990), blaðsíður 31 t i l 32. 

51) Ólafur Ísleifsson (1990), blaðsíður 124 ti l 125. 

88 -97 -173 269 100 9 
11 86 153 -16 5 130 

221 -304 -435 -93 33 60 
23 -26 4 47 47 47 

395 31 219 87 58 -89 
76 201 -19 173 -57 195 

141 65 -7 -15 126 22 

2 26 8 -9 32 17 
-5 56 -30 89 471 35 
55 29 269 131 -18 -12 
26 13 6 20 29 -19 
43 64 37 62 67 -80 

132 190 190 -33 -42 75 
25 67 67 59 0 -25 
52 117 9 48 17 -26 
71 33 37 20 14 -34 

sem lántakendum og fjármagnsfyrirtækjum 
verða á mistök í fjárfestingu. Atvinnugreinar 
sem notið hafa niðurgreidds fjármagns gætu 
lent í erfiðleikum þannig að gjaldþrotum 
fjölgi og atvinna minnki í þeim til að byrja 
með. 

Samkvæmt fræðikenningum ráðast áhrif 
frjálsra fjármagnsflutninga á inn- og 
útstreymi fjármagns af vaxtamun milli landa 
og væntingum einstaklinga um gengisbreyt-
ingar. Ef gengið er hins vegar algjörlega fast 
ráðast áhrifin eingöngu af vaxtamuninum að 
teknu tilliti til áhættu. Ef vextir eru hærri hér, 
að teknu tilliti til gengisbreytinga, mun fjár-
magn streyma inn í landið og öfugt ef vextir 
eru hærri erlendis. Til þess að sporna gegn 
útstreymi fjármagns þarf því ríkisvaldið að 
hækka vexti innanlands. Því er ljóst að 
aðstæður í efnahagsmálum á hverjum tíma og 
væntingar um almennar horfur í þeim skipta 
miklu máli um áhrif frjálsra fjármagnsflutn-
inga á inn- og útstreymi fjármagns. Til að 
örva erlenda fjárfestingu innanlands, til mót-
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vægis við fjárfestingu innlendra aðila erlend-
is, verða að standa til boða öruggir og arð-
vænlegir kostir til ávöxtunar á fjármagni. 
Stöðugleiki í hagkerfinu stuðlar að bættu 
jafnvægi milli inn- og útstreymis fjármagns. 
Verði niðurstaðan aftur á móti hreint inn-
streymi fjármagns mætti láta það koma fram í 
stækkun gjaldeyrisvarasjóðs eða niður-
greiðslu erlendra skulda. Auknu peninga-
framboði væri síðan hægt að bregðast við með 
því að draga úr útlánum til viðskiptabanka. 

Verði alvarlegur misbrestur á jafnvægi 
milli inn- og útstreymis fjármagns milli landa 
þyrfti að vera hægt að grípa til sérstakrar lög-
gjafar sem kvæði á um viðbrögð við aðstæðum 
sem þessum. í þessu sambandi má geta þess 
að í tilskipun Evrópubandalagsins um frjáls 
gjaldeyrisviðskipti er kveðið svo á að verði 
alvarlegar skammtímasveiflur á fjármagni 
milli landa sem raski almennu jafnvægi í ein-
hverju aðildarlandi skuli viðkomandi lönd 
ráðfæra sig sín á milli um þær aðgerðir sem 
grípa skuli til.52) 

Margir hafa haft af því áhyggjur að sam-
keppni á hinum smáa íslenska fjármagns-
markaði væri of lítil. Þetta á sérstaklega við 
eftir mikla fækkun sem orðið hefur á 
íslenskum bönkum. Of lítil samkeppni gæti 
leitt til hærri vaxta og meiri vaxtamunar en 
ella. Þó má segja að samkeppni á íslenskum 
fjármagnsmarkaði hafi almennt aukist í 
kjölfar vaxtafrelsis og með tilkomu virkari 
verðbréfamarkaðar. Þrátt fyrir þetta er ljóst 
að til að tryggja sem mesta hagkvæmni þarf 
að stuðla að meiri samkeppni erlendis frá. Nú 
þegar setja möguleikar innlendra aðila til að 
fá erlend lán efri mörk á innlenda útlánsvexti 
og möguleikar innlendra aðila til að kaupa 
erlend verðbréf setja neðri mörk á innlenda 
innlánsvexti. Tilkoma aukins frelsis og auð-
veldari aðgangs að erlendu lánsfjármagni og 
erlendum ávöxtunarleiðum mun því draga úr 
vaxtamun milli inn- og útlánsvaxta. 

Mögulegt hefur verið að halda nokkuð 

52) Seðlabanki Íslands (1990a), blaðsíða 60. 

sjálfstæðri stefnu í vaxta- og peningamálum 
hér á landi í skjóli hafta á fjármagnsvið-
skiptum við útlönd. Ljóst er að svigrúm til 
sjálfstæðrar vaxta- og peningamálastjórnunar 
mun þrengjast allverulega. Frjálsir fjár-
magnsflutningar gera ákveðnar kröfur til 
samhengis vaxta og gengis þannig að vextir 
innanlands ættu að samsvara erlendum 
vöxtum að teknu tilliti til gengisáhættu. 
Stjórn peningamála mun að mestu fara í að 
tryggja skammtímajafnvægi á gjaldeyris- og 
fjármagnsmörkuðum. 

Svigrúm í ríkisfjármálum mun einnig stór-
lega minnka. Aukið frelsi í fjármagnsvið-
skiptum gerir það að verkum að meira mun 
reyna á örugga stjórn ríkisfjármála en áður. 
Ríkisfjármálin þurfa í vaxandi mæli að bera 
uppi aðlögun að ytri áföllum líkt og peninga-
og gengismál gerðu áður og þau munu eiga 
veigameira hlutverki að gegna í að tryggja 
jafnvægi í efnahagslífinu til langs tíma, 
samanber hlutverk jöfnunarsjóða og auð-
lindaskatts. Skaðleg áhrif slakrar stjórnunar 
ríkisfjármála munu koma fyrr fram við frjálsa 
fjármagnsflutninga og viðvarandi halli á ríkis-
sjóði og mikil lánsfjárþörf ríkisins tengd því 
skapar hættu á þenslu á fjármagnsmarkaði og 
ójafnvægi inn á við og út á við í hagkerfinu. 

Frjálsir fjármagnsflutningar krefjast meiri 
aga í almennri hagstjórn en ella. Gengi krón-
unnar verður mun viðkvæmara fyrir þróun 
kostnaðar innanlands þannig að engir samn-
ingar um hækkun launa fá staðist nema á bak 
við þá standi aukin framleiðni vinnuaflsins. 
Séu laun hækkuð án þess að framleiðni hafi 
aukist líður skammur tími þar til að þrýst-
ingur myndast um leiðréttingu á gengisskrán-
ingunni ef fjármagnsflutningar eru óheftir. 
Það leiðir til verri samkeppnisstöðu innlendra 
fyrirtækja í erlendri samkeppni og hefur 
alvarlegar afleiðingar fyrir viðskiptajöfnuð. 

Lokaorð 
Skipta má niðurstöðum greinarinnar í tvo 

hluta. Annars vegar er um að ræða áhrif 
frjálsra fjármagnsflutninga á íslenskan fjár-
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magnsmarkað og þau fyrirtæki sem á honum 
starfa, hins vegar áhrif frjálsra fjármagns-
flutninga á stjórn Seðlabanka Íslands og ríkis-
valdsins á peninga- og ríkisfjármálum en ljóst 
er að ákvarðanir í þeim málum skipta starf-
semi banka verulegu máli. 

Frjálsir fjármagnsflutningar eiga eftir að 
hafa mikil áhrif á íslenskan fjármagnsmark-
að. Markaðurinn mun stækka og samkeppni 
aukast. Nauðsynlegt er fyrir íslenskar inn-
lánastofnanir að reyna að ná fram aukinni 
hagræðingu í rekstri og lækkun vaxtamunar 
til að tryggja samkeppnisstöðu sína áður en 
erlendum bönkum verður hleypt inn á mark-
aðinn. Aukin samkeppni mun leiða til 
almennrar verðlækkunar á íslenskri fjár-
magnsþjónustu. Þó kemur fram í nýlegri 
rannsókn að verð nokkurra þjónustuliða fjár-
magns á Íslandi gæti hækkað í kjölfar afnáms 
hafta á fjármagnshreyfingar. Búast má við 
því að þjónusta vegna heildsöluviðskipta 
muni lítið lækka í verði þar sem samkeppni er 
þegar töluverð á þeim markaði. Hins vegar 
má búast við meiri verðlækkun í smásöluvið-
skiptum. 

Líklegt er að erlendar fjármagnsstofnanir 
lendi í erfiðleikum við að hasla sér völl á 
íslenskum fjármagnsmarkaði til að byrja 
með. Bæði er líklegt að innlendir bankar 
verði varðir fyrir samkeppni að einhverju 

leyti auk þess sem mikil fjárfesting er oft sam-
fara smásöluviðskiptum. Því má alveg eins 
gera ráð fyrir því að erlend fjármagnsfyrir-
tæki sýni hinum íslenska fjármagnsmarkaði 
lítinn áhuga nema þá helst að því er varðar 
heildsöluviðskipti. 

Ljóst er að frjálsir fjármagnsflutningar eiga 
eftir að hafa mikil áhrif á stjórn efnahagsmála 
á Íslandi. Svigrúm stjórnvalda til sjálfstæðrar 
vaxta- og peningamálastjórnunar mun 
þrengjast verulega. Vextir munu í auknum 
mæli stjórnast af aðstæðum erlendis og því 
verður erfitt að halda þeim mjög frá-
brugðnum því sem gengur og gerist erlendis. 
Kenningar hagfræðinnar gera ráð fyrir því að 
vextir milli landa jafnist, ef tekið er tillit til 
gengisáhættu, við fullkomið frelsi í fjár-
magnsflutningum. Þegar fjármagnshreyf-
ingar eru frjálsar fer stjórn peningamála að 
mestu í að tryggja skammtímajafnvægi á 
gjaldeyris- og fjármagnsmörkuðum. 

Á örugga stjórn ríkisfjármála mun reyna 
meira en fyrr. Þau þurfa í auknum mæli að 
bera uppi aðlögun að ytri áföllum líkt og pen-
inga- og gengismál áður. Hlutverk þeirra í að 
tryggja jafnvægi í efnahagslífinu til langs tíma 
verður einnig veigameira. Þannig mun slök 
stjórnun ríkisfjármála koma fyrr fram við 
frjálsa fjármagnsflutninga en áður hefur 
þekkst. 
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