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Þessi grein veitir yfirlit yfir orsakir og þjóðhagslegar afleiðingar fjármálaóstöðugleika. Lögð er sérstök
áhersla á það lykilhlutverk sem ósamhverfar upplýsingar leika fyrir orsakir fjármálaóstöðugleika og fjall-
að um nokkur nýleg dæmi um fjármálakreppur í bæði iðnþróuðum löndum og nýmarkaðsríkjum. Greinin
fjallar ennfremur um þá þjóðhagslegu stefnumörkun sem gæti dugað til þess að minnka áhættuna á fjár-
málaóstöðugleika og stuðla að bata eftir fjármálakreppu, ef hún hefur riðið yfir. Hér er því haldið fram að
seðlabankar ættu að fást jafnt við fjármálaóstöðugleika sem verðóstöðugleika. Einnig er lögð þung áher-
sla á að fjármálastöðugleiki sé ekki í neinni andstöðu við sett markmið um verðstöðugleika. Raunar getur
verðstöðugleiki stuðlað að fjármálastöðugleika þar sem hann leiðir til lengri lánasamninga og traustari
gjaldmiðils.  

Lykilorð: Fjármálastöðugleiki, peningastefna.

JEL: E44, E58.

1.  Inngangur
Þrátt fyrir að seðlabankamenn alls staðar um
heiminn séu þekktir fyrir að horfa til verðstöðug-
leika og séu raunar oft sakaðir um að einblína
aðeins á það eina markmið, ættu þeir einnig að
gefa öðrum þáttum efnahagslífsins gaum, einkum
gangi hagsveiflna. Þegar hagsveiflur eru annars
vegar er það staðreynd að verstu samdráttar-
skeiðin tengjast yfirleitt alvarlegum fjármála-
óstöðugleika. Í þessari grein er leitað skýringa á
því hvers vegna fjármálakreppur geta haft svo
háskaleg áhrif á efnahagslífið. Með þessari
greiningu má vera ljóst að fjármálastöðugleiki
ætti að skipta höfuðmáli fyrir seðlabankamenn
jafnt sem önnur hagstjórnaryfirvöld sem marka
stefnu í þjóðhagsmálum. 

Þessi grein hefst á því að kynna til sögunnar
kenningar um ósamhverfar upplýsingar til þess að
greina orsakir fjármálaóstöðugleika, og síðan er
skýrt hvernig sá óstöðugleiki getur unnið efna-
hagslífinu tjón. Þessari greiningu er síðan beitt til
þess að lýsa því hvernig fjármálaóstöðugleiki
hefur orðið til þess að skapa alvarlegan efnahags-
samdrátt í bæði þróuðum löndum og nýmarkaðs-
ríkjum á seinni árum. Því næst er litið til þess
hvaða rekstrarhagfræðileg stefnumörkun er nauð-
synleg til þess að viðhalda fjármálastöðugleika og
ná bata eftir fjármálaóstöðugleika. Í framhaldi af
þessu er fjallað um þá þjóðhagfræðilegu stefnu-
mörkun sem þarf til þess að efnahagslífið nái sér
aftur á strik eftir að fjármálaóstöðugleiki hefur
gengið yfir. Loks endar greinin á ályktunum og
lokaorðum.

2.  Ósamhverfar upplýsingar og skil-
greining fjármálaóstöðugleika 
Fjármálamarkaðir gegna því þýðingarmikla hlut-
verki að miðla fjármagni til þeirra einstaklinga
eða fyrirtækja sem hyggja á ábatasama fjárfest-
ingu. Ef fjármálamarkaðirnir geta ekki sinnt
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þessu hlutverki nægilega vel, verður efnahagslífið
óskilvirkt og verulega hamlað gegn hagvexti. Ein
helsta fyrirstaðan fyrir skilvirkni í fjármálakerfinu
eru ósamhverfar upplýsingar, sem er sú staða
þegar annar aðilinn að fjármálasamningi hefur
mun gloppóttari upplýsingar en hinn aðilinn. Til
að mynda hafa skuldunautar sem taka lán til fjár-
festingar yfirleitt mun betri upplýsingar um vænt-
anlegan ágóða og áhættu sem fylgja áætlunum
þeirra heldur en tilvonandi lánardrottnar. Ósam-
hverfar upplýsingar leiða til tveggja grunnvanda-
mála í fjármálakerfinu: hrakvals og freistnihættu.

Hrakval (e. adverse selection) er það vanda-
mál sem hlýst af ósamhverfum upplýsingum í
tengslum við lánveitingar, þar sem verstu skuldu-
nautarnir eru jafnframt þeir sem líklegastir eru til
þess að sækja eftir láni af mestri hörku. Af þess-
ari ástæðu eru hrakfallabálkarnir jafnframt líkleg-
astir til þess að verða fyrir valinu sem lán-
þiggjendur. Til að mynda eru þeir sem eru fúsir til
þess að taka mikla áhættu líklegir til þess að
ganga mjög ákveðið eftir láni því að þeir vita að
mjög ólíklegt er að þeir greiði lánið nokkurn tíma
til baka. Vegna þess að hrakval eykur líkurnar á
því að lán tapist, gætu lánardrottnar tekið þann
kost að lána ekkert út jafnvel þótt góðir skuldu-
nautar séu til staðar á markaðinum. Þessi
niðurstaða er í samræmi við hið sígilda „sítrónu-
vandamál“ (e. lemon problem) sem var fyrst lýst
af Akerlof (1970), en nafnið er dregið af því að
bílar með leynda galla eru kallaðir sítrónur (lem-
ons) í bandarísku talmáli, en góðir bílar ferskjur
(peaches). Það er því ljóst að ef draga á úr hrak-
vali verða lánardrottnar að skilja á milli góðra og
slæmra skuldunauta. 

Freistnihættan (e. moral hazard) kemur fram
eftir að lánið hefur verið veitt vegna þess að lán-
ardrottnar standa frammi fyrir þeirri hættu að
skuldunautar freistist til þess að leggja í áætlanir
sem hljóta að teljast óæskilegar frá sjónarhóli lán-
ardrottins, þ.e. áætlanir sem minnka líkurnar á því
að lánið verði greitt til baka. Freistnihættan kem-
ur til vegna þess að skuldunautar hafa hvata til
þess að fjárfesta í áhættusömum verkefnum sem
skila ríkulegri ávöxtun sem rennur í þeirra vasa ef
allt gengur upp, en tapið lendir síðan að mestum
hluta á lánardrottni ef allt siglir í strand og endur-

greiðslan bregst. Aukin heldur hafa skuldunautar
hvata til þess að misfara með féð, nýta það til per-
sónulegra þarfa, að svíkjast undan og hlífa sér í
vinnu eða jafnvel leggja út í óarðbæra fjárfestingu
sem hefur það markmið eitt að auka völd og
virðingu þeirra í samfélaginu. Þessir hagsmuna-
árekstrar á milli skuldunauta og lánardrottna sem
leiðir af freistnivandanum geta orðið til þess að
margir lánardrottnar skirrast við að lána út fjár-
magn þannig að lántökur og fjárfesting verða
neðan við kjörstöðu.1 Lánardrottnar verða því að
reisa ýmsar skorður í tengslum við lánveitinguna
svo að skuldunautar leiðist ekki út í hluti sem
draga úr líkum þess að lánið verði greitt til baka.
Lánardrottnar verða einnig að hafa góðar gætur á
framferði skuldunauta til þess að framfylgja
ákvörðunum sem skorðurnar byggja á ef lánþeg-
arnir brjóta gegn þeim. 

Á síðustu tuttugu árum hefur þeim rannsókn-
um fjölgað þar sem reynt er að skýra stofnana-
skipulag fjármálamarkaða með vísan til ósam-
hverfra upplýsinga. Ennfremur hefur verið vakin
athygli á þeirri staðreynd að nefnt skipulag hefur
þróast í því augnamiði að draga úr þeim vanda-
málum sem felast í hrakvali og freistnivanda, eins
og skýrt er hér að ofan.2 En jafnvel þótt fjármála-
kerfið sinni vel hlutverki sínu að lágmarka þann
vanda sem stafar af ósamhverfum upplýsingum
eins og sakir standa hverju sinni, er ekki víst að
slíkt haldi til framtíðar. Sérstök athugun á  upp-
lýsingavandamálum leiðir fram eftirfarandi skil-
greiningu á fjármálaóstöðugleika: 

Fjármálaóstöðugleiki kemur fram þegar
áföll á fjármálamarkaði verða upplýsinga-
flæði til trafala þannig að fjármálakerfið
getur ekki lengur sinnt því hlutverki sínu að
beina fjármagni til þeirra sem hafa augastað
á hagstæðum fjárfestingartækifærum.
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1. Ósamhverfar upplýsingar eru ekki eina orsök freistni-
vanda. Freistnivandi getur einnig skapast vegna þess að
hár kostnaður við eftirfylgni gerir það of kostnaðarsamt
að koma í veg fyrir freistnivanda, jafnvel þótt lánar-
drottnum sé fullkunnugt um framferði skuldunauta.

2. Sjá Gertler (1988) og Bernanke, Gertler og Gilchrist
(1998).



Það sem meira er, ef fjármálaóstöðugleikinn er
nógu alvarlegur getur hann leitt til algjörra þver-
bresta í starfsemi fjármálamarkaða, en sú staða
hefur yfirleitt verið flokkuð sem fjármálakreppa. 

3.  Fjármálaóstöðugleiki og efnahagslífið
Jafnvel þótt við höfum nú á að skipa skilgreiningu
á fjármálastöðugleika, hefur hún samt litla þýð-
ingu fyrir stefnumótun í þessu efni nema því
aðeins að skilningur sé fyrir hendi á áhrifum á
efnahagslífið. Skilgreiningin að ofan bendir til
þess að áföll sem ríða yfir fjármálakerfið ýfi upp
þau vandamál sem hrakval og freistnivandi skapa,
sem verður til þess að lánveitingar til hagfelldrar
fjárfestingar dragast verulega saman. Þegar að-
gangur að slíku fjármagni rofnar, munu bæði ein-
staklingar og fyrirtæki draga snögglega úr um-
svifum sínum. Afleiðingin verður síðan efnahags-
samdráttur sem getur stundum verið verulega al-
varlegur. Hægt er að benda á þá fjóra helstu
áhrifaþætti sem magna upp vandamál sem hljótast
af ósamhverfum upplýsingum og fjármála-
óstöðugleika, s.s. útlánatöp, afföll af virði eigna,
vaxtahækkanir og aukna óvissu. 

3.1.  Versnandi eiginfjárstaða fjármála-
fyrirtækja 
Eitt helsta einkenni fjármálakerfa er hið mikil-
væga hlutverk banka og annarra fjármálafyrir-
tækja sem veita lán til einkaaðila. Þessir fjár-
magnsmilliliðir skipta svo miklu máli vegna getu
sinnar til þess að draga úr þeim vandamálum sem
fylgja hrakvali og freistnihættu á fjármálamörk-
uðum. Þau vandkvæði eru þó þrautseigari en ella
vegna laumufarþegavanda (e. free rider problem)
þegar fólk vill hvorki verja tíma né fjármunum til
þess að safna upplýsingum því að það væntir þess
að geta notfært sér að kostnaðarlausu upplýsingar
sem aðrir hafa safnað. Til dæmis, ef einhverjir
fjárfestar festa kaup á upplýsingum sem segja
þeim hvaða verðbréf eru vanmetin og kaupa síðan
þessi sömu bréf, geta aðrir fjárfestar sem hafa
ekki lagt neitt af mörkum keypt þessi bréf á sama
tíma og hinir fyrri. Ef nægilega margir fjárfestar
kaupa nefnd verðbréf munu þau hækka í verði þar
til að núvirði þeirra er í samræmi við þær upplýs-
ingar sem upphaflega var safnað. Vegna þessara

laumufarþega sem felast í lestinni munu þeir fjár-
festar sem lögðu það á sig að safna upplýsingun-
um njóta verri arðsemi af þeim bréfum sem þeir
keyptu en til var ætlast, og munu því hafa minni
hvata til þess að safna upplýsingum í framtíðinni. 

Á sama hátt dregur tilvist laumufarþega úr al-
mennum vilja til þess eftirlits og aðgæslu sem
nauðsynleg er til þess að draga úr freistnihætt-
unni. Um leið og einstakir fjárfestar gera sér grein
fyrir því að þeir gætu stuðst við þá aðgæslu og
eftirlit sem aðrir fjárfestar beita, munu þeir vilja
fá að fljóta með en án þess að leggja nokkuð af
mörkum. Afleiðingin verður sú að þegar til heild-
ar er litið mun ekki verða varið nægilegum fjár-
munum til aðgæslu og eftirlits.

Fjármálamilliliðir, einkum bankastofnanir,
þurfa ekki að hafa áhyggjur af laumufarþegum og
ábata af upplýsingaöflun sinni því að þeir veita sér-
tæk lán sem ganga ekki kaupum og sölum á al-
mennum markaði. Þar sem þessir milliliðir veita
sértæk lán geta aðrir fjárfestar ekki keypt þau. Af
þeim sökum geta nefndir fjármálamilliliðir setið
einir að þeim arði sem upplýsingaöflun þeirra
gefur. Á sama hátt er erfitt að færa sér eftirlitshlut-
verk milliliðanna í nyt því að lánin eru sértæk.
Fjármálastofnanir sem veita sértæk lán njóta því
ábatans sem eftirlitið gefur þeim og eru þess vegna
í betri aðstöðu til þess að koma í veg fyrir freistni-
vanda. 

Bankar hafa sérstaklega yfirburði í því að leysa
þau vandamál sem hljótast af ósamhverfum
upplýsingum í samanburði við aðra milliliði á fjár-
málamarkaði. Almenn lánaviðskipti samhliða
möguleikum þeirra til þess að mynda langtíma-
samband við viðskiptavini sína verða til þess að
ýta undir yfirburði þeirra í gagnasöfnun. Því til
viðbótar eru hæg heimatökin að hafa eftirlit með
skuldunautum þar sem bankarnir geta skyggnst
inn á bankareikninga þeirra að vild. Bankar hafa
einnig yfirburði í þeirri viðleitni að draga úr
freistnivanda vegna þess að kostnaður þeirra
vegna eftirlits er minni heldur en einstaklinga, eins
og Diamond (1984) hefur sýnt fram á. Ennfremur
eru þeir í betri aðstöðu til að hindra áhættusækni
meðal skuldunauta, þar sem þeir geta hótað því að
stöðva alla lánafyrirgreiðslu í framtíðinni til þess
að bæta hegðun skuldunautanna, eins og Stiglitz
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og Weiss (1983) hafa bent á. Þessir náttúrulegu
yfirburðir sem bankarnir hafa í gagnasöfnun og
baráttu gegn freistnivanda skýra hvers vegna þeir
leika svo mikilvægt hlutverk á fjármálamörkuðum
víðs vegar um heiminn. Ennfremur er ljóst að þeir
erfiðleikar sem fylgja söfnun upplýsinga í ný-
markaðsríkjum gera bankastofnanir enn mikil-
vægari í fjármálakerfum þessara landa.3

Umfjöllunin hér að ofan gefur til kynna að
fjármálamilliliðir, og þá sérstaklega bankar, eigi
mjög mikilvægu hlutverki að gegna á fjármála-
mörkuðum því að upplýsingasöfnun liggur vel
fyrir þeim en það liðkar til fyrir fjárfestingu sem
skilar ávinningi fyrir efnahagslífið. Ef útlánageta
þessara aðila skerðist mun það strax leiða til minni
fjárfestingar og samdráttar í efnahagslífi. Staðan á
efnahagsreikningi bankanna hefur mjög mikilvæg
áhrif á útlán þeirra. Ef eiginfjárstaðan versnar eiga
þeir aðeins tvo kosti, að draga saman í útlánum til
þess að minnka eignasafnið og laga lausafjár-
stöðuna eða fá nýtt fjármagn. En ef bankarnir
verða fyrir útlánatöpum og lækkun eiginfjárstöðu
er það mjög erfitt fyrir þá að fá nýtt fjármagn á
sanngjörnu verði. Þess vegna bregðast bankar yfir-
leitt við lægri eiginfjárstöðu með því að draga úr
útlánum, sem síðan verður til þess að draga úr al-
mennum efnahagsumsvifum. 

Ef rýrnun eiginfjárstöðunnar er hins vegar
nægilega alvarleg getur það leitt til bankakreppu
með þeim hætti að margir bankar lenda í greiðslu-
þroti á sama tíma og þannig geta áhrifin á útlánin
orðið enn verri. Það sem meira er, ef engin ríkis-
trygging er til staðar fyrir bankainnlánum getur
keðjuverkandi atburðarás komist af stað þar sem
jafnvel vel stæðir bankar missa traust almennings.
Ástæðan fyrir slíkum keðjuáhrifum er enn og
aftur ósamhverfar upplýsingar. Sparifjáreigendur
óttast um öryggi bankainnstæðna sinna vegna
þess að þeir gera sér ekki grein fyrir því á hve
traustum grunni útlán bankanna standa. Þeir
munu því hneigjast til þess að leysa út innstæður
sínu í öllu bankakerfinu sem síðan leiðir til minni
útlána, mikils samdráttar í innlánum og verður

öðrum bönkum að falli. 
Þegar margir bankar hverfa af sjónarsviðinu á

stuttum tíma verður það til þess að vinnslugeta
upplýsinga tapast á fjármálamörkuðum og banka-
kerfið hefur mun minni möguleika til þess að
sinna fjármálalegri milligöngu. Afleiðingarnar
lýsa sér í enn skarpari samdrætti í lánum til arð-
bærrar fjárfestingar, sem veldur krappri niður-
sveiflu í efnahagslífinu. 

3.2.  Rýrnun eiginfjárstöðu vegna breytinga á
eignaverði 
Rýrnun eiginfjárstöðu hjá fjármálafyrirtækjum
sem og öðrum fyrirtækjum vegna breytinga á
eignaverði getur skýrt fjármálalegan óstöðugleika
að stórum hluta. Hér að neðan verður því einnig
lýst hvernig verðhrun á eignum getur haft alvar-
leg áhrif á þann vanda sem hlýst af hrakvali og
freistnihættu á fjármálamörkuðum, og þannig leitt
til fjármálaóstöðugleika. 

Veðsetning er önnur mjög mikilvæg leið til
þess að leysa vandamál ósamhverfra upplýsinga.
Veðbundnar eignir draga úr þeim skaða sem hrak-
val og freistnivandi geta valdið vegna þess að lán-
ardrottnar munu fá gjaldþrot skuldunauta bætt að
einhverju leyti. Ef skuldunautur stendur ekki í
skilum, getur lánardrottinn leyst eignina til sín og
selt til þess að fá eitthvað upp í lánsfjárhæðina. Ef
veðið er nægilega traust skipta ósamhverfar upp-
lýsingar ekki lengur eins miklu máli vegna þess
að áhætta lánardrottna vegna gjaldþrota er mun
minni. 

Hrein eign fyrirtækja gegnir svipuðu hlutverki
og veðsetning. Ef fyrirtæki hefur mikið eigið fé,
geta lánardrottnar leyst það til sín og notað and-
virðið til þess að mæta gjaldföllnum skuldum sem
ef til vill eru til komnar vegna rangra fjárfesting-
arákvarðana. Því til viðbótar eru fyrirtæki með
háa hreina eign síður líkleg til þess að lenda í
gjaldþroti þar sem hægt er að selja eignir til þess
að mæta lánaafborgununum. Hátt hreint virði
dregur úr líkum þess að freistnivandi geti komið
upp því að skuldunautar eiga meira á hættu, og
því meiru að tapa, ef þeir standa ekki í skilum.
Þess vegna skipta hrakval og freistnivandi minna
máli þegar fyrirtæki með góða eiginfjárstöðu
sækjast eftir lánum, og lánardrottnar eru einnig
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3. Rojas-Suarez og Weisbrod (1994) sýna fram á að bankar
gegna mun mikilvægara hlutverki í fjármálakerfum ný-
markaðsríkja en þekkist í iðnríkjum. 



viljugri til þess að lána. 
Samdráttur í eignaverði, hvort sem er land-

verði eða hlutabréfaverði, er mjög mikilvægur
áhrifavaldur fyrir fjármálaóstöðugleika vegna
þess að rýrnun eigin fjár magnar upp þau vanda-
mál sem hljótast af hrakvali og freistnihættu og
lýst er hér að ofan. Greenwald og Stiglitz (1988),
Bernanke og Gertler (1989) og Calomiris og
Hubbard (1990) undirstrika að snörp verðlækkun
á hlutabréfamarkaði getur aukið á hrakval og
freistnivanda vegna þess að markaðsvirði fyrir-
tækja hrapar. (Hafa skal í huga að eignaverð getur
lækkað vegna væntinga um lægri tekjur í framtíð-
inni af nefndum eignum eða vegna þess að vaxta-
hækkun lækkar núvirði framtíðartekna.) Verri eig-
infjárstaða vegna verðfalls á hlutabréfamarkaði
verður síðan til þess að lánardrottnar vilja síður
lána vegna þess að hreint virði fyrirtækja gegnir
svipuðu hlutverki og veðsetning. Þegar verð á
veðbundnum eignum lækkar, eykst áhætta lánar-
drottna og líklegra er að þeir beri skarðan hlut frá
borði. Þessu til viðbótar getur lækkun á virði
fyrirtækja vegna verðfalls á hlutabréfamarkaði
freistað fyrirtæki frekar til að biðja um lán til
áhættusamrar fjárfestingar, þar sem nú er minna í
húfi ef fjárfesting bregst. Svipuð áhrif hljótast af
lækkun landverðs, sem bæði þjónar sem veð og er
einnig mikilvæg eign á mörgum efnahagsreikn-
ingum fyrirtækja. Þannig verður lækkun land-
verðs til þess að auka freistnivanda hjá skuldu-
nautum, og lánardrottnar hafa einnig minni vernd
gagnvart afleiðingum hrakvals, sem getur því á
endanum haft verulega neikvæð áhrif á efnahags-
lífið. 

Í þeim hagkerfum þar sem verðbólga hefur
verið innan hóflegra marka, sem hefur reyndar
verið raunin í flestum iðnþróuðum ríkjum, eru
margir lánasamningar gerðir til lengri tíma.
Í þessu stofnanaumhverfi leiða óvæntir verð-
bólguskellir til þess að hreint virði fyrirtækja
dregst saman. Langtímalánasamningar bera yfir-
leitt vexti sem hafa verið festir niður að nafnvirði
um töluverðan tíma og taka því aðeins mið af
væntri verðbólgu. Ef verðbólgan verður minni en
vænst var leiðir það til þess að skuldir vaxa að
raunvirði, en án þess að raunvirði eigna hækki á
móti. Slíkt getur gerst vegna óvæntrar lækkunar

verðbólgu, sem gerðist í Bandaríkjunum snemma
á níunda áratugnum, eða jafnvel verðhjöðnunar
líkt og átt hefur sér stað fyrir stuttu í Japan. Af-
leiðingin er sú að raunvirði eigin fjár lækkar.
Þannig getur skörp lækkun verðbólgu eða
verðhjöðnun leitt til töluverðrar lækkunar á
hreinu virði fyrirtækja og aukið við þann vanda
sem lánardrottnar eiga við að glíma vegna
freistnihættu og hrakvals. Það getur síðan valdið
samdrætti í fjárfestingu og almennum efnahags-
umsvifum.

Öfugt við það sem gerist í iðnþróuðum ríkj-
um, hafa mörg nýmarkaðsríki lánasamninga með
stuttan gildistíma. Til að mynda eru bankalán í
mörgum nýmarkaðsríkjum með vöxtum sem hægt
er að breyta mánaðarlega. Í þessu stofnanaum-
hverfi hefur óvænt lækkun verðbólgu ekki bein
slæm áhrif á efnahagsreikning fyrirtækja eins og
þekkist í iðnvæddum ríkjum. Þessi stutti gildistími
þýðir að skuldabyrðin helst óbreytt þegar verð-
bólga lækkar, vegna þess að lánasamningar eru
endurverðlagðir í samræmi við verðbólguvænting-
ar. Þess vegna skiptir þessi orsakaþáttur engu máli
í nýmarkaðsríkjum, sem þó hefur valdið fjármála-
legum óstöðugleika í iðnvæddum ríkjum. 

Hins vegar getur óvænt gengissig eða gengis-
fall gerbreytt stöðu efnahagsreikninga í ný-
markaðsríkjum og átt mjög drjúgan hlut í því að
kalla fram fjármálaóstöðugleika. Þessi orsaka-
þáttur er yfirleitt ekki til staðar í iðnvæddum ríkj-
um. Vegna óvissu um verðgildi heimagjaldmiðils-
ins er það yfirleitt mun auðveldara fyrir atvinnu-
fyrirtæki, fjármálastofnanir og stjórnvöld í
nýmarkaðsríkjum að taka lán í erlendum gjald-
miðli. Verulega há skuldastaða í erlendri mynt
einkenndi stofnanir á fjármálamörkuðum í Chile
áður en fjármálakreppa skall þar á árið 1982, en
hið sama átti við um Mexíkó árið 1999 og Austur-
Asíu árið 1997. Við slíkar aðstæður getur óvænt
gengisfall og gengisfelling á heimagjaldmiðli leitt
til fjármálaóstöðugleika og þannig haft svipuð
áhrif og óvæntir verðbólguskellir í iðnvæddum
ríkjum. Ef lánasamningar eru í erlendum gjald-
miðli, verður gengislækkun til þess að skulda-
byrði innlendra fyrirtækja þyngist. Þar sem eign-
irnar eru yfirleitt í heimagjaldmiðli mun eigið fé
rýrna sem þessu nemur, og þannig kalla fram
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freistnivandamál eins og að ofan er lýst. Sá skaði
sem ósamhverfar upplýsingar geta valdið vex því
að sama skapi og fjárfesting og efnahagsumsvif
dragast saman. 

Breytingar á eignaverði geta einnig hafa veru-
lega neikvæð áhrif á efnahagsreikninga lánastofn-
ana, en það eykur einnig áhrif ósamhverfra
upplýsinga á fjármálamörkuðum og hlýtur þess
vegna að ýta undir fjármálaóstöðugleika. Hér
hefur verið sýnt hvernig hækkun vaxta, hrun á
hlutabréfamarkaði, óvænt verðhjöðnun (í iðn-
væddum ríkjum) eða óvænt gengisfall 
(í nýmarkaðsríkjum með skuldir í erlendri mynt)
geta leitt til rýrnunar eiginfjár hjá atvinnufyrir-
tækjum sem dregur úr líkum þess að þau greiði
lán sín til baka. Af þessum sökum geta þessir or-
sakaþættir leitt til útlánatapa sem auka líkurnar á
bankagjaldþrotum. Þessu til viðbótar getur land-
verð lækkað, sem minnkar veðhæfni fasteigna-
lána og leiðir til enn meira taps ef þessi lán lenda
í vanskilum. Í sumum löndum, svo sem Japan,
eiga bankarnir stóra eignarhluti í fyrirtækjum og
þar hefur lægra hlutabréfaverð þess vegna bein
neikvæð áhrif á efnahagsreikning bankanna. 

Gengisfall heimagjaldmiðla í nýmarkaðsríkj-
um getur einnig leitt til rýrnunar á efnahagsreikn-
ingi bankanna vegna þess að bankar í þessum
löndum reyna oft að fjármagna sig með erlendum
lánum. Þess vegna getur gengisfall leitt til auk-
innar skuldabyrði, þar sem eignir bankanna
standa í stað á sama tíma.4 Rýrnun eiginfjár vegna
eignaverðbreytinga getur leitt til töluverðs sam-
dráttar í bankalánum og þannig aukið vandamál
ósamhverfra upplýsinga á fjármálamörkuðum,
sem aftur veldur samdrætti í efnahagslífinu.

3.3.  Hækkun vaxta 
Ósamhverfar upplýsingar og hrakvalsvandamál
sem af þeim leiðir, geta orðið tilefni til láns-
fjárskömmtunar þar sem sumum lántakendum er
neitað um lán jafnvel þótt þeir vilji greiða hærri
vexti, eins Stiglitz og Weiss (1981) sýndu fyrst
fram á. Þetta gerist vegna þess að þeir einstakling-
ar og fyrirtæki sem hafa áhættumestu fjárfesting-
aráætlanirnar eru einnig þeir hinir sömu sem eru
fúsir til þess að greiða hæstu vextina, því að ef
áhættan gengur upp munu þeir njóta ágóðans.
Þannig leiðir hærra vaxtastig til þess að hrakvals-
vandamálin versna. Það er, hærri vextir auka lík-
urnar á því að skuldunautar muni ekki standa í
skilum. Ef lánardrottinn getur ekki greint á milli
lántakenda eftir því hve áhættusöm fjárfestingar-
verkefni þeirra eru, væri hann vís til að draga úr
heildarútlánum, sem leiðir til þess að framboð
lána minnkar með hærra vaxtastigi, fremur en að
aukast. Þannig getur það gerst að jafnvel þótt um-
frameftirspurn sé eftir lánum, mun hærra vaxta-
stig ekki verða til þess að jafnvægi náist á mark-
aðinum vegna þess að vaxtahækkanir munu að-
eins draga úr lánaframboði og auka á umfram-
eftirspurn eftir lánum. 

Kenningarnar sem liggja að baki lánsfjár-
skömmtun geta einnig nýst til þess að skýra af
hverju vaxtahækkun getur talist einn af þeim þátt-
um sem geta kallað fram fjármálaóstöðugleika. Ef
markaðsvextir hækka nægilega mikið, munu lík-
urnar aukast á því að lánardrottnar veiti fjármagni
til þeirra sem hafa áhættumestu fjárfestingaráætl-
anirnar. En þeir lántakendur sem taka minni
áhættu eru síður líklegir til þess vilja taka lán.
Lánveitendur munu þá draga úr útlánum vegna
aukinna hrakvalsvandamála, sem ef til getur
valdið snörpum samdrætti í lántökum, og þar með
verulegum samdrætti í fjárfestingu og almennum
efnahagsumsvifum. 

Vaxtahækkanir geta einnig ýtt undir fjármála-
óstöðugleika með áhrifum sínum á efnahags-
reikning heimila og fyrirtækja. Eins og Bernanke
og Gertler (1995) hafa bent á í ágætu yfirliti um
áhrif peningamálaaðgerða á lánamarkaði, mun
vaxtahækkun auka vaxtagreiðslur heimila og
fyrirtækja, og þannig minnka sjóðstreymi sem
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4. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að jafnvel þótt
bankarnir hafi jafn mikið af eignum og skuldum í erlend-
um gjaldmiðli og virðist þannig vera varðir fyrir
gengisáhættu, getur gengislækkun samt valdið skaða í
efnahagsreikningi þeirra. Það gerist vegna þess að þegar
gengislækkun á sér stað eru eignir í erlendum gjaldmiðli
ólíklegar til þess að halda fullu verðgildi vegna verri
efnahagsaðstæðna og neikvæðra áhrifa sem innlendir
skuldunautar þeirra verða fyrir vegna gengislækkunar-
innar. Með öðrum orðum mun gengislækkun minnka
líkurnar á endurgreiðslum og þannig auka líkurnar á
útlánatöpum hjá bönkunum ef skuldunautar þeirra eru
mjög skuldsettir í erlendri mynt. 



veldur rýrnun á efnahagsreikningi. Af því leiðir
að hrakval og freistnihætta verða enn meir til
trafala fyrir mögulega lánveitendur til þessara
sömu heimila og fyrirtækja, en það kallar fram
samdrátt á lánamarkaði og í efnahagslífinu öllu.
Þar er komin enn önnur ástæða fyrir því að snögg-
ar vaxtahækkanir geta haft fjármálaóstöðugleika í
för með sér. 

Vaxtahækkanir geta einnig haft neikvæð áhrif
á efnahagsreikninga bankakerfisins, en vegna
þess að hefðbundinn bankarekstur felur það í sér
að tekið er við skammtímainnistæðum sem síðan
eru lánaðar út til lengri tíma, er ákveðið misræmi
til staðar í lánstíma. Skuldir bankanna eru raun-
verulega alltaf á gjalddaga en eignirnar eru ekki
lausar fyrr en eftir langan tíma. Af þessum sökum
munu vaxtahækkanir lækka eigið fé, vegna þess
að hærri vextir lækka virði eigna með langan inn-
lausnartíma mun meir en virði skulda sem hafa
mun styttri innlausnartíma, þannig að þrátt fyrir
að gæði útlána verði ekki fyrir áhrifum af vaxta-
hækkunum, mun eigið fé samt dragast saman og
valda því að útlán bankakerfisins minnka. 

3.4.  Aukin óvissa 
Veruleg aukning óvissu á fjármálamörkuðum
gerir lánardrottnum mun erfiðara fyrir að flokka
útlán eftir áhættu. Þeir eiga þá erfiðara með að
leysa þau vandamál sem fylgja hrakvali og
freistnivanda og eru þess vegna ekki eins viljugir
að lána út. Það veldur síðan samdrætti í lánveit-
ingum, fjárfestingu og heildarumsvifum. Jafnvel
þótt þessi aukna óvissa geti stafað af kreppu eða
gjaldþroti umfangsmikilla fyrirtækja, hvort sem
þau starfa í fjármálageiranum eða ekki, bendir
nýleg reynsla af fjármálaóstöðugleika í nýmark-
aðsríkjum til þess að óvissa um stefnu stjórnvalda
hafi leikið stærra hlutverk.  

4.  Nýleg dæmi um fjármálaóstöðugleika
Þegar ljóst er hvernig fjármálaóstöðugleiki getur
átt sér stað og skaðað efnahagslífið, má skýra út
frá ósamhverfum upplýsingum nýleg og örlagarík
dæmi um fjármálaóstöðugleika í Japan, Mexíkó
og ýmsum löndum Austur-Asíu, s.s. Taílandi, Ind-
ónesíu, Malasíu, Suður-Kóreu og Filippseyjum,
sem urðu illa úti í Asíukreppunni árið 1997.5

Tvenns konar stofnanalegur munur er á fjármála-
mörkuðum í iðnþróuðum ríkjum annars vegar og
í nýmarkaðsríkjum hins vegar og skýrir hann af
hverju fjármálaóstöðugleika er miðlað með
ólíkum hætti í efnahagslífi þessara tveggja ríkja-
hópa. Eins og áður hefur verið minnst á, eru lána-
samningar yfirleitt til lengri tíma í löndum þar
sem verðbólga hefur verið lág að jafnaði, eins og
í Japan. Aukinheldur eru flestir lánasamningar
gerðir í innlendum gjaldmiðli þar sem iðnþróuð
ríki eru yfirleitt með styrka gjaldmiðla. Slíkir
langtímasamningar í innlendri mynt eru aftur á
móti of áhættusamir í nýmarkaðsríkjum sem hafa
haft mikla og breytilega verðbólgu og óstöðugan
gjaldmiðil. Þess vegna eru lánin yfirleitt til
skemmri tíma og gefin út í erlendum gjaldmiðli. 

Þessi tvíþætti stofnanabundni munur veldur
því að tengsl fjármálaóstöðugleika og efnahags-
samdráttar eru ólík í iðnvæddum ríkjum eins og
Japan og nýmarkaðsríkjum eins og Mexíkó og
Austur-Asíuríkjum.6

4.1.  Japan
Fjármálaóstöðugleika og efnahagsstöðnun varð
vart í Japan eftir að verðfall varð á hlutabréfa- og
fasteignamarkaði þegar verðbóla á þessum
mörkuðum sprakk. Eitt af því sem gerðist var að
eigið fé atvinnufyrirtækja rýrnaði vegna verð-
lækkunar á hlutabréfum og skuldabréfum. Það jók
síðan á þau vandamál sem hrakval og freistnivandi
geta valdið á fjármálamörkuðum vegna þess að
raunverulegt veðhæfi fyrirtækjanna minnkaði. Þar
á ofan varð rýrnun á eigin fé einnig til þess að
hvati lántakenda til þess að taka áhættu á kostnað
lánveitenda jókst að sama skapi. Þess vegna varð
ofangreind rýrnun til þess að vandamál ósam-
hverfra upplýsinga mögnuðust upp og það olli

ÞÝÐING FJÁRMÁLASTÖÐUGLEIKA FYRIR EFNAHAGSLÍFIÐ 21

5. Sú greining sem birtist hér og er byggð á ósamhverfum
upplýsingum á einnig við fjármálakreppur fyrri tíðar, svo
sem í Bandaríkjunum (sjá t.d. Mishkin, 1991) og Chile
(sjá Diaz-Alejandro, 1985).

6. Nýlega umfjöllun um þróun fjármálaóstöugleika í Japan
má finna hjá  Posen (1999) og Mishkin (1999a), í Mexikó
hjá Mishkin (1996a), og í Austur-Asíu hjá Goldstein
(1998), Radelet og Sachs (1998), Corsetti, Pesenti og
Roubini (1998), Alþjóðabankanum  (1998) og Mishkin
(1999a).



síðan samdrætti í lánveitingum og framleiðslu í
japanska hagkerfinu. Afleiðingarnar má m.a. sjá í
10 ára stöðnun í efnahagslífi þar um slóðir.

Eins og komið hefur fram, eiga bankar mjög
mikilvægu hlutverki að gegna á fjármálamörkuð-
um vegna þess hve vel þeir eru í stakk búnir til að
takast á við upplýsingaöflun sem greiðir götu
arðsamra fjárfestinga. Þess vegna mun skerðing á
getu banka til að miðla fé og veita lán, sem rýrnun
á efnahagsreikningi leiðir af sér, verða til þess að
fjárfesting og efnahagsumsvif dragast saman eins
og gerðist í Japan. 

Rýrnun á efnahagsreikningi japanskra banka
orsakaðist helst af þremur þáttum. Í fyrsta lagi
varð verðfall á hlutabréfamarkaði til þess að
minnka eignir bankanna með beinum hætti þar
sem þeir áttu sjálfir mikið af hlutabréfum í
ýmsum fyrirtækjum. Í öðru lagi varð minni veð-
hæfni fyrirtækja vegna lægra eigna- og hluta-
bréfaverðs til þess að líkur á endurgreiðslum út-
lána til bankanna minnkuðu. Það leiðir til útlána-
tapa sem vega að eiginfjárstöðu bankanna sjálfra.
Í þriðja lagi getur eigið fé bankanna einnig rýrnað
vegna þess að fjármálaeftirlit er of veikt til þess
að hindra bankana sjálfa í því að taka óþarfa
áhættu í útlánum og fjárfestingu. 

Losað var um hömlur á japönskum fjármála-
mörkuðum á níunda áratugnum og þarlendir
bankar þurftu þess vegna að starfa í mun harðari
samkeppni en áður. Til þess að viðhalda fyrri
hagnaði var lagt út í mun áhættusamari fjárfest-
ingu með mikla ágóðavon.7 Hvatinn til þessarar
stefnu var enn meiri fyrir þá sök að stjórnvöld
ábyrgðust öll innlán og hlupu jafnvel undir bagga
með stórum lánþegum ef áhættusöm lán brugðust
og fjárhagsstöðu bankans var ógnað. Sú vitneskja
að stjórnvöld myndu koma til bjargar varð til þess
að hvorki sparifjáreigendur né lánþegar höfðu
hvata til þess að gæta að lánastefnu bankanna og
koma í veg fyrir of mikla áhættusækni. Af-
leiðingarnar urðu í samræmi við hin vel þekktu
freistnivandamál, sem að ofan var lýst. Japanskir
bankar tóku gífurlega áhættu í útlánum sínum,
einkum í lánum til fasteignamarkaðarins. Til þess

að koma í veg fyrir þetta hefði öflugt bankaeftir-
lit þurft að vera til staðar, sem hefði haft nánar
gætur á hegðun bankanna og komið böndum á
áhættusækni þeirra. Hins vegar gerðist það ekki í
Japan. 

Hægt er að skýra af hverju reglugerða- og eft-
irlitsferlið gekk ekki sem skyldi með því að vísa
til tengsla á milli kjósenda og skattgreiðenda ann-
ars vegar og eftirlitsstofnana og stjórnmálamanna
hins vegar. Hér skapast sérstök tegund freistni-
vandamáls sem kallast umboðsvandi (principal-
agent problem). Umboðsvandinn skapast þegar
ákveðnir aðilar fara með umboð fyrir aðra, en án
þess að hafa sömu hvata eða hagsmuni og þeir.
Umboðsaðilarnir gætu þess vegna freistast til þess
að skara eld að eigin köku á kostnað umbjóðenda
sinna. Eftirlitsaðilar og stjórnmálamenn eru í raun
umboðsmenn kjósenda og skattgreiðenda og að
lokum eru það skattgreiðendur sem bera kostn-
aðinn af þeirri samtryggingu sem þeir fyrrnefndu
gefa loforð fyrir. Umboðsvandinn skapast í þessu
tilviki ef umboðsaðilarnir, stjórnmálamenn og eft-
irlitsaðilar, hafa ekki sömu hvata til þess að lág-
marka kostnað fyrir efnahagslífið og skattgreið-
endur. 

Eftirlitsaðilar verða að sinna nokkrum hlut-
verkum til þess að vernda hagsmuni skattgreið-
enda. Þeir verða að hindra óþarfa áhættu með því
að setja takmarkanir á eignakaup sem eru of áhæt-
tusöm, setja nægjanlega strangar kröfur um eigin-
fjárstöðu og loka gjaldþrota stofnunum. Hins veg-
ar hafa eftirlitsaðilar hvata til þess að gera hið
gagnstæða vegna umboðsvandans og sýna linkind
(e. regulatory forbearance) og afsala sér þeim
rétti að fylgja eftir reglum og loka gjaldþrota
stofnunum. Þetta gerist vegna þess að eftirlitsaðil-
arnir vilja koma sér undan því að verða kennt um
mistök stofnunar sinnar. Með því að rýmka reglur
um eiginfjárstöðu og sýna linkind gagnvart reglu-
gerðum geta eftirlitsaðilarnir sópað vandamálum
gjaldþrota banka undir teppið og vonað að
ástandið muni batna. Kane (1989) hefur kallað
slíka hegðun eftirlitsaðila „skrifræðisfjárhættu-
spil“ (e. bureaucratic gambling). Ennfremur gætu
eftirlitsaðilarnir haft hvata til þess að vernda
starfsferil sinn með því að láta undan þrýstingi
stjórnmálamanna. Vanhæfni fjármálaráðuneytis-
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7. Svipaðir hlutir hafa gerst í Bandaríkjunum og öðrum
löndum. Sjá Edwards og Mishkin (1995).



ins í Japan til þess að skapa reglufestu og hafa eft-
irlit með þarlendum bönkum er gott dæmi um
hvernig umboðsvandi skapast og afleiðingarnar
hafa lýst sér í gífurlegum útlánatöpum.8

Eins og minnst hefur verið á hér að ofan leiðir
rýrnun á efnahagsreikningi banka til samdráttar í
útlánum og efnahagsumsvifum. Rannsóknir sem
gerðar hafa verið í Bandaríkjunum benda t.d. til
þess að þessir orsakaþættir hafi verið að verki
snemma á tíunda áratugnum þegar hrun í útlánum
brá fæti fyrir hagvöxt í Bandaríkjunum á þessum
tíma.9 Svipaðir hlutir virðast hafa verið að gerast
í Japan á síðustu árum. 

Verðhjöðnun er önnur ástæða fyrir því að fjár-
málaóstöðugleiki í Japan hefur leitt til lækkunar
markaðsvirðis fyrirtækja vegna þess að lánasamn-
ingar eru í innlendri mynt og yfirleitt til lengri
tíma. Verðhjöðnun olli því að skuldir fyrirtækj-
anna hækkuðu að raunvirði, en það þyngdi
skuldabyrðina og magnaði þau vandamál sem
blasa við lánardrottnum og tengjast hrakvali og
freistnivanda. Af þessum sökum drógust fjárfest-
ing og hagvöxtur saman. Verðhjöðnunin sem hef-
ur gengið yfir japanska hagkerfið á síðustu árum
er að vísu ekki jafn slæm og í kreppunni miklu í
Bandaríkjunum á fjórða áratugnum, en hefur samt
valdið verulegri stöðnun í efnahagslífinu. 

4.2.  Mexíkó og Austur-Asía 
Eins og í Japan varð lækkun á hlutafjármörkuðum
og aukin efnahagsóvissa einn af þeim þáttum sem
orsökuðu alvarlega kreppu í Mexíkó, Taílandi og
Suður-Kóreu. (Verðfall á hlutabréfamarkaði í
Malasíu, Indónesíu og Filippseyjum átti sér stað á
sama tíma og kreppan hófst.) Mikill pólitískur
órói sem kom fram í Mexíkó árið 1994, einkum
vegna morðsins á forsetaframbjóðanda stjórnar-
flokksins, Luis Donaldo Colosio, og uppreisn í
hinu suðlæga fylki Chiapas, urðu til þess að skapa

mikla óvissu í efnahagslífinu. Um miðjan desem-
ber 1994 hafði verð á mexíkóska Bolsa-hluta-
bréfamarkaðinum lækkað um nærri 20% frá því
sem það hafði risið hæst í september á sama ári. 
Í Kóreu varð mjög stór chaebol (fyrirtækjasam-
steypa), Hanbo Steel, gjaldþrota í janúar árið
1997. Þetta var fyrsta gjaldþrot chaebol í heilan
áratug, en stuttu seinna fylgdu Sammi Steel og
Kia Motors í kjölfarið og lýstu einnig yfir gjald-
þroti. Í Taílandi gat stórt verktakafyrirtæki, Samp-
rosong Land, ekki staðið skil á erlendum skuldum
sínum snemma í febrúar 1997. Þær fjármálastofn-
anir sem lánað höfðu verulega til fasteignakaupa
lentu í verulegum greiðsluerfiðleikum og þurftu
yfir 8 milljarða Bandaríkjadala frá taílenska
seðlabankanum til þess að halda sjó. Loks gaf
stórt taílenskt fjármálafyrirtæki, Finance One,
upp öndina í júní 1997 og olli verulegum útlána-
töpum hjá bæði innlendum og erlendum lánar-
drottnum. Á þessum tíma féllu kóresk hlutabréf
um 25% og taílensk um 50% frá því sem verð
þeirra náði hæst snemma árs 1996.

Eins og áður hefur komið fram, mun aukin
áhætta og rýrnun á eigin fé fyrirtækja vegna verð-
falls á hlutabréfamarkaði auka þau vandamál sem
má kenna við ósamhverfar upplýsingar. Það verð-
ur erfiðara að greina á milli góðra og slæmra lán-
takendur, lægra markaðsvirði minnkar veðhæfni
fyrirtækja og gefur þeim aukinn hvata til þess að
leggja út í áhættusama fjárfestingu þar sem minna
eigið fé er er í húfi ef fjárfestingin er árangurslítil.
Aukin áhætta og verðfall á hlutabréfum sem átti
sér stað áður en kreppan reið yfir, samhliða rýrn-
un á eiginfjárreikningi bankanna, jók á hrakval og
freistnivanda og skapaði hættu á alvarlegri fjár-
málakreppu.

Annar orsakaþáttur fjármálakreppunnar í
Mexíkó (en ekki í Austur-Asíu) var vaxtahækkun
erlendis. Bandaríski seðlabankinn hóf að hækka
vexti snemma árs 1994 til þess að bæla niður
verðbólguþrýsting. Þótt vaxtahækkunin hafi skil-
að góðum árangri í þeirri viðleitni að halda verð-
bólgu í Bandaríkjunum niðri, var vöxtum í Mex-
íkó einnig þrýst upp í kjölfarið sem jók á vanda-
mál vegna ósamhverfra upplýsinga í mexíkóska
fjármálakerfinu, en mexíkóski seðlabankinn varð
að hækka vexti til þess að halda verðgildi pesós-
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8. Umboðsvandinn skipti einnig sköpum í sparnaðar- og
lánakreppunni í Bandaríkjunum (sjá t.d. Kane, 1989). 

9. Sjá umfjöllun hjá t.d. Bernanke og Lown (1991), Berger
og Udell (1994), Hancock, Laing og Wilcox (1995), Peek
og Rosengren (1995) og greinaflokk birtan í Federal
Reserve Bank of New York Quarterly Review vorið 1993,
Federal Reserve Bank of New York (1993).



ins stöðugu á gjaldeyrismörkuðum.
Það sem skipti líklega mestu máli fyrir fjár-

málakreppurnar í Mexíkó og Austur-Asíu var að
losað hafði verið um hömlur á fjármálamarkaði
stuttu áður en hún olli útlánaþenslu sem drifin var
af miklu innflæði erlends fjár. Um leið og höml-
um var aflétt á vöxtum og leyfilegum tegundum
útlána jukust útlán með mjög hröðum hætti.
Vandamálið fólst í sjálfu sér ekki í því að útlánin
ykjust, heldur að aukningin var svo hröð að lagt
var í of mikla áhættu sem hlaut að hefna sín með
útlánatöpum síðar meir. 

Tvær ástæður liggja að baki þeirri miklu
áhættusækni sem varð vart með auknu frelsi á
fjármálamörkuðum í Mexíkó og Austur-Asíu. Sú
fyrri  er að stjórnendur banka og annarra fjármála-
stofnana skorti oft þá sérþekkingu sem nauðsyn-
leg er til þess að stýra áhættu þegar ný lánatæki-
færi opnast með fengnu frelsi. Þessu til viðbótar
jukust lánaumsvifin svo hratt að lánastofnanirnar
gátu ekki bætt við sig nægilegum fjölda þjálfaðra
starfsmanna, þróað áhættugreiningartækni og svo
framvegis, nógu ört til þess að gera þessum stofn-
unum kleift að greina og hafa eftirlit með nýjum
lánum með nægilega skilvirkum hætti. 

Hin ástæðan fyrir of mikilli áhættusækni var
of gloppótt regluverk og slakt fjármálaeftirlit, líkt
og gerðist í Japan. Mexíkó og þau Austur-Asíu-
lönd sem lentu í kreppunni árið 1997 voru alræmd
fyrir mjög veikt fjármálaeftirlit. (Til samanburðar
mætti nefna að þau Austur-Asíulönd sem lentu
ekki í nefndri kreppu höfðu öflugt fjármálaeftirlit,
s.s. Singapúr, Hong Kong og Taívan.) Þegar aukið
frelsi á fjármálamörkuðum gaf ný tækifæri til
þess að taka áhættu, gat þetta veikburða fjármála-
eftirlit ekki takmarkað þann freistnivanda sem
útlánatrygging stjórnvalda skapaði, og afleiðingin
varð óhófleg áhættusækni. Þessi vandi versnaði
fyrir þá sök að útlánin jukust svo hratt, að álag á
bankaeftirlit jókst að sama skapi. Bankaeftirlits-
stofnanir gátu heldur ekki bætt við þjálfuðu
starfsfólki og upplýsingakerfum til þess að halda
í við þá auknu ábyrgð sem á þeirra herðar var
lögð, bæði vegna þess að bankarnir voru að reyna
nýja hluti á sama tíma og vegna þess að vöxturinn
var svo hraður. 

Mikið innflæði erlends fjármagns jók á þessi

vandamál. Um leið og gefið var frjálst, flæddi er-
lent fjármagn inn í banka nýmarkaðsríkjanna
vegna hárrar ávöxtunar en einnig vegna vernd-
unar bankanna með innlánstryggingu, hvort sem
sú vernd var af hendi stjórnvalda eða alþjóðlegra
lánastofnana, s.s. Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Af-
leiðingin varð sú að erlenda fjármagnið skapaði
útlánaþenslu og of mikla áhættusækni hjá
bönkunum. Ennfremur varð einhliða fastgengis-
stefna til þess að auka á fjármagnsinnflæðið, en
stöðugri gjaldmiðill gaf minni áhættu til kynna en
efni stóðu til.10 Í Mexíkó og Austur-Asíu var inn-
flæðið um 5% og allt upp í 10% af landsfram-
leiðslu að meðaltali næstu þrjú árin áður en
kreppan skall á. Folkerts-Landau o.fl. (1995) hafa
m.a. sýnt fram á að bankakerfið stækkaði veru-
lega hjá þeim nýmarkaðsríkjum við Kyrrahafs-
strendur Asíu sem fengu mikið erlent fjárfesting-
arfjármagn frá einkaaðilum. 

Útlánaþenslan í kjölfar frelsisvæðingar á fjár-
málamarkaði olli fjármálakreppu eftir tveimur
leiðum. Í fyrsta lagi skilaði óhófleg áhættusækni
sér í miklum útlánatöpum áður en kreppan skall á,
eins og minnst er á hjá Mishkin (1997) og Gold-
stein (1998). Indónesía, Suður-Kórea og Taíland
höfðu öll gjaldfallin lán sem vógu meira en 10%
af heildarútlánum, en sama hlutfall var á milli 5%
og 10% á Filippseyjum, Malasíu og Mexíkó.
Raunar eru þessar tölur líklegar til þess að fela í
sér vanmat því að reikningsskilareglur fyrir gjald-
fallin lán eru mun slakari í nýmarkaðsríkjum en
Bandaríkjunum. Um leið og rýrnunin á eignahlið
efnahagsreiknings bankanna varð ljós, voru þeir
neyddir til þess að draga úr útlánum til þess að
bæta eiginfjárhlutfallið. 

Í öðru lagi varð rýrnun á eigin fé bankanna til
þess að mjög erfitt var fyrir seðlabankana að verja
gjaldmiðla fyrir árásum spákaupmanna, en eins
og áður hefur verið á minnst, urðu vaxtahækkan-
ir sem ætlaðar voru til þess að styrkja gjaldmiðil-
inn einnig til þess að veikja bankakerfið enn
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10. Gengisfesta í nýmarkaðsríkjum hvetur til innflæðis fjár-
magns sem leiðir til óhóflegrar áhættutöku og er ein
ástæða fyrir því að það getur verið erfiðleikum háð að
nota fastgengi sem akkeri til þess að ná niður verðbólgu.
Sjá Mishkin (1998).



meira vegna þess að hærri vextir gengu á eigin-
fjárhlutfall bankanna. Þessi neikvæðu áhrif
vaxtahækkana á efnahagsreikninga bankanna áttu
sér stað vegna þess að binditími innlána og útlá-
na var misjafn og útlánaáhætta þeirra jókst um
leið og efnahagslífið lenti í kreppu. Af þessum
sökum getur bankakerfið riðað til falls ef gjald-
miðill nýmarkaðsríkis verður fyrir árás spákaup-
manna og seðlabankinn bregst við með því að
hækka vexti. Þegar síðan fjárfestar gera sér grein
fyrir því að veikleikar í bankakerfi draga úr líkum
þess að seðlabankinn muni stíga þau skref sem
nauðsynleg eru til þess að verja gjaldmiðilinn,
hafa þeir fengið enn sterkari hvata til þess að gera
árásir á fastgengið, þar sem væntur hagnaður af
því að taka stöðu gegn gjaldmiðlinum hefur
vaxið. Þannig mun veikt bankakerfi auka líkurn-
ar á árangursríkum árásum spákaupmanna.11

Veikleiki bankakerfisins og lítill seljanleiki
skuldabréfa í Mexíkó og Austur-Asíu undir-
bjuggu jarðveginn fyrir gjaldeyriskreppu. Vegna
þessara veikleika hefðu margir orsakaþættir getað
kallað fram árásir spákaupmanna, þar með talinn
mikill viðskiptahalli. Í Mexíkó komu árásirnar í
kjölfarið á pólitískum óstöðugleika, s.s. morðum
á frambjóðendum og uppreisn í fylkinu Chiapas.
Jafnvel þó að mexíkóski seðlabankinn gripi inn í
viðskipti á gjaldeyrismarkaði og hækkaði vextina
mjög snögglega, gat hann ekki varist árásinni og
var neyddur til þess að fella gengi pesósins 20.
desember árið 1994. Í Taílandi komu árásirnar í
kjölfarið á árangurslausum tilraunum ríkisstjórn-
arinnar til að styrkja fjármálakerfið eftir gjaldþrot
stórs fjármálafyrirtækis, Finance One, í júní
1997. Það varð brátt ljóst að seðlabankanum var
ómögulegt að verja gjaldmiðilinn vegna þess að
vörnin hefði unnið of mikinn skaða á veikburða

fjármálakerfi. Það kallaði síðan fram árás af
hendi spákaupmanna sem neyddi taílenska seðla-
bankann til þess að láta bahtið síga og fljóta.
Fljótlega eftir það hófust aðrar árásir á gjaldmiðla
annarra landa í næsta nágrenni, sem enduðu með
því að filippíski pesóinn, indónesíska rúpían,
malaíska ringgitið og suður-kóreska wonið féllu í
verði. 

Gjaldeyriskreppurnar í Mexíkó og Austur-
Asíu leystu úr læðingi næsta stig fjármála-
óstöðugleika, sem var raunveruleg fjármála-
kreppa. Kerfiseiginleikar skuldabréfamarkaðar-
ins í Mexíkó og Austur-Asíu lögðust nú á eitt með
gengisfellingunni til þess að auka á vandamál
ósamhverfra upplýsinga á lánamörkuðum og
valda fjármálakreppu. Vegna þess hve mörg fyrir-
tæki í þessum löndum áttu skuldir í erlendum
gjaldmiðlum, s.s. í dölum eða jenum, varð
gengisfall gjaldmiðla þeirra til þess að auka
skuldabyrðina í innlendum gjaldmiðli, jafnvel
þótt virði eigna þeirra héldist óbreytt á sama tíma.
Gengisfallið var líka allverulegt. Mexíkóski pes-
óinn missti helming af verðgildi sínu á fyrstu
mánuðum ársins 1995, gjaldmiðlar Taílands,
Filippseyja, Malasíu og Suður-Kóreu misstu um
þriðjung eða helming af virði sínu í ársbyrjun
1998. Þetta tók verulegan toll af eignahlið efna-
hagsreiknings margra fyrirtækja og jók verulega
á þau vandamál sem kenna má við hrakval og
freistnivanda. Áfallið var mest fyrir Indónesíu,
þar sem gjaldmiðillinn féll um heil 80% og það
rak öll fyrirtæki í gjaldþrot sem skulduðu eitthvað
að marki í erlendri mynt. 

Gengishrunið varð einnig til þess að verð-
bólga og verðbólguvæntingar jukust í tveimur af
ofangreindum löndum, Indónesíu og Mexíkó, en
verðbólgan fór yfir 50%. (Taíland, Malasía og
Suður-Kórea komust hjá mikilli verðbólguaukn-
ingu, sem skýrir að hluta af hverju þeim farnaðist
betur en Indónesíu.) Aukning verðbólguvæntinga
eftir gjaldeyriskreppuna í Mexíkó og Indónesíu
varð til þess að nafnvextir tóku stökk upp á við,
og vegna þess hve stór hluti skuldanna var til
skemmri tíma, jukust vaxtagreiðslur fyrirtækja
verulega. Eins og þegar hefur verið fjallað um, er
það eitt af einkennum lánamarkaða í nýmark-
aðsríkjum, líkt og þekkist í Mexíkó og Indónesíu,

ÞÝÐING FJÁRMÁLASTÖÐUGLEIKA FYRIR EFNAHAGSLÍFIÐ 25

11. Eins og bent hefur verið á hjá Burnside, Eichenbaum og
Rebelo (1998), mun sá kostnaður sem fylgir því að
bjarga gjaldþrota bönkum geta leitt til fjárlagahalla í
næstu framtíð og það getur því talist ein ástæða til við-
bótar fyrir því að vandamál í bankakerfinu geta skapað
gjaldeyriskreppu. Jafnvel þótt þessir höfundar hugsi
aðeins um fjárlagahalla út frá hagstjórnarsjónarmiðum,
komast þeir að sömu niðurstöðu, þ.e. að það var ekki
slæm hagstjórn í efnahagslífinu sem skapaði kreppuna,
heldur slæm stefnumörkun fyrir fjármálakerfið. 



að lánasamningar eru yfirleitt til skamms tíma,
yfirleitt aðeins til mánaðar í senn. Af þeim sökum
mun hækkun skammtímavaxta í þessum löndum
hafa mikil og bráð áhrif á greiðslustreymi og
efnahagsreikninga. Það eykur síðan á þau vanda-
mál sem hljótast af hrakvali og freistnivanda á
lánamörkuðum, og dregur úr vilja banka til þess
að veita lán.

Þessi vandamál sem kenna má við ósamhverf-
ar upplýsingar voru ekki aðeins alvarleg fyrir inn-
lenda lánveitendur heldur einnig erlenda vegna
þess að þeir áttu erfitt með að afla sér upplýsinga
um efnahagslíf þessara landa. Erlendir lánar-
drottnar voru þess vegna fljótir til að draga fjár-
magn sitt út úr Mexíkó og kreppulöndum Austur-
Asíu. Fjárfesting útlendinga í mexíkóskum
skuldabréfum hafði verið um 20 milljarðar
Bandaríkjadala árið 1993, en snerist snögglega
við og útflæði erlends fjármagns á fjórða árs-
fjórðungi 1994 var yfir 10 milljarðar dala. Hið
sama gerðist í Austur-Asíu árið 1997, þar sem
fjármagnsinnflæði til Taílands, Filippseyja, Indó-
nesíu og Suður-Kóreu hafði verið 100 milljarðar
dala árið 1996, en snerist upp í 10 milljarða dala
útflæði árið eftir. Það var því í góðu samræmi við
þær kenningar um fjármálakreppur sem kynntar
hafa verið í þessari grein, að hinn mikli samdrátt-
ur í útlánum skyldi leiða til gífurlegs samdráttar í
efnahagsumsvifum, þar sem raunlandsfram-
leiðsla minnkaði mjög snöggt. 

Þetta olli síðan keðjuverkandi atburðarás þar
sem samdráttur í efnahagslífi dró enn úr veðhæfi
fyrirtækja, sem jók á vanda bankanna. Dýpri
bankakreppa leiddi síðan til enn meiri efnahags-
samdráttar. Afleiðingarnar lýstu sér í erfiðleikum
hjá heimilum og fyrirtækjum, sem mörg hver
gátu ekki staðið í skilum með afborganir lána og
það olli útlánatöpum hjá bönkunum. Bankarnir
voru ennfremur í vanda vegna þess að þeir stóðu
uppi með miklar skammtímaskuldir í erlendum
gjaldmiðli sem hækkuðu umtalsvert í verði eftir
gengisfallið og lækkuðu eigið fé þeirra enn frek-
ar. Undir þessum kringumstæðum hefði banka-
kerfið líklega hrunið, eins og gerðist í kreppunni
miklu á fjórða áratugnum, ef öryggiskerfi stjórn-
valda hefði ekki verið fyrir hendi. Alþjóðagjald-
eyrissjóðurinn hljóp undir bagga með mörgum

ríkjum til að vernda sparifjáreigendur og forðast
áhlaup á bankana. En samt sem áður var ljóst að
geta bankanna til útlána hafði minnkað verulega
vegna þess hve mikið af eigin fé bankakerfisins
tapaðist. Í Indónesíu átti bankaáhlaup sér stað
sem gerði marga banka gjaldþrota og olli enn
meiri samdrætti í útlánum og dýpkaði fjármála-
kreppuna. Eins og fjallað hefur verið um mun
samdráttur í útlánum ýfa upp þau vandamál sem
kennd eru við hrakval og freistnivanda á fjár-
málamörkuðum vegna þess að bankarnir hafa að
hluta misst getu sína til þess að sinna hefðbundnu
hlutverki sínu að miðla fjármagni frá sparifjáreig-
endum til fjárfesta. Bankakreppa, ásamt öðrum
atburðum sem juku á erfiðleikana vegna ósam-
hverfra upplýsinga á fjármálamörkuðum í Mex-
íkó og Austur-Asíu, skýrir hrun í útlánum og
efnahagsumsvifum í kjölfar kreppunnar.

5.  Rekstrarhagfræðileg stefnumörkun til
þess að koma í veg fyrir fjármála-
óstöðugleika 
Sú nálgun að nota kenningar um ósamhverfar
upplýsingar til þess að skýra tengslin á milli fjár-
málaóstöðugleika og þjóðhagsstærða er ekki að-
eins áhugaverð út frá fræðilegum forsendum.
Hún felur einnig í sér margar mikilvægar lexíur
fyrir hagstjórnaryfirvöld, sérstaklega Seðlabank-
ann. Hér mun athyglinni beint að innlendri stefn-
umörkun af rekstrarhagfræðilegum toga sem gæti
komið í veg fyrir fjármálaóstöðugleika. Í næstu
tveimur köflum mun síðan verða fjallað um þá
stefnumörkun sem gæti stuðlað að bata eftir að
fjármálaóstöðugleiki hefur dunið yfir. Þessu til
viðbótar væri hægt að nefna nokkra aðra mikil-
væga þætti sem snúa að skipulagningu alþjóða-
fjármálakerfisins, þá einkum hvaða gengisfyrir-
komulag eigi að vera við lýði, hvort fjármagns-
straumar eigi að vera frjálsir og hvaða hlutverki
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn eigi að gegna til þess
að hafa stjórn á kreppuaðstæðum. En vegna
plássleysis verður að vísa til umfjöllunar annars
staðar sjá t.d. Mishkin, (1999a) og Eichengreen,
(1999).  

Hér á eftir verður fjallað um tvenns konar
rekstrarfræðilega stefnumörkun sem miðar að því
að koma í veg fyrir fjármálaóstöðugleika: Reglu-
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gerðir og eftirlit með fjármálakerfinu og síðan
hvernig best sé staðið að því að opna fjármála-
markaði. Umfjöllunin hér er vitaskuld nokkuð
ágripskennd.

5.1.  Reglugerðir og eftirlit með fjármála-
kerfinu
Eins og fjallað hefur verið um, leika fjármála-
stofnanir – einkum bankar – sérstaklega mikil-
vægt hlutverk í fjármálakerfi þróaðra ríkja sem
og nýmarkaðslanda. Þess vegna verða vandamál í
fjármálakerfinu til þess að skapa fjármála-
óstöðugleika. Hér að ofan var einmitt sýnt fram á
hvernig rýrnun á efnahagsreikningi fyrirtækja var
mikilvægur fyrirboði fjármálakreppu, sérstaklega
í nýmarkaðsríkjum. Þar munu vandamál í banka-
kerfinu auka líkurnar á gengisfalli, sem leiðir
síðan beint til fullburðugrar fjármálakreppu. Sú
greining sem kennd er við ósamhverfar upplýs-
ingar gefur til kynna að mikil þörf sé á því að
stjórnvöld baktryggi bankakerfið til þess að koma
í veg fyrir bankaáhlaup. Slíkt öryggisnet getur þó
aukið við þá hvata sem geta leitt bankana í
freistni til að taka of mikla áhættu. Öll stjórnvöld
verða að gæta sérstaklega að því að skapa og við-
halda sterkri reglugerðarumgjörð til þess að draga
úr áhættusækni í fjármálakerfinu. 

Til þess að viðhalda sterkri reglugerðar-
umgjörð þarf að taka 10 skref:

1. Fjármálaeftirlitið þarf nægileg fjárráð og
lagalegan styrk til þess að geta sinnt hlutverki
sínu.
Þær stofnanir sem hafa fjármálaeftirlit með
höndum verða að hafa nægilega rúm fjárráð
og lagalegan styrk (vald til þess að ávíta og
refsa aðilum á fjármálamarkaði og loka gjald-
þrota bönkum) til þess að geta sinnt hlutverki
sínu með fullnægjandi hætti. Ef þessi styrkur
er ekki fyrir hendi mun bankaeftirlitið ekki
geta fylgst með bönkunum nægilega vel til
þess að hindra þá í of mikilli áhættusækni,
hvetja þá til þess að hafa nægilega gott mann-
val og sérþekkingu til þess að stjórna áhættu
og halda freistnivandamálum í skefjum. Veikt
bankaeftirlit er vitaskuld staðreynd í mörgum

nýmarkaðsríkjum (Mexíkó og Austur-Asía
eru tvö nýleg dæmi), en iðnþróuð ríki eru alls
ekki undanskilin í þessu efni. Tregða full-
trúadeildar Bandaríkjaþings til þess að veita
eftirlitsstofnunum með spari- og lánasjóðum í
Bandaríkjunum nægilegan styrk til þess að
sinna hlutverki sínu var ein meginástæðan
fyrir miklum útlánatöpum hjá þessum stofn-
unum á níunda áratugnum. Ennfremur er það
vel þekkt hve vanburðugt bankaeftirlit er í
Japan og hvaða vandamál það hefur haft í för
með sér. Það sést einnig á því að bankaeftir-
litsmenn í Japan eru 400 samanborið við 7000
í Bandaríkjunum. 

2. Refsingum beitt án tafar. 
Ef refsingum er beitt án tafar af bankaeftir-
litsmönnum mun það stöðva óæskilega hegð-
un bankanna og stofnunum sem skortir eigið
fé mun verða lokað. Það sem skiptir þó mestu
er að hluthafar og framkvæmdastjórn gjald-
þrota banka séu beitt viðeigandi viðurlögum.
Að hluta til er refsing án tafar sérstaklega
mikilvæg vegna þess að stjórn banka er þá
hindruð í því að taka örvæntingarfulla áhættu
til þess að reyna að endurheimta eiginfé bank-
ans og forða honum þannig frá gjaldþroti.
Ennfremur er mun minni hvati þegar í upphafi
fyrir bankana til þess að taka of miklu áhættu
vegna þess að þeir eiga von á refsingu. 

3. Hugað að áhættustjórnun. 
Hin hefðbundna nálgun í tengslum við banka-
eftirlit hefur einblínt á ástandið á efnahags-
reikningi bankans á einhverjum ákveðnum
tímapunkti, og hvort bankinn standist lág-
markskröfur um eiginfjárstöðu. Jafnvel þótt
þessi hefðbundna leið sé mikilvæg til þess að
draga úr óhóflegri áhættusækni af hálfu bank-
anna, er hún líklega ekki lengur fullnægjandi.
Í fyrsta lagi er mjög erfitt að mæla fjármagn.
Ennfremur hafa ýmsar fjármálanýjungar á
seinni tímum skapað nýja markaði og stýri-
tæki sem hafa auðveldað bönkum og starfs-
mönnum þeirra að taka stórar stöður með
litlum fyrirvara. Í þessu nýja fjármálaum-
hverfi getur banki sem virðist heilbrigður á
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einum tímapunkti verið rekinn í gjaldþrot
stuttu seinna vegna taps samfara fjármála-
færslum. Þetta kom fram með áhrifaríkum
hætti í gjaldþroti Barings-bankans árið 1995.
Sá banki hafði sterka eiginfjárstöðu en var
rekinn í gjaldþrot á nokkrum mánuðum vegna
eins svikuls miðlara. Af þessum sökum gæti
grannskoðun, sem beinist eingöngu að eigin-
fjárstöðu bankans á ákveðnum tímapunkti,
ekki veitt öruggar vísbendingar um hvort
bankinn hafi tekið óeðlilega áhættu eða muni
gera í næstu framtíð. Þess vegna mun banka-
eftirlit þurfa að leggja mun þyngri áherslu á
að skoða verklag framkvæmdastjórnar banka
í tengslum við áhættustjórnun. Bankaeftirlitið
verði að ganga úr skugga um að bestu venjur
í áhættustjórnun séu hafðar í heiðri víðs vegar
í bankakerfinu og neyða banka með lélega
áhættustjórnun til að taka upp betri hætti.  

4. Innkoma erlendra banka.
Mörg lönd takmarka starfsemi erlendra banka
innan sinna landamæra. Í stað þess að sjá er-
lenda banka sem ógnun, ætti að líta á innkomu
þeirra sem tækifæri til þess að styrkja banka-
kerfið. Í öllum löndum, nema þeim allra
stærstu, er innlendum bönkum ókleift að
dreifa áhættu vegna þess að lánastarfsemi
þeirra er aðeins stunduð í þeirra eigin landi.
Aftur á móti hafa erlendir bankar mun
dreifðara eignasafn og hafa auk þess aðgang
að fjármagni víða að úr heiminum í gegnum
móðurfyrirtæki sitt. Þessi dreifing þýðir að er-
lendir bankar eru ekki eins næmir fyrir áhættu
og verða því fyrir minni áhrifum af nei-
kvæðum efnahagslegum áföllum í einu landi.
Tilvist erlendra banka stuðlar því að banka- og
fjármálakerfi sem er alls ekki eins brothætt og
síður líklegt til þess að lenda í kreppu. Þessu til
viðbótar mætti nefna að innkoma erlendra
banka getur hvatt til þess að betri viðskipta-
hættir séu teknir upp í bankakerfinu, vegna
þess að þegar bankaeftirlitsmenn í viðkomandi
landi sjá betri áhættustjórnun í verki geta þeir
séð til þess að hún verði einnig tekin upp af
öðrum aðilum. 

5. Sjálfstæði fjármála- og bankaeftirlits.
Vegna þess hve fullnusta refsiákvæða er mik-
ilvæg, þarf fjármála- og bankaeftirlit nægilegt
sjálfstæði frá pólitískum þrýstingi til þess að
engir hvatar séu fyrir hendi til þess að sópa
vandamálunum undir teppið. Ein leið til þess
að tryggja sjálfstæðið er sú að færa fjármála-
og bankaeftirlit til sjálfstæðs seðlabanka.
Þetta hefur margvíslega kosti í för með sér
eins og Mishkin (1992) hefur bent á. Sumir
seðlabankar kynnu þó að vilja víkja sér undan
þessu eftirlitshlutverki vegna áhyggna um að
seðlabankinn verði pólitískt bitbein, sem
myndi rýra sjálfstæði hans. Að öðrum kosti
væri hægt að fela eftirlitið í hendur stofnun
sem væri óháð stjórnvöldum. 

6. Ábyrgð bankaeftirlitsmanna. 
Einnig er mikilvægt að draga bankaeftirlits-
menn til ábyrgðar ef þeir fylgja ekki þeim
reglum sem í gildi eru. Það hvetur þá til þess
að sinna starfi sínu með sómasamlegum hætti.
Mishkin (1997) hefur til dæmis bent á að það
skilyrði sem þekkist í Bandaríkjunum að fjár-
málaeftirlitsaðilar verða að skila ítarlegri
greinargerð ef bankaábyrgðarsjóður banda-
ríska ríkisins (Federal Deposit Insurance
Corporation, FDIC), þarf að bera kostnað
vegna gjaldþrots banka. Skýrslunni er skilað
til fulltrúadeildar þingsins og er einnig tiltæk
almenningi sé þess óskað. Með því að gera
gerðir bankaeftirlitsins opnar fyrir almennri
gagnrýni aukast líkur á því að lögum og reglu-
gerðum sé fylgt eftir, og minnka því líkurnar
á umboðsvanda. Ennfremur mun gagnsæi í
þessu tilliti minnka hvata stjórnmálamanna til
þess að hafa áhrif til þess að slaka á fjármála-
eftirlitinu. 

7. Takmarka of-stór-til-að-fara-á-hausinn-stefnu.
Vegna þess að gjaldþrot mjög stórra fjármála-
stofnana eykur líkurnar á því að fjármála-
kerfið í heild sinni muni veikjast, eru banka-
eftirlitsmenn vitanlega tregir til þess að láta
stóra banka fara á hausinn og valda tapi fyrir
sparifjáreigendur. Af þessu leiðir að flest lönd
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fara beina eða óbeina „of-stór-til-að-fara-á-
hausinn-stefnu“ (too-big-to-fail policy) þar
sem stórir bankar eru tryggðir fyrir gjaldþroti.
Slíkri stefnu fylgir sá galli að hún dregur úr
þeim aga sem stórir bankar verða að lúta og
skapar þannig freistni til þess að taka of mikla
áhættu.12 Hér verður vitanlega að sigla á milli
skers og báru þannig að fjármálakerfið sé
verndað fyrir stórum gjaldþrotum en á sama
tíma halda freistnivanda slíkrar stefnu í skefj-
um. Þetta er erfitt verk og þarfnast mjög ná-
kvæms eftirlits og aðgæslu af hendi þeirra
sem semja reglugerðir eða hafa eftirlit með
fjármálakerfinu. Ég hef á öðrum vettvangi lagt
til ákveðnar aðgerðir til þess að stemma stigu
við þessum vanda (Mishkin, 1999b), sem er
ekki rými til þess að fjalla nánar um hér.

8. Reglur um reikningshald og gagnsæi. 
Reglum um reikningshald og gagnsæi er oft
verulega áfátt í nýmarkaðsríkjum. Ennfremur
er oft þörf úrbóta í þessu efni hjá iðnþróuðum
ríkjum. Án markvissrar upplýsingagjafar er
ómögulegt fyrir fjármálaeftirlitsstofnanir að
koma í veg fyrir of mikla áhættusækni.13

Gagnsæi upplýsinga er einnig nauðsynlegt
fyrir fjármálamarkaði svo að þeir geti metið
áhættu í rekstri fjármálastofnana. Þannig eru
bestu reikningsskilavenjur og reglur um upp-
lýsingagjöf nauðsynlegar fyrir bæði aðhald af
hálfu markaðarins og eftirlitsstofnana sem
gætu hjálpað til við að hindra fjármála-
óstöðugleika. 

9. Takmarkanir á lánaviðskiptum innherja.
Lánaviðskipti innherja eru viðvarandi vanda-
mál í bankarekstri, sérstaklega í nýmarkaðs-
ríkjum, þar sem eigendur, stjórnendur eða
vinir þeirra fá lán hjá viðkomandi banka. Það
er ljóst að mun minni hvati er til þess að fylgj-

ast með lánum til eigenda eða framkvæmda-
stjórnenda og það hlýtur að skapa freistingu
til að taka of mikla áhættu, sem aftur skapar
hættu á útlánatöpum. Þessu til viðbótar munu
innherjalánaviðskipti með stórar fjárhæðir til
eins aðila minnka áhættudreifingu bankans.
Reglur sem hindra slík innherjaviðskipti eru
þess vegna greinilega nauðsynlegar til þess að
draga úr áhættusækni bankanna og hindra
fjármálaóstöðugleika. 

10. Dóms- og réttarkerfi. 
Dóms- og réttarkerfið er mjög mikilvægt fyrir
skilvirkni fjármálakerfisins og gallar í því efni
geta skapað veruleg vandamál fyrir fjármála-
markaði. Ef eignarréttindi eru óljós eða erfitt
er að fylgja þeim eftir, mun miðlun á fjár-
málamarkaði verða stífluð að miklu leyti.
Veðsetning er ein öflug leið til þess að draga
úr hrakvali og freistnivanda á fjármála-
mörkuðum. Ef vandamál í réttarkerfinu gera
veðsetningu erfiða eða takmarka mögulega
eftirfylgd fjármálastofnana vegna gjaldfall-
inna lána mun það vekja upp ýmis vandamál
sem tengjast ósamhverfum upplýsingum.14

Reglur um gjaldþrot í þróunarlöndum eru oft
flóknar (eða jafnvel ekki til) sem verður til
þess að úrvinnsla krafna í þrotabú tefst oft
verulega. Lausn gjaldþrotamála sem felst í því
að gjaldþrota fyrirtæki eru hlutuð í sundur og
eignir seldar í pörtum má líta á sem leið til
þess að minnka ósamhverfni upplýsinga á
markaðinum. Ennfremur mun sein úrlausn
gjaldþrota hægja á bata eftir fjármálakreppur.
Heilbrigði næst aðeins þegar leyst hefur verið
úr öllum kröfum og nægilega mikið af upp-
lýsingum er til staðar um raunverulegt ástand
fjármálakerfisins. 

5.2.  Aukið frelsi  á fjármálamarkaði 
Í flestum löndum heimsins hafa höft verið afnum-
in og frelsi aukið í fjármálakerfinu á síðustu ár-
um. Jafnvel þótt þetta sé vissulega jákvæð þróun,
gefur sú greining sem kenna má við ósamhverfar
upplýsingar það til kynna að frelsisvæðingin sjálf
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12. Sönnunargögn um að þetta hafi gerst í Bandaríkjunum
má finna hjá Boyd og Gertler (1993).

13. Mikilvægi upplýsingagjafar kemur vel fram í nýlegri
grein eftir Garber og Lall (1996), sem bendir til þess að
erlendir afleiðusamningar sem hvergi komu fram á
ársreikningum hafi skipt verulega máli fyrir kreppuna í
Mexíkó. 14. Sjá t.d. Rojas-Suarez og Weisbrod (1994).



geti valdið skaða, ef hún er ekki gerð á réttan hátt.
Ef enginn reglugerða- og eftirlitsrammi er til
staðar, ef reikningsskil og upplýsingaskylda eru
ekki vel samræmd, ef engar hindranir eru á
lánaviðskiptum innherja og ef dóms- og réttar-
kerfið er ekki í lagi þegar frelsið er aukið, eru
hömlur á áhættusækni of veikar. Það eykur lík-
urnar á útlánatöpum og rýrnun á eignahlið efna-
hagsreiknings banka í náinni framtíð. 

Ennfremur gætu sumir bankar ekki haft þá
sérþekkingu sem þarf til þess að móta skynsama
lánastefnu, áður en frelsið er aukið. Þannig gætu
auknir lántökumöguleikar leitt til þess að gæði lá-
nasafnsins rýrni að miklum mun. Það er einnig
staðreynd að aukið frelsi á fjármálamarkaði leiðir
oft til útlánaþenslu, bæði vegna þess að fleiri lán-
amöguleikar eru nú til staðar og einnig vegna þess
að aukið fjármagn fer inn í bankakerfið. Þetta hljó-
ta að teljast jákvæðir hlutir þegar til lengri tíma er
litið, en skammtímaáhrif útlánaþenslunnar geta þó
verið þau að hraðar er farið í sakirnar heldur en
upplýsingaöflun gefur tilefni til, og getur það
valdið fjármálakreppu í framtíðinni. 

Þær hættur sem fylgja auknu frelsi þýða þó
ekki að frelsi á fjármagnsmörkuðum sé ekki
æskilegt. Þvert á móti. Frelsi á fjármálamörk-
uðum er nauðsynlegt til þess að þeir vinni á skil-
virkan hátt að því verki að flytja fjármagn til
þeirra sem hafa arðbær fjárfestingartækifæri.
Þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir nýmarkaðs-
ríki þar sem fjárfesting skilar afar mikilli ávöxtun
og getur skapað mjög öran hagvöxt. Hins vegar er
nauðsynlegt að höft séu afnumin með réttum
hætti. Hagstjórnaryfirvöld verða að hafa byggt
upp fullnægjandi stofnanaramma áður en fjár-
málamörkuðum er gefinn laus taumur, sérstak-
lega ef fjármálastofnanir geta óhindrað tekið lán
erlendis eða gefið út skuldabréf í erlendri mynt.
Áður en gefið er alveg fjálst er nauðsynlegt að of-
angreindum skilyrðum sé fullnægt: að bankaeftir-
litið hafi nægilegt vald og fjármagn, að fullgild
refsiákvæði séu fyrir hendi, að nægjanlegt tillit sé
tekið til áhættustjórnunar, að bankaeftirlitið sé
óháð pólitískum þrýstingi, að bankaeftirlitsmenn
séu látnir standa skil gjörða sinna, að stærðar-
trygging bankastofnana fyrir gjaldþroti sé tak-
mörkuð, að góðar reikningsskilavenjur séu tíðk-

aðar og upplýsingaskylda sé til staðar, að komið
sé í veg fyrir hagsmunaárekstra í lántökum, að
umbætur hafi farið fram á réttar- og dómskerfi og
hvatt sé til þátttöku erlendra banka. 

Það er ekki auðvelt að uppfylla öll þessi skil-
yrði á skömmum tíma og fjármálakerfið getur þan-
ist mjög hratt út í kjölfar afnáms hafta sem leggur
gífurlegt álag á framkvæmdastjórnun og eftirlit. Af
þeim sökum gætu hagstjórnaryfirvöld neyðst til
þess að hefta útlánaaukningu í kjölfar auknu frelsi.
Þetta gæti gerst með því að setja mörk á lausa-
fjárstöðu og útlán eða hafa áhrif á endurgreiðslu-
tíma lána og lágmarkseiginfjármögnun lánþega.
Einnig mætti setja bönd á hve hratt ákveðnar teg-
undir útlána geta vaxið. En um leið og innviðir
fjármálakerfisins hafa verið byggðir upp til þess að
mæta frelsinu, getur verið slakað á þessum höm-
lum. Þrátt fyrir að lokatakmarkið hljóti ávallt að
vera fullt frelsi á fjármagnsmarkaði, verður að
koma því á hægt og rólega og með aðstoð ein-
hverra hafta fyrst í stað. 

6.  Rekstrarhagfræðileg stefnumörkun til
þess að ná aftur jafnvægi eftir fjármála-
óstöðugleika 
Hér hefur verið sýnt fram á að rýrnun á efnahags-
reikningi fjármálastofnana, svo sem banka, mun
valda samdrætti í útlánum og auka við þau vanda-
mál sem ósamhverfar upplýsingar geta skapað á
fjármálamörkuðum. Þess vegna eru áhrifin á
efnahagslífið verulega íþyngandi. Lykilatriði í
því að koma fjármálakerfinu og efnahagslífinu
aftur í gang er endurfjármögnun í fjármálageiran-
um. Fjármálastofnanir geta ekki aflað sér nýrrar
eiginfjármögnunar þegar hagkerfið er í klóm fjár-
málaóstöðugleika vegna þess að einkafjármagn
leitar ekki til þeirra stofnana sem eiga í
erfiðleikum. Þess vegna þurfa stjórnvöld að grípa
inn í til þess að blása nýju lífi í fjármálakerfið og
leggja til nýtt fjármagn til þess að endurfjár-
magna ofangreindar fjármálastofnanir. 

Hins vegar nægir ekki eingöngu að láta fjár-
magn í té til þess að endurvekja traust og koma
fjármálakerfinu aftur af stað. Það verður að vera
gert með réttum hætti. Traust skapast því aðeins
ef markaðirnir trúa því að fjármálastofnanirnar
muni ekki halda áfram að sýna of mikla áhættu-

30 FJÁRMÁLATÍÐINDI, 50. ÁRGANGUR, FYRRA HEFTI 2003



sækni. Þess vegna verður að koma í veg fyrir að
öryggisnet og endurfjármögnun stjórnvalda valdi
svipuðum freistnivanda og lýst var hér að ofan
með því að leggja samhliða í umbætur á reglu-
gerðum og eftirliti á fjármálakerfinu. Það er reynd-
ar svo að um leið og hafist er handa við ofan-
greindar umbætur er það mikilvægt skref í þá átt
að stuðla að bata eftir fjármálaóstöðugleika. Því til
viðbótar má ekki leggja fjármagn til veikra eða
gjaldþrota bankastofnana til þess að halda þeim á
floti. Ef það er gert er aðeins verið að eyða fjár-
munum skattgreiðenda til ónýtis. Þegar til lengri
tíma er litið mun sú ráðstöfun að veita opinberu fé
til veikra banka ekki verða til þess að styrkja eig-
infjárstöðu bankakerfisins vegna þess að þessir
veiku bankar munu áfram verða veikir. Við þeim
mun einnig blasa sú freisting að taka of mikla
áhættu á kostnað skattgreiðenda vegna þess að
þeir hafa svo litlu að tapa ef veðmál þeirra ganga
ekki upp. Endurfjármögnun bankakerfisins á að
fara fram á þann hátt að öllum veikum og
gjaldþrota bönkum sé lokað og eignir þeirra seld-
ar heilbrigðum stofnunum, sem jafnframt hafa
aðgang að opinberu fé til þess að virkja þessar
eignir. Ef það er ekki hægt, verður að selja eignir
gjaldþrota banka eins hratt og hægt er svo að
einkageirinn geti nýtt þær á hagkvæman hátt. Það
er aðeins þegar bankakerfið hefur verið endurfjár-
magnað að fullu og óheilbrigðum bönkum rétt
náðarhöggið af sem varanlegur bati getur hafist.

7.  Þjóðhagsleg stefnumörkun til þess að
ná aftur jafnvægi eftir fjármálaóstöðug-
leika
Umfjöllunin hér um fjármálaóstöðugleika og
efnahagslífið gefur til kynna að það sé grundvall-
armunur á uppbyggingu lánamarkaðar sem leiðir
til þess að fjármálaóstöðugleiki lýsir sér með mis-
munandi hætti í nýmarkaðsríkjum og iðnþróuð-
um ríkjum. Í iðnþróuðum ríkjum eru lánasamn-
ingar yfirleitt í innlendum gjaldmiðli og til lengri
tíma, en hið gagnstæða gildir fyrir nýmarkaðsríki
þar sem skuldirnar eru oft í erlendum gjaldmiðli
og alltaf til skemmri tíma. Það hlýtur því að vera
niðurstaða þeirrar greiningar sem byggist á ósam-
hverfum upplýsingum að þörf er á ólíkri
þjóðhagslegri stefnumörkun til þess að stuðla að

bata eftir fjármálaóstöðugleika í nýmarkaðsríkj-
um samanborið við iðnþróuð ríki. Það er jafnvel
svo að sú stefnumörkun sem er rétt fyrir iðnþróuð
ríki er algerlega röng fyrir nýmarkaðsríki. 

7.1.  Iðnþróuð lönd 
Hér hefur verið sýnt fram á að rýrnun eiginfjár-
stöðu leikur lykilhlutverk í því að framkalla fjár-
málaóstöðugleika. Þess vegna má álykta út frá
greiningu sem byggist á ósamhverfum upplýsing-
um að meginmarkmið þjóðhagslegrar stefnu-
mörkunar til þess að ná bata sé að endurheimta
jafnvægi á efnahagsreikningi. Eins og lánamark-
aður er uppbyggður í iðnþróuðum löndum, er bein-
asta leiðin til þess að styrkja efnahagsreikninga
bankakerfisins að veita peningum inn í fjármála-
kerfið með útþenslusamri peningamálastefnu. Ef
peningamagn er aukið í umferð, annaðhvort með
opnum markaðsaðgerðum eða beinum lánum til
bankakerfisins, mun það kynda undir verðbólgu.
Þar sem lánasamningar eru í innlendum gjaldmiðli
og margir eru til lengri tíma, mun aukin verðbólga
létta á skuldabyrði heimila og fyrirtækja og bæta
við eiginfjárstöðu þeirra. Eins og minnst var á hér
að ofan, mun bætt eiginfjárstaða draga úr hrakvali
og freistnivanda á fjármálamörkuðum en það veg-
ur á móti áhrifum fjármálakreppunnar. Því til
viðbótar mun aukið peningamagn hækka eigna-
verð, s.s. verð á landi og hlutabréfum, sem mun
einnig hafa jákvæð áhrif á eiginfjárstöðuna og
draga úr freistnivanda og hrakvali. Loks mun
útþenslusöm peningastefna stuðla að efnahagsbata
eftir öðrum leiðum sem liggja í gegnum hluta-
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15. Sjá Mishkin (1996). Geta iðnríkja til þess að bregðast við
fjármálakreppu með útþenslusamri peningastefnu er mis-
munandi. Ef viðkomandi land hefur skuldbundið sig til
þess að halda genginu föstu við erlendan gjaldmiðil, gæti
reynst ómögulegt að beita peningastefnu til þess að stuðla
að efnahagsbata vegna þess að beiting myndi knýja fram
gengisfall. Þetta er vitanlega sérstakt vandamál fyrir
smáríki með slíka fastgengisstefnu. En jafnvel þótt geng-
isfyrirkomulagið væri sveigjanlegt mun slökun á
peningastefnu í því skyni að bregðast við fjármálakreppu
geta leitt til gengisfalls sem væri óásættanlegt fyrir stjórn-
völd sérstaklega í smærri ríkjum. Það er augljóst að lönd
með alþjóðlega viðurkennda gjaldmiðla eiga að hafa mest
svigrúm til þess að nota peningastefnu til að forðast fjár-
málakreppur eða fleyta efnahagslífinu út úr þeim.



bréfa- og gjaldeyrismarkað.15

Það er algengur misskilningur að peninga-
stefnan verði máttvana ef nafnvextirnir eru nálægt
núlli, sem gerðist nú nýlega í Japan, og af þeim
sökum gæti útþenslusöm peningastefna ekki
stuðlað að efnahagsbata. Nánari skoðun á miðlun-
arferli peningastefnunnar (sjá t.d. Mishkin,
1996a) og á kreppunni miklu í Bandaríkjunum
þegar nafnvextir voru einnig nálægt núlli (Fried-
man og Schwartz, 1963, og Romer, 1992) bendir
til þess að þessi skoðun sé hreinlega röng.16

Útþenslusöm peningastefna getur aukið peninga-
magn í umferð með opnum markaðsaðgerðum,
sem geta beinst að öðrum skuldabréfum en ríkis-
bréfum. Einnig mætti ná sömu áhrifum með
óstýfðum kaupum á gjaldeyri. Og jafnvel þótt
nafnvaxtastig sé við núll, getur útþenslusöm pen-
ingastefna haft áhrif á eignir, s.s. land og hluta-
bréf, og mun það örva heildareftirspurn og jafn-
framt leiða til gengislækkunar og aukins útflutn-
ings af þeim sökum. Þessu til viðbótar mun hærra
eignaverð bæta eiginfjárstöðu allra fyrirtækja
með beinum hætti. Útþenslusöm peningastefna
mun einnig örva efnahagslífið með því að lækka
almennt verðlag, sem mun einnig bæta eigin-
fjárstöðu fyrirtækja vegna þess að raunvirði
skulda þeirra rýrnar eins og útskýrt er hér að ofan. 

Einnig er unnt að beita útþenslusamri ríkis-
fjármálastefnu til þess að stuðla að bata eftir fjár-
málaóstöðugleika með því að örva heildareftir-
spurn. Ef eftirspurn er aukin eftir þessari leið mun
það einnig bæta efnahagsreikningin vegna þess
að fyrirtækin eiga auðveldara með að selja fram-
leiðslu sína. Það bætir ekki aðeins tekjur venju-
legra framleiðslufyrirtækja heldur eykur einnig
líkurnar á því að þau geti staðið í skilum í lána-
viðskiptum, sem hlýtur einnig að bæta efna-
hagsreikning fjármálafyrirtækja. Ríkisfjármála-
stefna hefur þó þrjá ókosti samanborið við pen-
ingamálastefnu í þeirri viðleitni að stuðla að bata
eftir fjármálaóstöðugleika. Í fyrsta lagi hefur
útþenslusöm ríkisfjármálastefna þau neikvæðu
hliðaráhrif að auka opinberar skuldir. Þetta getur
skapað vandamál ef svipuð staða kemur upp eins

og í Japan þar sem hækkandi meðalaldur þjóðar-
innar veldur því að geypimiklar lífeyrisskuld-
bindingar gætu orðið verulega þungur baggi á
ríkisfjármálin þegar til framtíðar er litið. Í öðru
lagi getur tekið töluvert langan tíma fyrir
útþenslusama ríkisfjármálastefnu að hafa áhrif. 
Í þriðja lagi hefur peningamálastefna mun beinni
áhrif á verðlag, einkum í gegnum verðbólguvænt-
ingar, en það veldur því að verðlagið hækkar mun
hraðar með þeim jákvæðu áhrifum á efna-
hagsreiking sem var lýst hér að ofan. 

Önnur leið fyrir seðlabankann til þess að
stuðla að bata eftir fjármálakreppu er að sinna
skyldum sínum sem lánveitandi til þrautavara.
Slík lán til þrautavara geta komið í veg fyrir að
fjármálaóstöðugleiki vaxi og breytist í fjármála-
kreppu með því að veita fjármagni til fjármála-
stofnana sem eru í lausafjárvandræðum og
myndu verða gjaldþrota án aðstoðar seðlabank-
ans en standa að öðru leyti styrkum fótum.
Þannig er hægt að koma í veg fyrir að óstöðug-
leikinn breiðist út frá einni stofnun til annarrar.
Lán til þrautavara eru einnig nauðsynleg til þess
að skapa lausafé fyrir fjármálastofnanir svo að
þær þurfi ekki að draga úr útlánum. 

Það einkennir lánveitingar til þrautavara í
sögulegu tilliti að því hraðar sem lánin eru veitt,
því minna þarf að lána út þegar allt er lagt saman.
Þessi staðreynd styður þá kenningu að því hraðar
sem fjármagni er veitt til alþjóðlegra lána til
þrautavara, því betra. Eitt lýsandi dæmi í þessa
veru er það sem gerðist eftir verðfallið á hluta-
bréfamarkaði í Bandaríkjunum 19. október 1987.
Undir lok þess dags urðu verðbréfafyrirtæki að fá
nokkra milljarða dala að láni til þess að hreinsa
reikninga viðskiptavina sinna og halda viðskipt-
um í föstum skorðum. Hins vegar voru bankarnir
fullir ótta við að veita frekara fjármagni til þess-
ara fyrirtækja vegna þess hve þróunin var
ískyggileg. Strax þegar Seðlabanki Bandaríkj-
anna frétti þetta hófust tafarlausar lánveitingar til
þrautavara, þar sem yfirmaður bankans Alan
Greenspan gaf út þá yfirlýsingu áður en mark-
aðirnir voru opnaðir að morgni 20. október að
Seðlabanki Bandaríkjanna „væri reiðubúinn til
þess að veita fjármagni til þess að styðja efna-
hagslífið og fjármálakerfið“. Auk þess að gefa
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þessa yfirlýsingu, gerði seðlabankinn það ljóst að
hann myndi veita fjármagni til þeirra banka sem
væru í lánaviðskiptum við verðbréfafyrirtækin.
Það sem er sérstaklega athyglisvert við þessa at-
burðarás er að hin ofurhröðu inngrip seðlabank-
ans gerðu það ekki aðeins að verkum að verð-
fallið á hlutabréfamarkaðinum hafði lítilvæg áhrif
á hagkerfið, heldur voru þær fjárhæðir sem bank-
inn þurfti raunverulega að lána út ekki háar (sjá
Mishkin, 1991.

Þrátt fyrir að hlutverk bankans sem lánveit-
anda til þrautavara hafi það sér til ágætis að
hindra fjármálakreppur, er það ekki án kostnaðar.
Þetta hlutverk skapar einnig þær væntingar að
öryggisnet sé til staðar fyrir fjármálastofnanir, en
það getur leitt til þess að lánardrottnar þessara
stofnana hafa ef til vill ekki jafn sterka hvata til
þess að fylgjast með þeim og hindra þær í því að
taka of mikla áhættu. Hér þarf að gera upp á milli
þess freistnivanda sem lánveitandi til þrautavara
skapar og þess ábata sem felst í því að koma í veg
fyrir fjármálakreppur.

Frá sjónarhóli ósamhverfra upplýsinga getur
leynst ákveðin hætta í því að seðlabanki gerist of
bráður í lánaveitingum til þrautavara. Þær eru
tæki sem verður að nota með gætni til þess að
koma í veg fyrir freistnivanda. Lánveitingar til
þrautavara ættu þess vegna að vera sjaldgæfar og
þeir hlutar fjármálakerfisins sem eru líklegir til
þess að njóta slíkrar fyrirgreiðslu verða að fylgja
skýrum reglum og vera undir eftirliti til þess að
lágmarka mögulegan freistnivanda sem af þeim
hlýst. 

7.2.  Nýmarkaðsríki
Stofnanauppbygging fjármálamarkaða í nýmark-
aðsríkjum er með þeim hætti að það getur verið
mun erfiðara fyrir seðlabanka að stuðla að bata
eftir fjármálakreppu. Eins og minnst var á hér að
ofan eru skuldir margra nýmarkaðsríkja í erlendri
mynt. Ennfremur eru lánasamningar yfirleitt til
skemmri tíma vegna langrar reynslu af verð-
bólgu, og útþenslusöm peningastefna er líkleg til
þess að auka verðbólguvæntingar mjög hratt.

Vegna þessarar stofnanagerðar geta seðla-
bankar nýmarkaðsríkja ekki lengur nýtt sér pen-
ingalega útþenslu til þess að stuðla að bata eftir

fjármálakreppu. Það er jafnvel það versta sem
þeir geta gert. Ef peningamagn í umferð er aukið
í nýmarkaðsríki með ofangreindum einkennum
mun það líklega valda miklu gengisfalli og
snarpri hækkun á verðbólguvæntingum. Gengis-
fallið rýrir eiginfjárstöðu banka og fyrirtækja
vegna þess að stór hluti skulda þeirra er í erlend-
um gjaldmiðli og mun hækka í verði. Þessu til
viðbótar getur möguleg aukning í væntri verð-
bólgu leitt til þess að vextir hækka vegna þess að
lánardrottnar verða að verja sig fyrir verðbólgu
þegar þeir lána út. Vaxtahækkunin þyngir vaxta-
byrðina og skapar greiðsluvandamál hjá heimil-
um og fyrirtækjum, og gengur enn nær eigin-
fjárstöðu þeirra, sem skapar aukna hættu á útlána-
töpum hjá bankastofnunum. Vegna þess hve lána-
samningar eru til skamms tíma, mun hækkun
verðlags vegna útþenslusamrar peningastefnu
ekki hafa mikil áhrif á raunvirði skulda heimila
og fyrirtækja, svo að breytingar á eiginfjárstöðu
þeirra verða mun minni en þekkist í iðnvæddum
ríkjum.

Lokaniðurstaðan verður þess vegna sú að
útþenslusöm peningamálastefna í nýmarkaðsríkj-
um með ofangreinda stofnanauppbyggingu mun
rýra efnahagsreikning fyrirtækja, heimila og
banka. Af þessum sökum mun slök peningamála-
stefna hafa öfug áhrif við það sem gerist í
iðnvæddum ríkjum eftir fjármálakreppur, þar sem
minna eigið fé ýtir undir hrakval og freistnivanda
sem getur skapast á fjármálamörkuðum vegna
kreppunnar, fremur en að draga úr þeim eins og
gerist í iðnvæddum ríkjum.

Af sömu ástæðum getur hlutverk bankans
sem lánveitanda til þrautavara í nýmarkaðsríkjum
ekki skilað sama árangri og í iðnvæddum ríkjum.
Þegar Seðlabanki Bandaríkjanna hóf lánveitingar
til þrautavara við verðfall hlutabréfa árið 1987,
sköpuðust engar væntingar um meiri verðbólgu á
fjármálamörkuðum. Það er aftur móti mun lík-
legra til þess að gerast í nýmarkaðsríkjum. Vegna
fyrri reynslu af verðbólgu munu lánveitingar
seðlabanka sem auka peningamagn í umferð í
kjölfar fjármálakreppu vekja upp ótta um að
verðbólgan fari úr böndum. En eins og sýnt hefur
verið fram á mun meiri verðbólga leiða til hærri
vaxta og gengisfalls, sem eykur skuldir og rýrir



lausafjárstöðu og efnahag heimila og fyrirtækja
og tefur fyrir bata. Þess vegna verða seðlabankar
nýmarkaðsríkja að beita sér með mun meiri gætni
í lánveitingum til þrautavara ef slík stofnanaum-
gjörð er til staðar, vegna þess að lánin eru tvíbent.

Ofangreind röksemdafærsla bendir til þess að
bati eftir fjármálakreppu í mörgum nýmarkaðs-
ríkjum sé mun flóknara ferli en þekkist í iðn-
þróuðum ríkjum. Útþenslusöm peningamála-
stefna kemur ekki til greina til þess að stuðla að
bata eftir fjármálakreppu í flestum nýmarkaðs-
ríkjum, öfugt við það sem gerist í iðnþróuðum
ríkjum. Peningastefnan verður að takmarkast við
að halda verðbólgu niðri og endurvekja traust á
heimagjaldmiðli, og getur þess vegna ekki náð
því aukamarkmiði að stuðla að bata eftir fjár-
málakreppu. Jafnvel er líklegt að hraður bati eftir
fjármálakreppu í nýmarkaðsríki krefjist þess að
erlend aðstoð sé til staðar sem skapar ekki sömu
hliðarverkanir og peningaprentun yfirvalda
heima fyrir.

Þannig að þrátt fyrir að lánveitingar til þrauta-
vara geti verið nauðsynlegar fyrir nýmarkaðsríki,
verður oft ekki séð fyrir þeim á heimamarkaði og
aðstoð verður því að koma erlendis frá. Af þess-
um sökum má færa sterk rök fyrir tilvist al-
þjóðlegs lánveitanda til þrautavara. Hins vegar
skapar alþjóðlegur lánveitandi til þrautavara
sama freistnivandann og innlendur. Af þeim
sökum verður að tryggja gott regluverk og eftirlit
með fjármálakerfum nýmarkaðsríkja til þess að
slíkur alþjóðlegur lánveitandi geti sinnt skyldu
sinni og sett skorður við óeðlilegri áhættusækni.
Ennfremur verður slík aðstoð að vera sjaldgæf.
Þetta er hægara sagt en gert og hefur verið mjög
harkalega deilt um hvort þær alþjóðlegu lána-
stofnanir sem nú eru til staðar, svo sem Alþjóða-
gjaldeyrissjóðurinn, geti sinnt þessu hlutverki

með fullnægjandi hætti.17

8.  Niðurstaða
Þetta yfirlit sem hér er gefið yfir tengsl fjár-
málastöðugleika og þjóðhagsstærða sýnir hversu
slæm áhrif fjármálakreppur geta haft á efnahags-
lífið. Af þessum sökum ættu hagstjórnaryfirvöld,
og sérstaklega peningamálayfirvöld, ekki að ein-
blína á verðstöðugleika þegar hagstefnan er
mörkuð heldur einnig huga að fjármálastöðug-
leika. Hins vegar er áhersla á fjármálastöðugleika
alls ekki í andstöðu við markmið um verðstöðug-
leika. Verðstöðugleiki stuðlar að fjármálastöðug-
leika vegna þess að hann leiðir til lengri lána-
samninga og tryggari gjaldmiðils. Ef þessi skil-
yrði eru fyrir hendi er líklegra að stofnað sé til
skulda í innlendri mynt og til langs tíma. Eins og
sýnt hefur verið hér að ofan, verða löndin ekki
eins berskjölduð fyrir fjármálaóstöðugleika ef
þau stefna að slíku fyrirkomulagi í lánamálum
sínum og það mun auðvelda hagstjórnaryfirvöld-
um að sigla út úr fjármálakreppu ef hún hefur
riðið yfir.

Þessi greining sýnir hvaða hættu óvænt
verðbólguhjöðnun og verðhjöðnun geta skapað í
iðnþróuðum löndum. Þannig eru þau skilaboð
undirstrikuð að tilraunir til þess að viðhalda verð-
stöðugleika ættu einnig að fela í sér skipulegar
aðgerðir af hálfu seðlabankans til þess að forðast
verðhjöðnun. Hægt er að setja málið þannig upp
að áhyggjur af fjármálaóstöðugleika ættu að
halda seðlabönkum frá því að falla í þá gildru að
betra sé að verðbólga sé of lítil heldur en of mikil.
Verðbólga getur einnig valdið skaða ef hún er of
lítil. Það er einmitt helsti kostur verðbólgumark-
miðs sem viðmið peningastefnunnar, að ef því er
fylgt rétt eftir getur það komið í veg fyrir fjár-
málaóstöðugleika og hindrað að verðhjöðnun eigi
sér stað.18 
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17. Sjá Calomiris (1998), Feldstein (1998), Eichengreen
(1999), og Mishkin (1999a).

18. Sjá Mishkin (1999c) og Bernanke, Laubach, Mishkin og
Posen (1999).
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