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Útdráttur 

 

Kreppur koma í ýmsum myndum og valda miklum usla í efnahagslífi heimsins. 

Alþjóðgjaldeyrissjóðurinn (AGS) gegnir lykilhlutverki í að aðstoða ríki við að vinna sig út 

úr kreppum, til dæmis með lánveitingum og öðrum stuðningi. Sjóðurinn hefur verið 

gagnrýndur í gegnum tíðina, einkum fyrir kerfisbreytingar og fyrir að hafa stefnu sem 

hefur það að markmiði að henta öllum. AGS mótast einkum af hugmyndum 

stjórnmálamanna og fræðimanna. Ein af þeim hugmyndum sem AGS byggði starfsemi 

sína á undir lok 20. aldar var hin svokallaða Washingtonviska sem gekk í grófum dráttum 

út á markaðslausnir við úrlausn efnahagserfiðleika.  

Viðfangsefni ritgerðarinnar er að skoða hvort áhrif Washingtonviskunnar hafi verið 

til staðar í samstarfi AGS og Íslands og hver einkenni samstarfsins voru. Einnig verður 

sjónum beint að því hvernig sjóðurinn hefur breyst eftir hremmingarnar 2008, til dæmis 

með samanburði á aðstoð sjóðsins við Ísland og Argentínu. Enn fremur verða klassískar 

hugmyndir um viðbrögð við kreppum skoðaðar og það kannað hvernig þær hugmyndir 

falla að viðbrögðum stjórnvalda og AGS á Íslandi.   

Til að svara spurningunum er stuðst við rannsóknir og viðtöl við þrjá einstaklinga 

sem störfuðu náið með AGS á Íslandi. Niðurstaðan er að sjóðurinn hefur tekið 

breytingum og er byrjaður að starfa á annan hátt á Íslandi heldur en hann gerði fyrir 

kreppuna 2008. Það lýsir sér helst í því að sjóðurinn er byrjaður að leggja meiri áherslu á 

markmið en ekki leiðirnar til að ná markmiðum og hefur sett á dagskrá áður 

óviðkomandi mál líkt og ójöfnuð.  

Einnig samþykkti sjóðurinn og lagði áherslu á höft á frjálsu flæði fjármagns frá 

Íslandi, sem í gegnum tíðina hefur verið eitt af grunngildum sjóðsins. Ákveðin atriði 

innan stefnunnar sem helst hefur verið deilt um eru alls ekki jafn áberandi í áherslum 

sjóðsins eins og tíðkaðist áður í langan tíma. Áhrif Washingtonviskunnar í samstarfi 

Íslands og AGS voru því takmörkuð. Almennt var samstarf AGS og Íslands árangursríkt og 

var það byggt á mikilli samvinnu og trausti milli aðila. Aðkoma AGS á Íslandi og viðbrögð 

stjórnvalda við kreppu eru að miklu leyti í anda Keynes sem er nokkuð frábrugðið því 

sem hafði einkennt áherslur sjóðsins frá 10. áratug síðustu aldar. 
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1 Inngangur 

Jafnvægi í efnahagsmálum á grundvelli traustrar stefnu í ríkisfjármálum og 

peningamálum er ein af forsendum varanlegra framfara í heiminum. Óstöðugleiki í 

efnahagsmálum og verðbólga sem honum fylgir rýrir aftur á móti lífskjör almennings. 

Ábyrg stjórn efnahagsmála er því undirstöðuatriði í stjórnum margra ríkja heimsins.  

Efnahagsuppsveiflur og kreppur koma og fara. Stjórnmálamenn og fræðimenn eru 

alls ekki sammála um orsakir kreppa og enn síður sammála hvernig takast eigi á við þær. 

Ólíkar hugmyndir og stefnur hafa verið í gegnum tíðina um hvernig og hvort stjórnvöld 

eigi að grípa inn í kreppur eða aðrar niðursveiflur í efnahagslífinu. Hugmyndir 

hagfræðinga á borð við Keynes og Friedman um hvernig eigi að takast á við kreppu hafa 

haft mikil áhrif á hvernig ríki og stofnanir takast á við kreppu. „Washingtonviskan“ (e. 

Washington Consensus) var stefna í efnahagsmálum sem mótaðist á níunda áratug 

síðustu aldar og er talin hafa haft áhrif á efnahagsstefnu margra ríkja.  

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (AGS) hefur mikilvægu hlutverki að gegna við aðstoð 

ríkja í neyð og eftirliti með efnahagslífi heimsins. Sjóðurinn hefur verið gagnrýndur fyrir 

starfsemi í hinum ýmsu löndum, einkum á tíunda áratugnum, og sakaður um að horfa of 

mikið til einnar lausnar fyrir alla og til Washingtonviskunnar. Í því samhengi er hægt að 

nefna störf sjóðsins Argentínu. 

Áherslur AGS og þróun þeirra er því vert að skoða. Í þessari ritgerð verður kannað 

hvort áhrif Washingtonviskunnar hafi verið til staðar í efnahagsáætlun Íslands og 

sjóðsins í kjölfar efnahagskreppunnar sem hófst hér á landi árið 2008. Enn fremur 

verður skoðað hvað einkenndi samstarf AGS og Íslands, einkum með hliðsjón af 

Washingtonviskunni, og hvernig breytingum sjóðurinn hefur tekið.  

Til þess að komast að því þá skoðum við helstu kenningar um kreppur, hvernig þær 

koma til og hvernig skuli bregðast við þeim. Hugmyndir Keynes og Minsky verða þannig 

bornar saman við sýn Friedman og austurríska skólans og í framhaldinu skoðað út frá 

hvaða hugmyndum Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Ísland hafi unnið í sínu samstarfi. 

Efnahagsáætlun Íslands verður rakin og samstarf og Íslands og AGS skoðað út frá 

áætluninni. Farið verður yfir þróun mála í Argentínu þar sem sjóðurinn kom mikið við 

sögu á svipuðum tíma og kjölfar þess að Washingtonviskan kom fram. Einnig verður 
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farið yfir ólíka stöðu ríkja gagnvart sjóðnum og hvernig kerfisbreytingar af hálfu sjóðsins 

hafa virkað í reynd. Þá verða viðtöl sem höfundur tók við þrjá aðila notuð til að varpa 

ljósi á samstarf Íslands við sjóðinn. Æskilegt hefði verið að taka eitt viðtal í viðbót en það 

tókst ekki. Allir þrír sem tekið var viðtal við komu náið að samstarfinu og þekkja vel til. 
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2 Kreppur 

„Fjármálakreppa er truflun eða skyndileg breyting á starfsemi fjármálastofnana eða 

markaða sem hefur marktæk neikvæð áhrif á efnahagsþróun“ (Seðlabanki Íslands 2000, 

18).  

Það geta verið margar ástæður fyrir kreppu og margar leiðir á að takast á við þær til 

að rétta úr kútnum. Þess konar breytingar eru þó ekki einkenni fjármálakreppna ef 

erfiðleikarnir eru einangraðir við eina fjármálastofnun eða eingöngu á einum 

eignamarkaði, heldur einungis ef breytingarnar skaða fjármálakerfið eða 

efnahagsstarfsemina í heild (Seðlabanki Íslands 2000, 18).  

Fjármálakreppur, eða kreppur eins og þær verða kallaðar hér eftir geta haft áhrif á 

alla kima þjóðfélagsins. Meðal helstu orsaka kreppna eru léleg hagstjórn, mikill 

viðskiptahalli, halli á ríkisfjármálum, skuldasöfnun og mikið innflæði fjármagns. 

Árekstrar hjá stjórnmálamönnum við úrlausn efnahagsmála geta einnig verið orsök og 

aukið á vandann (Laeven og Valencia 2012, 9-13). 

Bandaríski hagfræðingurinn Fredriech Mishkin lýsir kreppum sem truflun á 

fjármálamörkuðum þar sem hrakval (e. adverse selection) og freistnivandi (e. moral 

hazard) verða það mikil að markaðir verða ófærir um að leiða fjármagn til þeirra sem að 

búa við bestu fjárfestingakostina. Það er gríðarlega flókið að bregðast við kreppum og 

ljóst það er aldrei ein rétt lausn, einkum þar sem kreppur eru ólíkar frá einni til annarrar 

(Mishkin 1992, 116-117). 

Hyman P. Minsky er einn þekktasti fræðimaðurinn þegar kemur að því að útskýra 

kreppur og hvernig bregðast megi við þeim. Undirstaða kenninga Minsky er að hann 

neitaði grundvallarforsendu nýklassískrar hagfræði um að kapítalisminn leiti alltaf í 

jafnvægi. Minsky byggði mikið á hugmyndum breska hagfræðingsins John Maynard 

Keynes sem er meðal áhrifamestu hagfræðinga sögunnar og mun koma betur við sögu 

seinna í ritgerðinni. Minsky taldi að kapítalisiminn hafi frekar undirliggjandi tilhneigingu 

til að verða óstöðugur. Östöðugleikinn verður að mati Minsky til vegna þess að lántakar 

vilja aukna starfsemi og meiri aðgang að lánsfé á meðan bankar eigi að vera íhaldssamir, 

gagnrýnir og á varðbergi. Mikið framboð lánsfjár gerir sveiflur í hagkerfinu öfgafyllri. 

Þegar hagkerfið er í uppsveiflu verður hættan á óstöðugleika mest. Góð afkoma 
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fyrirtækja leiðir til aukins aðgengis að lánsfé og kröfur um öryggi og áhættustýringu 

minnka. Minsky telur að aukið frelsi sem fellst t.d. í afreglun og afskiptaleysi stjórnvalda 

eins og sást víðs vegar á Vesturlöndum eftir 1980 hafi leitt til þess að auðveldara var fá 

aðgengi af lánsfé. Afleiðingar þess og fjármálavæðingar eru oft spákaupmennska, 

afleiður og fleiri flóknir fjármálagjörningar. Öfgafull spákaupmennska getur að hans mati 

verið ein af helstu orsökum fyrir hruni hagkerfisins og þrífst hún best þar sem að  reglur 

og eftirlit er lítið. Keynes var á sömu skoðun og Minsky að bankar ættu að gæta  aðhalds 

þegar uppsveifla væri í efnahagslífinu. Minsky var á því að sterkt ríkisvald þyrfi að setja 

reglur og vera með öflugt eftirlit á fjármálamörkuðum og að seðlabankar þurfi að standa 

sína plikt og veiti öryggi sem lánveitendur til þrautavara. Minsky taldi að festa og inngrip 

hins opinbera væri nauðsynleg til að koma í veg fyrir innbyggða veikleika kapítalismans. 

Þeim mun öflugri sem stjórntæki hins opinbera eru á þessum vettvangi því minni hætta 

er á fjármálamarkaðarnir fari á yfirsnúning  (Stefán Ólafsson 2016, 103-105). 

Milton Friedman, einn áhrifamesti hagfræðingur sögunnar, kom fram með 

peningamagnskenninguna og er hún ólík  þvi sem Keynes og Minsky segja um kreppur 

og sveiflur í hagkerfinu. Kenningin fjallar í raun um að verðlag velti á 

peningamagnsframboði og að peningamagn sé mikilvægasti áhrifavaldur hagsveiflna 

(Birgir Þór Runólfsson 2011). 

Hann taldi að það yrði að gera allt sem hægt væri til þess að koma í veg fyrir 

verðbólgu. Orsök verðbólgu var að hans mati að ríkið prentaði peninga í of miklu magni 

(Friedman og Friedman 1980, 245). 

Hagfræðingarnir Friedman og Anna Schwartz telja að til að leita orsaka t.d við 

kreppunni miklu verði að horfa á hlutverk seðlabankans í aðdraganda hennar. Þau telja 

að bankinn ollið því að peningamagnið dróst saman vegna lélegra aðgerða. Bankinn dró 

úr peningamagni í umferð í stað þess að auka það. Vandamál bankanna í kjölfar 

kreppunnar miklu sem ýttu enn meira undir atvinnuleysi og annað slíkt hefði verið hægt 

að koma veg fyrir með öðrum viðbrögðum að þeirra mati (Parker, R 2002). 

Hugmyndir Friedmans og Schwartz höfðu gríðarleg áhrif á þjóðhagfræði. 

Kenning  Keynes hafði leitt af sér þá skoðun að við hagstjórn skipti fjármálastefna 

ríkisins öllu máli en peningamálastefna seðlabanka minna máli. Friedman, og aðrir þeir 

sem fylgdu peningamagnshyggju, höfðu þau áhrif að peningamálastefna varð að 
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aðalatriði og fjármálastefna að aukaatriði hvað hagstjórn varðar (Birgir Þór Runólfsson 

2011). 

Hagfræðingar austuríska skólans sem oftast aðhyllast óheftan frjálsan markað, lýsa 

bólumyndun og fjármálakreppum að mörgu leyti á svipaðan hátt og Keynes og Minsky. 

Munurinn er sá að þeir leggja meira upp úr því að horfa til utanaðkomandi áhrifa og að 

inngrip ríkisvalds og seðlabanka séu helsta forsenda bólumyndunar og fjármálakreppna. 

Að þeirra mati eru seðlabankar oft helsti sökudólgurinn með því að auka fé í umferð 

(Stefán Ólafsson 2016, 105).  

2.1 Viðbrögð við kreppum  

Tvö sjónarmið hafa verið hvað mest uppi á pallborðinu varðandi æskileg viðbrögð við 

kreppum. Kenningar og lausnir hagfræðingsins John Meynard Keynes við kreppum náðu 

mikilli útbreiðslu á árum kreppunnar miklu á fjórða áratug síðustu aldar. Minsky er á 

sama máli og Keynes að því leyti að þegar kreppa skellur á eigi stjórnvöld frekar að 

ráðast í aðgerðir til að létta undir fjárhagslega hjá heimilum frekar en bönkum (Stefán 

Ólafsson 2016, 106-107). 

Í bók sinni General Theory og Employment, Interest and Money færði Keynes rök 

fyrir því að eftirspurn hefði áhrif á atvinnustigið, en hagkerfið gæti fest í sessi jafnvægi 

án fullrar nýtingu vinnuafls og annarra framleiðsluþátta. Þegar óvissa ríkir halda 

fyrirtæki og einstaklingar að sér höndum og þar með dregur úr eftirspurn eftir vinnuafli 

en það er það sem gerðist  á 4.ártugnum í Bandaríkjunum þegar peningamagn minnkaði 

í umferð. Til þess að tryggja fulla nýtingu framleiðsluþáttanna þyrfti að auka eftirspurn. 

Einkaaðilar treysta sér ekki í það svo þá eiga stjórnvöld að mati Keynes að tryggja 

eftirspurn með auknum útgjöldum og vaxta- og skattalækkunum. Þessar tillögur Keynes 

klufu nánast hagfræðina og lögðu grunninn að því blandaða hagkerfi sem þróaðist eftir 

seinna stríð og hafa haft áhrif á stefnu stjórnvalda um allan heim (Guðmundur Jónsson 

2009, 41-43).  

Hugmyndir Keynes birtust meðal annars frá og með 1933 í forsetatíð tíð Franklins 

D. Roosevelt í Bandaríkjunum í efnahagsaðgerðum sem kallaðar eru New Deal. Þar tók 

ríkið að sér að vinna gegn kreppunni með beinum inngripum sem skiluðu miklum árangri 

eftir áratug þar sem trúin á óheftan markað var mikil. Til að varpa betur ljósi á 

hugmyndir Keynes, þá fór ríkisstjórn Roosevelt í margar svokallaðar örvunaraðgerðir. Til 
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að mynda í velferðarmálum var veitt fjármunum  til atvinnulausra og eldri borgara. 

Keynes taldi  að út frá hagfræði þyrfti hið opinbera að beita sér til að halda uppi 

nægilegri eftirspurn í hagkerfinu í miðri kreppu, vegna þess að það orsakaðist af of lítilli 

eftirspurn (Stefán Ólafsson 2014,  97). 

Það er langt í frá að allir  séu sammála Minsky og Keynes um hvernig eigi að takast á 

við kreppur. Öðrum sjónarmiðum hefur sérstaklega verið haldið uppi af áðurnefndum 

austurríska skólanum. Fræðimenn sem aðhyllast þann skóla vilja að ríkisvaldið auki ekki 

afskipti sín af efnahagslífi eða fjármálum í kreppu, heldur láti markaðinn um að 

„leiðrétta sig sjálfan“. Þannig fái kreppan að hafa sinn gang og endanum komist allt á 

réttan kjöl. Herbert Hoover beitti svipuðum aðferðum í Bandaríkjunum að mestu frá 

1929 til 1932, með mjög neikvæðum afleiðingum fyrir hag almennings sem þýddi 

vaxandi atvinnuleysi og versnandi kjör. Austurríski skólinn var ósammála Keynes um að 

ríkið eigi að ráðast í einhverjar aðgerðir og segir að kreppan eigi að leysa sig sjálf. Þeirra 

áherslur eru oftar en ekki að minnka ríkisútgjöld með niðurskurði og ráðast í 

skattalækkanir, sem oftast lenda  á velferðarkerfinu. Keynes er þó sammála því að við 

kreppuástand geti skattalækkanir verið til góðs til jafns við aukningu útgjalda samhliða 

því að skera ekki niður til þess að örva efnahagslífið og koma því þannig aftur af stað. 

Ýmsir fræðimenn benda á að andstæðingar ríkisafskipta noti sér kreppuástand til að 

koma sínum áherslum um minni ríkisafskipti að (Stefán Ólafsson 2014, 97-98).  

Auðvitað getur það sama átt við um þá sem vilja aukin afskipti hins opinbera. 

Friedman var einnig ósammála Keynes um hvernig ríkið ætti að bregðast við kreppum. 

Hann segir að aukin ríkisútgjöld myndu auka verðbólgu. Hann var því á móti því að auka 

fjárlagahallann í þeim tilgangi að minnka atvinnuleysi og örva hagkerfið.  Almennt séð 

var hann á þeirri skoðun að ríkið þyrfti að vera lítið í sniðum og að valdið væri þannig 

dreift (Friedman, Milton og Rose D.Fredman 1980, 264-266).  

2.2  Nýfrjálshyggja og breyttar áherslur 

Breyttar áherslur í efnahagsmálum í Bandaríkjunum og fleiri vestrænum ríkjum höfðum 

mikil áhrif á efnahags líf heimsins. Áherslurnar snérust um að minnka hlutverk hins 

opinbera, minnka og einfalda regluverk markaðarins, einkavæðingu og að kapítalisminn 

myndi stilla sig af sjálfur. Sú þróun sem var í efnahagsmálum frá 1980 og í viðbrögðum 
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við kreppum er raun andstæð hugmyndum Minsky og Keynes sem fjallað var um hér fyrr 

(Ngaire Woods 2011, 244-246). 

Þessar breyttur áherslur sem ruddu sér til rúms eru oft kallaðar nýfrjálshyggja og ein 

afurð hennar er Washingtonviskan sem skoðað verður betur í næsta kafla. Allt fram að 

8. áratug síðustu aldar voru áhrif keynesískrar hagstjórnar nánast ráðandi um allan 

heim. Snérust þær áherslur um að létta byrðarnar hjá þeim sem hafa minnst milli 

handanna og skattleggja þá efnameiri í samræmi við það og að ríkið ætti að beita sér til 

að stilla markaðinn af (Matthew Watson 2011, 425-426).  

Á áttunda áratugnum breiddist þessi svokallað nýfrjálshyggja út um víðan heim og 

þá sérstaklega vegna áhrifa Bandaríkjamanna sem gátu í krafti sínum einnig komið 

þessum áherslum að í alþjóðastofnunum. Þessar breytingar á efnahagsmálum í 

heiminum gerðust á sama tíma og gullfóturinn var aftengdur. Í kjölfarið tók 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn miklum breytingum og tók undir þessar áherslur eins og 

varðandi óheft frjálst flæði fjármagns og að inngrip ríkisins ættu að vera í sem minnstum 

mæli, sértaklega á 10. áratugnum og fram yfir aldamótin (Matthew Watson 2011, 425-

426). 

 Ljóst er að ríki geta farið ýmsar leiðir til að bregðast við kreppu, þannig  hefur 

Aljóðagjaldeyrissjóðurinn verið í gegnum tíðina sú stofnun sem ríki reiða sig á til 

aðstoðar við að koma sér út úr kreppu á einn eða annan hátt. Sjóðurinn er mikilvægur 

hlekkur í gangverki efnahagslífsins í heiminum og eðlilegt að stefnur og straumar innan 

sjóðsins séu mismunandi. 
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3 Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 

Alþjóðagjaldeyrissjóðnum var komið á fót í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar og 

ráðstefnunnar í Bretton Woods árið 1944. Í heimsstyrjöldinni hófu Bretar og 

Bandaríkjamenn undirbúning á breytingum á alþjóðlegum fjámálum þegar stríðið væri 

búið. Aðstoðarfjármálaráðherra Bandaríkjanna Harry Dexter  og breski hagfræðingurinn 

John Maynard Keynes settu á svipuðum tíma fram hugmyndir að nýju fyrirkomulagi um 

hið alþjóðlega fjármálakerfi.Þeir voru á þeirri skoðun að kreppan 1929 hafi orðið mun 

dýpri vegna þeirrar verndarstefnu og gjaldmiðlaskipan sem ríkti þá (Ólafur Ísleifsson 

2001, 2-3). 

 Þessi tveir hagfræðingar eru einskonar guðfeður sjóðsins og vann sjóðurinn lengi 

vel út frá hugmyndum Keynes þar sem áherslan er eins og komið hefur verið inn á að 

velja frekar ábyrgð og reglun frekar en gróða og stækkun markaða og hagkerfa. Margir 

hafa verið verið á þeirri skoðun að sjóðurinn hafi fjarlægst áherslur guðfeðra sjóðsins. 

Meginhlutverk Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) er efling alþjóðlegrar samvinnu í 

gjaldeyrismálum, að stuðla að stöðugu gengi aðildarríkja og að greiða fyrir frjálsum 

gjaldeyrisviðskiptum. Sjóðurinn fylgist með gengismálum og að vöruskipti geti átt sér 

stað á milli ríkja. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er aðallega í stefnumarkandi málum sem 

tengjast efnahagsmálum. AGS fylgist með ríkjum og lítur þá helst á ríkisfjármál, 

peningastefnu og skuldamál. Ásamt því að kafa dýpra í efnahag ríkja og skoða 

einkaneyslu, fjárfestingar, inn- og útflutning, þjóðarframleiðslu, atvinnuleysi og 

verðbólgu. Sjóðurinn fylgist einnig með því hvort ríki standist alþjóðleg viðmið og lög 

þegar kemur að fjármálamörkuðum (IMF, 2018a). 

Þeim ríkjum, sem eiga í greiðsluerfiðleikum, býðst að þiggja fjárhagsaðstoð frá 

sjóðnum í formi lánveitinga og hefur hann til að mynda unnið að því að létta skuldabyrði 

þróunarríkja sem hafa þurft á neyðarláni að halda. Þessi lán voru fyrst um sinn yfirleitt á 

mjög hagstæðum kjörum og til þess fallin að draga úr fátækt í bágstöddum ríkjum. Eftir 

olíukrísuna og kreppur á 8. og 9.ártugnum jókst hlutverk sjóðsins sem lánveitenda  að 

miklu leyti (Seðlabanki Íslands 2016). 

  Oft og tíðum er AGS ruglað saman við Alþjóðabankann. Þessar stofnanir voru 

báðar settar á fót í kjölfar Bretton Woods-ráðstefnunnar og starfa þær reglulega saman. 
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Hlutverk þeirra eru þó mismunandi í grunninn, þó svo að þau skarist stundum. 

Meginhlutverk Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er að stuðla að alþjóðasamvinnu í 

peningamálum og veitir hann yfirleitt aðeins lán til styttri tíma, en þau eru að mestu 

fjármögnuð með framlögum aðildarríkja. Aðalhlutverk Alþjóðabankans byggir á 

langtímamarkmiði um að draga úr fátækt og aðstoða þróunarlönd til betri vegar og eru 

lánin sem hann veitir einkum fengin í gegnum skuldabréfamarkað, en einnig með 

fjárframlögum aðildarríkjanna (IMF 2018c). 

Hlutverk Bandaríkjanna er veigamikið innan Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Þau eru 

stærsti hluthafinn innan hans og þiggur stofnunin stærstu fjárframlögin frá þeim. Einnig 

eiga þau fulltrúa í leiðtogaráði AGS, sem er æðsta ráð sjóðsins og fara allar helstu 

ákvarðanatökur þar fram. Þar er atkvæðavægi þeirra 16,52%, en það er mest allra ríkja, 

AGS reiðir því mikið á þátttöku Bandaríkjanna og er það einnig öfugt (IMF 2018d). 

Sjóðurinn hefur gefið Bandaríkjunum vettvang fyrir völd í alþjóðakerfinu en einnig 

efnahagslegan ábata fyrir ríkið. Fróðlegt verður að sjá hvernig sjóðurinn þróast með 

Trump sem forseta í ljósi þess að hann hefur haft uppi miklar efasemdir um gagnsemi 

þátttöku Bandaríkjanna í slíkum alþjóðastofnunum (Rediker, Douglas og Rediker Heidi 

Crebo 2017). 

Sjóðurinn gegnir einnig eftirlitshlutverki, en það lýsir sér þannig að sérfræðingar eru 

sendir til aðildarríkjanna til þess að gera úttekt á stöðu ríkjanna og horfum í 

efnahagsmálum. Sum aðildarríkjanna eru verr sett en önnur og skortir því 

sérþekkinguna í efnahagsmálum. Þetta leysir stofnunin einnig með endurgjaldslausri 

aðstoð til lengri eða skemmri tíma (Ólafur Ísleifsson 2001, 3). 

Í lok heimsóknar þar sem gerð er úttekt semur AGS skýrslu sem stjórn sjóðsins fær 

afhenta. Flest ríki birta þessar skýrslur en ríki ráða því hvort þau fari eftir þeim 

ráðleggingum sem settar eru fram. Einnig eru gerðar heildstæðar úttektir á stöðu og 

horfum á heimsmarkaði og alþjóðafjármálakerfinu. Í ljósi mikils frjáls flæðis fjármagns 

og aukinnar tíðni kreppna undanfarna áratugi og þá sérstaklega upp úr 1980 hefur 

sjóðurinn þurft að beina sjónum sínum sérstaklega að því að aðstoða ríki með lánum og 

ráðgjöf til að leysa úr kreppu (Seðalabanki Íslands 2016). 
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3.1 Kerfisbreytingar 

 Lánafyrirkomulag og skilyrði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hafa verið umdeild sérstaklega 

vegna svokallaðra kerfisbreytinga (e. structual reform), sem voru lengi vel mjög 

áberandi sjá sjóðnum. Þessar kerfisbreytingar sem sjóðurinn hefur oft á tíðum beitt sér 

fyrir eru þó misjafnar en voru þó nátengdar Washingtonviskunni (Morris Goldstein og 

ofl 2003, 413). 

 Sjóðurinn hefur með þessum kerfisbreytingum, með lánaskilyrði að vopni, farið 

fram á að ríki fari í margvíslegar grundvallarbreytingar á þjóðfélaginu og innviðum til 

þess að fá lán. Breytingarnar sem krafist er eru oftast í þá átt að vera líkari vestrænum 

ríkjum. Breytingarnar eru oftast á þá vegu að reyna að vinna gegn of miklum inngripum 

ríkisins og gera hagkerfið eins og gerist á Vesturlöndum. Þessar kerfisbreytingar hafa 

verið gagnrýndar mikið fyrir að einblína ekki nógu mikið á sérstöðu ríkjanna og sú 

tilhneiging sé of mikil að ein lausn henti öllum (Morris Goldstein og ofl 2003, 366-368).  

3.2  Lán hjá AGS  

Sjóðurinn er  með svokölluðum lánakerfum sem eru blanda af lánum frá sjóðnum 

sjálfum og lánum frá löndum og fyrirtækjum (Ayşe, Evrensel Y 2002, 566-568). 

Lánveitingar er helsta tæki AGS til að aðstoða ríki og þegar ríki fá lánað hjá sjóðnum 

þá samþykkja stjórnvöld að aðlaga sína efnahagsstefnu á þann hátt að komið sé í veg 

fyrir þau vandamál komi aftur upp. Ástæðan fyrir því að ákveðin skilyrði eru sett er 

vegna að það verður að vera einhver trygging fyrir því að ríki endurgreiði til baka það 

sem þau fá lánað frá sjóðnum. Lánaskilyrði þessi eiga líka að tryggja að landið geti 

endurgreitt Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að fullu. Aðilar AGS geta sótt um lán í einföldu 

máli ef ekki er til staðar fjármagn á viðráðanlegum skilmálum fyrir ríki til að standa skil á 

greiðslum á alþjóðamörkuðum og til annarra ríkja  og á sama tíma haldið 

gjaldeyrisvaraforðanum nægum. Lán eru veitt eftir að gengið er frá samkomulagi sem 

snýr að sérstökum aðgerðum í efnahagsmálum sem ríkisstjórnir hafa samþykkt en einnig 

til að leysa vanda ríkjanna. Síðan er áætlun sett fram en hún er samin af viðkomandi 

landi undir leiðsögn sjóðsins (Seðalabanki Íslands 2016). 

    Sjóðurinn hefur þróast umtalsvert frá því að hann var stofnaður og hefur starfsemi 

hans verið endurskoðuð í gegnum árin. Hann byrjaði sem  eftirlitsstofnun og 
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lánastofnun en hefur þróast út í að verða aðalráðgjafi þjóða sem lenda í kreppu eða 

öðrum fjárhagsvanda (Evrensel, Ayşe Y 2002, 566-568). 

 Lánastarfsemi sjóðsins hefur verið með misjöfnu sniði í gegnum tíðina, eins fram 

hefur komið þá var hún fyrst um sinn sérstaklega fyrir vanþróuð ríki en ekki sérstaklega 

litið til kreppna  sérstaklega (IMF, 2018b). 

Breytingar urðu því á starfsemi sjóðsins hvað varðar lántöku þegar kreppa reið yfir 

árið 1982 og mikli aukning varð á lánum frá sjóðnum og samhliða því teknar upp nýjar 

tegundir  lána. Kreppurnar sem sjóðurinn hafði þurfti að takast á við fyrir þetta voru 

annars eðlis t.d vegna þess að alþjóðavæðing fór að hafa gríðarleg áhrif á 

fjármálamarkaðina sem hafði síðan áhrif á lánastarfsemina. Sjóðurinn var því kominn í 

hlutverk ráðgjafa á sviði ólíkrar kreppna vegna þess að það var ólíklegt að ríki gætu leyst 

úr skuldavanda sínum gagnvart svo kröfuhöfum án utanaðkomandi aðstoðar og 

ráðgjafar. Hlutverk sjóðsins tók miklum stakkaskiptum og var sjóðurinn allt í einu 

kominn í aðalhlutverk að því leyti að sjá um opinbera fjármögnun, setja fram umbætur í 

stefnu ríkja í ríkisrekstri og reyna að endurheimta traust og skuldbindingar fjárfesta og 

kröfuhafa (Boughton, James M 2004, 12-13). 

 Á tíunda áratugnum varð síðan meira um kreppur sem leiddu í framhaldinu eftir 

meiri eftirspurn eftir lánum (IMF 2018b). Eftir að lánafyrirkomulag sjóðsins tók nokkrum 

breytingum á áttunda áratugnum  jókst gagnrýnin á starfsemi sjóðsins. Það má rekja til 

þess fyrst og fremst að sjóðurinn fór að skipta sér meira af opinberum fjármálum 

landanna sem þurftu á lánum að halda. Hagfræðingarnir Krugman og Stiglitz hafa sýnt 

fram á að það taki lönd ekki styttri tíma að komast út úr efnahagsþrengingum með 

þessum aðferðum sjóðsins. Þeir telja að sjóðurinn líti ekki nógu mikið til sérstöðu 

landanna þegar hann hefur samstarf við ríki, birtingarmynd þess höfum við séð þessum 

kerfisbreytingum sem sjóðurinn fór í í sumum ríkjum. Með því að steypa ríkjum í sama 

mót geti það komið harkalega niður á þeim sem ekki passa inn í mót sjóðsins. Þessi 

gagnrýni þeirra er því raun gagnrýni á kerfisbreytingar AGS (Efnahags og 

viðskiptaráðuneytið 2011, 1-2).  

3.3 Ólík staða ríkja gagnvart AGS 

Ariel Buira framkvæmdarstjóri G-24 skrifaði skýrslu um lánaskilyrði sjóðsins, G-24 eru 

samtök sem þróunarríki og minna þróuð ríki standa að. Í skýrslunni bendir hann á  að 
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staða ríkja sem sækja sér aðstoð innan AGS sé ólík frá einu ríki til annars. Hann telur að 

stærri ríki búi oftast við meira jafnvægi í efnahag sínum og séu því líklegri til að  vera í 

sterkari stöðu gagnvart sjóðnum bæði hvað varðar þekkingu og fjármögnun. Stærri ríki 

eru því í sterkari stöðu til að geta hafnað skilyrðum sem AGS setur og almennt sé 

samningsstaða þeirra betri. Buira bendir einnig á að skilyrðin sem AGS setur geti verið 

þröngvandi og  miklar kröfur séu gerðar til ríkja þegar kemur að fjármálum þeirra. 

Smærri ríki fá því oft ekki að taka ákvarðanir á sínum eigin forsendum þar sem þau eru 

yfirleitt komin í vandræði eru því ekki í aðstöðu til eiga í miklum samingaviðræðum né 

rökræða við AGS um beitingu skilyrðanna (Buira 2003, 2-4). 

 Eftir að lánafyrirkomulag  tók breytingum fóru mælingar á því hversu vel skilyrðum 

var mætt að hálfu ríkjanna að minnka og fóru úr því að vera rétt yfir 50% á áttunda 

áratugnum niður í að vera rétt undir 30% á níunda áratugnum (Buira 2003, 6).  

Þannig fór sjóðurinn frá því hlutverki að taka á atriðum sem snertu á hefðbundnum 

peninga- og ríkisfjármálum. Frekar fór þetta þá að snúast um að ýta á kerfisbreytingar á 

viðskiptaháttum, markaðsskipulagi, stjórnsýslu, velferðarmál og á einkavæðingu 

opinberra fyrirtækja og breytingar á fjármálageiranum (Buira  2003, 25-26).   
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4 Washingtonviska og AGS 

 Washingtonviska (e. Washington Consensus) hefur verið tengd við starfsemi sjóðsins. 

Það er stefna og markmið í efnahagsmálum sem bandaríski hagfræðingurinn John 

Williamson kynnti til sögunnar árið 1989 og var að mörgum talið vera leiðarvísir fyrir 

AGS í kjölfarið. Bæði opinberar og persónulegar skoðanir starfsmanna sjóðsins voru 

áþekkar Williamson. Stanley Fischer aðstoðarframkvæmdarstjóri AGS sagði að 

Washingtonviskan væri „gagnleg og stutt lýsing á því hvernig á að haga æskilegri stefnu 

í grundvallarmálum“ (Boughton, James M 2004, 18).   

Sjóðurinn fór að vinna mjög mikið út frá þeim áherslum, sem birtist að miklu leyti í 

störfum sjóðsins eftir um 1990 eftir að illa hafði  gengið að aðstoða ríki líkt og Argentínu. 

Stefnan var unnin meðal hagfræðinga í hugmyndasmiðju í Washington fyrir alþjóðlegt 

efnahagslíf. Talið var að þessar áherslur væru eitthvað sem allir í Washington gætu verið 

sammála um að þyrfti til þess að hjálpa ríkjum í Rómönsku Ameríku. Nafnið Washington 

í þessu samhengi vísar til þess að AGS, Alþjóðabankinn, fjármálastofnanir og 

fjármálaráðuneytið hafa öll aðsetur í Washington og þetta voru viðmið sem hægt væri 

að vera sammála um. Washington Consensus var nátengt þeim hugmyndum sem á 

árunum áður höfuð farið gera sig gildandi í hinum vestræna heimi (Williamson John 

2009, 7). 

Washingtonviskan gengur út á stöðugleika, einkavæðingu og óheftan 

markaðsbúskap. Flæði fjármagns átti að vera frjálst inn og út úr löndum og regluverk átti 

ekki að hefta þetta flæði eða fjárfestingar. John Willamson tengir sjálfur sín atriði og 

stefnu við ný-frjálshyggju og nefnir t.d. í því samhengi að hugmyndir um einkavæðingu 

hafi verið komnar fyrr víða. Stefnan var skráð í tíu atriðum sem hér eru listuð upp 

(Williamson John 2009, 9-10).   

1. Aðhald í ríkisfjármálum. Vegna þess að halli á rekstri margra ríkja væri of 

mikill sem skapaði verðbólgu sem bitnaði mest á þeim sem voru fátækastir. 

2. Breytt forgangsröðun opinberra útgjalda. Forgangsraða ætti peningum meira í 

heilbrigðis- og menntakerfið frekar en í óábyrga og ónauðsynlega styrki og 

útgjöld. 

3. Umbætur á skattakerfi. Sameina skattstofna og einfalda skattkerfið. 
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4. Frelsi í vaxtastefnu. Hvetjandi fyrir frjálsa markaði. 

5. Samkeppnishæft gengi  gjaldmiðils. 

6. Frelsi í utanríkisviðskiptum. Tollar og hindranir í algöru lágmarki. 

7. Frelsi fyrir beina erlenda fjárfestingu. 

8. Einkavæðing. Áhersla á einkavæðingu á fyrirtækum og eignum ríkisins. 

9. Einfaldara og minna íþyngjandi regluverk. 

10. Eignaréttur tryggður í lögum. 

 

Um miðjan tíunda áratuginn þegar kreppur riðu yfir Austur Asíu og Rómönsku 

Ameríku, ríki sem höfðu tileinkað sér þessa Washingtonvisku að miklu leyti í sínu 

efnahagskerfi, stefnan var gagnrýnd og varð samheiti þröngrar hugmyndafræði og 

óraunhæfra markmiða „laissez faire“ markaðshyggju (Boughton, James M 2004, 18). 

 Fjöldi sérfræðingar og stjórnmálamenn Rómönsku Ameríku halda því fram að 

Argentína hafi orðið fyrir kreppu aftur um 2001 vegna áhrifa Washingtonviskunnar eftir 

kreppuna 1982. Að mati Williamson er ástæða þess að aðferðin gekk ekki að hluta til 

vegna þess að hagkerfi landanna voru ekki nógu þróuð fyrir. Washingtonviskan varð 

síðan útbreidd og var ekki bara notuð til að aðstoða ríki í Rómönsku Ameríku heldur 

mun fleiri lönd (Williamson John 2009, 14-15). 

Á G20 fundi vorið 2009 sagði Gordon Brown forsætisráðherra Bretlands að 

endalok  Washingtonviskunnar væru nú komin. Stefna og aðgerðir sem höfðu haft hvað 

mest áhrif á alþjóðalegt efnahagslíf síðustu 20 ár voru nátengd viskunni. Nitsan Chorev 

og Sarah Babb eru á þeirri skoðun að þessi orð Brown hafi ekki þýtt mikið í raun og veru. 

Vegna þess að á sama tíma hafi sjóðurinn veitt lán með skilyrðum og áherslum sem eru 

ná tengd nýfrjálshyggju Wahsingtonviskunni (Chorev  Sarah Babb 2009, 459-460). 

Viðbrögð við kreppunni  t.d. Í Argentínu voru undir miklum áhrifum á Washington- 

viskunni að mati Nancy Brindsall og Francis Fukuyama. Sérstaklega var mikil áhersla á að 

opna á það að fjármagn gæti farið óhindrað inn og út úr landinu (Nancy Birdsall og 

Francis Fukuyama 2011, 1-2). 
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Hugmyndirnar sem lagðar voru framan í Washingtonviskunni voru ekki endilega á þá 

leið að ekki ætti að vera velferðarkerfi eða öryggisnet. Það sem gerist frekar er að það 

verður meiri áhersla á mikinn niðurskurð sem leiddi oft til þess að skorið var niður til 

málaflokka líkt og til velferðarmála. André Broome prófessor í stjórnmálahagfræði í 

Warwick  hefur fjallað mikið um AGS. Hann telur að áhrif Washingtonviskunnar séu enn 

mjög mikil innan sjóðsins þrátt fyrir að þau séu ekki nálægt því eins mikil og á tíunda 

áratugnum (André Broome 2015, 152-153). 

Domingo Cavallo fyrrverandi utanríkis og fjármálaráðherra Argentínu er ósammála 

fullyrðingu ýmissa fræðimanna þess efnis að landið hafi tekið upp allar hugmyndir og 

stefnur frá Washington og AGS. Hann segir að þær ákvarðanir sem teknar hafi verið, 

teknar algjörlega óháð því (Domingo Cavallo 2004, 138). 
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5 Argentína  

Í þessum kafla verður fjallað um kreppu í Argentínu og samskipti ríkisins við AGS. Færa 

má rök fyrir því að í pólitískri og efnahagssögu landsins sé Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 

einn stærsti gerandinn. Árið 1945 var Argentína meðal efnuðustu ríkja heims. Mistök við 

stjórn efnahagsmála og spilling færðu landið samt sem áður inn í áratugi af 

misalvarlegum kreppum, og efnahagserfiðleikum sem endaði með djúpri kreppu og 

greiðslufalli ríkisskjóðs árið 2001. Á 6. áratugnum var komið á fót sérstöku neyðareftirliti 

með gjaldeyris–viðskiptum  sem leiddi  af sér mikla spillingu og gróf undan 

einkaframtaki. Þjóðnýtt fyrirtæki drógu að sér skattfé með því að ráða mörg  þúsund 

manns í vinnu án þess að geta veitt nauðsynlega þjónustu. Ástandið varð sífellt verra og 

afleiðingar þess sem gerðist eftir seinna stríð fóru að koma meira og meira í ljós upp úr 

1980 með áframhaldandi eyðslu ríkisins um efni fram og  mikilli verðbólgu. 

Alþjóðagjaldeyris–sjóðurinn kom mikið að málum í Argentínu og gerðar voru margar 

áætlanir og mörg lán veitt til Argentínu sem minnkaði ekki kreppuna í landinu. 

Landsframleiðsla var mest í Argentínu árið 1980 og eftir tapið í Falklandseyjastríðinu 

1982 fór herforingjastjórnin frá og stríðið hafði slæm áhrif á efnahag landsins (Paul 

Krugman 2009,35-37). 

 Raul Alfonsin var kjörinn forseti landsins árið 1983 eftir að herforingjastjórn hafði 

verið við völd. Hann ætlaði að koma efnahagslífinu aftur á réttan kjöl og leitaði til AGS 

eftir aðstoð. Meðan ríkisstjórn Raul Alfonsin samdi við AGS fengu þeir lán frá 

nágrannaríkjum og einnig frá Bandaríkjunum. Árið 1984 var samið við AGS og fékk ríkið 

lán upp á 6 milljarða Bandaríkjadala. Fyrsta áætlunin  var að skipta út gjaldmiðlinum og 

ná verðstöðugleika. AGS setti það skilyrði að seðlabankinn yrði ekki látinn prenta 

peninga til að brúa bilið á fjárlagahallanum. Þetta stóð ekki lengi því stjórnvöld í 

Argentínu prentuðu áfram peninga, sem hafði verið aðgerð sem stjórnvöld höfðu nýtt 

sér lengi vel í Argentínu en því má líkja við að setja lítinn plástur á stórt sár. 

Landsframleiðsla dróst saman um 10% frá 1980 til 1985. Sjóðurinn gerði aðra tilraun til 

að setja  Argentínu skilyrði en aftur fóru stjórnvöld ekki eftir því. Árið 1988 settu 

stjórnvöld í Argentínu síðan á fót sína eigin aðgerð en AGS var ekki tilbúinn að veita lán í 

samræmi við þá áætlun sem kallaðist „Plan Primavera.“ Sjóðurinn taldi þær aðgerðir 

ekki ganga nógu langt (J.Onno de Beaufort Wijnhold 2003, 102-105). 
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Ljóst er að þessar aðgerðir og fyrri aðgerðir AGS höfðu ekki skilað neinum árangri og 

árið 1989 var komin óðaverðbólga og verðlag hækkaði um 3000% á einu ári. Maður að 

nafni Carlos Menem var kosinn forseti sama ár og hann réði til sín fjöldann allan af 

ráðgjöfum og hagfræðingum sem höfðu mikil tengsl við ríkisstjórnir Ronalds Reagan og 

Richards Nixon í Bandaríkjunum. Þegar hann tók við voru erlendar skuldir landsins yfir 

60 milljarðar dollara og áfram þurfti að leita á náðir Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Áherslur 

Menem voru því í takt við þær breytingar sem rutt höfðu sér til rúms innan 

alþjóðastofnana og með Vesturlönd í fararbroddi. Hluti af áætlunum var að opna 

Argentínu alveg fyrir heimsmarkaðinum með frjálsu flæði fjármagns ásamt því að 

einkavæða ríkisfyrirtæki (Paul Krugman 2009, 38). 

Ríkisstjórn Menem  einkavæddi 100 fyrirtæki í ríkiseigu á árunum 1990 -1995. 

Einkavæðingin hélt áfram á næstu árum og voru stór olíufyrirtæki ríkisins og hafnir 

einkavæddar. Framlenging AGS á lánum og hærri lán til landsins var alla tíð háð því að 

argentínsk stjórnvöld fylgdu markmiðum og skilyrðum sjóðsins (Christine 2009, 46). 

Annað dæmi um áherslur AGS í Argentínu var að útgjöld til almannatrygginga væru of há 

og ríkistjórn Argentínu þyrfti að bregðast við því. Það var því farið í  að einkavæða kerfið 

sem tókst í stuttu máli ekki vel og endaði með því að ríkið sat uppi með miklar skuldir 

(Rafael Rofman 2002, 8-10).  

Stjórn Menem tók skattkerfið til gagngerrar endurskoðunar í þeim tilgangi að gera 

það skilvirkara og seðlabankanum var gefið meira sjálfstæði. Ríkisstjórn Menem fékk svo 

tvö lán frá AGS 1989 eftir að hafa ráðist í þær aðgerðir. Lán AGS og þær miklu breytingar 

sem farið var í örvuðu hagvöxt og þýddu betri tíð í Argentínu til skamms tíma á meðan 

verðbólga og fjárlagahallinn minnkuðu. Þrátt fyrir þetta vildi Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 

sjá meiri árangur í efnahagsbatanum. Skömmu eftir þetta varð fjármagnsflótti úr 

landinu. Lausn stjórnvalda við enn einum efnahagsvandanum var því að einkavæða 

meira og fara í miklar breytingar á skattkerfinu í samræmi við áherslur AGS. Verðbólga 

jókst í kjölfarið og AGS var ósátt með stjórnvöld í Argentínu (Independent Evaluation 

Office 2004, 78-79). 

 Fingraför Washington- viskunnar  og nýfrjálshyggju  voru síðan áfram áberandi í 

þeim aðgerðum sem ráðist var í aftur í samræmi við kröfur AGS. Þrátt fyrir að Menem 

hafi rekið á margan hátt mjög róttæka hægri stefnu í sinni tíð þurfti meira til að fá AGS á 
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sitt band. „Convertibility“ lögin voru sett árið 1991 en þau voru un nin með AGS  og 

síðan var Argentínu veitt enn eitt lánið  á forsendum „Convertibility“  laganna 

(International Monetary Fund 2004, 3-4).  

Í þeim lögum var kveðið á um að gjaldmiðilinn væri festur við Bandaríkjadal og frelsi 

seðlabankans til að prenta peninga var skert. Áfram var kveðið á um skattabreytingar og 

breyttar áherslur í kjaramálum. Áherslan á algjörlega frjáls viðskipti og frjálst flæði 

fjármagns varð mun meiri og átti að halda áfram miklum niðurskurði sem farið var í að 

frumkvæði AGS. Þær breytingar sem gerðar voru með þessum lögum voru mjög svo í 

takti við áherslur Washington Consensus (Paul Krugman 2009, 87-88 og Independent 

Evaluation Office 2004, 83). 

Kreppan í  Mexíkó árið 1994 hafði mikil áhrif í Argentínu. Afleiðingarnar voru 

fjármagnsflótti, atvinnuleysi, minni hagvöxtur og verðbréfamarkaðir hrundu. Enn og 

aftur var landið komið í djúpa kreppu. Áherslan á óheftan markað hélt áfram og AGS 

lánaði Argentínu til að hjálpa landinu og stöðva fjármagnsflótta. Argentína hélt áfram að 

fá lán árin 1995 og 1996. Traust skapaðist á landinu í framhaldinu og komið var í veg 

fyrir mjög alvarlega kreppu. Rétt er að hafa í huga að AGS gerði miklar kröfur varðandi 

það að ná skuldum ríkisins niður, sem hafði eins og gefur að skilja, mikil áhrif á þjónustu 

við almenning (Independent Evaluation Office 2004, 18-21). 

Ein af kröfum AGS á 10. áratugnum var að breyta vinnumarkaðinum, 

launakostnaður var að mati AGS of hár sem skerti  samkeppnisstöðu fyrirtækjanna. Með 

breytingum á vinnumarkaðinum varð starfsöryggi verkafólks mun minna og samhliða því 

minnkuðu áhrif stéttarfélaga (Christine 2009, 47-48). 

  Ný ríkisstjórn De La Rúa  tók við skelfilegu búi í byrjun árs 2000, ríkistjórnin vildi 

áfram halda í áherslurnar sem komu frá AGS og tekið var enn og aftur nýtt lán hjá AGS. 

(Independent Evaluation Office 2004,39-43). Spár AGS voru allar á þá leið að Argentína 

næði sér og að og hagvöxtur myndi aukast vegna aðgerða sjóðsins. Lán sjóðsins í byrjun 

árs 2000 hafði mjög slæm áhrif og skilyrðin voru sú ströngustu sem sjóðurinn hafði sett. 

Niðurskurður í heilbrigðis- og skólamálum hafði aldrei verið jafn mikill sem olli mikilli 

almennri reiði í garð AGS. Ástandið hélt áfram að versna. áhlaup banka í Argentínu var 

komið á fulla siglingu og lausafjárstaða þeirra orðin mjög slæm og einstaklingar farnir að 

taka peninga út af bankabókum. Stjórnvöld í Argentínu fóru án samráðs við AGS í 
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aðgerðir til koma í veg fyrir að bankarnir féllu  en þær aðgerðir reyndust ekki til góðs. 

AGS þurfti því aftur að grípa inn í og halda áfram með sömu áherslur og höfðu verið. Til 

að loka fjárlagagatinu var farið í að hækka skatta á millistéttina. Argentínu voru áfram 

lánaðar háar fjárhæðir þrátt fyrir að menn vissu í raun að það myndi hafa slæmar 

afleiðingar. Aftur voru gerðar tilraunir til að auka traust fjárfesta. Stjórnvöld í Argentínu 

héldu áfram að fara í sársaukafullar aðgerðir. Þrátt fyrir harða niðurskurðarstefnu og 

margvíslegar aðgerðir voru um 30% af innistæðum í bönkunum farnar. Til að mynda var 

hætt að hafa háskóla ókeypis sem varð til þess að stúdentarmótmæltu harðlega 

(Independent Evaluation Office 2004, 52-56). 

Desember 2001 var mjög afdrifaríkur í sögu Argentínu og mikið gekk á en það lýsir 

sér best í því að ríkið skipti fimm sinnum um forseta á tveggja vikna tímabili. Allar 

bankainnistæður í landinu voru frystar í tilraun til þess að stöðva áhlaup á banka 

landsins og bjarga innlendum fjármálastofnunum. Gjaldmiðilinn lækkaði síðan um 70% 

eftir að hafa verið tekinn úr sambandi við Bandaríkjadal ásamt því að Convertibility lögin 

voru numin úr gildi (Iris van de Wiel 2013, 3-4). 

Þessar aðgerðir féllu ekki vel í kramið hjá AGS og hætti sjóðurinn því að styðja við 

stjórnvöld í Argentínu og þau lán sem áttu eftir að koma voru stöðvuð. Af þessu leiddi 

að Argentína gat ekki staðið við sínar skuldbindingar og neyddist því til þess að lýsa yfir 

gjaldþroti ríkisins sem nam um 100 milljörðum Bandaríkjadala. Verkföll hófust og 

gríðarleg mótmæli  brutust út þar sem um 33 manns létu lífið. Börn þurftu að leita að 

mat í ruslatunnum og mikið var um skemmdarverk um land allt (Mbl 2011). 

Þess má geta að samstarf AGS og Argentínu  sem stóð samfleitt í nær tvo áratugi 

og  leiddi af sér röð misheppnaðra björgunaraðgerða sem hér hefur verið farið yfir, 

endaði með gjaldþroti. Er setningin á undan ekki betri svona og rétt merking. Sjóðurinn 

sá að mistök höfðu verið gerð og lagði fram gagnrýni á sín fyrri störf og lagði fram 10 

atriði sem sjóðurinn gæti lært af. Í skýrslu sem sjóðurinn gaf út þar sem farið er yfir 

samstarf AGS og Argentínu segir að það  hafi verið skýrt dæmi um áhrif 

Washingtonviskunnar og sagt skýrt að sjóðurinn hafi verið í kerfisbreytingum (e. 

structural reform) í Argentínu. Þær fólust fyrst og fremst í einkavæðingu á sem flestu 

sem var í eigu hins opinbera (Independent Evaluation Office 2004, 71-73). 
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Eins og gefur að skilja er ekki hægt að draga einungis sjóðinn til ábyrgðar fyrir það 

sem fór á mis. Ljóst er að mikill óstöðugleiki var í stjórnmálum í Argentínu á þessum 

tíma sem hér hefur verið skoðaður. Einnig er vert að hafa í huga að það má skynja að 

erfiðleikar og vantraust hafi verið til staðar, sérstaklega um og í kringum aldamót, milli 

sjóðsins og stjórnvalda sem leiddi til þess að gerendur gengu ekki í takt eins og þarf við 

úrlausn svona mála. Þar eiga sennilega báðir aðilar einhverja sök, hvort sem heldur 

staða stjórnmála í Argentínu eða aðferðir og áherslur AGS. 
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6 Ísland og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 

Ísland var eitt af stofnríkjunum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Ástæðan fyrir þátttöku Íslands 

var ekki sú að Ísland þyrfti á aðstoða að halda enda var ný búið að veita Marshall-

aðstoðina á þessum tíma. Sjóðurinn gat að mati stjórnvalda greitt fyrir útflutning til 

landa sem annars hefðu ekki getað átt í viðskiptum við Ísland. Þátttakan væri því 

trygging upp á framtíðina að gera og myndi efla tengslin við alþjóðlegt fjármálaumhverfi 

(Jónas Haralz 2002, 260-261). 

  Yfirvöld í Bandaríkjunum litu svo á að minni þjóðir ættu að koma að undirbúningi 

við skipulagningu á sjóðnum og fengu Íslendingar að senda mann út sem tók þátt í 

undirbúningnum. Íslendingar hafa í gegnum tíðina notið ráðgjafar AGS í gegnum árlegar 

heimsóknir sendinefnda sjóðsins til landsins. Ísland fékk fyrst lán frá AGS árið 1960 

vegna aðgerða Viðreisnarstjórnarinnar í efnahagsmálum. Síðan komu þrjú lán sem voru 

tekin vegna viðskiptahalla við útlönd, 1967 vegna aflabrests, 1974 vegna hækkunar á 

olíuverði og síðan aftur 1982 vegna útflutningsbrests (Ólafur Ísleifsson 2001,3-4). Síðan 

tóku Íslendingar stærsta lánið í kjölfar þess að bankarnir féllu  árið 2008. 

Ísland er virkt í samskiptum sínum við AGS vegna beinna efnahagslegra hagsmuna, 

hagkerfið var mjög óstöðugt og miklar gengissveiflur voru lengi vel mikið vandamál. 

Stjórnvöld á Íslandi höfðu ekki mikla reynslu eða þekkingu til að takast á við slík 

vandamál. Vandamál á borð við gengissveiflur Íslands falla því vel að því sem eitt að 

aðalverkefnum sjóðsins er og þá sérstaklega meðan gullfóturinn var við lýði. AGS hefur 

veitti stjórnvöldum og seðlabanka tæknilega aðstoð í gegnum tíðina ásamt því að sinna 

reglubundu eftirliti (Baldur Þórhallsson 2005, 127). 

6.1  „Hér varð hrun“ 

Laugardaginn 6.október 2008 hrundi allt fjármálakerfi landsins með braki og brestum. 

Alþingi kom saman til fundar og setti neyðarlög. Forsætisráðherra, Geir H Haarde, 

ávarpaði þjóðina í sjónvarpi. Lokorðin voru fleyg: ,,Guð blessi Ísland” (Svanur 

Kristjánsson  2015, 48).  

Bankarnir Glitnir, Kaupþing og Landsbankinn keyrðu í þrot og féllu í fangið á íslenska 

ríkinu en gríðarlega hröð stækkun þeirra er ein helsta skýring hrunsins. Stækkun 

bankanna og innstreymi fjármagns sem því fylgdi var stór ástæða fyrir því að bankarnir 
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keyrðu í þrot. Einnig má nefna að íslensk stjórnvöld fyrir hrun horfðu ekki á reglur og 

eftirlit með fjármálakerfinu með mikilli hlýju. Hagkerfið var ekki tilbúið fyrir þessar stóru 

breytingar sem komu með frjálsu flæði fjármagns með EES samningnum. Frjáls 

markaðsbúskapur var nýlunda í hagsögu Íslands en fram til ársins 1991 var hagkerfið 

miðstýrt og allar sveiflur ultu á afkomu í sjávarútvegi (Gylfi Zoega og Jón Daníelsson 

2009, 2-3). 

Anne Sibert við Birkbeck háskóla og Willem Buiter við London School of Economics 

skrifuðu skýrslu sem kynnt var fyrir yfirvöldum í byrjun júlí 2008 en ekkert var gert. 

Þannig er ljóst að viðvörunarbjöllur fóru strax að hringja í byrjun árs 2006 en lítið var 

gert til að fyrirbyggja falla bankanna sem lenti síðan á herðum almennings (Gylfi Zoega 

og Jón Daníelsson 2009, 11-13). 

Þensla á alþjóðamörkuðum og lítið traust á íslenska bankakerfinu endaði með því 

að  stóru bankarnir þrír Kaupþing, Glitnir og Landsbankinn féllu. Í kjölfarið féll eignaverð, 

innlendur gjaldeyrismarkaður tæmdist og krónan féll um rúmlega 70% á erlendum 

mörkuðum og hlutabréfamarkaðurinn um 80%. Kostnaðurinn við að endurreisa 

bankakerfið og stórauknar skuldir ríkissjóðs voru helstu vandamálin sem blöstu við 

(Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 2008, 1-2). 

Íslensk stjórnvöld óskuðu formlega eftir samstarfi við sjóðinn til að komast út úr 

þessum þrengingum. Þegar fulltrúar AGS komu til landsins í október 2008 skilgreindu 

þeir ástandið sem fullkominn storm (perfect storm). Allt sem gat farið illa fór illa og allt á 

sama tíma (Árni Páll Árnason 2011).  

6.2 Efnahagsáætlun Íslands og AGS 

 Viljayfirlýsing stjórnvalda og AGS um samstarf var undirritað 3. nóvember 2008 og lánið 

samþykkt 19. nóvember sama ár í framkvæmdarstjórn AGS. Ísland fékk lán upp á 2,1 

milljarð Bandaríkjadala frá sjóðnum í áföngum. Einnig fengu Íslendingar aðstoð frá 

norðurlöndunum og Pólandi, en það var skilyrði að hálfu AGS að fá lán frá öðrum 

aðilum. Lánið átti að greiðast til baka á árunum 2012-2016 en var endurgreitt að fullu 

árið 2015. Lánin til nágrannaríkjanna áttu að greiðast á árunum 2019 til 2021 en þau 

voru öll að fullu greidd fyrirfram á árunum 2012-2015. (Seðlabanki Íslands 2016). versu 

hratt stjórnvöld greiddu lánin gefur okkur einhverja vísbendingu um hversu vel gekk að 

vinna sig út úr kreppunni. 
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Til að fá lán frá AGS unnu Ísland og AGS  saman að efnahagsáætlun með það að 

markmiði að koma á efnahagslegum stöðugleika í landinu. Samkomulagið var gert með 

skilyrðum á grundvelli efnahagsstefnu sem hafði í meginatriðum þríþætt markmið. 

Fyrsta markmiðið var að koma á stöðugleika á gjaldeyrismarkaði, krónan þurfti að 

komast í jafnvægi til að draga úr áhættunni af mjög óhagstæðum efnahagsáhrifum og 

frekari minnkandi framleiðslu. Lögð var áhersla á að koma í veg fyrir fjármagnsflótta til 

skemmri tíma. Nauðsynlegt var að gæta vel að skuldsetningum hjá bæði einstaklingum 

og fyrirtækjum í erlendum gjaldeyri. Til að reyna að viðhalda þessum stöðugleika varð 

að vera aðhaldsöm peningastefna og halda áfram með gjaldeyrishöftin sem komu í veg 

fyrir frjálst flæði fjármagns en þau voru sett  10. október 2008. Annað markmið var að 

tryggja sjálfbærni opinbera geirans til nokkurra ára og lækka þannig skuldir hins 

opinbera (Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 2008, 1-2).  

Á árinu 2010 þurfti að koma í framkvæmd langtímaáætlun um aðhald í opinberum 

fjármálum í kjölfar aukningar á opinberum skuldum. Þriðja markmiðið var loks að koma 

á heildstæðri áætlun um endurreisn bankanna. Þetta náði til endurmats á eignum, 

hámörkunar á endurheimt eigna og styrkingar á eftirliti sem brugðist hafði í kjölfar 

hrunsins vegna þekkingarleysis og skort á fjármagni. Að mæta kröfum innlánshafa og 

annarra lánardrottna á sanngjarnan hátt með samningum og af bestu getu va 

rnauðsynleg forsenda þess að Ísland geti aftur orðið þátttakandi í alþjóðlegu 

fjármálakerfi og fengi aftur aðgang að alþjóðlegum fjármagnsmörkuðum. Í þessum 

síðasta lið var í raun mikil á áhersla á að skapa það traust aftur sem hafði glatast 

(Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 2008, 2-4). 

Þessum markmiðum var síðan fylgt eftir með því að lánið til Íslendinga var veitt í 

nokkrum áföngum. Framkvæmdastjórn AGS þurfti að samþykkja hverja greiðslu til 

Íslands eftir að kannað var hvernig gekk að framfylgja áætluninni sem sett var fram með 

fyrrgreind markmið í huga.  Aðgerðir íslenskra stjórnvalda samkvæmt áætluninni voru 

fjölmargar. Stjórnvöld hækkuðu stýrivexti í 18% fyrir atbeina AGS áður en samkomulagið 

var undirritað  og einnig átti að  koma á fót nefnd frá helstu ráðuneytum og 

eftirlitsaðilum undir forsæti sérfræðings sem stýra átti ferli um endurreisn bankanna. Úr 

þessari vinnu var síðan embætti sérstaks saksóknara stofnað, Bankasýsla ríkisins var 

stofnuð og komið á fót Rannsóknarnefnd Alþingis sem skoðaði orsakir bankahrunsins. 
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Skilyrði var að endurfjármagna bankanna fyrir lok febrúar 2009 og hafa eignafjárhlutfall 

þeirra um 10%. Sérfræðingur í bankaeftirliti var einnig fenginn til að skoða eftirlit með 

fjármálakerfinu og leggja á borðið tillögur að úrbótum. Gerð var krafa um 

stofnfjárinnspýtingu í nýju bankana til að gera þá að fullu starfhæfa. Sérfræðingur í 

bankamálum var fenginn til þess að koma með tillögur að úrbótum um regluverk og 

eftirlitsaðgerðir á fjármálamörkuðum. Í efnahagsáætluninni var gegnum gangandi 

áhersla að gæta þyrfti aðhalds í ríkisfjármálunum og gera þau sjálfbær sem fyrst.  Í 

efnahagsáætluninni voru ýmsar fleiri áætlanir og skilyrði (Tillaga til þingsályktunar um 

fjárhagslega fyrirgreiðslu hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum 2008-2009).             

6.3 Samvinna AGS og ríkisstjórnarinnar 

 Árni Páll Árnson fyrrverandi  viðskiptaráðherra telur að samstarfið við sjóðinn hafi verið 

farsælt og tekur dæmi sem er áhugavert. Þegar ríkisstjórnin kynnti miklar hömlur á 

flutning fjármagns í nóvember 2008, segir Árni að ríkisstjórnin hafi gert sér grein fyrir því 

að hömlur á frjálsu flæði fjármagns væri ekki vinsælt í eyrum AGS. Þrátt fyrir það stóð 

AGS ekki í vegi fyrir því að hafa gjaldeyrishöft sem er greinilegt á orðum Árna að 

ríkisstjórnin hafi metið mikils. Í ræðu á sameiginlegri ráðstefnu AGS og Íslands talar Árni 

einnig um mikilvægi þess að velferðarkerfið hafi verið verndað (Árni Páll Árnason 2011). 

  André Broomé prófessor í stjórnmálahagfræði við Warwick háskóla  telur að 

þegar AGS hafi samþykkt að Íslandi gæti notað fjármagnshöft hafi það verið feiknalega 

mikil breyting á stefnu AGS sem hafi áður verið miðuð út frá afreglun, frjálsu flæði og 

óheftum markaði. Niðurstaða Broomé í umfjöllun hans á starfsemi sjóðsins er að AGS 

hafi breytt um forgangsröðun í samstarfi sínu við ríki. Í stað þess að leggja áherslu á 

kerfisbreytingar sem eigi að virka fyrir öll ríki hefur sjóðurinn leitað í þá átt að leggja 

áherslu á almenna aðstoð við stjórn efnahagsmála ásamt áherslu á samdrátt í 

ríkisfjármálum (André Broome 2015, 158). 

Áherslur AGS varðandi skattamál voru mjög ólíkar  því sem áður hafði tíðkast 

og  sjóðurinn fór leggja meiri áherslu á að tala og meira um ójöfnuð í því samhengi. Árið 

2010 lagði AGS það til að bankar og fyrirtæki í tengdum rekstri myndu greiða hærri 

skatta heldur en tíðkast hafði, tillögurnar fólu í sér flatan skatt og sérstakan skatt á 

hagnað og bónusa (Mbl 2010). 

Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttir bað AGS um að leggja fram tillögur að úrbótum í 

skattkerfinu í átt að meiri jöfnuði. Sem dæmi þá lagði sjóðurinn til að tekjuskattar á 



30 

hátekjufólk yrði hækkaðir um 10% ásamt hærri skatta á eldsneyti (Fjármálaráðuneytið 

2010, 2-3). 

Annað dæmi um sýn AGS á skattamál var þegar ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins og 

Framsóknarflokksins tók við árið 2013. Þá var eitt fyrsta verk ríkisstjórnarflokkanna að 

lækka sérstakt veiðileyfigjald sem fyrri ríkisstjórn hefði sett á. Sérfræðingar AGS töldu 

þessar ákvörðun ríkisstjórnarinnar ekki vera góða og mótmæltu lækkuninni harðlega 

(DV 2013). 

  Joseph Stiglitz Nóbelsverðlaunahagfræðingur í Columbiaháskóla og fyrrverandi 

hagfræðingur Alþjóðabankans  hefur verið verulega gagnrýninn á AGS. Sýn hans á 

aðgerðir AGS á Íslandi er önnur en á aðgerðir sjóðsins í Argentínu. Hann telur að 

sjóðurinn hafi beitt sér fyrir hlutum á Íslandi sem voru sanngjarnir gagnvart Íslandi. 

Hann tók ekki undir gagnrýni marga stjórnmálamanna á þessum tíma (Mbl 2009). 

 Samstarf Íslands og AGS vakti mikla athygli út fyrir landsteina fyrir frábæran 

árangur þrátt fyrir ólgu innanlands gagnvart sjóðnum, sérstaklega vegna þess  hversu 

fljótur ríkissjóður var að greiða niður lánið. Einnig sjáum við hversu mikill hagvöxtur og 

mikill uppgangur hefur verið síðustu ár, þar spila margir þættir inn. Það er ljóst að Ísland 

var mjög fljótt að koma sér út úr þessari gríðarlegu kreppu. Árið 2011 taldi AGS að öll 

helstu markmið sem lagt var upp með á haustmánuðum 2008 hefðu náðst. 

Birtingarmynd hins mikla og hraða bata á Íslandi var að hagvöxtur jókst, krónan var 

stöðug vegna gjaldeyrishafta. AGS lagði áherslu á að skoða og herða allt regluverk 

kringum fjármálakerfið. Markmið um að loka fjárlagagatinu og gera ríkisfjármálin 

sjálfbær náðust með blandaðri aðferðafræði í lækkun útgjalda og hækkunar tekna 

(Forsætisráðuneytið 2011,1-2).  

Skýrsla sem AGS gaf út árið 2012 kemur fram að árangur Íslands hafi verið 

eftirtektarverður og aðgerðir haldið aftur af vanskilum heimilanna. Einnig að 

aðgerðirnar á Íslandi minni einna helst á það sem farið var í á fjórða áratug síðustu aldar 

í Bandaríkjunum til að bregðast við kreppu (Samfylkingin 2012).  

  Vinstri stjórn Samfylkingar og Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs sem tók 

við völdum í febrúar 2009 og var síðan kosin til valda í apríl sama ár hafði í 

stjórnarsáttmálanum kveðið á um að það ætti að nálgast hlutina út frá norrænni 

velferðarstefnu. Ekki var það nánar útskýrt, helst var hægt að túlka orð ráðamanna og 
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stjórnarsáttmálann þannig að verja ætti heimilin og þá sérstaklega tekjulægstu 

hópana  fyrir verstu áhrifum kreppunnar (Stefán Ólafsson 2014, 109-110). 

   Eins og fram hefur komið var meginmarkmið efnahagsáætlunar AGS og Íslands 

að ná á ný jöfnuði í opinberum fjármálum og lækka hallann, því var náð með því að 

lækka hallann og einnig með aukinni skattheimtu. Í ljósi þess að staða ríkissjóðs var 

gríðarlega slæm gat verið erfitt að koma til móts við allt sem gera þurfti fyrir heimilin 

eins og ríkisstjórnin hafði stefnt að.  Ríkisstjórnin hafði svigrúm innan 

efnahagsáætlunarinnar til þess að velja leiðir til að takast á við vandann, milli lægri 

útgjalda eða að hækka skatta. Að mati Stefáns Ólafssonar hafi meginniðurstaðan verið 

blönduð leið, með niðurskurði opinberra útgjalda og skattahækkunum. 

Stöðugleikasáttmáli var síðan gerður við aðila vinnumarkaðarins sem kvað á um að 45% 

hallans  skyldu brúuð með skattahækkunum og 55% með niðurskurði útgjalda, útgjöld 

voru þó dregin saman og aukin, misjafnt eftir málaflokkum.  Árið 2008 var halli ríkissjóðs 

13,5% af landsframleiðslu. Hallinn á ríkisbúskapnum lækkaði síðan reglulega eftir það, 

sérstaklega eftir árið 2011 og árið 2012 var hallinn komin niður í 2% af landsframleiðslu 

(Stefán Ólafsson 2014, 109-111). 

  Stefán Ólafsson prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands telur að viðbrögð 

stjórnvalda á Íslandi hafi verið sérstök samanborið við önnur ríki í Evrópu og kallar hann 

stefnu Íslands eftir hrunið endurdreifingarstefnu (e.strategy of redistribution). 

Útgjöldum til velferðarmála, líkt og bótum og áherslum í skattamálum voru til að auka 

tekjur hjá lág og millistéttarfólki. Byrðarnar voru því færðar frá tekjulágum heimilum yfir 

á tekjuhærri og yfir á fyrirtæki. Settur var  sérstakur auðlegðarskattur á fólk sem á miklar 

eignir. Farið var í aðgerðir að hálfu ríkisstjórnarinnar til að létta á skuldabyrði heimilanna 

sem beindust sérstaklega að milli- og lægri tekjuhópum.  Atvinnuleysi á Íslandi fór upp í 

8% árið 2009, strax í lok árs 2010 byrjaði atvinnuleysi að minnka. Árangurinn eftir árið 

2011 á Íslandi er mun betri heldur en að jafnaði í ESB-ríkjumm, bæði hvað við kemur 

hagvöxt og atvinnustig. (Stefán Ólafsson 2014, 109-110).  

Að mati Stefáns þá einkenndist stefna stjórnvalda ekki bara af keynesískum 

aðgerðum eða að ríkið hafi aukið velferðarútgjöld mun meira en aðrar þjóðir. Það einnig 

af þessari endurdreifingarstefnu sem hefur verið komið inn á og að velferðarútgjöldum 

og sköttum hafi verið beitt til að milda áhrif kreppunnar þar sem lægri tekjuhópar og 
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millistétt voru höfuð í forgang. Þessi stefna er talsvert ólík þeirri sem farið var í í flestum 

öðrum löndum sem tókust á við kreppuna 2008, þar sem í flestum tilfellum var  einungis 

farið í  niðurskurð, sem getur komið sér mjög illa fyrir þá sem eru í lægri tekjuhópum 

þjóðfélagsins. Tengsl milli stefnu stjórnvalda eftir hrun og áherslum Keynes eru þó til 

staðar. Áherslur Keynes ríma þannig nokkuð vel við þær aðgerðir sem farið var í á 

Íslandi. Að mati Stefáns þá hafi kreppuúrræðunum sem hafi verið beitt hér á landi verið 

rökstudd með réttlætisrökum, að verja þá sem verst stóðu (Stefán Ólafsson 2014, 110-

111). 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur á síðustu árum haft þá sérstöðu að vara  við of 

miklum niðurskurði og bendir á tæki til hagstjórnar í anda Keynes (Stefán Ólafsson 2014, 

98).Nemat Shafik, aðstoðarframkvæmdastjóri AGS sagði að allir gætu dregið lærdóm af 

reynslunni af þessu samstarfi, þar á meðal sjóðurinn. „Efnahagsáætlun Íslands og 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hefur skilað miklum árangri við að koma á stöðugleika í 

íslenskum þjóðarbúskap og stuðla að efnahagsbata“ sagði Már Guðmundsson 

seðlabankastjóri. Í tilefni af ráðstefnu sem haldin var 2011 um starf sjóðsins og Íslands 

sagði Már einnig: „Hér kunna að vera athyglisverðir lærdómar fyrir alþjóðasamfélagið“ 

(International Monetary Fund, Seðlabanki Íslands og ríkisstjórn Íslands 2011). Þrátt fyrir 

það hefur gagnrýni á sjóðinn verið mikil í gegnum tíðina.  



33 

7  Gagnrýni á aðgerðir sjóðsins 

Að mati hagfræðingsins Paul Krugman líkar engum við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og telur 

hann ef að svo væri þá væri það ekki gott. Fyrir ríkisstjórnir er AGS ,,lánveitandi til 

þrautavara”. Ríki leita þangað eftir láni þegar þau eru komin í þrot. Lánveitendur við 

þessar aðstæður, eins og AGS, eiga að vera harðir í horn að taka. Ekki láta af hendi það 

sem óskað er eftir heldur það sem er nauðsynlegt. ,,Hlýr og vingjarnlegur 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn væri ekki að vinna sitt verk” (Paul Krugman 2009, 101-102).  

Þær aðgerðir sem AGS fer í með ríkjum eru oftast sársaukafullar fyrir samfélagið og 

það felur oft í sér niðurskurð, hækkun skatta og atvinnuleysi. Almenningur verður síðan 

oftast mjög andsnúinn þessum aðgerðum vegna þess að þetta kemur niður á venjulegu 

fólki sem nýtir sér velferðarkerfið (Vreeland, James R 1999, 5-6). 

Frá því að kreppan í Asíu og erfiðleikar í Suður Ameríku hófust hafa sérstaklega 

margir sett út á störf AGS. Margir fræðimenn eru á þeirri skoðun að AGS með 

fjármálaráðuneyti Bandaríkjanna í fararbroddi, sem hefur mikil völd, hafi í raun valdið 

kreppunni í Asíu eða allavega að hún hafi orðið verri vegna aðgerða AGS. Í fyrsta lagi 

krafðist AGS þessi fljótlega eftir að hann var kallaður til Tælands, Indónesíu og Suður 

Kóreu að þessar þjóðir sýndu aðhald í opinberum rekstri. Margir skildu þetta ekki vegna 

þess að ólíkt því sem var í Suður-Ameríku var fjárlagahallinn ekki sérstaklega 

vandamálið. Aðgerðir AGS vöktu grunsemdir um að Bandaríkin væru að reyna að 

notfæra sér kreppuna til að troða sinni hugmyndafræði upp á Asíu. Urðu þær til þess að 

miklar deilur spruttu milli ríkisstjórna landanna í Asíu við AGS og á meðan versnaði 

kreppan. Þegar Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn lánaði ríkjum í kjölfar kreppunnar 2008 hélt 

hann að mati Paul Krugman ekki upp jafn harðri aðhaldsstefnu og þegar hann tók þátt í 

leysa kreppuna í Argentínu og Asíu. Megingagnrýni Krugman er í raun að AGS hefði 

frekar stuðlað að verri kreppum og efnahag heldur en hitt um heim allan fyrir 2008. 

Hann er mjög gagnrýninn á þá sýn AGS fyrir 2008 að frjálst flæði fjármagns eigi að vera 

óheft eins og haldið var alla kreppuna og fram að greiðslufalli í Argentínu (Paul Krugman 

2009, 102-103). 

Joseph Stiglitz Nóbelsverðlaunahafi í hagfræði frá Bandaríkjunum hefur verið mjög 

gagnrýninn í gegnum tíðina á sjóðinn. Hann telur að regluverkið í kringum 
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milliríkjaviðskipti og flæði fjármagns hafi ekki verið nógu strangt á árunum 1972 til 2008 

og það bitni helst á verkafólki (Stiglitz 2016, 12-15). 

Hann var einmitt aðalhagfræðingur Alþjóðabankans á árunum 1997 til 2000, en 

starfsemi bankans er nátengd starfsemi AGS. Stiglitz hætti störfum fyrir bankann vegna 

þess hann var á öndverðum meiði við AGS hvernig skyldi aðstoða ríki í Asíu. Kreppan í 

Austur-Asíu byrjaði að hans mati eftir að löndin opnuðu fjármálamarkaði. Það var gert 

vegna þrýstings frá alþjóðasamfélaginu. Allt í einu flæddi þannig inn í lönd í Asíu mikið 

fjármagn til skamms tíma og fasteignaverð hækkaði. Þegar lánsfé og flæði fjármagns til 

landanna varð minna, hrundi fasteignaverð og bólan sprakk með tilheyrandi 

afleiðingum. Stiglitz fjallar um kreppuna í Suður Ameríku í þessu sambandi  þar sem 

opinber rekstur var í lamasessi og gengismál í miklum ólestri. AGS setti þar strangar 

kröfur sem fólust í einkavæðingu og minna regluverki og lífsgæði venjulegs fólks 

versnuðu í kjölfarið. Í því fólst einnig  mikið aðhald í opinberum fjármálum og 

peningamálastefna tekin í gegn. Stigliz er mjög gagnrýninn á það að sömu aðferðum var 

beitt í Asíu og Argentínu, þrátt fyrir að fyrsta aðstoðin  hafi gengið illa  í Tælandi. Samt 

áður var haldið áfram og  öllum löndum í framhaldinu gefin sömu eða svipuð ráð og 

skilyrði. Það hafi verið mikil mistök og þessi aðferðafræði AGS hafi betur átt við í 

Argentínu þar sem halli í ríkisfjármálum var mikill, þrátt fyrir að þær aðgerðir hafi gengið 

illa (Stiglitz 2000, 2-5). 

Stiglitz telur  AGS vinna fyrir lánadrottna en ekki argentínsku þjóðina í kreppunni og 

var mjög gagnrýninn á hvað áhersla  AGS var allt of mikið á  frjálst flæði fjármagns. 

Stiglitz er á því að kreddur hagfræðinnar um hina ósýnilegu hönd og óheftan kapítalisma 

eigi sök á ýmsu sem miður hefur farið og er sérstaklega gagnrýninn á þá sterku trú AGS 

að markaðurinn leysi öll vandamál. Hann telur að starfsmenn sjóðsins skilji ekki að hinn 

frjálsi markaður virkar ekki þar sem upplýsingar manna eru takmarkaðar (Mbl 2009). 

Krugman tekur undir þetta og telur að trúin á aðgerðir frá AGS og Washington hafi 

verið of mikil í gegnum tíðina (Paul Krugman 2009, 49). 

Jeffery Sachs hagfræðingur í Harvard háskóla gagnrýndi björgunarðgerðir AGS einnig 

harðlega í Argentínu og líkti því við læknisráð frá miðöldum þar sem sjúklingum var látið 

blæða út. Gagnrýnin var nánast alls staðar í þá áttina að lækningin væri verri en 

sjúkdómurinn. Skilyrðin sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur sett hefur fengið á sig 
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gagnrýni en margt breyttist til betri vegar eftir 2008 að mati Kindelberger og Aliber. En 

þessi gagnrýni lýtur að því að sjóðurinn gerir kröfur um breytingar á innviðum ríkja í átt 

til þess sem er til staðar hjá iðnríkjum. Skilyrðin hafa alls ekki nógu oft tekið tillit til 

sérstöðu og félagslegar uppbyggingu landanna. Sjóðurinn hefur notað mjög harða 

hagfræði þar sem mestu máli skiptir að draga úr verðbólgu eins og hægt er 

(Kindelberger og Aliber 2011, 230-233). 

Sýn Kindelberger og Aliber rennur stoðum undir gagnrýni Krugman og Stiglitz að 

AGS beiti ekki aðgerðum sem henti ríkjunum hverju sinni heldur hafi haft mikla trú á 

Washingtonviskuna. Vesturlöndin eru á undan öllum nýmarkaðsríkjunum í þróun og 

þess vegna passar stefna AGS síðustu áratugi ekki endilega við nýmarkaðsríki. Vegna 

þess að vesturveldin halda í alla helstu taumana innan AGS. Sjóðurinn er mótaður og 

stjórnað af iðnríkjum, innan sjóðsins eru samt mörg ríki sem þurfa aðstoð, eru eftir á. 

Fleiri ríki hafa verið að kalla á breytingar á skipulagi innan AGS en fengu ekki nægan 

stuðning vegna þess að vesturveldin vilja halda í sín völd innan sjóðsins (Kelkar, 

Chaudry, og Vanduzer-Snow, 2005, 46-48). 
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8  Niðurstöður viðtala 

Í niðurstöðum viðtalanna er leitast eftir því að varpa ljósi á og auka skilning á samstarfi 

AGS og Íslands. Níu spurningar voru lagðar til grundvallar við rannsóknina og er 

viðtalsvísi að finna í viðauka. Niðurstöðum viðtalanna er skipt upp í fimm kafla og hver 

hefur sitt þema en þau eru: Mikilvægi trausts, sjóðurinn tekur breytingum, raunverulegt 

samtarf, sjálfsögð höft gegn fyrri stefnu og stjórnmál AGS..  

Hér á eftir verður gerð stuttlega grein fyrir viðmælendum:  

•     Steingrímur J. Sigfússon fyrrverandi fjármálaráðherra.  

 • Jón Þ. Sigurgeirsson framkvæmdarstjóri alþjóðasamskipta og skrifstofu 

bankastjóra í Seðlabanka Íslands. 

•  Ragnar Hjálmarsson fyrrverandi skrifstofustjóri á skrifstofu fulltrúa 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á Íslandi. 

8.1  Mikilvægi trausts 

Viðmælendur voru sammála um samstarfið hafi gengið vel og það eru ljóst að traustið 

sem skapaðist milli stjórnvalda og sjóðsins var mikilvægt. Í viðtalinu við Ragnar kom 

hann inn á hvernig gekk í samningaviðræðunum og þar segir hann: 

Sjóðurinn og stjórnvöld unnu mjög náið saman. En mönnum greindi auðvitað á um 
allskonar hluti. En á endanum þá voru þetta alltaf náttúrulega bara 
samningarviðræður, ekki bara samningaviðræður heldur eftir því sem að meiri 
upplýsingar komu inn og menn lærðu betur á hvorn annan og traust myndaðist, 
þetta var samvinna. 

Steingrímur tekur í sama streng en lýsir einnig hvernig hvernig sjóðurinn var á varðbergi 

gagnvart stöðunni á Íslandi fyrst um sinn en svo hafi hlutirnir farið að breytast: 

Þeir voru auðvitað stífir, liggur við að maður segi, tortryggnir svona framan af. Þetta 
er eins  og í öllum öðrum samskiptum, áður en menn fara að þekkjast og eitthvað 
traust hefur byggst upp þá eru menn á varðbergi. En um leið og þau fóru að treysta 
því og upplifa okkur sem svona alvöru fólk [sem væri] að takst á við þetta af allri 
okkar orku, þá slaknaði á. 

Um samstarf við sjóðinn er Jón á svipuðum nótum og nefnir að traust sé mikilvægt. Ljóst 

er að viðmælendur eru á þeirri skoðun að AGS hafi tekið stöðu með Íslandi þegar 

vandræði sköpuðust. Jón nefnir Icesave málið sem dæmi og telur það hafa haft mikil 
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áhrif á samtarfið við sjóðinn og það hafi gert þetta pólitískt. Vegna þess að Bretar og 

Hollendingar beittu ESB fyrir sér og gerðu stjórnvöldum erfitt fyrir. Þeir gerðu 

stjórnvöldum erfitt fyrir fyrst um sinn að komast í gegnum endurskoðun þar sem 

markmiðum áætlunarinnar var fylgt eftir. Ef Ísland komst ekki gegnum endurskoðun þá 

komu ekki fjármunir frá sjóðnunm og að ná þessum markmiðum skapaði traust út á við. 

Jón heldur síðan áfram: 

 Þeir töldu að við við værum ekki að semja í því sem heitir á ensku „good faith“, og 
þeir héldu raunverulega bara yfir okkur svipunni nema að ásættanlega niðurstaða 
næðist í Icesave. Starfsmenn sjóðsins voru meira með okkur í liði útaf þessu, vegna 
þess að þeim fannst svona pínulítið á okkur brotið og þeim fannst pólitíkin spila of 
stóra rullu í þessu. Okkur greindi á í ýmsum málum við sjóðinn, og yfirleitt þá 
náðum við saman. 

Steingrímur er því sammála Jóni og í þessu samhengi að sjóðurinn hafi verið betri en enginn að 

verja landið fyrir ásækni kröfuhafanna: 

Þeir sögðu þeim bara að halda kjafti og bíða og vera rólegir, talsvert merkilegt að 
upplifa það og á margan hátt var sjóðurinn miklu meiri bandamaður okkar heldur 
en andstæðingur okkar í glímunni við stóru hagsmunaöflin. 

8.2 Sjóðurinn tekur breytingum  

 Viðmælendur töluðu mikið um að sjóðurinn hefði tekið breytingum í kringum kreppuna. 

Þeir nefndu allir einhverjar breytingar innan sjóðins og að þær hafi t.d með Dominque 

Strauss Kahn (sem tók við sem framkvæmdarstjóri árið 2007) að gera. Í þessu samhengi 

nefnir Jón að sjóðurinn sé meira að hugsa um jöfnuð og að vera opnari fyrir almenningi: 

Við  fengum eitt ár áður en við fórum að skera niður, og ég held að það hafi hjálpað 
mjög mikið að sjóðurinn hafi leyft það af því það var þarna franskur sósíalisti sem 
var forstjóri. Ég held það hafi haft áhrif. Sjóðurinn mótast mjög mikið af hver er 
framkvæmdarstjóri. Sjóðurinn hefur aðeins breyst, hann breyttist við Dominque 
Strauss Kahn, hann breyttist við Christine Lagarde, hann er að hugsa miklu meira 
um almenning, að vernda almenning þannig að höggið lendi ekki svona hjá þeim. 
Svo er annað, sjóðurinn er miklu opnari heldur en hann var og þeir eru miklu meira 
í „outreach“ og í að tala við fólkið. Áður fyrr var það meira að segja þannig að öll 
skjöl sjóðsins voru leyndarmál.  

Ragnar er sammála Jóni með áhrif framkvæmdarstjórans. Ragnar nefnir einnig Stiglitz, 

kreppuna í Asíu og að sjóðurinn hafi beitt öðruvísi aðgerðum hér á landi heldur en þar. Ragnar 

talar um að sjóðurinn hafi verið í leita að hlutverki þegar alþjóðakreppan skall á og að „nýr og 

öflugur framkvæmdastjóri“ hafi tekið við. Þá telur Ragnar að ákveðin endurskoðun hafi átt sér 
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stað innan sjóðsins fyrir samstarfið við Ísland. „Sjóðurinn var að breytast og læra,“ bætti hann 

við. Steingrímur er sammála með framkvæmdarstjórann og nefnir að hann hafi gert sjóðinn 

meira evrópskan og greinilega verið að taka breytingum. Steingrímur telur merkilegt hvernig 

sjóðurinn stóð með höftunum, sérstaklega af því hann hafi verið þekktur fyrir hægri stefnu og 

nýfrjálshyggju. Um breytingar á sjóðnum segir Steingrímur: 

Ég held að þar séu nokkrir þættir samverkandi. Bandaríkjamenn réðu ekki jafn ikið 
lögum og lofum í sjóðnum og áhrif ýmissa þróunaríkja og nýmarkaðsríkja  voru 
meiri í  sjóðnum. Síðan er franskur sósíalisti orðinn framkvæmdarstjóri sjóðsins, 
frægur maður, það er í mínum huga enginn vafi að það hafði áhrif á sjóðinn að 
hann var opnari og evrópskari heldur en maður hafði fyrirfram búist við. 

8.3 Raunverulegt samstarf 

Jón og Steingrímur nefndu báðir að sjóðurinn beitti öðruvísi aðferðum á Íslandi heldur 

en oft áður. Jón sagði t.d. að hann hafi heyrt frá mörgum innan sjóðsins að það þyrfti 

ekki að segja fólki á Íslandi hvernig hlutirnir ættu að vera: 

Það var ekki þannig að þau bara sögðu: „Þetta þarf að gera svona, og þetta þarf að 
gera svona.“ Þeir komu hingað, þeir gátu notað módelin okkar, sem mjög 
óvenjulegt. Ég er ekki frá því að það sér bara í fyrsta skipti í sjóðsprógrammi, sem 
þeir hafa bara komið inn og notað módel bankans. 

Jón sagði að aðildarlöndin setji alltaf stefnuna, að samstarfið á Íslandi hafi verið gott og að 

„skoðanaskipti voru heilbrigð og ekki má gleyma því að efnahagsáætluninn var bæði okkar og 

sjóðsins.“Steingrímur hafði svipaða reynslu og var sáttur við að sjóðurinn hafi ekki skipaði 

stjórnvöldum fyrir of mikið um hvað þyrfti að gera: 

Þeir sögðu mér að  fyrir 30 árum hefði þetta gerst. „Þannig að við höfum komið 
hérna verið í nokkra daga og sett okkur inn í hlutina, opnað bækurnar og farið í þær 
og síðan hefðum við skilið eftir bréf á flugvellinum þar sem við segðum ykkur 
hvernig þið ættuð að gera þetta.“ Það er liðin tíð, þannig var þetta. Þetta var 
eiginlegt samstarf, það skiptir mjög miklu máli. 

Hugsanlega eru orð Ragnars birtingarmynd trausins sem skapaðist í samvinnu stjórnvalda og 

AGS: „Það sló aldrei stál í stál. Stjórnvöld voru ekkert að reka, eins og maður sér í öðrum löndum 

einhverja pólitík gagnvart sjóðnum í fjölmiðlum og eitthvað þannig, það var aldrei málið 

heima“. 
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8.4 Sjálfsögð höft gegn fyrri stefnu 

Steingrímur, Jón og Ragnar telja að aðstæður á Íslandi hafi augljóslega kallað á 

gjaldeyrishöft. Það sýnir að sjóðurinn var tilbúin aðlaga sig að aðstöðum. Jón segir að 

mikil þekking hafi verið á slíkum höftum innan Seðlabankans:  

Þegar hlutirnir voru skoðaðir þá kom þetta ekkert á óvart. Þetta var bara það eina 
sem hægt var að gera, og það má ekki gleyma því að margir hérna innanhús 
[Seðlabankanum] hafa alist upp við gjaldeyrishöft, eins og ég. Og hér var, þegar ég 
byrjaði í bankanum þá var gjaldeyriseftirlitið stærsta deildin. 

Ragnar tekur í sama streng og Jón og nefnir að gjaldeyrishöft hafi ekki verið inn í myndinni hjá 

sjóðnum í gegnum tíðina og áherslur nýfrjálshyggju hefðu ekki átt við á Íslandi. Steingrímur er á 

sama máli og segir að sjóðurinn hafi ekki bara varið höftin heldur varið þau einnig og það hafi 

komið honum á óvart. 

8.5 Stjórnmál AGS 

Þegar spurt var í viðtalinu um Washington Consensus og umræðuna kringum áherslur 

sjóðsins fyrir kreppuna var nokkur blæbrigða munur á svörum. Ragnar og Steingrímur 

eru nokkuð afdráttarlausir í sínum ummælum um að sjóðurinn hefur færst frá 

Washington Consensus. Jón nefnir að stjórnun sjóðsins geti verið pólitísk en sjóðurinn sé 

með ákveðnar reglur sem hann fari alltaf eftir: 

Sjóðurinn eru tvær skepnur, það er annars vegar stjórn sjóðsins, svo er starfsfólk 
sjóðsins, og stjórn sjóðsins, og í henni sitja fulltrúar aðildaríkjanna og getur 
stundum verið pólítísk. En hins vegar er sjóðurinn með niðurnjörvaðar og ákveðnar 
reglur, sem farið er eftir, þannig að hún á ekki að stjórnast af pólitík, en þarf 
stundum að beygja sig undir valdið. 

Jón bætir við og segir að fyrirbæri eins og Washington Consensus séu orðum ofaukið og segir 

að:  

Sjóðurinn hefur náttúrulega alltaf bara farið eftir hagfræði, en skoðanir eru 
náttúrulega mismunandi eftir því á hvaða tíma þú lifir.  

Ragnar nefnir sérstaklega í þessu sambandi að jöfnuður hafi aukist í kreppunni og að AGS hafi 

ekkert skipt sér af innviðum samfélagsins: 

Ég var ekki var við neina strauma eða neitt svoleiðis sem voru að koma frá sjóðnum. 
Það var bara verið að bregðast við aðstæðum. Ég held að prógrammið Íslandi sé eitt 
fárra þar sem Gini stuðullinn hafi í lok prógramms verið þannig að jöfnuður í 
samfélaginu hafi verið meiri í lok prógramms en í upphafi prógramms. AGS hafði 
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ekki bein afskipti af heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu, vinnumarkaði eða neinu 
svoleiðis. 

Í framhaldinu nefnir hann að það hafi komið honum á óvart að ekki hafi komið meiri 

„strúkrúrískar breytingar“ með sjóðnum. 

Það voru bara sett út stórar línur í samvinnu við stjórnvöld um hvaða markmiðum 
skyldi náð. Kom mér á óvart hvað íhlutunin var í raun meira á macro heldur en á 
micro leveli. Þú veist, maður hefði búist við að það yrðu meiri strúkrúrískar 
breytingar en annars ekkert sem kom mér á óvart þannig séð. 

Steingrímur telur það skipta máli að sjóðurinn vissi nákvæmlega hvar ríkisstjórnin stóð varðandi 

þessa hugmyndafræði sem sjóðurinn hefur stundum verið kenndur við: 

Það höfum við og við gerðum þeim það mjög ljóst frá byrjun að við værum vinstri 
sinnuð ríkisstjórn, félagslega sinnuð ríkisstjórn og við ætluðum að verja norræna 
velferðarkerfið eins og hægt væri á íslandi eins og hægt væri. 

Steingrímur tekur dæmi um hækkun vaxtabóta um umtalsverðar fjárhæðir sem sjóðurinn stóð 

ekki í vegi fyrir þrátt fyrir, sem kemur á óvart að hans mati: 

Þeir fara að klóra sér í hausnum og spyrja hvort ég sé galin og ætli að auka útgjöld 
við þessar aðstæður. Ég segi já við verðum að styðja betur við bakið á fólki því þetta 
er svo mikið högg fyrir heimilinn sem eru með íbúðaskuldir. Það var sem sagt 
fjármagnað með skatttekjum sem ríkið fékk þegar opnað var fyrir útgreiðslur 
séreignarsparnaðar. Það skilaði síðan rúmlega þeim tekjum sem fóru í útgreiðslu til 
vaxtabóta og þeir féllustu á þetta að lokum eftir nokkuð harða fundi, með þeim 
rökum að með þessu værum við ekki að ýta til heildarmarkmiðunum. 

Steingrímur nefnir einng einkavæðingu og telur að sögulega séð sé það merkilegt að sjóðurinn 

hafi ekki nefnt það við stjórnvöld. 

Til dæmis var einkavæðing, hún var bara ekki rædd, þeir reyndu ekki einu sinni að 
telja okkur trú um það að það væri skynsamlegt að fara að einkavæða eitthvað eða 
selja eitthvað frá ríkinu, enda hefði það ekki komið til greina. 

Það kemur Steingrími á óvart hvernig sjóðurinn tók á málum vegna þess hvernig hann hafi áður 

hagað sér. 

Ég bjóst við þeim harðskeyttari á þessum forsendum og maður þekkti aðallega til 
þeirra gegnum söguna og hún er náttúrulega eins og hún er í ýmsum ríkjum á 9. og 
10. áratugnum og fram yfir aldamótin. 
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9 Niðurstöður 

Starfsemi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er og mun alltaf verða umdeild, en eins og Krugman 

sagði þá væri skrítið ef allir væru mjög sáttir við sjóðinn (Paul Krugman 2009, 101-102). 

Mikilvægi sjóðsins er veigamikið og ljóst að hann er að óbreyttu órjúfanlegur hluti af 

gangverki efnahagslífs heimsins. Ljóst er að stefna og áherslur AGS færðust mjög mikið 

til óhefts markaðar á áttunda áratug síðustu aldar. Fyrir það höfðu áherslur Keynes verið 

ráðandi í efnahagsmálum heimsins.  

Áhrif stefnu Washingtonviskunnar á AGS eru augljóslega einhver, sérstaklega 10. 

áratug  síðustu aldar. Þó er misjafnt hversu mikil þau eru og hvernig þau birtast 

nákvæmlega.  Ljóst er að enn í dag heldur sjóðurinn í margar þær hugmyndir sem finna 

mátti í Washingtonviskunni. Þar má einkum nefna aðhald í ríkisfjármálum, frelsi í 

utanríkisviðskiptum, frelsi í vaxtastefnu, samkeppnishæfur gjaldmiðill og tryggur 

eignaréttur. Draga má þá ályktun að þetta séu atriði sem eru sennilega minnst róttæk í 

stefnunni og hagfræðingar og stjórnmálamenn úr flestum áttum geta samþykkt.  

Í ritgerðinni var Argentína tekið sem dæmi um áhrif Washingtonviskunnar og ljóst 

að áhrifin voru mikil þar eins og ýmsir fræðimenn hafa bent á. Álykta má að AGS hafi 

sett skilyrði sem voru þess eðlis að ríki eins og Argentína voru alls ekki stakk búin að 

innleiða þau. Niðurskurðarstefna sjóðsins og áherslur voru einnig mjög harðar og ekki í 

anda þeirra aðgerða sem farið var í á Íslandi en aftur á móti mun nær anda 

Washingtonviskunnar. Aðkoma sjóðsins í Argentínu fól í sér kröfu um kerfisbreytingar 

þar sem nánast allt samfélagið lá undir. Lögð var áhersla á einkavæðingu, óheftan 

markaðsbúskap og frjálst flæði fjármagns, allt í anda Washingtonviskunnar. Tilraunir til 

að bregðast við kreppunni í Argentínu er ekki hægt skrifa einungis á eftirlit og skilyrði 

sjóðsins heldur einnig á stjórnvöld þar innanlands. Samstarf milli stjórnvalda  og sjóðsins 

var ekki gott. Miðað við það sem Buira nefnir í kafla 3.3 um hvernig minna þróuð ríki og 

smærri lönd lenda oft í vandræðum með að semja við sjóðinn þá passar það ágætlega 

við Argentínu. Það eru því möguleikar á því að sjóðurinn hafi ekki litið nógu mikið til 

sérstöðu Argentínu. Hin hliðin á peningnum er sú að stjórnvöld í landinu hafi greinilega 

oft verið þung í taumi í samningaviðræðum og fylgdu ekki tilmælum AGS. 

Þegar við skoðum kreppuna á Íslandi og Argentínu er mikilvægt að gera sér grein 

fyrir því að þær voru ólíkar en gefa samt góð mynd á hvernig sjóðurinn vinnur. Ef við 
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skoðum Ísland, þá er greinilegt að samstarf sjóðsins og stjórnvalda var nokkuð einstakt. 

Líkt og viðmælendur komu inn á þá var sjóðurinn mjög þægilegur við að eiga og ljóst að 

traust og samvinna einkenndi samstarfið. Einkenni samstarfsins var einnig að sjóðurinn 

tók meira tillit til sérstöðu landsins. Sömu sögu er ekki hægt að segja um Argentínu og 

Asíu eins og fjallað var um í kafla 5.0 og 7.0.  

Varðandi áhrif Washingtonviskunnar voru viðmælendur ekki sérstaklega varir við 

neina pólitíska stefnu sem AGS hafi komið með inn í samstarfið. Í öllum meginatriðum 

var aðkoma AGS eftir hrunið á Íslandi árangursrík. Helstu breytingar á skilyrðum sjóðsins 

frá því sem var gert í Argentínu var að heimila hömlur á frjálst flæði fjármagns. Á Íslandi 

studdi sjóðurinn og talaði fyrir fjármagnshöftum. Viðmælendur í ritgerðinni telja það 

hafi ekki verið neitt annað í stöðunni. Á Íslandi lagði sjóðurinn ekki heldur áherslu á 

breytta forgangsröðun opinberra útgjalda, ólíkt Argentínu og því sem Washingtonviskan 

kveður á um. Bæði Steingrímur og Ragnar bentu á það í viðtölum og Stefán Ólafsson 

hefur fjallað um það eins og kom fram í kafla 6.3.  

Sjóðurinn lagði fremur áherslu á markmið í efnahagsáætuninni á Íslandi en treysti 

stjórnvöldum að velja leiðina að því markmiði. Ragnar og Steingrímur nefndu báðir að 

það hafi komið þeim á óvart hversu lítið sjóðurinn skipti sér af. Sjóðurinn kom að vísu 

með tillögur af skattabreytingum en notaði það ekki í neinum samningaviðræðum að 

sameina skattstofna og einfalda skattkerfið.  

Einkavæðing ríkisfyrirtækja og annarra eigna ríkisins var eitt af aðalatriðum 

Washingtonviskunnar. Á Íslandi virðist það aldrei hafa borið á góma AGS og nefndi 

fyrrverandi fjármálaráðherra það sérstaklega. Áhersla á einfaldara og minna íþyngjandi 

regluverk var ekki til staðar, frekar var það þannig í hina áttina á Íslandi varðandi 

fjármálaeftirlit. Á Íslandi, öfugt við í mörgum löndum sem sjóðurinn hefur verið í, var 

heldur ekki ráðist í annars konar kerfisbreytingar, sem er athyglisvert vegna þess hversu 

lítið og sveigjanlegt hagkerfi Ísland er.  

Ein önnur birtingarmynd þess hvernig áherslur AGS voru sérstakar á Íslandi er t.d. að 

sjóðurinn leyfði að hækka útgjalda til vaxtabóta, svo lengi sem það hafði ekki áhrif á 

heildarafkomu ríkissjóðs. Stefán Ólafsson nefnir einnig í þessu samhengi, líkt og kom 

fram í kafla 5.3, að stjórnvöld hafi fengið að velja leiðir til að vinna sig úr vandanum. 

Leiðin sem Íslandi valdi án þess að AGS setti mikið út á það var sérstök samanborið við 
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önnur ríki Evrópu. Byrðarnar voru færðar frá tekjulágum heimilum yfir á tekjuhærri 

einstaklinga og á fyrirtæki.  

Sé það tekið saman má segja að greining Buira á því hvernig sjóðurinn er í 

samskiptum við smærri ríki, þar sem sjóðurinn drottnar yfir þeim eigi greinilega ekki við 

Ísland. Svarið við því hvort að sjóðurinn hafi tekið breytingum er því afdráttarlaust já. 

Viðmælendur og fræðimenn hafa bent á það hvernig sjóðurinn hefur verið að 

breytast. Það hefur t.d. gerst með endurskoðunum innan sjóðsins og komu hinna 

vinstrisinnuðu Dominique Strauss-Kahn og Christine Lagarde í stöðu framkvæmdastjóra 

sjóðsins.  

Segja má að AGS hafi því markvisst reynt að læra af mistökum sínum. Hluti af 

breytingu á AGS er að hann orðinn meira opinn fyrir almenningi eins Jón nefndi í 

viðtalinu, sem lýsir sér t.d. í því að gögn sjóðsins eru aðgengilegri. Sjóðurinn hefur, eins 

og kom fram í máli viðmælenda, lagt meiri áherslu á að tala um ójöfnuð og að í 

viðbrögðum við kreppum verði að vernda þá sem minna hafa á milli handanna. Ef að við 

förum aftur í grunnhugmyndir um það hvernig ríki og stofnanir eigi að bregðast við 

kreppum, þá má segja  að sjóðurinn hafi farið aftur að líta til kenninga annars af 

guðfeðrum sjóðsins, Keynes, um að stjórnvöld verði að grípa í taumana í kreppum. Ekki 

eigi alltaf leyfa hagkerfinu að rétta sig af að sjálfu sér, líkt og austurríski skólinn myndi 

telja rétt, eða lágmarka ríkisútgjöld í niðursveiflu, eins og Friedman hefði talið rétt.  

Sjóðurinn og stjórnvöld á Íslandi vörðu þá sem minnst hafa á milli handanna og 

reyndu þannig að efla samfélagið til hagbóta fyrir efnahagslífið en árangurinn var góður 

þar sem lán sjóðsins voru greidd hratt til baka. Þegar AGS lítur til baka á vel heppnaðar 

aðgerðir til að læra af verður samstarfið við Íslendinga mögulega eitt það fyrsta sem 

verður horft til þar sem hugmyndir Keynes snéru aftur og samvinna réði ríkjum. Ásamt 

því að hafa lært mikilvægi þess að stofnanir vinna náið með stjórnvöldum í hverju landi 

en hafi ekki eina stefnu sem virka á fyrir alla.  
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10   Lokaorð 

Eins og kom fram í inngangi var markmið ritgerðinnar að skoða hvort áhrif 

Washingtonviskunnar hafi verið til staðar í samstarfi AGS og Íslands og hver einkenni 

samstarfsins voru. Einnig var kannað hvernig sjóðurinn hefur breyst eftir hremmingarnar 

2008. Að lokum voru skoðaðar klassískar hugmyndir um viðbrögð við kreppum og kanna 

hvernig þær hugmyndir falla að viðbrögðum stjórnvalda og AGS á Íslandi.  

Megin niðurstaðan er sú að sjóðurinn hefur greinilega tekið miklum breytingum og 

er byrjaður að vinna á annan hátt heldur en hann gerði fyrir kreppuna 2008. Það lýsir sér 

helst þannig að sjóðurinn hefur lagt ríkari áherslur á endanleg markmið fremur er leiðir 

til að ná þeim. Einnig hefur sjóðurinn sett á dagskrá mál líkt og ójöfnuð. Við sjáum að 

sjóðurinn samþykkti og lagði áherslu á höft á frjálsu flæði fjármagns, sem fór gegn 

grunngildum sjóðsins í gegnum tíðina. Áhrif Washingtonviskunnar á sjóðinn eru að 

einhverju leyti en til staðar.  

Þau atriði innan stefnunnar sem helst hefur verið deilt um líkt og kerfisbreytingar, 

frjálst flæði fjármagns, hörð niðurskurðarstefna, einkavæðing og minna regluverk eru 

alls ekki jafn áberandi í áherslum sjóðsins nú eins og tíðkaðist oft. Þessi atriði var lítið 

sem ekkert að finna í samstarfi sjóðins og Íslands. Miðað við ummæli viðmælanda og 

hagþróun Íslands síðustu ár má fullyrða um að samstarfið hafi verið árangursríkt og var 

það byggt á mikilli samvinnu og trausti milli aðila.  

Alþjóðastofnannir taka breytingum með tíð og tíma. Það er áskorun fyrir stjórnmálin 

að taka yfirvegaða og gagnrýna umræðu um áherslur og hlutverk stofnana á hverjum 

tíma. Áhugavert væri að skoða áhrif ýmissa ríkja innan sjóðsins betur og hvaða áhrif 

þau  hafa á samstarf sjóðsins við önnur ríki. Til dæmis væri er áhugavert að skoða 

hvernig Icesave deilan hafði áhrif á samstarfið. Einnig væri lærdómsríkt að bera saman 

samstarfið á Íslandi við aðkomu sjóðsins í öðrum löndum eftir árið 2011 og ræða við 

aðila innan sjóðsins eða sem komu að samstarfinu. Þannig væri hægt að meta betur 

hversu mikið áherslur sjóðsins hafa breyst í raun til lengri tíma litið og ná fram skýrari 

niðurstöðum með stærri megindlegri rannsókn. Einnig eru tækifæri til að skoða áherslur 

sjóðsins út frá eigindlegum aðferðum líkt og hagrannsóknum.  Sjóðurinn mun halda 

áfram að þróast og aðeins tíminn einn getur leitt í ljós í hvaða átt hann þróast. Ljóst er 

að það er mikilvægt viðfangsefni að fylgjast með þróun og starfsemi eins stærsta 

gerandans í efnahagslífi heimsins. 
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Viðauki 

  

1.  Getur þú lýst því fyrir mér hvernig þín aðkoma var að samskiptum Íslands og 

AGS var frá 2008 til ársins 2011? 

2. Í hvaða málaflokkum greindi AGS og stjórnvöldum á Ísland mest á? 

3. Oft hefur verið talað um að áhrif Washington Consensus og nýfrjálshyggju hafi 

verið mikil innan AGS, sérstaklega á 10 áratugnum, var eitthvað í samskiptum við 

sjóðinn sem benti til þess að þau áhrif væru eitthvað til staðar? 

4. Þegar til samstarfsins kom var þér eitthvað hugsað til atburða líkt og aðkomu 

AGS í Argentínu og Asíu?  Hafði það einhver áhrif ? 

5. Var eitthvað sem kom á óvart í þeim skilyrðum sem AGS setti fram eða setti 

ekki? 

6. Finnst þér  að AGS hafi beitt ólíkum aðferðum og á Íslandi heldur en í öðrum 

löndum áður en hrundið 2008 skall á? Hvernig þá sérstaklega? 

7. Fannst þér einhverjum tilfellum AGS vilja skipt sér of mikið eða lítið af því hvernig 

stjórnvöld á Íslandi myndu bregðast við kreppunni? 

8. Telur þú að það hafi einhver áhrif í samningaviðræðum hversu smátt Ísland er og 

við séum vestræn þjóð? 

9. Staðreyndin er sú efnahagsbatinn var hraður, samt var sjóðurinn mikið 

gagnrýndur og hafði ekki mikið traust á meðal Íslendinga, af hverju telur þú það 

hafi verið? 

 

  

 

 

 


