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Útdráttur 

Íslandsbanki, hinn fyrri, var örlagavaldur í stjórnun efnahagsmála á Íslandi. Stofnun hans 

árið 1904 leikur stórt hlutverk í togara- og iðnvæðingu Íslands og óbein aðild Íslands að 

norræna myntbandalaginu í gegnum bankann var jákvæð. Á líftíma bankans, sem var 

líka seðlabanki, reyndi verulega á getu Íslendinga við stjórnun peningamála. Í fyrri 

heimsstyrjöldinni var kynt undir verðbólgu með peningaprentun, útlánaukningu í 

bankakerfinu, auknum ríkisútgjöldum, launahækkunum og erlendri lántöku. Afleiðingin 

var djúp marglaga fjármálakreppa sem hafði í för með sér fjármagnsflótta, 

vöruskammtanir og greiðsluþrot íslenska ríkisins árið 1920. Svona illa hefði ekki þurft að 

fara en bjartsýni í kjölfar fullveldis og stríðsloka birgðu sýn.  

Íslandsbanki var ekki heppilegur seðlabanki fyrir fullvalda þjóð. Hann hefði getað gert 

margt örðuvísi til að milda fjármálakreppuna og aðstoða stjórnvöld við að ná tökum á 

stjórnun peningamála að henni lokinni. Sífelldar deilur voru um bankann einkenndu 

umræðu um íslenskan fjármálamarkað sem staðnaði á 3. áratugnum. Peningastefna 

stjórnvalda á þriðja áratugnum var ótrúverðug og tilraunir til að taka upp sama gengi og 

fyrir stríð gengu ekki upp. Fall Íslandsbanka árið 1930 markar upphaf 62 ára tímabils 

gjaldeyrishafta (1931-1993) og stöðuga hnignun íslensks fjármálakerfis allt fram á 8. 

áratuginn. 

Fyrir stríð var Ísland að færast nær lífskjörum Vestur Evrópu. Sú þróun hætti á 

árunum 1914-1929 og í lok tímabilsins var landsframleiðsla á mann 59% af meðaltali 

ríkja Vestur-Evrópu. Óstjórn í peningamálum er talin eiga þar þátt. Trúverðug 

peningastefna og stöndugt bankakerfi hefði getað laðað að erlenda fjárfestingu, flýtt 

fyrir frekari iðnvæðingu og auðveldað Íslendingum að draga úr neikvæðum áhrifum 

mikilla sveiflna í efnahagslífinu.  
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1  Inngangur 

Stjórnun peningamála í óstöðugleika fyrri  heimsstyrjaldarinnar færðu stjórnvöldum um 

allan heim aðrar og meiri áskoranir á því sviði en áður höfðu þekkst. Áratugirnir á undan 

höfðu einkennst af stöðugleika og uppgangi í heiminum (Sigurður Snævarr, 1993). Í 

miðjum sviptingum fékk Ísland fullveldi og þar með fullt forræði á stjórnun peningamála. 

Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson (2014) halda því fram að á árunum eftir fullveldi 

hafi hagstjórn hérlendis verið með miklum viðvaningsbrag og árangurinn verið eftir því.   

Guðmundur Jónsson (2002) sagði haglægðina 1914-1923 vera verri en sú sem fylgdi 

sjálfri heimskreppunni í upphafi 4. áratugarins og segir hana fengið litla athygli. Bjarni G. 

Einarsson o.fl. (2015) skoðuðu hagsveiflur á Íslandi út frá kenningum um 

fjármálakreppur og segja að Ísland hafi verið í fjármálakreppu 1914-21 og að hún hafi 

verið sú alvarlegasta á 20. öldinni. Á þessu 8 ára tímabili féll landsframleiðsla um 8,6% 

Ísland fór í gegnum marglaga kreppu (e. multiple financial crises). Hún hófst á 

verðbólgukreppu sem varð að gjaldeyris-, og greiðslujafnaðarkreppu (e. balance of 

payments crises / sudden stop) og endaði á bankakreppu.  

Til að fá gleggri mynd af því sem gerðist er nauðsynlegt að skoða hvernig 

peningamálastjórnun var háttað á árunum fyrir stríðið, sem hófst 1914, og síðan á 3. 

áratugnum þegar landsframleiðsla á mann á Íslandi hætti að færast nær meðaltali 

Vestur Evrópu þrátt fyrir að vera vanþróað með minnstu landsframleiðslu á mann í 

álfunni. Þetta tímabil fellur allt að líftíma Íslandsbanka, hins eldri, sem er stofnaður  

1904 og lokað var árið 1930, en þá var kreppan mikla  hafin. Hlutverk Íslandsbanka er 

því skoðað sérstaklega en tilkoma hans var stórt skref í framþróun íslensks 

fjármálakerfis. Eftir lokun hans voru fjármagnshöft á Íslandi til 1993. Bankinn var 

sérstakur fyrir þær sakir að hann var seðlabanki í meirihluta eigu danskra aðila.  

Íslandsbanki var í ríkum tengslum við danska bankakerfið og íslenska krónan var 

jafngild þeirri dönsku og báðar voru þær á gullfæti fram að stríðinu. Þegar bankinn tók 

til starfa árið 1904 varð Ísland óbeinn aðili að norræna myntbandalaginu. Það 

fyrirkomulag lifði góðu lífi allt inn í fyrri heimsstyrjöldina en þá liðaðist bandalagið í 

sundur. Áhrif aðildar Íslands að norræna myntbandalaginu eru metin og spurt hvort 
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Íslandsbanki hafi verið heppilegur seðlabanki. Til að gera það þarf að skoða hvað gerist 

eftir stríð þegar Ísland fær fullveldi. Þá var verðlag hátt, raungengi í áður óþekktum 

hæðum og Ísland fór í greiðsluþrot. Sú þróun er sett í samhengi við nútímakenningar um 

gjaldeyriskreppur og spyrja þarf um ástæður fjármagnsflóttans frá Íslandi. 

Rekja þarf uppruna sveiflna í inn- og útflutningi, greiðslujöfnuði og verðlagi til að 

leggja mat á viðbrögð íslenskra stjórnvalda og greina að hvaða leiti vandræðin voru 

heimatilbúin. Þær niðurstöður er áhugavert að bera saman við deilur á vettvangi 

stjórnmálanna um fyrirkomulag peningamála. 

1.1 Aðferðafræði og heimildir 

Hagsaga þessa tíma er skoðuð annars vegar út frá samtímaheimildum og hins vegar út 

frá síðari tíma greiningum á efnahagsmálum þessa tíma. Nútíma kenningar í hagfræði 

eru síðan notaðar til að veita frekari innsýn í atburðarásina. Við skoðun á bæði 

samtímaheimildum og seinni tíma greiningum verður að hafa í huga að gögn frá þessum 

tíma eru ófullkomin. Gæði hagtalnanna sem eru aðgengileg í dag eru betri en þau sem 

samtímamenn höfðu aðgang að, hvort sem horft er til innlendra eða erlendra gagna. Þó 

að nauðsynleg þekking hafi verið til staðar til að taka betri ákvarðanir þá er alls ekki víst 

að gögn og aðstæður hafi leyft hana. Ennfremur verður að hafa í huga boðskap Reinhart 

og Rogoff (2009) um að fjármálakreppur komi iðulega aftan að fólki. Að fólk, 

hagfræðingar þar með taldir, telja sig hafa lært af mistökum fortíðar og vanmeti þannig 

hættuna á fjármálakreppu. Þessu héldu Reinhart og Rogoff fram í kjölfarið á 

fjármálakreppunni sem hófst 2008 en þá komu fjármálakreppur aftan að hagfræðingum 

þrátt fyrir mikla þekkingu á viðfangsefninu og góðu aðgengi að gögnum. Þess vegna er 

rétt að hafa orðatiltækið - það er auðvelt að vera vitur eftir á - í huga þegar seinni tíma 

greiningar eru skoðaðar. 

Þær samtímaheimildir sem eru mest notaðar eru tvær. Höfundarnar eru báðir 

sammála um að margt hefði mátt betur fara við stjórnun peningamála á Íslandi þeir 

komast að sitthvorri niðurstöðunni um hvert skuli stefnt. Jón Þorláksson þáverandi 

fjármálaráðherra og síðar forsætisráðherra sem skrifaði Lággengið 1924 og færir rök 

fyrir því að fella eigi gengi krónunnar og taka upp sama gengi og fyrir stríð. Ári síðar 

skrifar Pétur Halldórsson þá alþingismaður og síðar borgarstjóri Reykjavíkur Góðæri og 

gengismál, hugleiðingar stýfingarmanns gegn hágengisstefnu Jóns Þorlákssonar. Auk 
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þeirra er stuðst við Milliþinganefnd um bankamál frá árinu 1925 en þar kemur fram 

tillaga í formi lagafrumvarps um að gera Landsbankann að seðlabanka í stað 

Íslandsbanka. Jafnframt er vitnað í blaðagreinar frá árinu 1920 sem varpa ljósi á þær 

deilur sem voru um starfsemi Íslandsbanka.  

Þær seinni tíma greiningar sem eru notaðar eru þó nokkrar. Stuðst við tvær greinar úr 

bókinni Frá Kreppu til viðreisnar, þættir um hagstjórn á Íslandi á árunum 1930-1960 sem 

Jónas H. Haralz ristýrði og var gefin út af Hagfræðistofnun HÍ og Sagnfræðistofnun HÍ og 

kom út árið 2002. Guðmundur Jónsson skrifar Hagþróun og hagvöxtur á Íslandi 1914-

1960 þar sem miklum sveiflum í efnahagslífinu eru gerð skil og Jóhannesar Nordal 

Mótun peningakerfisins fyrir og eftir 1930 þar sem þróun bankakerfisins er lýst. Ásgeir 

Jónsson, nú seðlabankastjóri, hefur ítrekað fjallað um stjórnun peningamála á tímabilinu 

og er vitnað í eftirfarandi skrif hans. Greinina Um framþróun íslenska bankakerfisins úr 

Vísbendingu þar sem mótun bankakerfis á Íslandi í upphafi 20. aldarinnar er skilgreind. 

Greinina Bankahrunið 1930: Lærdómur sem ekki var dreginn sem kom út 2010 og fjallar 

um áhrif Íslandsbanka á stjórnun peningamála. Skýrslu sem hann gaf út með Hersi 

Sigurgeirssyni Áhættudreifing eða einangrun sem var gefin út af Landssamtökum 

lífeyrissjóða árið 2014 þar sem greiðslujafnaðarsaga Íslands er rakin í kafla 6 og 

skýrsluna Framtíð íslenskrar peningastefnu sem hann skrifað með Ásdísi Jónsdóttur og 

Illuga Gunnarssyni sem var gefin út af forsætisráðuneytinu árið 2018 þar er meðal 

annars fjallað um reynslu Íslendinga af norræna myntbandalaginu og veru landsins á 

gullfæti. Stuðst er við greinarnar The long history of financial boom-bust cycles in Iceland 

- Part I: Financial crises (2015) og Part II: Financial cycles (2016) sem Seðlabanki Íslands 

gaf út. Þar fjalla Bjarni G. Einarsson, Kristófer Gunnlaugsson, Þorvarður Tjörvi Ólafsson 

og Þórarinn G. Pétursson um íslenskar hagsveiflur og kreppur og nýtast þau skrif til að 

skilgreina hvað gerist í umrótinu sem fylgdi fyrri heimsstyrjöldinni og setja það í 

samhengi við aðrar kreppur á Íslandi. Upplýsingar um rekstur Íslandsbanka eru fengnar 

úr Sögu Íslandsbanka hf. og Útvegsbanka Íslands 1904-1980 sem Ólafur Björnsson, 

prófessor, skrifar og kom út árið 1981. Tölulegar staðreyndir eru oftast fengnar úr 

Hagskinnu eftir Guðmund Jónsson og Magnús S. Magnússon sem kom út árið 1997 og 

riti Þjóðhagsstofnunar Hagvöxtur og iðnvæðing: Þróun landsframleiðslu á Íslandi 1870-

1945 eftir Guðmund Jónsson sem kom út árið 1999.  
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2 Hagvaxtarþróun á Íslandi um aldamót 

Hagvaxtarþróun á Íslandi frá lokum 19. aldar og að miðri 20.  er áhugaverð. Í upphafi 

tímabilsins er Ísland eitt fátækasta land í Evrópu. Iðnvæðing og tilkoma fjármálakerfis í 

upphafi 20. aldarinnar bætir stöðu landsins en þrátt fyrir það er Ísland enn með lægstu 

landsframleiðslu á mann í Evrópu. Það er ekki fyrr en eftir seinni heimsstyrjöldina sem 

það urðu umskipti sem gerðu Íslandi kleift að ná hagsældarstigi eins og það gerðist best í 

Evrópu (Guðmundur Jónsson, 2002). 

Það hafa þó jafnan verið miklar sveiflur í efnahagslífi þjóðarinnar. Þannig var 

samdráttarskeið á Íslandi á árunum 1881-1887, þegar landsframleiðsla minnkaði um 

2,2% að meðaltali á ári. Ástæður þessa samdráttar voru búsifjar í landbúnaði vegna 

endurtekinna harðinda, mikils hafíss við Íslandsstrendur og versnandi viðskiptakjara við 

útlönd, en þau rýrnuðu um fjórðung (Guðmundur Jónsson, 1999). Á tímabili frá  1890 og 

fram til 1914 var hagvöxtur á Íslandi mestur af öllum ríkjum Vestur Evrópu  (Guðmundur 

Jónsson, 2002). Þrátt fyrir það voru lífskjör lökust á Íslandi, ásamt reyndar Finnlandi, ef 

miðað er við landsframleiðslu á mann, í ríkjum Vestur Evrópu í lok þessa tímabils. 

Landsframleiðsla nam aðeins 59% af (óvegnu) meðaltali ríkja í Vestur Evrópu. Þessi 

þróun er dregin fram á mynd 1 sem sýnir hlutfall af Íslands af meðaltali landsframleiðslu 

á mann í V-Evrópu (Maddison, 1995). 

 

Mynd 1  Hlutfall landsframleiðslu á mann af meðaltali V-Evrópu (Maddison, 1995)  
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Á myndinni er líka að finna tölur um nágrannalönd Íslands. Danmörku og Bretland 

sem voru mun betur stæð en Ísland og Noreg sem Íslendingar nálgast mjög í lífskjörum á 

hagvaxtarskeiðinu í aðdraganda fyrri heimsstyrjaldarinnar.  

Eftir fjármálakreppuna í upphafi 3. áratugarins snérist lukkan á sveif með Íslendingum 

á síðari hluta hans þegar ytri skilyrði þjóðarbúsins urðu afar hagstæð. Viðskiptakjör ná 

sögulegu hámarki árið 1928 þegar útflutningsverð hækkar um 38% og verð innflutnings 

lækkar um 6,5% (Sigurður Snævarr, 1993). Þriðji áratugurinn (1920-1930) skilaði 5,9% 

meðalhagvexti á ári. Eftir sem áður var hagvöxtur leiddur af sjávarútvegi og 

saltfiskframleiðsla var sérstaklega hagstæð (Guðmundur Jónsson, 1999). Á mynd 2 gefur 

að líta yfirlit yfir sveiflur í  landsframleiðslu á föstu verðlagi á þessum umrótatímum. 

Hagfelld ytri skilyrði í lok 3. áratugarins gera það að verkum að meðalhagvöxtur á Íslandi 

er sambærilegur og hjá öðrum Vestur Evrópuríkjum ef horft er á tímabilið frá upphafi 

fyrri heimsstyrjaldarinnar og að kreppunni miklu. Hagvöxtur á Íslandi var 1,3% á ári á 

tímabilinu 1913-1929 samanborið við 1,4% í Vestur Evrópu (Guðmundur Jónsson, 2002, 

bls. 31). Árið 1929 var velsæld á Íslandi hlutfallslega minni sem hlutfall af meðaltali 

Vestur Evrópu (57%)  en hún var fyrir stríð (59%) (sjá mynd 1). 

 

Mynd 2  Vöxtur landsframleiðslu á föstu verðlagi ársins 1945 (Guðmundur Jónsson, 1999) 

 

Í kreppunni miklu í upphafi 4. áratugarins og fram að síðari heimsstyrjöld er 

hagvöxtur á Íslandi yfir meðaltali Vestur Evrópu ríkjanna, svipaður hagvexti í Bretlandi 
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og Danmörku en nokkru lakari en á hinum Norðurlöndunum, Noregi, Svíþjóð og 

Finnlandi. Það er ekki fyrr en með miklum uppgangi í síðari heimsstyrjöldinni sem lífskjör 

á Íslandi verða sambærileg við önnur Vesturlönd. Hagvöxtur jókst mikið á árunum 1938-

1945, nam 9,2% ári. Sá uppgangur hafði þau áhrif að í lok seinni heimsstyrjaldarinnar 

voru einungis þrjú lönd með meiri landsframleiðslu á mann en Ísland: Bretland, Svíþjóð 

og Sviss. Hafa skal í huga að samanburður á hagvaxtartölur geta verið varasamar á 

stríðstímum. Útflutningur á ísfiski til Bretlands og stóraukin umsvif vegna komu herliðs 

Breta og Bandaríkjamanna skýra þennan mikla hagvöxt á Íslandi (Guðmundur Jónsson, 

2002). 

Djúpar niðursveiflur höfðu neikvæð áhrif á lífskjör Íslendinga. Til að skilja eðli þessa 

niðursveiflna er hjálplegt að styðjast við rannsóknir Bjarna G. Einarssonar o.fl. (2015) 

sem veita yfirlit yfir allar fjármálakreppur á Íslandi á árunum 1875-1913. Í rannsókn 

þeirra styðjast þeir að miklu leyti sömu gögn og stuðst er við í þessari ritgerð í umfjöllun 

sinni um hagþróun á fyrri hluta 20. aldarinnar. Þeir styðjast við skilgreiningar Reinhart og 

Rogoff (2009, 2011) á fjármálakreppum. Skilgreining á gjaldeyriskreppu er 15% veiking í 

gengi á einu ári og skilgreining á verðbólgukreppu er 20% árshækkun á verðlagi. 

Skilgreiningar á bankakreppu eru matskenndari, en horft er til áhlaups á innistæður eða 

lokun á  heildsölufjármögnun sem leiðir til lokunar banka, sameiningar eða opinberrar 

yfirtöku á umtalsverðum hluta bankakerfisins (Reinhart og Rogoff, 2009).  

Í rannsókninni eru skilgreindar ellefu gjaldeyriskreppur, fimm verðbólgukreppur og 

fimm bankakreppur.  Með því að sameina samhangandi atburði/kreppur skilgreina þeir  

sex fjármálakreppur sem koma að meðaltali á 15 ára fresti og vara í fjögur ár. Sú fyrsta, 

sem er umfjöllunarefni þessarar ritgerðar, hefst í fyrri heimsstyrjöldinni og nær til ársins 

1921. Önnur fæðist samhliða Kreppunni miklu í upphafi fjórða áratugarins. Sú þriðja 

tengist alþjóðlegri fjármálakreppu í lok fimmta áratugarins og Kóreu stríðinu. Sú fjórða, 

nánast alíslensk verður vegna aflabrests á 7. áratugnum. Sú fimmta verður í upphafi 10. 

áratugarins samhliða mörgum erlendum fjármálakreppum. Sú 6. verður 2008 samhliða 

alvarlegri alþjóðlegri fjármálakreppu. Þessar sex kreppur eiga það sameiginlegt að þeim 

fylgir fall í eftirspurn, þó fallið eigi sér mismunandi skýringar. Í kjölfarið eða samhliða 

verður gjaldeyriskreppa. Í fjórum af sex skiptum leiðir gjaldeyriskreppan af sér 

bankakreppu. Þessar sex fjármálakreppur eiga líka það sameiginlegt að leiða til þess að 
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niðursveiflurnar verða tvöfalt dýpri en búast mætti við í hefðbundinni hagsveiflu (e. 

regular business cycle downturn) og  tvöfalt lengri (Bjarni G. Einarsson o.fl., 2015). 

 Niðurstöðurnar og gögnin eru líka nýtt til að skoða fylgni við hagsveiflur erlendra 

ríkja. Þá komast þeir  að því að fjármálakrísur og -sveiflur (e. financial cycles) á Íslandi 

fylgja þeim bandarísku vel (Bjarni G. Einarsson o.fl., 2016). Oft með eins til tveggja ára 

töfum. Þrátt fyrir góð tengsl Íslendinga við Bretland, Noreg og Danmörk þá eru líkindin 

sveiflnanna meiri við þær bandarísku og líkindin fara vaxandi með tíma. En fyrri hluta 20. 

aldarinnar hafa sveiflurnar á Íslandi líka fylgni við þær dönsku 

2.1 Þróun fjármálakerfis og sjávarútvegs lyftir lífskjörum 

Á 19. öld fóru hugmyndir um íslenskt bankakerfi að þróast. Þroskaðri bankastarfsemi var 

þá starfrækt um alla Norður- og Vestur Evrópu (Ólafur Björnsson, 1981). Landsbankinn 

tók til starfa árið 1886 og um aldamótin 1900 voru 24 sparisjóðir starfandi. Þrátt fyrir 

það voru voru bankaviðskipti enn óþroskuð og snérust um beina milligöngu á peningum 

og engin peningamargföldun var til staðar. Þetta breyttist með stofnun Íslandsbanka þá 

fór íslenskt bankakerfi af frumstigi í þróunarstiga bankaviðskipta sem einkennist af 

beinni fjármálalegri milligöngu og yfir á annað stigið þegar bankainnistæður eru fyrst 

notaðar sem gjaldmiðill. Til bankakerfi verður bankakerfi í fyrsta sinn „í þeim skilningi að 

innistæður væru notaðar sem gjaldmiðill í viðskiptum. (Ásgeir Jónsson, bls. 24, 2004)“ 

Velgengni og tæknivæðing í sjávarútvegi kallaði á stærri fjárfestingar en áður og bjó til 

þörf fyrir öflugri bankastarfsemi. Þörf var fyrir ávöxtun sparnaðar og skortur á rekstrar- 

og stofnlánum til atvinnulífsins. En þessir þættir eru ástæða þess að þróun frumstæðs 

fjármálamarkaðs leiðir til aukinnar velferðar (Matthews og Thompson, 2005).  

Stofnun Íslandsbanka átti sér langan aðdraganda. Um miðja nítjánda öld voru 

þreifingar á milli Alþingis og danska þjóðbankans um stofnun sparisjóða á Íslandi. Þær 

þreifingar báru árangur árið 1868 þegar sparisjóður var stofnaður í Norður Múlasýslu og 

í Reykjavík árið 1872 en hann var síðar sameinaður Landsbankanum (Ólafur Björnsson, 

1981). Fleiri sparisjóðir voru stofnaðir í kjölfarið. Ágreiningur var uppi um hvernig 

lánastofnanirnar ættu að starfa á landinu. Átti að stofna til hefðbundinnar 

bankastarfsemi þar sem seðlaútgáfa væri leyfð eða veðlánastofnunar sem veitti lán 

gegn fasteignaveði. Tekist var á um þessa spurningu. Tvisvar, árin 1881 og 1883, 

samþykkti neðri deild Alþingis stofnun lánafélags en efri deildin samþykkti stofnun 
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viðskiptabanka sem hafði það í för með sér að engar breytingar urðu. Það var svo árið 

1885 sem frumvarp um stofnun Landsbankans fékk brautargengi, en danski þjóðbankinn 

hafði verið fenginn til að leysa hnútinn sem málið var fast í. Landssjóður Íslands var 

eigandi bankans og veitti honum takmarkað fé. Landssjóður mátti gefa út 

óinnleysanlega seðla fyrir því fé. Starfssemi bankans fólst í verslun með erlenda peninga 

og verðbréf, kaup á víxlum og veitingu lána gegn sjálfskuldarábyrgð og veðum í fasteign. 

Áður voru lán gegn veði í fasteign ekki hluti af almennri bankastarfssemi (Ólafur 

Björnsson, 1981).  

Árið 1899 sammæltust Alþingismenn um þörf væri fyrir öflugri lánastofnun  en 

Landsbankann til að mæta aukinni útlánaþörf. Helstu rökin voru ör þéttbýlismyndun 

áratuginn á undan sem kallaði á fjárfestingar og minni útlánageta í kjölfar banns Breta 

við innflutningi sauðfjár frá Íslandi. Bretarnir höfðu borgað í gullpeningum, ekki vörum 

eins og algengt var, og við það minnkaði peningamagn og getan til fjárfestinga. 

Umræðurnar um stofnun bankans komu til vegna tilboðs danskra kaupmanna um 

stofnun banka með hlutafélagsformi. Helstu ástæða þess að horft var fremur til 

hlutafélagsformsins heldur en eflingar Landsbankans var sú að það var talið ódýrari og 

áhættuminni leið. Lög um stofnun Íslandsbanka nr. I.4 voru samþykkt árið 1902. Þau 

byggðu á frumvarpi sem upphaflega hafði verið lagt fram á Alþingi árið 1899. Ýmsar 

athugasemdir og tillögur að breytingum höfðu komið fram. Mikilvægastar voru líklega 

þær sem komu frá danska þjóðbankanum og aðkoma hans er talin eiga drjúgan þátt í  að 

samstaða náðist á þingi um stofnun banka. Íslandsbanki fékk starfsleyfi til 30 ára. 

Hámark var á hlutafé og það var ákveðið þrjár milljónir króna. Hámark á seðlaútgáfu 

banans var ákveðið 2,5 milljónir króna og átti helmingur útgefinna seðla þurfti að vera 

tryggður með gulli. Gengi íslensku krónunnar var haft jafnt við þá dönsku. Fulltrúaráð 

(stjórn) bankans var skipuð þremur fulltrúum frá Alþingi Íslands, þremur hluthöfum og 

ráðgjafa Íslands sem var oddamaður. Tryggt var að landssjóður ætti forkaupsrétt á 2/5 

af hlutafé bankans og gæti þannig alltaf átt möguleika á einum af fulltrúum hlutahafa í 

stjórn bankans og þannig haft meirihluta í ráðinu. Þegar lögin voru loksins samþykkt var 

líka fallið frá hugmynd um að leggja niður Landsbankann en það átti stóran þátt í að 

veita lögunum brautargengi. Erfiðlega gekk að afla hlutafjár og tókst það ekki fyrr en rétt 

áður en tilskilinn frestur til þess rann út haustið 1903. Þá stofnuðu Privatbanken í 

Kaupmannahöfn, Centralbankinn í Kristjaníu (Osló) og fjármálafyrirtækið Rubin & Bing í 
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Kaupmannahöfn hlutafélag sem lagði fram nægilegt hlutafé, tvær milljónir króna, til 

þess að geta stofnað Íslandsbanka. Bankinn opnaði þann 7. júní 1904. Ólafur Björnsson 

(1981) segir að rekstur Íslandsbanka hafi gengið vel fyrstu árin. Úthlutaður arður fór 

aldrei niður fyrir 5,5% af eigið fé. En hann varð líka fyrir áföllum. Hlutafé var aukið í 

bankanum árið 1907 í þær þrjár milljónir sem heimilt var samkvæmt lögum um stofnun 

bankans. Sama ár var samþykkt á Alþingi að hlutafé bankans mætti verða 5 milljónir 

króna. En ekki tókst að selja hlutina, hvorki á Íslandi né í Danmörku. Árið 1913 fóru 

fréttir að berast til hluthafa í Danmörku að lánasafn bankans væri ekki jafn gott og af 

væri látið. Orðrómurinn var sá að stór lántakandi bankans Milljónafélagið (H/f Pétur 

Thorsteinsson & co) væri í vandræðum og hlutabréfaverð bankans í dönsku kauphöllinni 

fór lækkandi. Milljónafélagið fór í þrot í ársbyrjun 1914 og orsakaði það fyrstu stóru 

afskriftarnar í bókum Íslandsbanka (Ólafur Björnsson, 1981).  

Við stofnun Íslandsbanka komu tvær milljónir króna til landsins í formi hlutafjár. Það 

nam 7,5% af áætlaðri landsframleiðslu þess tíma. Líklega varð tilkoma Íslandsbanka til 

þess að flýta togaravæðingu Íslands. En hlutaféð nam verðmæti 18-24 togara. 

Landsbankinn hafði varfærna afstöðu gagnvart sjávarútveginum, bankinn lánaði honum 

til skemmri tíma en til landbúnaðar og bankinn hafði takmarkaða útlánagetu og lítið sem 

ekkert aðgengi að erlendu fé. Velgengni sjávarútvegsins varð mikil, sem dæmi þá 

borgaði fyrsti togarinn sem var smíðaður fyrir Íslendinga, Jón forseti, sig upp á þremur 

árum, 1910-1912 (Sigurður Snævarr, 1993). Í bókinni Saga sjávarútvegs segir Jón Þ. Þór 

(2003) að á örfáum árum í upphafi 20. aldarinnar hafi fiskiskipaflotinn verið vélvæddur, 

vélbátar stórir og smáir hafi leyst af árabáta og þilskip. Hann segir að breytingunum 

verði helst líkt við byltingu. Ályktanir Guðmundar Jónssonar (2002) eru á sömu nótum 

en hann segir að í litlum ríkjum sé eðlilegt að ein atvinnugrein leiði hagvöxt við 

iðnvæðingu og í tilfelli Íslands var það sjávarútvegurinn. Ásgeir Jónsson og Hersir 

Sigurgeirsson stíga síðan fastar niður en Jón Þ. og segja að iðnbyltingin hafi verið að 

hefjast á Íslandi árið 1904. Þá „fengu Íslendingar framkvæmdavaldið heim með fyrsta 

ráðherranum og fyrsta einkabankinn – Íslandsbanki – opnaði dyr sínar fyrir 

viðskiptavinum. Rétt handan við hornið voru togarar og þéttbýlismyndum“ (bls. 87, 

2014). 
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3 Norræna myntbandalagið 

Íslenska krónan var jafngild þeirri dönsku allt fram til ársins 1922. Danir voru meðlimir í 

norræna myntbandalaginu ásamt Svíum og Norðmönnum. Tilurð myntbandalagsins og 

þær skuldbindingar sem í því fólust fyrir aðildarríki þess hafði áhrif á efnahagsþróun á 

Íslandi. Áhugaverðar rannsóknir hafa verið gerðir á hagkvæmni myntbandalagsins og 

eru þær niðurstöður notaðar síðar í þessum kafla til að meta hvort það hafi verið 

hagfellt að tengja íslensku krónuna við þá dönsku.  

3.1 Fræðileg umfjöllun um myntbandalög 

Umræðan um hvaða svæði eru hentug til að hafa sama gjaldmiðil hefur staðið lengi. 

Hawkins og Mason (2003) segja að skrif John Stuart Mill frá 1848  gefa til kynna að 

hagstæðast væri að hafa einn gjaldmiðil fyrir allan heiminn til að auðvelda viðskipti 

öllum til hagsbóta þarf að skoða í víðara þjóðhagfræðilegu samhengi. Þetta álykta þeir 

út frá skrifum Mill um að viðskipti á milli siðaðra þjóða væru enn það frumstæð (e. 

barbarism) að næstum allar þjóðir kysu að hafa sinn eigin gjaldmiðil út af 

þjóðerniskennd sinni þrátt fyrir þeirra eigið tap og nágranna þeirra af því að verða með 

sitt hvorn gjaldmiðilinn. Hawkins og Mason, (2003) verð og laun vera tregbreytanleg og 

þess vegna sé erfitt að aðlagast breytingum á raungengi með lækkun á launum og 

verðum. Lækkun viðskiptakostnaðar við að hafa stórt myntsvæði þarf að meta samhliða 

kostum þess að geta rekið sjálfstæða peningamálastefnu til að tryggja stöðugleika.  

3.1.1 Mundell 

Mundell skrifaði grein árið 1961 um hagkvæm svæði til að mynda myntbandalög1. Í 

upphafi greinar sinnar segir Mundell að spurningin um hvað sé hagkvæmt myntsvæði 

virðist í fyrstu vera fyrst og fremst fræðilegs eðlis þar sem ólíklegt væri að pólitísk 

samstaða mundi nást um að leggja niður myntir einstakra landa. Þegar nánar er skoðað, 

segir Mundell, að þjóðir muni lenda í efnahagslegum erfiðleikum vegna þess að svæði 

með sameiginlegan gjaldmiðil uppfylli ekki skilyrði um hagkvæm svæði til að mynda 

 

1 Síðar fékk hann Nóbelsverðlaunin í hagfræði m.a. fyrir skrif sínum hagkvæm myntsvæði. 
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myntbandalög. Greinin væri því mikilvæg til að lýsa eðli og áhrifum gjaldmiðla sem lítil 

fræðileg umfjöllun hafi verið um. Auk þess hafði sú umfjöllun ekki verið nýtt sem skyldi 

við lausn á vandamálum tengdum hagsstjórn.  

Breyting á eftirspurn í landi eða á myntsvæði verður til þess að eftirspurn getur aukist 

á einu myntsvæði en dregist saman á öðru myntsvæði. Það leiðir til þess að verðlag ætti 

að hækka í landinu þar sem eftirspurn eykst. Sé verðbólgu leyft að fara af stað í landinu 

þá auðveldar það landinu sem varð fyrir falli í eftirspurn að aðlagast. Grípi stjórnvöld í 

landinu sem eftirspurnin er að aukast til aðgerða til að halda aftur af verðbólgu og verja 

fastgengisstefnu sína, eða veru í myntbandalagi, leiðir það til meiri erfiðleika fyrir landið 

sem varð fyrir falli í eftirspurn. Gert er ráð fyrir að laun og verðlag geti ekki lækkað sé 

litið til skamms tíma. Þá er eina leiðin til aðlögunar, fyrir landið sem varð fyrir falli í 

eftirspurn, að raunlandsframleiðsla minnki og atvinnuleysi aukist. Til að vinna gegn 

atvinnuleysinu yrði peningamagn aukið með tilheyrandi verðhækkunum. Þær mundu 

leiða til aftur til verðbólguþrýstings í landinu þar sem eftirspurnin jókst í upphafi. Komin 

er af stað hringrás sem Mundell lýsti í grein sinn árið 1961. Hringrásin leiðir til þess að 

lönd/svæði sem verja fastgengi sín á milli eða eru í myntbandalagi eru með 

verðbólgubjögun (e. inflation bias). (Nánari umfjöllun um kenningar Mundell er að finna 

í kafla 4.2.1 Stjórnun efnahagsmála við fastgengisstefnu og kenningar Mundell). 

Af þessu leiðir Mundell að myntsvæði sem inniheldur lönd sem eiga í viðskiptum 

hvort við annað og eru með ólíka hagsveiflu ræðst verðbólga af atvinnuleysi í löndunum 

sem eru rekin með halla. Á svæði sem inniheldur lönd sem eiga í viðskiptum hvort við 

annað og eru með ólíka hagsveiflu en eru ekki í myntbandalagi ræðst atvinnuleysi í 

löndum sem eru rekin með halla af verðbólgu í löndunum sem er rekin með afgangi. 

Fræðilega væri hægt að útrýma atvinnuleysi í heiminum ef seðlabankar samþykktu að 

aðlögun ætti að eiga sér stað með verðbólgu í löndum sem skiluðu afgangi. Sama 

markmið mætti ná með stofnun alheimsseðlabanka sem gæti prentað peninga fyrir alla. 

Hvorug leiðin getur þó leitt til fullrar atvinnu og verðstöðugleika. Ástæðan er sú að 

heimurinn er ekki hagkvæmt myntsvæði (Mundell, 1961).  

Hagkvæm myntsvæði eru þau landssvæði þar sem hreyfanleiki framleiðsluþátta (e. 

factor mobility) er mikill. Hreyfanleiki framleiðsluþátta er skilgreindur sem hreyfanleiki 

vinnuafls, fjármagns og auðlinda (Arnór Sighvatsson, 2004). Erfitt er að skilgreina 



 

21 

hvenær hreyfanleiki framleiðsluþátta er  nægur til þess að hann leggi grunn að 

hagkvæmu myntsvæði. Víddir sem horfa þarf til eru bæði landfræðilegar og háðar 

atvinnuvegum (e. industrial).  Ásamt því að þær eru líklegar til breytast yfir tíma með 

breytingum í stjórnmála- og efnahagslífi. Út frá þessu mætti álykta að hagstæðast væri 

að vera með það mörg myntsvæði að hægt væri að bregðast við atvinnuleysi vegna 

lítillar hreyfingar á vinnuafli á einstökum svæðum, óháð því hversu lítil þau eru, með 

gengisfellingu. Almenn skynsemi segir að það væri ekki skynsamlegt. Kostnaður við 

reksturs margra gjaldmiðla yrði íþyngjandi, kostnaður við gjaldmiðilsviðskipti eykst eftir 

því sem myntirnar yrðu fleiri og draga mundi úr viðskiptum. Þess vegna eru til efri mörk 

á fjölda myntsvæða í heiminum.  

Í grein sinni telur Mundell (1961) upp skilyrði sem fljótandi myntir verða að uppfylla 

til að teljast nothæfar og skilvirkar í nútíma hagkerfi: 

1. Að verðlag í heiminum sé stöðugt að teknu tilliti til spákaupmennsku með 

myntir.  

2. Að sveiflur í gengi gjaldmiðilsins hafi ekki slæm áhrif á inn- og 

útflutningsgreinar á samkeppnismarkaði.  

3. Að hægt sé að verja sig fyrir áhættu vegna gengisbreytinga á afleiðumarkaði.  

4. Að seðlabankar misnoti ekki stöðu sína sem einkasali í spákaupmennsku (e. 

will refrain from monopolistic speculation) 

5. Að stöðugleika í peningamálum sé viðhaldið þrátt fyrir að pólitískar óvinsældir 

vegna gengisfalls.  

6. Að vernd lántaka og lánveitenda séu varin til að tryggja fjármagnsflæði til 

landsins til langs tíma.  

7. Lán og hagnaður sé ekki tengd gengisvísitölu sem er undir miklum áhrifum af 

innflutningsverðum.  

Vandinn við að finna hagkvæm myntsvæði er ekki bundinn við að finna landsvæði 

sem eru hentug því myntir er taldar tákn fyrir  fullveldi þjóða. Þess vegna getur verið 

erfitt að stokka upp myntsvæði til að búa til ný nema á svæðum þar sem þjóðir hafa 

gefið eftir hluta af fullveldi sínu. Rökin fyrir fljótandi gengi eru mest þegar þjóðin 

(landsvæðið) er með mikinn hreyfanleika framleiðsluþátta innan hagkerfisins en lítinn 
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hreyfanleika framleiðsluþátta inn og út úr hagkerfinu. Ef hreyfanleiki er ekki til staðar 

innan hagkerfisins verða jöfnunaraðgerðir erfiðar og atvinnuleysi líklegt til að vera 

mismunandi á sitthvorum svæðunum innan hagkerfisins. Ef hreyfanleiki inn og út úr 

hagkerfinu er til staðar þá er fljótandi gengi óþarft og getur jafnvel haft slæm áhrif.  

Mundell (1973) skrifaði síðar að það gæti verið hagstætt fyrir lönd sem væru með 

ólíkt uppbyggt efnahagslíf að vera með sameiginlegan gjaldeyrisvaraforða. Þá mundi 

land sem yrði fyrir útflæði gjaldeyris ganga á gjaldeyrisforðann á meðan önnur lönd 

mundu á sama tíma safna gjaldeyri og verja gjaldaeyrisvaraforðann. Þannig næðist betri 

áhættudreifing með því að hafa sameiginlegan gjaldeyrisvaraforða (e. pooling reserves). 

Fræðilega er hægt að vera með sameiginlegan gjaldeyrisvarafora án þess að hafa 

sameiginlega mynt en gjaldmiðlasamruni sé heppilegri samhliða vegna þess að hann 

stuðlar að jafnari vexti í einkaneyslu (Hawkins og Mason, 2003).  

Síðar hefur verið fjallað um fleiri atriði en hreyfanleika framleiðsluþátta sem ráða því 

hvaða svæði myndi hagkvæm myntsvæði. Í yfirlitsgrein um hagkvæm myntsvæði telur 

Broz (2005) að sveigjanleiki launa og verðlags, opið hagkerfi, fjölbreyttar 

útflutningsafurðir, fátíðir peningaskellir (e. monetary shocks) séu allt þættir sem eru 

líklegir til þess að stuðla að því að hagkvæmara sé að vera hluti af stærra myntsvæði, 

ásamt því að stór (e. dominant) mótaðili í milliríkjaviðskiptum sé hluti af eða verði hluti 

myntsvæðinu. Aftur á móti er aukin stærð hagkerfis, skilvirk peningamálastefna, 

trúverðugir stjórnendur peningamála, tíðir raunskellir (e. real shocks) allt þættir sem 

stuðla að því að óhagkvæmara sé að vera hluti af stærra myntsvæði. Það að verða hluti 

af myntsvæði leiðir til þess að viðskipti aukast, hagsveiflur verða líkari og sérhæfing 

einstakra svæða innan myntsvæðisins getur aukist. Af því leiðir að svæði hafa meiri hag 

af því að vera hluti af myntsvæði eftir inngöngu (e. ex post).  

3.1.2 Litlar myntir og lítil myntsvæði.  

Því stærra sem hagkerfi á bak við mynt á hagkvæmu myntsvæði því auðveldara er að 

uppfylla skilyrðin sem Mundell setur fram fyrir fljótandi myntir. Auk þess leiðir rekstur 

lítilla myntsvæða til margskonar velferðartaps séu þau sett í rekstrarhagfræðilegt 

samhengi. Gengissveiflur leiða til verðbólgu ásamt því valda hlutfallslegum 

verðbreytingum á innfluttum vörum og þeim sem eru framleiddar á heimamarkaði sem 

veldur óhagkvæmni. Það fer illa saman við hlutverk peninga sem gjaldmiðill í 
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viðskiptum, reiknieining og leið til þess að geyma að verðmæti. Allir þessir þættir leiða 

til þess að að auðvelda viðskipti og samningagerð. Sé gjaldmiðill lítill, verðbólga 

viðvarandi og flökt í hlutfallslegum verðum  nýtast peningarnir verr til að sinna þessum 

hlutverkum sínum. Arnór Sighvatsson (2004) segir að það auki óvissu í viðskiptum og 

samningagerð með tilheyrandi tapi. Hann segir gjaldmiðlaóvissu líklega til að draga úr 

utanríkissviðskiptum samkvæmt fjölda rannsókna. Sveiflur í gengi torvelda allar 

fjárfestingaákvarðanir. Erfitt er að fyrir innlendan framleiðanda að byggja upp 

framleiðslu til útflutnings ef gengisstyrking getur kippt fótunum undan arðsemi 

viðskiptanna. Sama á í raun við um þá sem stunda innflutning til landsins, gengisfelling 

mundi leiða til minni eftirspurnar. Þessar sveiflur geta því leitt til þess að ekki er hægt að 

ná fullri stærðarhagkvæmni í nýtingu framleiðsluþátta. Nýjar kenningar í 

alþjóðahagfræði hafa verið settar fram um að viðskipti með vörur sem ekki eru 

fullkomnar staðkvæmdarvörur og sjálfskapandi tækninýjungar leiði til enn meiri ábata af 

alþjóðaviðskiptum en áður var talið. Það gerist með aukinni samnýtingu á tækni, flæði 

hugmynda og þekkingar (Breedon og Pétursson, 2004). Sá ábati kemur til viðbótar við 

hinn klassíska skilning á ábata alþjóðaviðskipta. Hann kemur fram þegar framleiðsla á 

vörum fer fram í löndum sem hafa hlutfallslega yfirburði m.a. vegna aðgengi að tækni og 

auðlindum.  

Rose (2000) sýndi fram á að utanríkisviðskipti lands sem gengi í myntbandalag gætu 

allt að þrefaldast. Í rannsókninni notaði hann gagnasafn sem innihélt að stórum hluta 

lönd sem voru lítil og vanþróuð. Niðurstöður hans urðu umdeildar og ári síðar gerði 

Rose (2001) rannsókn á löndum sem voru sambærileg þeim sem höfðu tekið upp evru 

og fann að aukning utanríkisviðskipta jókst um 21-43% við það að ganga í myntbandalag 

(Breedon og Pétursson, 2004). Rannsóknir Breedon og Pétursson (2004) benda til þess 

að 60% aukning gæti orðið viðskiptum Íslands við lönd sem væru aðilar að evru svæðinu 

ef Ísland tæki upp evru, án þess að koma niður á öðrum utanríkisviðskiptum. Áhrifin 

mundu verða enn meiri ef Svíþjóð, Danmörk og Bretland yrðu einnig hluti af 

evrusvæðinu. Við að ganga í myntbandalag er ekki hægt að aðlaga gengi að breyttum 

aðstæðum. Þrátt fyrir það hafa rannsóknir ekki sýnt fram á minni sveiflur í einkaneyslu 

lítilla landa með eigin gjaldmiðil. Sjálfstæð peningamálastjórnun getur magnað upp 

sveiflur í efnahagslífinu og haft þannig skaðlega áhrif. Sérstaklega í smáríkjum þar sem 

erfitt er að spá fyrir um gengisþróun. Þar geta ófyrirsjáanlegir atburðir geta haft 
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öfgakennd áhrif á gengi. Fljótandi gengi (vera utan myntbandalags) getur líka viðhaldið 

einhæfni atvinnulífs. Þegar raun-, framboðs- eða eftirspurnarskellir verður aðlögun í 

gegnum gengisbreytingar til að hjálpa þeim geirum atvinnulífsins sem verða fyrir 

áföllum á kostnað annarra. Samhliða verður að minnast á kenningar sem segja þátttaka í 

myntbandalagi geti leitt til meiri sérhæfingar atvinnulífsins og gert samfélagið 

viðkvæmara skellum sem hafa áhrif á undirstöðuatvinnugreinar (Arnór Sighvatsson, 

2004).  

3.2 Tilurð og árangur norræna myntbandalagsins 

Norræna myntbandalagið var stofnað árið 1873 og leið undir lok árið 1921. Ísland átti 

óbeina aðild að bandalaginu vegna fasttengingu íslensku krónunnar við þá dönsku. Í 

kafla 3.2.1 verður fjallað um sögu myndbandalagsins og í kafla 3.2.2 verður fjallað um 

rannsóknir sem hafa verið gerðar um hagkvæmni þess.  

3.2.1 Saga norræna myntbandalagsins 

Margar tilraunir voru gerðar til að mynda myntbandalög á 19. öldinni. Tilraunirnar 

heppnuðust í Þýskalandi og Ítalíu þegar minni ríki mynduðu pólitísk bandalög og 

sameinuðust undir fullveldi eins ríkis og samhliða var tekin upp sameiginleg mynt og 

seðlabanki stofnaður. Þetta gerðist á Ítalíu á sjöunda áratug 19. aldarinnar og í 

Þýskalandi á áttunda áratugnum. Myntbandalög urðu einnig til í gegnum samstarf 

sjálfstæðra landa sem hvert hafði sinn seðlabanka. 1865 var Latneska myntbandalagið 

(e. Latin monetary union) stofnað. Frakkland, Ítalía, Belgía og Sviss voru stofnþjóðir þess 

en Grikkland varð hluti af því árið 1868. Myntbandalagið byggði á að fasttengja ólíka 

gjaldmiðla landanna við við gull og silfur (Bergman og Jonung, 2010). Árið 1872 í 

Stokkhólmi var skrifað undir samkomulag um stofnun Norræna myntbandalagsins. 

Önnur myntbandalög voru ekki stofnuð í Evrópu fyrir  fyrri heimsstyrjöldina (Bergman 

og Jonung, 2010).   

Löndin sem áttu aðild að samkomulaginu í Stokkhólmi voru Svíþjóð, Danmörk og 

Noregur. Þing landanna þurftu að staðfesta samkomulagið. Sænska og danska þingið 

gengu að samkomulaginu en norska þingið hafnaði aðild. Andstaðan við samkomulagið 

minnkaði hratt í Noregi. Árið 1875, þremur árum eftir að samkomulagið í Stokkhólmi var 
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undirritað, samþykkti norska þingið aðild að myntbandalaginu (Bergman og Jonung, 

2010).  

Fundurinn í Stokkhólmi árið 1872 var þriðji í röð funda sem hagfræðingar þjóðanna 

höfðu átt sín á milli. Fundir höfðu verið haldnir árið 1863 og 1866. Á fundunum voru að 

minnsta kosti fimm möguleikar ræddir (Henriksen og Kærgard, 1995):  

1. Ganga í latneska myntbandalagið 

2. Ganga í þýska myntbandalagið  

3. Nota sterlingspundið 

4. Byggja gjaldmiðlakerfi á gullfæti þar sem aðal einingin (e. main unit) væri fimm 

gramma mynt sem væri 90% úr gulli og 10% úr kopar.  

5. Að framleiða peninga sem væri sem líkastir gamla silfur kerfinu en þó þannig 

að þeir væru ekki notaðir í öðrum löndum. 

Á fundum þessa hagfræðinga voru önnur mál er vörðuðu samskipti landanna rædd. 

Meðal tilagna sem voru ræddar var að gera viðskipti á milli landanna frjáls. 

Hagfræðingarnir kusu gegn þeirri tillögu (Henriksen og Kærgard, 1995) en sú niðurstaða 

er úr takti við hagfræðikenningar nútímans um ábata af auknum viðskiptum. Allan 

tímann sem myntbandalagið var við lýði voru frjáls viðskipti leyfð í Danmörku (Bergman 

og Jonung, 2010).  

Áður en myntbandalagið var stofnað höfðu myntir landanna verið tengdar silfri.   Eftir 

stofnun bandalagsins voru myntirnar tengdar við gullfót. Löndin héldu stjórn og fullveldi 

yfir peningamála stefnu sinni. Gulltengingin þjónaði sem akkeri peningastefnunnar. 

Löndin samþykktu að deila upplýsingum um allar peningalega aðgerðir einu sinni ári þar 

á meðal upplýsingum um prentun og innköllun á peningum. Þetta var gert til að skapa 

traust á milli landanna þriggja og til að seðlabankar landanna gætu fylgst með aðgerðum 

hvors annars og þannig samræmt sínar aðgerðir. Seðlabankar landanna þriggja gáfu 

áfram út sitthvorar myntirnar en samþykktu gull og aðrar málm (e. token) myntir gefnar 

út af öðrum seðlabönkum sem áttu aðild að samstarfinu sem lögmæta gjaldmiðla 

(Bergman og Jonung, 2010). Þó að samkomulagið hafi ekki kveðið á um að 
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peningaseðlar landanna væru gjaldgengir hjá hvoru öðru þá samþykkti seðlabanki 

Svíþjóðar bæði danska og norska seðla þegar myntbandalagið var stofnað. Formleg 

samþykkt þess efnis var gerð á milli Noregs og Svíþjóðar árið 1894 og Danmörk varð aðili 

að samkomulaginu árið 1901 (Bergman, 1999). Árið 1895 samþykktu seðlabankarnir að 

veita hvor öðrum lánalínur í annarri mynt en heimamynt lánatakandans. Sú ráðstöfun er 

talin hafa fært löndin enn nær hvort öðru en gullfóturinn gerði (Bergman og Jonung, 

2010). Árið 1905 slitnaði upp úr stjórnmálabandalagi (e. political union) Svíþjóðar og 

Noregs. Samhliða hættu seðlabankar landanna að samþykkja seðla hvors annars 

(Bergman, 1999). Að öðru leiti stóð myntbandalagið áfram. 

Þegar fyrri heimsstyrjöldin hófst fóru gjaldmiðlarnir af gullfæti og forsendur 

myntbandalagsins því brostnar. Gengi myntanna hélst fyrst um sinn óbreytt. Fyrstu ár 

stríðsins jókst útflutningur Dana og Norðmanna mikið. Á sama tíma jókst peningamagn í 

löndunum. Vöxturinn var meiri í Svíþjóð vegna útflutnings á járni og timbri til Þjóðaverja 

sem nýttu til framleiðslu á hergögnum (Ásgeir Jónsson o.fl., 2018). Þegar 

útflutningstekjur Dana og Norðmanna gengu til baka varð það til þess að peningar 

fluttust til Svíþjóðar og settu pressu á gengi dönsku og norsku krónunnar. Í lok ársins 

1915 féll gengi gjaldmiðlana gagnvart sænsku krónunni. Árið 1916 fengu Svíar samþykkt 

viðskiptabann á gull í Skandinavíu. Viðskiptabannið dugaði ekki til þess að stöðva 

innflutning á gull og öðrum málm myntum (e. token) til Svíþjóðar. Myntirnar voru 

verðmeiri í Svíþjóð vegna veikingar hinna gjaldmiðlana. Árið 1921 var myntbandalaginu 

formlega slitið.  

3.2.2 Var norræna myntbandalagið hagkvæmt? 

Á gjaldeyrismörkuðum landanna sem áttu aðild að myntbandalaginu var skráð gengi 

gjaldmiðlanna mismunandi þrátt fyrir að myntirnar væru fasttengdar við gullfót. Það er 

misræmi sem var þekkt á þessum tíma í öðrum myntbandalögum. Misræmið er talið 

minna á milli landa sem eiga aðild að myntbandalagi og samþykkja myntir hvors annars 

sem lögeyri (Bergman og Jonung, 2010). Minni sveiflur voru innbyrðis á milli sænsku, 

dönsku og norsku krónanna en við aðrar myntar voru á gjaldeyrismarkaði. Til dæmis 

voru tvöfalt meiri sveiflur í gengi sænsku krónunnar gagnvart þýska markinu en dönsku 

krónunni. Aukin gengisstöðugleiki auðveldaði viðskipti á milli landanna.  
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Þessi gengisstöðugleiki leiddi til þess að vaxtastig landanna hélst í hendur eins og 

lögmálið um óvarið vaxtajafnvægi spáir fyrir um. Þetta leiddi til þess að 

fjármálamarkaðir aðlöguðust (e. financial integration) hvor öðrum. Myntbandalagið 

byggði á gullfæti eins og aðrir gjaldmiðlar í Evrópu. Vaxtastig landa innan 

myntbandalagsins hélst í hendur og minni sveiflur þeirra á milli en gagnvart öðrum 

myntum á gullfæti.  Vaxtastigið var þó í takti við hreyfingar annarsstaðar í Evrópu 

(Henriksen og Kærgard, 1995).  

Hagkerfi landanna voru ólík að uppbyggingu. Í Danmörku var landbúnaður 

mikilvægasta útflutningsafurðin, sjávarafurðir í Noregi og timbur og önnur 

iðnaðarframleiðsla í Svíþjóð (Bergman, 1999). Stærstu kaupendur útflutningsvaranna 

voru Bretar og Þjóðverjar. Flutningur vinnuafls á milla landa breyttist ekki með tilkomu 

myntbandalagsins. En fólksfjöldaþróun var mismunandi á milli landanna. Fólkfjölgun var 

stöðug í Danmörku og Noregi en sveiflaðist meira í Svíþjóð. Skiptar skoðanir eru um 

hvort milliríkjaviðskipti á milli landanna hafa aukist með tilkomu myntbandalagsins. Á 

meðan bandalagið varði lækkaði hlutfall milliríkjaviðskipta milli Svíþjóðar og Danmerkur 

sem hlutfall af heildarviðskiptum, þvert á það sem hefði mátt búast við (Henriksen og 

Kærgard, 1995). Það getur að hluta til skýrst af því að tollar hömluðu viðskiptum, löndin 

mynduðu ekki tollabandalag samhliða myndbandalaginu, og ef ekki hefði verið fyrir 

myntbandalagið þá hefði geta dregið enn frekar úr viðskiptum á milli landanna. Á 

þessum tíma treystu löndin þrjú treystu mikið á útflutning tengdum náttúruauðlindum 

(landbúnaðarland þar með talið) og á tímabilinu jókst sérhæfing við vinnslu á 

hráefnunum sem voru notuð til útflutnings og eftirspurn eftir innfluttum vörum frá 

þróaðri löndum jókst. Þessum þörfum var ekki hægt að uppfylla með viðskiptum innan 

myntbandalagsins (Henriksen og Kærgard, 1995). Eins þarf að hafa í huga að áður en 

myntbandalagið var stofnað voru gjaldmiðlar landanna notaðir utan heimalandsins þrátt 

fyrir að formlegt myntbandalag væri ekki við lýði (Henriksen og Kærgard, 1995).  

Bergman (1999) skoðaði hvort norræna myntbandalagið hafi verið hagkvæmt 

myntsvæði. Athugað var hvort kerfislæg áföll (e. structural shocks) í hagkerfinu væru 

samhverf. Niðurstöðurnar sýndu að kerfislæg áföll væru ekki mjög (e. highly) samhverf 

og sú ályktun dregin að norræna myntbandalagið hafi ekki verið hagkvæmt myntsvæði. 

Bergman og Jonung (2010) komust að því að hagsveiflur ríkjanna urðu ekki líkari hvor 
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annarri við stofnun myntbandalagsins, þvert á það sem almennt er talið að eigi að 

gerast. Hagsveiflurnar voru þó líkari á meðan myntbandalagið stóð heldur en árunum 

eftir að það liðaðist í sundur. Rannsóknirnar sem stuðst var við fólust í einfaldri kross 

fylgni greiningu (e. cross correlation analysis) og mat á tveimur tegundum af þátta 

greiningum (e. factor model).  

Fyrirkomulag og framkvæmd norræna myntbandalagsins er talið vel heppnað. Á 

meðan myntbandalagið var við lýði þá hélt tengingin við gullfót.  Litið var til góðs 

árangurs þess þegar peningakerfi heimsins var endurskipulagt eftir seinni 

heimsstyrjöldina (Henrikssen og Kærgard, 1995) og gullfótur varð ráðandi fyrirkomulag. 

Efnahagslegur ávinningur landanna af myntbandalaginu eru ekki jafn skýr (Henrikssen 

og Kærgard, 1995). Í ljósi ólíkra uppbyggingar hagkerfa landanna og ólíkrar hagsveiflu 

kemur á óvart að norræna myntbandalagið hafi verið af sumum talið það 

árangursríkasta í Evrópu (Bergman, 1999).  

3.3 Áhrif norræna myntbandalagsins á Ísland 

Ísland var vanþróað þegar íslenska krónan, tengd þeirri dönsku með fastgengi og gullfót, 

varð lögeyrir árið 1904 og Ísland óbeinn aðili að norræna myntbandalaginu. Íslenska 

hagkerfið átti ekki mikið sameiginlegt með því danska annað en að Danir voru okkar 

stærsti mótaðili í utanríkisviðskiptum. Danski útflutningurinn byggðist fyrst og fremst 

upp á landbúnaðarframleiðslu en sá íslenski á sjávarútvegi. Ísland átti enn minna 

sameiginlegt með sænska hagkerfinu en því danska. Það byggði útflutningur á timbur 

framleiðslu og öðrum iðnaði sem ekki var til staðar á Íslandi. Mundell telur að 

hreyfanleiki framleiðsluþátta (vinnuafls, fjármagns og auðlinda)  sé forsenda fyrir 

hagkvæmu myntsvæði. Í upphafi 20. aldarinnar var hreyfanleiki framleiðsluþátta ekki 

mikill í einhæfðu efnahagslífi Íslands. Á mynd 3 má sjá að árið 1901 starfa þrír af 

hverjum fjórum landsmönnum frumvinnslugreinar (þar af 60% við landbúnað). 
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Mynd 3  Hlutfall sjávarafurða í útflutningi og starfandi í landbúnaði og fiskveiðum (Hagskinna). 

Á myndinni hér á undan sést líka vel hversu einhæfur útflutningur landsins var, 77% 

hans kom frá sjávarafurðum árið 1901. Auk þessa voru fólksflutningar og 

almenningssamgöngur á milli landa litlir og erlend fjárfesting af skornum skammti. 

Íslenska hagkerfið var því viðkvæmt fyrir áföllum tengdum aflabresti og verðbreytingum 

á erlendum mörkuðum, líkt og hið norska. Ísland getur því ekki hafa talist hafa verið 

hluti af hagkvæmu myntsvæði norræna myntbandalagsins samkvæmt kenningum 

Mundell (1961). Auk þess þá mynduðu löndin sem voru beinir þátttakendur í 

samstarfinu ekki hagkvæmt myntsvæði vegna þess að hagsveiflur og áföll í efnahagslífi 

landanna voru ekki samhverf. 

Margt bendir þó til þess að Ísland hafi hagnast á því að fasttengja íslensku krónuna 

við þá dönsku þó að skilyrði fyrir hagkvæmu myntsvæði hafi ekki verið uppfyllt. Fenstra 

og Taylor (2008) segja fastgengisstefnu er góða fyrir þróunarríki með litla gjaldmiðla 

(Ísland uppfyllir þessi skilyrði á tímabilinu sem er til skoðunar) því hún eykur 

verðstöðugleika og eyðir gjaldmiðlaóvissu. Það býr til betri skilyrði fyrir erlenda 

fjárfestingu sem Íslandi þarfnaðist. Á þessum tíma var algengast að myntir í Evrópu væru  

á gullfæti og aðilar í myntbandalaginu áttu í sífellt meiri milliríkjaviðskiptum við aðrar 

Evrópuþjóðir, það hlýtur að hafa byggt upp traust fyrir utan myntsvæðið á öllum 

norrænum krónum, þeirri íslensku líka. Stærsti ávinningurinn af verunni í 

myntbandalaginu lá þó í því að samhliða hóf danskur banki starfsemi hér á landi, eins og 

fjallað var um í kafla 2, sem markaði upphafið af iðnvæðingu Íslands. Tengingin við 

dönsku krónuna átti þó eftir að reynast Íslendingum erfið. Í fyrri heimsstyrjöldinni varð 

mikil verðbólga og norrænu myntirnar teknar af gullfæti. Verðlag hækkaði meira á 
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Íslandi en í Danmörku en samt hélt fastgengi íslensku krónunnar gagnvart þeirri dönsku. 

Um afleiðingarnar er fjallað í kafla 5 Gjaldeyriskreppa í kjölfar fyrri heimsstyrjaldarinnar. 
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4 Stjórnun peningamála, gjaldeyriskreppur og seðlabankar, séð 
frá fræðunum 

Til að skilja og skilgreina hvað gerist í efnahagsmálum á Íslandi á fyrstu áratugum 20. 

aldarinnar er gott að þekkja nútíma kenningar um gjaldeyriskreppur, stjórnun 

peningamála við fastgengisstefnu og hlutverk seðlabanka. Hafa þarf þó í huga að sú 

þekking var ekki öll til staðar þegar þeir atburðir áttu sér stað sem er fjallað um í þessari 

ritgerð. Þess vegna getur ákvörðun sem í dag sýnist vera röng hafa verið rétt í ljósi 

þeirrar þekkingar sem var til staðar þegar hún var tekin. Auk þess verður að hafa í huga 

að aðgengi að hagtölum er betra í dag, þá er líka átt við hagtölur sem lýsa því sem gerist 

í upphafi 20. aldarinnar.   

4.1 Gjaldeyriskreppur 

Kenningar um kaupmáttarjöfnuð í opnum hagkerfum sem lýsir drifkröftum 

gengisbreytinga eru aldagamlar. Þær mynda samt sem áður grunninn að líkönum um 

gjaldeyriskreppur sem lýsa fjármagnshreyfingum í flóknum heimi nútíma fjármála. Hér á 

eftir er fjallað um fyrstu, annars og þriðju kynslóðir líkana um gjaldeyriskreppur. Sú 

þriðja þróaðist í kjölfar Tequila kreppunnar í Mexíkó árið 1994.  

4.1.1 Kaupmáttarjöfnuður í opnum hagkerfum 

Kaupmáttarjöfnuður (e. purchasing power parity) er gamalt hugtak sem er næstum jafn 

gamalt og pappírspeningar. Má rekja allt aftur til 16. aldar. Sænski hagfræðingurinn 

Gustav Cassel skilgreindi hugmyndina eftir fyrri heimsstyrjöldina og þær hafa verið 

notaðar í hagfræði síðan. Copeland (2005)2 segir að efasemdir  um hversu vel kenningin 

heldur í raunveruleikanum en hún sé mikilvæg til þess að skilja kenningar um 

gengisbreytingar. Í jöfnu tvö má sjá kenninguna um kaupmáttarjöfnuð í sinni einföldustu 

mynd.  

 

 

2 Í undirkaflanum er fjallað um kenningar um kaupmáttarjöfnuð byggt á framsetningu Copeland 

(2005).  
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P = SP*  (2) 

 

P táknar verðlag í heimalandinu, P* verðlag erlendis og S er nafngengi. Gert er ráð 

fyrir að verðlag sé mælt á sama hátt í báðum löndunum. Þetta þýðir að verð vara sé það 

sama á milli myntsvæða. Jafna tvö er líka einfaldasta útgáfan af peningalíkani gengis (e. 

monetary model of the exchange rate). Yfirleitt gera peningalíkön gengis ekki ráð fyrir 

að lögmálið um eitt verð haldi og byggja þá á sterkari rekstrarhagfræðilegum bakgrunni 

um framboð og eftirspurn á peningamarkaði. Til að jafna tvö haldi þarf að gera ráð fyrir 

að gengi gjaldmiðla sé fljótandi. Fjallað verður kaupmáttarjafnvægi við fast gengi í kafla 

3.1.2 sem fjallar um fyrstu kynslóða kenningar um gjaldeyriskreppur.  

Erfitt er að búa til rétta mælikvarða á verðlags því þeir eru misjafnir eftir löndum. 

Vegna mismunandi neysluvenja, flutningskostnaðar, tolla og erfiðleika við að flytja 

þjónustu á milli landa. Þess vegna er raungengi skilgreint. Það segir hvert verð erlendis 

er á móti innlendu verðlagi. Ef lögmálið um eitt verð mundi gilda væri raungengið einn. 

Raungengið er skilgreint í jöfnu þrjú3.  

 

Q = SP*/P   (3) 

 

Þegar raungengið hækkar þá er verðlag erlendis hátt miðað við verðlag innanlands og 

því aukast tækifæri á arðbærum útflutningi, að sama skapi er innflutningur óhagstæður. 

Öfugt samband er þegar raungengið er lágt. Ef raungengi gjaldmiðils er í jafnvægisgildi 

þá er inn- og útflutningur jafn mikill. Ef raungengi er ekki í jafnvægi verður viðskiptahalli 

eða -afgangur.  

Gengi gjaldmiðla hefur til langs tíma tilhneigingu til þess að fylgja 

kaupmáttarjafnvægi. En til skamms tíma þá virðist það skipta nánast engu máli nema 

þegar verðbólga er svo mikil að verðhækkanir verða samfelldar og kostnaðurinn við að 

víkja frá þeirri kaupmáttarjafnvæginu verður of mikill. Ástæðan fyrir þessu er líklega 

mikil áhrif spákaupmennsku á gjaldeyrismörkuðum, sérstaklega á níundaáratug 20. aldar 

 

3 Á Íslandi hefur skapast hefð fyrir því að mæla raungengið þannig að hækkun á verðlagi innanlands 

leiðir til þess að raungengið hækkar og öfugt.  Þá lítur jafna þrjú út svona út Qísland = Písland/(SP*). 
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og síðar. Þá fór stærð og flökt á gjaldeyrismarkaði að aukast mikið. Samhliða hefur velta 

á fjármagnsmarkaði aukist hlutfallslega meira en á vörumarkaði, dýpt fjármálakerfisins 

hefur aukist.  

Raungengi hefur það fram yfir nafngengi að taka tillit til verðlagsbreytinga bæði í 

heimalandinu og viðskiptalöndum. Til að mæla styrk gjaldmiðils enn betur þarf að taka 

tillit til þess hvaða gjaldmiðla heimalandið stundar viðskipti með. Þess vegna hafa 

hagfræðingar í auknu mæli horft til vegins raungengis (e. real effective exchange rate, 

REER) sem er meðaltal raungengis gagnvart öðrum myntum vigtað með hlutfalli 

viðskipta í einstakri mynt af heildargjaldeyrisviðskiptum heimalandsins. Þannig getur 

raungengi verið of sterkt gagnvart einni mynt en samt verið í jafnvægi ef raungengið 

gagnvart annarri mynt er of veikt (Catao, 2007). Þrátt fyrir að flutningskostnaður, tollar 

og vörugjöld hafi lækkað á ofanverðri 20. öldinni  og neyslukarfan sem verðlag er mælt 

út frá hafi orðið einsleitari á milli landa þá hefur það ekki leitt til minni sveiflna í 

raungengi eins og búast hefði mátt við. Þvert á móti hafa sveiflur í raungengi aukist. 

Þessar auknu sveiflur má ekki skýra með því að segja að raungengi sé vitlaust skráð. 

Aðrar þættir hafa áhrif. Tækniframfarir hafa leitt til þess að framleiðni hefur  aukist 

meira við framleiðslu á vörum sem eru algengar í milliríkjaviðskiptum (e. tradeables) en 

öðrum (Copeland, 2005). Verð á þeim hefur þar af leiðandi lækkað um allan heim. Það 

hefur í för með sér að vörur sem erfitt er að stunda milliríkjaviðskipti með (e. non 

tradeables), t.d. húsnæðis og persónuleg þjónusta, eru hærra hlutfall af neyslukörfunni 

sem er notuð til að mæla verðlag. Lönd þar sem hátt hlutfall neyslukörfunnar er vörur 

sem ekki er hægt að stunda milliríkjaviðskipti með verða því fyrir gengisstyrkingu þegar 

verðlækkun verður á vörum sem eru algengar í milliríkjaviðskiptum. Vegna þess að 

verðlag í heiminum lækkar meira en í landinu þar sem neyslan samanstendur í meira 

magni af vörum sem erfitt er að eiga milliríkjaviðskipti með. Þetta er kallað Balassa-

Samuelsson áhrifin (Catao, 2007). 

Erfitt getur verið að meta vigtað raungengi (e. real effective exchange rate) vegna 

þess að verð vara eru tregbreytanleg til skamms tíma en nafngengi eru það ekki (a.m.k. 

þar sem nafngengið er ákveðið á frjálsum opnum markaði). Það getur leidd til þess að 

þátttakendur á markaði og stjórnvöld taki rangar ákvarðanir. Stundum með alvarlegum 

afleiðingum, t.d. í kreppunni á evrópska myntsvæðinu (ERM) árið 1992. Þrátt fyrir 
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annmarka á því að spá fyrir um kreppur með vigtuðu raungengi þá nýtist það til að koma 

auga á gjaldmiðla sem eru líklegir til lenda í vandræðum. Mælikvarðinn er mikilvægur 

fyrir Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og aðila sem fylgjast með gengisþróun (Catao, 2007).  

4.1.2 Fyrsta kynslóð líkana um gjaldeyriskreppur  

Þegar fastgengisstefna er viðhöfð þá þurfa útgefendur peninganna að geta ábyrgst 

verðgildi þeirra, rétt eins og bankar þurfa að ábyrgjast innistæður viðskiptavina sinna. 

Allt frá því að gullsmiðir á 17. öld í Bretlandi fóru að safna innistæðum tryggðum með 

gulli, þangað til gjaldmiðlar fóru af gullfæti þegar Bretton Woods samkomulagið leið 

undir lok árið 1971 og dollarinn byrjaði að fljóta gagnvart öðrum gjaldmiðlum var 

algengt að verðmæti peninga væri tengt gulli. Þetta fyrirkomulag skapaði traust og lagði 

grunninn að frekari þróun fjármálamarkaða. Rétt er að hafa í huga að gullverð gat 

sveiflast og hægt var stunda spákaupmennsku með það. Gengi gjaldmiðla allan þennan 

tíma var ekki fast. Gjaldmiðlar voru iðulegar teknir af gullfæti á ófriðartímum og höft 

sett á flutninga á gulli. 

Við gerum áfram ráð fyrir að kaupmáttarjafnvægi (e. puchasing power parity) haldi. 

Það þýðir að ef viðskiptajöfnuður er á núlli, þá er fastgengið í jafnvægisgildi, 

innflutningur er jafn útflutningi. Ef viðskiptahalli er til staðar þá er innflutningur of mikill, 

það getur til dæmis stafað af of mikilli þenslu ríkisins, of miklum útlánum í bankakerfinu 

og/eða of háum launum. Til þess að gjaldeyrisvarasjóður þurrkist ekki upp þarf að grípa 

til aðgerða til þess að snúa þróuninni við. Ef viðskiptahalli er mikill og/eða viðvarandi þá 

gengur á gjaldeyrisvarasjóð landsins. Þá verður gengisfelling óumflýjanleg til þess að 

viðskiptajöfnuður geti náð jafnvægi. Þó að yfirvöld verjist fyrst um sinn með því að 

ganga á gullforða sinn og/eða með erlendu neyðarláni þá er það alltaf líklegt til að vera 

tímabundið vegna spákaupmennsku og vantrausts. Krugman bjó til líkan sem lýsir þessu 

árið 1979 í greininni Líkan af greiðslujöfnunar kreppu (e. Model of balance payment 

crises). Það byggði á skrifum Salant og Henderson sem birtust árið 1978 í greininni 

Market anticipation of government policies and the price of gold. Líkanið er talið 

undirstaða fyrstu kynslóðar kenninga um gjaldeyriskreppur (e. currency crises). Fyrri 

líkön um gjaldeyriskreppur snérust um hver væri áhrif of mikillar peningaprentunar 

vegna mikils fjárlagahalla stjórnvalda. Þau tóku tillit til verðbólguskatts (e. seigniorage) 

og tilrauna til að viðhalda fastgengi (Krugman, 1996). Fyrstu kynslóðar kenningarnar 
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hafa það fram yfir hefðbundnari kenningar um peningaeftirspurn að lýsa skammtíma 

hreyfingum betur (Copeland, 2005). 

Sérstaða fyrstu kynslóðar líkansins felst í því að spásögnin segir til um hvenær áhlaup 

á gjaldmiðilinn byrjar og að áhlaupið verður sjálfdrifið (e. self fulfilling). Það byrjar um 

leið og fastgengið sem er ákveðið af yfirvöldum verður jafnt reiknuðu fljótandi gengi. Þá 

losa allir fjárfestar stöður sínar í innlenda gjaldmiðlinum til þess að forðast tap vegna 

óumflýjanlegs gengistaps. Í líkaninu er gengið út frá því að engin óvissa sé til staðar. 

Aðilar þurfa ekki að taka áhættu og hafa fullkomna sýn á framtíðina. Gert er ráð fyrir 

fullri atvinnu (e. full employment), kaupmáttarjafnvægi og að vextir innanlands jafngildi 

erlendum að viðbættri væntri gengislækkun. Þessar forsendur gefa líkaninu augljósa 

annmarka og það getur ekki talist rétt lýsing á raunveruleikanum. Til að lýsa líkaninu er 

gert ráð fyrir að fastgengið sé í jafnvægi í upphafi en vegna ytri aðstæðna þá verður 

gengið of sterkt. Þá byrjar að ganga á gjaldeyrisvaraforða. Til dæmis vegna fjárlagahalla 

sem þarf að fjármagna með sjóðnum eða með prentun peninga sem skapar verðbólgu 

og þar með útstreymi gjaldeyris. Um leið og gjaldeyrisvarasjóðurinn verður ekki nógu 

stór til þess að standast áhlaup spákaupmanna þá flýja þeir gjaldmiðilinn (Krugman, 

1996). Áhlaupið verður sjálfdrifið. Líkanið var fyrsta sinnar tegundar sem tímasetti 

hvenær áhlaup hæfist á gjaldmiðil.  

Einfaldari skilgreiningar gilda um kreppur í kjölfar snöggrar veikingar á gjaldmiðli (e. 

exchange rate crises). Nákvæm skilgreining á hvenær veikingin verður að kreppu er á 

reiki. Í þróuðum löndum er talið að 10 - 15% veiking sé mikil. Í þróunarlöndunum er 

hærri viðmiðum 20 – 25%. Skilgreiningin á gjaldmiðilskreppu (e. currency crisis) eins og 

fjallað hefur verið um í þessum kafla er opnari og getur náð til breytinga t.d. á 

gjaldeyrisvaraforða (Fenstra og Taylor, 2008). 

4.1.3 Seinni  kynslóðir líkana um gjaldeyriskreppur 

Í kjölfar tveggja þrepa gjaldmiðilskreppu (gjaldmiðils- og bankakreppu) á evrópska 

myntsvæðinu (ERM) 1991 og 1992 þar sem spákaupmenn spiluðu stór hlutverk 

þróuðust nýjar kenningar. Spánn, Bretland og sérstaklega Frakkland fóru illa út 

kreppunni þrátt fyrir að vera talin í góðri stöðu og hafa aðgang að gjaldeyrisvaraforða 

þýska seðlabankans (Copeland, 2005). Vöntun varð á betri líkönum til þess að skýra 

hreyfingar á gjaldeyrismarkaði. Önnur kynslóð líkana af gjaldeyriskreppum gerir því ráð 
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fyrir að hið opinbera sé aðili (e. agent) sem reynir að lágmarka tap sitt með rekstri 

peningastefnu. Einn af helstu göllum fyrstu kynslóðar líkananna var að stjórnvöld voru 

ekki virkir þátttakendur á markaðinum. Tapið sem stjórnvöld horfa til tekur tillit til áhrifa 

gengis á atvinnuleysi, vexti, verðbólgu og pólitísk markmið (Krugman, 1996).   

Þriðja kynslóð líkana af gjaldeyriskreppum þróaðist í kjölfar Tequila kreppunnar í 

Mexíkó 1994. Sú kreppa náði út fyrir landsteina Mexíkó og til fleiri landa en þeirra sem 

notuðu mexíkóska pesóinn. Þörfin fyrir betri líkön var enn augljósari í Asíu krísunni í lok 

10. áratugar 20. aldar en hún hafði áhrif á alla eignamarkaði og hafði áhrif á efnahag 

allra kapitalískra landa á svæðinu. Nýju líkönin taka á því hvernig kreppur fara á milli 

atvinnugreina og landa. Hagfræðingar hafa ekki skilgreint eitt líkan sem tekur á þessum 

vandamálum, skoðanir þeirra virðast ekki einu sinni stefna í sömu átt. (Copeland, 2005).  

Krugman (2008) segir að áður en heimskreppan reið yfir 2008 hafi virtir hagfræðingar 

verið á þeirri skoðun að stærsta verkefni þjóðhagfræðinnar væri orðið að stuðla að 

langtíma hagvexti vegna þess að árangur á seinni hluta 19. aldar  sýndi að búið væri að 

ná tökum á stjórnun hagsveiflna. Í ljósi kreppunnar sem byrjaði 2008 þá er ljóst að 

kreppur í heimi nútíma bankakerfis eru enn mögulegar. Skoðanir margra um að þær 

væru aðeins hluti af sögunni og kreppan mikla hefði aldrei orðið ef stjórnvöld þess tíma 

hefðu ráðið yfir hagfræðiþekkingu dagsins í dag voru ekki rökum reistar (Krugman, 

2009). 

4.2 Peningamálastjórnun við fastgengisstefnu 

Í kafla 3.1.1 er fjallað um kaupmáttarjöfnuð og hvernig verðlag og þá peningamagn 

hefur áhrif á raungengi. Til að gefa fulla mynd af samspili peningamagns og gengis þarf 

að skýra hvaða áhrif vextir gegna.  

Lögmálið um óvarið vaxtajafnvægi (e. uncovered interest rate parity) segir að ef flæði 

fjármagns á milli landa sé frjálst þá á ekki að vera munur á væntri ávöxtun á milli 

fjármálamarkaða þó þeir séu ekki í sömu mynt. Annars yrðu til tækifæri til högnunar (e. 

arbitrage) (Fenstra og Taylor, 2008). Í jöfnu 5 er lögmálinu um óvarið varið 

vaxtajafnvægi lýst. 

 

(1 + iheima) = (1 + iútlönd) Ee / E  (5) 
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Vinstri hlið jöfnunar lýsir áætlaðri ávöxtun í heimamyntinni og hægri hliðin ávöxtun í 

erlendri mynt. E táknar nafngengi, Ee táknar nafngengið í lok ávöxtunartímabilsins og 

iheima táknar nafnvexti í heimalandinu og iútlönd táknar nafnvexti í útlöndum. Þegar Fisher 

áhrifunum (e. Fisher effect) og lögmálinu um kaupmáttarjafnvægi (e. purchasing power 

parity) er bætt við lögmálið um óvarið vaxtajafnvægi er hægt að leiða út að 

raunvaxtastig er það sama sé litið til langs tíma í opnum hagkerfum með óheftum 

fjármagnsflutningum. Það lögmál heitir raunvaxta jafnvægi (e. real interest parity). 

Fisher áhrifin segja að ef væntingar um verðbólgu aukast þá verður samsvarandi 

hlutfalls hækkun á nafngengi, að öðru óbreyttu. Þeim er lýst í jöfnu 6 þar sem πe
heima 

vænt verðbólga í heimalandinu og πe
útlönd  er vænt verðbólga í útlöndum.  

 

iheima  -  iútlönd = πe
heima – πe

útlönd  (6) 

 

Fenstra og Taylor (2008) segja að Fisher áhrifin hafi oft verið rannsökuð og að sýnt 

hafi verið fram á að þau haldi ekki til skamms tíma frekar en kaupmáttarjafnvægið sem 

er forsenda fyrir því að hægt sé að leiða Fisher áhrifin og raunvaxta jafnvægi út. 

Jafnframt segja þeir að þegar horft er til langs tíma gefi Fisher áhrifin nálgun á 

raunveruleikann og að allar eftirfarandi nafnstærðir séu tengdar hvor annarri: 

Peningamagn, verðlag, gengi og vaxtastig. Þeir halda áfram og segja að stjórnvöld geti 

haft áhrif á allar þessar stærðir með aðgerðum sínum og mikilvægt sé fyrir þau að halda 

verðbólgu niðri og koma í veg fyrir sveiflur í verðlagi. Verðbólgan valdi óstöðugleika í 

efnahagslífinu og hindri vöxt þess. Vænt verðbólga búi til kostnað við að eiga pening og 

flæki viðskipti og samningagerð. Auk þess raski verðbólga jafnvægi í skattkerfum sem 

miði oft á tíðum við nafnstærðir þegar kemur að millifærslum og skattafrádrætti. Óvænt 

verðbólga skapi tækifæri til högnunar (e. arbitrage) og færi fjármagn frá lánveitendum 

til lántaka sem leiðir til hærri vaxta og aukins kostnaðar við fjárfestingar. Mankiw (2008) 

tekur undir skaðleg áhrif verðbólgu og segir að til skamms tíma þá leiði óstöðugt verðlag 

til þess að gangur efnahagslífsins verði óheppilegur í besta falli en í tilfelli óðaverðbólga 

verður mikil óhagkvæmni (Mankiw, 2008).  
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Þegar stjórnvöld standa frammi fyrir því að ákveða fyrirkomulag peningamála þá 

standa þau frammi fyrir erfiðu vali. Þau þurfa að velja hvaða leiðir eru æskilegar til þess 

að ná fram markmiðum sínum um. Valið er erfitt því ekki er hægt að velja samtímis að 

ná eftirfarandi þremur markmiðum (Mundell, 1961):  

1. Að reka fastgengisstefnu,  

2. hafa frjálst flæði fjármagns til og frá landinu og  

3. reka sjálfstæða peningamálastefnu (ákveða vaxtastig).  

Ástæðurnar fyrir því eru eftirfarandi:  

➢ Ef fastgengisstefna og frjálst flæði fjármagns er valið þá verða vextir 
innanlands að vera jafngildir erlendum vöxtum til peningamagn sé í jafnvægi 
því er ekki hægt að reka peningamálastefnu.  

➢ Ef fastgengisstefna og sjálfstæð peningastefna er valin þá er ekki hægt að 
leyfa frjálst flæði fjármagns því minnstu  frávik vaxta frá erlendum vöxtum 
eða breytingar á raungengi frá fasta genginu mundu leiða til ójafnvægis í 
peningamagni vegna fjármagnsflutninga til eða frá heimalandinu.  

➢ Ef frjálst flæði fjármagns er leyft og rekin er sjálfstæð peningastefna þá er af 
sömu ástæðum og í 2 ekki hægt að viðhalda fastgengisstefnu. Minnstu 
breytingar vöxtum eða raungengi mundu leiða til ójafnvægis í peningamagni 
vegna fjármagnsflutninga milli landa.  

Eins og rætta var um fyrr í þessum kafla þá er yfirleitt eitt markmið stjórnvalda í 

peningamálum að lágmarka verðbólgu. Markmið stjórnvalda snúa líka að því að auka 

viðskipti milli landa sem eru öllum til hagsbóta. Til að stuðla að því er æskilegt að 

stjórnvöld leyfi frjálst flæði fjármagns sem er forsenda fyrir frjálsum viðskiptum.  Frjáls 

viðskipti eru til hagsbóta fyrir heildina þó að fyrirtæki í einstaka greinum sem eru 

viðkvæm fyrir erlendri samkeppni geti orðið fyrir tapi (Fenstra og Taylor, 2008). Séu 

horft á alþjóðleg viðskipti út frá líkani sem lýsir einokun og samkeppni (e. monopolistic 

competition) þá leiða þau til aukinnar velmegunar út af tveimur ástæðum: Verð lækkar 

þegar fyrirtæki auka framleiðslu sína og lækka meðalkostnað á framleidda einingu. 

Framboð af vörum eykst vegna innflutnings. Sé litið til skamms tíma er kostnaður vegna 

atvinnuleysis þegar fyrirtæki hætta starfssemi (Fenstra og Taylor, 2008). Höft á 

fjármagnsflutninga hrinda frá erlendri fjárfestingu sem eru mikilvæg fyrir hagvöxt. 
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Erlend fjárfesting er sérstaklega mikilvæg fyrir hagvöxt í hagkerfum sem ætla að vaxa 

hratt. Höft á fjármagnsflutninga eru líklega til að leka og þannig ná þau ekki markmiðum 

sínum. Samhliða mismuna þau aðilum innan hagkerfisins því sumir eru í betri aðstöðu 

en aðrir til að stunda gjaldeyrisviðskipti á svörtum markaði. Vegna þessa vilja stjórnvöld 

yfirleitt hafa frjálst fjármagnsflæði til og frá landi sínu. Þá þurfa þau að velja á milli þess 

að reka fastgengisstefnu eða sjálfstæða peningamálastefnu.  

4.2.1 Áhrif ríkisreksturs á efnahagslíf við fastgengisstefnu 

Stjórnvöld sem fylgja fastgengisstefnu þurfa að velja hvort þau ætli setja höft á 

fjármagnsflæði eða reka sjálfstæða peningamálastefnu. Í flestum tilfellum velja 

stjórnvöld frjálst flæði eins og fjallað var um í lok síðasta kafla. Það þýðir að vextir fylgja 

erlendu vaxtastigi samkvæmt kenningum um óvarið vaxtajafnvægi og raunvaxta 

jafnvægi. Höft geta þó verið nauðsynleg skammtímaráðstöfun þegar lönd lenda í 

gjaldeyriskreppum bæði við fastgengisstefnu og þegar gengið ræðst á markaði.   

Ef stjórnvöld velja fastgengisstefnu og frjálst flæði fjármagns þá getur þau ekki rekið 

sjálfstæða peningamálastefnu. Það er vegna þess að ef peningamagn er aukið þá verður 

þrýstingur á vaxtalækkun sem draga ætti úr innlendri ávöxtun sem mundi leiða til þess 

að fjármagn mundi leita úr landi í betri ávöxtun. Við það ætti gengið að veikjast og þá 

þyrfti aðgerðir að hálfu stjórnvalda til að viðhalda fastgenginu, t.d. með því að kaupa 

peninga sem leitaði úr landinu á fasta genginu. Þá ætti peningamagn dragast saman og 

vaxtastigið leita aftur í sitt fyrra jafnvægi og áhrifin auknu peningamagni vera engin. 

Sama ferli nema með öfugum formerkjum færi af stað ef dregið væri úr peningamagni í 

umferð (Fenstra og Taylor, 2008)4.   

Þó að peningamarkaðsaðgerðir hafi ekki teljandi áhrif þá gegnir öðru máli um stefnu í 

ríkisfjármálum. Með því að reka ríkissjóð með afgangi eða halla er hægt að hafa mikil 

áhrif á efnahagslífið. Ef ríkissjóður eykur útgjöld sín þá eykst landsframleiðsla og 

fjárfesting sem ýtir vaxtastigi upp. Sem aftur ætti að leiða til þess að ávöxtun fjármagns 

á heimamarkaði ætti að aukast og gengið ætti að styrkjast. Vegna fastgengisstefnunnar 

þurfa stjórnvöld að koma í veg fyrir gengisstyrkingu, t.d. með því að nota 

 

4 Í þessum undirkafla og þeim næsta 4.2.2 Hlutverk seðlabanka er stuðst við umfjöllun Fenstra og 

Taylor (2008) 
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gjaldeyrisvarasjóðinn til þess að kaupa erlent fé sem leitar inn í landið á fasta genginu. 

Það veldur aukningu á peningamagni sem ýtir vöxtum og gengi til baka í sitt gamla 

jafnvægi. Aukning á peningamagni mundi á sama tíma hafa jákvæð áhrif á 

landsframleiðsluna eins og aukningin á opinberum útgjöldunum. Þess vegna getur ríkið 

haft mikil áhrif á efnahagslífið með stefnu sinni í ríkisfjármálum við fastgengi. Sama ferli 

nema með öfugum formerkjum færi af stað ef dregið væri úr opinberum útgjöldum. 

Hvort sem rekin er fastgengisstefna eða ekki þá þurfa stjórnvöld að nota tæki sín 

varlega.  Stjórnvöld þurfa tækin til að geta beitt jafnvægisaðgerðum (e. stabilization 

policy) til að bregðast við óvæntum atburðum. Verði áföll þarf að örva efnahagslífið til 

að koma í veg fyrir djúpa kreppu. Á sama hátt getur þurft að draga úr innistæðulausum 

vexti hagkerfisins til að koma í veg fyrir bólumyndun. Þegar bólur springa getur verið 

þörf á enn sterkar aðgerðum s.s. í formi gjaldeyrishafta eins og var rætt um fyrst í 

þessum kafla.  

Þegar fastgengisstefna er rekinn er aðeins hægt að bregðast við áföllum með breyttri 

ríkisfjármálastefnu sem leiðir til þess að sveigjanleiki í hagstjórn er minni. Það getur 

reynst erfitt þegar óvænt fall í innlendri eftirspurn leiðir samhliða til mikils þrýstings á 

fastgengisstefnuna sem magnar upp vandamálin tengd fallinu.  

4.2.2 Hlutverk seðlabanka 

Seðlabönkum hefur verið falið að  gefa út gjaldmiðla og stjórna peningamagni í gegnum 

peningamálastefnu sína. Þeim er líka falið að vera með gjaldeyrisvarasjóð og vera 

lánveitendur til þrautavara fyrir banka sem verða fyrir áhlaupi. Í þróuðum löndum eru 

seðlabankar stofnanir á vegum ríkisins og þeim falið að vinna að markmiðum 

peningamálastefnu sem er sett í lög. Í lögunum er líka skilgreint hvaða tækjum 

seðlabankar eiga að nota til að ná markmiðum. Lögð er áhersla á þeir fái svigrúm til að 

beita þeim óháð skoðunum stjórnmálamanna sem marka stærri línur og öðrum öðrum 

þeim sem kunna að hafa hagsmuni af ákvörðun þeirra.  

Seðlabanki varð fyrst til á Íslandi árið 1904 þegar Íslandsbanki var stofnaður. Þá var 

fyrst farið að nota innistæður sem gjaldmiðill í viðskiptum og til varð „bankakerfi eða 

greiðslunet úr mörgum stökum stofnunum“ (Ásgeir Jónsson, 2004). Landsbankinn fékk 

seðlaprentunarvaldið árið 1928 og starfaði líka sem viðskiptabanki eins og Íslandsbanki 

hafði gert. Ásgeir Jónsson (2004) segir að þeir hafi alltaf verið í samkeppni um aukna 
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markaðshlutdeild og prentað of mikið af peningum þess vegna. Hann segir ennfremur 

að bankarnir hafi orðið tæki stjórnvalda og að Landsbankinn hafi gefið 

seðlabankahlutverki sínu „nær engan gaum“. 

Markmið peningamálastefnu seðlabanka geta verið að stuðla að lítilli verðbólgu, lágu 

atvinnuleysi, vexti efnahagslífsins, skilvirkum fjármálamarkaði, stöðugu vaxtastigi eða 

fastgengi. Seðlabankar styðjast við nafnverðsakkeri til að ná markmiðum sínum. Þar 

geta seðlabankar notað vöxt peningamagns eða fastgengisstefnu sem nafnverðsakkeri 

til að halda niðri verðbólgu. Fastgengisstefna er ekki forsenda til að halda niður 

verðbólgu. Hún er þó sú leið sem hefur reynst þróunarlöndunum sem eru þjökuð af 

verðbólgu hvað best. Þar virðist sem eina nafnverðsakkerið sem sé trúverðugt sé 

fastgengisstefna (Fenstra og Taylor, 2008).  

Þegar fastgengisstefna er rekin þá er hefðbundna leiðin sú að stjórnvöld feli 

seðlabanka að stjórna peningamagni í umferð og með því að kaupa og selja eignir fyrir 

innlenda peninga. Seðlabankinn stundar aðallega viðskipti með tvær tegundir af 

eignum. Skuldabréf gefin út í heimamyntinni, oft ríkisskuldabréf, og erlendar eignir 

gefnar út í erlendri mynt. Seðlabankinn tekur yfir gjaldeyrismarkaðinn og skuldbindur sig 

til þess stunda viðskipti á fyrirfram ákveðnu gengi. Til þess þarf hann að hafa 

gjaldeyrisvarasjóð. Gjaldeyrisvarasjóðurinn verður að vera nógu stór til að eigendur 

innlendu myntarinnar trúi því að Seðlabankinn geti varið fasta gengið og þannig komið í 

veg fyrir ótta um fleytingu (e. fear of floating) (Calvo og Reinhardt, 2000).  

Ef Seðlabankinn á tvær tegundir af eignum. Innlend skuldabréf útgefin af seðlabanka 

(e. domestic credit) táknuð B og erlendar eignir sem mynda gjaldeyrisvaraforðann sem 

er táknaður með R má lýsa framboði af peningum (Ms) sem summu þessara eigna.  

 

Ms = B + R  (7) 

 

Framboð af peningum er jafnt eftirspurninni sem ræðst af vöxtum (i) og 

landsframleiðslu (Y).  

 

Ms = Md = PL(i)Y  (8) 
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Þá er hægt að leysa jöfnu 7 og 8 fyrir R og fá jöfnu sem segir hver gjaldeyrisvaraforði 

ætti að vera samkvæmt þessu einfalda líkani. 

  

R = PL(i)Y – B  (9) 

 

Samkvæmt líkaninu þá eykst peningamagn í umferð ef seðlabanki eykur 

gjaldeyrisvaraforða sinn. Það leiðir síðan til lækkunar vaxta á heimamarkaði.  Sem leiðir 

til þess að gengið veikist og þá þarf seðlabankinn að kaupa heimamyntina með 

gjaldeyrisvarasjóðnum til að verja fasta gengið. Það mundi leiða til þess að 

gjaldeyrisvarasjóðurinn færi aftur í jafnvægisstöðuna. Sama ferli með öfugum 

formerkjum færi af stað ef seðlabankinn mundi minnka gjaldeyrisvaraforðann.  

Ein af forsendum líkansins sem er til skoðunar er sú að eftirspurn peningum sé jöfn 

framboðinu og ráðist af vöxtum og landsframleiðslunni. Vextir og landsframleiðsla eru 

ytri breytur í líkaninu sem geta tekið breytingum og þá þurfa aðrar stærðir í líkaninu að 

aðlagast breytingunum. Ef eftirspurn eftir peningum breytist skyndilega þá verður 

samsvarandi breyting á gjaldeyrisvarasjóðnum, að öðru óbreyttu (sjá jöfnu 10).  

 

ΔR = ΔM – ΔB  (10) 

 

Minnki eftirspurn eftir peningum þarf seðlabankinn að nota gjaldeyrisvaraforðann til 

kaupa innlendu myntina þangað til nýtt jafnvægi næst og öfugt. Ef seðlabankinn gefur út 

innlend skuldabréf til ríkisins eða einkaaðila þá þarf bankinn að kaupa jafnmikið af 

innlendu myntinni með gjaldeyrisvaraforða sínum. Þau kaup eru kallaðar mótaðgerðir 

seðlabanka (e. sterilization).  

Líkanið sem hér hefur verið sett fram gerir ekki ráð fyrir að neitt fjármálakerfi sé til 

staðar og þar af leiðandi er ekki gert ráð fyrir margföldunaráhrifum. M táknar því 

framboðið af peningum sem er jafnt og M0. Ein af forsendum líkansins er að óvarið 

vaxtajafnvægi sem gildir þó ekki alltaf í raunveruleikanum, eins og áður hefur verið rætt. 
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Líkanið nýtist samt vel til að lýsa gangverki efnahagslífsins og hlutverki seðlabanka við 

fastgengisstefnu.  

Auk þess að verja fastgengisstefnu hafa seðlabankar það hlutverk að hjálpa bönkum í 

vandræðum til að viðhalda stöðugleika fjármálakerfisins. Seðlabanki getur komið banka 

sem er gjaldþrota til hjálpar með því að kaupa eignir af honum á yfirverði. Það hefur það 

sömu áhrif og auka útlán (eykur B í líkaninu sem var til umfjöllunar fyrr í þessum kafla) 

sem leiðir til þess að gjaldeyrisvarasjóðurinn minnkar. Minnki gjaldeyrissjóðurinn mikið 

getur það haft áhrif á trúverðugleika fastgengisstefnunnar. Seðlabanki getur líka komið 

bönkum til bjargar sem lánveitandi til þrautavara með því að veita banka lán sem er 

með jákvæða eignastöðu en í lausafjárvandræðum vegna bankaáhlaups. Þegar 

bankaáhlaup verður þá taka innistæðueigendur peninga út af veltureikningunum sínu og 

eftirspurn eftir peningum eykst. Seðlabankinn bregst þá við með því að lána bankanum 

pening sem eykur B án þess að gjaldeyrisvaraforðinn dragist saman. Þegar traust skapast 

á bankanum sem varð fyrir áhlaupinu fer kerfið aftur í jafnvægisstöðu.  

Til að fylgjast með hlutfallslegri stærð gjaldeyrisvaraforðans er gott að skoða hlutfall 

gjaldeyrisforðans á móti peningamagni (R/M). Ef hlutfallið er 1 þá getur 

gjaldeyrisvaraforðinn staðið undir því að skipta öllu peningamagni í innlendu myntinni 

fyrir erlenda á fasta genginu. Mikilvægt er að seðlabankar eða aðrir aðilar sem gefa út 

peninga geti komið í veg fyrir áhlaup á heimamyntina. Áður en fjármálakerfi fóru að 

þróast þá voru peningar með gullgildi og seðlabankar þurftu að eiga gull sem var 

jafnverðmætt peningunum sem þeir gáfu út. Í þróuðu fjármálakerfi er þetta ekki 

nauðsynlegt, seðlabankar þurfa ekki að eiga pening til að geta staðið af sér bankaáhlaup 

á alla innistæðureikninga sem starfa með ríkisábyrgð. Þegar fastgengisstefna er rekin þá 

er mikilvægt að eiga gjaldeyrisvaraforða til að geta staðist skammtímaáhlaup. Séu 

verðlagsbreytingar á þann hátt að áhlaup á gjaldmiðilinn sé yfirvofandi þarf að bæta 

aðgerðum til að hafa áhrif á verðlag, t.d. með því að hafa áhrif á peningamagn í umferð. 

Samhliða þarf stefna ríkisfjármálum að vinna með stefnu seðlabankans.  

4.2.3 Erfðasyndin  

Eichengreen og Hausman (1999) voru fyrstir til að fjalla um erfðasyndina í hagfræði. Hún 

verður til  þegar minni hagkerfi eiga litla möguleika á að fá löng lán erlendis frá í 

innlendri mynt og það leiðir annarsvegar til þess að löng lán erlendis frá eru veitt í 
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erlendri mynt og hinsvegar til þess að offramboð getur skapast á stuttum lánum í 

innlendri mynt. Það gerist vegna þess að erlendir lánveitendur standa frammi fyrir 

freistnivanda (e. moral hazard) vegna styttri lána. Þeir trúa því að til skamms tíma þá 

komi peningayfirvöld í veg fyrir gengisfellingu þó að réttmætar ástæður væru fyrir 

henni. Það skapar hættu á offramboði stuttra lána í innlendri mynt.  

Ef þessar aðstæður skapast myndast veikleikar. Langtímalán verða í annarri mynt en 

tekjurnar sem nota á til að borga af þeim eða langtímafjárfestingar verða fjármagnaðar 

til skamms tíma. Þessir veikleikar eru ekki vegna þess að lántakendur skorti vilja til þess 

að verja sig fyrir áhættunni. Vandamálið snýr að því að ekki er hægt að áhættuverja (e. 

hedge) erlendar skuldbindingar landsins alls. Mótaðili í viðskiptum, tengdum 

áhættuvörninni, sem væri tilbúinn að taka stöðu með innlenda gjaldmiðlinum á 

gjaldeyrismarkaði væri að koma með peninga að utan til þess sem hann vill eiga 

möguleika á að taka til baka síðar. Innkoma hans er því jafngild erlendu láni á 

heimamarkað sem yrði borgað til baka í innlendri mynt (Eichengreen og Hausmann, 

1999). Að sama skapi þá vilja fyrirtæki vera með skuldbindingar sem eru jafn langar 

fjárfestingu þeirra en þau eiga ekki möguleika á þeim. Þessi veikleikar lítilla hagkerfa 

verða meiri samhliða aukinni framleiðslu, flökti í fjármagnshreyfingum, lækkandi 

lánshæfismat og tregbreytanlegri peningastefnu sem augljóslega getur haft slæmar 

afleiðingar í för með sér (Eichengreen, Hausmann og Panizza; 2002). Veikleikarnir koma í 

ljós þegar fjármagnshreyfingar fara úr eldra jafnavægi, sama hvort land hefur fljótandi 

eða fast gengi. Ef gengið er fljótandi veldur gengisfall hækkun á öllum löngu erlendum 

lánum gjaldþrot verða óumflýjanleg. Ef fastgengið er varið með sölu á 

gjaldeyrisvaraforða og hækkun vaxta þá leiðir það fljótt til þess að aðilar með stutt 

innlend lán geta ekki staðið við skammtímaskuldbindingar sínar. Gjaldeyrisforðinn 

klárast eða vaxtabyrðin reynist of þung. Þegar lönd lenda í vandræðum þá verða þessir 

veikleikar fljótt ljósir fjárfestum. Þegar traust á fjármálakerfum fer dvínandi þá geta þau 

orðið fyrir áhlaupum sem eru drifin áfram sjálfu sér (e. self fulfilling) samanber fyrstu 

kynslóðar kenningar um gjaldeyriskreppur. Ef gengið er fljótandi skapast ótti um að 

bankakerfið geti ekki staðið skuldbindingar sínar og bankaáhlaup verður. Ef gengið er 

fast þá skapast ótti um fleytingu (e. fear of floating) (Calvo og Reinhardt, 2000) og 

fjármagn streymir úr innlenda gjaldmiðlinum með tilheyrandi veikingu. Óttinn leiðir til 

þess að afleiðingar verða verri en efnahagsstærðir gefa til kynna (Copeland, 2005).  
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Veikleikarnir eru líklegir til að sýna sig hjá öllum löndum nema þeim sem gefa út 5 

sterkustu gjaldmiðlana: dollara, evru, jen, sterlingspund og svissneska franka 

(Eichengreen, Hausmann og Panizza, 2002). Til að leysa vandamálið er hægt að taka upp 

traustan gjaldmiðil (e. dollarization). Þannig er komist hjá vandamálum tengdum 

gjaldeyrismismun (e. currency mismatch) og mismun á lengd lána og fjárfestinga (e. 

maturity mismatch) (Eichengreen og Hausmann, 1999). Við það tapast hinsvegar 

mikilvæg stjórntæki í efnahagsmálum landsins. Ríkari ástæður geta verið hjá löndum 

sem búa við viðvarandi verðbólgu til þess að reka fastgengisstefnu. Fastgengið verður þá 

nafnverðsakkeri í peningamálastjórnun. Fyrir lönd sem geta ekki fengið lán í sinni eigin 

mynt er fljótandi gengi ekki gott tæki til sveiflujöfnunar og það getur haft sveifluaukandi 

áhrif. Í tilfelli vanþróaðra landa er þetta enn mikilvægara. Að öðru jöfnu eiga þau að 

velja fast gengi frekar en fljótandi (Fenstra og Taylor, 2008). 
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5 Gjaldeyriskreppa í kjölfar fyrri heimsstyrjaldarinnar 

Fyrri heimsstyrjöldin batt enda á áður óþekkt hagvaxtarskeið í hinum vestræna heimi, 

frá 1820 til 1913 eða tæpa öld (Sigurður Snævarr, 1993). Stríðsreksturinn var 

fjármagnaður með peningaprentun og þá þurfti að taka gjaldmiðla af gullfæti. Það 

ásamt miklum vöruskorti vegna lítilla milliríkjaviðskipta leiddi til mikillar verðbólgu um 

heim allan. Gengi gjaldmiðla var látið fljóta og gull hækkaði mikið í verði.   

Í stríðinu losnaði um tengslin við Danmörku og Ísland varð fullvalda 1918, sama ár og 

frostaveturinn mikli var og spænska veikin kom til landsins. Þessir örlagatímar mörkuðu 

líka spor í hagsöguna. Bjarni G. Einarsson o.fl. (2015) skoðuðu fjármálakreppur á Íslandi 

á árunum 1875-1913 og komust að því að fyrsta kreppan var árunum 1914-1921. Hún og 

kreppan sem varð árið 2008 þegar bankakerfið hrundi eru þær einu sem eru skilgreindar 

sem marglaga fjármálakreppur (e. multiple financial crises). Jafnframt eru þær þær einu 

sem uppfylla skilyrði fyrir gjaldeyrisjafnaðarkreppum (e. balance og payment crises / 

sudden stop) en þá fer fjármagn snögglega úr landi.  

Kreppan 1914-21 hófst með hruni í eftirspurn (e. demand disasters) 1914-15. Í 

kjölfarið verður verðbólgu kreppa árin 1916-18, gjaldeyriskreppa árin 1919-20 og loks 

bankakreppa á árunum 1920-21. Í kaflanum er þessum örlagaríku tímum lýst ítarlegar  

5.1 Áhrif fyrri heimsstyrjaldar á útflutning og verðlag 

Miklar verðhækkanirnar í upphafi styrjaldarinnar á hrávörum unnu með 

útflutningsgreinunum fram til ársins 1916. Togaraútgerðin hagnaðist vel en verð á fiski 

hækkaði meira en á kolum, salti og öðrum nauðsynlegum aðföngum . Á mynd 4 má sjá 

hvernig verðvísitölur vöruútflutnings og vöruinnflutnings þróuðust. 
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Mynd 4  Verðvísitala vöruinnflutnings og -útflutnings, 1913 = 100 (Hagstofa Íslands) 

Hér sést vel að verð á útflutningi hækkar meira en verð á innflutningi í stríðsbyrjun en 

gæfa Íslendinga snýst árið 1916. Þá hækkar verð á innflutningi meira en á útflutningi og 

sú þróun heldur áfram allt til ársins 1918. Á þessum tíma hækkað verð á kolum sem gróf 

undan arðsemi útgerðarinnar.  

Staðan versnaði árið 1916 þegar Bretar þvinguðu stjórnvöld til að versla ekki við 

Þjóðverja og en þeir höfðu keypt síld á góðu verði eða annarra nálægðra landa. Bretar 

skuldbundu sig á móti til að kaupa flestar útflutningsvörur Íslendinga en á lægra verði en 

áður. Þessir samningar voru í gildi til stríðsloka (Jón. Þ. Þór, 2003). Það syrti enn í álin 

árið 1917 þegar verulega dregur úr útflutningi vegna kafbátahernaðar Þjóðverja og 

skipaferðir og siglingar til og frá landinu minnka (Jón Þorláksson, 1925). Samhliða dró úr 

útflutningi, vöruskiptajöfnuður varð neikvæður og landsframleiðsla minnkaði. 

Kafbátahernaðurinn hafði líka í för með sér að eftirspurn eftir skipum jókst. Stjórnvöld 

brugðust við og bönnuðu sölu á skipum úr landi nema gegn undanþágum. 

Útgerðarmenn töldu tækifæri í sölu togaranna vegna þess þeir töldu skip sín og búnað 

þarfnast endurnýjunar. Auk þess var ekki hægt stunda veiðar og verðið var gott. 10 

togarar voru að lokum seldir fyrir milligöngu frönsku ríkisstjórnarinnar. Fyrir þá fengust 

um 4,5 milljónir króna, 6.000 smálestir af kolum og 4.000 smálestir af Miðjarðarhafssalti 

(Jón. Þ. Þór, 2003). Togararnir sem eftir voru fóru ekki til veiða fyrr en um mitt ár 1918.  

Salan virðist hafa verið heppilega ráðstöfun þrátt fyrir ótta af um langvarandi og 

stórfelldan atvinnubrest (Jón. Þ. Þór, 2003).  
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Þessir atburðir sem hér hafa verið ræddir leiddu til sveiflna í vöruskiptajöfnuði sem 

sjá má á mynd 5. Jákvæður vöruskiptajöfnuður fjórfaldist milli áranna 1914-15 en var 

síðan neikvæður síðustu tvö ár styrjaldarinnar, 1917 og 1918, eins og sjá má á mynd 5. 

 

Mynd 5  Vöruskiptajöfnuður, innflutningur og útflutningur á verðlagi ársins 1905 (Hagskinna) 

Eftir stríð er afgangur á vöruskiptum árið 1919 en halli 1920. Á árunum 1923-1925 er 

fyrsta samfellda tímabilið eftir stríð þar sem er árlegur afgangur af vöruskiptum. Frá 

aldamótum fram að stríði hafði alltaf verið jákvæður vöruskiptajöfnur á Íslandi.  

Heimsstyrjöldinni lýkur í nóvember 1918 og Versalasamningarnir eru gerðir í júní árið 

eftir og í kjölfarið komast milliríkjaviðskipti í betra horf og verðlag fer lækkandi í 

heiminum, eftir miklar hækkanir í stríðinu.  Á Íslandi heldur verðlag áfram að hækka til 

og með árinu 1920, eins og sjá má á mynd 6. 

 

Mynd 6  Verðbólga á Íslandi (Hagskinna) 
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Af einstökum undirliðum verðlagsvísitölunnar sem eru birt í Hagskinnu 

(Guðmundur Jónsson, ) má ráða að hiti o.fl. (olía og kol) hafi leitt verðhækkanir í upphafi 

stríðsins (sjá mynd 7).  Olíu og kol þurfti að flytja til landsins til upphitunar húsa, lýsingar 

og til að knýja áfram togaraflotann. Undirliðurinn hiti og fleira var 5,6% af 

verðlagsvísitölunni með húsnæði árið 1914 en 9,0% árið 1919 (skv. útreikningum 

höfundar byggðum á tölum úr Hagskinnu). Árið 1924 var hlutfallið komið niður í 5,2%. 

Öfug þróun sést þegar hlutfall húsnæðis af verðvísitölunni er skoðað en það var 17,2% 

árið 1914, fór niður í 11,5% árið 1919 og svo aftur upp árið 1924 í 18,1%. 

 

Mynd 7  Þróun verðlags - ársmeðaltöl, júlí 1914 = 100 (Hagskinna) 

Á þessum verðbólgu árum, 1914-1920, sem hér hefur verið fjallað um fylgdi mikil 

peningaprentun. Hvort almenn verðþensla vegna stríðsins eða peningaprentun 

Íslandsbanka hafi komið verðbólgunni af stað hefur síðan verið lengi um deilt (Ásgeir 

Jónsson o.fl., 2018). Ítarlegri umfjöllun um er í kafla 6 Ófullnægjandi viðbrögð og 

heimatilbúin vandamál og kafla 7 Veikur seðlabanki hamlar framþróun.  

5.2 Þróun raungengis 

Eins og áður hefur verið komið inn á það var gengi íslensku krónunnar fasttengt við þá 

dönsku og mikið af dönskum seðlum voru í umferð hér á landi. Við upphaf fyrri 

heimsstyrjaldarinnar fóru gjaldmiðlar heimsins af gullfæti og á flot, þar á meðal danska 

krónan sem sú íslenska var fasttengt við. Á mynd 8 sést að árið 1916 styrkist raungengi 

íslensku krónunnar og sú þróun heldur áfram til ársins 1918. Á þessum árum hækkar 
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verðlag hérlendis meira en erlendis vegna mikillar verðbólgu eins og fjallað var um í 

kafla 2. Til samanburðar þá hækkað verðlag á Íslandi helmingi meira en í Danmörku á 

stríðsárunum (Ásgeir Jónsson, 2010). 

 

Mynd 8  Raungengi íslensku krónunnar (Hagskinna) 

Raungengið var sterkara en eldra jafnvægisgildi í fimm ár, 1916-1920, með 

tilheyrandi þrýstingi á fastgengisstefnu krónunnar. Þrátt fyrir þessar miklu breytingar á 

raungengi íslensku krónunnar og verðlagi þá var opinbert gengi krónunnar óbreytt allt til 

ársins 1922.  

Skilyrði fyrir gjaldeyrisáhlaupi höfðu myndast árið 1916 samkvæmt fyrstu kynslóðar 

kenningum um gjaldeyriskreppur.  Samkvæmt þeim flýja fjármagnseigendur gjaldmiðil 

með fast gengi þegar reiknað fljótandi gengi er orðið jafnt eða sterkara en fasta gengið. 

Það gerðist ekki og má telja upp nokkrar ástæður fyrir því að svo fór ekki. Fyrst skal telja 

þá að í upphafi stríðsins var innlausnarskylda Íslandsbanka afnumin svo enginn mótaðili 

var í viðskiptum með gjaldeyri. Auk þess voru flutningar á milli landa og öll frjáls 

milliríkjaviðskipti erfið vegna stríðsrekstursins og vöntun var á öruggum kostum í hinum 

vestræna heimi til að geyma peninga.  

Atbeina Alþingis þurfti til að afnema innlausnarskyldu Íslandsbanka á seðlum. Ólafur 

Björnsson (1981) segir að hún hafi verið afnumin með lögum vegna mikillar verðbólgu á 

Íslandi og í viðskiptalöndum þess. Árið 1915 var undanþágan framlengd fram yfir lok 

næsta reglulega Alþingis. Á næsta þingi sem var haldið árið 1917 kom málið ekki til 

umfjöllunar og innlausnarskyldan komast aftur á og Íslandsbanka gert að skipta 
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íslenskum krónum fyrir danskar á genginu 1:1. Ólafur Björnsson (1981) telur líklegt að 

einfaldalega hafi gleymst að framlengja undanþáguna. Hann styður það með vísun í 

skýrslu bankamálanefndar Alþingis frá árinu 1925. Hann útilokar þó ekki að „gleymskan“ 

hafi verið af ásettu ráði. En réttur Íslandsbanka til þess að gefa út krónur var umdeildur 

á þessum tíma (nánar er fjallað um ástæður þess að bankinn var umdeildur í næstu 

tveimur undir köflum og í kafla 6.2 Íslandsbanki sem seðlabanki).  

Þegar innlausnarskylda Íslandsbanka komst aftur á árið 1917 og gjaldeyrisviðskipti 

urði því frjáls var raungengi íslensku krónunnar enn sterkt. Þær aðstæður hefðu átt að 

leiða til gjaldeyrisáhlaups skv. kenningum um gjaldeyriskreppur og samhliða hefði 

Íslandsbanki farið á hliðina. Sú varð ekki raunin en verulega gekk á hreina gjaldeyriseign 

bankakerfisins. Helmingur gjaldeyrisins fór úr landi eða um fjórar milljónir króna (á 

mynd 9 í upphafi næsta undirkafla má sjá þróun gjaldeyrisstöðu bankakerfisins). Þá 

þróun er ekki hægt að rekja einvörðungu til þess að gjaldeyrisviðskipti voru gefin frjáls. 

Þetta sama ár var mikill halli á vöruskiptum eða 13 milljónir króna vegna samdráttar í 

útflutningi vegna þess að kafbátahernaður Þjóðaverja gerði skipaferðir fátíðar, eins og 

rætt var um í síðasta undirkafla.  

Aðstæður fyrir gjaldeyrisáhlaup skv. kenningum um gjaldeyriskreppur voru líka til 

staðar árið 1918 en það öfuga gerðist, gjaldeyrisstaða bankakerfisins styrktist. 

Greiðslujöfnuður var jákvæður sem nam nærri fimm milljónum króna þrátt fyrir að 

vöruskipti hafi verið áfram neikvæð um fjórar milljónir króna. Ekki er fullyrt hér um 

ástæður þess að það gangi ekki frekar á gjaldeyriseignir Íslandsbanka eða að hann verði 

fyrir gjaldeyrisáhlaupi á árunum 1917 og 1918. Líklega má rekja þær til skorts á góðum 

stöðum til að geyma peninga í stríðshrjáðum löndum og bjartsýni vegna stríðsloka og 

fullveldi Íslands frá Danmörku þann 1. desember 1918 (Jón Þorláksson, 1924). Eins hefur 

aflétting hafta á fjármagnsflutninga árið 1917 getað framkallað fjárflæði til landsins 

vegna uppsafnaðrar þarfar en höftin höfð verið í gildi frá árinu 1914. 

5.3 Fjármagnsflótti 

Raungengið gengur til baka á árin 1919 og 1920 (mynd 8) og það nær jafnvægisgildi sínu 

frá því fyrir stríð árið 1921. Þessi snarpa veiking krónunnar árin 1919 og 1920 varð til 

þess að virði hennar féll gagnvart dollar og  Ísland komst í gjaldeyriskreppu skv. 



 

52 

skilgreiningu Reinhart og Rogoff (2011) (Bjarni G. Einarsson o.fl., 2015). Þrátt fyrir þessar 

vendingar hélt hið opinbera skiptigengi á Íslandi gagnvart dönsku krónunni. Á árunum 

1919-20 fer mikið fé úr landi og árið 1921 verður 15% verðhjöðnun og árið eftir er 20% 

verðhjöðnun. Verðlag hafði þá ekki lækkað á milli ára síðan árið 1902. En við stofnun 

Íslandsbanka 1904 kom erlent fé til landsins sem var nýtt til fjárfestinga eins og var lýst í 

kafla 1.2 Þróun fjármálakerfis og sjávarútvegs lyftir lífskjörum og við það varð til betri 

greiðslumiðlun við útlönd. Greiðslujöfnuðinn og gjaldeyrisstöðuna má sjá á mynd 9. 

 

Mynd 9  Greiðslujöfnuður og gjaldeyrissstaða íslensks bankakerfis (Hagskinna og útreikningar höfundar) 

Greiðslujöfnuður er hér metinn sem mismunur milli ára á gjaldeyrisstöðu 

bankakerfisins (e. foreign e exchange position of the banking system). Fyrstu árin í 

rekstri Íslandsbanka er gjaldeyrisstaðan neikvæð vegna nýtilkominna skuldbindinga við 

hluthafa og lánveitendur Íslandsbanka. Það fjármagn var svo notað til fjárfestinga í 

íslensku atvinnulífi á móti skuldbindingum í íslenskum krónu. Gjaldeyrisstaða 

bankakerfisins styrkist síðan jafnt og þétt, mestmegnis vegna uppsöfnun erlendra eigna 

hjá Íslandsbanka. Gjaldeyrisstaðan verður í fyrsta sinn jákvæð árið 1910 og styrkist síðan 

enn frekar í fyrri heimsstyrjöldinni.  

Að stríði loknu, árið 1919, snýst lukka Íslendinga við. Þá verður gjaldeyrisstaða 

bankanna neikvæð og gjaldeyrisjöfnuður neikvæður sem nemur tíu milljónum króna. 

Útstreymið nam rúmum 6% af landsframleiðslu þess árs sem leiddi til þess að 

Íslandsbanki átti nánast engar erlendar eignir árið 1919, ef málmforði hans er frátalinn. 
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Þetta gerðist þrátt fyrir tólf milljón króna afgang af vöruskiptum og myndarlegan 

hagvöxt en landsframleiðsla jókst um 17% á föstu verðlagi.  

Viðsnúningurinn bæði í vöruskiptum og í greiðslujöfnuði bankakerfisins var mikill árið 

1919. Hann var meiri en tvö staðalfrávik frá því sem sögulega hefði búast mátt við  

(Bjarni G. Einarsson o.fl., 2015). Ísland uppfyllti því skilyrði Reinhart og Rogoff (2011) um 

greiðslujafnaðarkreppu, auk þess að vera í gjaldeyriskreppu en þetta sama ár féll krónan 

gagnvart bandaríska dollaranum. Reinhart og Rogoff kalla greiðslujafnaðarkreppu líka 

„skyndilega stöðvun“ (e. sudden stop). Áhrifin koma hratt fram og hafa verri áhrif á 

hagvöxt en gjaldeyriskreppa. Rannsóknir á nýmarkaðsríkjum sýna fram á að 

gjaldeyriskreppur hafa neikvæð áhrif á hagvöxt sem nemur 2-3% en verði 

greiðslujafnaðarkreppa samhliða bætast 6-8 prósentustig við samdráttinn (Claessens og 

Kose, 2013).  

Um haustið 1919 hríðféll verð á síld og að lokum varð hún óseljanleg. Mikið af síld 

varð ónýt í tunnum á hafnarbökkum og í geymsluhúsum erlendis, aðallega í 

Kaupmannahöfn, og líka á Íslandi. Þetta verðfall á sjávarafurðum er kallað Krakkið mikla 

en það hitti síldarsaltendur sérstaklega illa og Jón Þ. Þór segir að rekja megi alvarleika 

stöðunnar til vankunnáttu og reynsluleysis þeirra í viðskiptum. Íslendingar hafi kynnst 

mörkuðum árin 1915 og 1916 þegar verð voru óeðlileg sökum styrjaldarinnar. Árin 1917 

og 1918 þurfti allur útflutningur að fara til Bretlands og aðföng voru af skornum 

skammti. Síldarútflytjendur virtust ekki átta sig á þeim miklu breytingum sem höfðu 

orðið á markaði með síld frá árunum 1915 og 1916 þegar viðskipti urðu aftur frjáls eftir 

stríð. Eitt af því sem gerði þeim erfitt fyrir var að þeir voru í samkeppni við ódýrari síld 

frá Noregi og Danmörku sem var meiri að gæðum en sú íslenska. Hátt verð og góðar 

söluhorfur framan af ári höfðu gert það að verkum sala  síldar var dregin í von um að fá 

enn hærra verð. Síldarsaltendur hefðu átt að selja allt sem þeir gátu sem fyrst í stað þess 

að halda uppi verðinu (Jón Þ. Þór, 2003).  

Þrátt fyrir Krakkið mikla lék saltsíldin stórt hlutverk í auknum útflutningstekjum 

Íslands árið 1919 og útgerðarmenn sáu mikil tækifæri til að hagnast. Í Hagskinnu er 

haldið utan um útflutningsverðmæti og þar kemur fram að verðmæti  saltsíldar var 12% 

af öllum útflutningi árið 1919 og 16% af útflutningi allra sjávarafurða. Verðmæti hennar 

rúmlega áttfaldaðist á milli áranna 1918 og 1919 á meðan verðmæti útflutnings annarra 
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sjávarafurða rúmlega tvöfaldaðist, á sama tíma var verðbólga mun minni en árin á 

undan eða 11%. Árið 1918 voru flutt út um 1.388 tonn af saltsíld en síldin (sjá töflu 1) 

sem var margfalt minna en veiðin sem var 6.100 tonn. Gera má ráð fyrir að mikið af 

birgðum ársins 1918 hafi farið úr landi áður en Krakkið mikla skall á.  

Tafla 1  Útflutningsverðmæti og magn saltsíldar og annarra sjávarafurða (Hagskinna og útreikningar 
höfundar) 

Breytingar á milli ára

Saltsíld 1918 1919 1920 1919 2020

Verðmæti (þús.kr.) 1.118 9.243 6.445 726% -30%

Magn (tonn) 1.388 14.789 15.558 965% 5%

Verð (kr/kg) 0,81 0,63 0,41 -22% -34%

Sjávarafurðir að frádreginni saltsíld

Verðmæti (þús.kr.) 25.182 49.533 43.617 97% -12%

Magn (tonn) 27.674 34.559 45.254 25% 31%

Salt síld sem hlutfall af sjávarafurðum

Verðmæti (þús.kr.) 4% 16% 13%

Magn (tonn) 5% 30% 26%  

 

Sölutregðan í lok árs 1919 hafði það í för með sér að um vorið 1920 var fjórðungur 

framleiðslunnar ársins á undan óseldur (Jón Þ. Þór, 2003). Það jafngildir um það bil 

3.000 tonnum. Þrátt fyrir þessa háu birgðastöðu og miklar verðlækkanir var veitt meira 

af síld árið 1920 en árið á undan. Verðið var þá um þriðjungi lægra skv. Hagskinnu og Jón 

Þ. Þór (2003). 

Áætlað verðmæti þessara 3.000 tonna af síld sem seldust ekki árið 1919 hefur í allra 

mesta lagi verið 3 milljónir króna (m.v. 1 kr/kg en meðalútflutningsverð var 0,8 kr/kg 

árið 1918 og 0,6 kr/kg árið eftir). Útflutningstregðan getur því ekki skýrt nema hluta af 

því mikla gjaldeyrisútstreymi sem var árið 1919 sem var yfir 10 milljónir króna. Krakkið 

mikla leiddi engu að síður til erfiðleika hjá sjómönnum og útgerðum og ollu 

útlánatöpum í bankakerfinu (Jón Þ. Þór, 2003).  

Útstreymið á gjaldeyri heldur áfram árið 1920 og þá er það keyrt áfram af 

neikvæðum vöruskiptajöfnuði. Verðþróun var þá afar óhagstæð, verðvísitala útflutnings 

lækkaði um 23% og verð á innflutningi hækkaði um 30%, sjá töflu 2 hér fyrir neðan. 

Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson segja að hátt raungengi hafi verið ástæðan fyrir 
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gjaldeyrisútstreyminu og að það hafi ekki getað komið fram fyrr vegna þess að 

flutningar hafi verið í lamasessi í stríðinu. Þeir segja: „Eftir að utanríkisviðskipti tókust á 

nýjan leik 1919 hófst innflutningur af miklum þunga samhliða því að verð féll á 

útflutningsvörum landsins“ (bls. 90, 2014). Það má til sanns vegar færa en magn 

innflutnings jókst um nærri 60% árið 1919 (sjá töflu 2). Verðmæti innflutnings jókst þá í 

öllum vörudeildum en var mestur í nýlenduvörum þar sem hann þrefaldaðist. 

Tafla 2  Þróun vöruskipta 1916-1920 (Hagstofa Íslands) 

Breytingar á milli ára

Ár

vöruútflutningur vöruinnflutningur vöruútflutningur vöruinnflutningur

1916 15% 30% -11% 20%

1917 8% 55% -43% -34%

1918 14% 30% 32% -20%

1918 35% -7% 49% 59%

1920 -23% 30% 4% -9%

Verðvísitala Magnvísitala

 

 

Vakin er athygli á því að ekki er víst að ástæður Ásgeirs og Hersis (2014) skýri að fullu 

hvað það er sem gerist 1919. Þrátt fyrir mikinn innflutning þá er vöruskiptajöfnuður 

jákvæður eins fjallað hefur verið um. Aukinn innflutningur skýrir því ekki af hverju 

gjaldeyriseignir íslensku bankana versna til muna árið 1919. Það vakna því áhugaverðar 

spurningar um ástæðurnar. Annars vegar hvort sú pólitíska óvissa sem einkenndi 

starfsumhverfi Íslandsbanki hafi grafið undan trausti á honum sem hafi leitt af sér 

gjaldeyrisflótta. Hins vegar hverjir hafa notið góðs af þeim fjármagnstilfærslum sem geta 

skýrt þessa stöðu og hvort eigendur bankans hafi notað stöðu sína til að hagnast með 

óeðlilegum hætti. Á þessum tíma var bankinn var sakaður um að hafa notað dýrmætan 

gjaldeyri til að greiða niður skuldir við danska eigendur sína (Ásgeir Jónsson og Hersir 

Sigurgeirsson, 2014). Til marks um hvað bankinn var umdeildur þá birtist eftirfarandi á 

forsíðu Tímans þann 9. október 1920 í greininni Skuldadagarnir:  

Höfuðmeinsemdin í fjármálum landsins stafar frá aldamótunum, þegar 
léttúðugir og fáfróðir stjórnmálamenn leyfðu stofnun Íslandsbanka með 
þeim hæti, sem gert var. Hagsmunir hluthafanna fóru í þveröfuga átt við 
hagsmuni landsins. Fyr eða síðar hlaut skaðinn að bitna á þjóðinni. Og nú í ár 
er komið að þessum skuldadögum.  
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Í þessari sömu grein er fjallað um að bankastjórn Íslandsbanka hafi álitið að nýjar 

greiðslur til sín sem væru lagðar inn á reikning erlendis væru undir yfirráðum sínum. Svo 

segir að danskir eigendur hafi ekki verið sama sinnis: „En danski bankinn hefir litið 

gagnstætt á, að hver innborgun félli einvörðungu upp í el[d]ri skuld við Privatbanken“. 

Þessi gagnrýni á þó líklega ekki við um árið 1919 því þá hefur Íslandsbanki milligöngu um 

erlend lán til landsins. Það má sjá í tölum um erlendar skuldbindingar bankans í 

Hagskinnu (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997).  

5.4 Ríkið bjargar bönkunum, höft og gengisfelling 

Gjaldeyrisútstreymið 1919 hafði þau áhrif að Íslandsbanki gat ekki orðið við ósk um 

innlausn allstórrar peningaupphæðar sem kom fram í desember 1919. Um leið og krafan 

kom fram voru sett bráðabirgðalög sem leystu Íslandsbanka undan innlausnarskyldunni 

og gjaldeyrishöftum var komið á. Lögin urðu varanleg með samþykkt Alþingis í febrúar 

1920  (Ólafur Björnsson, 1981).   

Sagan er ekki öll því Alþingi samþykkti samhliða að Íslandsbanka bæri að færa fé fyrir 

Landsbankann frá Reykjavík til Kaupmannahafnar án þess að innheimta gjald. Svipuð lög 

höfðu verið í gildi en fyrirvarar um að Íslandsbanki ætti inneignir í Kaupmannahöfn fyrir 

viðskiptunum voru teknir út. Í staðinn kom ákvæði um að seðlar Íslandsbanka yrðu 

innleysanlegir í gulli gagnvart Landsbankanum ef hann gæti ekki fært féð til 

Kaupmannahafnar (Ólafur Björnsson, 1981). Áframhaldandi gjaldeyrisútstreymi varð 

árið 1920 og þá gekk á málmforða Íslandsbanka. Forðinn minnkaði um helming fór úr 

7,9 milljónum króna í 4,1 milljón króna.  

Miklar erlendar lántökur Íslandsbanka árið 1919 dugðu ekki til að viðhalda frjálsu 

flæði fjármagns og verja fastgengið þrátt fyrir miklar erlendar lántökur. Árið 1919 

tvöfölduðust erlendar skuldir Íslandsbanka að meðtöldu eigin fé, fóru úr 6,4 milljónum 

króna í 13,3 milljónir króna (sjá mynd 10).  
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Mynd 10  Nafnvirði greiðslujafnaðar, erlendra eigna og skulda Íslandsbanka (Hagskinna og útreikningar 
höfundar) 

Þessi slæma staða Íslandsbanka beit íslenska ríkið illa sumarið 1920. Þá neituðu 

danskir bankar að skipta íslenskum krónum í danskar. Ásgeir Jónsson o.fl. (2018) segja 

að þetta hafa orðið að almennu hneyksli þegar Privatbanken stærsti eigandi 

Íslandsbanka hafi neitað að leysa út póstávísun íslenska ríkisins – gúmmítékkann – sem 

nota átti til að greiða gjöld í Kaupmannahöfn. Ísland var því í greiðsluþroti í nokkra 

mánuði eða allt þar til Íslandsbanki fékk lán frá danska fjármálaráðuneytinu og 

síldaraflinn fór að seljast. Ástandið lagaðist þó ekki meira en svo að vöruskammtanir 

voru teknar upp í Reykjavík og var þeim ekki aflétt fyrr en sumarið eftir þegar ríkið hafði 

milligöngu um frekari lántökur, þá frá Bretlandi (Ásgeir Jónsson o.fl., 2018).  

Árið 1920 stendur bankastjórn Íslandsbanka fyrir úttekt á starfsemi bankans sem 

alþingismaðurinn Bjarni Jónsson frá Vogi stendur að. Í lok skýrslu sinnar segir ýjar hann 

að því að Íslendingar eigi að flytja viðskipti sín frá Danmörku ef ekki verði breyting á 

starfsháttum bankans (bls. 8, 1920): 

En ef þessi banki [Privatbanken] ætlar sér nú að græða á fjárkröggum, er 
hann hyggur hér vera, svo sem þeir danskir bankar, sem þegar hafa reynt að 
koma á gengismun á íslenskum og dönskum peningum, þá ætti nú að vera 
glögg bending komin til banka og kaupmanna að flytja verslun sína í 
eitthvert annað land og hætta viðskiptum við Danmörku.  
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Skýrslan vekur umtal og stjórn Privatbanken, stærsta eigenda Íslandsbanka sér tilefni 

til að svara „árás“ Bjarna í viðtali við Berlinske Tidende. Hér á eftir er endursögn Vísir af 

viðbrögðunum sem birtist 22. ágúst 1920:  

Að áður en Ísland var skilið frá Danmörku hafi Íslendingar átt „einstakri 
góðvild“ að mæta af hálfu aðalbankanna í Kaupmannahöfn og margsinnis 
orðið að leita fjárhagslegs stuðnings þeirra eftir að þeir, í sjálfstæðisviðleitni 
sinni, höfðu árangurslaust leitað fyrir ser annarstaðar. Eftir skilnað landanna 
hafi Íslendingar einnig reynt að sýna fjárhagslegt sjálfstæði sitt með því að 
leita peningalána í öðrum löndum. En alt til þessa hafi Ísland altaf, þegar í 
harðbakka sló, orðið að að leita til Danmerkur og þar hafi ávalt reynst „þunt 
móðureyrað“. Lánum til stutts tíma hafi verið breytt í löng lán, og danskir 
bankar beðið verulegt tjón af. „Privat-bankinn“ hafi styrkt Íslandsbanka svo 
stórum síðastliðið ár, að það fari langt fram úr því sem annars verði talið 
fáanlegt. Þó að Bjarni Jónsson staðhæfi það opinberlega að „Privatbanken“ 
hefði getað lánað Íslandsbanka en fleiri milljónir, þá verði slíkt ekki ákveðið í 
blaðagreinum. En helber hégómi sé sú staðhæfing, að það sé misskilningur, 
ef danskir bankar ætli það, að þeir geti grætt á fjárhagsörðugleikum þeim, 
sem þeir hyggi nú vera á Íslandi, því að það liggi í augum uppi, að bankar geti 
ekki grætt á því, að viðskiftavinir þeirra komist í kreppu. En „Privat-banken“ 
hafi ekki keypt eina einustu „íslenska krónu“ með niðursettu verði. 
 Um áskorun Bjarna, til íslenskra kaupmanna, um að hætta viðskiftum við 
Danmörku, segir bankastjórnin, að „sú aðferð“ hafi altaf verið notuð, þegar 
hagur hafi verið að því, en um lán í öðrum löndum hafi venjulega ekki þýtt 
að ræða, nema gegn ábyrgð Dana. 

Í svargrein sinni telur Bjarni eðlilegt að Íslandsbanki hafi veitt gjaldeyrisfyrirgreiðslu 

árið 1919 en gagnrýnir bankann áfram fyrir að veita ekki meiri  fyrirgreiðslu árið 1920. 

Hann bendir á að allt frá árinu 1910 hafi Íslandsbanki geymt sína peninga hjá 

Privatbanken og Privatbanken muni hagnast á að lána peninga til Íslandsbanka: „.. um 

viðskifti íslenskra og danskra banka mun það sannast sagt, að hjálpsemin sé gagnkvæm 

og viðskiftin eigi síðu dönsku bönkunum í hag en þeim íslensku“ (Vísir, 27. ágúst 1920). 

Vandræðin voru ekki bara bundin við Íslandsbanka. Landsbankinn glímdi líka við 

erfiðleika en saman voru bankarnir með 80% af öllum útlánum. Ísland var í bankakreppu 

á árunum 1920-21 eins og önnur lönd í norræna myntbandalaginu (Bjarni G. Einarsson 

o.fl., 2015). Höftin og vöruskammtanir dugðu ekki til að halda bönkunum á floti. Ríkið 

kom þeim til bjargar með því að ábyrgjast lán fyrir þá sem nam 8% af landsframleiðslu.  

Gjaldeyrishöftin sem sett voru í lok árs 1919 leiddu til þess að útflytjendur hættu að 

selja bönkunum gjaldeyri og til varð svartur markaður. Að endingu féll fastgengisstefnan 

líka, rétt eins og markmiðið um um frjálst flæði fjármagns.  Árið 1922 var gengi íslensku 
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krónunnar var fellt um 23% árið 1922. Í kjölfarið komst jafnvægi á gjaldeyrisviðskipti 

(Ásgeir Jónsson, 2010). Ítrekaðar tilraunir til að verja fastgengisstefnuna og frelsi í 

viðskiptum með erlendum lántökum tókust ekki. 



 

60 

6 Ófullnægjandi viðbrögð og heimatilbúin vandamál 

Í upphafi bókar sinnar Góðæri og gengismál, hugleiðingar stýfingarmanns lýsir Pétur 

Halldórsson vel því andvaraleysi sem einkenndi íslenska peningamálastjórnun í lok fyrri 

heimsstyrjaldarinnar og segir réttilega að þjóð með einhæfa útflutningsatvinnuvegi sé 

viðkvæm fyrir verðfalli (bls. 5, 1925): 

Þegar verðfallið dundi yfir eftir stríðið kom það oss að óvörum eins og 
öðrum þjóðum, en gerði hér meiri usla en víða annarsstaðar, vegna þess, að 
vér áttum að ýmsu leyti erfiðara með að mæta því. Vér vorum orðnir vanir 
mikilli eyðslu á velgengnisárunum, þjóðfélagið er fátækt og á erfiðara undir 
slíkum kringumstæðum en þau, sem rík eru og rótgróinn þar búskapurinn, 
og framleiðslu okkar er þannig háttað á ýmsan veg, að verðfall, sem kemur 
snögglega og á óhentugum tíma, getur orðið óbærilegra hér en víðast 
annarsstaðar í menningarlöndunum.  

Setningin hér að ofan „Vér vorum orðnir vanir mikilli eyðslu“ lýsir vanda íslenskra 

stjórnvalda og ástæðu þess að ekki gekk betur að ráða vandann sem við blasti eftir stríð. 

Það var og er ekki hægt að reka fastgengisstefnu og eyða um efni fram ef ná átti 

jafnvægi í litlu opnu hagkerfi. Þegar þessi vandi er lagður saman við þá bjartsýni og 

stórhug sem var samfara fullveldi kviknar á viðvörunarbjöllum. 

6.1 Verðbólga og peningaprentun  

Í Lággenginu lýsir Jón Þorláksson þeirri skoðun að peningar séu mælieining fyrir 

verðmæti sem eigi að vera stöðug (1924:2):  

Peningarnir eru fyrst og fremst, eða eiga að vera mælitæki fyrir verðmæti. Ef 
peningamálin væru í fullkomnu lagi, ætti tiltekin peningaupphæð að 
samsvara sama verðmæti fjármuna ár eftir ár. Þetta er samskonar 
óbreytileiki á verðmælinum, sem nú er heimtaður af lengdarmælitækjum, 
þyngdarmælitækjum og öðrum tækjum, sem notuð eru til að mæla aðra 
eiginleika munanna en verð þeirra. 

Það var útbreidd skoðun að varðveita ætti verðgildi peninga og setja ætti gjaldmiðla 

aftur á sama gullfót og fyrir umrót fyrri heimsstyrjaldarinnar þegar Jón skrifaði 

Lággengið. Ágreiningurinn stóð um, bæði á Íslandi og alþjóðlega, um hvort ætti að taka 

upp fyrra gullgengi, en til að svo gæti farið væri þörf á verulegri verðhjöðnun (Jóhannes 

Nordal, 2002). Stefna Jóns Þorlákssonar, sem fjármálaráðherra á þessum tíma, var að 
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íslenska krónan skyldi ná fyrra verðgildi sínu og vera jöfn þeirri dönsku. Andstæðingar 

þessara sjónarmiða voru kallaðir stýfingarmenn en þeir töldu að þessar aðgerðir yrðu of 

erfiðar fyrir atvinnulífið. Sama ár, 1924, og Jón gaf út Lággengið var sænska krónan var 

skráð á sama gullgengi og fyrir stríð. Ári síðar fór breska pundið, sem var helsta 

viðskiptamynt Íslendinga á þessum tíma, sömu leið. Ein af ástæðunum fyrir því að 

sænska krónan fór aftur á fyrra gullgengi er rakin til Gustav Cassel sem var frægur 

sænskur hagfræðingur sem Jón vitnar til í Lággenginu og vísað er til kenninga hans í 

þessari ritgerð (kafli 3.1.1) um kaupmáttarjöfnuð.  

Til að átta sig betur á verkefninu sem Jón stóð frammi fyrir er nauðsynlegt að skoða 

þróun peningamagns. Peningamagnskenningin segir að aukning peningamagns leiði til 

hlutfallslega samsvarandi hækkunar á verðlagi þegar horft er til lengri tíma og hafi þar af 

leiðandi takmörkuð áhrif á lífskjör. Að peningar séu einungis nafnstærð þegar horft er til 

langs tíma (Bain og Howells, 2003). Á mynd 11 má sjá hvernig peningamagn þróaðist frá 

stofnun Íslandsbanka til lokunar hans árið 1929.  

 

Mynd 11  Peningamagn á Íslandi (Hagskinna) 

Skilgreiningar á peningamagni, M1 og M3,í þessari ritgerð eru þær sömu og 

Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon nota í Hagskinnu (bls. 67, 1997):  

➢ M0 er grunnfé seðlabanka eða seðlar og mynt í umferð að viðbættum  
gjaldeyrisvarasjóði seðlabanka – skilgreindur sem málmforði og aðrar 
erlendar eignir Íslandsbanka sem sá um útgáfu á íslenskum krónum. 
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➢ M1 er seðlar og mynt í umferð að viðbættum veltiinnlánum innlánsstofnanna 

➢ M3 er M1 að viðbættu almennu sparifé og bundnum innlánum. 

Á mynd 11 hér á undan sést vel að peningamagn fer hægt vaxandi fyrsta áratuginn 

sem Íslandsbanki starfar. Mikið stökk verður í vexti peningamagns í heimsstyrjöldinni 

samhliða aukinni verðbólgu. Peningamagnið nær hámarki árið 1919 og á 3. áratuginum 

er þróun peningamagns stöðugri. 

Miklar hækkanir á verðlagi í helstu viðskiptalöndum Íslands fylgdi fyrri 

heimsstyrjöldinni. Þær verðhækkanir náðu til Íslands og peningamagn jókst og 

Íslandsbanki lék þar stórt hlutverk sem útgefandi íslenskra króna og stór lánveitandi. Á 

mynd 12 má sjá betur þær miklu sveiflur sem eru í peningamagni á árunum sem Ísland 

er í fjármálakreppu. 

 

Mynd 12  Breytingar á peningamagni á milli ára (Hagskinna og útreikningar höfundar) 

Gjaldeyrisvaraforði eykst mikið árið 1915 þegar M0 rúmlega tvöfaldast. Vöxtur í 

innistæðum fer vaxandi allt til ársins 1917 þegar þær aukast um nærri 80%. Árið 1920 

dregst M3 í fyrsta sinn saman og M0 minnkar um 40% þegar gengur verulega á erlendar 

eignir Íslandsbanka. 

 

Á mynd 13 eru verðlagsbreytingar settar í samhengi við þróun peningamagns. Þar má 

sjá að vöxtur M3 er meiri en hækkun verðlagsvísitölunnar allt frá byrjun 
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heimsstyrjaldarinnar til ársins 1920. Verðlagshækkanirnar voru miklar og 

verðlagsvísitalan byrjar að ganga til baka árið 1921 en sú þróun hefði þurft að byrja mun 

fyrr ef verja ætti fastgengisstefnuna og halda frjálsu flæði fjármagns. Höft voru á 

fjármagnsflutninga á árunum 1914-1917 og svo aftur frá því í lok árs 1919 til ársins 1922 

þegar gengið er fellt. 

 

Mynd 13  Þróun verðlagsvísitölu og peningamagns, 1914 = 100 (Hagskinna og útreikningar höfundar) 

Til að halda aftur af verðbólgu og halda raungengi í jafnvægi hefði þurft að draga úr 

útgáfu seðla árin 1915 og 1916 og halda aftur vexti M3 allt frá byrjun styrjaldarinnar og 

til ársins 1921 en á þessu tímabili er raungengið of hátt. Í upphafi stríðsins þegar 

Íslandsbanki var leystur undan innlausnarskyldu á seðlum með bráðabirgðalögum fékk 

hann of rúmar heimildir til útgáfu á seðlum. Það hefði þurft frekari hömlur á vöxt 

peningamagns til að verjast verðhækkunum. Réttur Íslandsbanka til að prenta seðla var 

umdeildur þrátt fyrir það samþykkti Alþingi rýmkun á heimildum Íslandsbanka árið 1916 

og gat hann þá aukið útgáfu seðla eftir þörfum (Ólafur Björnsson, 1981). Í stað þess að 

auðvelda seðlaprentun hefði Alþingi átt að leita leiða til að draga úr peningamagni. 

Leggja þannig meiri áherslu á verja fastgengið með ákvörðunum sínum, þá hefði Ísland 

getað fylgt verðlagsþróun nágrannalanda sinna. Höftin féllu úr gildi árið 1917 án 

umræðu. Þá var líka nauðsynlegt að draga úr peningamagni en þróunin varð í þveröfuga 

átt. 

Árið 1917 þegar lokast fyrir milliríkjaviðskipti Íslands verður vöruskortur á innfluttum 

vörum sem ýtir undir frekari verðhækkanir. Viðskiptahömlurnar höfðu líka þau áhrif að 
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þeir sem áttu peninga á Íslandi geymdu þá inn á banka því ekki var hægt að kaupa 

erlendar vörur. Við það jukust innistæður í bönkunum og peningamagn jókst sem ýtti 

enn undir verðbólgu (Jón Þorláksson, 1924). Í stað þess að halda innistæðum hjá sér þá 

nýtti Íslandsbanki aukið svigrúm til auka lánveitingar. Útlán árið 1917 voru tvöfalt meiri 

en árið 1915 að raunvirði, aðallega vegna stóraukinna kaup bankans á víxlum (sjá mynd 

14). 

 

Mynd 14  Þróun útlána Íslandsbanka á raunvirði ársins 1920 (Hagskinna og útreikningar höfundar) 

Alþingismenn voru meðvitaðar um hættuna af fjármagnsflótta. Til marks um það 

voru miklar og heitar umræður á Alþingi árið 1919 um tillögu um að útgáfuréttur á 

seðlum yrði tekinn af hinum erlenda Íslandsbanka og færður til til ríkisbankans, 

Landsbanka Íslands. Tillagan var felld í neðri deild þingsins með 14 atkvæðum gegn 10. 

Meðal annars vegna efasemda um að Landsbankinn gæti staðið undir lögbundnum 

lágmarks málmforða og ótta við að skuldbinding um samskonar 

gjaldmiðlaskiptasamning og var til staðar á milli Íslandsbanka og Landsbankans, með 

öfugum formerkjum myndi reynast Landsbankanum ofviða (Ólafur Björnsson, 1981). 

 

Sú staðreynd að Íslandsbanki var í erlendri eigu hefur mögulega haft áhrif á afstöðu 

þingmanna. Fjármagnsflótti þurrkar þá ekki upp gjaldeyrisvarasjóð í eigu ríkisins heldur 

bitnar verst á erlendum eigendum Íslandsbanka, þegar horft er til skamms tíma.   
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6.2 Viðbrögð stjórnvalda við sterku raungengi þegar fullveldi fæst 

Raungengi íslensku krónunnar var of sterkt frá árinu 1916 og Ísland var komið í djúpa 

og erfiða gjaldeyriskreppu árið 1919 þegar mikið útflæði íslenskra króna átti sér stað. 

Árin 1916-1919 hefði verið hægt að milda áhrif gjaldeyriskreppunnar og verja 

fastgengisstefnuna. 

Íslensk stjórnvöld höfðu þann valkost að fella gengi krónunnar og taka hana af 

gullfæti. En rannsóknir Eichengreen og Hausmann (1999) sýna að lönd sem felldu gengi 

mynta sinna í kreppunni miklu farnaðist vel (Guðmundur, 1999). Sú leið var ekki farinn á 

meðal landanna sem mynduðu norræna myntbandalagið. Þau settu öll stefnuna á að 

verja gullfótinn sem myntbandalagið byggði á. Ákvörðun íslenskra stjórnvalda að fara 

sömu leið vegna þeirra kosta sem fólust í óbeinni aðild að myntbandalaginu fyrir lítið 

þróað land verður að teljast eðlileg. 

Á stríðstímum er erfitt fyrir stjórnvöld að átta sig á nákvæmari stöðu efnahagslífsins 

og enn erfiðara að spá fyrir um framtíðina. Árið 1916 fer raungengi íslensku krónunnar 

að hækka og þá hefði þurft að draga úr þenslu með lækkun ríkisútgjalda og stjórnendur 

Íslandsbanka hefðu þurft að draga úr peningamagni. Þannig hafði verið hægt að safna 

gjaldeyri til að geta ráðið við tímabundna hækkun á raungengi. Hvorugt gerðist, 

gjaldeyrisjöfnuður var neikvæður og verðlag hækkaði. Horfa verður til þess að árið 1917 

var sérstakt fyrir þær sakir að þá lokaðist fyrir hefðbundnar siglingar til landsins, það 

bættist ofan á samninga um að Íslendingar mættu aðeins eiga viðskipti við Breta vegna 

stríðsins, eins og áður hefur verið rætt. Þjóðverjar stunduðu kafbátahernað til að koma í 

veg fyrir viðskipti Breta. Vegna ótta við vöruskort og siglingateppu stofnuðu stjórnvöld 

Landsverslun í upphafi styrjaldarinnar til þess að sjá um innflutning á nauðsynjavörum: 

„Þegar mest var árið 1918 fór þriðjungur af heildarinnflutningi í gegnum Landsverslun. 

Innflutningur var gefinn frjáls í ársbyrjun 1919, en Landsverslun hélt áfram einkasölu á 

nokkrum vörum , einkum kolum og kornvörum, til ársins 1922.“ (Sigurður Snævarr, 

1993). Ef ríkið hefði ekki skorist í leikinn hefði ástandið getað orðið enn verra vegna ótta 

við vöruskort. Því má vera stjórnvöld stóðu frammi fyrir erfiðu verkefni við að halda 

aftur af verðhækkunum. 

Stjórnvöld hefðu getað gert meira til að draga úr hækkun verðlags. Reka hefði mátt 

ríkissjóð með ríflegum afgangi til að draga úr þenslu. Það öfuga gerist. Árið 1917 aukast 
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ríkisútgjöld mikið og tekjur dragast saman að raunvirði. 10 milljón króna halli er 

niðurstaðan, margfalt meiri en áður hafði þekkst. Á mynd 15 er raunþróun ríkisfjármála 

sýnd. 

 

Mynd 15  Rekstur ríkissjóðs á verðlagi ársins 1920 (Hagskinna og útreikningar höfundar) 

Samkvæmt Hagskinnu var nánast öll útgjaldaaukningin árið 1917 vegna aukinnar 

fjárfestingu í atvinnumálum á meðan önnur útgjöld vegna félagslegrar þjónustu, 

löggæslu, og dómstóla hækkuðu mun minna. Hallinn sem var um 10 milljónir króna var 

fjármagnaður með lántöku. Skuldir ríkissjóðs fóru frá því að vera 3,4 milljón króna 1916 í 

að vera 16,9 milljón króna 1917. Meirihlutinn aukningarinnar var vegna langra erlendra 

lána, þær skuldbindingar ríkissjóðs hækkuðu um 8,3 milljónir króna og urðu 10,8 

milljónir króna samanlagt. 

Laun hækkuðu mikið samhliða þessari þátttöku ríkisins í atvinnumálum. Laun 

verkamanna í dagvinnu í Reykjavík hækkuðu um 2/3 að nafnvirði á árinu 1917. Þrátt fyrir 

það hækka raunlaun aðeins lítillega (sjá mynd 17). Árið eftir (1918) falla raunlaun og af 

þessu má leiða líkur að því að innspýting ríkisins í atvinnulífið árið 1917 hafi haldið 

launum uppi og þannig haft verðbólgu hvetjandi áhrif.  
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Mynd 16  Meðallaun karla í Reykjavík (Hagskinna) 

Lántaka bæði ríkissjóðs og Íslandsbanka jók þenslu árið 1917. Skuldir ríkissjóðs 

þrefölduðust að raunvirði og skuldir Íslandsbanka jukust um 50% að raunvirði 

(Hagskinna og útreikningar höfundar). Svona mikil útlánaaukningin eykur M3 með 

tilheyrandi verðbólguþrýstingi. Hlutfall peningamagns (M3) á móti landsframleiðslu sem 

lýsir dýpt fjármálakerfisins tók mikið stökk upp á við. Allt er þetta í þveröfuga átt við það 

sem æskilegt hefði verið.  

Árið 1918 hefði líklega enn verið hægt að snúa verðlagsþróuninni við. Þá hefði þurft 

að vinda ofan af mikilli hækkun nafnlauna og verðlags frá árinu 1917 með því að minnka 

peningamagn mikið og draga úr þenslu. Ástæðan fyrir því að enn hefði verið hægt að 

bjarga Íslandi frá gjaldeyriskreppu árið 1918 þrátt fyrir erfiða stöðu er sú að bankakerfið 

átti erlendar eignir og gjaldeyrisstaða þess var jákvæð. Sú var raunin þrátt fyrir sterkt 

raungengi krónunnar árin áður sem hefði getað gengið á gjaldeyriseignirnar eða 

framkallað gjaldeyrisáhlaup samkvæmt kenningum um gjaldeyriskreppur. 

Skemmst er frá því að segja tækifærin til að koma í veg fyrir að verðbólgukreppan 

breyttist í gjaldeyriskreppu voru ekki nýtt. Jón Þorláksson (1925) segir ástæður þess að 

ekki var gripið til réttra aðgerða í peningamálum (við að verja fastgengisstefnuna) að 

árið 1918 hafi bjartsýnin sem var í heiminum vegna yfirvofandi sigurs bandamanna í 

stríðinu náð til Íslands. Hún bættist ofan á bjartsýnina sem var á landinu vegna fölsku 

kaupgetunnar og fullveldis landsins. Vandræðin höfðu afleiðingarnar: Fjármagnsflótta 

frá landinu árið 1919 og greiðsluþrot íslenska ríkisins árið 1920. 
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6.3 Stjórnun efnahagsmála þegar gengið er fellt 

Gjaldeyrisvaraforðinn kláraðist í lok árs 1919. Í kjölfarið var lokað var fyrir frjáls 

gjaldeyrisviðskipti, Ísland varð greiðsluþrota og skömmtun á erlendum vörum varð engu 

að síður íslenskur veruleiki. Í stað þess að fella gengið fékk Íslandsbanki lán frá 

Danmörku árið 1920. Það dugði skammt, árið eftir höfðu stjórnvöld milligöngu um lán 

frá Englandi. Það fékkst frá Hambros bankanum á háum vöxtum þrátt fyrir ríkisábyrgð. 

Lánið er nefnt enska lánið. Þrátt fyrir lánið lenti bankakerfið aftur í vandræðum árið eftir 

(1922). Þá var opinbert gengi íslensku krónunnar fellt gagnvart þeirri dönsku um 23% og 

tekið upp sjálfstætt gengi í fyrsta sinn (Sigurður Snævarr, 1993).  

Eins og áður hefði verið fjallað um voru árin 1919 og 1920 erfið í sjávarútvegi vegna 

Krakksins mikla. Árið 1921 var erfitt fyrir útgerðina,vegna þess að fiskverð féll aftur og til 

voru miklar birgðir af óseldri saltsíld (3.000 tonn, svipað magn og 1920).  Það hafði í för 

með sér að um vorið voru rekstrarstöðvanir hjá útgerðarfélögum. Mörg útgerðarfélög 

stóðu illa vegna mikillar lántöku vegna fjárfestinga í nýjum togurum árið 1920. Sem 

dæmi þá lifðu aðeins 3 af þeim 10 nýju útgerðarfélögum sem voru stofnuð í Reykjavík 

1919 og 1920 fram yfir árið 1926. Ástandið var þó ekki alslæmt því þau félög sem áttu 

eigið fé eftir togarasöluna árið 1917 farnaðist betur en þeim skuldsettu.  Íslandsbanki 

þurfti að nota allan arð af starfsemi sinni og ganga á varasjóð til að mæta afskriftum árið 

1921 sem voru að líklega að meirihluta vegna útgerðarinnar (Jón Þ. Þór, 2003). Það var 

síðan ekki fyrr en árið 1924-5 sem útgerðin fer að ganga betur. Þá var mikill afli og 

fiskverð hærra (Jón Þ. Þór, 2003). Bæði Jón Þorláksson (1925) og Jóhannes Nordal 

(2002) segja að það hafi verið Íslendingum til happs að á árunum eftir gengisfallið fiskast 

mjög vel við Íslandsstrendur. Annars hefðu vandræði íslensku krónunnar og 

fjármálakerfisins getað orðið enn meiri.  

Kenningin um erfðasynd lítilla gjaldmiðla segir að erlend lán til geti veikt  

fjármálakerfið og segja má að það hafi gerst hér árið 1917, 1919, 1920 og 1921. Íslensk 

stjórnvöld tóku erlent lán árið 1917 vegna vandræða í efnahagslífinu út af fyrri 

heimsstyrjöldinni, Íslandsbanki reyndi að verjast fjármagnsflótta árið 1919 með 

lántökum, Íslandsbanki fékk lán frá Privatbanken árið 1920 og svo enska lánið 1921.  

Lántökurnar voru olía á verðbólgubál og framlengdu vandræði tengdu sterku gengi 

íslensku krónunnar. Þó að verðhjöðnun hafi verið árið 1921 og raungengi náð 
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jafnvægisgildi sínu frá því fyrir stríð dugði lánið ekki til þess að endurreisa traust á 

fastgengisstefnunni.  

Vegna ótta um fleytingu (e. fear of floating) hefðu aðgerðir stjórnvalda árið 1921 

þurft að vera mjög afgerandi ef endurreisa átti traust á fastgengisstefnunni. Loks þegar 

gengið var fellt og útflutningur varð verðmætari í krónum talið þá óx greiðslubyrði af 

enska láninu og höfuðstóll lánsins hækkaði. Gengisfellingin var því enn sársaukafyllri en 

ef hún hefði verið framkvæmd áður en ráðist var í lántökuna. 

Eftir þessa yfirferð er ljóst að stjórnvöld hefðu getað gert margt öðruvísi til að milda 

fjármálakreppuna og afleiðingar hennar. Um það voru þeir Pétur Halldórsson og Jón 

Þorláksson sammála en Pétur skrifaði um eftirfarandi um stjórn efnahagsmála í umróti 

heimsstyrjaldarinnar í Góðæri og gengismál (bls. 6, 1925): 

Vegna óhóflegrar eyðslu, sem aukin var og haldið var við með óheppilegri 
fjármálastjórn – er hélt dauðahaldi í þá fjarstæðu, með tilstyrk blaðanna og 
óupplýsts almenningsálits, að íslensk króna hlyti að vera sama sem dönsk 
króna að verðgildi -, jókst skuld landsmanna við útlandið áfram. Þegar 
jafnvel danskir fjármálamenn sáu hvert stefndi hér hjá oss, er skuldir vorar 
við þá jukust mánuð eftir mánuð, og gerðu kröfu um að innheimta skyldi hér 
danskar krónur með 6% álagi, voru forráðamenn okkar enn viðutan, og töldu 
það óvild og pólitískan fjandskap við oss, að meta íslenska krónu lægri en 
danska krónu. Þetta sýnir greinilega skilningsleysi íslenskra stjórn- og 
fjármálamanna í þessum efnum á þeim tíma. Afleiðingar þeirrar blindni 
munu koma niður á okkur öllum um mörg ár ennþá. Vegna þessa óeðlilega 
háa peningaverðs, sem eins og sagt var, var haldið uppi með valdboði 
íslenskrar fjármálastjórnar, gerðist hér margt merkilegt, sem gjarnan má rifja 
upp aftur nú. 

Pétur talar um „skilningsleysi íslenskra stjórn- og fjármálamanna“ sem neituðu að 

viðurkenna falskt gengi krónunnar og hunsað réttmæt skilaboð um annað. Þeir aðilar 

eiga þá ekki skjól í því að hafa ekki vitað af hættumerkjunum og að vandinn hafi læðst 

aftan að þeim. Svo virðist sem Íslendingar hafi aldrei tekist á við vandann af raunsæi 

heldur beðið eftir að hann mundi leysast af sjálfu sér. Færa má rök fyrir að Íslandi hafi 

beðið eftir því allt fram yfir síðari heimsstyrjöld þegar hagstæður ytri aðstæður hleyptu 

fjármagni til landsins og lyftu lífskjörum.  
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7 Veikur seðlabanki hamlar framþróun 

Í kafla 5.1 og 6.1 var fjallað um mikla verðbólgu og peningaprentun á Íslandi og 

skaðsemi hennar fyrir íslenskt efnahagslíf. Nú er farið yfir ítarlegar en áður í þróun 

fjármálakerfisins á Ísland og kafað dýpra ofan í störf og áhrif Íslandsbanka sem 

seðlabanka og áhrif hans á peningamálastjórnun eru metin. 

7.1 Trúverðugleiki og peningamargföldun 

Trúverðugleiki fastgengisstefnunnar er háður því að verðlag þróist svipað innanlands og 

í helstu viðskiptalöndum. Að raungengið sé í jafnvægi eins og ítrekað hefur verið rætt. 

Trúverðugleikann er líka hægt að meta út frá hversu mikill gjaldeyrisforði og 

gjaldeyriseignir eru til staðar til að verja gengið og mæta fjármagnshreyfingum úr landi. 

Til að að átt sig á þróun gjaldeyriseigna er hjálplegt að horfa á hlutfall þeirra á móti 

peningamagni. Á mynd 19 má sjá hvernig hlutfallið þróaðist á meðan Íslandsbanki var 

starfandi og gaf út íslenskar krónur. Skilgreining á gjaldeyrisforða er málmforði og aðrar 

erlendar eignir Íslandsbanka. Áður var stuðst við sömu skilgreiningar úr Hagskinnu þegar 

fjallað var um M0. 

 

Mynd 17  Gjaldeyrisvaraforði sem hlutfall M3 (Hagskinna og útreikningar höfundar) 
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Stórt högg kemur í trúverðugleikann 1917 þegar gengur á málmforða og erlendar 

eignir Íslandsbanka. Samtímis eykst M3 um rúmlega 40% rétt eins og árin 1916 og 1918. 

Árið 1917 hefði þurft að draga úr úr peningamagni í umferð en það gerðist ekki. Það 

öfuga gerist 1917 en þá var ríkissjóður rekinn með halla og peningamargföldun eykst 

(sjá mynd 20 hér fyrir neðan). Annað höggið í trúverðugleikann verður árið 1919 þegar 

Íslandsbanki þarf selja nánast allar erlendar eignir sínar. Árið 1920 heldur áhlaupið 

áfram og þá gengur á málmforða bankans líka. Lögbundinn málmforði er það eina sem 

stendur eftir af gjaldeyrisvaraforðanum og er hann þá vel innan við 15% af peningum í 

umferð. Í þeirri stöðu var erfitt að endurreisa traust á fastgengisstefnunni. Enda voru 

bráðabirgðahöftin sem voru sett í lok árs 1919 og gerð varanlegu á nýju ári. Á þriðja 

áratuginum minnkar hlutfall málmforðans sem hlutfall af M3 og engar erlendar eignir 

safnast upp hjá Íslandsbanka. 

Á fyrstu árum Íslandsbanka er peningamargföldun á bilinu 2,5-3 (mynd 20). Hún vex 

fyrstu árin vegna aukningar í M3. Þegar bankinn kemst út fjárhagserfiðleikum lækkar 

margföldunin á árunum 1910-1913 þegar erlendar eignir bankans (M0) aukast. Þegar 

stríðið hefst fer peningamargföldun aftur vaxandi. Margföldunin skýst upp árið 1917 

vegna þess að gjaldeyrir fer úr landi. Margföldunin tekur svo stökk upp á við árið 1920 

og verður meira en fjórföld í fyrsta sinn vegna þess að M0 minnkar mikið. 

Peningamargföldun eykst í á þriðja áratugnum og hafði þau áhrif að enn erfiðara var 

fyrir Jón Þorláksson að koma íslensku krónunni aftur á gamla gullgengi sitt.  

 

Mynd 18  Peningamargföldun: M3/M0 (Hagskinna og útreikningar höfundar) 
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Mikið stökk verður í peningamargföldun árið 1926 þegar erlendar eignir (hluti af M0) 

Íslandsbanka minnka. Þetta gerist árið eftir að gengi íslensku krónunnar var hækkað til 

að færa krónuna nær eldra gullgildi sínu. Samhliða gengishækkunin hefði verðlag og 

laun þurft að lækka meira. Gengishækkunin olli því útgerðinni gekk illa, auk þess var 

fiskverð lágt og verð á kolum hátt. Íslandsbanki var í þeirri stöðu að þurfa að draga úr 

peningamargföldun til stuðla að lækkun verðlags á sama tíma og hann þurfti að styðja 

við sjávarútveginn og horfa á eftir erlendum eignum sínum. Íslandsbanka var helsti 

banki togarafélaganna í Reykjavík og hann gat því veitt þeim takmarkaða aðstoð. 

Útgerðarmenn sögðu afkomuhorfur ískyggilegar og kölluð eftir gengislækkun strax ári 

eftir hækkunina svo gengið væri í samræmi við innlenda framleiðslukostnað (Jón Þ. Þór, 

2003). 

7.2 Íslandsbanki sem seðlabanki 

Fyrstu ár Íslandsbanka var heimild til prentunar á seðlum ekki fullnýtt. Líklegar ástæður 

þess eru að stjórnendur Íslandsbanka hafi talið ódýrara að nota danska seðla sem voru 

hér í umferð frekar en að prenta fleiri seðla. Aukin prentun hefði þýtt aukin gullforða 

(Ólafur Björnsson, 1981). Fram að fyrri heimsstyrjöld þá er ekki mikil aukning í 

seðlaveltu bankans þrátt fyrir mikinn vöxt á efnahagsreikningi bankans. Stækkunin er 

aðallega vegna aukningar á hlutafé, útgáfu bankavaxtabréfa og stórauknum innlánum í 

bankanum. Þegar verðhækkanir heimsstyrjaldarinnar verður vart á Íslandi jókst þörf fyrir 

peninga. Í lok árs 1914 voru sett bráðabirgðalög sem leyfðu Íslandsbanka að auka 

seðlaútgáfu sína og leystu hann undan innlausnarskyldu, eins og áður hefur verið rakið. 

Þegar Alþingi samþykkti lögin varanlega árið 1915 var gerð sú breyting að Íslandsbanki 

var skyldaður til þess að skipta gjaldeyri milli Danmerkur og Íslands fyrir Landsbankann 

með þeim fyrirvara að inneign Íslandsbanka í Danmörku leyfði slíkt. Sú skylda átti eftir 

að reynast bankanum erfið (Ólafur Björnsson, 1981).  

Árið 1916 fékkst heimild til þess að auka útgáfu seðla eftir þörfum. En samhliða voru 

voru settar nýjar kvaðir á Íslandsbanka. Hann var skyldaður til þess að greiða 2% gjald til 

landssjóðs fyrir þá seðla sem voru umfram 2,5 milljónir króna. Innlausnarskyldan var 

afnuminn en bankanum var skylt að taka hana upp aftur jafnskjótt og landsstjórn eða 

löggjafarvaldið mundi krefjast þess. Gildistími laganna var aðeins til 1. desember 1917, 

en hann var framlengdur. Samhliða var samþykkt að leita ætti samninga við 
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Íslandsbanka um að hann mundi afsala sér seðlaútgáfuréttinum. En rétturinn hafði ávallt 

verið umdeildur á Alþingi, allt frá stofnun bankans. Eins og var fjallað um fyrr í 

ritgerðinni þá voru þessar deilur leiddar til lykta á Alþingi árið 1919 þegar kosið var um 

hvort taka ætti réttinn til seðlaprentunar af Íslandsbanka og flytja hann til Landsbankans 

sem tæki þá við sömu kvöðum og hvíldu á Íslandsbanka um yfirfærsluskyldu gjaldeyris 

og um lágmarksgjaldeyrisvaraforða. Tillaga þess efnis var naumlega felld. 

Í Krakkinu mikla, árin 1919-1920, þegar verð á síld féll lentu bankarnir í erfiðleikum. Á 

árunum á undan höfðu útlán Íslandsbanka fimmfaldast og Landsbankans fjórfaldast og 

þeir máttu illa við skakkaföllum. „Þessi útlánaþensla var meginorsök þeirrar kreppu sem 

Íslandsbanki lenti í á árinu 1920, þegar erlendar innstæður hans voru á þrotum, og 

Privatbanken, viðskiptabanki hans í Danmörku og aðalhluthafi, neitaði honum um 

frekari fyrirgreiðslu, en í því fólst að Íslendingar voru í raun komnir í greiðsluþrot 

gagnvart útlöndum“ (Jóhannes Nordal, 2002, 44). Það var sótt að Íslandsbanka vegna 

stöðunnar sem var komin upp. Sérstaklega vegna þess að hann notaði gjaldeyri til að 

greiða upp skuldir við einn af eigendum sínum, Privatbanken, en eiga á sama tíma 

takmörkuð viðskipti við aðra (Ásgeir Jónsson, 2010). Bankanum lánaðist þó að fá lán frá 

danska fjármálaráðuneytinu til að auka við gjaldeyrisforðann. Lánið dugði ekki til að 

koma jafnvægi á gjaldeyrisviðskipti. Ári síðar þurfti ríkisstjórnin að hafa milligöngu um 

Enska lánið til Íslandsbanka, líkt fjallað var um í kafla 6.3 Efnahagsmálastjórnun þegar 

gengið er fellt.  

Við þessa sögu bætist að árið 1913 ræður Íslandsbanki nýjan danskan bankastjóra og 

samhliða virðist hafa orðið stefnubreyting á rekstri bankans. Bankinn byrjar að minnka 

eigið fé sitt (mynd 21). 

 

Mynd 19  Eiginfjárhlutfall Íslandsbanka (Hagskinna og útreikningar höfundar) 
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 Eiginfjárhlutfall bankans sem var áður 30-35% fer niður í 15% árið 1917. 

Eiginfjárhlutfallið er þar um kring til ársins 1924. Árið 1925 lækkar eiginfjárhlutfallið 

niður í um 10% og helst þar út líftíma bankans. Á sama tíma og eigið fé fór lækkandi á 

fyrstu árum nýs bankastjóra jukust arðgreiðslur mikið og stjórnendur bankans fengu 

veltutengda bónusa (Ásgeir Jónsson, 2010). Hluthafar og stjórnendur Íslandsbanka gátu 

því hagnast mjög vel í fjármálakreppunni sem þeir að hluta til báru ábyrgð á með því 

sjöfalda peningamagn og fimmfalda útlán Íslandsbanka. Engar arðgreiðslur eða bónusar 

voru greiddir út eftir að greiðslurnar náðu hámarki árið 1919.  

 

Mynd 20  Greiðslur Íslandsbanka til hluthafa og starfsmanna (Hagskinna) 

Arðgreiðslurnar þrefölduðust á milli áranna 1913 og 1919 (sjá mynd 22, hér á undan). 

Eigið fé bankans jókst á tímabilinu þannig hlutfall arðgreiðslna af eigin fé jókst minna. 

Það fór frá því að vera 4,5% árið 1913 yfir í að vera 6,5% árið 1919. Það getur ekki talist 

óhóflegt, til samanburðar þá voru vextir á almennum víxlum Landsbankans 20. október 

1919 7% (Hagskinna). Bónuspottur fulltrúaráðs og framkvæmdastjórnar var lítill áður en 

nýr bankastjóri fór að setja mark sitt á starfsemina. Bónusarnir fóru úr því að vera um 4 

þúsund krónur árið 1913 yfir í að vera 164 þúsund árið 1919. Bónusar ársins 1919 námu 

2,0% af eigin fé bankans og ljóst að stefna bankans varðandi greiðslur til starfsmanna 

hafði tekið miklum breytingum. Eigendur bankans og starfsmenn hafa mögulega skipt 

íslenskum krónum sínum í gjaldeyri áður en höft komust á í lok árs 1919. Bankinn varð í 

kjölfarið umdeildur og efasemdir um að hann tæki markmið um verðstöðugleika fram 

yfir skammtímahagnað. Þessar stefnubreytingar sem urðu með nýjum bankastjóra geta 

þó ekki talist óeðlilegar í ljósi þess að bankinn var líka skráður á danskan 

hlutabréfamarkað.  
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Jóhannes Nordal (2002) heldur því fram að eigendur Íslandsbanka hafi litið á sig sem 

viðskiptabanka á dönsku myntsvæði undir vernd danska seðlabankans þrátt fyrir að 

Íslendingar hafi verið í stjórn bankans. Enn fremur kemst hann að sömu niðurstöðu og 

Jón Þorláksson (1924) og Pétur Halldórsson (1925) að íslensk stjórnvöld hafi aldrei áttað 

sig á slæmri stöðu íslensku krónunnar á fyrstu árum fullveldisins og viðbrögðin verið 

eftir því. Þegar Ísland fékk fullveldi árið 1918 var enginn seðlabanki sem hafði það sem 

aðalmarkmið að tryggja stöðugt fjármálakerfi. Íslandsbanki var í einkaeigu og prentaði 

íslenskar krónur eftir reglum sem settar voru á Alþingi. Starfsemi bankans var umdeild 

og gerðar voru athugasemdir við erlent eignarhald. Deilurnar rötuðu á vettvang 

stjórnmálanna og reglulega var tekist á um starfsumhverfi bankans á Alþingi. Bankinn 

virðist hafa verið uppspretta ágreinings og því illa til þess fallinn að sinna að skapa traust 

á peningastefnunni og sinna ráðgjafahlutverki sínu við stjórnvöld. Þegar mistök 

stjórnvalda við stjórnun peningamála eru sett í samhengi við þessar aðstæður getur 

Íslandsbanki ekki hafa verið heppilegur seðlabanki eftir fullveldi. 

Um þetta voru stjórnmálamenn meðvitaðir. Árið 1925 var skipuð svokölluð 

milliþinganefnd sem koma átti með tillögur um hvernig ætti að haga seðlaútgáfu ríkisins 

og undirbúa endurskoðun á bankalöggjöf landsins. Í henni sátu meðal annarra Sveinn 

Björnsson síðar fyrsti forseti Íslands og Ásgeir Ásgeirsson síðar annar forseti Íslands. 

Ásamt Jónasi frá Hriflu stofnanda Framsóknarflokks og Alþýðuflokks, Benedikt 

Sveinssyni forseta neðri deildar þingsins og Magnúsi Jónssyni guðfræðingi. Nefndin 

leitaði fanga víða, m.a. hjá seðlabönkum Norðurlandanna og erlendra fræðimanna. 

Nefndin lagði til að Landsbankanum yrði breytt í seðlabanka að norrænni fyrirmynd. Að 

hann yrði sjálfstæð stofnun án ríkisábyrgðar með óháðri stjórn sem mætti sækja sér 

hlutafé á einkamarkaði. Árið 1928 voru ný lög um seðlabanka samþykkt sem stóðust 

samanburð við það sem best þekktist á Norðurlöndunum. Þrátt fyrir það þjónuðu lögin 

illa tilgangi sínum (Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson, 2014) um betri stjórnun 

peningamála. Svo virðist sem Landsbankinn, nýi seðlabankinn, hafi ekki komist undan 

þeim birgðum sem fjármálakreppan í upphafi 4. áratugarins lagði á hann þegar 

fjármagnshöft komust aftur á sem vörðu allt til ársins 1993. Við tók hnignun í íslensku 

fjármálakerfi allt fram á 8. áratuginn vegna mikilla sveiflna í þjóðarbúskapnum og 

óstjórnar í kerfi sem nánast að fullu í ríkiseigu (Bjarni G. Einarsson o.fl., 2015). Þá fóru 
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útlán sem hlutfall af landsframleiðslu aftur að aukast og bönkunum tókst að sækja sér 

erlent fjármagn. 

7.3 Endalok Íslandsbanka 

Yfirfærsluskylda Íslandsbanka gagnvart Landsbanka sem komið var í fjármálakreppunni 

1914-21 og hágengisstefna ráðamanna olli því að erlend staða bankans versnaði til 

muna. Áður en til skyldunnar kom átti bankinn hreina erlenda eign og var því ekki háður 

erlendum lánadrottnum. Hrein erlend staða bankans varð neikvæð árið 1919 þegar 

gjaldeyrir streymdi frá Íslandi og Íslandsbanki varðist með erlendum lántökum. Bankinn 

varð háður endurfjármögnun erlendra skulda því illa gekk að safna gjaldeyri 3. 

áratugnum. 

Staða Íslandsbanka versnaði líka vegna þess að hann tapaði innlánum til 

Landsbankans. Sparifjáreigendur virðast hafa talið innistæður sínar öruggari þar. 

Hlutdeild Íslandsbanka í innlánum á Íslandi varð mest 51% árið 1917 (sjá mynd 23). Árið 

1919 fóru heildarupphæð innlána að minnka hjá Íslandsbanka. Alls missti bankinn innlán 

að upphæð 12,6 milljóna króna frá 1919 til 1929. Blóðtakan var mikil þar sem upphæðin 

er ríflega 23% af efnahagsreikningi bankans árið 1919.  

 

Mynd 21  Hlutfall Íslandsbanka af heildarinnlánum (Hagskinna og útreikningar höfundar) 

Allt til ársins 1925 lækkuðu innlán Íslandsbanka með svipuðum hraða. Þá hækkuðu 

stjórnvöld gengið sem gerði Íslandsbanka enn erfiðara að standa við erlendar 

skuldbindingar sínar. Sama ár var milliþinganefndin sem gera átti skoðun á skipan 

fjármálakerfisins skipuð og 1926 var bankanum gert að kalla inn seðla. Þetta hafði þær 
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afleiðingar að á milli áranna 1925 og 1926 tapar Íslandsbankinn fimmtungi af innlánum 

sínum. Hann þurfti að draga úr útlánum, selja eignir og leita að nýrri fjármögnun. 

Samsetning útlána bankans var á þann veg að á tímabili gat hann brugðist við minna 

starfsfé með samdrætti í útlánum. Íslandsbanka reyndist erfitt að leysa þessi 

lausafjárvandræði sín. 

Vandamál Íslandsbanka á 3. áratuginum voru ekki einungis bundin við lausafjárskort. 

Bankanum skorti einnig eigið fé. Bankinn tapaði eigin fé í bankakreppunni 1920-21 og 

útlánatöp urðu algengari í kjölfarið. Fáir aðilar í svipuðum rekstri fengu háar fjárhæðir 

að láni. Áhættudreifing útlána var lítil og veð í mörgum tilvikum ekki góð. Ásgeir Jónsson 

(2010) heldur því að allt frá því að honum var gert að kalla inn seðlana 1926 hafi bankinn 

verið heillum horfinn og vafamál hvort hann hefði yfir höfuð haft burði til þess að 

framkvæma þá innköllun til loka þrátt fyrir að kreppan mikla hefði ekki orðið honum að 

aldurtila.“ 

Þegar Landsbankinn neitaði að kaupa víxla af Íslandsbanka á sömu kjörum og áður 

árið 1929 versnaði staða bankans enn. Landsbankinn hafði keypt víxla fyrir 5/8 af þeirri 

upphæð sem Íslandsbanki dró inn af útgefnum seðlum sínum.Ákvörðunin um að hætta 

því var tekin á grunni lagatúlkunar sem er ekki talin vera í samræmi við anda gildandi 

laga og í ljósi þeirra fyrirgreiðslu sem Landsbankinn veitti Útvegsbankanum stuttu síðar 

er mögulegt að afstaða Landsbankans hafi ráðist af pólitískum sjónarmiðum (Ólafur 

Björnsson, 1981). 

Svo fór að eiginfjárstaða Íslandsbanka var árið 1930 ófullnægjandi auk þess sem laust 

fé bankans var uppurið. Erlend bankastarfsemi lagðist af á Íslandi. Stjórnvöld fóru þá leið 

að endurreisa Íslandsbanka eftir að ljóst var að gjaldþrotaskipti bankans myndu hafa 

alvarlegar afleiðingar í för með sér. Að endingu stöðvaðist starfsemi Íslandsbanka í 

rúmlega 2 mánuði. Þá steig ríkið inn í. Útvegsbankinn var stofnaður á rústum 

Íslandsbanka en sú aðgerð fól í sér töluverð fjárútlát fyrir ríkissjóð sem og breytingu 

krafna í hlutafé. Tjónið virðist hafa verið lítið. Mesta tjónið var í formi afskrifta á 

útlánum umfram það sem hefði verið ef bankinn hefði fengið að starfa áfram. Að auki 

hefur eflaust orðið tjón vegna þess að fyrirtækjum skorti fé til rekstrar. Lánstraust 

Íslands virðist ekki hafa skaðast því stuttu eftir stofnun Útvegsbankans tók ríkissjóður 

stór erlend lán á svipuðum kjörum og áður.  
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Ekki var talið álitlegt að láta bankann fara í gjaldþrot og endurreisa hann ekki í formi 

Útvegsbankans. Það hefði skaðað atvinnulífið of mikið. Í stað þess að stofna 

Útvegsbankann þá hefði Landsbankinn hefði getað veitt Íslandsbanka lán til þrautavara. 

Það var ekki talin fýsilegur kostur vegna þess að skammtímalán hefðu hvorki leyst 

eiginfjárvanda bankans né heldur skort hans á langtímafjármögnun.  

Beint ríkisinngrip og fjárhagsleg endurskipulagning áður en bankinn féll hefði líklega 

verið fýsilegri kostur en stofnun Útvegsbankans. Það hefði falið í sér breytingu krafna 

ríkisins í hlutafé, ríkistryggingu innlána auk hóflegs láns. Sú leið hefði útheimt minni 

fjárútlát og allratap auk þess sem íslenskt bankakerfi hefði átt greiðari leið að erlendri 

fjármögnun og þekkingu. Íslandsbanki féll þegar Kreppan mikla gekk yfir. Þá voru 

gjaldþrot banka algeng út um allan heim og mörg ríki lentu í vandræðum. Fall bankans 

var því ekki einsdæmi í hinum vestræna heimi og hefði ekki þurft að þýða einangrun 

íslenska bankakerfisins. Landsbankinn var einn af þeim aðilum sem talaði þá fyrir 

hertum gjaldeyris- og innflutningshöftum sem komust á í kjölfarið á falli Íslandsbanka. 

Jóhannes Nordal (2002), sem rannsakaði starfsemi Landsbankans, ályktaði að 

aðskilnaður seðlabankahlutverksins frá stærsta viðskiptabankanum væri ein af 

forsendum fyrir afnámi hafta og komst að því að veik stjórn peningamála næstu 30 árin 

ætti rætur sínar í þessu óheppilega samkrulli viðskiptabanka og seðlabanka. 

Skuggi fjármálakreppunnar 1914-21 vofði yfir af íslensku efnahagslífi allan þriðja 

áratuginn. Svo virðist sem hvorki peningastefnan né seðlabankinn hafi notið trausts og 

Íslandsbanki var í eilífri varnarbaráttu. Betur hefði farið á því að endurskipuleggja 

bankakerfið og móta skýrari umgjörð um starfsemi seðlabanka fyrr en raunin varð. 

Þannig hefði verið hægt að bæta peningamálastjórnun og reka skilvirkara bankakerfi 

með betri tengingar við útlönd. 
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8 Niðurstöður 

Eftir farsæla stjórnun peningamála á Íslandi á fyrstu árum Íslandsbanka (1904-1913) þá 

urðu málin mun flóknari samhliða þenslu fyrri heimsstyrjaldarinnar, fullveldi og miklum 

sveiflum allan 3. áratug 20. aldar. Íslendingar réðu illa við þær áskoranir. Ísland var fast í 

marglaga fjármálakreppu í 8 ár (1914-21). Íslensk stjórnvöld framlengdu og dýpkuðu 

hana með því að ýta undir þenslu með of mikilli peningaprentun, útlánaaukningu, 

ríkisútgjöldum, launahækkunum og erlendri lántöku til að verja fastgengisstefnuna. 

Afleiðingarnar voru alvarlegar, fjármagnsflótti brast á, gjaldeyrisvaraforðinn kláraðist 

árið 1919 og Ísland fór í greiðsluþrot árið 1920. Ísland var þá í greiðslujafnaðarkreppu en 

sýnt hefur verið fram á að þær bæta að jafnaði 6-8 prósentustigum, við áætlaðan 2-3% 

meðalsamdrátt í landsframleiðslu nýmarkaðsríkja vegna gjaldeyriskreppu (Claessens og 

Kose, 2013). 

Að lokinni fjármálakreppunni á 3. áratugnum mistókst stjórnvöldum að skapa sátt um 

stjórnun peningamála. Þau höfðu að minnsta kosti um tvo kosti að velja. Annars vegar 

að verja upprunalega fastgengið með því að ráðast nauðsynlegar en sársaukafullar 

aðgerðir niðurskurðar og launalækkana. Hins vegar að kyngja stoltinu og fella íslensku 

krónuna fyrr og meira gagnvart þeirri dönsku. Hvorugt gerðist og illa gekk að safna 

gjaldeyrisforða og laða að erlenda fjárfestingu. Sífelldar deilur um stjórnun peningamála 

og um skipan á íslenskum bankamarkaði, sem áttu að einhverju leiti rætur sínar í 

erlendu eignarhaldi Íslandsbanka, grófu undan trausti á íslenskri krónu og fjármálakerfi.  

Betri stjórnun peningamála hefði getað hjálpað íslensku efnahagslífi í gegnum sveiflur 

3. áratugarins, laðað meira fjármagn til landsins og aukið hagvöxt. Þrátt fyrir hagstæði 

ytri skilyrði á síðari hluta 3. áratugarins er landsframleiðsla á mann á Íslandi aðeins 57% 

af meðaltali Vestur Evrópu árið 1929, lakara hlutafall en árið 1913 (59%). Velsæld færist 

ekki nær nágrannalöndunum fyrr en með mikið innstreymi erlends fjármagns drífur 

áfram hagvöxt í seinni heimsstyrjöldinni. Íslendingum til varnar, þá var vandasamt að 

stýra efnahagsmálum á stríðstíma (1914-18) sérstaklega í litlu opnu vanþróuðu hagkerfi. 

Nútíma þekking og aðgengi að gögnum hefði ekki verið ávísun á árangur. 
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Hér á eftir er ítarlegri umfjöllun þessar sviptingar í íslensku efnahagslífi og 

spurningum sem settar voru fram í inngangi svarað. 

Hverjar voru ástæður og afleiðingar fjármagnsflóttans?  

Á Íslandi kom mikið af peningum til landsins í upphafi fyrri heimsstyrjaldarinnar þegar 

verð á sjávarafurðum hækkaði. Peningarnir voru á landinu í skjóli sterks gengis sem var 

að stöðugt að styrkjast og flutningar á fjármagni og vörum voru erfiðir vegna stríðsins. 

Verðbólga rauk upp og innistæður bankakerfinu uxu, en þó ekki að raunvirði (Jón 

Þorláksson, 1924). 

Í lok fyrri heimsstyrjaldarinnar (1916-18) hélt verðlag á Íslandi áfram að hækka. Á 

sama tíma var mun minni verðbólga eða verðhjöðnun í helstu viðskiptalöndum. 

Raungengi íslensku krónunnar vék frá jafnvægi sínu og Ísland uppfyllti skilyrði fyrir 

gjaldeyrisáhlaup, samkvæmt fyrstu kynslóðakenningum gjaldeyriskreppur. Sú staðreynd 

að Íslandsbanki var leystur undan innlausnarskyldu sinni 1914-1917 gerði 

gjaldeyrisáhlaup ómögulegt. En lítill þrýstingur var á gjaldeyrisforðann því þegar höftum 

á fjármagnsflutninga er lyft árið 1918 styrkist gjaldeyrisstaða bankans. Jón Þorláksson 

(1925) rekur þetta til þeirrar bjartsýni sem ríkti á landinu vegna stríðslokanna og 

væntinga um fullveldi.  

Það syrti í álinn árið 1919 þrátt fyrir hagvöxt. Innflutningur jókst mikið þegar viðskipti 

komust í eðlilegra að stríði loknu og um haustið hrundi verð á síld. Fjármagnsflótti brast 

á og í lok árs var ljóst að Íslandsbanki gat ekki staðið af sér áhlaupið. Gjaldeyriseignir að 

frátöldum málmforða hans þurrkuðust upp þrátt fyrir erlendar lántökur. 

Greiðslujöfnuður var neikvæður sem nam rúmum 6% af landsframleiðslu árið 1919. 

Þessa slæmu stöðu má ekki einvörðungu rekja til aukningu á innflutningi og verðfalls á 

sjávarafurðum, eins og var verið að minnast á vegna, þess að vöruskiptajöfnuður var 

jákvæður. Af því má leiða að umtalsverður flutningur á fjármunum hafi verið frá landinu 

en óljóst er hverjir voru mótaðilar Íslandsbanka í þeim viðskiptum. Gjaldeyrishöft voru 

sett á í lok ársins 1919 til að mæta fjármagnsflóttanum. Samt gengur enn á 

gjaldeyrisstöðu Íslandsbanka árið 1920 en þá helmingaðist málmforði hans.  

Afleiðingarnar urðu bankakreppa (1920-21)  greiðsluþrot íslenska ríkisins og 

vöruskammtanir. Ótrúverðug fastgengisstefna leiddi svo líka til þess að 
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gjaldeyrisviðskipti færðust á svartan markað þar sem verðmæti íslensku krónunnar var 

minna en opinber gengisskráning sagði til um. 

Voru viðbrögð stjórnvalda við umróti fyrri heimsstyrjaldarinnar og mikilli verðbólgu 

í samræmi við nútíma kenningar í hagfræði? 

Íslendingar voru ekki vel í stakk búnir til að stýra peningamálum á stríðstímum og 

sama verður að segja um 3. áratuginn. Margvísleg mistök voru gerð. Það var niðurstaða 

rita Jóns Þorlákssonar (1924) og Péturs Halldórssonar (1925) og sama niðurstaða fæst 

þegar nútímakenningar í hagfræði eru mátaðar á hagtölur. 

Það hefði verið hægt að koma í veg fyrir eða milda gjaldeyriskreppuna ef böndum 

hefði verið komið á verðbólguna, sem var hæst árið 1917, þá 54%. Til þess hefði ríkið 

þurft að draga úr ríkisútgjöldum í stríðinu og á árunum þar á eftir. Samhliða hefði 

seðlabankinn (Íslandsbanki) þurft að draga úr peningamagni í umferð. Í stað þess var 

gefið í. Ríkið var rekið með miklum halla með tilheyrandi lántökum og peningamagn og 

laun hækkuðu árið 1917. Aukning útlána í bankakerfinu jók svo enn á þensluáhrifin.  

Færa má rök fyrir því að hallrekstur ríkisins árið 1917 hafi verið nauðsynlegar að hluta 

vegna vöruskorts og óvissu vegna stríðsins og lokun siglingaleiða til landsins. Það hefði 

þá kallað á enn sterkari viðbrögð þegar heimsstyrjöldinni lauk árið 1918 en sú varð 

heldur ekki raunin. Enn var ýtt undir þenslu og verðbólgu árið 1919 og gjaldeyriseignir 

bankakerfisins þurrkuðust upp þrátt fyrir erlendar lántökur Íslandsbanka. Samt hækkaði 

verðlag um 19% árið 1920. Greiðsluþrot ríkisins og bankakreppa og slæmir 

útflutningsmarkaðir bættust þó ofan á fjármagnsflóttann en það dugði ekki til að stöðva 

verðhækkanirnar. Ljósi punkturinn í hagþróun þessa árs var sá að peningamagn (M3) 

minnkaði í fyrsta sinn að nafnvirði frá því að Íslandsbanki var stofnaður og árið eftir 

verður verðhjöðnun. Þá er gerð lokatilraun til að viðhalda fastgengisstefnunni, bjarga 

bankakerfinu úr erfiðleikum og hætta vöruskömmtun. Ríkið hefur milligöngu um erlent 

lán með ríkisábyrgð fyrir Íslandsbanka árið 1921. Enska lánið, eins og það var kallað, 

dugði ekki til þess að auka trúverðugleika fastgengisstefnunnar og krónan var felld ári 

síðar. Þegar horft er í baksýnisspegilinn er auðvelt að sjá af hverju. Lántakan leiddi 

hvorki til þess að stækka gjaldeyrisvarasjóðinn á bak við íslensku krónuna svo neinu nam 

né efla útflutningsatvinnuvegina. Erlenda lántakan 1921, rétt eins og erlendu 

lántökurnar 1917, 1919 og 1920 færði Íslendinga fjær markmiðum sínum um frjálst 
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flæði fjármagns og fasttengingu íslensku krónunnar við þá dönsku. Lántökurnar veiktu 

fjármálakerfið vegna þess að gjaldeyristekjur voru stopular. Það olli Íslendingum 

vandræðum að erlendir aðilar vildu ekki koma með fé til landsins og fá greitt til baka í 

íslenskum krónum líkt og kenningin um erfðasynd minni myntsvæða segir til um 

(Eichengreen og Hausmann, 1999). Það hefði auðveldað gjaldeyrismiðlun og styrkt 

fjármálakerfið. 

Til að endurreisa traust á íslenskri peningamálastefnu og halda í eldri gengisskráningu 

hefði þurft víðtækari og umfangsmeiri aðgerðir að hálfu stjórnvalda til að draga úr 

þenslu. Fyrst þau réðu ekki við þann leiðangur - sem hefði kallað á samdrátt í 

ríkisútgjöldum og launalækkanir - hefði verið betra að fella gengið fyrr til að styrkja 

útflutningsgreinarnar. Allan 3. áratuginn var samhljómur á meðal íslenskra 

stjórnmálamanna um að festa gengið en ágreiningur um hvar. Jón Þorláksson 

(forsætisráðherra ’26-’27) vildi endurreisa gullfótinn í sömu mynd og halda í eldri 

gengisskráningu en kenning Ásgeirs Ásgeirssonar (forsætisráðherra ’32-’34 og síðar 

forseti) var sú að það kostaði meiri átök en lýðræðisríki stæði undir færa niður laun. 

Ásgeir sótti stuðning til Gustav Cassel (sem Jón vitnar í Lággenginu) sem vildi líka festa 

gengið en varaði við verð- og launalækkunum (Jónas H. Haralz, 2002).  

Hvaða áhrif hafði óbein aðild Íslands að norræna myntbandalaginu? 

Fyrirkomulagið í upphafi 20. aldarinnar þegar íslenska krónan var á gullfæti með 

beinni tenginu við dönsku krónuna var heppilegt. Íslenskt fjármálakerfi hóf þroskaferil 

sinn, erlend fjármagns kom til landsins og útlán jukust. Þetta hafði í för með sér aukinn 

kraft í iðnvæðingu og flýtti fyrir uppbyggingu togaraútgerðar. Á þessum tíma var gengi 

flestra gjaldmiðla á gullfæti og samhljómur á meðal hagfræðinga um að það væri besta 

fyrirkomulag í gjaldmiðilsmálum. Árið 1913 voru u.þ.b. 70% sjálfstæðra mynta á gullfæti 

og önnur 10% voru með aðrar fasttengingar (Fenstra og Taylor, 2008). Trúverðug 

fastgengisstefna hjálpaði litlu vanþróuðu hagkerfi Íslands við að eyða gjaldmiðlaóvissu, 

auka stöðugleika verðlags og styðja við erlend viðskipti.  

Aðild Íslands að myntbandalaginu uppfyllti ekki skilyrði um Mundell um hagkvæm 

myntsvæði myntbandalaga. En það sama mátti segja um önnur lönd í norræna 

myntbandalaginu, Svíþjóð, Noreg og Danmörk. Þau voru með mismunandi hlutfall 

útflutnings og uppfylltu því heldur ekki skilyrði fyrir hagkvæmu myntsvæði. Það leiddi til 
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falls myntbandalagsins í sveiflum fyrri heimsstyrjaldarinnar, þrátt fyrir margvíslega kosti 

þess. Mikil verðbólga með tilheyrandi aukningu peningamagns leiddi til þess að 

raungengi íslensku, dönsku og norsku krónunnar varð of hátt í hlutfalli við viðskiptalönd 

sín. Gengi sænsku krónunnar var stöðugra og fjármagn leitaði þangað. Það leiddi til þess 

að fastgengisstefnan féll í styrjöldinni og myntbandalagið lagðist í kjölfarið af. 

Var Íslandsbanki heppilegur seðlabanki?  

Í dag er ekki talið heppilegt að seðlabankar séu líka viðskiptabankar. Það fyrirkomulag 

hentaði Íslendingum illa eftir að þeir fengu fullveldi. Fram að fyrri heimsstyrjöld virkaði 

fyrirkomulag peningamála vel (1904-13). Íslandsbanki fékk auknar heimildir til að prenta 

peninga árið 1914 vegna þeirra miklu verðbólgu sem geisaði í heiminum við upphaf fyrri 

heimsstyrjaldarinnar og smitaðist til landsins. Samhliða var bankanum veitt undanþága 

frá innlausnarskyldu og bankinn fór ekki vel með þessa nýju stöðu sína. Peningaprentun 

var of mikil frá upphafi stríðsins fram til ársins 1920. Engu breytti þó að gjaldeyrishöftin 

sem komið var á árið 1914 hafi verið afnumin, mögulega óvart (Ólafur Björnsson, 1981) 

árið 1917. Hvaða hvatar lágu að baki þessarar peningaprentunar og útlánaaukningar er 

erfitt að fullyrða nákvæmlega um. Vakin er athygli á greiningu Ásgeirs Jónssonar (2010) 

sem segir fátt benda „til annars en hluthafar og stjórnendur bankans hafi nýtt sér þessa 

tvöföldu stöðu bankans sem seðlabanki og viðskiptabanki til hagnast verulega á stríðinu. 

(bls. 8, 2010)“. Óljóst er þó hvernig umræddir aðilar hagnast á þessari tvöföldu stöðu. 

Greinileg stefnubreyting verður í rekstri bankans árið 1913 þegar nýr bankastjóri er 

ráðinn til Íslandsbanka. Þá lækkar eiginfjárhlutfall, arðgreiðslur aukast og bónuskerfi er 

komið á. Breytingar og framkvæmd þeirra virðast vera á þá leið að búast megi við þeim 

af banka sem er skráður á hlutabréfamarkað, rétt eins og Íslandsbanki var. 

Að bankinn skyldi vera í einkaeigu erlendra aðila jók á deilur um bankann. Ásgeir 

Jónsson segir að þegar fullveldið var í höfn  hafi Íslendingar verið: „mjög andsnúnir 

áhrifum útlendinga í íslensku atvinnulífi samhliða auknum uppgangi þjóðernissinnaðra 

viðhorfa (bls. 91, 2014:)“. Alveg sama hvort rætt var um ríkisábyrgðir, 

skuldaniðurfellingar, reglur um yfirfærsluskyldu og gjaldmiðalskipti eða milligöngu um 

erlenda lántöku – alltaf risu deilur um hlutverk bankans. Þessar deilur um eignarhaldið 

torvelduðu ekki bara ráðgjafarhlutverk hans heldur bjó það til pólitíska óvissu og dró úr 

trúverðugleika peningastefnunnar. Allan 3. áratuginn var hlutverk Íslandsbanka sem 
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seðlabanka umdeilt. Árið 1919 fóru innlán að minnka hjá Íslandsbanka. Þau færðust að 

miklu leiti til Landsbanka. Seðlaprentunarvaldið fór svo þangað líka árið 1928. Allt frá því 

í fyrri heimsstyrjöldinni varð staða Íslandsbanka gerð sífellt erfiðari með ákvörðunum 

Alþingis, á sama tíma styrktist staða Landsbankans gagnvart honum. Í kreppunni miklu 

árið 1930 varð Íslandsbanki gjaldþrota. Ríkið tók bankann yfir, knúði stærstu erlendur 

kröfuhafana til þess að taka þátt í að fjármagna nýjan Útvegsbanka með því að breyta 

kröfum í hlutafé og víkjandi lán. Gjaldþrot Íslandsbanka olli því ekki miklum skaða ef frá 

eru talin einhver fjárútlát ríkissjóðs. Í kjölfarið á falli Íslandsbanki voru gjaldeyrishöft sett 

á sem vörðu til ársins 1993 og Ísland einangraðist frá erlendum lánamörkuðum og 

fjármálakerfinu hnignaði allt fram á 8. áratuginn (Bjarni G. Einarsson o.fl., 2015). Þessi 

stöðnun og neikvæða þróun íslensks fjármálakerfis hófst í raun strax og Íslandi fékk 

fullveldi eins og hér hefur verið rakið. Íslandsbanki er því ekki talinn heppilegur 

seðlabanki eftir að fullveldi fékkst.  
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