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Til: Nefndasviðs Alþingis

Efni: Umsögn undirritaðs vegna Tillögu til þingsályktunar um aðskilnað peningamyndunar og 
útlánastarfsemi bankakerfisins, 239. mál 141. löggjafarþings, 2012-2013.

Höfundur: Ólafur Margeirsson, doktorsnemi í hagfræði með áherslu á alþjóðlega bankastarfsemi og 
fjármálalegan stöðugleika.

Fjöldi blaðsíðna: 6

Ágæti viðtakandi,

ÚRDRÁTTUR SVARS:

Tillagan að þingsályktun sem um ræðir gerir ráð fyrir að stofnuð verði nefnd sem leggja skuli mat á 
afleiðingar þess á Íslandi að aðskilja myndun peninga annars vegar og útlánastarfsemi banka hins vegar.

Höfundur leggur eindregið til að umrædd tillaga til þingsályktunar verði samþykkt.

ÍTARLEGRI RÖKSTUÐNINGUR:

Það er mat höfundar að til að þingmenn og aðrir geti skilið afleiðingar þess að skilja á milli peninga- og 
útlánamyndunar þá verði fyrst að skilja hvernig núverandi virkni útlánaveitinga bankakerfisins sé. Þá er 
nauðsynlegt að það sé öllum fullkomlega ljóst hvernig peningar myndast samhliða því sem banki veitir 
lán til einstaklings eða fyrirtækis.

Klassíska kenningin um myndun peninga: peningamargfaldarinn1

Í kennslubókum í hagfræði finnst venjulega útskýring í ætt við eftirfarandi á því hvernig peningar 
myndast.

Segjum til einföldunar að það sé aðeins einn banki í hagkerfinu. Lesandinn er beðinn um að ímynda sér 
að fyrir hverjar 100 kr. sem lagðar eru inn á innlánsreikning í banka skuli bankinn halda eftir til dæmis 10 
kr. til öryggis í lausafé. Þetta hlutfall (10/100) er „bindiskylduhlutfall" eða „bindiskylda" og það er 
seðlabankinn sem ræður þessu hlutfalli. Bankinn getur því lánað út 90 kr. fyrir hverjar 100 kr. sem 
viðskiptavinur leggur inn í bankann. Bankinn veit að það er óhætt að lána út svo mikið því það eru 
þúsundir viðskiptavina sem eru með sín innlán hjá bankanum og það er harla ólíklegt að allir komi á sama

1 Sjá einnig Vísindavefinn: „Hvernig eykst magn peninga í heiminum?" http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=841
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tíma að ná í peningana sína. Bankinn er því í raun að notfæra sér „lögmál stórra talna" (e. law of large 
numbers) með því að lána út 90 kr. af hverjum 100 kr. sem lagðar eru inn.

Þessum 90 kr. sem lánaðar eru út er eytt í vöru og þjónustu. Ef við segjum að A leggi 100 kr. inn í bankann
og B tekur 90 kr. lán til að kaupa mjólk af C eru allar líkur á því að C muni leggja þessar 90 kr. inn í
bankann aftur. Af þessum 90 kr. getur bankinn lánað 81 kr. til D og svo koll af kolli.

Þannig býr bankakerfið til nýja peninga að auki fyrir þá sem voru lagðir inn í upphafi með því að 
endurlána sama peninginn aftur og aftur en þó sífellt lægri upphæð. Hægt er að reikna út nákvæmlega 
hve mikið af peningum verður í hagkerfinu að lokum þegar aðilar B, C, D, o.s.frv. eru allir búnir að taka sín 
lán. Heildarmagn peninga verður: 100/0.1 = 1000kr.2 Peningamargfaldarinn er með öðrum orðum 
1/bindiskylduhlutfall.

Afleiðingar kenningarinnar um peningamargfaldarann eru m.a. eftirfarandi:

1. Frumskilyrði er að bankinn verður að fá pening fyrst í hendurnar áður en hann getur endurlánað 
hann aftur og aftur. Einhver -  s.s. einstaklingur eða jafnvel seðlabankinn -  verður að leggja 
pening inn í banka í upphafi til að bankinn geti lánað peningana út.

2. Seðlabankinn á að geta stjórnað því hversu mikið af peningum er í hagkerfinu með því að breyta 
bindiskylduhlutfallinu og stjórna nýprentun peninga.

3. Það er stærðfræðilegt hámark á því hversu mikið af peningum getur verið í hagkerfinu. Þetta 
hámark er upprunalegt innlegg margfaldað með peningamargfaldaranum.

4. Bankar eru hreinir milligönguaðilar lausafjár, þ.e. banki verður að finna lausafé fyrst hjá einum 
aðila sem hann svo lánar öðrum aðila. Lausafé bankans ætti því að minnka við lánveitingu 
samkvæmt þessari kenningu.

Þessi kenning um myndun peninga hljómar mjög trúlega en er því miður mjög röng. Staðreyndirnar eru 
þær að 1) það þarf enginn að leggja inn peninga inn í banka til að bankinn geti veitt lán, 2) seðlabankinn 
stjórnar því alls ekki með bindiskylduhlutfallinu og nýprentun peninga hversu mikið af peningum er í 
hagkerfinu, 3) það er ekkert stærðfræðilegt hámark á því hversu mikið af peningum getur verið í 
hagkerfinu og 4) lausafé banka minnkar ekki við lánveitingu.

Raunveruleg myndun peninga

Það er mikilvægt að lesandinn geri sér grein fyrir því að peningar eru ekki aðeins seðlar og mynt. Peningar 
eru hvað eina sem viðurkennt er sem fullnaðargreiðsla í viðskiptum manna á milli. Í gegnum tíðina hafa 
skeljar, tóbak, te, búfénaður, glerkúlur, viðarstangir, steinar, leirtöflur og margt fleira verið viðurkennt 
sem fullnaðargreiðsla í viðskiptum. Þá hafa innlán einstaklinga og fyrirtækja í bankastofnunum verið 
viðurkenndar sem fullnaðargreiðsla í viðskiptum allt frá upphafi bankarekstrar -  svo lengi sem bankanum 
hefur verið treyst.

Svo er enn í dag. Þegar greitt er með debetkorti úti í búð er búðin að viðurkenna skuld bankans -  þ.e. 
innlán þess sem kaupir vöruna í búðinni -  sem fullnaðargreiðslu í viðskiptum.3 Debetkort er ekkert annað

2 Almenna formúlan er: upprunalegt innlegg / bindiskylduhlutfall
3 Þegar greitt er með kreditkorti er það í raun kortafyrirtækið sem er milligönguaðili, ferlið er eftir sem áður í raun 
það sama.
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en rafrænt ávísanahefti sem hefur þann kost að viðtakandi greiðslunnar þarf ekki að hlaupa í bankann til 
að fá staðfest að innistæða sé fyrir ávísuninni: posinn í búðinni gefur það til kynna samstundis. Þegar 
greitt er með debetkorti og innistæða er fyrir upphæðinni er innlánið -  skuld bankans -  fært frá 
innlánsreikningi kaupandans yfir á innlánsreikning seljandans.

Þetta er hægt vegna þess að búðin viðurkennir skuld bankans -  innlánið -  sem fullnaðargreiðslu í 
viðskiptum. Búðin treystir bankanum fyrir því að greiða innlánið út í reiðufé sé þess óskað eða að geta 
notað innlánið aftur til að kaupa aðföng. Engu máli skiptir þótt bankareikningarnir séu ekki hjá sama 
viðskiptabankanum. Athugið að búðinni er alveg sama hvernig innlán kaupandans myndaðist í upphafi.

Vegna þess að skuld bankans -  innlán -  er viðurkenndur gjaldmiðill í viðskiptum getur og gerir bankinn 
eftirfarandi þegar hann býr til útlán: bankinn einfaldlega bókar hjá sér að viðskiptavinurinn skuldi honum 
lánsfjárhæðina og á sama tíma uppfærir bankinn stöðu innlánsreiknings sama viðskiptavinar um sömu 
upphæð.

Þetta ferli er mjög auðvelt að sýna á mynd (sjá mynd 1).

Mynd 1 -  Myndun peninga samhliða útlánamyndun bankakerfisins 

Staða áður en banki veitir lán

Banki Viðskiptavinur
. Skuld ir og 

Eignir
____________eigið fé Eignir Skuldir

Innlán í Lán hjá
7 Óbundin innlán banka 0 0 banka

Lausafé 3 5 Bundin innlán
Útlán til vðsk ip tavna  10 1 Eigið fé

Sam tals 13 13

Staða eftir að  banki hefur veitt Ima.kr .  lán

Eignir

Banki
Skuld ir og 

eigið fé

Lausafé 3
Útlán til vðsk ip tavna  11

Sam tals 14

8 Óbundin innlán 
5 Bundin innlán 
1 Eigið fé

Innlán í 
banka

Viðskiptavinur

Eignir Skuldir 

1 1
Lán hjá 
banka

14

Takið eftir eftirfarandi:

1. Enginn lagði fé inn í bankann til þess að gera honum kleift að búa peningana til. Peningarnir -  
innlánið -  voru búnir til með bókhaldsfærslum einum saman.

2. BindiskyIduhlutfall seðlabankans stjórnar engu um hversu mikið bankinn getur búið til af 
peningum með útlánastarfsemi sinni. Uppfylli bankinn ekki reglur um bindiskyldu mun hann leita 
fyrst að lausafé í formi innlána frá almennum viðskiptavinum. Næst reynir bankinn að finna
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lausafé á millibankamarkaði. Ef það þrýtur fer bankinn til seðlabankans og biður um lausafjárlán. 
Það lán er bókað á nákvæmlega sama hátt og lán viðskiptabankans til lántakans, þ.e. með 
bókhaldsfærslum. Seðlabankinn er neyddur til að veita þetta lán því ella verður til 
lausafjárskortur á millibankamarkaði með tilheyrandi óðagoti og fjármálalegum óstöðugleika.4 
Enginn seðlabanki myndi nokkurn tímann haga starfsemi sinni svo að hann framkallaði óðagot á 
millibankamarkaði viljandi. Það væri þvert á tilskipanir seðlabankans þess lútandi að hann skuli 
stuðla að fjármálalegum stöðugleika.

3. Það er ekkert stærðfræðilegt hámark hversu mikið af peningum eru búnir til í hagkerfinu. Eini 
raunverulega takmarkandi þátturinn er eiginfjárkvaðir en þær eru aðeins hamlandi innan hvers 
tímabils fyrir sig en en ekki þegar tímabilin eru lögð saman. Það er með öðrum orðum kyrrstætt 
(e. static) hámark á peningamyndun vegna eiginfjárkvaða en ekki gangfræðilegt (e. dynamic).

4. Lausafé bankans breytist ekki: bankinn er ekki milligönguaðili lausafjár.

Allt eru þetta atriði sem stangast beint við það sem gamla peningamargfaldaramódelið segir til um. Því er 
mikilvægt að undirstöður þessa sem hér hefur verið ritað séu mjög traustar.

Þær undirstöður eru það svo sannarlega, bæði þegar horft er til fræðilegra undirstaðna sem og þeirra 
sem studdar eru gögnum og rannsóknum. Í lok umsagnarinnar er stuttur listi yfir ítarefni og heimildir þar 
sem vitnað er í einstaklinga á borð við bankastjóra Seðlabanka Englands, varaforseta Seðlabanka Evrópu, 
fyrrum yfirmann lánadeildar Seðlabanka Bandaríkjanna, hagfræðinga við Alþjóðabankann (e. Bank of 
International Settlements, BIS) og hagfræðinga við Alþjóða Gjaldeyrissjóðinn. Þessir aðilar segja með 
beinum hætti að 1) bankar búi til peninga samhliða útlánamyndun, 2) það sé gert með bókhaldsfærslum 
og 3) gamla peningamargfaldaramódelið sé rangt.

Þar sem um er að ræða sérfræðinga og starfsmenn stærstu seðlabanka í heimi er varla annað hægt en að 
taka orð þeirra trúanleg, sérstaklega ef faglegar rannsóknir renna stoðum undir orð þeirra -  ólíkt 
kenningunni um peningamargfaldarann.

Efni tillögunar til þingsályktunar

Vaxtakostnaður útlána er hærri en vaxtakosnaður innlána. Þessi geta bankanna til að búa til peninga úr 
engu er þeim því mjög til hags. Eðlilega má búast við því að þeir muni berjast af krafti gegn því að þessi 
geta til að búa til peninga úr engu sé frá þeim tekin. Eðlilega má líka búast við því að það sé ákveðin 
freisting í því fólgin fyrir bankanna að búa til of mikla peninga -  og með þeim skuldir -  því ábatinn í slíku 
fyrir bankanna er jú svo mikill, a.m.k. á meðan skuldirnar eru borgaðar til baka.

Getan til að búa til peninga er hverju hagkerfi nauðsynleg. Hins vegar er ekki víst að það sé endilega best 
að þessi geta liggi hjá viðskiptabönkunum. Efni þingsályktunartillögunar snýst um að stofnuð verði nefnd 
sérfræðinga sem leggi á það mat hvort og þá hvernig íslenska hagkerfið geti haft hag af því að taka þessa 
getu til peningamyndunar frá viðskiptabönkum.

Ef getan til að mynda peninga liggur til dæmis hjá Seðlabanka Íslands -  líkt og er raunin í tilviki seðla og 
myntar en alls ekki í tilviki innlána -  gæti Seðlabankinn stjórnað því með beinum hætti hversu mikið er 
búið til af nýjum peningum í hagkerfinu.

4 Ágætt dæmi um þvingun seðlabankans í þessu sambandi er ástarbréfin. Þau lán voru veitt því Seðlabankinn 
neyddist til þess að veita þau í tilraunum sínum til þess að minnka lausafjárskortinn á millibankamarkaði.
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Afleiðingarnar af slíku væru m.a.

1. Seðlabanka Íslands gengi betur að ná verðbólgumarkmiði sínu þar sem hann og aðeins hann myndi 
stjórna nýmyndun peninga í hagkerfinu.

2. Hægt væri að draga hratt úr verðtryggingu þar sem engin þörf væri á henni þar eð Seðlabankanum 
gengi betur að ná verðbólgumarkmiði sínu.

3. Það væri engin hætta á bankaáhlaupum þar sem bankar væru alltaf með nægilegt lausafé til staðar. 
Kostnaður vegna innistæðutryggingar fellur niður.

4. Þegar nýmyndun peninga er komin í hendur Seðlabanka Íslands hagnast Seðlabankinn á því vegna 
myntsláttuhagnaðar (e. seignorage) sem, eins og gefur að skilja, rennur að langmestu leyti til 
viðskiptabankanna í dag þar sem þeir búa til 95% af öllum peningum í hagkerfinu.

5. Myntsláttuhagnaðinn sem rennur til Seðlabanka Íslands er hægt að nota til að minnka bæði 
opinberar skuldir sem og skuldir einkaaðila.5

Höfundur leggur því eindregið til þess að tillaga til þingsályktunar um aðskilnað peningamyndunar og
útlánastarfsemi bankakerfisins verði samþykkt!

Virðingarfyllst, 

Ólafur Margeirsson

Ítarefni (með stuttum vísunum í heimildir):

„When banks extend loans to their customers, they create money by crediting their customers' 
accounts."

Mervyn King, bankastjóri Seðlabanka Englands 

í ræðu á fundi South Wales Chamber of Commerce, 23. Október 2012

"In the real world, banks extend credit, creating deposits in the process, and look for the reserves later."

Alan R. Holmes, forstöðumaður lánveitinga hjá Seðlabanka Bandaríkjanna, 1965-1979 

Operational Constraints on the Stabilization of Money Supply Growth

"[S]uppose that Bank A gives a new loan of $20 to Firm X, which continues to hold a deposit account with 
Bank A. Bank A does this by crediting Firm X's account by $20. The bank now has a new asset (the loan to 
Firm X) and an offsetting liability (the increase in Firm X's deposit at the bank). Importantly, Bank A still 
has $90 of reserves in its account. In other words, the loan to Firm X  does not decrease Bank A's reserve 
holdings at all."

McAndrews & Keister, The Federal Reserve Bank of New York, 2009

5 Myntsláttuhagnaður (e. seigniorage): mismunur virði peninga og kostnaðarins við að framleiða þá.
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Why Are Banks Holding So Many Excess Reserves?

"It is argued by some that financial institutions would be free to instantly transform their loans from the 
central bank into credit to the non-financial sector. This fits into the old theoretical view about the credit 
multiplier according to which the sequence of money creation goes from the primary liquidity created by 
central banks to total money supply created by banks via their credit decisions. In reality the sequence 
works more in the opposite direction with banks taking first their credit decisions and then looking for the 
necessary funding and reserves of central bank money."

Vítor Constáncio, varaforseti Seðlabanka Evrópu 

í ræðu á 26. alþjóðaráðstefnunni um vexti, Frankfurt, 8. desember 2011

"In fact, the level of reserves hardly figures in banks' lending decisions. The amount of credit outstanding 
is determined by banks' willingness to supply loans, based on perceived risk return trade-offs, and by the 
demand for those loans. The aggregate availability of bank reserves does not constrain the expansion 
directly. The reason is simple:.. in order to avoid extreme volatility in the interest rate, central banks 
supply reserves as demanded by the system. From this perspective, a reserve requirement, depending on 
its remuneration, affects the cost of intermediation and that of loans, but does not constrain credit 
expansion quantitatively. The main exogenous constraint on the expansion of credit is minimum capital 
requirements."

Borio & Disyatat, Alþjóðabankinn (Bank of International Settlements, BIS), 2009

Unconventional monetary policies: an appraisal

"A realistic model [of the economy] needs to reflect the fact that under the present [banking] system 
banks do not have to wait for depositors to appear and make funds available before they can on-lend, or 
intermediate, those funds. Rather, they create their own funds, deposits, in the act of lending. This fact 
can be verified in the description of the money creation system in many central bank statements, and it 
is obvious to anybody who has ever lent money and created the resulting book entries."

Benes & Kumhof, Alþjóða Gjaldeyrissjóðurinn, 2012

The Chicago Plan Revisited

"There is no evidence that either the monetary base or M1 leads the [credit cycle], although some 
economists still believe this monetary myth [i.e. the money multiplier]. Both the monetary base and M1 
series are generally procyclical and, if anything, the monetary base lags the [credit cycle] slightly."

Finn Kydland og Ed Prescott, hagfræðingar við útibú Seðlabanka Bandaríkjanna í Minneapolis, 1990

Business Cycles: Real Facts and a Monetary Myth
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