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UMSAGNARAÐILI

Betra Peningakerfi - átakshópur um endurbætur í peningamálum.

NIÐURSTAÐA UMSAGNAR

Eindregið er mælt með því að tillagan verði samþykkt.

Einnig er mælt með því að sérfræðinefndinni verði ætlaður rýmri tími til starfa, helst ekki 
minna en fjórir mánuðir og einn til viðbótar til að ganga frá skýrslu til þingsins.

GREINARGERÐ MEÐ UMSÖGN

Um umsagnaraðilann

Betra peningakerfi er yfirskrift átaks sem miðar að því að koma á heildarforðakerfi á Íslandi. 
Að átakinu stendur óformlegur hópur áhugamanna um endurbætur í peningamálum 
landsins.

Starf hópsins felst í því að miðla upplýsingum um galla núverandi peningakerfis 
(brotaforðakerfi - e. fractional reserve banking) og leiðir til úrbóta (heildarforðarkerfi - e. full 
reserve banking).

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu átaksins: http://www.betrapeningakerfi.is

Bankar búa til megnið af peningaforðanum sem innstæður

Það er staðreynd að viðskiptabankar búa til stærsta hlutann af þeim peningum sem 
landsmenn nota en Seðlabankinn býr aðeins til lítinn hluta. Seðlabankinn býr til seðla og
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mynt, en bankar búa hinsvegar til lausar innstæður. Lausar innstæður eru uppistaða þess 
greiðslumiðils sem notaður er í viðskiptum í landinu.

Peningamyndun í viðskiptabanka á sér stað með þeim hætti að bankinn veitir lán, en í 
stað þess að afhenda lántaka reiðufé, þá hafhendir bankinn innstæðu sem hann býr til úr 
engu. Innstæðan er í raun loforð um að afhenda lántakanum reiðufé þegar honum hentar. 
Lántakinn og allir aðrir líta því á innstæðuna sem ígildi peninga, enda má nota innstæðuna 
til greiðslu skatta og skulda.

Innstæður eru ótraustur peningaforði

Missi innstæðueigendur af einhverjum ástæðum traust á bankanum, keppast þeir við að taka 
innstæðurnar út í formi reiðufjár. Slíkt áhlaup getur leitt til falls bankans og sé bankinn nógu 
stór getur hann dregið aðra banka með sér í fallinu.

Hafi fólk ekki aðgang að innstæðum sínum, og geti það ekki tekið þær út í formi reiðufjár, 
getur fólk lent í alvarlegum vandræðum með að kaupa brýnustu nauðsynjar. Til að koma 
í veg fyrir upplausnarástand sem af því gæti leitt, velja stjórnvöld yfirleitt að ábyrgjast 
innstæður.

Viðskiptabankar eru því í þeirri sérstöku aðstöðu að hafa bæði leyfi til að búa til peninga úr 
engu og að geta kallað eftir ríkisábyrgð lendi þeir í rekstrarvanda.

Seðlabanki fer á mis við myntsláttuhagnað sem nemur hundruðum milljarða

Viðskiptabönkum hefur í raun verið leyft að taka yfir útgáfu gjaldmiðilsins að langmestu leyti. 
Krónan er einkarekin. Seðlabankinn, og þar með þjóðin, hefur því farið á mis við hundruði 
milljarða í myntsláttuhagnað. Sá hagnaður rennur í staðinn til viðskiptabankana í formi 
vaxtamunar af því peningamagni sem þeir hafa sett í umferð.

Innstæður, sem bankinn býr til úr engu, bera afar lága vexti en útlánin bera hins vegar 
mun hærri vexti. Vegna fákeppni á bankamarkaði getur þessi vaxtamunur numið nokkrum 
prósentum. Þar sem lausar innstæður í kerfinu eru um 1.000 milljarðar, fá bankarnir tugi 
milljarða í vaxtamun. Vaxtamun sem rennur að stórum hluta til eigenda bankanna.

Á meðan viðskipabankarnir voru í eigu ríkisins, rann þessi vaxtamunur til ríkisins, en eftir 
einkavæðingu bankanna rann hann til einkaaðila. Eftir hrun eru þessir einkaaðilar að mestu 
erlendir fjárfestar sem vilja að lokum taka hagnaðinn út í formi gjaldeyris.

Með upptöku heildarforðakerfis myndi myntsláttuhagnaður renna til ríkisins, en ekki 
viðskiptabankana. Þannig mætti koma í veg fyrir útstreymi á gjaldeyri sem nemur tugum 
milljarða árlega.

Peningamyndun banka er rót óstöðugleika

Skilyrði FME um lágmarks eiginfjárhlutfall takmarkar getu banka til að búa til peninga til 
skemmri tíma. FME hefur sett kröfu um 16% eiginfjárhlutfall hjá nýju bönkunum.
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Hagnaður nýju bankana fyrstu 9 mánuði ársins er 44 milljarðar. Greiði bankarnir þennan 
hagnað ekki út sem arð, bætist hann við eigið fé þeirra og bankarnir geta þá búið til og lánað 
allt að 225 milljarða til viðbótar.

Fyrir hagkerfi sem veltir um 1.700 milljörðum er ljóst að svo mikil aukning peningamagns 
mun leiða til verðbólgu og hugsanlega eignabólu.

Hér má rifja upp að eftir að bankarnir voru einkavæddir árið 2002 tókst þeim að margfalda 
peningamagn í umferð á örfáum árum. Það endaði með hruni og enn er bönkum treyst til að 
stýra peningamagni í landinu.

Í skýrslu Alþjóða Gjaldeyrissjóðsins 26. sept. 2012 segir: "Bankarnir eru eins áhættusæknir 
og þeir voru fyrir fjármálakreppuna og finna nýjar leiðir til að leika með reglurnar.” (e. "Banks 
are as risky as they were before the financial crisis and are devising new ways of gaming the 
rules.”)

Núverandi fyrirkomulag peningamyndunar er rót vandans

Óhjákvæmilegar afleiðingar þess að viðskiptabönkum er heimilt að búa til grunnféð í 
landinu eru sívaxandi skuldsetning hins opinbera, fyrirtækja og almennings, verðbólga og 
óstöðugleiki.

Verði svo stór og alvarleg vandamál látin óleyst áfram mun það bitna á hagvexti, velferð og 
að lokum stefna hagkerfinu í annað hrun.

Lausn vandans er þekkt

Lausnin felst í því að viðskiptabönkum, og í raun öllum nema Seðlabankanum, verði óheimilt 
að búa til ígildi peninga í formi innstæðna.

Seðlabankinn mun þá sjá um að setja í umferð allt grunnfé sem hagkerfið þarfnast. Líklega 
um 250-350 milljarða í tilfelli Íslands. Umskipti úr skuldsettu grunnfé frá bönkum yfir í 
óskuldsett grunnfé frá Seðlabanka geta tekið nokkur ár, sé vilji er til að gefa bönkum tíma til 
aðlögunar.

Lausar innstæður verða þá ekki geymdar á efnahagsreikningi bankanna, heldur verða 
þær á efnahagsreikningi Seðlabanka. Viðskiptabankar yrðu aðeins milligönguaðilar og 
innstæðurnar því aðgengilegar þótt bankar færu í þrot. Áhlaup á banka myndu því ekki valda 
vanda í greiðslumiðlun. Almenningur hefði áfram aðgang að lausum innstæðum sínum. 
Innstæðutryggingakerfi væri því óþarft.

Þótt peningamyndun og stjórn peningamagns yrði færð frá viðskiptabönkum til 
Seðlabanka myndi útlánastarfsemi áfram vera í höndum einkarekinna banka. Aðskilnaður 
peningamyndunar og útlánastarfsemi felur ekki í sér ríkisvæðingu útlánastarfsemi. Bankar 
munu áfram vera milligönguaðilar milli sparifjáreigenda og lántakenda.

Sérstök peningamagnsnefnd myndi hafa það hlutverk að meta reglulega hvort þörf til að 
auka peningamagn í hagkerfinu. Nefndin myndi hafa stöðugleika hagkerfisins og hagsæld 
almennings að leiðarljósi. Hún gæti litið til hagvaxtar, atvinnustigs, vaxtastigs og annarra
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þátta. Nefndin mun hins vegar ekki auka peningamagn til að fjármagna einstök gæluverkefni 
stjórnvalda og mikilvægt að hún sé varin eins og kostur er fyrir slíkum þrýstingi.

Rétt er að taka fram að aðskilnaður peningamyndunar og útlánastarfsemi leiðir ekki til 
minna framboðs á lánsfé. Það gæti reyndar gerst ef peningamagn væri minnkað markvisst, 
eða það ekki aukið til jafns við hagvöxt. En hlutverk peningamagnsnefndar er einmitt að 
koma í veg fyrir slíkan samdrátt í peningamagni og jafnframt að koma í veg fyrir óþarflega 
hraða aukningu peningamagns. Framboð peninga yrði því svipað og fyrir breytingu, 
sparifjáreigendur munu áfram vilja ávaxta sparnað sinn og því yrði ekki skortur á fé til útlána.

Í dag taka viðskiptabankar ákvarðanir um aukningu peningamagns með hámörkun arðsemi 
hluthafanna í huga. Irving Fisher og fleiri hagfræðingar hafa bent á að bankar sem stefna 
að hámarks arðsemi hafi beinan hag af því að auka útlán (og þar með peningamagn) í 
uppsveiflum og blása upp eignabólur, en þegar kreppir að dragi bankar hinsvegar úr útlánum 
(og þar með peningamagni) og dýpki þannig kreppur meira en ella þyrfti. Bankar sem fá að 
stýra peningamagni munu því magna sveiflur í stað þess að efla stöðugleika.

Peningamagnsnefnd sem ynni með almannahag að leiðarljósi væri því líkleg til að skila mun 
meiri stöðugleika í peningamagni og þar með verðlagi.

Ísland taki forystu í endurbótum á fjármálakerfinu

Aðskilnaður peningamyndunar og útlánastarfsemi myndi án vafa hafa í för með sér jákvæðar 
afleiðingar fyrir þjóðarbúið. Skuldir ríkisins gætu á fáeinum árum lækkað um hundruði 
milljarða og vaxtabyrði þjóðarbúsins lækka um tugi milljarða árlega. Verðbólga af völdum 
peningaþenslu myndi verða úr sögunni og skuldsetning minnka. Hagkerfið myndi verða síður 
ginkeypt fyrir bólum og kreppum.

Getur Ísland tekið frumkvæði að slíkri breytingu?

Eitthvað land mun þurfa að taka frumkvæðið og er Ísland líklega í betri aðstöðu en flest 
önnur ríki til að innleiða heildarforðakerfi. Landið er fámennt, almenningur er áhugasamir um 
úrbætur, bankakerfið er vel tæknivætt og landið hefur sjálfstæðan gjaldmiðil. Hér er brýnt að 
gera grundvallarendurbætur. Ísland þarf að taka stjórn peningamála fastari tökum en aðrar 
þjóðir til að ávinna traust umheimsins á ný.

Breytingin yfir í heildarforðakerfi getur átt sér stað í áföngum þar sem hvert skref er vandlega 
skipulagt og fyllilega afturkræft. Í samanburði við aðrar lausnir í peningamálum sem ræddar 
hafa verið, svo sem einhliða upptöku gjaldmiðils eða inngöngu í myntbandalag evrunnar, þá 
er upptaka heildarforðakerfis bæði ódýr og áhættulítil aðgerð.

Þótt Ísland tæki upp heildarforðakerfi fyrst ríkja, hefði það í sjálfu sér ekki áhrif á viðskipti 
við þau ríki sem áfram búa við brotaforðakerfi. Heildarforðakerfi er hins vegar trúverðug leið 
til að auka stöðugleika peningamagns og gjaldmiðilsins og efla þannig traust á honum og 
viðskiptum við Ísland.

Mikilvægt er að breiða út skilning á eðli peningamyndunar og vandamálum 
brotaforðakerfisins og auka þekkingu á heildarforðakerfinu og hvernig mætti innleiða það hér 
á landi.

4 af 5



Nýlega birtu hagfræðingar hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins niðurstöður haglíkans sem benda 
sterkelega til þess að heildarforðakerfið geti skilað þeim árangri sem fræðimenn hafa haldið 
fram.

Niðurstaða

Það eru góðar líkur á að með upptöku heildarforðakerfis verði hægt að lækka ríkisskuldir um 
hundruði milljarða og spara þjóðarbúinu vaxtabyrði upp á tugi milljarða árlega. Það er tilefni 
til að kanna þetta tækifæri til fulls.

Betra Peningakerfi mælir því eindregið með því að skipuð verði nefnd sérfræðinga til að 
kanna hvernig tryggja megi aðskilnað peningamyndunar og útlánastarfsemi.

Við leggjum einnig til að sérfræðinefndinni verði gefinn rýmri tími til starfa, helst ekki minna 
en fjórir mánuðir og einn til viðbótar til að ganga frá skýrslu til þingsins.

Virðingarfyllst
fh. átaksins Betra Peningakerfi

Frosti Sigurjónsson 
Gústaf Adolf Skúlason 
Halldór Bjarkason 
Sigurvin Sigurjónsson
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