
sþ. 87. Svar [25. mál]
viðskiptaráðherra við fyrirspurn Svavars Gestssonar um vexti.

Fyrirspurnin varðar fyrst og fremst framkvæmd 9. gr. laga nr. 36/1986, um Seðlabanka
Íslands. Af þessu tilefni skal tekið fram að viðskiptaráðuneytið óskaði eftir því með bréfi
dags. 16. júlí 1987 að Seðlabankinn gerði ráðuneytinu ársfjórðungslega grein fyrir grundvelli
vaxtaákvarðana með sérstakri tilvísun til 2. mgr. 9. gr. laga nr. 36/1986, en þar segir að
Seðlabankinn geti "að fengnu samþykki ráðherra bundið vaxtaákvarðanir innlánsstofnana
takmörkunum til að tryggja að raunvextir útlána innlánsstofnana verði eigi hærri en þeir eru
að jafnaði í helstu viðskiptalöndum Íslands, svo og til að draga úr óhæfilegum vaxtamun
milli inn- og útlána".

Fyrsta greinargerð Seðlabankans um þetta efni barst í byrjun september og verða slíkar
greinargerðir teknar saman reglulega framvegis. Í svörunum hér á eftir er m.a. stuðst við
talnaefni og greinargerðir frá Seðlabankanum.

1. Hverjir eru "raunvextir útlána að jafnaði" (sbr. lög um
Seðlabanka islands, 9. gr.) hér á landi að mati viðskiptaráðherra?

Taflan hér á eftir (tafla 1) sýnir þróun raunvaxta nýrra óverðtryggðra skuldabréfa
banka og sparisjóða ársfjórðungslega árin 1986 og 1987. Þessa vexti má telja góða
vísbendingu um vaxtakjör á óverðtryggðum útlánum og sambærileg milli stofnana og frá
einum tíma til annars. Raunvextir eru á töflunni metnir út frá árgildi ársfjórðungslegra
hækkana lánskjaravísitölu. Jafnframt er þar sýnt meðaltal árið 1986 sem reyndist á þennan
mælikvarða vera 4,3%. Þá tíu mánuði, sem liðnir eru af yfirstandandi ári, var meðaltalið
heldur lægra eða 3,6%.
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Tat1a1.

Meðalvextir almennra skuldabréfa banka og sparisjóða 1986-1987.

Nafnvextir Ávöxtun Verðbólga Raunvextir
1. ársfj. 1986 ................... 28.0 30.0 19.1 9.2
2. ársfj. 1986 ................... 15.5 16.1 11.1 4.5
3. ársfj. 1986 ................... 15.5 16.1 13.2 2.6
4. ársfj. 1986 ................... 16.0 16.7 15.7 0.9

Allt árið 18.7 19.6 14.7 4.3

1. ársfj. 1987 ................... 19.1 20.0 21.5 -1.2
2. ársfj. 1987 ................... 22.7 24.0 20.4 3.0
3. ársfj. 1987 ................... 29.1 31.2 18.9 10.3
Ágúst-október ................. 30.2 32.5 24.5 6.4

Janúar-október 24.4 25.9 21.5 3.6

Tafla 1 sýnir þróun vaxta á einni tegund útlána. Tafla 2 hér á eftir sýnir vexti fleiri
útlánategunda hinn 1. október 1987 miðað við að verðbólga á heilu ári sé 24,5%, en það er
árgildi hækkunar lánskjaravísitölu á tímabilinu ágúst til október á þessu ári eins og sést í töflu
1.

Tafla 2.
Meðalávöxtun nokkurra útlánategunda banka og

sparisjóða 1. október 1987 miðað við 24,5% verðbólgu.

Dæmi um útlán
Víxillán til 60 daga .
Yfirdráttarlán, nýting 90% af heimild .
Almenn skuldabréf .
Verðtryggð skuldabréf .
Dæmi um kaup viðskiptabréfa
Viðskiptavíxlar til 60 daga .

Ávöxtun
34.8
38.0
33.2
35.3

Raunvextir
8.3

10.8
7.0
8.7

38.4 11.1

Síðustu vikurnar hafa vextir hækkað talsvert. Meðalvextir nýrra óverðtryggðra skulda-
bréfalána banka og sparisjóða voru 33% hinn 1. nóvember 1987 sem felur í sér 35,7%
ávöxtun. Erfitt er að meta hvaða raunvextir felast í þessu vegna breytilegrar verðbólgu. Sé
miðað við hækkun lánskjaravísitölu á þremur mánuðum til L nóvember (24,5% að árgildi)
væru raunvextirnir 9,0% en aðeins 1,5% sé miðað við vísitöluhækkunina í októbermánuði
einum (33,7% að árgildi). Af þessu sést að óráðlegt er að draga ályktanir um raunvexti út frá
vaxta- og verðbólgutölum fyrir stutt tímabil. Enginn vafi leikur á því að raunvextir eru nú
hærri hér á landi en þeir hafa lengi verið og hærri en staðist fær til lengdar, en einmitt um
þessar mundir er sérlega erfitt að leggja á þá öruggt mat.
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2. Hverjir eru "raunvextir útlána að jafnaði í helstu
viðskiptalöndum Íslendinga" (sbr. sömu lög)?

Samanburður í þessu efni hefur verið gerður á grundvelli svokallaðra bestukjaravaxta
(prime rate) í bankaútlánum þar sem gleggstar heimildir liggja fyrir um þá og þeir eru
sambærilegastir innbyrðis. Þeir eru þó háðir þeim annmarka að smærri fyrirtæki og
einstaklingar þurfa yfirleitt að sæta hærri vöxtum gagnstætt því að hér gilda yfirleitt sömu
vextir á sömu lánaformum fyrir alla.

Unnið hefur verið þannig úr þessum heimildum að fimm stærstu iðnríkin ásamt Kanada
hafa verið flokkuð saman, þá Norðurlönd og loks önnur lönd sem Ísland á vöruviðskipti við.
Raunvextir reiknast í hverju tilviki út frá meðal vöxtum árs eða árshluta og framfærsluvísi-
tölu (consumer price index) sem reiknuð er til jöfnunar sem sex mánaða meðaltal. Tölur
ársins 1987 ráðast af því hve langt tölur ná í hverju tilviki, yfirleitt til júlímánaðar. Yfirlit
raunvaxta samkvæmt þessu fer hér á eftir.

Raunvextir bestukjarabankaútlána.

Fimmveldi-' og Kanada .
Norðurlönd .
Önnur Evrópulönd .
Alls vegið með viðskiptavog .

1983
5.4
5.5
6.6
5.6

1984
6.3
5.9
5.2
6.0

1985
6.3
8.5
7.5
6.9

1986
6.7
6.9
7.8
6.9

1987
4.0
6.7
7.3
5.0

1) Bandaríkin, Japan, Þýskaland, Bretland og Frakkland.

Víðast erlendis fóru ráunvextir hækkandi á fyrri hluta þessa áratugar. Það stafaði af því
að á þessum árum dró úr verðbólgu í helstu iðnríkjum en nafnvextir héldust áfram háir. Á
síðustu tveimur árum hafa nafnvextir svo lækkað og þá jafnframt raunvextir. Nú eru
raunvextir á erlendum peningamörkuðum lægri en um árabil þótt þeir séu enn háir á
sögulegan mælikvarða. Erfitt er að fullyrða nokkuð um það hvort raunvextir breytast til
hækkunar eða lækkunar á næstu mánuðum eða missirum. Hins vegar má telja líklegt að
nafnvextir séu nú mun næmari fyrir breytingum á verðbólguvæntingum en áður var þannig
að þeir lagi sig tiltölulega skjótt að breyttum verðlagshorfum án þess að raunvextir breytist
svo nokkru nemi. Þetta kemur til dæmis fram í því að nafnvextir í Bandaríkjunum hafa
hækkað á þessu ári í takt við aukna verðbólgu sem m.a. má rekja til gengislækkunar
dollarans.

3. Hvað er .ðhæfílegur vaxtamunur milli inn- og útlána"
að mati viðskiptaráðuneytisins (sbr. sömu lög)?

Af ýmsum ástæðum hefur vaxtamunur útlána og innlána verið mikill hjá íslenskum
bönkum og sparisjóðum, líklega 8-9% árin 1985 og 1986. Þetta er meiri vaxtamunur en er í
bankakerfum nágrannalandanna.

Veigamesta skýringin á þessum mikla mun á vöxtum inn- og útlána er vafalaust sú að
rekstrareiningar í bankakerfinu eru margar og smáar og því óhagkvæmar. því er farsælasta
leiðin til að minnka þennan mun að auka hagkvæmni í bankakerfinu með samruna banka og
sparisjóða í færri og öflugri bankastofnanir en þó þannig að samkeppni ríki milli þeirra.
Þessar stofnanir ættu einnig að geta veitt betri þjónustu en þær sem nú eru við lýði. Önnur
skýring liggur hugsanlega í því að verulegur hluti innlána eru veltiinnlán sem bera lága vexti,
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-
að minnsta kosti ef miðað er við verðbólgu. því má ætla að vaxtamunurinn minnkaði nokkuð
af sjálfu sér ef verðbólga hjaðnaði. Þann vaxtamun, sem hér er, verður einnig að skoða í
ljósi slakrar eiginfjárstöðu banka og sparisjóða. Með nýjum lögum um banka og sparisjóði
var að því stefnt að þessar stofnanir styrktu stöðu sína með auknu eiginfé. Töluverður
vaxtamunur um hríð kann að vera nauðsynlegur til að bankar og sparisjóðir geti fullnægt
ákvæðum laga um eiginfjárstöðu. Endurskipulagning bankakerfisins í samræmi við stefnu
ríkisstjórnarinnar og hjöðnun verðbólgu eru þó mikilvægustu forsendur þess að dragi úr
mun á vöxtum af inn- og útlánum til frambúðar.

4. Hefur ríkisstjórnin í hyggju að nota ákvæði 9. gr. laga
um Seðlabanka Íslands til að hafa áhrif ávaxtastigið?

Sé við það átt hvort ríkisstjórnin telji nú ráðlegt að lækka vexti með tilskipun frá
Seðlabanka skal skýrt fram tekið að svo er ekki. Eins og kemur fram í svörum við
spurningum 1, 2 og 5 er ekki unnt að fullyrða að raunvextir útlána innlánsstofnana séu um
þessar mundir að jafnaði hærri hér á landi en í helstu viðskiptalöndum Íslands. Hæstu
raunvextir útlána hér eru að vísu hærri en lægstu raunvextir víða erlendis, en óvíst er og
jafnvel ólíklegt að það eigi almennt við. Þá verður að líta til þess að í bráð og lengd er brýnt
að efla innlendan sparnað. Í bráð er nauðsynlegt að draga úr þenslu í þjóðarbúskapnum með
því að beina ráðstöfunarfé þjóðarinnar frá neyslu og innflutningi að sparnaði. Í lengd er
varanleg aukning sparnaðar forsenda þess að betra jafnvægi náist á peningamarkaði með
viðráðanlegum vöxtum fyrir einstaklinga og atvinnulíf. Eins og nú stendur á í íslenskum
efnahagsmálum er ekki ráðlegt að hlutast til um vaxtaákvarðanir á grundvelli 9. gr.
seðlabankalaganna, enda hefur Seðlabankinn ekki gert tillögu um það.

Ríkisstjórnin stefnir fyrir sitt leyti að hallalausum rekstri ríkissjóðs þegar á næsta ári
sem stuðla mun að lækkun vaxta vegna minni lánsfjárþarfar ríkisins.

5. Hver er almenn túlkun ráðherra á því ákvæði seðlabankalaganna að
"raunvextir útlána innlánsstofnana verði eigi hærri en þeir eru
að jafnaði í helstu viðskiptalöndum Íslands" (sbr. sömu lög)?

Tilvitnunin er í 9. gr. seðlabankalaganna þar sem gert er ráð fyrir því að Seðlabanki geti
"að fengnu samþykki ráðherra bundið vaxtaákvarðanir innlánsstofnana takmörkunum til að
tryggja að raunvextir útlána" o.s.frv. Það er því Seðlabankans að meta hvort ástæða er til að
leita samþykkis ráðherra í þessu skyni því að meginreglan í bankalögum þeim, sem nú gilda,
er að lánastofnanir ákveði sjálfar vexti. Íhlutun af þessu tagi er því aðeins réttlætanleg að
óyggjandi sönnur megi færa á það að raunvextir séu hér hærri en í viðskiptalöndunum og
aðrar aðstæður réttlæti slíka íhlutun. Rétt er að benda á að torvelt er að gera samanburð á
raunvöxtum hér og erlendis þegar verðbólga er jafnmikil og breytileg og hér hefur verið
undanfarin ár og áratugi. Einkum ber að varast að draga afdráttarlausar ályktanir af tölum
sem ná yfir stutt tímabil þar sem jafnan ríkir óvissa um þær verðbólguforsendur sem miðað
er við. I töflu 1 að framan er stuðst við verðbólgureynslu samkvæmt hækkun lánskjaravísi-
tölu svo langt sem hún nær, en eiginlegir raunvextir eru háðir verðbólguhorfum og
verðbólguvæntingum sem augljóslega er erfitt eða ógerlegt að mæla.

Hvað erlendan samanburð varðar er örðugt að finna vexti með óyggjandi samanburðar-
hæfi þar sem víða erlendis getur munað miklu á vaxtakjörum eftir því hvaða lántakandi á í
hlut og hvaða áhætta er fólgin í lánveitingunum. Hingað til hefur helst verið miðað við
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svonefnda bestukjaravexti eins og kemur fram í svari við spurningu 2. Þessir vextir eru hins
vegar meðal lægstu vaxta erlendis og má jafnan finna þar mun hærri vexti. Algeng viðbót við
bestukjaravexti á útlánum til atvinnurekstrar er 1-2% og oft mun meiri í öðrum viðskiptum.
Þannig er ekki sýnt að raunvextir á útlánum innlánsstofnana séu eða hafi verið að
undanförnu að jafnaði hærri en í helstu viðskiptalöndum okkar.

Eftir því sem meiri reynsla fæst af samanburði af því tagi sem hér hefur verið gerð
nokkur grein fyrir má ætla að menn finni öruggari samanburðargrundvöll. Kjarni málsins
verður þó ætíð sá að vextir ráðast hér á landi eins og annars staðar af almennum aðstæðum á
lánamarkaði. Afskipti stjórnvalda hljóta einkum að taka mið af þessu fremur en samanburði
við önnur lönd.

5


