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• Þegar efnahagsáfall ríður yfir þjóðarbúskapinn þarf 
eftirspurn og atvinna að aðlagast lægra tekjustigi 

• Sveigjanlegt gengi eigin gjaldmiðils getur auðveldað 
þá aðlögun 
– Gengið lækkar sem gerir innlenda framleiðsluþætti 

hlutfallslega ódýrari og bætir þannig samkeppnisstöðu 
þjóðarbúsins og styður við efnahagsbatann 

• Án sveigjanlegs gengis getur aðlögunin orðið 
erfiðari og þarf að stærri hluta að koma fram í 
aðlögun atvinnu og framleiðslu 

• Þetta er kjarni kenningarinnar um hagkvæm 
myntsvæði 

Hagræn sjónarmið við mat á kostum 
og göllum aðildar Íslands að EMU 



• Land á betur heima á stærra myntsvæði eftir því 
sem 

– Efnahagsgerð og hagsveiflur eru áþekkari því sem er 
í öðrum ríkjum myntsvæðisins 

– Utanríkisviðskipti vega þyngra í þjóðarbúskapnum 
og það á meira í viðskiptum við myntsvæðið  

– Vinnumarkaður þess er sveigjanlegri 

Hagræn sjónarmið við mat á kostum 
og göllum aðildar Íslands að EMU 



Vægi utanríkisviðskipta tiltölulega 
mikið en samsetning þeirra ólík 



Evrusvæðið mikilvægasta 
viðskiptasvæðið 



Evran einnig mikilvæg uppgjörs- og 
skuldamynt 



Innlend hagsveifla lítið tengd 
hagsveiflum annarra ríkja 



Tengsl útflutningsverðs og 
viðskiptakjara einnig lítil 



• Raunlaun mjög sveigjanleg 
– Þrátt fyrir að nafnlaun séu jafnan treg til lækkunar 
– Fæst í gegnum gengisbreytingar og verðbólgu 

• Vinnuaflasnotkun sveigjanleg 
– Auðvelt að breyta vinnutíma og starfsmannafjölda 

• Vinnuaflsframboð sveigjanlegt 
– Mikill hreyfanleiki vinnuafls, m.a. í gegnum flutninga til 

og frá landinu 

• Stofnanaleg uppbygging vinnumarkaðar styður 
einnig við sveigjanleika hans 
– T.d. samstilling kjarasamninga, sveigjanleiki við 

breytingar á vinnutíma, við ráðningar og uppsagnir, 
umfang lágmarkslauna og notkun starfstengdra úrræða 

Vinnumarkaður sveigjanlegur 



• Ísland hefur færst nær því 
að vera heppilegur aðili að 
evrusvæðinu 

• En Ísland er enn í þeim 
hópi Evrópuríkja sem 
minnstan ábata hefðu af 
EMU-aðild á þennan 
mælikvarða 
– Með Bretum, Norðmönnum 

og nokkrum 
erfiðleikaríkjum á 
evrusvæðinu 

Ísland á mælistiku kenningarinnar um 
hagkvæm myntsvæði 



• Gefur sér að peningastefna sé vel útfærð og að 
gengi gjaldmiðla þróist í samræmi við 
undirliggjandi efnahagsaðstæður 

• Mælivandi og erfitt að vega saman skilyrði 

• Skilyrði taka breytingum og gætu orðið uppfyllt 
eftir aðild 

– Dæmi um vel heppnuð myntsvæði þótt skilyrðin hafi 
ekki öll verið uppfyllt 

Gagnsemi kenningarinnar um  
hagkvæm myntsvæði sett ákveðin mörk 



• Stærðarhagkvæmni myntsvæða 
– Hlutfallslega dýrt að halda úti litlu myntsvæði 

• Aðgangur að stærri og dýpri fjármálamarkaði 
– Minni áhætta, lægri fjármögnunarkostnaður og 

auðveldara að dreifa áhættu 

• Ábati í formi aukinna utanríkisviðskipta og lægri 
vaxtastigs 
– Gæti fylgt varanleg hækkun innlends tekjustigs 

• Hagsveiflur virðast ekki meiri hjá ríkjum með 
ósveigjanlega gengisstefnu 

• Áhrif gengisfyrirkomulags á eignaverðsbólur og 
afdrif ríkja í fjármálakreppunni ekki afdráttarlaus 

Kenningin um hagkvæm myntsvæði 
segir aðeins hluta sögunnar 



• Aukin áhrif alþjóðlegra vaxta á innlent vaxtastig 
– Erfiðara að beita innlendri peningastefnu til að hafa áhrif 

á innlenda langtímavexti 

• Gengissveigjanleiki nýtist síður þar sem áhrif koma 
hratt fram í verðlagi 
– Lækkun nafngengis kemur hraðar fram í verðlagi sem 

veldur því að raungengi hækkar tiltölulega hratt á ný 

• Litlum og vanþróuðum gjaldeyrismarkaði fylgja 
gengissveiflur sem eru umfram það sem skýra má 
með efnahagslegum þáttum 
– Velta og kostnaður við að eiga viðskipti á innlendum 

gjaldeyrismarkaði meiri en meðal annarra þróaðra ríkja 
og nær því sem þekkist meðal nýmarkaðsríkja 

Sérstakar áskoranir fyrir Ísland 
Eigin peningastefnu ákveðnar takmarkanir settar 



Sérstakar áskoranir fyrir Ísland 
Takmarkað sveiflujöfnunarhlutverk krónunnar 



Tafla 13.8 Fjöldi ársfjórðunga eftir skell 

1 2 4 8 20 

Hlutfallsleg framleiðsla           

     Framboðsskellir 87,5 81,0 80,4 80,3 80,3 

     Eftirspurnarskellir 1,7 4,3 5,3 5,4 5,4 

     Nafnskellir 10,8 14,7 14,3 14,3 14,3 

Hlutfallsleg samneysla           

     Framboðsskellir 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 

     Eftirspurnarskellir 96,4 94,6 94,3 94,3 94,3 

     Nafnskellir 3,1 4,8 4,9 4,9 4,9 

Nafngengi           

     Framboðsskellir 6,5 10,6 10,7 10,7 10,7 

     Eftirspurnarskellir 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 

     Nafnskellir 92,5 88,3 88,1 88,0 88,0 
Hlutfall kerfisskella í breytileika efnahagsstærða (%). Metið með kerfisformi VAR-líkans. 

Sérstakar áskoranir fyrir Ísland 
Gengissveiflur virðast að stórum hluta sjálfsprottnar 



Sérstakar áskoranir fyrir Ísland 
Óvenjumiklar sveiflur í einkaneyslu … 



• Miklar sveiflur í einkaneyslu 
virðist því ekki tengdar 
sveiflum í ytri skilyrðum 
þjóðarbúsins 

• Sveiflur í einkaneyslu jukust 
töluvert á sama tíma og 
gengissveiflur jukust eftir að 
gengi krónunnar var sett á 
flot 

• Má rekja þessar miklu 
sveiflur til sveiflna í gengi 
krónunnar? 

• Munu þær því minnka við 
inngöngu í myntbandalag? 

Sérstakar áskoranir fyrir Ísland 
… sem virðast nátengdar sveiflum í gengi krónunnar 



Hvaða gengisfyrirkomulag hafa 
smáríki helst valið? 



• Ávinningur: 
– Aukin milliríkjaviðskipti => hærri þjóðartekjur á 

mann 

– Aðgangur að stórum fjármagnsmarkaði án 
gengisáhættu => lægri vextir og hærri þjóðartekjur á 
mann 

– Stærðarhagkvæmni peningakerfis og meiri 
samkeppni 

– Rammi um hagstjórn og lausafjárfyrirgreiðsla ECB 

• Áhætta: viðbrögð við sérstökum áföllum og 
núverandi kreppa á evrusvæðinu 
– Banka- og ríkisskuldakreppa en ekki gjaldeyriskreppa 

Aðild að evrusvæðinu? 



• Nýtist í aðdraganda evruaðildar eða sem 
varanlegri lausn 

• Stuðningur ríkisfjármála 

• Endurbætt fjármálastöðugleikastefna 

• Stýrt flot og inngrip á gjaldeyrismarkaði 

• Varúðarreglur eftir fjármagnshöft 

• Endurbætur á ramma peningastefnunnar, t.d. 
lengri sjóndeildarhringur 

  

Betri rammi um krónuna 



• Hefðbundin gengistenging 
• Myntráð: gengi fest með lögum og bakkað upp af 

gjaldeyrisforða og stefnunni í ríkisfjármálum. Vandi: 
lausafjársveiflur og áhætta varðandi 
fjármálastöðugleika 

• Einhliða upptaka: framkvæmanlegt en mikil áhætta 
varðandi fjármálakerfið. Má minnka með tvíhliða 
samningi. Auk þess: eyðsla gjaldeyrisforða, tap 
myntsláttuhagnaðar og kostnaður vegna tapaðra 
seðla- og myntar 

• Ekki ráðlegt að tengja við eða taka upp gjaldmiðil 
ríkis sem lítil viðskipti eru við 

Gengismarkmið eða upptaka annars 
gjaldmiðils? 



• Plan A: freista þess að losa höftin áður en 
niðurstaða fæst í gjaldmiðilsmálinu 

• Takmarkanir á stærð og samsetningu 
efnahagsreikninga bankanna í erlendri mynt svo 
lengi sem Ísland er með eigin mynt og ekki hluti 
af víðara öryggisneti varðandi bankastarfsemi 
yfir landamærin 

• Aflandskrónur og skiptigengi yfir í myntráð, 
einhliða upptöku eða aðild að evrusvæðinu? 

• Plan B: lausn á borði EES og ESB viðræðna 

Fjármagnshöft og valkostir í gjaldmiðils 
og gengismálum 



• Hvernig tekst til á næstu misserum að bæta 
ramma um hagstjórn og fjármálakerfi, annars 
vegar á Íslandi og hins vegar á evrusvæðinu? 

• Heppilegasta fyrirkomulag gjaldmiðils- og 
gengismála getur breyst í tímans rás 

• Helsti munurinn mun til lengdar verða sá hversu 
samþætt Ísland er og getur verið við 
alþjóðlegt/evrópskt efnahagslíf og fjármálakerfi 

• Ákvarðanir í gjaldmiðilsmálum eru að lokum 
pólitískar ákvarðanir 

 

 

Lokaorð 


