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Yfirlit erindisins 

Hvaða hættur geta verið framundan í 
íslensku efnahagslífi? 

Þjóðhagslegt jafnvægi hefur jafnan reynst sjaldgæft, 
skammvinnt og seinlegt að endurheimta 

Þrjár tegundir mögulegra áhætta fyrir 
þjóðhagslegan stöðugleika 



Þróun efnahagsmála í stuttu máli 

2002-2003 

Jafnvægi í 
þjóðar-

búskapnum 

Verðbólga við 
markmið 

Atvinnuleysi nálægt 
 jafnvægi 

Jafnvægi í 
viðskiptum við 

útlönd 

Stækkun 
efnahagsreikninga  

ekki hafin 

2003-2004 

Eftirspurnar-
hvetjandi 
aðgerðir 

stjórnvalda 

Stóriðju-
framkvæmdir 

Einkavæðingu 
bankanna lýkur 

Kerfisbreyting á ÍLS 

Veglegar 
skattalækkanir 

2004-2008 

Þensluskeið 

Innlend hagstjórnar-
mistök og alþjóðleg 

lausafjárgnótt 

Stækkun 
bankakerfis, útlána- 
og eignaverðsbóla 

Ör vöxtur innlendrar 
eftirspurnar og 

erlend skuldasöfnun 

Tilraun til aðlögunar 
2006 en bóluárið 
2007 í kjölfarið 

2009-2010 

Gjaldeyris- og 
bankakreppa 

Erlend fjármögnun 
þornar upp 

Gengislækkun 
krónunnar, fall banka 

og verðbólga 

Verulegt ójafnvægi 
eigna og skulda, 
tekna og gjalda 

Samdráttur 

2010-2014 

Efnahagsbati og 
endurheimting 

nokkurs 
jafnvægis 

Útflutningur og 
innlend eftirspurn 

einkaaðila 

Endurskipulagning 
efnahagsreikninga 

Tilfærsla 
framleiðsluþátta 

Óleyst úrlausnarefni 



Hagvaxtarhorfur ágætar á nýjan leik 
• Eftir árangur undangenginna ára erum við komin í þá stöðu að hagvaxtarhorfur eru ágætar í 

alþjóðlegu tilliti og reyndar einnig í samanburði við meðalhagvöxt sl. þrjátíu ára 

• Miklu skiptir að þróunin á vinnumarkaði hefur reynst hagfelldari en meginkostnaður alþjóðlegu 
fjármálakreppunnar birtist í fækkun starfa og töpuðum mannauði víðs vegar um heiminn 



Slaki að hverfa og stöðugleiki eykst 
• Slakinn í peningastefnunni hefur verið fjarlægður á sama tíma og slakinn í þjóðarbúskapnum 

hefur horfið og verðbólgu komið í markmið 

• Á sama tíma hafa sveiflur í verðbólgu og hagvexti minnkað og eru nú svipað miklar og á 
öðrum Norðurlöndunum en hafa jafnan verið töluvert meiri en í öðrum iðnríkjum 



Undirliggjandi aðlögun í raunhagkerfi 
• Að baki efnahagsbatanum er aðlögun sem rystir dýpra og birtist í tilfærslu framleiðsluþátta 

frá þeim geirum, sem voru fyrirferðamiklir fyrir fjármálakreppuna, yfir til samkeppnishæfari 
geira, ekki síst í útflutningi … 



Undirliggjandi aðlögun í fjármálakerfinu 
• … og endurskipulagningu efnahagsreikninga þar sem undið er ofan af þeirri ósjálfbæru 

stækkun sem átti sér stað í aðdraganda fjármálakreppunnar 

• Fjármagnshöftum ætlað að skapa rými fyrir þessa aðlögun og auðvelda hana, ekki að seinka 
um of 



Hvert stefnum við? 

• Verðmætasköpun á traustum grunni sem getur staðið 
undir góðum lífskjörum 

1. Sjálfbært og burðugt efnahagslíf 

• Verð- og fjármálastöðugleiki 

• Sjálfbær erlend staða og greiðslujöfnuður 

2. Þjóðhagslegur stöðugleiki 



Ytri skilyrði 

Nauðsynleg aðlögun hægist, stöðvist eða 
snúist við 

Umgjörð efnahagsmála og hagstjórn 
reynist ófullnægjandi þegar á reynir 

Þrjár mögulegar áhættur 



Áhættur tengdar ytri skilyrðum 
• Ýmsar áhættur sem eru að mestu utan okkar áhrifasviðs: erlend eftirspurn eftir okkar vöru 

og þjónustu, viðskiptakjör og lánskjör á alþjóðlegum fjármálamörkuðum 

• Batinn á evrusvæðinu brothættur, rýrnun viðskiptakjara þó snúist við en hið sama gildir að 
nokkru leyti um um bata alþjóðlegra fjármálalegra skilyrða einkaaðila 



Áhættur tengdar nauðsynlegri aðlögun 
• Aðlögun í raunhagkerfinu er ekki lokið: uppbygging þróaðri útflutningsframleiðslu krefst 

fjárfestingar og hagstæðra starfsskilyrða  sem tekur tíma að koma á laggirnar 

• Endurskipulagning efnahagsreikninga ekki lokið þrátt fyrir umtalsverðan árangur: þung 
greiðslubyrði erlendra skulda, uppgjör þrotabúa, aflandskrónur og lækkun skulda ríkisins* 

*Myndir úr Fjármálastöðugleika 2014/1, uppfært mat verður birt 8. október í seinna hefti ársins. 



Áhættur tengdar endurbótum á hagstjórn 
• Stofnanaumgjörð peningastefnu breyttist verulega 2009, í haust var byrjað að starfa eftir nýrri 

umgjörð um varðveislu fjármálastöðugleika og framundan eru breytingar á umgjörð 
ríkisfjármálastefnunnar 

• Nauðsynlegt að styrkja skuldbindingu hagstjórnaraðila gagnvart varðveislu þjóðhagslegs 
stöðugleika en nágrannalöndunum hefur tekist það með því að fara ólíkar leiðir í gengismálum 

Þjóðhags-
legur 

stöðug-
leiki 

Opinber 
fjármála-

stefna 

Peninga-
stefnan 

Þjóðhags-
varúð 

Samningar á 
vinnu-

markaði 



Hefur kerfisbreyting átt sér stað? 
• Afgangur á viðskiptum við útlönd ekki náðst að jafnaði nema þegar einkaneysla hefur verið 

lægri en 53½% af VLF – hlutfall sem hefur nánast aldrei náðst nema sl. 7 ár 

• Aukin fjárfestingarumsvif oft farið saman með hækkun raungengis og viðskiptahalla 

• Hefur okkur tekist að stuðla að varanlegri kerfisbreytingu sem stuðlar að stöðugleika? 



• Hlutskipti þjóðhagslegs jafnvægis í íslenskum 
þjóðarbúskap hefur jafnan verið rýrt 

• Verulegur árangur náðst á undanförnum árum 
en mikilvægt að nauðsynleg aðlögun haldi 
áfram svo traustari stoðum sé rennt undir 
sjálfbærni efnahagsbatans um leið og umbætur 
á umgjörð efnahagsmála og hagstjórn styðji við 
varðveislu þjóðhagslegs stöðugleika þegar að 
slaki snýst í spennu og lærdómar kreppunnar 
taka að gleymast 

Að lokum 


