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Aðdragandi 
fjármálakreppunnar 



Bankakerfið óx hröðum skrefum… 
• Innlent bankakerfi óx hratt í kjölfar einkavæðingar með aðgangi að ódýru alþjóðlegu lánsfé 

• Hátt lánshæfismat, m.a. vegna góðrar stöðu ríkissjóðs, hjálpaði til 

• Vöxturinn mun meiri en í öðrum ríkjum og langt umfram hættumörk og í aðdraganda 
kreppunnar var bankakerfið hér orðið það stærsta meðal þróaðra ríkja 



… eignaverð hækkaði og skuldir jukust… 
• Auðvelt aðgengi að innlendu og erlendu lánsfé fóðraði innlenda eignaverðsbólu 

• Svipuð þróun og víða erlendis en ýktari og stærri bóla 

• Skuldsetning jókst mikið en hefur síðan lækkað mikið í kjölfar kreppunnar 



… og mikið ójafnvægi byggðist upp… 
• Ofþaninn vinnumarkaður og launahækkanir umfram framleiðnivöxt og umfram önnur lönd… 

• … sem birtist í rýrnandi samkeppnisstöðu og viðskiptahalla langt umfram hættumörk… 

• … sem lokaðist skyndilega þegar fjármögnun hallans stöðvaðist sem knúði fram mikinn samdrátt 
innlendrar eftirspurnar og gengislækkun 



… sem hagstjórn tókst ekki að hamla 
• Þrátt fyrir afgang á opinberum fjármálum og lágar skuldir var ekki nóg aðhald í opinberum fjármálum 

• Opinber fjármál juku á þensluna: mikil útgjaldaaukning, skattalækkanir, stóriðjufjárfestingar af frumkvæði 
hins opinbera og breytingar á húsnæðislánamarkaði sem auðveldaði lánsfjárdrifna einkaneyslu verulega 

• Á sama tíma voru vextir Seðlabankans hækkaðir – en of lítið og of seint 



 

Alþjóðlega fjármálakreppan 
skellur á 



Tvær kreppur 
Aðskildar en þó nátengdar 
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Mikil áhrif á stöðu opinberra fjármála… 
• Með ofþaninn þjóðarbúskap og ofvaxið bankakerfi urðu áhrif alþjóðlegu fjármálakreppunnar mikil  

• Beinn kostnaður ríkissjóðs: um 25% af VLF en í 32% með kostnaði á bókum Seðlabankans 

• Þetta, ásamt efnahagskreppunni, leiddi til verulegs viðsnúnings á stöðu opinberra fjármála: úr 
5,4% afgangi 2008 í 13,5% halla 2009 



… sem kallaði á strangt aðhald… 
• Aðhaldsaðgerðir sem samsvara 12% af VLF 2010-15 (10% 2010-13; næst á eftir Grikklandi) 

• Framhlaðnar aðhaldsaðgerðir – þótt sjálfvirkir sveiflujafnarar hafi fengið að virka 2009 

• Óumflýjanlegar aðgerðir til að ná tökum á skuldum hins opinbera sem jukust mikið 



… en fjármagnshöft hjálpuðu 
• Aðhaldsaðgerðir studdar af peningastefnu þar sem raunvextir lækkuðu mikið 

• Fjármagnshöft sett til að styðja við ISK, efnahagsreikninga og efnahagslegan stöðugleika 

• Höftin gerðu Seðlabankanum kleift að lækka vexti meira en ella hefði verið mögulegt sem 
auðvelduðu aðlögun opinberra fjármála með því að lækka fjármögnunarkostnað þess 



 

Efnahagsþróunin í kjölfar 
kreppunnar 



Hægur bati í kjölfar mikils samdráttar… 
• VLF botnaði 2010Q1 um 12½% undir hámarki fyrir kreppu – meiri samdráttur en meðal annarra iðnríkja 

• Frá því að batinn hófst 2010 hefur VLF vaxið um 7½% – er því enn 6% undir því sem var hæst fyrir kreppu   

• Atvinnuleysi jókst um 4 prósentur í kjölfar kreppunnar en hefur síðan lækkað um 2 prósentur á ný – er 
meðal þess lægsta meðal iðnríkja 



… sem er ágætur í alþjóðlegu samhengi… 
• Spáð 2,1% hagvexti hér 2013 og 2,4% að meðaltali 2011-13 – Með því mesta meðal iðnríkja 

en svipað og meðal annarra matvæla- og hrávöruframleiðenda 

• Þróunin í meginatriðum í takt við það sem spáð var strax í kjölfar kreppunnar í nóv. 2008 



… og í ljósi eðli kreppunnar 
• Samdráttur svipaður og að jafnaði í öðrum stórum fjármálakreppum en batinn hægari 

• Kemur ekki á óvart í ljósi þess að hér varð tvíburakreppa sem eru dýpri og vara lengur 

• Kemur heldur ekki á óvart í ljósi sérlega óhagstæðs ytra umhverfis 

Samanburður á afleiðingum  
mismunandi tegunda fjármálakreppa 

Gjaldeyris-
kreppur 

Banka-
kreppur 

Tvíbura-
kreppur 

Lengd 2,1 2,6 3,8 

Dýpt 5,9 6,2 18,6 

Samanburður á 52 kreppum. Lengd: meðallengd í árum. Dýpt: 
meðaltal uppsafnaðs taps VLF í %. Heimild: M. Bordo, B. 
Eichengreen, D. Klingebiel og M. S. Martinez-Peria (2001). Is the 
crisis problem growing more severe? Economic Policy, 16, 51-82. 

Meðalhagvöxtur meðal  
þróaðra ríkja 4 ár eftir kreppu (%) 

Skandinavíukreppan 1991 2,2 

Asíukreppan 1998 3,0 

Fjármálakreppan núna 0,6 



Samdráttur fjárfestingar meiri hér… 
• Fjárfestingarhlutfallið lækkaði mikið í kjölfar kreppunnar – náði lágmarki 2010 í 12½% en hefur 

síðan hækkað lítillega og var 15½% 2012 en er enn lágt í sögulegu samhengi 

• Er með því lægsta meðal iðnríkja en þó svipað og t.d. í Bandaríkjunum og Bretlandi 

• Lækkar einnig mikið hér og batnar hægt í samanburði við aðrar stórar fjármálakreppur 



… en ekki úr takti í ljósi forsögu 
• Þarf þó að hafa í huga áðurnefnt eðli tvíburakreppa og óhagstætt alþjóðaástand… 

• … en einnig mikla aukningu skuldsetningar og hátt fjárfestingarstig í aðdraganda kreppunnar 

• En rannsóknir benda til að við slíkar aðstæður megi búast við minni fjárfestingu eftir kreppu 



Spáð er áframhaldandi hægum bata… 
• Miðað við nýjustu spá Seðlabankans er vænst áframhaldandi hægfara bata: 2,1% hagvöxtur í ár og 

ríflega 3½% á næstu tveimur árum 

• Atvinnuleysi heldur áfram að lækka úr tæplega 6% í fyrra í tæplega 5% í ár og ríflega 4% árið 2015 

• En batinn verður hægari en áður hafði verið gert ráð fyrir 



… en horfur hafa versnað… 
• Horfur hafa versnað hér með töfum á stóriðjufjárfestingu og versnandi alþjóðahorfum… 

• … nú er talið að samdráttur verði í 6 iðnríkjum að meðaltali 2012-14 og að í 6 til viðbótar verði 
meðalhagvöxtur undir 1% (þ.e. 12 ríki með meðalhagvöxt 2012-14 undir 1%) 

• Fyrir 2 árum  var ekki gert ráð fyrir samdrætti í neinu iðnríki og innan við 1% hagvexti í 1 ríki 



... og mikil verðbólga flækir hagstjórn 
• Ólíkt öðrum iðnríkjum hefur mikil verðbólga og háar verðbólguvæntingar reynst viðvarandi vandi 

hér á landi í kjölfar kreppunnar – þarf að hafa í huga við samanburð á vöxtum milli landa 

• Dregur úr svigrúmi til lækkunar vaxta og þannig úr getu peningastefnunnar til að styðja við 
þjóðarbúskapinn 


