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Skoðanir eru höfundar og þurfa ekki að endurspegla afstöðu eða stefnu Seðlabanka Íslands. 



Yfirlit erindisins 

• 4 meginskýringar á hægfara efnahagsbata 
undanfarin misseri Batinn 

• 2 tengdar og nauðsynlegar aðlaganir í 
gangi í kjölfar fjármálakreppunnar Aðlögunin 

• 3 mikilvægar umbætur til að auðvelda 
aðlögunina og renna styrkari stoðum 
undir sjálfbærari og burðugri bata 

Umbætur 



Formáli: Saga síðustu ára 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 

Míníkrísa 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 

2010-2013 

Hægfara 
efnahagsbati 

Útflutningur og 
innlend eftirspurn 

einkaaðila 

Endurskipulagning 
efnahagsreikninga 

Tilfærsla 
framleiðsluþátta 

Óleyst úrlausnarefni 

Jafnvægi hefur ekki ríkt í þjóðarbúskapnum í áratug. Slíku jafnvægi fylgja tækifæri til 
að móta eigin framtíð á eigin forsendum. Hvað höfum við lært af reynslunni? 



Yfirlit erindisins 

• 4 meginskýringar á hægfara efnahagsbata 
undanfarin misseri Batinn 

• 2 tengdar og nauðsynlegar aðlaganir í 
gangi í kjölfar fjármálakreppunnar Aðlögunin 
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Umbætur 



1. Stærð efnahagsáfallsins 
• Þrátt fyrir að samdrátturinn í kjölfar kreppunnar hafi verið svipaður og að jafnaði í öðrum 

stórum fjármálakreppum hefur batinn verið hægari  

• Það verður m.a. að skoðast í því ljósi að hér varð tvíburakreppa, bankakerfið var óvenjustórt 
og skuldsetning einkageirans meiri en í öðrum kreppum 

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. 



2. Sérlega óhagstæð ytri skilyrði 
• Heimsbúskapurinn hefur verið mun veikari en í fyrri kreppum: mikill samdráttur árið 2009 

og nýtt 1½ árs samdráttarskeið á helsta viðskiptasvæði Íslands nokkru síðar 

• Veruleg rýrnun viðskiptakjara sem hafa ekki verið lakari um áratugaskeið: 17% lakari í ár en 
2007 og útlit fyrir áframhaldandi rýrnun 



3. Hindranir í að nýta samkeppnisstöðu  
• Framleiðslutakmarkanir í helstu útflutningsgreinum sem njóta góðs af lágu raungengi 

• Þjónustuútflutningur aukist um tæp 52% 2008-13 og verið einn megindrifkraftur batans 

• Uppbygging nýrra útflutningsgreina sem reiða sig á þróaðri framleiðsluþáttaskipan og skila 
betur launuðum störfum er tímafrek og að henni þarf að hlúa eins og verður vikið að síðar 



4. Veikburða efnahagur innlendra aðila 
• Þróttlítil innlend eftirspurn endurspeglar að það tekur tíma að vinda ofan af því mikla 

ójafnvægi sem skapaðist á milli eigna og skulda annars vegar og tekna og gjalda hins vegar  

• Lægri tekjur innlenda aðila og stærri hluta þeirra varið í endurgreiðslu lána sem hvort 
tveggja dregur úr neyslu og fjárfestingu heimila, fyrirtækja og hins opinbera 



4. Veikburða efnahagur innlendra aðila (frh). 
• Aðhaldsaðgerðir hins opinbera eru nauðsynlegar til að búa í haginn fyrir efnahagsbata en til 

skamms tíma halda þær aftur af honum 

• Framlag samneyslu og opinberrar fjárfestingar til hagvaxtar neikvætt allt fram á þetta ár 



4. Veikburða efnahagur innlendra aðila (frh). 
• Staða heimila versnaði til muna í kjölfar kreppunnar en ýmsar aðgerðir studdu við bata í 

einkaneyslu, ekki síst á árunum 2011-2012 

• Sveigjanleiki vinnumarkaðarins mildaði áhrif efnahagsáfallsins: hlutfall starfandi haldist 
hærra og hækkað hraðar, atvinnuleysi haldist minna og minnkað meira, en víðast hvar 



Á hvaða þætti getum við haft áhrif? 

1. Stærð áfallsins 

• Verður ekki breytt úr þessu 

2. Ytri skilyrði þjóðarbúsins 

• Nær alfarið utan okkar áhrifasviðs 

3. Útflutningsgrunnurinn 

• Uppbygging útflutningsstarfseminnar er í okkar höndum 

4. Endurskipulagning efnahags innlendra aðila 

• Að verulegu leyti í okkar höndum en hluti endur-
skipulagningarinnar krefst samninga við erlenda aðila 



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 
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Tvenns konar aðlögun í gangi 
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Fjármagnshöftin mikilvæg forsenda 
• Fjármagnshöftin skiptu miklu í því að lágmarka skaðann, endurheimta nokkurn stöðugleika og 

skapa svigrúm til að nauðsynleg aðlögun geti átt sér stað (m.a. við lægri vexti en ella) 

• Þau mega hins vegar ekki verða til þess að nauðsynleg aðlögun dragist úr hömlu en dæmi eru 
um slíkt hjá þróuðum ríkjum sem hafa getað ýtt vandanum á undan sér með ýmsum ráðum 
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1. Raunhagkerfið: Breytt verðmætasköpun 
• Efnahagsbatinn fyrst og fremst borinn upp af útflutningi og tengdum greinum, auk bata í 

smásölu (sem endurspeglar að hluta aukinn fjölda ferðamanna) 

• Greinar sem drógust mest saman í kjölfar kreppunnar leggja hins vegar enn lítið til batans, 
það á ekki síst við um fjármálaþjónustuna 



1. Raunhagkerfið: Þúsundir starfa færst til 
• Fækkun starfa á milli áranna 2008 og 2010 nam um 7.500 í byggingargeiranum, tæplega 

5.000 í verslun og um 800 í fjármálaþjónustu, en þúsundir starfa sköpuðust í útflutningi 

• Störfum í byggingar- og mannvirkjagerð hélt reyndar áfram að fækka og jafngildir fækkunin 
á tímabilinu 2008-2012 því að öll störf í fjármálaþjónustu þegar þau voru flest hefðu glatast 



1. Raunhagkerfið: Fjárfesting og fjármunaeign 
• Skuldasöfnun fyrirtækja fyrir kreppu fremur varið í kaup á fjáreignum en fjárfestingu 

• Þetta skiptir máli því mikilvægi fjármunaeignar felst í því að hún nýtist við framleiðslu 
annarra vöru og þjónustu og styrkir framleiðslugetu þjóðarbúsins 

• Ljóst að uppbygging fjármunaeignar í útflutningsgreinum tekur lengri tíma en tilfærsla starfa 

 



2. Fjármálakerfið: Sterkari eiginfjárstaða  
• Endurskipulagning á efnahagi heimila og fyrirtækja hefur leitt til sterkari eiginfjárstöðu … 

• … og er hún ekki fjarri því sem hún var síðast þegar jafnvægi ríkti í þjóðarbúskapnum fyrir 
bóluárin með meðfylgjandi stækkun efnahagsreikninga 

• Vanskil í bankakerfinu hafa sömuleiðis lækkað umtalsvert 



2. Fjármálakerfið: Enn hættumerki til staðar  
• Staðan er þó misjöfn eftir geirum og á milli ólíkra tekjuhópa einstaklinga  

• Skuldsetning heimila og fyrirtækja sömuleiðis enn mikil í alþjóðlegu samhengi  

• Hluti af endurskipulagningu skulda tengist úrlausn greiðslujafnaðarvandans og losun 
fjármagnshafta 
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gangi í kjölfar fjármálakreppunnar Aðlögunin 

• 3 mikilvægar umbætur til að auðvelda 
aðlögunina og renna styrkari stoðum 
undir sjálfbærari og burðugri bata 

Umbætur 



Hvernig tengjast þessar aðlaganir? 

Ákvörðun um 
fjárfestingu í 

nýjum greinum 

Ákvörðun um 
tileinkun nýrrar 

þekkingar 

Ákvörðun um að 
skipta um 

starfsvettvang 

Mat á 
greiðslugetu og 

virði eigna 

• Allar þessar ákvarðanir byggjast á mati á 
framtíðinni, m.a. um þróun vaxta, gengis og launa 

• Eftir því sem betur tekst til við umbætur á hagstjórn 
sem miða að því að vextir geti haldist lægri og aukin 
trú skapist á að stöðugleika verði viðhaldið … 

• … því auðveldari verður aðlögunin í 
þjóðarbúskapnum og endurskipulagningin í 
fjármálakerfinu 

• … og því styrkari stoðum er rennt undir sjálfbært og 
burðugt efnahagslíf  



Leiðir til lægri vaxta og aukins stöðugleika 
á sjálfbæran hátt 

1. Aukinn þjóðhagslegur sparnaður 

• Áhrif á grunnraunvaxtastigið, getu til að fjármagna 
fjárfestingarumsvif og greiðslujafnaðarvandann 

• Lærdómar af reynslu Dana 

2. Launaþróun styðji við verðstöðugleika 

• Æskilegri víxlverkun launa, verðlags og gengis 

• Lærdómar af reynslu Svía 

3. Umbætur á hagstjórn 

• Traustari skuldbinding gagnvart verðstöðugleika 
• Reynsla margra iðnríkja á 9. og 10. áratug síðustu  
   aldar og ýmissa nýmarkaðsríkja nokkru síðar 



1. Efling þjóðhagslegs sparnaðar 
• Lítill þjóðhagslegur sparnaður langvarandi vandi: aukin fjárfestingarumsvif oftast 

fjármögnuð að utan í formi viðskiptahalla – jafnvel útlit fyrir að lítils háttar aukin umsvif nú 
leiði til viðskiptahalla 

• Mikilvægt framlag til aukins sparnaðar á næstunni felst í stöðvun hallareksturs hins opinbera 



1. Efling þjóðhagslegs sparnaðar (frh.) 
• En til lengri tíma litið er farsælasta leiðin til að auka sparnað að draga úr innbyggðum 

hvötum til skuldsetningar, einkum í gegnum skattakerfið og vaxtabætur 

• Hér þurfum við að læra af reynslu Dana sem bjuggu við áþekkan vanda en breyttu um stefnu 
um miðjan 9. áratug síðustu aldar og njóta nú góðs af því 



2. Breytt umgjörð launamyndunar 
• Önnur áskorun felst í að komast út úr þeim viðjum að miklar nafnlaunahækkanir skili 

takmarkaðri kaupmáttaraukningu og torveldi peningastefnunni að tryggja verðstöðugleika 

• Hér má draga lærdóma af reynslu Svía í kjölfar þeirrar fjármálakreppu 

 



3. Umbætur á hagstjórn 
• Stofnanaumgjörð peningastefnunnar hefur þegar verið breytt og ítarlegar skýrslur teknar saman 

• Áform um breytingar á umgjörð ríkisfjármálastefnunnar og varðveislu fjármálastöðugleika 

• Nauðsynlegt að styrkja skuldbindingu hagstjórnaraðila gagnvart varðveislu þjóðhagslegs 
stöðugleika en nágrannalöndunum hefur tekist það með því að fara ólíkar leiðir í gengismálum 
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Endurheimting stöðugleika og öflugra sóknarfæra mun ráðast af því hvernig okkur tekst 
til við að tryggja framgang nauðsynlegrar aðlögunar og þarfra endurbóta á hagstjórn 


