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Hagvaxtarþróun og -horfur 
• Hægt hefur á hagvexti: var 0,6% á fyrri hluta ársins en 4,5% 13H2 og 3,5% á síðasta ári öllu 

• Var þó í takt við spá (spáð 0,9% í PM 14/3) og áfram er góður vöxtur í innlendri eftirspurn 

• PM 14/3 spáin: 3,4% hagvöxtur í ár og að meðaltali 2014-16 – sbr. við 2,7% sl. 30 ár 



Drifkraftar efnahagsbatans 
• Þjónustuútflutningur, einkaneysla og atvinnuvegafjárfesting megindrifkraftur batans 

• Svipuð saga frá framleiðsluhliðinni: mestan hluta batans má rekja til vaxtar í þjónustustarfsemi 
(t.d. smá- og heildsölu, flutningum og ferðaþjónustu) ... 

• ... en einnig má sjá merki viðsnúnings í þeim geirum sem drógust mest saman í kjölfar kreppunnar 



Alþjóðlegur samanburður 
• VLF dróst saman um 11,5% frá toppi fyrir kreppu fram að botni á 2010Q3 – sem er meira en í öðrum 

iðnríkjum 
• Batinn hefur einnig verið kröftugri en að jafnaði í öðrum iðnríkjum: VLF hefur vaxið um 9,5% frá botni 
• Talið að hagvöxtur verði meiri hér á næstu árum en í helstu viðskiptalöndum: 3,4% að meðaltali hér en 

einungis 2,2% í þeim 



Áframhaldandi bati á vinnumarkaði 
• Árstíðarleiðrétt skráð atvinnuleysi 3,8% á Q2 (svipað og spáð í maí) en mælist 4,6% samkvæmt 

VMK – hátt í prósentu minna en fyrir ári á báða mælikvarða og er 3½-4½ prósentum lægra en það 
varð hæst í kjölfar kreppunnar 

• Frá því að atvinnuleysi tók að minnka hefur það aðallega gerst vegna fjölgunar starfa en aukin 
atvinnuþátttaka hefur vegið á móti 
 



Áframhaldandi bati á vinnumarkaði 
• Heildarvinnustundum fjölgaði um 2,6% frá fyrra ári á Q2 (spáð 1,5% í PM14/3)  

• Sem fyrr skýrist fjölgunin af fjölgun starfa (1,9%) en meðalvinnutími lengdist einnig (0,7%) 

• Batinn hefur verið töluvert kröftugri hér á landi en almennt meðal OECD-ríkja: hlutfall 
starfandi hefur hækkað meira og atvinnuleysi minnkað meira 



Verðbólga komin í markmið ... 
• Verðbólga 1,8% í september og hefur verið um og undir markmiði frá febrúar sl. (undirliggjandi á bilinu 0,7-2,2%) 

• Strax í kjölfar fjármálakreppunnar litaðist verðbólgan af lækkun krónunnar en þegar áhrif hennar fjöruðu út hafði innlend 
verðbólga mest áhrif – framan af vöru- og þjónustuverðbólga en húsnæðisverðbólga upp á síðkastið  

• Þrátt fyrir hjöðnun verðbólgu í markmið hafa verðbólguvæntingar til miðlungslangs og langs tíma haldist yfir markmiði 



... og stöðugleiki að aukast ... 
• Virkir vextir bankans nú líklega nálægt hlutlausum vöxtum: slakinn í peningastefnunni því 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 



... en horfur sem fyrr háðar óvissu 
• Verðbólgan mældist 2,1% á Q3 en í PM 14/3 var henni spáð í 2,3% og samkvæmt spánni 

verður hún á bilinu 2½-3% næstu 3 ár ... 

• ... en óvissuþættir margir og áfram talin meiri hætta á að henni sé vanspáð en að henni sé 
ofspáð 

• Dregur úr óvissu en enn hætta á að efnahagsbati sé ofmetinn 

Alþjóðlegur hagvöxtur 

• Óvissa tengd greiðslujafnaðarvanda, uppgjöri slitabúa og losun hafta 

Gengi krónunnar 

• Launahækkanir á næsta ári gætu reynst meiri en spáð er bresti 
samstaða sem náðist í kringum nýgerða kjarasamninga 

Launaþróun 

• Skuldalækkun og möguleg takmörkun á verðtryggðum lánum 

Einkaneysla 

• Erfitt að meta en flestar vísbendingar benda til að slakinn sé orðinn 
lítill eða jafnvel þegar horfinn 

Slakinn í þjóðarbúinu 

• Áhrif ofangreindra þátta og samspil þeirra við þrálátar 
langtímaverðbólguvæntingar 

Verðbólguhorfur 



Hvað hefur breyst frá sama tíma í fyrra? 
• Verðbólga hefur hjaðnað hraðar en spáð var í ágúst í fyrra en er þó nálægt því sem spáð var í 

maí í fyrra 

• Hraðari hjöðnun verðbólgu en spáð var í ágúst í fyrra skýrist fyrst og fremst af hagstæðari 
gengisþróun og heldur hægari vexti launakostnaðar á framleidda einingu 

• Hækkun launakostnaðar reyndist minni 2011-2013 en 
fyrri áætlanir höfðu gert ráð fyrir en er heldur meiri 
það sem af er ári 

• Á móti kemur að framleiðnivöxtur hefur reynst hægari 
en gert var ráð fyrir í PM 13/3 

• Launakostnaður á framleidda einingu er þó nú talinn 
hafa vaxið um 1% minna 2011-14 en í PM 13/3 

Launakostnaður á framleidda einingu 

• Gengi krónunnar er nú tæplega 4% hærra en reiknað 
var með í PM 13/3 

• Alþjóðleg verðbólga hefur reynst lítillega minni en 
reiknað var með í PM 13/3 

Innflutt verðbólga 

• Hagvöxtur var um 1½ prósentu meiri 2013 en reiknað 
var með í PM 13/3 og horfur á heldur meiri vexti í ár 

• Matið á slakanum í þjóðarbúskapnum í PM 14/3 er hins 
vegar nánast óbreytt frá PM 13/3 

Efnahagsumsvif og framleiðsluslakinn 
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Framleiðniþróun í kjölfar kreppunnar 
• Strax í kjölfar kreppunnar mældist mikil framleiðniaukning þar sem fækkun starfandi og stytting 

vinnutíma vó meira en framleiðslusamdrátturinn ... 
• ... en framleiðnivöxtur hefur verið tiltölulega hægur síðan: verið 0,6% að meðaltali 2009-14  í samanburði 

við 1,8% að meðaltali síðustu 20 ára 
• Fjölgun starfa hefur vegið á móti hagvexti á meðan vinnutími hefur lítið breyst frá 2009 



Launaþróun í kjölfar kreppunnar  
• Launahlutfallið hefur hækkað samfellt frá 2009 eftir mikla lækkun í kjölfar kreppunnar – er nú talið 

lítillega yfir langtímameðaltali – ...  
• ... endurspeglar töluverða hækkun launakostnaðar á framleidda einingu frá 2010 
• Horfur á áframhaldandi verðbólguþrýstingi af vinnumarkaði á næstu árum og að hann verði meiri en 

áður var reiknað með vegna hægari framleiðnivaxtar 



Samhengi framleiðni- og launaþróunar 
• Raunlaun hækka til lengri tíma því sem samsvarar framleiðnivexti vinnuaflsins: eigi raunlaun að hækka 

þarf framleiðni því að aukast 
• Nafnlaun hafa ítrekað hækkað langt umfram framleiðnivöxt hér á landi og það sem þekkist í öðrum 

iðnríkjum ... 
• ... sem leiðir óhjákvæmilega á endanum til leiðréttingar í gegnum gengislækkun og verðbólgu 


