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Banka- og gjaldeyriskreppan hafði í för með sér mikinn samdrátt í 
íslenskum þjóðarbúskap með auknu atvinnuleysi, minnkandi kaup-
mætti og miklum samdrætti innlendrar eftirspurnar og framleiðslu. 
Eins og rakið hefur verið í fyrri heftum Peningamála varð samdrátt-
urinn hér á landi meiri á flesta mælikvarða en meðal meginþorra 
annarra þróaðra ríkja í alþjóðlegu fjármálakreppunni. Við því mátti 
búast enda íslenskur þjóðarbúskapur að jafnaði sveiflukenndari en 
þjóðarbúskapur samanburðarlandanna og efnahagslegt og fjármála-
legt ójafnvægi í aðdraganda kreppunnar óvenju mikið. Innlendur 
þjóðarbúskapur var því mjög viðkvæmur fyrir skyndilegum straum-
hvörfum í fjármagnsflæði til landsins, gengislækkun krónunnar og 
falli bankanna (sjá einnig umfjöllun í grein Þorvarðar Tjörva Ólafs-
sonar og Þórarins G. Péturssonar, 2011). 

Þróun fjárfestingar í kjölfar fjármálakreppunnar
Fjármálakreppan olli einnig miklum stakkaskiptum í fjármunamynd-
un sem dróst verulega saman. Eins og sjá má af mynd 1 náði hlutfall 
fjárfestingar af landsframleiðslu sögulegum hæðum í uppsveiflunni 
en hafði lækkað í um 25% árið 2008. Í kjölfar fjármálakreppunnar 
lækkaði hlutfallið ört og náði lágmarki í tæpum 13% árið 2010. Það 
hækkaði svo um eina prósentu í fyrra og áætlað er að það verði 
um 15% í ár samkvæmt nýjustu spám Seðlabankans og Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins. Hlutfallið er þó enn töluvert fjarri meðaltali áranna 
1980-2011 sem var u.þ.b. 21% og útlit er fyrir að það verði lægra 
en þetta meðaltal út spátímann.1 

Lágt fjárfestingarhlutfall er hins vegar ekki bundið við Ísland, 
þótt hlutfallið hér sé með því lægsta meðal þróaðra OECD-ríkja (sjá 
mynd 1).  Önnur ríki með lágt fjárfestingarhlutfall eru t.d. Bretland og 
Bandaríkin, þar sem það mældist sitt hvoru megin við 15% í fyrra, og 
Írland þar sem það var aðeins ríflega 10%. Á sama tíma hefur hlut-
fallið haldist fyrir ofan sögulegt meðaltal í ríkjum á borð við Kanada 
og Svíþjóð sem komu betur út úr fjármálakreppunni. 

Samanburður við aðrar fjármálakreppur 
Á mynd 2 er þróun fjárfestingarhlutfallsins í kjölfar fjármálakrepp-
unnar hér á landi borin saman við reynslu fimmtán annarra ríkja af 
alvarlegum fjármálakreppum frá árinu 1970.2 Þróun fjárfestingar 
hlutfallsins er sýnd sem frávik þess frá meðaltali sínu á árunum 
1980-2011. Þegar litið er til reynslu Íslands var hlutfallið fyrsta heila 
árið í kjölfar fjármálakreppunnar um 7½ prósentu undir langtíma-
meðaltali sínu sem er meiri lækkun en meðal hinna fimmtán ríkjanna 
þar sem hlutfallið vék að jafnaði um 4½ prósentu frá meðaltalinu. 
Ári síðar dró enn frekar úr fjárfestingarumsvifum hér á landi og var 
hlutfallið þá um 8½ prósentu undir meðaltali á meðan það þokaðist 
heldur upp á við í samanburðarhópnum. Eins og sjá má af myndinni 
hafa fjárfestingarumsvif aukist hægar hér á landi en að jafnaði meðal 
samanburðarríkjanna en eins og skyggða svæðið gefur til kynna er 
þróunin hér þó innan þess bils sem reynsla hinna ríkjanna afmark-
ar.  
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1. Takmörkuð hækkun fjárfestingarhlutfallsins endurspeglar mjög lítil fjárfestingarumsvif 
hins opinbera og lágt hlutfall íbúðafjárfestingar. Batinn í atvinnuvegafjárfestingu hefur 
verið kröftugri og hlutfall hennar af landsframleiðslu nær sögulegu meðaltali sínu í lok 
spátímans samkvæmt grunnspá Seðlabankans.

2. Fylgt er Laeven og Valencia (2008) við skilgreiningu á ríkjum sem lent hafa í kerfislægum 
bankakreppum frá árinu 1970 (sjá einnig Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, 2003, Þorvarð 
Tjörva Ólafsson og Þórarinn G. Pétursson, 2011, og Peningamál 2008/3, bls. 25). Ríkin 
fimmtán (auk Íslands) eru því (fyrsta ár kreppunnar í sviga): Argentína (2002), Brasilía 
(1999), Ekvador (1999), Filippseyjar (1998), Finnland (1991), Indónesía (1998), Írland 
(2009), Ísland (2009), Lettland (2009), Malasía (1998), Mexíkó (1995), Suður-Kórea 
(1998), Svíþjóð (1991), Taíland (1997), Tyrkland (2001) og Úrugvæ (2002). 

1. Spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrir árið 2012.
Heimild: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn.
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Fjárfesting meðal 24 þróaðra OECD-ríkja 
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1. Fjárfesting í hlutfalli af VLF í 15 ríkjum ásamt Íslandi í kjölfar 
alvarlegrar fjármálakreppu. Landasafnið og tímasetningar kreppanna 
eru skýrðar í neðanmálsgrein 2 í rammagrein I-1  í PM 2012/4. 
Spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þar sem við á.
Heimild: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn.

Frávik fjárfestingar sem hlutfalls af VLF 
frá meðaltali 1980-2011 (prósentur)

Mynd 2

Fjárfesting í kjölfar fjármálakreppu1
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1. Fjárfesting í hlutfalli af VLF í 15 ríkjum ásamt Íslandi í kjölfar alvarlegrar 
fjármálakreppu. Landasafnið og tímasetningar kreppanna eru skýrðar í 
neðanmálsgrein 2 í rammagrein I-1 í PM 2012/4. Spá Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins þar sem við á.  
Heimild: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn.

Frávik fjárfestingar sem hlutfalls af VLF 
frá meðaltali 1980-2011 (prósentur)

Mynd 3

Fjárfesting í kjölfar fjármálakreppu í 
nokkrum ríkjum1
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Lækkun fjárfestingarhlutfalls

1. Lækkun fjárfestingarhlutfalls sýnir breytingu hlutfalls fjármuna-
myndunar af VLF  frá hápunkti 4 ára í aðdraganda fjármálakreppu til 
lágpunkts í kjölfar kreppu. Breyting skuldsetningarhlutfalls sýnir breytingu 
hlutfalls innlendra útlána til einkageira af VLF yfir 10 ára tímabil fram að 
fjármálakreppu. 
Heimildir: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Macrobond, Seðlabanki Íslands.

Lækkun fjárfestingarhlutfalls í prósentum

Mynd 4

Aukning skuldsetningar í aðdraganda 
fjármálakreppu og þróun fjárfestingar 
í kjölfar kreppunnar1

Breyting skuldsetningarhlutfalls í prósentum
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Þegar þróun fjárfestingarhlutfallsins í einstökum ríkjum er 
skoðuð sést að þróunin hér er mjög áþekk reynslu Taílands (mynd 
3). Svipaða þróun má einnig sjá í Finnlandi, Írlandi og Malasíu. Í 
öllum þessum ríkjum, utan Írlands, var skuldsetning fyrirtækja í 
erlendum gjaldmiðli umfangsmikil og mikill skuldavandi skapaðist í 
kjölfar banka- og gjaldeyriskreppu. Auk þess var bankakerfið stórt í 
hlutfalli við landsframleiðslu í öllum þessum ríkjum. Þetta nána sam-
hengi þróunar fjárfestingar í kjölfar fjármálakreppu og aukningar 
skuldsetningar einkaaðila í aðdraganda þeirra sést vel á mynd 4. Þar 
kemur glöggt fram sú tilhneiging að samdráttur fjárfestingarumsvifa 
í kjölfar fjármálakreppa sé meiri eftir því sem skuldsetning heimila og 
fyrirtækja hefur aukist meira í aðdragandanum. 

Ýmsar aðrar skýringar gætu einnig verið á tiltölulega mikilli 
lækkun fjárfestingarhlutfallsins hér á landi og hægum bata eftir því 
sem liðið hefur frá kreppunni. Fjárfestingarhlutfallið var t.d. óvenju 
hátt í samanburði við sögulegt meðaltal í aðdraganda fjármálakrepp-
unnar en eins og mynd 5 sýnir fer jafnan saman mikið umfang fjár-
festingar í aðdraganda fjármálakreppu og snörp lækkun hlutfallsins 
í kjölfar kreppunnar (sjá einnig Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2009). 
Rannsóknir sýna einnig að efnahagsbati í kjölfar tvíburakreppu eins 
og þeirrar sem skall á hér á landi, þ.e. þegar á sama tíma verða 
gjaldeyris- og bankakreppur, er jafnan mun hægari en í þeim til-
vikum þar sem einungis önnur hvor kreppan skellur á. Þannig benda 
niðurstöður Bordo o.fl. (2001) t.d. til þess að efnahagssamdráttur í 
kjölfar tvíburakreppu sé að jafnaði allt að þrefalt meiri en þegar um 
hefðbundna bankakreppu er að ræða og að tvíburakreppa vari að 
jafnaði um helmingi lengur. Ætla má að þetta endurspeglist einnig í 
meiri lækkun og hægari bata fjárfestingarhlutfallsins.

Að lokum þarf að setja lágt fjárfestingarhlutfall hér á landi í 
kjölfar fjármálakreppunnar í samhengi við bágt ástand heimsbúskap-
arins eftir alþjóðlegu efnahagskreppuna, sem hefur m.a. hækkað 
áhættuálag og skert aðgengi að erlendu fjármagni til fjárfestingar. 
Þannig hefur hagvöxtur meðal þróaðra ríkja verið að meðaltali um 
½% síðustu fjögur ár en var að meðaltali rúmlega 2% í fjögur ár 
eftir að fjármálakreppan skall á hinum Norðurlöndunum á fyrri hluta 
tíunda áratugar síðustu aldar og um 3% í kjölfar þess að fjármála-
kreppan skall á í Suðaustur-Asíu á seinni hluta áratugarins. Heimsbú-
skapurinn er því mun veikari nú en þegar flest hinna samanburðar-
ríkjanna gengu í gegnum sínar fjármálakreppur en það torveldar 
einstökum ríkjum að ná aftur vopnum sínum. 

Lokaorð
Mikinn samdrátt fjármunamyndunar hér á landi strax í kjölfar fjár-
málakreppunnar og hægan bata fjárfestingar verður að setja í sam-
hengi við reynslu annarra ríkja sem hafa gengið í gegnum alvarlegar 
banka- og gjaldeyriskreppur með stórt bankakerfi og mikla skuld-
setningu heimila og fyrirtækja, einkum í erlendum gjaldmiðli, og þar 
sem staða heimsbúskaparins hefur sett efnahagsbatanum þröngar 
skorður. Slík dæmi eru hins vegar vandfundin. Mörg þessara ein-
kenna voru til staðar í sumum ríkjum í Asíukreppunni og norrænu 
kreppunni á tíunda áratug síðustu aldar en betra ástand efnahags-
mála í heiminum lagðist á sveif með efnahagsbatanum í flestum 
þessara ríkja með því að styðja við útflutning og auðvelda aðgengi 
að fjármagni til fjármögnunar fjárfestingaráforma. 

Á heildina litið virðist því mega draga þá ályktun að þróun fjár-
munamyndunar í kjölfar fjármálakreppunnar hér á landi hafi í megin-
atriðum verið áþekk reynslu annarra ríkja af svipuðum kreppum, sér-
staklega þegar dýpt kreppunnar hér á landi, hátt fjárfestingarhlutfall 
og hröð og mikil skuldaaukning í aðdraganda hennar og dýpt al-
þjóðlegu efnahagskreppunnar á sama tíma eru höfð í huga. 
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Lækkun fjárfestingarhlutfalls

1. Lækkun fjárfestingarhlutfalls sýnir breytingu hlutfalls fjármuna-
myndunar af VLF  frá hápunkti 4 ára í aðdraganda fjármálakreppu til 
lágpunkts í kjölfar kreppu. Frávik fjárfestingarhlutfalls fyrir kreppu frá
langtímameðaltali sýnir frávik meðaltals fjárfestingarhlutfalls 4 ár fyrir 
kreppu frá meðaltali 1980-2011. 
Heimildir: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Macrobond, Seðlabanki Íslands.

Lækkun fjárfestingarhlutfalls í prósentum

Mynd 5

Umfang fjárfestingar í aðdraganda 
fjármálakreppu og þróun fjárfestingar 
í kjölfar kreppunnar1

Frávik fjárfestingarhlutfalls fyrir kreppu frá langtímameðaltali
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