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Betri horfur um
hagvöxt í ár en
áþekkar fyrir
spátímabilið í
heild

Hægfara alþjóðlegum bata vindur fram
• Aukinn hagvöxtur helstu iðnríkja eftir því sem liðið hefur á árið; minni óvissa þótt enn sé hún nokkur
• Hagvöxtur undir 3% í öllum þróuðum ríkjum í ár og samdráttarríkjum fækkar lítið – en batnandi horfur frá
næsta ári þótt batinn verði almennt hægur
• 0,8% hagvöxtur meðal helstu viðskiptalanda í ár og um 2,1% að meðaltali 2014-16 – eins og í PM13/3

Skárri viðskiptakjör en svipaður útflutningur
• Viðskiptakjör afar óhagstæð og eru 17% lakari í ár en 2007 (ekki verið lakari síðan 1964) – horfur hafa
skánað en áfram er reiknað með rýrnun þeirra (aðallega vegna lækkunar sjávarafurðaverðs)
• Þjónustuútflutningur hefur aukist um tæp 52% frá 2008 en vöruútflutningur mun hægar og svipað og
innflutningur helstu viðskiptalanda
• Horfur um útflutning á spátímanum svipaðar og í PM13/3: 2½% vöxtur að meðaltali á ári á spátímanum

Meiri hagvöxtur 2013H1 en spáð í PM13/3
• Minni hagvöxtur 2011-12: úr 2,9% í 2,7% 2011 og úr 1,6% í 1,4% 2012
• Hagvöxtur 2013H1 hins vegar mun meiri en í PM13/3: 2,2% í stað -0,1%: minni samdráttur í
fjárfestingu (sérstaklega atvinnuvegafjárfestingu) og meiri samdráttur í innflutningi
• Batinn til þessa borinn upp af útflutningi (sérstaklega þjónustu) og innlendri eftirspurn einkaaðila

Helstu drifkraftar efnahagsbatans
• Efnahagsbatinn fyrst og fremst borinn upp af innlendri smá- og heildsölu og flutningum og
ferðaþjónustu
• Endurspeglar bata innlendrar eftirspurnar annars vegar og þjónustuútflutnings hins vegar
• Greinar sem drógust mest saman í kjölfar kreppunnar leggja hins vegar enn lítið til batans

Meiri vöxtur þjóðarútgjalda í ár
• Svipaður vöxtur einkaneyslu í ár og í PM13/3 en vísbendingar um kröftugri fjárfestingar úr könnun
Capacent og fjárfestingarkönnun Seðlabankans
• Fjárfesting dregst saman um 4% í ár (en eykst um tæp 10% án skipa og flugvéla) í stað 9½% í PM13/3
• Kröftugri fjárfesting skýrir meiri vöxt þjóðarútgjalda í ár en horfur fyrir spátímann í heild svipaðar og í
PM13/3

Meiri hagvöxtur í ár en svipaður á heildina
• Hagvöxtur jafnari yfir árið en í PM13/3: 2,2% 2013H1 og 2,3% 2013H2: 2,3% í stað 1,9% á árinu í heild
• 2,6% hagvöxtur 2014 og eykst í 2,8% 2015 en minnkar í 2% 2016; meðalhagvöxtur svipaður og í ágúst
• Samdrátturinn í kjölfar kreppunnar meiri hér en í helstu viðskiptalöndum en batinn jafnframt hraðari: VLF
vaxið um ríflega 7% frá botni 2010Q1 en um 6% að meðaltali í helstu viðskiptalöndum

Viðskiptaafgangur í -halla er líður á spátímann
• Hreinn útflutningur skilar miklu til hagvaxtar í ár en litlu yfir spátímabilið í heild
• Afgangur á vöru- og þjónustujöfnuði minnkar úr 6% af VLF í ár í 3% 2016 og undirliggjandi
viðskiptajöfnuður fer úr 3% afgangi í 2% halla – endurspeglar að innlendur sparnaður nær
ekki að halda í við aukna fjárfestingu á næstu árum

Áframhaldandi kröftugur bati á vinnumarkaði
• Ársíðarleiðrétt skráð atvinnuleysi 4,5% á Q3 en 5,4% skv. Vinnumarkaðskönnun: hefur minnkað
um ½-1pr frá 2012Q3 og um 2½-4pr frá hámarki
• Fjöldi starfandi jókst um 4,3% á Q3 frá fyrra ári, meðalvinnutími lengdist um 1,2% og
heildarvinnustundum fjölgaði um 5,6% (spáð 0,5% í PM13/3 – vanspáð þriðja fjórðunginn í röð)

Meiri bati en í öðrum iðnríkjum og í PM13/3
• Hlutfall starfandi hefur haldist hærra hér og hefur hækkað hraðar frá botni en í öðrum iðnríkjum
(hækkaði um 1,9pr frá fyrra ári á Q3 og 3,8pr frá botni 2009Q2)
• Atvinnuleysi hefur haldist minna hér og það hefur minnkað meira frá toppi en í öðrum iðnríkjum
• Atvinnuleysi var minna á Q3 en spáð var í PM13/3 og horfur á að það haldist minna á spátímanum

Launahækkanir umfram framleiðnivöxt
• Launakostnaður á ársverk hækkaði um 8,5% 2012 – umfram 6,9% meðaltal 1990-2012
• Launakostnaður á framleidda einingu hækkaði um 6,3% 2012 og spáð að hann hækki um 4,4% í ár
og 3,7% á ári að meðaltali næstu 3 ár – sem er svipað og í PM13/3
• Launahækkanir umfram verðbólgumarkmið meginástæða hægrar hjöðnunar verðbólgu

Verðbólga tekin að hjaðna á ný ...
• VNV óbreytt í október – lækkun bensíns, flugfargjalda og verðs á hótelum og veitingahúsum vó á móti
hækkun greiddrar húsaleigu
• Ársverðbólgan fer minnkandi á ný: úr 4,3% í ágúst í 3,6% í október: hjöðnun aðallega vegna framlags
bensínverðslækkunar og lítilla hækkana innfluttrar verðbólgu ...
• ... en innlend þjónusta og húsnæðisliður megindrifkraftar verðbólgunnar sem fyrr
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... en enn nokkur verðbólguþrýstingur
• Undirliggjandi verðbólga minnkar aðeins og mælist á bilinu u.þ.b. 3-4% en innlend þjónusta hækkar um
5,7% (svipað og nafnlaun sem hækkuðu um 5,9%)
• Verðbólguálag á skuldabréfamarkaði og væntingar markaðsaðila til næstu 10 ára í kringum 4% og hafa
lítið breyst frá ágúst en allt að 1pr lægri en fyrir ári
• Svipuð þróun í verðbólguvæntingum heimila og fyrirtækja: óbreytt frá ágúst en heldur lægri en fyrir ári

Verðbólguhorfur svipaðar og í ágúst
• Verðbólgan 4% á Q3 eins og spáð í PM13/3 og spáð að hún verði 3,8% á Q4 (í stað 4,1% í PM13/3)
• Stöðugt gengi og áframhaldandi slaki tryggja að verðbólga heldur áfram að hjaðna og horfur fyrir
næsta ár batna lítillega frá ágúst ef horft er fram hjá áhrifum hækkunar óbeinna skatta ...
• ... en lítið breyttar fyrir 2015-16 og áfram talið að verðbólga hjaðni hægt sökum launaþrýstings

Helstu óvissuþættir grunnspár
Alþjóðlegur
hagvöxtur

• Óvissa enn nokkur en hefur dregið úr henni og líkur á nýjum
efnahagssamdrætti hafa minnkað

Gengi
krónunnar

• Óviss áhrif niðurgreiðslna erlendra lána, uppgjörs búa,
losunar hafta og rýrnunar viðskiptakjara

Opinber fjármál
Launaþróun
Fjárfesting og
slakinn
Verðbólguhorfur

• Lykilforsendur fjárlaga óljósar og óvissa um áhrif áforma
• Óvissa í tengslum við komandi kjarasamninga: mun söguleg
reynsla eða áform um bætt vinnubrögð ráða niðurstöðu?
• Fjárfestingaráform óviss og erfiðleikar við að meta stærð
slakans í þjóðarbúinu
• Áhrif ofangreindra þátta og samspil þeirra við þrálátar
verðbólguvæntingar

Óvissar horfur um atvinnuvegafjárfestingu
• Óvissa um áframhaldandi bata atvinnuvegafjárfestingar: fyrirtæki skuldsett sem getur reynst meiri
dragbítur á fjárfestingar en gert er ráð fyrir – en á móti virðist bjartsýni um afkomu hafa aukist
• Það ásamt mögulegu vanmati á íbúða- og stóriðjufjárfestingu á 2013H1 gæti bent til vanmats
• Aukin fjárfesting á næstu árum byggir einnig á forsendu um aukna stóriðjufjárfestingu – sem hefur
ítrekað þurft að færa aftur: verði ekki að framkvæmdum verður fjárfesting minni og hagvöxtur hægari

Óvissa um launaþróun og stærð slaka
• Verði launahækkanir í takt við meðalhækkun 1990-12 verður verðbólga meiri en í grunnspá og
bati hægari – verðbólga verður hins vegar minni og batinn kröftugri verði launahækkanir hóflegri
• Mikil óvissa um stærð slakans: samkvæmt grunnspá hverfur hann ekki fyrr en seint 2015 ...
• ... en mat á vinnumarkaðsslakanum gæti gefið til kynna að hann sé þegar horfinn

Óvissa um gengis- og verðbólguhorfur
• Gengi krónunnar hefur veikst um 2% frá ágúst í takt við PM13/3 en er enn 3% hærra en í fyrra
• Gengisforsenda grunnspárinnar getur breyst mikið milli spáa og núverandi spá er í sterkari kantinum
miðað við 8 síðustu spár
• Óvissa um gengishorfur og aðra þætti sem hafa áhrif á verðbólgu endurspeglast í óvissu um
verðbólguhorfur: helmingslíkur að verðbólga verði á bilinu 2½-4% að ári liðnu og 1½-3¾% í lok spátímans

Viðbótarefni PM 2013/4
Rammi II-1

• Af hverju hafa viðskiptakjör þjóðarbúsins rýrnað svona mikið
í kjölfar efnahagskreppunnar?

Rammi III-1

• Áhrif markaðsmisbresta á miðlun peningastefnu og
áreiðanleika vísbendinga um væntingar markaðsaðila

Rammi IV-1

• Mismunandi mælikvarðar á umfang efnahagsstarfseminnar

Rammi IV-2

• Vísbendingar um innri aðlögun þjóðarbúsins og tilfærslu
verðmætasköpunar frá innlendri starfsemi til útflutningsgeira

Rammi V-1

• Fjárlagafrumvarp ársins

Rammi VI-1

• Jafnvægisatvinnuleysi á Íslandi

Viðauki 2

• Reynsla af spám Seðlabanka Íslands

