
B.S. ritgerð í viðskiptafræði 

Fjármála- og reikningshaldslína 

 

 

 

Núverandi efnahagslægð í sögulegu samhengi 

 

Höfundur: Gísli Þór Jónsson 

 

 

  

 

 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands 

Leiðbeinandi: Guðmundur Ólafsson 

Júní 2010 

  



2 

 

Útdráttur 

Efnahagslægðin sem hófst haustið 2008 hafði gríðarleg áhrif á Ísland og enn sér ekki fyrir 

endann á henni. Ísland hefur í gegnum tíðina fari ekki varhluta af efnahagslægðum, þær eru 

iðulega dýpri og áhrifameiri en annars staðar á Vesturlöndum. Í gegnum aldirnar gengu 

Íslendingar í gegnum kreppur af völdum náttúruhamfara, veðurfars eða drepsótta. 

Afleiðingarnar voru oftast mikið mannfall og hungursneyð.  

Frá 1870 hafa samdráttarskeið skekið landið á um 20 ára fresti. Lægðirnar eru misdjúpar en í 

stuttu máli eru fyrri heimsstyrjöldin og núverandi efnahagskreppa hvað alvarlegastar með 

tilliti til hagvaxtar. Atvinnuleysi varð gríðarlegt hér á landi í Kreppunni miklu á 4. áratug 

síðustu aldar og er jafnvel enn meira í núverandi kreppu. Þegar þessi orð eru skrifuð er um 

9,3% vinnuaflsins án atvinnu.  

Núverandi efnahagskreppa er afleiðing gífurlegrar lánatöku og útþenslu bankakerfisins. 

Eftirlitsaðilar, ráðamenn og yfirmenn bankanna brugðust skyldum sínum og eftir situr 

almenningur í mikilli skuldasúpu. Icesave-málið er ekki enn leyst en það er algjör forsenda 

fyrir því að erlent lánshæfismat okkar batni.   

Ýmis tækifæri leynast þó í núverandi stöðu. Útflutningur blómstrar nú sem aldrei fyrr í kjölfar 

lágs gengis krónu. Ísland hentar einkar vel til virkjunar á fallvötnum og því væri upplagt að 

hefja útflutning á raforku. Ógnirnar leynast þó einnig í núverandi ástandi. Nú þegar hefur 

fjöldi fólks flutt af landi brott vegna bágs atvinnuástands. Íslendingar eru ekki það margir að 

landið megi við því að mikill fjöldi flytji héðan, sérstaklega ef fólkið er ungt menntafólk.  

Niðurstaðan er sú að ástandið er mjög slæmt og lægðin dýpri en áður þekkist. Ljósir punktar 

leynast þó í því að Ísland getur náð sér aftur á nokkrum árum. Við höfum enn mannauðinn og 

menntunina. Dugnaðurinn sem býr í fólkinu mun svo reynast dýrmætur. 

Fyrir þessa ritgerð voru gerðar ýmsar rannsóknir á hagtölum. Helst voru vefir Seðlabanka 

Íslands og Hagstofunnar notaðir, auk erlendra vefsíðna. Bókin Hagskinna reyndist líka drjúg.   
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1 Inngangur 

Síðustu misseri hefur fátt verið meira í umræðunni en efnahagskreppan sem skall af fullum 

þunga á heimsbyggðinni haustið 2008. Íslendingar fóru ekki varhluta af þessum þrengingum. 

En er þessi efnahagsskjálfti stærri en aðrir sem skekið hafa landið frá landnámi? Og eru 

áhrifin jafn geigvænleg?  

Í þessari ritgerð verður leitast við að gera grein fyrir öllum þeim markverðu efnahagslægðum 

sem hér hafa orðið, ástæður þeirra og leiðir út úr þeim. Farið verður aftur í miðaldir og 

hamfarir sem ollu þrengingum skoðaðar og sagt frá lýsingum fólks frá þeim tíma. 

Efnahagslægðum seinni tíma er svo gerð ítarleg skil með tilliti til hagvaxtar.   

Núverandi efnahagslægð verður skoðuð gaumgæfilega. Aðdragandi hrunsins, orsök þess og 

afleiðingar eru meðal þess sem ber á góma og hið umdeilda Icesave-mál fær sinn sess. Einnig 

verður litið stuttlega á hvort eftirlitsaðilar hafi brugðist.  

Atvinnuleysi, verðbólga og hagvöxtur eru allt hugtök sem tengjast efnahagsástandi. Litið 

verður á samanburð þessara þátta milli efnahagslægða og skoðað hversu slæm núverandi 

efnahagslægð er miðað við hinar fyrri. Ár sem skera sig úr verða skoðuð sérstaklega og litið á 

hægðir og lægðir.  

Litið verður á hvar Ísland hefur staðið þegar heimskreppur hafa orðið og hvaða áhrif 

viðkomandi kreppa hafði á landið. Var Kreppan mikla eins alvarleg hér á landi og annars 

staðar? Tölur frá Bandaríkjunum verða skoðaðar í samanburði og ályktað út frá niðurstöðum.  

Alltaf virðist þjóðin ná að rétta úr kútnum eftir efnahagshrun. En hversu lengi er hagkerfið að 

jafna sig eftir efnahagskreppu og hvaða leið er best að fara? Farið verður yfir hvernig þjóðin 

hefur komist úr hinum ýmsu efnahagsþrengingum og þær aðstæður sem gerður þetta kleift. 

SVÓT-greining sýnir svo hvaða styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri leynast í kreppunni. 

Hverjar eru framtíðarhorfur Íslendinga? Seðlabanki Íslands hefur ýmisleg verkfæri til 

hagstjórnar en á vandasamt verk fyrir höndum. Evrópusambandsaðild hefur verið mikið í 

umræðunni undanfarið og líta margir á hana sem lausn á öllum okkar vandamálum. Skoðuð 

verða rök Evrópusambandssinna og rök andstæðinga Evrópusambandsaðildar.  

Niðurstöður verða svo ítarlega kynntar í síðasta kafla. 
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2 Efnahagslægð – útskýring á hugtakinu 

Talað er um efnahagslægð þegar þjóðir lenda í verulegum erfiðleikum í efnahagsmálum. Ef 

lægðin er mikil er jafnvel talað um efnahagskreppu. Þá verður samdráttur í landsframleiðslu, 

atvinnuleysi, skortur á lánsfé og verðbólga. Aðaleinkenni kreppu eru ógurlegt verðfall á 

gjaldmiðlum, fjöldauppsagnir og greiðsluerfiðleikar fyrirtækja og almennings. Í kjölfarið 

minnkar kaupmáttur almennings til muna, sem veldur enn meiri ólgu í þjóðfélaginu.   

Talað er um samdrátt (e. recession) þegar samdráttur verður í hagkerfinu tvo ársfjórðunga í 

röð og svo kreppu (e. depression), þar sem skilgreiningin hefur verið að landsframleiðsla 

dragist saman um 10% eða að samdráttur landsframleiðslu vari í þrjú ár í röð. Ef miðað væri 

við kreppu þegar landsframleiðsla dregst saman um 10% teldust aðeins tvö samdráttarskeið í 

sögu Íslands. (Jónsson, 2009) Í ritgerðinni verður stuðst við þriggja ára mælikvarðann. Fyrst 

verður litið á hamfarir á fyrri tímum sem urðu til þess að fólksflótti og lífskjör manna 

breyttust. Síðan verður fjallað um tímabilið frá 1870, eða eins langt aftur  í tímann og 

þjóðhagsreikningar ná og til núverandi ástands.  

Frá landnámi má aðallega rekja efnahagslægðir til náttúruhamfara. Eldgos, sjúkdómsfaraldur 

og veðurfar eru meðal þess sem orsakaði efnahagskreppur á fyrri tímum. Heimildir um 

fólksfækkun og breytingu á kjörum fólks frá þessum tímum eru auðvitað ekki tæmandi, en 

reynt verður eftir bestu getu að sýna fram á að sum skeið reyndust mjög erfið Íslendingum á 

þessum árum. 

Um 1870 verða straumhvörf í íslensku efnahagslífi. Viðskipti jukust til muna, 

markaðsbúskapur ruddi sér til rúms, sjávarútvegur jókst á kostnað landbúnaðar og iðnaður 

varð til. Íbúum í Reykjavík fjölgaði mikið og ný stétt borgara varð til. Á þessum árum urðu 

flutningar milli landa algengari og þannig tengdust hagkerfi landa órjúfanlegum böndum. 

Hnattvæðingin sem ekki sér fyrir endann á hófst á þessum tíma sem lýsti sér í meiri 

viðskiptum milli landa, fjármagnsflutningum og fólksflutningum.  Hagsveiflur urðu þannig 

alþjóðlegri í lok 19. aldar og höfðu keðjuverkandi áhrif.  

Í kreppunni miklu í byrjun 4. áratugarins, var kreppan hvað verst hvað varðar atvinnuleysi. 

Samdráttur í landsframleiðslu var lítill sem enginn. Þá tíðkaðist frekar að líta til atvinnuleysis 

til að sjá hversu alvarlegt ástandið væri. Nú á tímum er mælikvarðinn annar. Helst er litið á 

hvernig landsframleiðsla breytist og atvinnuleysi fær í raun minna vægi.   

  

http://is.wikipedia.org/wiki/Atvinnuleysi
http://is.wikipedia.org/wiki/Gjaldmi%C3%B0ill
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3  Efnahagslægðir fyrri tíma 

Í þessum kafla verður leitast við að lýsa þeim efnahagsþrengingum Íslendingar lentu í  fyrir 

1870. Leitast verður eftir að sýna fram á hvernig lífskjör breyttust í kjölfar náttúruhamfara, 

veðurfars og annarra örlagavalda. Kreppur frá þessum tímum lýsa sér oftast í mannfalli í 

kjölfar hungurneyðar, þar sem almenningur lifði oftast við hungurmörk. Það er ljóst að 

heimildir frá þessu tímabili eru nokkuð misvísandi og skiljanlega engum tölum um 

atvinnuleysi eða hagvöxt til að dreifa. Því verður notast við aðra almennari mælikvarða, svo 

sem lýsingar fólks frá tímabilinu og almennar kenningar fræðimanna.  

Við landnám er Ísland talið hafa verið verðurmilt og gott til búsetu. Landnámsmenn voru 

tiltölulega friðsælir til að byrja með, þar sem nóg var af jarðnæði. Frá landnámi 930 og fram á 

síðari hluta 12. aldar virðist hafa verið friðsælt og hagsælt tímabil í Íslandssögunni, árferði var 

gott og engar sögur af meiri háttar innanlandsátökum. Fljótlega fór þó að halla undan fæti. 

Blóðugar styrjaldir 13. og 14. aldar voru hjóm eitt við hliðina á Svarta dauða, sem reið yfir 

landið árin 1402-1403. Talið er að pestin hafi komið hingað frá Englandi og felldi að talið er 

tugi þúsunda hér á landi eða um helming landsmanna. Á 14. og 15. öld er tíðarfar almennt 

talið hafa farið versnandi. Eldgosum, plágum og kólnandi veðurfari er þar kennt um. Næsta 

stóra mannfall varð þegar Stóra bóla reið yfir landið. Þar var á ferðinni afar mannskæð 

bólusótt sem gekk um landið á árunum 1707-1709. Talið er að um þriðjungur landsmanna hafi 

látist úr veikinni.  

17. og 18. öldin voru hörmungartímar í Íslandssögunni. Veðurfar var slæmt, hafís lagðist oft 

að landi og mannskæð eldgos og önnur óáran gekk yfir. Það hrikalegasta varð árið 1783 þegar 

Skaftáreldar brunnu í Lakagígum. Aska og eiturefni bárust um allt land og víðar. Gosmóða 

barst út í gufuhvolfið og hafði áhrif á vetur á norðurhveli jarðar. Þannig varð veturinn mjög 

harður í Evrópu, en einkum á Íslandi þar sem búfénaður féll og mikil hungursneyð ríkti. Talið 

er að um 20% þjóðarinnar eða um 10.000 manns hafi fallið í þessum eftirköstum eldgossins, 

sem nefnd hafa verið Móðuharðindin. Frægt er þegar Jón Steingrímsson flutti Eldmessu sína 

undir dynjandi brestum og drunum frá hrauninu. Framrás hraunsins stöðvaðist í farvegi 

Skaftár, skammt vestan Kirkjubæjarklausturs og var Jóni þakkað fyrir. (Þorleifsdóttir, 1996) 

Það er ljóst að efnahagslægðir fyrri tíma á Íslandi tengdust alltaf harðbýlu landinu eða 

utanaðkomandi drepsóttum. Hér var riðið á hundavaði yfir helstu kreppur fyrri alda, og helst 

litið á mannfall sem einhverskonar mælikvarða. Mannfjöldi á Íslandi hélst í kringum 50.000 

manns á þessu tímabili, en hrapaði oft niður við áföll og óaldir. Landsmenn virðast þó 
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óvenjufljótir að rífa sig upp úr lægðunum og komast upp í fyrri mannfjölda. Hannes Finnsson 

hitti naglann á höfuðið í frábærri bók sinni Mannfækkun af hallærum (Eyþórsson & Nordal, 

1970)
1
 þar sem hann segir í niðurstöðu sinni:  

„Ísland fær tíðum hallæri, en ekkert land í Norður-álfunni er svo fljótt að 

fjölga á ný manneskjum og bústofni sem það, og er því eigi óbyggjandi.“ 

 

  

                                                 
1
 Jón Eyþórsson og Sigurður Nordal sáu um útgáfuna en Hannes skrifaði bókina um 1790. 
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4 Efnahagslægðir seinni tíma  

Í þessum kafla verður sagt frá þeim efnahagslægðum sem Íslendingar hafa glímt við frá því 

þjóðhagsreikningar voru fyrst gerðir 1870. Litið verður á helstu efnahagskreppur, orsakir 

þeirra og áhrif. Breyting á hagvexti, atvinnuleysi og verðbólgu eru allt þættir sem skipta máli í 

yfirferð sem þessari. Tengsl við heimskreppur verða svo skoðuð og hin miklu áhrif sem 

styrjaldir hafa á efnahag þjóða verður ítarlega gerð skil. Í kaflanum verður notast við 

tímabilaskiptingu Guðmundar Jónssonar úr greininni Efnahagskreppur á Íslandi 1870-2000 

og ítarlega stuðst við þá grein.  

4.1 Harðindaárin 1882-1887 

Undir lok 19. aldar voru Íslendingar um 70.000 talsins. (Þjóðskjalasafn Íslands) Á landinu 

voru landbúnaður og fiskveiðar helstu drifkraftar atvinnulífsins og því máttu landsmenn illa 

við því að veðurfar versnaði eða að annarskonar hörmungar dundu yfir. Veturinn 1880-1881 

var gríðarlegur frostavetur. Þá lagði ís að norðan og náði í kringum allt land. Bjarndýr voru 

víða felld um þetta leyti, meðal annars í V-Skaftafellssýslu. Í Eyjafirði var hægt að ríða út í 

Hrísey á ísnum. (Thoroddsen, 1916) Í þessum tíðu frosthörkum var tilheyrandi 

uppskerubrestur og einnig féll fénaður um allt land. Árið 1886 er talið að um 11.000 sauðfjár 

hafi fallið í Húnavatnssýslu eða um helmingur af ásettum gripum. (Húnvetningafélagið, 1955)  

En erfiðleikarnir voru ekki bara bundnir við harðbýlt landið. Kreppan langa í Evrópu hafði 

þau áhrif að viðskiptakjör Íslands versnuðu til muna, þannig að sölutregða og verðfall varð á 

íslenskum afurðum. Íslendingar voru á þessum árum farnir að flytja mikið inn af vörum og 

því varð mikill viðskiptahalli þegar framleiðsluvörur helstu atvinnuvega okkar lækkuðu mikið 

í verði. Þúsundir landsmanna sultu hreinlega í hel og talað er um hina síðustu hungursneyð 

Íslendinga. Svo slæmt var ástandið orðið að Danir og Bretar hófu fjáröflun til að bjarga 

Íslendingum. Talsvert af fé og matvælum söfnuðust, en Alþingi safnaði fjárlagaafgangi í 

viðlagasjóð. Eini stuðningurinn sem sveitarfélög fengu voru lánveitingar í neyð úr 

viðlagasjóði. (Jónsson, 2009)  

Þessir miklu erfiðleikar hér á landi urðu til þess að miklir fólksflutningar héldu áfram til 

fyrirheitna landsins, Ameríku, en þeir hófust um 1870. Fólksfjölgun í sveitum hafði verið 

mikil og fátækt jókst. Ástæður flutninganna voru því af fjárhagslegum eða veðurfarslegum 

toga. Skortur á landrými var líka víðtækt vandamál og Vistarbandið var kvöð sem sagði að 

allt jarðnæðislaust fólk skyldi vera í vinnumennsku. (Gunnarsson, 2002)  Á árunum 1882-
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1888 fluttust um 8% þjóðarinnar til Ameríku, tæplega 5.800 manns. (Jónsson & Magnússon, 

1997)  

 

Efnahagskreppan á níunda áratug 19. aldar er sú næststærsta í sögu Íslands frá 1870. 

Landsframleiðsla náði lágmarki 1883 en hún dróst saman um 16%  á árunum 1882-1883.  

Efnahagslægðinni lauk ekki fyrr en eftir 1887. Árið 1885 varð smá vonarglæta þegar 

hagvöxtur varð um 3%, en svo kom bakslagið, hagvöxtur var lítill sem enginn 1886 og 

tæplega 3% samdráttur árið 1887. (Jónsson & Magnússon, 1997)    

Mynd 1 - Harðindin 1882-1887. Verg landsframleiðsla, magnbreyting frá fyrra ári, % 

 

Heimild: Hagstofa Íslands 

Þessi ár voru mikill umbrotatími í sögu landsins. Atvinnumál og búseta gjörbyltist á 

skömmum tíma og má segja að það hafi kostað einhverjar fórnir. Búseta færðist nokkuð yfir í 

þéttbýli og þessu fylgdu líka samfélaglegar breytingar. Miklar tækniframfarir urðu í 

atvinnulífinu, sérstaklega með tilkomu þilskipa. Fyrirtæki urðu til og iðnbyltingin komst 

loksins til Íslands, um 100 árum eftir að hún varð í Evrópu. Eftir 1887 hófst hagvaxtarskeið  í 

kjölfar þessara miklu breytinga og stóð það til fyrri heimsstyrjaldar. 

4.2 Fyrri heimsstyrjöld og eftirstríðsárakreppa 1914-1923 

Heimsstyrjöldin fyrri hófst árið 1914 og hafði gífurlegar afleiðingar á efnahag Evrópuþjóða. 

Framleiðsla, viðskipti og peningamál fóru í mikla óreiðu, Mikil upplausn varð í fjármálum og 

efnahagsmálum Evrópu, þar sem verðbréf féllu og bankar lokuðu. Ríki afnámu 
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innlausnarskyldu bankanna og kipptu þannig gjaldmiðlum sínum af gullfætinum. Þetta ástand 

varði langt fram á 3. áratuginn. (Jónsson, 2009)  

Á Íslandi var gripið til svipaðra aðgerða. Krónan var á þessum tíma ekki sjálfstæður 

gjaldmiðill heldur var hægt að leysa íslenskar krónur í danskar án nokkurra takmarkana. 

Afnám gullfótarins var upphafið að ógæfulegri stjórn Íslendinga í peningamálum í stríðinu þar 

sem Íslandsbanka var gefið algjört frelsi í seðlaútgáfu og stunduðu bankarnir glæfralega 

útlánastefnu. (Jónsson, 1983)  

Íslendingar urðu fyrir ýmsum áföllum í kjölfar styrjaldarinnar. Bretar takmörkuðu verslun og 

siglingar til landsins, mikil verðbólga geisaði og mikill skortur varð á innflutnings vörum, þar 

með talið matvörum og rekstrarvörum sjávarútvegs. Þetta gerði sjávarútveginum mjög erfitt 

fyrir og árið 1917 voru 10 af 20 togurum landsmanna seldir til Frakklands.  

Eftir mikinn samdrátt á stríðsárunum varð um 16 % hagvöxtur friðarárið 1919. Endurreisnin 

stóð þó stutt yfir, því ári seinna reið alþjóðleg viðskiptakreppa yfir Vesturlönd og var mikið 

verðfall á íslenskum útflutningsafurðum. Fyrirtæki í sjávarútvegi urðu mörg hver gjaldþrota 

og íslenska krónan hríðféll miðað við aðra gjaldmiðla. Sumarið 1920 komst Íslandsbanki í 

mikinn greiðsluvanda því aðalviðskiptabanki hans í Kaupmannahöfn hafnaði frekari 

fyrirgreiðslu. Landsbankinn átti í svipuðum vandræðum. Þetta vandamál var leyst með því að 

íslenska ríkið ábyrgðist stórt lán til bankanna beggja og var það nefnt enska lánið. Lánið nam 

500.000 sterlingspundum á slæmum lánskjörum; til 30 ára og með 7% vöxtum. Lánið þótti 

miklum tíðindum sæta á sínum tíma, enda óheyrt fram að þessu. Það var þó aðeins um 8% af 

landsframleiðslu ársins 1921 og þætti því ekki svo hátt nú á tímum.  

Stríðsárin og eftirstríðsárakreppan höfðu víðtæk pólitísk og efnahagsleg áhrif í för með sér. 

Bankarnir biðu hnekki hjá almenningi og hlutverk ríkisins í efnahagsmálum urðu miklu meiri 

með ýmiss konar afskiptum af framleiðslu og viðskiptum. Verðlagseftirlit, innflutningshöft, 

vöruskömmtun og niðurgreiðslur voru allt afleiðingar þessa. (Jónsson, 2009) Mikið 

atvinnuleysi varð síðustu ár styrjaldarinnar, sérstaklega í Reykjavík. Stjórnvöld settu þá 

koppinn atvinnubótavinnu í fyrsta skipti. Atvinnuleysi fór yfir 10% verstu árin í Reykjavík. 

Verðhjöðnun þessara ára jók þó kaupmáttinn, en atvinnurekendur gerðu ítrekaðar tilraunir til 

að lækka launin. Verkalýðsfélögin komu þó oftast í veg fyrir það.   

Mesti samdráttur í efnahagslífi Íslands á 20. öld var á árunum 1914-1918. Landsframleiðslan 

dróst saman um 18% á þessu tímabili, og voru árin 1916 og 1918 sýnu verst. Það rofaði til 
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friðarárið 1919 og hagvöxtur varð mjög mikill, um 16%. Síðan varð önnur sveifla og 

hagvöxtur var mjög óstöðugur og sveiflukenndur þessi ár. Meðaltal hagvaxtar árin 1914-1923 

var rétt fyrir neðan núllið, eða um 0,1%.   

Mynd 2 - Fyrri heimsstyrjöld og eftirstríðsárakreppa 1914-1923.Verg landsframleiðsla, magnbreyting frá fyrra ári, % 

 

Heimild: Hagstofa Íslands 

 

4.3 Kreppan mikla 1931-1938 

Haustið 1929 skall á alþjóðleg efnahagskreppa sem leiddi til minnkandi eftirspurnar, verðfalls 

og þrenginga á mörkuðum Íslendinga. Samdráttur varð í efnahagslífi markaðslandanna og 

víða tóku lönd upp verndartollstefnu þegar leið á kreppuna. Á Spáni, stærsta markaðslandi 

Íslendinga, geisaði svo borgarastyrjöld árin 1936-1939 sem leiddi til þess að 

saltfiskmarkaðurinn þar í landi hrundi. Heimskreppan hefur löngum verið talin orsök 

kreppunnar á Íslandi en það má einnig líta á áhrif innlendra þátta. Saltfiskútflutningur 

Íslendinga jókst um 150% á þessum árum og var orðinn fjórðungur allrar heimsverslunar með 

saltfisk þegar komið var fram um 1930. Það má því segja að Íslendingar hafa lagt of mikið 

traust á saltfiskinn.  

Efnahagssamdráttur hér á landi varð þó mun minni en í öðrum Evrópulöndum þegar borin er 

saman landsframleiðsla. Samt var atvinnuleysi erfiðara og langvinnara hér á landi en annars 

staðar. Skýringin kann að liggja í því að á þessum tíma mátu menn kreppuna frekar út frá 

atvinnuleysi og samdrætti í útflutningi, frekar en í minnkandi landsframleiðslu. Verst kom 

kreppan niður á togarabæjunum Reykjavík og Hafnarfirði, en þar var atvinnuleysi mikið. 
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Stórum hluta landsframleiðslunnar var haldið gangandi á lánsfé, en við útreikning á 

þjóðhagsreikningum er ekki litið til hvernig framleiðslan er fjármögnuð. (Jónsson, 2009) 

Íslendingar skuldsettu sig gífurlega, sérstaklega í Bretlandi, bæði vegna verslunarskulda og 

skulda banka, ríkis og sveitarfélaga. (Jónsson, 2008) 

Þó mátti greina jákvæð merki í þjóðlífinu. Nýsköpun og endurskipulagning einkenndi 

atvinnumál á þessum tíma, síldariðnaður efldist og til varð vísir að hraðfrystiiðnaði sem síðar 

átti eftir að verða mikilvægur íslensku atvinnulífi. Sjávarútvegsfyrirtæki voru markaðsvædd 

og endurskipulögð. Miklar breytingar urðu á hagstjórn á þessum tíma, þar sem ríkið tók að sér 

veigamikið hlutverk í efnhagsmálum. Fríverslun var hætt 1931 og kvótar og tollar á 

innflutning urðu að veruleika. 1934 var verndarstefnan svo víkkuð enn meira út og innlendur 

iðnaður á borð við matvælaframleiðslu og vefnað var efldur á kostnað innflutnings.  

Þegar mælikvarði landsframleiðslu er notaður kom Ísland ekki illa út úr kreppunni miðað 

önnur Evrópulönd. Samdráttur varð mestur árið 1932 eða 3,4% og árið 1935 var hann 2,7%. 

Þetta eru einu skiptin sem hagvöxtur var neikvæður á þessu tímabili. Það sem stendur þó eftir 

er langvarandi stöðnun í atvinnulífi hér á landi sem ekki var viðvarandi annars staðar. Þegar 

litið er á árin 1930-1938 í heild sinni var meðalhagvöxtur jákvæður um 1,6%, en það var 

nokkuð yfir meðaltali Vestur-Evrópu á sama tíma. (Jónsson, 2009)  

Mynd 3 - Kreppan mikla 1931-1938. Verg landsframleiðsla, magnbreyting frá fyrra ári, % 

 

Heimild: Hagstofa Íslands 
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4.4 Eftirstríðsárakreppan 1949-1952 

Eftir síðara stríð dró mjög úr sveiflum í efnahagslífi Íslands miðað við fyrri áratugi. Síðari 

heimsstyrjöldin hafði fært Íslendingum meiri gróða en þeir höfðu áður þekkt. En þegar 

stríðinu lauk eins hratt og það hafði hafist, blöstu erfiðleikarnir við. Gjaldeyrissjóðir voru 

uppurnir og nýsköpunaraðgerðir stjórnvalda dugðu ekki til að halda sömu lífskjörum og voru 

á þensluárum stríðsins. Eftirstríðsárakreppa var óhjákvæmileg, og árin 1949-1952 voru 

Íslendingum mjög erfið. Árin 1947-1952 rýrnuðu viðskiptakjör við útlönd um 30%. Orsökin 

var hækkun á innflutningsvörum sem gerðist í kjölfar Kóreustríðsins. Á sama tíma hækkuðu 

innflutningsvörur Íslendinga mun minna. Þegar sjávarútvegur Evrópuþjóða var svo reistur 

eftir stríð, þrengdist mjög að mörkuðum fyrir íslenskar fiskafurðir. Mesti efnahagsvandinn var 

þó hátt gengi krónunnar, en það gerði útflutningsgreinum mjög erfitt fyrir. Gengisfelling var 

gerð 1950 til að sporna við þessu en bar ekki tilætlaðan árangur.  

Atvinnuleysi var mikið á þessum árum og náðu hámarki árið 1952. Árið 1953 rofaði síðan til, 

þegar rættist úr sjávarútveginum, fiskafli jókst og viðskiptakjör bötnuðu. Við þetta hvarf 

atvinnuleysið líkt og hendi væri veifað. (Jónsson, 2009) 

Mynd 4 - Eftirstríðsárakreppan 1949-1952.Verg landsframleiðsla, magnbreyting frá fyrra ári, % 

 

 Heimild: Hagstofa Íslands 

Hagvöxtur var neikvæður allt tímabilið 1949-1952 og var mjög jafn, mestur var samdrátturinn 

2,2% árið 1950 og minnstur árið 1952 eða 1,1%. Árlegur meðalhagvöxtur var -1,8%.  
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4.5 Sjávarútvegskreppan 1967-1969 

Niðursveiflan í sjávarútvegskreppunni 1967-1969 var bæði djúp og snörp. Orsökin voru 

ýmiskonar vandræði í sjávarútvegi. Á Bandaríkjamarkaði lækkaði verð á frystum 

sjávarafurðum, verð á mjöli og lýsi lækkaði í Evrópu, síldin hvarf og markaður fyrir skreið 

lokaðist í Nígeríu vegna borgarastyrjaldar. Árið 1967 dróst útflutningsverðmæti saman um 

30% og jókst lítið árið eftir. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að reyna að bjarga 

útflutningsfyrirtækjunum voru meðal annars að stórar gengisfellingar en þær dugðu ekki til. 

Að lokum lauk kreppunni árið 1970 með snörpum viðsnúningi á viðskiptakjörum landsins, 

markaðir tóku við sér og verð á sjávarafurðum hækkaði. (Jónsson, 2009)  

Atvinnuleysi var mjög alvarlegt á árunum 1968-1970. Mest komst það í rúmlega 7%, sem er 

með hæstu atvinnuleysistölum eftir seinna stríð. Fólk tók að streyma úr landi, Svíþjóð var 

vinsælasti staðurinn en einnig fluttust margir til Ástralíu. Árið 1970 var mannflóttinn mestur 

þegar um 2.200 manns fluttu úr landi. Atvinnuleysistryggingar komu til sögunnar árið 1956, 

mun seinna en annars staðar á Norðurlöndum. (Jónsson & Magnússon, 1997)  

Mynd 5 - Sjávarútvegskreppan 1967-1969.Verg landsframleiðsla, magnbreyting frá fyrra ári, % 

 

Heimild: Hagstofa Íslands 

Hagvöxtur þessara ára var að meðaltali -1,5%, og sýnu verstur árið 1968 eða -5,5%. Þessi 

kreppa var því mjög djúp en gekk tiltölulega hratt yfir.  

4.6 Haglægðin 1988-1992 

Síðasta samdráttartímabil 20. aldarinnar var árin 1988-1992. Alþjóðleg efnahagslægð gerði 

það að verkum að samdráttur varð í framleiðslu iðnríkja og alþjóðaverslun minnkaði. Þetta 
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átti meðal annars rætur að rekja til skuldasöfnunar ríkja á uppgangsskeiðinu á níunda 

áratugnum og hárra vaxta í Evrópu vegna sameiningar Þýskalands. Sökum versnandi 

viðskiptakjara lækkaði verð á útflutningsvörum mikið. Innanlands voru líka 

efnahagserfiðleikar sökum offjárfestinga í sjávarútvegi og minnkandi veiða.  

Mikil þáttaskil urðu í kreppunni upp úr 1990. Löngu tímabili verðbólgu lauk og Íslandi fór að 

svipa meira til nágrannaþjóðanna í efnahagsmálum. Hinn gamli draugur, atvinnuleysið, lét þó 

aftur á sér kræla. Árið 1995 var það 5% sem var það mesta frá seinni heimsstyrjöld. 

Landsbyggðarfólk flykktist til útlanda í atvinnuleit og fóru margir til Danmerkur. Þessar nýju 

áherslur, að leyfa aukið atvinnuleysi til að minnka verðbólgu, voru skýr merki þess að 

forgangsröðun í hagstjórn hafði breyst mikið. Stjórnvöld lögðu nú meiri þunga á peningalegan 

stöðugleika og minni áherslu á fulla atvinnu en fyrri ríkisstjórnir höfðu gert. (Jónsson, 2009)  

Mynd 6 - Haglægðin 1988-1992. Verg landsframleiðsla, magnbreyting frá fyrra ári, % 

 

 Heimild: Hagstofa Íslands 

Hagvöxtur á þessu tímabil var að meðaltali rétt fyrir neðan núllið. Langverst var árið 1992 en 

þá var samdrátturinn 3,4%.  
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5 Efnahagskreppan 2008- 

Núverandi efnahagskreppa hófst í hugum margra þann 6. október með orðum Geirs H. Haarde 

í sjónvarpsávarpi: „Guð blessi Ísland“. Þann 29. september hafði verið tilkynnt að ríkissjóður 

Íslands myndi kaupa 75% hlut í Glitni, sem var þá þriðji stærsti banki landsins. Ríkið hætti 

svo við þau kaup en setti í stað þeirra neyðarlög sem veittu Fjármálaeftirlitinu víðtækar 

valdheimildir til inngripa í rekstur fyrirtækja í einkaeigu. Í kjölfarið tók Fjármálaeftirlitið yfir 

rekstur stóru bankanna þriggja, Landsbankans, Glitins og Kaupþings. Í þessum kafla verður 

hlaupið á hundavaði yfir aðdraganda hrunsins, orsök þess og afleiðingar. Einnig er sérstakur 

kafli um eftirlitsaðila og Icesave-samningana.  

5.1 Aðdragandi 

En blikur voru á lofti mörgum mánuðum áður. Íslenskir og erlendir fræðimenn vöruðu við 

miklum viðskiptahalla og óviðeigandi peningastefnu löngu fyrir hrunið. Árið 2006 kom út 

skýrsla frá Danske bank sem bar heitið „Iceland: Geyser Crisis“. Þar var vakin athygli á miklu 

ójafnvægi á í íslensku efnahagslífi: fjárlagahallinn nálgaðist 20% af landsframleiðslu, aukning 

skulda og áhættusækni sem átti sér engan samanburð í öllum heiminum. Viðskiptahallinn var 

sagður vera mjög mikill og skýrslan spurði áleitinna spurninga um hvort landið væri ekki 

einungis á leiðinni í efnahagslægð heldur einnig í  alvarlega fjármálakreppu. (Valgreen & 

Christiansen, 2006)  

Þann 5. maí 2008 hélt Robert Aliber, prófessor í alþjóðahagfræði fyrirlestur í Háskóla Íslands. 

Þar sagði hann íslensku bankana „nánast dauða“, og að litlar líkur væru á því að komist yrði 

hjá bankaáhlaupi. Í frétt Viðskiptablaðsins frá fyrirlestrinum sagði:  

“Myndin sem Aliber dró upp af ástandinu hér, stöðu bankanna og af því sem 

hann telur í vændum í efnahagslífinu, var það dökk að ekki var laust við að 

áheyrendum brygði í brún. Enda var það svo að þessar óþægilegu 

bersöglisvísur voru kveðnar af manni sem hefur um áratuga skeið fylgst með 

og heimsótt fjölmörg þeirra landa sem á umliðnum árum og áratugum hafa 

þurft að þola afleiðingar af slíkum eignabólum.” (Viðskiptablaðið, 2008) 
 
 

Einnig komu fram skýrslur á jákvæðari nótunum. Í skýrslu sinni frá árinu 2006, Financial 

Stability in Iceland, jusu þeir Tryggvi Þór Herbertsson og Frederick Mishkin íslenska 

efnahagskerfinu hrósi og sögðu líkurnar á fjárhagslegu hruni „sáralitlar“. (Herbertsson & 

Mishkin, 2006) Skýrsla þeirra Mishkins og Tryggva sló að miklu leyti vopnin úr höndum 

http://is.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADkissj%C3%B3%C3%B0ur_%C3%8Dslands
http://is.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADkissj%C3%B3%C3%B0ur_%C3%8Dslands
http://is.wikipedia.org/wiki/Glitnir_banki_hf.
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þeirra sem hvað harðast höfðu gengið fram í því að draga upp svarta mynd af efnahagshorfum 

hér á landi og stöðu íslensku bankanna.  

5.2 Orsök 

Ástæður hrunsins eru margar, misvísandi og nokkuð umdeildar. Eins og stjórnmálamanna er 

von og vísa, þá benda þeir hver á annan. Hér verður því reynt að gæta hlutleysis og tæpt á 

helstu orsökum hrunsins.  

Bankakerfið samanstóða af tiltölulega stórum ríkisreknum bönkum ásamt smærri 

einkareknum bönkum, allt fram á þessa öld. Bankakerfið einkenndist af afskiptum 

stjórnmálaafla þar sem stjórnmálamenn sátu oft í stjórnum banka og lánaákvarðanir voru oft 

byggðar á pólitískum tengslum. Hver hinna stóru banka tengdist þannig sérstökum 

stjórnmálaflokki. Sama átti við um Seðlabankann. Þar sátu þrír bankastjórar, einn fulltrúi frá 

hverjum stórum flokk. Þar af leiðandi hefur ríkisstjórnin alltaf verið í tengslum við 

Seðlabanka Íslands og það hefur rýrt trúverðugleika hans. 

Í kjölfar einkavæðingarinnar voru aðstæður á alþjóðlegum fjármálamörkuðum þannig að 

bankarnir áttu auðvelt með að fjármagna sig með lántökum í erlendum bönkum. Við 

einkavæðinguna höfðu bankarnir lent í höndunum á mönnum sem höfðu litla sem enga 

reynslu af bankaviðskiptum. Nýttu þeir sér fljótlega það gífurlega framboð af lausafé sem í 

boði var á alþjóðlegum mörkuðum. Féð var notað til að fjármagna þensluna innanlands sem 

utan. Opinbert eftirlit með þessari starfsemi var alltof lítið.  

Hagvöxturinn árin 2003-2007 var knúinn áfram af þessari útþenslu. Heimili og fyrirtæki tóku 

þátt í þessu nýja æði, sem lýsti sér í því að auðvelt var að verða sér úti um fjármagn á lágum 

vöxtum. Spákaupmenn fjármögnuðu innlenda og útlenda fjárfestingu með svokallaðri 

skuldsettri yfirtöku. Þetta lánasvall var reyndar vel þekkt frá öðrum löndum, en sérstaða 

Íslands var stærð viðskiptahallans. Vergar erlendar skuldir fóru úr því að vera 180% af VLF 

2004 í 552% af VLF árið 2007, þar af skammtímaskuldir sem námu 200% af VLF. Á sama 

tíma jukust hreinar erlendar skuldir úr 90% af VLF árið 2000 í 243% árið 2007. (Zoega & 

Daníelsson, 2009) 

Bankakerfið stækkaði því gífurlega og varð í raun alltof stórt fyrir íslenska hagkerfið. 

Eignahlið efnahagsreiknings stóru bankanna þriggja nam nífaldri VLF í lok ársins 2007, en 

þessar tölur stóðu jafnar árið 2004. Útþenslan var öll keyrð í gegn með erlendri lántöku. 

Seðlabankinn réð engan veginn við þennan gríðarlega vöxt  þó hann yki við gjaldeyrisforða 
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sinn að nokkru leyti. Sökin á bankahruninu liggur því ekki síður heima fyrir heldur en á 

alþjóðavettvangi.  

Krosseignarhald var algengt milli fyrirtækja innan og utan fjármálageirans. Sömu aðilar 

stýrðu stórskuldsettum eignarhaldsfélögum og fjármálafyrirtækjunum. Ekkert tillit var tekið 

til réttinda minnihluta hluthafa eða varúðarreglna. Þegar einn hluta af samstæðunni skorti 

lausafé var auðvelt fyrir stóreignamennina að lána sjálfum sér fé.  

5.3 Eftirlitsaðilar 

Eftirliti með bönkunum var ábótavant. Þessu hlutverki áttu bæði Fjármálaeftirlitið og Seðlabanki 

Íslands að sinna. Báðir aðilar brugðust sínu hlutverki algjörlega. Á meðan eignir bankanna jukust 

um 900% þá hækkuðu fjárframlög til Fjármálaeftirlitsins um 47% á árunum 2003 til 2007. (Zoega 

& Daníelsson, 2009)  

Þann 12. Apríl 2010 kom Rannsóknarskýrsla Alþingis út eftir langa bið. Þar er forstjóri 

Fjármálaeftirlitsins gagnrýndur harðlega fyrir skort á að markvissu og skýru skipulagi væri 

komið á málsmeðferð stofnunarinnar, og þess gætt að hún væri í samræmi við skýlaus ákvæði 

1. mgr. 10. gr. laga nr. 87/1998. Lítum á brot úr skýrslunni: 

„Sýndi Jónas Fr. Jónsson, forstjóri Fjármálaeftirlitsins, þannig af sér 

athafnaleysi gagnvart því verkefni að koma nægilega traustu skipulagi á 

daglega starfsemi stofnunarinnar. Verður þetta athafnaleysi hans talið honum 

til vanrækslu í skilningi 1. mgr. 1. gr. laga nr. 142/2008, enda var það á hans 

ábyrgð að annast daglega stjórnun á starfsemi og rekstri stofnunarinnar og ráða 

til hennar starfsfólk, sbr. 1. mgr. 5. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit 

með fjármálastarfsemi. Með því verklagi sem viðhaft var í starfsemi 

Fjármálaeftirlitsins gagnvart fjármálafyrirtækjunum og lýst er hér að framan, 

skorti nauðsynlegan slagkraft í störf stofnunarinnar við að halda 

fjármálafyrirtækjunum að lögum á markvissan og fyrirsjáanlegan hátt eftir því 

sem fjárveitingar hennar hrukku til.“ (Hreinsson, Gunnarsson, & 

Benediktsdóttir, 2010)  

Skv.  lögum nr. 36/2001 um Seðlabanka Íslands ber bankanum skylda til að stuðla að 

fjármálastöðugleika, stöðugu verðlagi og framgangi stefnu ríkisstjórnarinnar í 

efnahagsmálum. Bankinn sinnti ekki þessari skyldu sinni. Benda má á 

gjaldeyrisforðann, hann var ekki styrktur þrátt fyrir allt of mikla gengisstyrkingu. 
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Einnig var vöxtur útlána gríðarlegur en bankinn ákvað að hækka ekki bindiskylduna 

til að draga úr vextinum. Pólitísk ítök í bankanum gerðu það svo að verkum að hann 

virkaði á fólk sem ósjálfstæður, hlutdrægur og óhæfur. Jafnvel þótt bankinn tæki réttar 

ákvarðanir þá vakti það tortryggni um vanhæfni stjórnarinnar. (Zoega & Daníelsson, 

2009)   

5.4 Icesave 

Bankarnir höfðu alltaf treyst á fjármögnun á heildsölumörkuðum, en sú leið varð erfiðari með 

hverju árinu og svo fór að tekin var sú ákvörðun að bjóða háa innlánsvexti í Evrópu. Bæði 

Landsbankinn og Kaupþing fóru þessa leið. Stigsmunur var þó á aðferðum bankanna tveggja. 

Landsbankinn bauð upp á Icesave-reikninga í gegnum útibúin í viðkomandi löndum en 

heimabankinn var á Íslandi. Þetta gerði það að verkum að reikningarnir lutu íslenskum reglum, 

íslensku eftirliti og voru innistæðutryggðir hér á landi. Kaupþing bauð viðskiptavinum sínum í 

Evrópu Edge-reikninga í gegnum dótturfélög sín. Eftirlit og regluverk með þessum reikningum 

var því  í höndum viðkomandi erlends lands. Undantekningar frá þessu voru þó í Finnlandi, 

Noregi, Austurríki og Þýskalandi, þar sem útibú  landanna buðu reikninga í gegnum Kaupþing 

á Íslandi, líkt og Landsbankinn gerði.  

 

Þegar Landsbankinn féll voru eigendur Icesave-reikninga í Bretlandi um 300.000 og innlánin 

námu meira en 5 milljörðum evra. Á þeim fimm mánuðum sem bankinn bauð upp á 

reikningana í Hollandi urðu  eigendur þar 125.000 talsins og innistæðan nam 1,7 milljarði 

evra. (Agence France-Presse, 2008) Gjaldeyrisforði Seðlabanka Íslands var á þessum tíma um 

1,5 milljarður evra og telja má víst að Seðlabankinn hefði ekki getað gegnt hlutverki sínu sem 

lánveitandi fyrir Landsbanka Íslands ef í harðbakkann myndi slá. Þar sem Landsbankinn 

gegndi kerfislega veigamiklu hlutaverki blasti við að áhlaup á innlánin í Bretlandi myndi ógna 

fjármálastöðugleika á Íslandi.   

Í Bretlandi voru yfirvöld farin að hafa áhyggjur af fjárhagsstöðu Landsbankans löngu fyrir 

hrun. Eins og fyrr sagði hafði útibúi Landsbankans í London ekki verið breytt í dótturfélag og 

var því íslenskur lögaðili. Íslenskar eftirlitsstofnanir hefðu því átt að vera fyrstar til að 

bregðast við. Eftir hrun kom svo í ljós að íslensk yfirvöld höfðu átt í viðræðum við Breta að 

flytja útibú landsbankans í Bretlandi yfir í breskt dótturfélag bankans. Þannig yrði útibúið 

breskur lögaðili. Úr þessu varð þó aldrei. Tilgangurinn virðist þó hafa verið að flytja 

skuldbindingar vegna Icesave frá Íslandi til Bretlands. (Zoega & Daníelsson, 2009)  
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Í kjölfar bankahrunsins upphófust deilur milli Íslendinga og Breta um hver bæri ábyrgð á 

Icesave-skuldbindingunum og hver þyrfti að borga brúsann. Eftir fundarhöld og orðaskipti í 

fjölmiðlum milli íslenskra og breskra ráðamanna ákváðu Bretar að taka af skarið. Alistair 

Darling fjármálaráðherra og Gordon Brown forsætisráðherra tilkynntu þann 8. október 2008 

að þeir hyggðust frysta eignir Landsbankans í Bretlandi á grundvelli hryðjuverkalaga. Þessum 

lögum hafði einungis verið beitt gegn Rhódesíu árið 1965 og gegn Argentínu í Falklandseyja-

stríðinu árið 1982. Viðbrögðin létu ekki á sér standa. Geir H Haarde forsætisráðherra kom 

fram í fjölmiðlum og sagði þetta ,,algjörlega óásættanlega framkomu“ af hálfu Bretana. Hann 

tók líka fram að Ísland hyggðist ætlaði í mál við Breta. Seðlabankinn greindi svo frá því að 

erfiðleikar í gjaldeyrisviðskiptum væri hægt að rekja beint til skaðlegra aðgerða Breta. Í 

nóvember kom fram í evrópskum fjölmiðlum að Evrópusambandið þrýsti á Íslendinga að ná 

samkomulagi við Breta og Hollendinga og að það væri forsenda fyrir hjálp frá 

Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og öðrum þjóðum. (Iceland Review , 2008)  

 

 

Mynd 7 – Gordon Brown og Icesave 

 

 „Innocent? You are Icelandic, right? Icesave was Icelandic, too! So there you go!“  

 Heimild af vef: CartoonStock.com 

Skopmynd hér að ofan sýnir hvernig Gordon Brown beitir Alþjóða gjaldeyrissjóðnum sem 

vopni til að kúga íslensku Fjallkonuna. 
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Þann 19. október 2008 skrifaði ríkisstjórn Íslands undir samning um greiðslur vegna tjóns af 

völdum Icesave ásamt fulltrúum Breta og Hollendinga. Eftir miklar umræður samþykkti 

Alþingi þann 30. desember frumvarp um ríkisábyrgð vegna Icesave-skuldbindinganna. Þann 

5. janúar 2010 neitaði forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson að skrifa undir lögin og vísaði 

þeim þannig til þjóðaratkvæðagreiðslu. Þann 6. mars 2010 felldu svo Íslendingar lögin úr gildi 

með þjóðaratkvæðagreiðslu. 93,2% vildu fella lögin úr gildi, 1,8% vildu halda þeim og 5% 

kjörseðla voru auðir eða ógildir.  

Lausn á deilunni virðist ekki vera í sjónmáli. Almenningsálit var fljótt að breytast, og hefur 

undanfarið hallast til okkar Íslendinga. Mörgum þykir fjárhæðirnar sem Íslendingar þurfa að 

greiða himinnháar miðað við höfðatölu, og engin sanngirni sé í því að íslenskur almenningur 

þurfi að greiða fyrir það dýru verði hvað nokkrir glæframenn gerðu í bankanum sínum á 

erlendri grundu. 

 

5.5 Afleiðingar 

Afleiðingar efnahagshrunsins á Íslandi eru gríðarlegar. Atvinnuleysi stefnir í hæstu hæðir og 

nálgast 10% óðfluga. Hagvöxtur árið 2008 var neikvæður um 6,5% sem var það versta frá 

fyrri heimsstyrjöld. Seðlabankinn spáir svo áframhaldandi samdrætti í landsframleiðslu.  

Mynd 8 - Efnahagskreppan 2008-2010.Verg landsframleiðsla, magnbreyting frá fyrra ári, % 

 

Heimild: Hagstofa Íslands 

* Samkvæmt grunnspá Seðlabankans 
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Opinberar skuldir jukust mikið í kjölfar hrunsins. Mikil óvissa er þó um stöðu þjóðarbúsins og 

vissulega veltur það mikið á hvernig Icesave-málið endar. Það er þó ljóst að skuldirnar nema 

meira en 100% af vergri landsframleiðslu, og því er mikil pressa á stjórnvöld að lækka 

opinber útgjöld, sparnað og fjárfestingu á næstu árum.  

En það er ekki bara hagtölur sem sýna dökka hlið efnahagshrunsins. Tiltrú almennings á 

stjórnmálamönnum, bankakerfinu og fjármálastarfsemi almennt hefur líka hrunið. Stjórnvöld 

hafa brugðist með því að sýna engan vilja til iðrunar og til að axla ábyrgð á því sem gerðist. 

Allir virðast benda hver á annan þegar spurt er út í vafasamar ákvarðanir og skuldinni er 

jafnvel skellt á alheimskreppuna. Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis tók þó allan vafa af og 

sýndi fram á hvað fór úrskeiðis í aðdraganda hrunsins. Ríkissaksóknari á svo næsta leik. 

Rannsóknarnefndin afhenti saksóknara lista yfir mál sem hún telur þarfnast rannsóknar. Hann 

fer núna yfir upplýsingarnar og ákveður hvort málunum verði eftir atvikum vísað áfram til 

sérstaks saksóknara til sakamálarannsóknar. 
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6 Samanburður 

Í þessum kafla verður leitast við að bera saman atvinnuleysi, verðbólgu og hagvöxt þeirra 

efnahagslægða sem áður hefur verið greint frá. Það er ljóst að hagtölur frá efnahagslægðum 

snemma á 20. öldinni eru af skornum skammti. Tölur yfir atvinnuleysi ná einungis aftur til 

1957 ef litið er yfir allt landið og verðvísitölur frá þessum tíma eru gróflega áætlaðar. 

Hagvöxtur hefur hvað mest verið rannsakaður af hagtölum og ber þar helst að nefna þrekvirki 

Guðmundar Jónssonar og Magnúsar S. Magnússonar, Hagskinnu.   

6.1 Atvinnuleysi 

Engar nákvæmar tölur eru til um atvinnuleysi í kreppunni frá 1882-1887 og frá 1914-1923, og 

verður því notast við lýsingar fólks frá þessum tíma. Í lok 19. aldar er varla hægt að tala um 

atvinnuleysi, því hugtakið var ekki orðið til. Hægara er að lýsa bágborinni stöðu fólks á 

þessum tíma í ljósi hungursneyðar og vosbúðar.  Á árunum 1882-1888 fluttust um 8% 

þjóðarinnar til Ameríku, tæplega 5.800 manns. (Jónsson & Magnússon, 1997) Það sýnir svo 

ekki verður um villst að atvinnuástand hér var mjög bágborið. 

 Í lok fyrri heimsstyrjaldar, árin 1917-1918 var mikið atvinnuleysi í Reykjavík. Af illri 

nauðsyn stóðu stjórnvöld og bæjarstjórn Reykjavíkur fyrir atvinnubótavinnu í fyrsta skipti á 

Íslandi á þessum árum. (Jónsson, 2009)  Atvinnuástand batnaði töluvert eftir að stríðinu lauk 

en breyttist svo til hins verra árin 1921-1923 og fór atvinnuleysi yfir 10% í Reykjavík þegar 

verst lét. Verðhjöðnun var á þessum árum og jókst því kaupmáttur launa. Atvinnurekendur 

reyndu ítrekað að lækka laun á þessum tíma en verkalýðsfélögum tókst oftast að koma í veg 

fyrir það. Blöndalsslagurinn í júlí 1923 var nokkurskonar hápunktur þessara deilna, þegar 

sjómenn slógust við lögreglu og útgerðarmenn við Reykjavíkurhöfn. (Hafnarblaðið, 2007)  
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Mynd 9 - Meðalatvinnuleysi fyrir hvert tímabil, % 

 

Heimild: Hagstofa Íslands 

*Skv. Spá Seðlabankans 

Eins og sjá má á mynd 9 var atvinnuleysi hvað mest í kreppunni miklu á millistríðsárunum og 

svo í núverandi efnahagslægð. Á hinum skeiðunum varð atvinnuleysi ekki ýkja mikið. Ef 

einungis er litið til þessara þriggja tímabila var atvinnuleysið mest 3%, árið 1992.    

Í ljós kemur að kreppa fyrri heimsstyrjaldar, kreppan mikla og núverandi efnahagskreppa 

skera sig nokkuð úr. Bæði voru þær nátengdar heimsviðburðum, styrjöld og hruni 

fjármálamarkaða, og einnig einkenna þær mikið atvinnuleysi. Verkafólk fer iðulega verst út úr 

atvinnuleysinu, sérstaklega iðnaðarmenn og verslunarfólk.      

Ástandið á atvinnumarkaði í dag er mjög alvarlegt og hefur atvinnuleysi aldrei verið meira. 

Hrun varð í byggingargeiranum og fjöldauppsagnir tíðar. Samkvæmt spá Seðlabanka sem 

birtist í Peningamálum er gert ráð fyrir að tala hlutfall atvinnulausra nái hámarki um mitt ár 

2010, haldist svo fram til 2011, en minnki síðan smám saman eftir því sem efnahagsumsvif 

aukast. (Seðlabanki Íslands, 2010)  

6.2 Verðbólga 

Verðbólgu er hægt að reikna alveg aftur til fyrsta tímabilsins. Þess ber þó að geta að við þessa 

reikninga var notast við margar vísitölur, allfrábrugðnar innbyrðis, en tengdar saman til að 

sýna almennar verðbreytingar á vörum og þjónustu. Þetta á sérstaklega við um vísitölur fyrir 

1940, en eftir það er notast við neysluverðsvísitölu sem reiknuð er samkvæmt alþjóðlegum 

stöðlum.  
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Mynd 10 - Meðalverðbólga fyrir hvert tímabil, % 

 

Heimild: Hagstofa Íslands 

*Skv. spá Seðlabankans  

Á myndriti 8 sést að verðbólga var áberandi mest í efnahagslægðinni um miðja öldina eða 

20,8%. Þess ber þó að geta að ef litið er til verstu áranna eftir fyrri heimsstyrjöld frá 1915-

1918 þá er meðalverðbólga miklu hærri eða 33,1%. Á tímabilinu 1972-1990 ríkti hvað mest 

verðbólga á meðan hagvöxtur var tiltölulega hár og stöðugur. Mest var verðbólga árið 1983 

eða 85,7%, nánast óðaverðbólga. Á tímabilinu 1882-1887 og frá 1931-1938 varð 

verðhjöðnun, eða neikvæð verðbólga. Þessi tímabil eru í samræmi við verðhjöðnunartímabil 

annars staðar í heiminum og hafa alltaf komið í kjölfar mikilla heimskreppa. Hagfræðingurinn 

Roubini spáir því að í kjölfar núverandi efnahagskreppu sé Bandaríkin á leiðinni í 

verðhjöðnunartímabil og að önnur lönd fylgi í kjölfarið. (Roubini, 2008)  

Nýsjálendingurinn Alban W. Phillips uppgötvaði fyrstur manna neikvætt samband verðbólgu 

og atvinnuleysis við rannsóknir sínar á breskum hagtölum frá 1861-1957. Sambandið er nefnd 

Phillips-kúrvan og virtist veita stjórnvöldum færi á að velja milli verðbólgu og atvinnuleysis. 

Eftir 1970 tóku menn þó eftir að báðar hagstærðirnar virtust á leið í sömu átt í Bandaríkjunum 

og Bretlandi. Friedman og Phelps sýndu þá fram á að verðbólga og atvinnuleysi hreyfist 

jafnan í gagnstæðar áttir, en þó aðeins til skamms tíma litið. Þessar kenningar er erfitt að 

heimfæra upp á Ísland. Atvinnuleysi hér var löngum lítið og stöðugt. Árið 1991 varð þó 

breyting, verðbólgan fór niður fyrir 15% í fyrsta skipti í langan tíma og atvinnuleysi fór að 

aukast. (Gylfason, 2005) Það fór upp fyrir 5% árin 1992-1994 en lækkaði svo fram að 

efnahagshruninu haustið  2008.  
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Mynd 11 - Íslenska Philippskúrfan 1961-2003 

 

Heimild: Þorvaldur Gylfason. Íslenska Philippskúrfan. Vísbending, 25. nóvember 2005. 

Seðlabanki Íslands glímir nú við hin forna fjanda, verðbólguna, auk neikvæðs hagvaxtar. 

Slæmt tilfelli af slíkri kreppuverðbólga (e. stagflation) reið yfir Bandaríkin á 8. áratug síðustu 

aldar þegar olíuverð hækkaði gífurlega. Þetta er varhugavert ástand sem lýsir sér í því að 

landsframleiðsla eykst ekki þó verðlag hækki. Við þetta margfaldar kreppan verðbólguáhrifin. 

(Investopedia ULC) 

Verðbólgumarkmið Seðlabankans gera ráð fyrir að verðbólgan verði 6,1% árið 2010, 2,9% 

árið 2011 og fari niður í 2,3% árið 2012. Gert er ráð fyrir að gengi krónunnar haldist stöðugt 

eða styrkist, og því ættu forsendur fyrir frekari slökun peningalegs aðhalds. Svigrúm til 

vaxtalækkunar er þó takmörkuð í ljósi óvissu aðgengis Íslands að fjármálamörkuðum. 

Viðbúið er að breyta aðhaldi peningastefnunar með hliðsjón af því markmiði að stuðla að 

gengisstöðugleika og að verðbólga verði nálægt markmiðum til lengri tíma litið.  
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6.3 Hagvöxtur 

Eins og fyrr sagði eru tölur tiltækar yfir hagvöxt allt til ársins 1870. Vissulega eru tölurnar 

ónákvæmari eftir því sem lengra er farið aftur í tímann því óáreiðanlegri verða talnagögnin og 

byggja því rannsóknir á áætlunum.  

Mynd 12 - Meðalhagvöxtur fyrir hvert tímabil, % 

 

Heimild: Hagstofa Íslands 

*Samkvæmt spá Seðlabankans 

Myndritið hér að ofan sýnir að núverandi efnahagskreppa er mjög djúp ef litið er til 

hagvaxtar. Samdrátturinn í landsframleiðslu árin 2008-2010 er að meðaltali um 3% á ári og er 

hærri en í hinum efnahagslægðunum. Það má þó að benda á að ef einungis er litið á árin í fyrri 

heimsstyrjöldinni frá 1914-1918, þá er samdráttur í landsframeiðslu á þeim árum 3,8%. Þetta 

er líkt og með verðbólguna, stríðsárin voru mjög slæm með tilliti til hagvaxtar og verðbólgu, 

síðan varð uppgangur og svo aftur niðursveifla. Miklar sveiflur einkenndu hagvöxt á þessum 

tíma og þannig var aukning landsframleiðslu árið 1919 16,7% en fór niður í -14% árið eftir.   

Kreppan mikla stendur ekki alveg undir nafni hér á Íslandi, því aðeins þrjú ár sýna samdrátt í 

landsframleiðslu. Árið 1933 var reyndar mjög jákvætt í íslensku efnahagslífi þar sem 

hagvöxtur mældist 11,7%. 

Þessi mikli samdráttur í landsframleiðslu Íslands sýnir hversu djúp núverandi efnahagslægð 

er. Árið 2009 var mesti samdráttur landsframleiðslu frá fyrri heimsstyrjöld, 6,5%. Spá 

Seðlabanka Íslands gerir ráð fyrir áframhaldandi samdrætti á þessu ári. Árið 2011 muni svo 

rofa til og hagvöxtur verði yfir 3%. Svipað verði uppá teningnum árið 2012. Meiri vöxtur 
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innlendrar eftirspurnar á næsta ári gerir það að verkum að hagvöxtur verður meiri en fyrri spár 

höfðu sagt til um. Neikvæðara framlag utanríkisviðskipta árið 2012 skýrir hins vegar nokkru 

lægri hagvaxtarspá fyrir það ár. (Seðlabanki Íslands, 2010)  
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7 Samleið með heimskreppum 

Hagkerfi flestra landa standa og falla hvert með öðru. Þess vegna hefur það yfirleitt áhrif á 

allir þjóðir heims ef alvarleg kreppa verður á heimsmörkuðum. Viðskipti milli landa eiga 

stóran þátt í þessu og þau hafa vaxið gríðarlega á síðustu áratugum, sérstaklega hér á landi. En 

hefur hagkerfi Íslands staðið og fallið með ástandi fjámálamarkaða alþjóðasamfélagsins? Í 

þessum kafla verður litið á hagvöxt Íslands og OECD-ríkjanna í heild sinni og gerður 

samanburður. Kreppan mikla á 3. áratug síðustu aldar verður svo skoðuð sérstaklega og 

hagvöxtur Bandaríkjanna og Íslands frá þeim tíma skoðaður.  

Landsframleiðsla Íslands hefur verið mjög sveiflukennd frá því mælingar hófust, og eftir 1945 

hefur sveiflan verið mest á Íslandi af Vesturlöndunum. (Jónsson, 2009) Ástæður þessa má 

rekja til þess að hér hefur löngum ríkt ofurtrú á fáa atvinnuvegi. Það kann ekki góðri lukku að 

stýra til lengri tíma litið. Framan af var einblínt á kvikfjárrækt og fiskveiðar. Síðan tók 

sjávarútvegur algjörlega við og í núverandi efnahagskreppu var bankakerfið orðið alltof stórt 

fyrir litla Ísland. Þessi ofuráhersla á einn atvinnugeira gerir það að verkum að hagkerfið allt 

sígur þegar illa árar í viðkomandi geira.   

Mynd 13 - Samanburður á hagvexti á Íslandi og í OECD - ríkjunum á árunum 1961 - 2009 

 

Heimild af vef: stats.oecd.org/ 

Eins og sjá má á mynd 13 fylgir hagvöxtur Íslands hagvexti OECD nokkuð eftir, sérstaklega 

eftir 1970. Samt má glögglega sjá að sveiflurnar á Íslandi eru miklu mun meiri, sérstaklega á 

samdráttartímabilunum. Það er líka athyglisvert að hér á landi koma einstök ár sem skera sig 

algerlega úr, hagvöxturinn færist hratt yfir í samdrátt og aftur tilbaka. Þessi þróun er mun 
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sjaldgæfari hjá OECD-ríkjunum. Þrátt fyrir mikil samdráttarskeið á Íslandi á tímabilinu, er 

meðalhagvöxtur hér meiri en meðalhagvöxtur OECD – ríkjanna eða 3,9% gegn 3,2%. Þetta 

gæti reyndar skýrst af þeirri ástæðu að Ísland var ekki eins þróað hagkerfi og OECD – ríkin í 

byrjun tímabilsins. Óumflýjanlegt er að hagvöxtur minnki og komist á hóflegra stig þegar 

hagkerfi þróast.  

Ef litið er á hvernig Ísland hefur farið í svokölluðum heimskreppum er því mjög mismunandi 

háttað. Haglægðin mikla í lok 19. aldar var heimskreppa og fór Ísland ekki varhluta af því. 

Samdráttarskeið hér var eitt það mesta í sögu landsins. Í fyrri heimsstyrjöld var svipað uppi á 

teningnum. Árin 1914-1918 er lengsta samdráttarskeið í sögu landsins, en aldrei hefur 

landsframleiðsla dregist saman fimm ár í röð nema á því tímabili. Kreppan mikla hófst 

þriðjudaginn 29. október með falli hlutabréfamarkaða í Bandaríkjunum og barst fljótlega til 

nánast allra landa í heiminum. Kreppan hafði skelfileg áhrif á flestar þjóðir, ríkar sem fátækar. 

Launatekjur, skattatekjur og hagnaður fyrirtækja snarminnkaði og alþjóðaviðskipti féllu um 

50-60%. Atvinnuleysi jókst gríðarlega og komst upp í 30% í sumum löndum. Kreppan kom 

sérstaklega illa við þungaiðnað og framkvæmdir stöðvuðust algjörlega í nokkrum löndum. 

Svæði þar sem einblínt var á atvinnugeira eins og fjármál, námuiðnað og skógarhögg urðu 

verst úti. Flest ríki náðu að rétta úr kútnum um miðjan 4. áratuginn en flest ríkin þurftu að 

bíða fram til seinni heimsstyrjaldar til að ná sér að fullu. (Frank & Bernanke, 2006)   

Á Íslandi hafði þetta vissulega áhrif. Atvinnuleysi varð gríðarlegt og náði hærri hæðum en 

áður hafði þekkst. Hæst fór það upp í 5%. En eins og fyrr sagði voru vandræði Íslendinga í 

atvinnumálum ekki í námunda við vandræði annarra landa. Í Bandaríkjunum, stærsta hagkerfi 

í heimi, fór atvinnuleysið upp í 25%. Timburmenn frá þensluárunum gerðu líka skjótt vart við 

sig í Bandaríkjunum. Samdráttur í landsframleiðslu árin 1930-1932 nam 28% og er það mesti 

samdráttur í sögu landsins. Á sama tíma var vöxtur í landsframleiðslu á Íslandi 9,3%.  
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Mynd 14 - Hagvöxtur í Bandaríkjunum og á Íslandi í Kreppunni miklu 

 

Heimild: Hagstofa Íslands. 

 Heimild af vef: www.measuringworth.com/growth/ 

En hvers vegna hafði Kreppan mikla svona lítil áhrif á hagvöxt á  Íslandi? Færa má rök fyrir 

því að landfræðileg lega landsins hafi haft mikil áhrif. Ísland var ennþá nokkuð einangrað á 

þessum tíma enda skipa- og flugsamgöngur ekki orðnar tíðar. Þessi einangrun varð þess líka 

valdandi að kreppan var ekki eins fljót að hafa áhrif hér á landi. Hér var ekkert um 

þungaiðnað eða fjármálageira, en þessar greinar urðu verst úti í kreppunni. Hér var líka lítið 

um námuiðnað og skógarhögg. Einnig má benda á að hagkerfið hér var ekki nærri eins þróað 

og annarra Vesturlanda. Millilandaviðskipti voru ekki ýkja mikil miðað við aðrar þjóðir og 

því varð missirinn ekki eins mikill. 

Félagsleg áhrif kreppunnar standa þó upp úr. Atvinnuleysi varð gríðarlegt á tímabili og það 

leiddi til vöxt róttækra afla í stjórnmálum. Fylgi við kommúnista og sósíalista jókst til muna, 

og jafnframt klofnaði vinstri armur stjórnmála landsins í tvo álíka stóra flokka. (Jónsson, 

2009)  

Í núverandi efnahagskreppu hefur landið fylgt eftir niðursveiflu hagvaxtar í hinum þróaðri 

löndum. Þó má búast við að hér verði batinn skjótari en annars staðar í ljósi þess að hér var 

sveiflan mjög snörp og kreppan hófst einna fyrst hér á landi.   
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8 Leiðir úr samdráttarskeiðum 

Eftir margra ára hagvöxt eru flest lönd að ganga í gegnum samdráttarskeið um þessar mundir. 

Síðan Ísland varð að þróuðu iðnríki hafa tvær kreppur riðið yfir hagkerfið. Í bæði skiptin var 

landið fljótt að jafna sig aftur og þurfti í rauninni bara eitt „aðlögunarár“ eftir samdráttinn og 

svo fór hagvöxturinn aftur í sama horf og fyrir samdráttarskeiðið. En hvað verður hagkerfið 

lengi að jafna sig eftir núverandi efnahagskreppu, í ljósi þess að hún er mun dýpri en síðustu 

tvær? Frakkland, Japan og Þýskaland sýndu jákvæðan hagvöxt strax í ágúst 2009 og voru því 

fljót að jafna sig. (visir.is, 2009) En hvað leið er best að fara til að komast sem fyrst aftur á 

hina beinu braut hagvaxtar? Hér verða raktar nokkrar hugmyndir um framtíðina og síðan er 

ítarleg greining á núverandi ástandi með tilliti til styrkleika, veikleika, ógnana og tækifæra.  

8.1 Framtíðin 

Íslenskt efnahagslíf er núna að ganga í gegnum erfiðasta hjallann. Mestur hefur samdráttur 

orðið í byggingariðnaði, fjármálaþjónustu og innflutningsgreinum. Ekki virðist séð fyrir 

endann á gjaldþrotum, atvinnuleysi og landflótta Íslendinga og verkafólks af erlendum uppruna. 

En það eru líka bjartar hliðar. Lágt gengi mun halda áfram að örva þá atvinnugeira sem eru í 

samkeppni við erlenda aðila. Nú þegar sjást teikn á lofti að hagkerfið sé að fara í gegnum 

stökkbreytingu. Framleiðsla, útflutningur og viðskiptaafgangur eru hin nýju einkenni 

hagkerfisins í stað mikillar einkaneyslu, spákaupmennsku, fjárfestingu og alþjóðlegrar 

lántöku. (Zoega & Daníelsson, 2009)
 
Vöruskipti við útlönd hafa verið hagstæð í öllum 

mánuðum frá því í september árið 2008 og sýnir það best breytinguna sem orðið hefur á 

hagkerfinu.  

Skuldir heimilanna eru enn með stærstu vandamálum sem stjórnvöld glíma við. Ýmis úrræði 

hafa verið á boðstólum hjá bönkum, greiðsluaðlögun, greiðslujöfnun og frestun afborgana. En 

betur má ef duga skal. Fjöldi heimila á enn í alvarlegum vandræðum og við mörgum blasir 

gjaldþrot. Ferli gjaldþrotaskipta hefur verið stöðvað frá því hrunið var en sú lausn er ekki 

endanleg. Mikið hefur verið deilt um hvað skal til bragðs taka. Skilvirkasta leiðin væri 

sennilega að fella niður hluta skulda og láta jafnt yfir alla ganga. Þetta er þó tæplega gerlegt 

pólitískt séð, þar sem ábyrgðarmenn hrunsins og þeir sem mest skulda myndu hagnast mest á 

slíkri niðurfellingu. 
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Mynd 15 - Skuldir og ráðstöfunartekjur heimilanna í milljörðum króna 

 

Heimild: Seðlabanki Íslands 

Þann 17. mars síðastliðinn tilkynnti félagsmálaráðuneytið að stofnað verði embætti 

umboðsmanns skuldara til að gæta hagsmuna heimila í greiðsluvanda og sett ein lög um 

greiðsluaðlögun. Samkvæmt fréttatilkynningu verður hlutverk umboðsmanns skuldara að 

veita einstaklingum sem eiga í verulegum greiðsluerfiðleikum endurgjaldslausa aðstoð við að 

öðlast heildarsýn á fjármál sín og leita leiða til lausna. Hann muni annast milligöngu um 

samskipti og samninga við lánardrottna, fara með framkvæmd greiðsluaðlögunar, taka við 

erindum skuldara og gæta hagsmuna þeirra og bregðast við þegar brotið er á þeim. (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2010)  

Gjaldeyrishöft voru sett á skömmu eftir hrunið. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn krefst þess að 

gjaldeyrishöftin viðhaldist í ljósi þess að útistandandi eru ríkisskuldabréf, svokölluð jöklabréf. 

Þau eru talin nema um 50% af vergri landsframleiðslu og því telur Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 

betra að varann á. (Zoega & Daníelsson, 2009) Þessi ákvörðun hefur mikið verið gagnrýnd. 

Gagnrýnendur hafa bent á að gjaldeyrishöft hafi mjög neikvæð áhrif á starfsemi ýmissa 

fyrirtækja, hvort sem þau eru í útflutningi eða innflutningi. Alltaf yrðu einhverjir sem finna 

leið framhjá gjaldeyrishöftunum. Einnig er mikil hætta á svartamarkaðsbraski og styrking 

krónunnar er erfið á meðan höft eru hér við lýði.   
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8.2 SVÓT-greining 

Styrkleikar 

Styrkleikar Íslands felast fyrst og fremst í mannauði. Hér er menntunarstig hátt, stuðningur 

við nýsköpun mikill og  frumkvöðlastarf gott. Vinnumarkaður hér er skilvirkur og 

sveigjanlegur og hátt hlutfall mannfjöldans er starfandi. Heilsa og grunnmenntun hér er með 

því besta sem gerist í heiminum. Einn helsti styrkleiki okkar sem þjóðar er hve almenn 

menntun á Íslandi er góð og menntun á hærri stigum er algeng. Jöfn tækifæri til menntunar 

fyrir alla er eitt helsta aðalsmerki okkar samfélags. Ísland er 3. besta landið til að búa í 

samkvæmt vísitölu um þróun lífsgæða sem gefin er út af Sameinuðu þjóðunum, en einungis 

eru lífsgæðin betri í Noregi og Ástralíu samkvæmt skýrslunni. Tæknistig landsins er líka mjög 

hátt, hér er hæst hlutfall nettengdra heimila í Evrópu og notkun í kringum 88%. Endurreisn 

bankanna hefur gengið vel og samkvæmt spám verður hagkerfið fljótara að ná sér en von var 

á í fyrstu.  

Veikleikar 

Veikleikar Íslands í núverandi efnahagskreppu eru aðallega í fjármálageiranum. Tiltrú 

fyrirtækja og almennings á bankakerfinu er mjög lítið hér heima sem og erlendis. Erfitt og 

langvinnt verkefni bíður stjórnvalda og fjármálageirans að reisa trú fólks á kerfinu á ný. 

Samkvæmt skýrslu World Economic Forum eru veikleikar Íslands helst þjóðhagslegur 

stöðugleiki og markaðsstærð. Markaðsstærðin er skiljanlega lítil hér á landi og eins og rakið 

hefur verið í þessu riti eru þjóðhagsstærðir mjög sveiflukenndar hér á landi. Í skýrslunni 

kemur einnig fram að aðgangur að fjármögnun og verðbólga valdi hvað mestum vandkvæðum 

hér á landi. Það er sérstaklega minni aðgangur að fjármagni sem er varhugaverður. Aðgangur 

að fjármagni er veigamikill þáttur í frumkvöðlastarfsemi, samkeppnishæfni og nýsköpun og 

getur skipt sköpum fyrir vöxt fyrirtækja.   

 

Ógnanir 

Ógnanir sem stafa að Íslandi eru margvíslegar. Skyndileg lækkun á heimsmarkaðsverði 

fiskafurða eða áli hefur til dæmis mikil áhrif hér á landi. Það sýndi sig í fjármálahruninu að 

hættulegt er að leggja allt kapp á einn atvinnugeira. Evrópusambandsaðild er af mörgum talin 

ógna fiskveiðum og landbúnaði hér á landi. Ferðamannaþjónusta hér  á landi hefur verið í 

miklum vexti undanfarin ár. Eldgosið í Eyjafjallajökli í apríl 2010 hefur vakið menn til 
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umhugsunar varðandi flughættu af völdum öskufalls. Tugþúsundir flugferða í Evrópu féllu 

niður sökum gossins og því stafar ferðamannaiðnaðinum mikil ógn af öskufalli, sem verður 

mun meira ef eldgos verður í Kötlu. Það er einnig viss ógnun í því að ef hjól atvinnulífsins 

fara ekki að snúast af fullum krafti þá mun unga sérfræðimenntaða fólkið flýja land og hér 

verði svokallaður spekileki (e. braindrain). Einnig er hætta á að stéttarskipting verði meiri en 

hún er núna með tilheyrandi félagslegum vandamálum, ef kreppan verður langvinn.  

Tækifæri 

Tækifærin fyrir Ísland í núverandi eru mýmörg. Auðveldast er að benda á útflutningsfyrirtæki 

í ljósi lágs gengis krónunnar. Sprotafyrirtæki hafa sprottið upp undanfarið, sérstaklega í  

hugbúnaðar- og tæknigeiranum. Ferðamannaiðnaður hefur vaxið á undanförnum misserum og 

tækifærin eru endalaus þar.  

Eftirspurn eftir orku er gríðarleg í heiminum. Olíubirgðir landa eru ekki endalausar og alltaf 

styttist í þörfina á nýjum orkugjöfum. Þess vegna er tilvalið að byggja sæstreng milli Íslands 

og Evrópu og flytja rafmagn þannig á milli. Rafmagn fellur vel inn í umræðu sem verið hefur 

um umhverfisvænni orkugjafa undanfarin misseri.  

Núverandi ástand er líka tilvalið til að hreinsa til í opinbera geiranum. Pólitískar ráðningar 

voru mjög algengar í valdatíð Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks og það er nauðsynlegt 

að „endurstilla“ kerfið. Þetta mun líka auka tiltrú almennings á stjórnkerfinu.  

Að lokum má benda á það augljósa tækifæri að breyta viðhorfi okkar Íslendinga og gildum. 

Meira þýðir ekki endilega betra og peningar skapa ekki hamingjuna. Neyslusamfélagið hér 

hrundi og það þarf að líta á það tímabil og læra af því, en ekki láta það endurtaka sig.  
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Mynd 16 - SWOT - greining 

 

 

8.3 Leiðin út 

Aðgangur að alþjóðlegum fjármálamörkuðum er lykilatriði fyrir hagvöxt á Íslandi þegar til 

lengri tíma er litið. Þess vegna er nauðsynlegt að erlendir lánardrottnar fái sanngjarna meðferð 

og að leyst verði úr deilunum við Breta, Hollendinga og Þjóðverja sem fyrst. Ef það gerist 

ekki fljótlega er hætt við að innlendar stofnanir nái aldrei aftur alþjóðlegum trúverðugleika. 

(Zoega & Daníelsson, 2009)     

Nauðsynlegt er að skapa traust hjá á ný hjá öllum aðilum, heima og erlendis. Opinberir 

starfsmenn og starfsmenn þeirra fjármálafyrirtækja sem ábyrgð bera á hruninu verða að koma 

fram og gera hreint fyrir sínum dyrum. Nú þegar hafa nokkrir stjórnmálamenn tekið af skarið 

og sagt af sér. Þetta er þróun í rétta átt en alltof margir neita sök sinni í málinu og benda hver 

á annan. Þetta á sérstaklega við um Fjármálaeftirlitið, þáverandi ríkisstjórn og stjórnendur 

bankanna.  

Núverandi vaxtastig Seðlabanka Íslands er 7,5%. Samkvæmt yfirlýsingu 

peningastefnunefndar var hækkun meðalgengis krónunnar án nokkurra inngripa Seðlabanka á 

gjaldeyrismarkaði helstu rök fyrir síðustu vaxtalækkun. Óviss aðgangur Íslands að 

alþjóðlegum fjármálamörkuðum eru rök Seðlabankans fyrir gagnvart varfærni lækkun vaxta, í 

ljósi hugsanlegra neikvæðra áhrifa á gengi krónunnar í framtíðinni. Tafir á lausn Icesave-

•Tækifæri•Ógnanir

•Veikleikar• Styrkleikar

Mannauður   
Menntun    
Tæknistig

Traust       
Stöðugleiki 
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Ferðamannaiðnaður   

Ný viðhorf og gildi

Verðlækkun 
útlflutningsvara   

Spekileki            
Aukin stéttaskipting
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deilunnar um bætur vegna innistæðna í erlendum útibúum Landsbankans leiddu til lækkunar 

lánshæfismats alþjóðlegu lánshæfisfyrirtækjanna. Deilurnar tefja einnig endurskoðun 

efnahagsstjórnvalda og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og fjármögnun tengda henni. Þess vegna er 

gríðarlega mikilvægt að niðurstaða fáist í málið sem fyrst. Áhættusamt þykir að afnema 

gjaldeyrishöftin eða lækka vexti í stórum skrefum á meðan lán frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum 

og Norðurlöndum hafa ekki fengist. Ef gengi krónu styrkist og verðbólga hjaðnar líkt og spár 

gera ráð fyrir, eru forsendur fyrir frekari slökun peningalegs aðhalds til staðar. (Seðlabanki 

Íslands, 2010) 

Evrópusambandið hefur verið nefnt sem hugsanlegt athvarf fyrir Ísland á leið úr kreppunni. 

Stuðningsmenn ESB benda á að Ísland sé hluti ef Evrópu og því sé eðlilegt að Ísland sé í 

sambandinu. Lægra vaxtastig, minni gengisáhætta, lægra vöruverð og engin verðtryggin eru 

allt þættir sem ESB-sinnar lofa við inngöngu. Evra verði svo tekin upp og þannig komið í veg 

fyrir gengissveiflur sem hafa dunið á okkur undanfarið. Þeir sem hallmæla inngöngu benda á 

að aðildarríki í ESB fóru ekki varhluta af kreppunni. Írland og Finnland eru nú í djúpri lægð 

og myndu örugglega vilja hafa sjálfstæða peningastefnu og eigin gjaldmiðil. Smáþjóðir mega 

sín lítils í sambandinu og því sé betra að standa utan þess. Fiskveiðistjórnun yrði tekin úr 

höndum Íslendinga og landbúnaður yrði aðeins til í örsmárri mynd. Einhliða upptaka evru 

hefur svo verið nefnd sem einskonar málamiðlun. Sú aðferð er geigvænleg því þá hefðu 

bankarnir engan þrautalánveitanda. Upptaka evru myndi þá krefjast takmarkana á úttektum úr 

banka því framboð peninga í umferð verður ekki nægjanlegt til að breyta innistæðum á 

innlánsreikningum í reiðufé. (Zoega & Daníelsson, 2009)  
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9 Niðurstaða 

Núverandi efnahagskreppa er fyrir löngu orðin alræmd og af mörgum talin eitt versta 

efnahagstímabil í sögu Íslands. Hér hefur verið borin saman núverandi kreppa við aðrar 

slæmar efnahagskreppur eftir að þjóðhagsmælingar hófust. Leitað var svara við því hversu 

slæm þessi kreppa er og hverjar leiðirnar eru úr henni.  

Núverandi efnahagskreppa er mjög djúp ef eingöngu er  miðað við hagvöxt. Ef litið er til 

þeirra ára sem liðin eru af þessari kreppu er þetta eitt versta samdráttarskeið í sögu landsins. 

Atvinnuleysi er líka meira en nokkru sinni fyrr. Ísland hefur alltaf verið með tiltölulega lágt 

hlutfall atvinnulausra og því er þetta mikið áhyggjuefni. Eina skeiðið sem er sambærilegt við 

núverandi ástand í atvinnumálum var í Kreppunni miklu á 4. áratug síðustu aldar. Verðbólga 

hefur verið landlæg á Íslandi og er hún þónokkur í núverandi kreppu. Þetta er þó ekki mikið 

vandamál og ekki neitt í líkingu við verstu verðbólgutímabil Íslandssögunnar. Seðlabankinn 

virðist hafa hemil á henni og verðbólgan fer minnkandi. Jafnvel er hætta á verðhjöðnun á 

næstu árum en Seðlabankinn mun vonandi sjá til þess að svo verði ekki.  

Hinn mikli hagvöxtur árin 2003-2007 var knúinn áfram með gríðarlegri lántöku og þess vegna 

er lægðin núna eins djúp og raun ber vitni. Bankakerfið var gegnsýrt af græðgi og spillingu. 

Þetta kristallaðist í Icesave-málinu, þar sem Landsbankinn bauð upp á innlánsreikninga í 

Bretalandi og Hollandi með óheyrilega háum vöxtum. Þetta var gert því bankann skorti 

lausafé.    

Ísland hefur alltaf haft töluverða samleið með heimskreppum. Hagvöxtur hér er þó töluvert 

sveiflukenndari en í OECD-ríkjunum, vöxturinn er meiri í góðærum og samdráttur meiri á 

krepputímum. Í Kreppunni miklu var ástand hér mun skárra en annars staðar. Samdráttur 

landsframleiðslu var mun minna hér og þó atvinnuástand hér hafi verið alvarlegt, þá var það 

hjóm eitt borið saman við krísuna sem Bandaríkjamenn glímdu við á þessum tíma.  

Ef rétt er farið að verður Ísland fljótt að rífa sig upp úr núverandi efnahagslægð. Í gegnum 

tíðina hefur það tekið Ísland um eitt ár að jafna sig og síðan hefur hagvöxtur náð fyrri hæðum. 

Við getum miðað við að árið 2011 verði hagvöxtur jákvæður og árið 2012 verði hann orðinn 

2-3%.  Til þess að losa okkur endanlega úr kreppunni þarf þó ýmislegt að gerast því enn á 

eftir að hnýta nokkra lausa enda. Lausn þarf að finna í skuldavanda heimilanna. Ráðamenn 

virðast vera á réttri leið en þessu þarf að ljúka sem fyrst. Seðlabankinn þarf að fella niður 

gjaldeyrishöftin sem fyrst, ásamt því að lækka stýrivexti. Þó verður að hafa varann á því of 
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mikil breyting í peningamálum á stuttum tíma er hættuleg. Síðan þarf að ljúka Icesave-málinu 

sem fyrst. Þessi óvissa gerir ríkinu erfitt fyrir og erlend fjármögnun fer ekki almennilega í 

gang fyrr en þetta er leyst.  

Styrkleikar Íslands í núverandi ástandi felast helst í mannauði, menntunarstigi og háu 

tæknistigi. Þetta verðum við að nýta til hins ýtrast í krafti sprotafyrirtækja og nýsköpunar. 

Veikleikarnir eru skortur á trausti á fjármálakerfið hjá almenningi og erlendis frá, skortur á 

stöðugleika í pólitík og hjá fjármálastofnunum sem lýsir sér í því að aðgangur að erlendu 

fjármagni er mjög torveldur. Tækifærin sem myndast við þessar aðstæður eru mörg. Hefja 

þarf útflutning á orku sem fyrst. Hlúa þarf að ferðamannaiðnaðinum sem fer vaxandi. Einnig 

þarf að nýta þetta tækifæri sem við höfum til að breyta gildum okkar og viðhorfum. Peningar 

og ríkidæmi eru ekki það sem skiptir máli. Við þurfum öll að taka þátt í þessu. Á hinn bóginn 

eru ógnanir þónokkrar líka. Lækkun á verði útflutningsvara myndi hafa alvarlegar afleiðingar 

fyrir lykilatvinnugreinar okkar. Félagsleg áhrif kreppunnar geta verið mjög neikvæð. Hér gæti 

stéttaskipting aukist til muna og unga menntafólkið þurft að flýja land vegna fárra tækifæra. 

Nýjasta ógnin er svo við ferðamannaiðnaðinn. Eldgos hér gætu orðið tíðari og meiri og því er 

mikilvægt að vera í viðbragðsstöðu.  

Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að núverandi efnahagskreppa er nokkuð dýpri en þær sem 

áður hafa skekið landið. Samdráttur í landsframleiðslu hefur sjaldan eða aldrei verið eins 

mikill og núna og atvinnuástand er alvarlegra en nokkru sinni fyrr. Verðbólga er svipuð og 

áður hefur verið og fer minnkandi, reyndar svo mikið að hætta er á verðhjöðnun á næstu 

árum. Ýmislegt er þó til ráða. Margt er enn óklárað eftir hrunið og þegar helstu verkefnum er 

lokið ætti þetta að líta betur út. Landið og landsmenn búa enn yfir sömu kostum og áður og 

tækifærin er orðin fleiri. Við höfum verið fljót að rífa okkur upp úr kreppum og hví ætti það 

ekki að takast núna. Íslenska viðhorfið „þetta reddast“ á ennþá við og við verðum að vera 

bjartsýn. Bjartsýnin er það sem hélt lífi í forfeðrum okkar í gegnum aldirnar í þessu harðbýla 

landi náttúruhamfara og veðravítis. Og aftur líkt og í byrjun þessa ritlings eiga orð Hannesar 

Finnssonar úr verkinu „Mannfækkun af hallærum“: 

„En þó Ísland sé hallærasamt, þá er það samt eigi óbyggjanda; þau góðu árin 

eru miklu fleiri en þau hörðu; líka og, þó á vorri tíð hafi fallið stórharðindi, þá 

hafa forfeður vorir, hvörja oss er svo tamt að prísa miklu sælli en vér erum, 

haft aungu minni né færri harðæri að reyna.“     
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10 Lokaorð 

Í þessari ritgerð var fjallað um núverandi efnahagslægð í sögulegu samhengi. Þessi lægð er 

með þeim alvarlegri ef ekki alvarlegasta sem Ísland hefur gengið í gegnum. Atvinnuleysið er 

sennilega það sem ber að hafa mesta áhyggjur af í núverandi efnahagskreppu. Hætt er við að 

fjöldi fólks alist við það að hafa ekki vinnu, þiggja bætur og sætta sig við sitt hlutskipti alla 

ævi. Þetta skapar félagsleg vandamál sem erfitt er að vinna bug á. Icesave-samningurinn þar 

að vera leiddur til lykta sem fyrst. Íslendingar eru ekki vanir því að láta vaða yfir sig og 

kristallast það í orðum Bjarts í Sumarhúsum í bók Halldórs Laxness Sjálfstæðu fólki: 

,,Meðan ég sækist ekki eftir annarra manna gróða, kæri ég mig ekki um að 

bera annarra manna skuld.“ 

Að lokum vil ég koma fram þökkum til móður minnar fyrir yfirlesturinn. Einnig vil ég 

þakka starfsmönnum Hagstofunnar fyrir hjálpsemina og Guðmundi Ólafssyni fyrir að 

beina mér í réttan farveg af röggsemi. 
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