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Útdráttur
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að greina núverandi hagsveiflu og skoða þróun helstu
hagþátta með sérstöku tilliti til einkaneyslu. Frá árinu 2010 hefur verið mikil uppsveifla í
efnahag Íslands. Lán hafa verið greidd niður og endurfjármögnuð á betri kjörum. Hrein
erlend þjóðarstaða varð nýlega jákvæð í fyrsta sinn síðan mælingar hófust og ekki er
talin ástæða til að efla gjaldeyrisforðann meira. Aukning einkaneyslu er svipuð og í
síðustu uppsveiflu og hefur verið drifkraftur í hagvexti. Gjaldeyristekjur vega á móti
vöruviðskiptahallanum og núverandi uppsveifla er ekki byggð á auknum skuldum.
Ríkisstjórnin virðist ekki ætla stemma stigu við þenslu sem ætti þó að vera í lagi ef
útgjaldaaukningu er ráðstafað í arðbærar fjárfestingar. Hugsanlega mætti marka skýrari
stefnu við beitingu þjóðhagsvarúðartækja við aðhald á íbúðaverðsþróun.
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn telur áhættu vera að aukast og að heimurinn sé orðinn
samstilltari. Ísland er næmt fyrir smitáhrifum og niðursveiflan mun að öllum líkindum
koma. Hlutverk hagstjórnenda er því að koma í veg fyrir að hún valdi alvarlegum
afleiðingum. Staða Íslands er sterk núna en umhugsunarefni er hvort slaka eigi á reglum
og fá tímabundið öflugra efnahagslíf sem gæti þá kostað alvarlegri niðursveiflu seinna.
Með langtímahugsun er hægt að stuðla að því að hagsveiflan endi ekki illa.
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Inngangur
Frá árinu 2010 hefur verið mikil uppsveifla í efnahagslífinu og framtíðin virðist björt.

Sumir efast þó og þykir ástandið svipa fullmikið til áranna fyrir hrun. Markmið
ritgerðarinnar er að rannsaka hvað sé líkt og ólíkt núna í hagkerfinu, greina hvað drífur
hagsveifluna áfram og meta hvernig íslenska hagkerfið stendur ef til niðursveiflu myndi
koma. Fræðilegt inntak er að mestu byggt á Velferð og viðskipti gefið út af
Hagfræðistofnun Háskóla Íslands og Economics eftir Mankiw og Taylor auk fleiri bóka
nátengdu efninu. Hagtölur og mat á þeim eru langflestar unnar úr skýrslum frá
Seðlabanka Íslands og upplýsingum frá Hagstofu Íslands. Niðurstöður fræðigreina
tengdar hagsveiflum eru einnig bornar saman við ástand hérlendis.
Í gegnum söguna hafa miklar sveiflur einkennt efnahagskerfi Íslands og á sér nú stað
mikil uppsveifla sem jafnvel má kalla góðæri. Það vakti áhuga höfundar að rannsaka
nánar hvað hefur átt sér stað hérlendis í þessum mikla efnahagsviðsnúningi eftir hrun.
Hrein erlend staða þjóðarbúsins batnaði heilmikið við stöðuleikaframlagið og nýlega
varð hún jákvæð í fyrsta sinn síðan mælingar hófust, fjölgun erlendra ferðamanna á
stóran þátt í því. Undanfarin ár hefur staða ríkis batnað til muna og gripið hefur verið til
ýmissa aðgerða til að viðhalda stöðugleika. Greint er hvernig mikilvægir þættir í
efnahagskerfinu hafa þróast síðastliðin ár með sérstöku tilliti til áhrifa sem þeir hafa á
hagsveifluna. Að lokum er reynt að meta hvernig Ísland er í stakk búið fyrir niðursveiflu
og hvort sú umtalaða mjúka lending sé raunhæf.
Fyrst eru skoðuð fræðilega helstu hugtök og efni sem ritgerðin er byggð á. Næst er
skoðað hvað drífur hagsveiflur almennt áfram og hvernig efnahagsmál hafa þróast hér á
landi undanfarna tvo áratugi. Rannsakað verður hvernig ríkið stendur núna og hvernig
endurskipulagning fjármála hefur farið fram undanfarin ár ásamt greiningu á
mikilvægustu hagtölum, þar sem helstu hagstærðir eru skoðaðar og rannsakað verður
t.d. neysluþróun, íbúðaverðsþróun, viðskiptajöfnuður og fleira. Að lokum er farið yfir
haghorfur í heiminum og helstu beitingu þjóðhagsvarúðartækja hérlendis.
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2

Viðskiptajöfnuður
Fræðilegar hagfræðilegar forsendur fyrir því hvaða markmiði á stefna varðandi

viðskiptjöfnuð gegna mikilvægu hlutverki í ritgerðinni, viðskiptajöfnuður er í
þjóðhagsreikningum fundinn út með því að reikna mismun milli innlendrar fjárfestingar
og sparnaðar eða með því að draga þjóðarframleiðslu frá þjóðarútgjöldum en þar falla
undir neysla, samneysla og fjárfesting, með því er hægt að mæla breytingar á hreinni
eign þjóðarinnar, sjá eftirfarandi jöfnur:
Viðskiptajöfnuður = þjóðarútgjöld – þjóðarframleiðsla
Viðskiptajöfnuður = þjóðarframleiðsla + vaxtatekjur – einkaneysla – heildarfjárfesting
-samneysla
Meiri fjárfesting heldur en innlendur sparnaður orsakar það að þjóðin verður að selja
eignir til útlendinga eða taka lán erlendis til að vinna mismuninn. Þetta kallast
viðskiptahalli sem veldur því að hrein eignastaða þjóðar rýrnar erlendis (Gústav
Sigurðsson o.fl., 2000).

2.1 Viðskiptahalli
Þegar viðskiptahalli verður er mikilvægt að skoða hvaða þættir orsaka hann. Ef
viðskiptahalli verður til vegna fjárfestinga í arðbær verkefni getur það táknað
efnahagslegan styrk þar sem hann mun koma til með stuðla að betri framtíð. Halli sem
skapast hins vegar vegna neyslu getur orsakast þegar illa árar efnahagslega og verður
hann þá líklegast greiddur aftur til baka þegar betur árar. Með þessu er hægt að mynda
betra jafnvægi á neyslu milli ára. Jafnan til að finna viðskiptahalla er (Gústav Sigurðsson,
Gylfi Zoega, Marta G Skúladóttir, Tryggvi Þór Herbertsson, 2000):
Viðskiptahalli = innlend fjárfesting – einkasparnaður – opinber sparnaður
Viðskiptahalli = innlend fjárfesting – innlendur sparnaður
Einhver kynni að spyrja hvað flokkast sem neysla en neysla er eyðsla heimila á vörum
og þjónustu, vörur geta þá bæði verið varanlegar svo sem bílar og heimilisbúnaður og
óvaranlegar t.d. matur og föt. Þjónusta inniheldur hins vegar óáþreifanlega hluti t.d
klippingu og heilbrigðisþjónustu (Mankiw og Taylor, 2011). Aldurssamsetning getur
einnig haft mikil áhrif á viðskiptajöfnuð þar sem ungt fólk og aldraðir stofna flestir til
meiri kostnaðar en tekna, fólk á miðjum aldri eyðir aftur á móti oftast minna með það í
9

huga að eiga sparnað fyrir elliárin. Þegar viðskiptahalli er skoðaður verður líka að skoða
vaxtabyrði. Ef hagvöxtur er meiri en vextir sem þarf að greiða lækkar skuldahlutfallið þó
svo að stofnað yrði til nýrra lána til að standa undir vöxtum og afborgunum (Gústav
Sigurðsson o.fl., 2000).
Hægt er að heimfæra kenningu Ricardo um hlutfallslega yfirburði á viðskiptajöfnuð.
Ef raunvextir eru hærri í öðru landi og hlutfallslegt verð á neyslu einnig hærra en t.d. á
Íslandi yrði hagur fyrir löndin ef viðskiptahalli myndaðist í erlenda landinu en afgangur
yrði á Íslandi af viðskiptum milli landana. Kenningin um neyslujöfnuð fjallar einnig um
þetta, hún segir að best sé að hafa afgang við útlönd er viðskiptakjör eru hagstæð og
halla þegar á bjátar, með þessu er mögulegt að jafna lífskjör og neyslu milli ára.
Valmöguleikinn á að hafa afgang eða halla á viðskiptum við útlönd gerir það kleift að
hægt er að nýta fjármagn á hagkvæmari hátt en ella (Gústav Sigurðsson o.fl., 2000).
Ef viðskiptahalli er langvarandi þarf að reyna meta hvort hann muni leiða til þess að
framtíðarneysla þurfi að minnka. Ef svo reynist vera er víst að fjárfesting fyrir tilstilli
hallans er ekki nægjanleg til að auka neyslu í dag og í framtíðinni. Þetta getur gerst á
þrenna vegu, heimili hafa aukið neyslu án þess að hafa raunhæfar væntingar um hærri
tekjur í framtíðinni, hið opinbera hefur stundað slaka fjármálastjórn sem hefur leitt til
aukinnar neyslu með útgjaldaaukningu eða skattalækkana umfram hagsveiflu eða
fyrirtæki og lánastofnanir hafa aukið fjárfestingar í óarðbærum verkefnum. Ef upptaldir
markaðsbrestir valda of miklum halla verður lífskjaraskerðing óhjákvæmileg með slíku
áframhaldi og er því talið æskilegt að grípa inn í með stjórn fjármála og peningamála svo
hallinn minnki. Oft getur það þó reynst stjórnvöldum erfitt að meta hvenær hallinn er
orðinn of mikill og grípa skuli til aðgerða. Til að finna mörkin á viðskiptahalla er
viðskiptjöfnuður án þáttatekna talinn betri mælikvarði en hreinn viðskiptajöfnuður til að
kanna núverandi efnahagsástand á fjárfestingu, neyslu og framleiðslu. Þar sem hreinn
viðskiptajöfnuður sem inniheldur vaxtagreiðslur og verður því fyrir áhrifum af stöðu
skulda erlendis. Þegar ákveðin eru mörk verður einnig að hafa til hliðsjónar hvort augljós
áföll hafi herjað á efnahagslífið og hallinn sé því tímabundinn afleiðing af þeim til að
jafna neyslu milli tímabila (Gústav Sigurðsson o.fl., 2000).
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2.2 Hagvöxtur
Þegar skoðað er hvernig efnahag vegnar er venjulega litið til vergrar landsframleiðslu,
skammstöfuð VLF en hún mælir tvo hluti í einu, heildarinnkomu allra í hagkerfinu og
heildarútgjöld af vöru og þjónustu. Þar með er hægt að mæla markaðsvirði lokaafurða af
vörum og þjónust á gefnu tímabili og er hagvöxtur mældur sem aukning milli tímabíla,
sjá jöfnu:
Verg landsframleiðsla= einkaneysla + fjárfesting + samneysla + viðskiptajöfnuður
Helsti gallinn við þessa aðferð er að ekki mælast vörur sem eru til einkanota og fara
því aldrei á markað. Grænmeti sem er keypt í matvöruverslun er hluti af VLF en ekki
grænmeti sem ræktað er í eigin garði (Mankiw og Taylor, 2011). Gagnrýnt hefur verið að
verðmæti reiknuð út frá markaðsverði geti gefið ranga mynd, auk þess að ekki er tekið
tillit til sjálfbærni efnahagsstarfseminnar þegar náttúruaðlindir eru nýttar (Gylfi
Magnússon, 2004).
Verg þjóðarframleiðsla er einnig gjarnan mæld en í staðinn fyrir að mæla aðeins
tekjur innanlands eru mældar tekjur sem þjóð aflar og skiptir ekki máli hvar tekjur
skapast (Mankiw og Taylor, 2011).
Stjórnvöld reyna stundum að hafa áhrif á efnahaginn með fjármálastefnu sinni t.d.
með því að auka eða draga úr eyðslu (Mankiw og Taylor, 2011). Mótrök gegn þeirri
stefnu er að aðgerðir stjórnvalda eru seinlegar, komi fram á röngum tíma og geti valdið
þveröfugum áhrifum sem ýti undir óstöðugleika (Friedman, 1962).

2.3 Skuldastaða ríkis
Þegar hreinar skuldir ríkis minnka verulega eða verða greiddar niður getur skapast
vandamál í formi þess að ábati með ríkisskuldabréf á virkum markaði glatast (Gústav
Sigurðsson o.fl., 2000). Til að þessi ábati glatist ekki má í grundvallaratriðum fara tvær
leiðir. Annars vegar er hægt að leyfa eldri ríkisbréfum að greiðast upp og myndu önnur
verðbréf verða arftaki þeirra fyrir grundvallar verðlagningu á markaði með mögulegri
ríkisábyrgð, líklega yrðu þessi bréf þá í formi húsnæðisbréfa. Hins vegar væri hægt að
halda áfram útgáfu ríkisskuldabréfa og rekstrarafgangur yrði lagður til hliðar í sjóði sem
hefðu það hlutverk að fjárfesta í erlendum eignum, þetta er svipuð leið og farin hefur
verið í Noregi varðandi olísjóð landsins. Með áframhaldandi útgáfu skuldabréfa væri
þekkingu viðhaldið hjá hinu opinbera til að sýsla með lán og stjórna áhættu við lántökur
11

sem nýtist seinna ef hið opinbera þarf aftur á láni að halda auk þess sem
viðmiðunarvextir haldast til staðar á fjármálamarkaði. Ókostur við þetta fyrirkomulag er
að til skamms tíma er mögulegt að gengið verði fyrir áhrifum (Gústav Sigurðsson o.fl.,
2000).
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3

Hagsveiflur
Þegar talað er um hagsveiflur er vanalega átt við tilhneigingu raunvaxtar efnahags til

að elta ákveðið mynstur sem sveiflast í kringum stefnu sína. Þegar verð lækkar gætir
auðsáhrifa -og er því hægt að fá meira fyrir peninginn en áður. Afleiðingin er að
neytendur verða efnaðari sem hvetur þá til að eyða meiru svo eftirspurn eftir vöru og
þjónustu eykst. Breyting lána og eignaverðs helst mjög í hendur og eru yfirleitt í
hápunkti fyrir kreppu (Mankiw og Taylor, 2011). Hápunktar hagsveiflu eru nátengdir
kerfisbundnum bankakreppum en nánast allar fjármálakreppur sem hafa átt upptök
innan heimalands hafa átt sér stað við hápunkt hagsveiflunnar. Aðeins þrisvar eftir árið
1985 hefur hápunkturinn ekki verið nálægt krísu af síðustu tólf skiptum og í þessi þrjú
skipti fundu bankar þó fyrir miklum erfiðleikum (Drehmann, Mathias and Borio, Claudio
E. V ogTsatsaronis, Kostas, 2012). Samsvörunin milli toppa og krísa hjá hagsveiflum
undirstrikar mikilvægi þess að horfa til langs tíma áður en fjármálakreppan kemur.
Hagstjórnendum getur mistekist að líta til langs tíma og komið í veg fyrir kreppu til
skammtíma en á kostnað þess að fá stærri kreppu að lokum. Algengt er að yfirvöld
einbeiti sér um of að styrkja atvinnulífið og missa sjónar af áframhaldandi uppbyggingu
hagsveiflunnar, helstu einkenni þess er hækkandi hlutfall lánsfé miðað við
landsframleiðslu og eignaverðshækkun. Niðursveiflan sem fylgir í kjölfarið á ótruflaðari
uppsveiflu veldur alvarlegri röskun á efnahagslífinu en ella (Drehmann o.fl., 2012).
Sterkt tengls hafa fundist milli íslenskra hagsveiflna og bandarískra, að vísu er nánast
alltaf hápunktur Íslensku hagsveiflunnar einnig nálægt hápunkti alþjóðlegrar hagsveiflu.
Yfirleitt eru hápunktarnir samtíma eða íslenska hagsveiflan einum til tveim árum á eftir
og benda gögn til þess að þessi smitáhrif (e. spillover effect) hafi eflst með tímanum
(Bjarni G. Einarsson, Kristófer Gunnlaugsson, Thorvardur Tjörvi Ólafsson og Thórarinn G
Pétursson 2016). Af því má leiða að niðursveiflan mun alltaf koma en hlutverk
hagstjórnenda að tempra hana og takmarka röskun af hennar völdum.

3.1 Sögulegt yfirlit um viðskiptajöfnuð og efnahagslægðir
Í gegnum tíðina hafa menn oft trúað því að í þetta skiptið séu hlutirnir öðruvísi
þangað til annað kemur í ljós. Um árið 2000 ríkti mikil trú á aukna framleiðni með nýrri
upplýsingatækni í Bandaríkjunum sem réttlætti mikla hækkun á hlutabréfamarkaði, sú
hækkun reyndist vera bólumyndun sem sprakk árið 2001 (Reinhart og Rogoff, 2009). Á
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sama tíma ríkti ör vöxtur útlána og viðskiptahalla hérlendis sem olli óstöðugleika
krónunnar. Lítilvæg efnahagslægð fylgdi í kjölfarið árið 2002 en svo tók við mikil
uppsveifla í þjóðarbúskapnum og ár sem einkenndust af miklu ójafnvægi og þenslu
fylgdu, þá urðu miklar breytingar á húsnæðislánamarkaði og orkufrekur iðnaður varð
umsvifameiri. Að lokum varð mikil eignaverðs- og húsnæðisbóla sem í kjölfarið fylgdi
tvíburakreppa, sem var banka- og gjaldeyriskreppa, og varð hún jafnframt ein versta
efnahagskreppa sem þjóðin hefur þurft að glíma við (Seðlabanki Íslands, 2017).
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn skilgreinir húsnæðisbólu sprungna ef húsnæðisverð lækkar
um 5% gagnvart hlaupandi meðaltali húsnæðisverðs síðastliðna fjögurra ársfjórðunga
sem sannarlega gerðist. Hlutabréfabóla er skilgreind með sama móti nema þar er miðað
við 20% lækkun gagnvart hlaupandi meðaltali hlutabréfaverðs síðastliðna fjögurra
ársfjórðunga (Seðlabanki Íslands, 2012).
Árið 2010 fór að birta til og efnahagsbati hófst að nýju með mikilli efnahagslegri
uppsveiflu sem sér ekki fyrir endann á. Utanaðkomandi drifkraftur hefur helst komið í
formi uppgangi á ferðaþjónustu og bættra viðskiptakjara. Margt er öðruvísi við
núverandi uppsveiflu til að mynda var sparnaður heimila í hlutfalli af landsframleiðslu
rúmlega þrefalt meiri að meðaltali heldur en árin 2001-2007 (Seðlabanki Íslands, 2017).
Hrein erlend staða naut verulega góðs af nauðasamningum slitabúanna á grundvelli
stöðugleikaskilyrða. Stöðuleikaframlagið bætti stöðuna um 370 ma.kr. sem er um 17%
af landsframleiðslu (Seðlabanki Íslands, 2016). Viðskiptaafgangur hefur líka leitt af sér að
eignir þjóðarbúsins erlendis eru meiri en erlendar skuldir og er það í fyrsta skipti sem
slíkt gerist (Seðlabanki Íslands, 2017). Það er því áhugavert að skoða hvað einkennir
núverandi uppsveiflu og hverjir helstu drifkraftar hennar eru og verður það skoðað við
greiningu gagna.

3.2 Staða Íslands
Til að fá skilning á hagsveiflunni er nauðsynlegt að skoða fyrst hvernig landið liggur.
Talið er að viðskiptaafgangur árið 2017 hafi verið 3,5% af landsframleiðslu og gert er ráð
fyrir að hann dragist saman niður í 2% af landsframleiðslu á þessu ári og verði nokkuð
stöðugur næstu tvö ár (Seðlabanki Íslands, 2018a). Mikill vöxtur eftirspurnar innalands
með öflugri einkaneyslu vó þungt í hagvexti árið 2017 en á móti kom mjög neikvætt
framlag utanríkisviðskipta. Áætlað er að hagvöxtur verði svipaður árið 2018, spilar þar
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inn í hagstæðara framlag utanríkisviðskipta sem kemur til móts við minni vöxt
fjárfestingar og einkaneyslu. Talið er að hagvöxtur muni svo minnka næstu ár
(Seðlabanki Íslands, 2018a).
Gjaldeyrisforði Seðlabanka Íslands var 687 ma.kr. í lok árs 2017 sem er u.þ.b. 27% af
vergri landsframleiðslu ársins, en þá minnkaði hann um 129 ma.kr á árinu 2017. Þessi
minnkun er að mestu leyti vegna endurkaupa ríkissjóðs á skuldabréfum að andvirði 165
ma.kr. og kaupa Seðlabankans á aflandskrónueignum sem kostuðu forðann um 99
ma.kr. Til mótvægisaðgerða á endurkaupum skuldabréfa gaf ríkissjóður út skuldabréf í
evrum sem jók forðann um 62 ma.kr. Ýmis gjaldeyrisviðskipti stækkuðu forðann líka
töluvert en ekki er lengur stefnt að því að auka forðann (Seðlabanki Íslands, 2018b).

3.3 Erlend lán ríkissjóðs
Ríkissjóður tekur aðallega lán í erlendum gjaldmiðlum til að styrkja gjaldeyrisforða
Seðlabanka Íslands eða til endurfjármögnunar á útistandandi markaðsútgáfum. Horft er
til gjaldmiðlaáhættu við ákvarðanartöku og eru á bilinu 10-20% af lánasafni ríkissjóðs í
formi erlendra lána. Ríkissjóður sinnir einnig því hlutverki að varðveita aðgengi Íslands
að fjármagnsmörkuðum erlendis og stefnt er að því hafa reglubundna útgáfu
markaðsskuldabréfa á erlendum mörkuðum sem að mestu verður nýtt í að
endurfjármagna útistandandi markaðsskuldabréf og stuðla að betra aðgengi íslenskra
fyritækja að erlendu lánsfé með því að veita grundvallar viðmið fyrir verðlagningu
lánskjara. Ef staða ríkissjóðs og markaðsaðstæður leyfa verður viðhaldið 1-2 slíkum
útgáfum í erlendri skuldabréfaútgáfu (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2016).
Árið 2015 greiddi ríkisjóður upp erlendar skuldir Íslands sem flest voru veitt í kjölfarið
á efnahagskreppunni árið 2008, núna eru því aðeins tvær útistandandi erlendar
markaðsútgáfur ríkissjóðs. Önnur er á gjalddaga árið 2022 að andvirði 1 ma.
Bandaríkjadala og hin markaðsútgáfan er 750 milljóna evra skuldabréf á gjalddaga árið
2020 (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2016).
Árið 2012 náðu brúttó skuldir ríkissjóðs hámarki og námu 1.501 ma.kr. en síðan þá
hefur mikið vatn runnið til sjávar og voru þær komnar niðri í 1.130 ma. kr við árslok
2016 og voru þær 47,5% af vergri landsframleiðslu. Helsta ástæða þessarar lækkunar er
tillkomin

vegna

vexti

landsframleiðslu

og
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stöðugleikaframlaga sem námu 384 ma.kr sem hafa leitt til betri afkomu ríkissjóðs
(Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2017).
Markmið ríkissjóðs er að í árslok 2021 verði brúttó skuldir ríkissjóðs undir 30% af VLF
og langtímarkmið er að skuldahlutfall fari ekki yfir 25% af VLF. Í lok árs 2015 voru erlend
lán 23% af samsetningu lána en ári seinna voru þau orðin 18% (Fjármála- og
efnahagsráðuneytið, 2016).
Ríkisábyrgðir hafa einnig dregist niður en mestur hluti ríkisábyrgða er vegna
eignaraðildar ríkissjóðs að Landsvirkjun og Íbúðarlánarsjóði. Þeim sem njóta slíkra
ábyrgða er skylt að fá samþykki Seðlabanka Íslands fyrir lánum sem áætlað er að taka
erlendis. Ríkisábyrgð hefur minnkað um 128 ma.kr. frá árslokum 2016 til 2017 en við
árslok 2017 var hún 911 ma.kr (Seðlabanki Íslands, 2018b).
Það má því með sanni segja að framtíðarhorfur eru bjartar og mikil
endurskipulagning hefur átt sér stað frá síðustu efnahagskreppu. Vaxtagjöld ríkissjóðs
eru samt enn há miðað við önnur lönd en það skýrist að mestu af því hve hátt vaxtastig
er hérlendis (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2017).

3.4 Þjóðarsjóður
Olíusjóður Norðmanna er kennslubókar-dæmi um hvernig er hægt að nýta
viðskiptajöfnuð. Á áttunda áratugnum varð viðskiptahalli í Noregi sem var nýttur í
fjárfestingar sem ætlað var að skila arði og viðskiptaafgangi seinna. Árið 1985 byrjuðu
tekjur að koma af olíuvinnslu sem var þá hægt að nýta til að greiða niður lán sem tekið
var fyrir fjárfestingunni auk þess að leggja til hliðar afgang. Með því að taka erlend lán
fyrir fjárfestingunni þurfti ekki að minnka neyslu til að standa undir henni. Þar sem
Norðmenn vita að olíutekjurnar eru ekki sjálfbærar stofnuðu þeir olíusjóð sem fjárfestir
á erlendri grundu og er hann stærsti opinberi fjárfestingarsjóður í Evrópu. Áætlað er að
nýta sjóðinn til að greiða ellilífeyri Norðmanna í framtíðinni (Gústav Sigurðsson o.fl.,
2000). Núverandi stjórnmálasáttmáli ríkisstjórnarinnar hérlendis stefnir að stofnun
þjóðarsjóðs, slíkur sjóður verður stofnaður kringum arð sem auðlindir Íslands hafa að
bjóða og verður byrjað á orkuauðlindinni. Tilgangur sjóðsins yrði að vega á móti
fjárhagslegum skakkaföllum auk þess að afmarkaður hluti ráðstöfunarfjárs mun renna til
nýsköpunar, hjálpa við uppbyggingu sprotafyrirtækja og fleira (Stjórnarráð Íslands,
2017).
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4

Verðbólga og atvinnuleysi
Í mörgum löndum er stefna peningamála miðuð að ákveðinni verðbólgu og er

vöxtum breytt til að ná verðbólgumarkmiði (Mankiw og Taylor, 2011). Hérlendis hefur
verðbólga haldist nokkuð stöðug undanfarin ár og verið í nánd við yfirlýst
verðbólgumarkmið Seðlabankans sem er 2,5%. Eftir að hafa verið undir markmiði síðan í
byrjun árs 2014 fór verðbólgan yfir 2,5% markið á þessu ári (Seðlabanki Íslands, 2018d).
Atvinnuleysi í mars var skráð 2,4% og er það sama og mældist í febrúar árið 2017
(Vinnumálastofnun, 2018). Líklegt er að um sé að ræða náttúrulegt atvinnuleysi þar
sem fólk skiptir um vinnu og leitast eftir betri atvinnutækifærum. Það er jákvætt og
leiðir til meiri skilvirkni vinnuafls. Margir rannsakendur telja náttúrulegt atvinnuleysi
vera kringum 4% til 6% og er því atvinnuleysi mjög lágt hérlendis (Jones, 2014). Báðar
breytur hafa því verið í góðu jafnvægi undanfarin ár. Nýleg verðbólgu-hækkun er helst
rakin til hækkunar fasteignaverðs og talið er að verðbólgan muni hækka áfram lítillega
fyrir tilstilli hækkunar innlendra vara og minnkandi verhjöðnunaráhrifa erlendis frá
(Seðlabanki Íslands, 2018c).

4.1 Hagvöxtur og skuldir
Notaðar voru tölur frá Hagstofu við skoðun á vergri landsframleiðslu og vergum
þjóðartekjum. Var tekið tillit til fólksfjölgunar og kom í ljós að síðan hagvöxtur tók að
aukast aftur eftir síðustu efnahagskreppu er aukning að meðaltali 2,67% á ári með tilliti
til fólksfjölgunar, sjá mynd 1. Þessi ágæti hagvöxtur ætti að leiða til hærra raungengis
(Íslandsbanki, 2017). Hækkun raungengis hefur hingað til hægt á vexti útflutnings frá
Íslandi sem á móti hægir á hagvexti (Seðlabanki Íslands, 2018a).
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Mynd 1. Prósentaukning vergrar landsframleiðslu og vergrar þjóðartekna milli ára með tilliti til
fólksfjölgunar.

Árið 2017 var aðeins 1,86% hagvöxtur og er það töluvert minna en ári áður er hún var
6,37%. Fyrir leiðréttingu vegna fólksfjölgunar var hún 3,64% árið 2017. Í þjóðhagsspá er
talið að vöxtur muni verða 2,9% árið 2018 og er það að mestu afleiðing af
áframhaldandi vexti einkaneyslu (Hagstofa Íslands, 2018). Íslandsbanki eru samhljóma
og spá þeir í greiningu sinni 2,8% hagvexti í ár og 2,3% vexti árið 2019 (Íslandsbanki,
2017).
Íbúðaverð er vanalega miðjupunktur af öllum fjármála upp- og niðursveiflum þar sem
mikil uppsveifla er í aðdraganda kreppu með mikilli viðvarandi lækkun eftir að hún
skellur á (Bjarni o.fl., 2016) og því munum við næst skoða þróun á íbúðaverði.

4.2 Þróun íbúðaverðs
Undanfarin misseri hefur íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu hækkað mikið og hefur
raunverð ekki verið hærra síðan mælingar hófust (Seðlabanki Íslands, 2018c), sjá mynd
2. Íbúðaverð hækkaði í töluverðan tíma í takt við launavísitölu þar til um mitt ár 2016 er
það jókst um 17% á einu ári (Seðlabanki Íslands, 2018c). Ýmsir þættir hafa ýtt undir
þessa hækkun til að mynda er álitið að vegna þess að færri nýjar íbúðir voru byggðar á
árunum 2013-2016 hafi orðið uppsafnaður skortur á 6.000 íbúðum á tímabilinu.
Íbúðaþörf hefur líka aukist vegna mikillar fjölgunar Airbnb-íbúða en þó er breyting á
lýðfræðilegri samsetningu og ör fólksfjölgun talin spila stærra hlutverk (Hagdeild
Íbúðalánasjóðs, 2018).
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Mynd 2. Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.
Heimild (Þjóðskrá Íslands, 2018).

Til að minnka áhættu í fjármálakerfinu setti fjármálaeftirlitið reglur um hámarks
veðsetningarhlutfall

vegna

nýrra

húsnæðislána

til

neytenda.

Hámark

veðsetningarhlutfalls er 85% af markaðsvirði fasteignar en kaupendur fyrstu fasteignar
hafa svigrúm til að fá lán allt að 90% af markaðsverði fasteignar. Reglunum er ætlað að
treysta viðnámsþrótt lánveitanda og lántaka gagnvart hugsanlegum breytingum á
fasteignaverði sem spenna byggist upp á húsnæðismarkaðnum og hafa hemil á
lánveitendum svo þeir slaki ekki um of á lánaskilyrðum (Fjármálaeftirlitið, 2018).
Íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu hefur staðnað síðastliðið hálft ár en mögulegt er að
beitt verði frekari þjóðhagsvarúðartækjum ef fasteignamarkaður þróast á varasaman
hátt. Því þegar mikil velta, hátt verð og auknar íbúðaskuldir sameinast eykst
kerfisáhætta tengd íbúðamarkaði (Seðlabanki Íslands, 2018c).

4.3 Þróun eignaverðs
Seðlabankinn fylgist vel með verðþróun atvinnuhúsnæðis en það hefur hækkað mikið
undanfarin ár. Áhættan er talin byggjast hægar nú en í síðustu uppsveiflu og ekki er talið
að útlán eigi jafn stóran þátt í verðhækkunum og þá (Fjármála- og efnahagsráðuneytið,
2017) (Seðlabanki Íslands, 2018c). Margar krísur eiga það þó sameiginlegt að uppsöfnun
skulda hvort sem það er af hendi ríkisstjórnar, fyrirtækja eða neytenda skapar meiri
kerfisbundna áhættu en sýnist meðan á uppsveiflu stendur (Reinhart og Rogoff, 2009).
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Sérstök bindiskylda á innflæði fjármagns hefur valdið því að vextir bréfa þar sem
seljanleiki er nægur hefur fylgni við stýrisvaxtabreytingar. Nýlega var tekin í gildi ný
reglugerð um skortsölu sem ætlað er að auka gegnsæi og draga úr uppgjörsáhættu
vegna skortsölu (Seðlabanki Íslands, 2018c). Eftirlitsaðilum er einnig gert heimilt að
koma í veg fyrir skortsölu við óvenjulegar aðstæður. Hlutabréfamarkaður var virkur árið
2017 og velta ekki verið meiri síðan árið 2008 og nam markaðsvirði skráðra hlutafélaga
822 ma.kr. í árslok 2017 (Seðlabanki Íslands, 2018c).
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5

Þróun neyslu á Íslandi
Áður kom fram að einkaneysla muni drífa áframhaldandi hagvöxt, því verður skoðuð

prósentubreyting ýmiss konar neyslu til að varpa ljósi á þróun einkaneyslu. Einkaneysla
verður reiknuð með eigin útreikningum út frá tölum gefnar af Hagstofu á föstu verðlagi
með tilliti til fólksfjölgunar, tölur fyrir árið 2016 og 2017 eru bráðabirgðatölur.
Aukning í einkaneyslu án jafngildis minnkunar ríkisútgjalda og fjárfestingu getur
orsakað viðskiptahalla (Gústav Sigurðsson o.fl., 2000). Frá árunum 1991-2017 er meðal
neysluaukning 1,77% og ef aðeins eru tekin ár á þessu tímabili sem neysla hefur aukist
er hækkunin 4,15%, sjá mynd 3. Frá árunum 2010-2017 hefur hún aukist að meðaltali
2,17% og rúmlega 6% síðastliðin tvö ár.

Mynd 3. Prósentaukning neyslu alls milli ára með tilliti til fólksfjölgunar.

Ljóst er að einkaneysla hérlendis er að aukast og verður hér skoðaðir helstu
holdgervingar neyslunnar.

5.1 Neysluþróun varanlegra vara
Ein sýnilegustu ummerki þess að vel árar og neysluaukning er til staðar er gjarnan
kaup ökutækja. Þegar tölur eru skoðaðar sést að vöxtur til kaupa ökutækja hefur verið
gífurlegur síðan árið 2014 eða 35,72% að meðaltali á ári og um 26% síðastliðið ár, sjá
mynd 4.
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Mynd 4. Prósentuaukning á kaupum ökutækja.

Sveiflur sjást mjög greinilega eftir tvær síðustu efnahagslægðir og uppsveiflan sem
fylgdi í kjölfarið.
Að búa í fallegu notalegu heimili með snyrtilegan garð virðist vera töluvert
mikilvægara síðustu misseri eða í það minnsta er meira svigrúm til aðgerða núna en árin
eftir kreppu, sjá mynd 5 og er aukningin á neyslu enn mikil á vörum fyir heimilið.

Mynd 5. Prósentuaukning á kaupum heimilisvara.

Meðalaukning á liðum 1.1-1.4 var 13,90% árið 2017 og hefur ekki verið meiri síðan
2005 er hún var 17,48%.
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Aukning á kaupum raftækja er hóflegri síðastliðin tvö ár en árið 2015 er hún var
22,57% og liður 2.2 var sá eini sem jókst síðastliðið ár, sjá mynd 6.

Mynd 6. Prósentuaukning á kaupum raftækja

Hér virðist aukning vera að þokast í átt að jafnvægi með meðalaukningu tiltekinna
liða í kringum 10%.

5.2 Neysluþróun óvaranlegra vara
Sú neysla sem enginn kemst af án er matar- og drykkjarneysla. Neysla liða 3.1-3.3
hefur aukist nokkuð jafnt frá árinu 2014 og er að meðaltali 4,90%, sjá mynd 7

Mynd 7. Prósentuaukning á kaupum óvaranlegra vara.
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Liður 3.1 og 3.3 hafa aukist milli 3% - 4% síðastliðin tvö ár en liður 3.2 er að aukast
hraðar og var aukningin 7,73% síðastliðið ár.

Öflug aukning hefur verið í liðum tengdri afþreyingu og var nú í fyrsta skipti á tímabili
sem var rannsakað sem meðaltalsaukning liðanna var yfir 10% tvö ár í röð, sjá mynd 8.
Aukningin hægðist þó á liðnu ári í öllum liðum.

Mynd 8. Prósentuaukning á afþreyingu.

Ekki er mikill munur á neyslu milli varan- og óvaranlegra vara og eru sveiflur þær
sömu að mestu leyti. Áhrif efnahagslægðarinnar skömmu eftir síðustu aldamót sjást vel
og voru áhrif síðustu efnahagskreppu á neyslu enn stærri. Áður en þessar
efnahagskreppur urðu varð mikil neysluaukning og sjá má að hún er keimlík þeirri sem
við sjáum í dag. Það kemur því ekki á óvart að fólk tali um að ástandið sé líkt síðasta
góðæri en mikilvægt er þá að skoða hvort fjármunir sem fara í neysluaukninguna séu að
orsaka viðskiptahalla. Ekki má gleyma að þó neysluaukning prósentulega séð virðist vera
minnka þýðir það ekki að aukning í fjármunum til neyslu sé endilega að minnka.
Merkilegt er að fram á síðasta ár jókst kaupmáttur ráðstöfnunartekna hraðar en
einkaneysla og óx því sparnaður heimila samhliða neysluaukningu (Seðlabanki Íslands,
2018c).
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5.3 Af hverju er ekki viðskiptahalli?
Hér að framan hefur neysluaukning verið skoðuð og er því vert að skoða hina hliðina
á teningnum, hvað orsakar það að þjóðarbúið er ekki með viðskiptahalla? Engum ætti
að koma á óvart að því er að miklu leyti gífurlegri aukningu erlendra ferðamanna sem
koma hingað til lands að þakka. Það er aukning gjaldeyristekna frá ferðaþjónustu sem
vegur á móti vaxandi einkaneyslu. Til að mynda voru tekjur af ferðaþjónustu 359 ma. kr
árið 2016 (Ferðamálastofa, 2017), sjá mynd 9. Tekjur af ferðaþjónustu eru enn að vaxa
og spáð er 570 ma.kr í gjaldeyristekjur árið 2018. Bandarískir ferðamenn hafa í auknum
mæli haldið til Íslands og eru u.þ.b einn af hverjum fjórum ferðamönnum hérlendis
Bandaríkjamenn. Áhætta af samþjöppun er því að aukast og gætu efnahagserfiðleikar í
Bandaríkjunum því haft neikvæð áhrif á skammtímaþróun í íslenska hagkerfinu
(Íslandsbanki, 2018).

Mynd 9. Verðmæti eru sýnd á verðlagi hvers árs í milljónum króna. Heimild (Hagstofa Íslands).

Mikil atvinna skapast við ferðatengd störf. Til marks um það voru 19.500 þegar fæstir
voru að störfum árið 2016 og 28.500 þegar flestir voru að störfum (Ferðamálastofa,
2017). Farið er að hægjast á vexti ferðaþjónustunnar og um 9% heildarútlána
bankakerfisins fóru til greinarinnar við lok síðasta árs, þar af leiðandi myndi bakslag
veikja stöðu bankakerfisins (Seðlabanki Íslands, 2018c).
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5.4 Vöruviðskiptahalli
Afleiðingar mikillar neyslu er að vöruviðskiptahallinn hefur verið myndarlegur síðustu
ár og hefur hallinn ekki verið meiri síðan árið 2007, sjá mynd 10. (Seðlabanki Íslands,
2018c). Samdráttur í útflutningi sjávarafurða stuðlar einnig að auknum halla (Hagstofa
Íslands, 2017).

Mynd 10. Vöruskiptajöfnuður fob-cif. Heimild (Hagstofa Íslands).

Eins áður kom fram er afgangur af viðskiptajöfnuði afleiðing af miklum vexti
ferðþjónustunnar. Eftir mjög neikvæða erlenda stöðu eftir hrun er hún nú orðin jákvæð
og er þetta í fyrsta skipti sem hrein erlend staða þjóðarbúsins er jákvæð frá því að
mælingar hófust, sjá mynd 11. Eflingu gjaldeyrisforðans má rekja til hins mikla
viðskiptagangs síðastliðinna ára og hafa tekjur af ferðaþjónustunni því gert margt um
betur en að vega á móti vöruviðskiptahallanum (Seðlabanki Íslands, 2018b). Sjá má hve
mikið staðan batnaði við stöðugleikaframlagið kringum 2016.
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Mynd 11. Erlend staða þjóðarbúsins í krónum. Heimild (Seðlabanki Íslands, 2018e).

Þessar aðstæður draga úr hættu af óstöðugleika og hjálpuðu þær við að hækka
lánshæfismat á ríkissjóðs auk fleiri þátta líkt og skuldalækkun hins opinbera og sterkum
hagvexti. (Seðlabanki Íslands, 2018b). Seðlabankinn gerir ráð fyrir 3,5% afgangi af
landsframleiðslu í ár og staðan verði um 2% næstu tvö ár. Íslandsbanki gerir ráð fyrir
tæplega 4% viðskiptaafgangi árið 2018 og 3% afgangi árið 2019 af vergri
landsframleiðslu (Íslandsbanki, 2017). Jákvætt er að spáð er afgangi áfram þrátt fyrir að
neysla sé að aukast.
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6

Ný fjármálastefna
Síðastliðinn desember lagði ný ríkisstjórn fram fjármálastefnu fyrir næstu fimm ár.

Lagt er til að hafa afgang sem nemur 1,2% af landsframleiðslu fyrir árið 2018. Ný fjárlög
gera ráð fyrir slakara aðhaldi fyrir árin 2019 og 2020, það sem telur mest í þeirri þróun
er að hætt var við áform á hækkun á virðisaukaskatti á ferðaþjónustu og einnig virðast
áætlanir á lækkun efra þreps virðisaukaskattkerfisins sé haldið til streitu. Samanborið
við fjármálastefnu fyrri ríkisstjórnar er nýja stefnan því nokkuð slakari á aðhaldsstigi
opinberra fjármála (Seðlabanki Íslands, 2018a). Minna aðhald er að vissu leyti
réttlætanlegt vegna mikils niðurskurður í kjölfar síðustu kreppu sem olli því að
uppsöfnuð þörf hefur myndast fyrir nauðsynlegri innviðafjárfestingu. Þau útgjöld valda
til skamms tíma aukningu eftirspurnar en ef fjárfesting reynist arðsöm mun hún til
meðallangs tíma auka framleiðni og þar með draga úr framleiðsluspennu og ætti því að
styðja við stöðugleika. Áætlaður hagvöxtur verður að vera samkvæmur spám annars er
mikil hætta á að fjármálastefnan fari niður fyrir gólf. Almennt þykir stefnan ekki taka
mark á efnahagsframvindunni og hætta er á að hún vinni gegn stöðugleika.
Fordæmalausri útgjaldaaukningu er viðhaldið meðan ekki er hægt að reikna með jafn
miklum fjármunum frá óreglulegum liðum líkt og stöðugleikaframlögum og þyrfti því að
afla tekna með hefðbundnum rekstri ríkissjóðs, aftur á móti hefur tekjuhliðin verið veikt
(Axel Hall, Ásgeir Brynjar Torfason, Gunnar Haraldsson, Þórhildur Hansdóttir Jetzyk,
2018). Í ljósi þess hversu sveiflukenndur íslenskur efnahagur hefur verið í sögunnni er
vert að skoða haghorfur erlendis og helstu aðgerðir sem ráðist hefur verið í til að
viðhalda jafnvægi og koma í veg fyrir of mikla áhættu í hagkerfinu.

6.1 Haghorfur erlendis
Haghorfur eru almennt jákvæðar en áframhaldandi hagvöxtur gæti byggt upp
óstöðugleika

innan

fjármálakerfisins

með

mikilli

áhættusækni

og

rangri

áhættugreiningu. Meðan Seðlabankar halda áfram að staðla peningastefnu sína, gera
fjármálaspár ráð fyrir að róðurinn komi til með að þyngjast. Há veðhlutföll og misræmi
efnahagsreikninga kunna að magna áhrif áfalla á fjármalakerfið og hagkerfið í heild auk
þess að samtímis útlánaþennsla og áhættusækni veldur því að meiri ógn steðjar af
hagvexti og auknar líkur eru á framtíðar fjármálakrísu. Íbúðaverð hefur orðið
samstilltara í heiminum undanfarið og eykur það ytri áhrif sem íbúðaverðlækkun í einu
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landi getur leitt til annars lands, þessi samstilling er enn einn þáttur sem eykur áhættu
gegn hagvexti (International Monetary Fund, 2018).
Fjármálastöðugleiki er því orðinn viðkvæmari og eru margir samverkandi þættir sem
valda því. Áframhaldandi hagvexti er þó spáð næstu ár en ef aukin áhætta heldur áfram
að byggjast upp gætu komandi ár orðið krefjandi. Aukin íbúðaverðsfylgni gæti valdið
öflugum smitáhrifum milli landa og skammtímavöxtur gæti komið niður á langtímavexti.

6.2 Helstu þjóðhagsvarúðartæki
Það er aukin tilhneiging til að taka meiri áhættu meðan á hagvexti stendur og verða
áhættufælnari meðan niðursveifla ríkir. Þessi hegðun er afleiðing freistnivanda sem á
rót sína í þeirri hugmynd að fyrirtæki sé of stór til að falla og mistakast að greina
afleiðingar

sem

aðrar

stofnanir

munu

verða

fyrir

vegna

hegðunarinnar.

Þjóðhagsvarúðartæki eru notuð til að glíma við þetta vandamál og kerfisbundna áhættu
(Mankiw og Taylor, 2011). Uppsveifla síðustu ára hefur aukið áhættu á skörpum
þrengingum á fjármálamarkaði. Í því samhengi þurfa Seðlabankar að finna fínt jafnvægi
með því að afturkalla takmarkanir af peningamarkaði án þess að valda of miklum
sveiflum. Við slíkar aðgerðir þarf bankinn að vera skýr í sínum samskiptum. Hérlendis
hafa ýmsar ráðstafanir verið gerðar t.d. áðurnefnd reglugerð sem takmarkar
veðsetningarhlutfall nýrra fasteignalána en tímabil útlánaþenslu hefur minni líkur til að
hafa aukna áhættu sem fylgifisk þegar þjóðhagsvarúðartækjum er beitt (International
Monetary Fund, 2018). Eiginfjárkröfur eru töluvert meiri hér en tíðkast í helstu
nágrannalöndum, sérstakur sveiflujöfnunarauki er einnig hér sem verður mögulega
hækkaður samhliða fjármálasveiflunni. Gjaldeyrisjafnaðarreglur eru til að draga úr
gjaldeyrisáhættu og minnka óstöðugleika einstakra lánastofnana. Fjárnámshöft voru
afnumin en við tók bindiskylda fjármagnsinnstreymis sem var sett til að draga úr
vaxtamunaviðskiptum sem veldur því að erlendum fjárfestum er skylt að binda fjármagn
hér í eitt ár áður en þeim er frálst að ráðstafa fjárhæð hérlendis (Seðlabanki Íslands,
2018c). Mikil fylgni er milli frjálsari fjármagnshreyfinga og tíðni bankakreppna. Á árunum
1980-1990 fylgdi oftast fjármálakreppa með auknu frjálsræði í fjármálum og hefur sá
þáttur neikvæð áhrif á stöðuleika bankageirans (Reinhart og Rogoff, 2009). Á móti
kemur að háir útlánavextir leiða til áhættumeiri fjárfestinga til að skila meiri arði, áhætta
í útlánum eykst því sjálkrafa þegar vextir eru háir (Gústav Sigurðsson o.fl., 2000).
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Út frá stöðugleikasjónarmiði ættu þessar aðgerðir að teljast jákvæðar en mögulegt er
að þær hafi of mikil hamlandi áhrif á markað sem kemur í veg fyrir að fjármagn berist til
arðbærra fjárfestinga.
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7

Umræða
Í gegnum tíðina metur fólk það oft sem svo að nú séu hlutirnir öðruvísi og betri en

áður, þangað til annað kemur í ljós. Margt bendir þó til að raunverulega séu mál í
sæmilegum farvegi hérlendis. Þegar litið er á aðgerðir undanfarin ár hefur ríkissjóður
gengið rösklega í að niðurgreiða skuldir og endurfjármagna lán á betri skilmálum þegar
mikið traust ríkir til ríkis. Ferðaþjónustan hefur skilað gífurlegum tekjum til þjóðarbúsins
og verið drifkaftur í efnahagsuppsveiflunni. Þessi uppgangur hefur því ekki verið byggður
á auknum skuldum og til að mynda er skuldahlutfall ferðaþjónustunnar að minnka.
Sparnaður heimila er mikill auk þess að Fjármálaeftirlitið hefur sett takmarkanir svo
fjármálafyrirtæki fari ekki of geyst í útlánastefnu sinni.
Aukning einkaneyslu svipar mjög til fyrri uppsveiflna og mætti jafnvel segja að nú sé
góðæri. Hingað til hafa gjaldeyristekjur af ferðamönnum náð að vega á móti
vöruviðskiptahalla og betur en það. Þangað til neysla byrjar að orsaka viðskiptahalla er
óþarfi að hafa áhyggjur af þessari þróun. Bakslag í ferðaþjónustu gæti valdið alvarlegum
áhrifum þar sem ferðaþjónustan skapar störf, aflar gjaldeyristekna auk þess að hafa ítök
á íbúðamarkaði fyrir tilstilli útleigu á Air-bnb, um 9% útlána fara einnig til
ferðaþjónustunnar.
Rannsóknir hafa sýnt að hagsveifla Íslands hefur mesta fylgni við þá bandarísku.
Einnig eru flestir ferðamenn sem koma til Íslands einmitt frá Bandaríkjunum og gæti því
efnahagskreppa í Bandaríkjunum haft öflug smitáhrif á efnahag hérlendis. Varhugavert
er að ríkisstjórnin gerir ráð fyrir litlum afgangi í fjárlögum næstu ár og virðist því ekki
vera stemma stigu við þenslu. Þvert á móti er útgjaldahliðin aukin á meðan tekjuhliðin
er veikt. Lítill afgangur leiðir einnig til þess að líklega verður ríkið að taka lán ef hagspár
ganga ekki eftir. Þessi stefna ætti þó ekki að valda of miklum áhyggjum því ef efnahagur
hér á landi helst traustvekjandi ætti lánshæfismat að haldast gott. Aðalatriðið er að
þessi útgjaldaþensla skili sér í arðbærum innviðarfjárfestingum sem þörf er á vegna
mikils niðurksurðar eftir síðustu efnahagskreppu.
Áhugavert verður að sjá hvort þjóðarsjóður verður stofnaður en víst er að lítið má af
bregða þar sem afgangur fjárlaga er lítill og væri því fremur ólíklegt að fjármagn frjálst til
ráðstafana myndi verða lagt í sjóð í stað þess að nýta það strax. Einnig má velta fyrir sér
hvort stofnun slíks sjóð með tekjum aflaða úr sjávárútveginum væri skynsamlegt. Þar
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sem tekjur ríkissjóðs frá sjávarútveginum geta verið mjög breytilegar og gæti hann því
haft sveiflujafnandi hlutverk.
Íbúðaverðsþróun er oft miklvægasti efnahagsþáttur í upp- og niðursveiflum. Ef
hagstjórnendur

væru

hér

með

skýrt

markmið

hvernig hlutföll

íbúðaverðs,

nýbygginarkostnaðar og skuldsetningar væri mögulega hægt að stuðla að meiri
stöðugleika. Hérlendis gæti verið þörf á að marka betri stefnu hvernig íbúðarverðsþróun
við

teljum

æskilega.

Hagstjórnendur

hafa

tilkynnt

áætlanir

að

beita

þjóðhagsvarúðartækjum meira ef þess er þörf en ekki er nægjanlega skilgreint hvenær
nákvæmlega það er þörf til aðgerða. Að finna jafnvægið gæti reynst erfitt en með því
væri hægt að stuðla að langtímastöðugleika mikilvægasta efnahagsþáttarins í upp- og
niðursveiflum.
Áhugavert væri að skoða hvernig hægt væri að útfæra slíka stefnu í þessum málum
t.d. með því að setja hámarksþak á mun milli kostnaðar við nýbyggingu og íbúðaverðs
svo gripið verður inni með þjóðhagsvarúðartækjum reglulega ef munur verður of mikill
samkvæmt fyrirfram skilgreindum mörkum. Með slíku fyrirkomulagi væri hægt að koma
í veg fyrir bólumyndun án þess að taka burtu hvata til að auka framboð. Það gæti þó
reynst flókið að áætla hversu hátt íbúðaverð þyrfti að vera umfram byggingarkostnað
svo nægir hvatar séu fyrir frjálsan markað til að sinna eftirspurn, hvenær verðmyndun
teldist óeðlileg og útlánastefna of áhættusöm.
Helsta vandamálið sem glíma þarf við á næstu árum er að finna jafnvægi milli
hæfilegrar áhættu og takmarkana með reglum. Ef of mikil áhætta er leyfð gæti það
valdið alvarlegri niðursveiflu seinna og komið niður á framtíðarvexti. Hins vegar gæti of
mikil notkun á þjóðhagsvarúðartækjum aftur á móti hægt um of á hagsveiflu og komið í
veg fyrir að nauðsynlegt fjármagn komist í góðar fjárfestingar. Velta má fyrir sér hver
velferðar ávinningur er á slakara aðhaldi þegar hagvöxtur er nú þegar góður og
atvinnuleysi í lágmarki. Langtímaávinningur af stöðugleika gæti orðið meiri en
ávinningur af skammtímagróða sem endar illa og skaðar traust til landsins.
Nauðsynlegt er að huga að því að hagsveiflur í heiminum eru að verða samstilltari og
lítið hagkerfi eins og Ísland verður oft fyrir smitáhrifum af sveiflum erlendis, því þarf að
horfast í augu við það að raunveruleg hætta er að hagsveiflan endi sitt skeið á næstu
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árum, áhættan er orðin meiri. Eina sem við fáum ráðið hérlendis er hversu mikil
niðursveiflan verður og hversu vel við erum í stakk búin til að rísa aftur upp úr henni.
Það er gert með langtímahugsjón umfram skammtímagróða með hagnýttri notkun
þjóðhagsvarúðartækja þar sem þróun helstu hagþátta er stjórnað til að takmarka
áhættu, skynsamlegri útgjaldastefnu af hálfu ríkisins þar sem kappkostað er að fjárfesta
í arðbærum fjárfestingum. Þá verður þetta hagsveiflan sem endaði ekki illa.
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8

Lokaorð
Undanfarin ár hefur Íslandi vegnað vel. Lán hafa verið greidd niður og

endurfjármögnuð á betri kjörum. Stöðugleikaframlagið bætti hreina erlenda stöðu mikið
auk þess að ferðaþjónustan hefur skilað miklum tekjum og er einn stærsti áhrifavaldur
þess að hrein erlend staða þjóðarbúsins er jákvæð í fyrsta sinn síðan mælingar hófust,
þrátt fyrir mikinn vöruviðskiptahalla. Núverandi uppsveifla er ekki byggð á auknum
skuldum.
Þróun einkaneyslu síðastliðin ár svipar mjög til síðasta góðæris en farið er að hægjast
á aukningu einkaneyslu. Hún er þó enn töluverð sem er jákvætt þar sem henni er spáð
sem helsta drifkrafti hagvaxtar næstu ára.
Ísland hefur mikla fylgni við erlendar hagsveiflur og gæti bakslag í ferðaþjónustu haft
alvarleg áhrif á efnahaginn. Niðursveifla í Bandaríkjunum gæti haft slæm áhrif hérlendis
þar sem hagsveiflan okkar hefur mesta fylgni við þá bandarísku auk þess að þeir skila
mestum tekjum til ferðaþjónustunnar hérlendis.
Sparnaður heimila er meiri nú en í síðustu uppsveiflu og gætur eru hafðar á
íbúðaverðsþróun en hugsanlega mætti marka skýrari stefnu hvenær þörf er á beitingu
þjóðhagsvarúðartækja til að koma í veg fyrir of mikla útlánaáhættu og bólumyndun.
Seðlabankanum þykir ekki nauðsyn að efla gjaldeyrisforða meira og hefur sett
bindiskyldu til að koma í veg fyrir vaxtamunaviðskipti. Vandamál sem glíma þarf við á
næstu árum er hve mikil áhætta er ásættanleg og nauðsynleg svo hagkerfið blómstri. Ef
of litlar hömlur eru hafðar á núverandi hagsveiflu eru meiri líkur á alvarlegri niðursveiflu
seinna, auk þess að aukið frjálsræði fjármagnshreyfinga hefur fylgni við bankakrísur.
Mikilvægt er að ríkisstjórnin ráðist í arðbærar fjárfestingar til að réttlæta mikla
eyðslu. Jákvætt er að langtímahugsjón er til staðar með skýrum markmiðum að
niðurgreiðslu skulda.
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn telur áhættu vera byggjast upp og að heimurinn sé orðinn
samstilltari. Núverandi staða á Íslandi virðist traust, atvinnuleysi er lágt og spáð er
áframhaldandi hagvexti. Helsta umhugsunarefnið er því hvort það sé þess virði til
langstíma að létta á reglum og fá tímabundið öflugra efnahagslíf hugsanlega á kostnað
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alvarlegri niðursveiflu. Í það minnsta er útlitið í dag bjart, helstu hagþættir eru að þróast
í átt að stöðugleika og kanski verður þetta hagsveiflan sem endar ekki illa.

35

Heimildaskrá
Axel Hall, Ásgeir Brynjar Torfason, Gunnar Haraldsson og Þórhildur Hansdóttir Jetzyk.
(2018). 4. álitsgerð. Fjármálaráð.
Bjarni G. Einarsson, Kristófer Gunnlaugsson, Thorvardur Tjörvi Ólafsson og Thórarinn G
Pétursson. (2016). The long history of financial boom-bust cycles in Iceland.
Economics and Monetary Policy Department of the Central Bank of Iceland.
Don’t lose sight of the medium term! Bank for International Settlements BIS
Working Papers, no. 380.
Drehmann, M., C. Borio og K. Tsatsaronis (2012). Characterising the financial cycle:
Ferðamálastofa. (2017). Ferðamálaþjónusta á Íslandi í tölum: Júní 2017. Ferðamálastofa.
Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2016). Stefna í lánamálum ríkisins 2017-2021.
Reykjavík: Fjármála- og efnahagsráðuneytið.
Fjármála- og efnahagsráðuneytið. (2017, 6. mars). Stjórnarráð Íslands. Samantekt um
skuldir og vaxtagjöld ríkissjóðs. Sótt 20. Apríl 2018 af:
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stokfrett/2017/03/06/Samantekt-um-skuldir-og-vaxtagjold-rikissjods/
Fjármálaeftirlitið. Fjármálaeftirlitið. Sótt 21. apríl 2018 af https://www.fme.is/utgefidefni/frettir-og-tilkynningar/frettir/fjarmalaeftirlitid-setur-reglur-um-hamarkvedsetningarhlutfalls-fasteignalana-til-neytenda
Friedman, M. (1962). Capitalism and Freedom. Chicago: The University of Chicago Press.
Gústav Sigurðsson, Gylfi Zoega, Marta G Skúladóttir, Tryggvi Þór Herbertsson. (2000).
Velferð og viðskipti. Hagfræðistofnun Háskóla Íslands.
Gylfi Magnússon. (2004, 1. apríl). Hvað er átt við þegar talað er um vergar þjóðartekjur?
Vísindavefurinn. Sótt 5. maí 2018 af http://visindavefur.is/svar.php?id=4122
Hagdeild Íbúðalánasjóðs. (2018). Greining á undirliggjandi íbúðaþörf. Hagdeild
Íbúðalánasjóðs.
Hagstofa Íslands. (2017, 31. október). Vöruviðskiptahalli, janúar-september 2017 nam
136,2 milljörðum króna. Hagstofa.is sótt 19. apríl, 2018 af
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/utanrikisverslun/voruvidskiptijanuarseptember-2017/
Hagstofa Íslands. (2018). Hagstofa Íslands sótt 19. apríl 2018 af
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Efnahagur/Efnahagur__utanrikisverslun__1
_voruvidskipti__01_voruskipti/UTA06002.px/

36

Hagstofa Íslands. (2018). Hagstofa Íslands sótt 19. apríl 2018 af
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir__ferdathjonusta
__ferdaidnadur__ferdaidnadur/SAM08000.px/
Hagstofa Íslands. (2018, 23. febrúar). Hagvöxtur áætlaður 2,9% árið 2018. Hagstofa
Íslands sótt 19. apríl 2018 af
https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/thjodhagsspa/thjodhagsspa-a-vetriendurskodun-1/
International Monetary Fund. (2018). Global Financial Stability Report: A Bumpy Road
Ahead. Washington: International Monetary Fund.
Íslandsbanki. (2017). Efnhagur í aðflugi: Þjóðhagsspá 2017-2019. Íslandsbanki.
Íslandsbanki. (2018). Íslensk ferðaþjónusta. Íslandsbanki.
Jones, F. M. (2014). Foundations of Financial Markets and Institutions: Fourth edition.
Harlow: Pearson Education Limited.
N. Gregory Mankiw og Mark P. Taylor. (2011). Economics. Hampshire: Cengage Learning
EMEA.
Reinhart og Rogoff. (2009). This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly. New
Jersey: Princeton University Press.
Seðlabanki Íslands. (2012). Valkostir Íslands í gjaldmiðils- og gengismálum. Seðlabanki
Íslands.
Seðlabanki Íslands. (2016). Sérrit Nr.10: Losun Fjármagnshafta. Seðlabanki Íslands.
Seðlabanki Íslands. (2017). Sérrit Nr. 11. Seðlabanki Íslands.
Seðlabanki Íslands. (2018a). Peningamál: 2018,1. Seðlabanki Íslands.
Seðlabanki Íslands. (2018b). Ársskýrsla 2017. Reykjavík: Seðlabanki Íslands.
Seðlabanki Íslands. (2018c). Fjármálastöðugleiki: 2018, 1. Seðlabanki Íslands.
Seðlabanki Íslands. (2018d). Sedlabanki Íslands. Sótt 20. apríl, 2018 af sedlabanki.is:
http://hagtolur.sedlabanki.is/is/data/set/21tv/#!ds=21tv!2dwx&display=line&s=
8qj&title=12+m%C3%A1na%C3%B0a+ver%C3%B0b%C3%B3lga
Seðlabanki Íslands. (2018e). Sedlabanki Íslands. Sótt 19. Apríl, 2018 af
http://sedlabanki.datamarket.com/data/set/5qxo/#!ds=5qxo!9dv1=1&display=table
Stjórnarráð Íslands. (30. nóvemer 2017). Stjórnarráð Íslands. Sótt 22. apríl, 2018 af
https://www.stjornarradid.is/rikisstjorn/stefnuyfirlysing/
Þjóðskrá Íslands. Þjóðskrá Íslands. Sótt 21. apríl af https://www.skra.is/umokkur/frettir/frett/2018/01/16/Visitala-ibudaverds-a-hofudborgarsvaedinu/

37

Vinnumálastofnun. (2018). Vinnumarkaðurinn á Íslandi: Yfirlit, horfur og þjónusta
Vinnumálastofnunar - Mars 2018. Vinnumálastofnun.

38

