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Útdráttur 
Hugmyndir hagfræðinga um veltuhraða peninga, hvers eðlis hann er, hvaða áhrifaþættir 

liggja að baki breytingum á honum og hvað hann þýðir í samhengi stefnumótunar hafa 

tekið breytingum með tímanum. Þá sáu hagfræðingar vísbendingar um að veltuhraði 

hefði neikvæða leitni með tímanum og hafa hagfræðingar reynt að spá fyrir um gildi hans. 

Þegar litið er á þróun veltuhraða í ýmsum löndum virðist hann án undantekninga hafa U-

laga form. Bordo og Jonung settu fram tilgátu sem nefnd hefur verið stofnanatilgátan og 

gerir ráð fyrir áhrifum breytinga í stofnanaumhverfi fjármálamarkaða á veltuhraða. 

Niðurstöður rannsókna þeirra sýna því merki um að tilgátan standist. Lækkun veltuhraða 

sé vegna aukinnar peningavæðingar og hækkun vegna fjármálalegrar þróunar og aukins 

stöðugleika. 

Veltuhraði hefur hækkað og lækkað á Íslandi á tímabilinu 1995-2021 og er í einhverjum 

skilningi U-laga. Hann virðist samt sem áður hafa neikvæða leitni með tímanum. Fyrir hrun 

þá lækkaði hann en eftir hrun hækkaði hann en náði þó ekki sömu hæðum og áður. Í 

kjölfar Covid-19 lækkaði hann. Markmið þessarar greiningar er að skýra breytingar í 

veltuhraða á Íslandi árin 1995-2021. Niðurstöður greiningar benda til þess að fylgni 

stýrivaxta og veltuhraða sé jákvæð og fylgni útlánamagns viðskiptabankanna og 

veltuhraða sé einnig jákvæð. Niðurstöður benda einnig til að fylgni kreditkortaveltu sem 

hlutfall af landsframleiðslu sé neikvæð sem þýðir að þróun í greiðslumiðlun frá reiðufé til 

kreditkorta sé ekki nógu mikil til þess að það hafi í för með sér hækkun á veltuhraða. Loks 

hefur áhættuálag ríkissjóðs neikvæða fylgni við veltuhraða. Áhættuálagið var 0% á 

árunum fyrir hrun þegar lánshæfiseinkunn ríkissjóðs var Aaa, en álagið hækkað í hruninu 

og hefur síðan þá lækkað aftur. 

Áhugavert er að skoða veltuhraða í samhengi við peningastefnu og nota mætti hann 

sem einskonar áttavita peningastefnu. Stærðin gefur vísbendingar um hvaða áhrif 

peningaprentun hefur á landsframleiðslu og hvernig fólk og fyrirtæki bregðast við 

umgjörð peningamála. 
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1 Inngangur  

Veltuhraði er ekki föst stærð. Í inngangs námskeiðum í þjóðhagfræði eru nemendur 

kynntir fyrir peningamagnskenningunni sem segir að peningamagn í umferð margfaldað 

með veltuhraða peninga sé jafnt og landsframleiðsla að nafnvirði. Hún er oftast notuð til 

þess að gefa nemendum innsæi um áhrif peningaprentunar seðlabanka á verðbólgu, 

aukinn vöxtur peningamagns verður til þess að auka verðbólgu1. Í þessu samhengi er því 

gert ráð fyrir að veltuhraði sé föst stærð og raunframleiðsla ráðist af öðrum óháðum 

þáttum. Raunin er aftur á móti önnur. Veltuhraði er ekki föst stærð og hann hefur breyst 

á Íslandi á árunum 1995-2021 eins og hér verður sýnt fram á. En hvaða þættir valda 

breytingum á honum? Eru breytingarnar mismunandi? Hvað segir veltuhraði okkur um 

hagkerfið og efnahagsástandið? Er hægt að spá fyrir um hann? Af hverju reyndist þróun 

hans vera U-laga með tímanum í rannsóknum fyrri hagfræðinga? Hefur þróun hans líka 

verið U-laga á Íslandi? 

Í þessari ritgerð verður fjallað um veltuhraða peninga. Fyrst er umfjöllun um kenningar 

og rannsóknir hagfræðinga á veltuhraða. Næst verða sérkenni Íslands dregin fram, 

tilgátur um þróun veltuhraða á Íslandi settar fram og prófaðar með tölfræðilegri greiningu 

og að lokum verða niðurstöður dregnar saman auk hugleiðinga höfundar. 

  

 

1 Helsta stjórntæki seðlabanka í dag eru vextir á skammtímalánum þ.e. stýrivextir, en í þessari umfjöllun 

verður talað um peningaprentun eins og tíðkaðist á árum áður og til að samræmast fyrri fræðum.   
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2 Fræðilegt yfirlit 

Áður en lengra er haldið er mikilvægt að skilja hvað breyting á veltuhraða þýðir í raun og 

veru, hvert er innsæið á bak við breytinguna? Veltuhraða má reikna með því að deila 

landsframleiðslu á nafnverði með peningamagni í umferð2. Kemur þessi stærð úr 

peningamagnsjöfnunni: 

𝑴 ∙ 𝑽 = 𝑷 ∙ 𝒀     ( 1 ) 

þar sem M táknar peningamagn í umferð, V veltuhraða, P verðlag og Y landsframleiðslu 

að raunvirði (raunframleiðsla framvegis). Raunframleiðsla þýðir að framleiðslan er 

leiðrétt fyrir verðlagsbreytingum og er því miðað við fast verðlag. Jafnan var upphaflega:   

𝑴 ∙ 𝑽 = 𝑷 ∙ 𝑻     ( 2 ) 

þar sem T stendur fyrir færslur í hagkerfinu, en þar sem erfitt er að mæla þær þá hefur 

verið notast við jöfnu 1. Jafnan er kannski mest tengd við Irving Fisher (1911) af 

hagfræðingum þó svo að fyrri hagfræðingar hafi líka rætt hana (Bordo, 1989). Jafna (1) 

líkist skriðþungajöfnunni í eðlisfræði sem er: 

𝒑 = 𝒎 ∙ 𝒗     ( 3 ) 

þar sem m stendur fyrir þyngd3 og v fyrir hraða en innsæið er ekki mikið öðruvísi í 

samhengi peninga. Á hægri hlið jöfnu (1) höfum við stærðir sem segja til um „skriðþunga“ 

hagkerfisins sem er landsframleiðsla að nafnvirði (nafnframleiðsla framvegis) sem er 

verðlag margfaldað með raunframleiðslunni og til þess að leysa út fyrir veltuhraðann þá 

er þeirri stærð deilt með þyngd peninganna, þ.e. peningamagninu og fæst þá: 

𝑽 =
𝑷∙𝒀

𝑴
     ( 4 ) 

 

2 Skv skilgreinug þá er: M0 grunnfé seðlabanka og samanstendur af innistæðum innlánastofnanna 

í Seðlabanka og seðlum og myntum í umferð. M1 er peningamagn og samanstendur af seðlum og mynt í 

umferð og tékkareikningum. 

 

3 Þyngd er hugtakið sem notað er í daglegu tali, samkvæmt tungutaki eðlisfræðinnar er réttara að nota 

hugtakið massi (e. mass). 
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Stærðin lýsir hversu oft hver peningaeining í umferð er notuð í „skriðþunga“ hagkerfisins 

og hefur stundum verið notuð sem mælikvarði á „hagkvæmni peninganna“ (Fisher, 1911, 

bls. 296). Ef veltuhraðinn hækkar þýðir það að hver peningaeining er notuð oftar í 

framleiðslu hagkerfisins og hagkvæmni peninganna eykst. Andhverfa veltuhraða hefur 

verið nýtt sem mælikvarði á dýpt fjármálamarkaða: 

𝟏

𝑽
=

𝑴𝟑

𝑷∙𝒀
       ( 5 ) 

Veltuhraði hefur tilhneigingu til þess að vaxa í uppsveiflu og falla á samdráttarskeiðum 

(Friedman, M., & Schwartz, A. J. (1963)). Hin klassíska hagfræði gerir nákvæmlega ráð fyrir 

eftirfarandi sambandi: 

%𝑽 = %𝑷 + %𝒀 − %𝑴    ( 6 ) 

þar sem %V er hlutfallsbreyting í veltuhraða, %P er hlutfallsbreyting á verðlagi, %Y er 

hlutfallsbreyting í nafnframleiðslu og %M er hlutfallsbreyting í peningamagni. Ef Y hækkar 

þá mun, skv. jöfnu 5, V hækka, ceteris paribus4.  

Hagfræðingar hafa lengi vel velt fyrir sér hegðun veltuhraða. Ýmsar kenningar eru til 

um áhrifaþætti hans og reynt hefur verið að spá fyrir um gildi hans. Er stærðin föst með 

tímanum eða breytist hún? Umræðan beinist einkum að því hvort hann sé stöðugur eða 

ekki og hvort um sé að ræða skipulagsbreytingar vegna þátta eins og fjármálanýsköpunar 

(e. financial innovation) (Jung, A., 2017) 

2.1 Er veltuhraði föst eða breytileg stærð? 

Irving Fisher taldi að veltuhraði væri ekki óbreytilegur en þó frekar stöðugur til lengri tíma 

litið. Hann réðist af ýmsum félagslegum og efnahagslegum þáttum en þar sem þeir þættir 

væru frekar stöðugir þá héldist veltuhraðinn stöðugur. Þetta þýðir í raun að veltuhraðinn 

getur sveiflast en til lengri tíma litið þá hefur hann jafnvægisgildi og sveiflurnar væru þá í 

kringum ákveðið fast gildi. Ef gert er ráð fyrir föstum veltuhraða höfum við þrjár óþekktar 

stærðir í jöfnu (1).  Peningamálayfirvöld stjórna peningamagni í umferð sem gerir M í 

jöfnu (1) ekki lengur óþekkta og óþekktar stærðir eru því aðeins tvær, þ.e. verðlag og 

raunframleiðsla sem saman eru nafnframleiðsla. Vegna forsendu um fastan veltuhraða er 

 

4 Á íslensku: að öðru óbreyttu 
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hægt að stjórna nafnframleiðslu með breytingum í peningamagni. Að annarri forsendu 

viðbættri um að raunframleiðsla sé ákvörðuð óháð peningamagni í umferð og sé þannig 

ytri stærð er hægt að sjá samband peningamagns og verðbólgu þar sem aukning á 

peningamagni veldur verðbólgu og þannig gæti tvöföldun á peningamagni tvöfaldað 

verðlag. Ofangreind kenning um áhrif peningamálastefnu þ.e. stjórnun peningamagns á 

verðlag hefur mætt gagnrýni. Thornton benti til að mynda á að kenningin geri ekki ráð 

fyrir að raunframleiðsla við fulla atvinnu breytist með hagsveiflunni sem hann sagði ekki 

standast skoðun (Thornton, D.L., 1983). Betri kenning að hans mati væri að peningamagn 

hefði áhrif á raunframleiðslu og/eða verðlag til skemmri tíma en verðlag til lengri tíma. 

Enn fremur þurfi veltuhraði ekki að vera fastur til þess að stjórna megi nafnframleiðslu 

með peningastefnu. Hann þurfi aðeins að vaxa hægt og stöðugt. Samband vaxtar í 

veltuhraða og í raunframleiðslu hefur áhrif á hversu mikill vöxtur getur orðið í 

peningamagni án þess að verðstöðugleiki raskist. Því hægari sem vöxtur veltuhraða er 

miðað við vöxt í raunframleiðslu því hraðari getur vöxtur peningamagns verið án þess að 

raska verðstöðugleika. Að þessu gefnu er hægt að sjá að stefnumótendur þurfa að vera 

meðvitaðir um hegðun veltuhraða ef þeir á annað borð vilja gera vöxt nafnframleiðslu 

stöðugan.  

2.1.1 Mismunandi mælikvarðar á veltuhraða 

Breytingum á veltuhraða er hægt að skipta annars vegar eftir varanleika, þ.e. 

tímabundnar eða varanlegar breytingar og hins vegar eftir sniði breytinganna þ.e. hvort 

þær séu af stigi (e. level) eða í vexti. Tegund breytinganna skiptir máli fyrir 

stefnumótendur þar sem mismunandi breytingar kalla á ólíkar aðgerðir. Ef breytingin er 

varanleg og þekkt er hægt að beita uppbótabreytingu í peningum til þess að koma í veg 

fyrir að breytingin í veltuhraða hafi áhrif á Y (hér er gert ráð fyrir langtíma hlutleysi 

peninga) . Hagstærðirnar eru tengdar og hefur því varanleg breyting á einni stærð 

varanleg áhrif á aðrar stærðir. Ef stefnumótendur eru ekki sammála þeirri breytingu sem 

verður í einni hagstærð verða þeir að gera einhverja breytingu á móti. Ef breytingin er 

tímabundin hafa stefnumótendur tvo kosti. Þeir geta annars vegar breytt vexti 

peningamagns tímabundið sem gæti verið varasamt þar sem óvíst er hve lengi breytingin 

varir og hve mikið skuli gera eða hins vegar gert ekkert þar sem mikil óvissa er um eðli 

breytinganna og inngrip geta aukið óstöðugleika í nafntekjum. Dæmi: Stefnumótendur 
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sjá lækkun á veltuhraða sem þeir halda að muni ganga til baka eftir einn ársfjórðung eða 

tvotvo. Ef peningamálayfirvöld vilja koma í veg fyrir að áhrifin smitist tímabundið yfir í 

nafnframleiðslu þá munu þeir vilja auka vöxt peningamagns til þess að viðhalda vexti í 

nafnframleiðslu og síðar draga úr vexti peningamagns þegar veltuhraði gengur til baka. 

Aðeins sú staðreynd að gögn um hagstærðir koma eftir á en ekki í rauntíma gerir 

stefnumótendum erfitt fyrir að leggja mat á hvenær þessar tímabundnu breytingar taka 

nákvæmlega enda og erfitt er að skilja með vissu hvaða áhrifaþættir liggja að baki 

breytingunum. Auk þess er fyrir sömu sakir erfitt að meta hvort um sé að ræða 

tímabundnar eða varanlegar breytingar. 

Breytingar á veltuhraða geta verið á stigi eða vexti hans. Mynd 1 er skýringarmynd fyrir 

breytingu á stigi veltuhraða og mynd 2 er skýringarmynd fyrir breytingu á vexti 

veltuhraða. Ef breyting verður á stigi veltuhraða, hann lækkar eða hækkar um ákveðinn 

fasta, sem getur verið vegna tímabundinnar lækkunar á verðbólgu og/eða 

raunframleiðslu er best fyrir stefnumótendur að gera ekkert vegna þess að tímabundin 

breyting á vexti peningamagns myndi valda óbreytilegum vexti í landsframleiðslu 

(Thornton, D.L., 1983). Til lengri tíma litið myndi veltuhraðinn ná fyrri vexti og þar með 

landsframleiðsla að nafnvirði einnig.  

Ef breyting verður á vexti veltuhraða (eins og á mynd 2 þar sem hallatalan breytist) 

sem getur verið vegna breytinga á vexti verðlags (verðbólgu) er nauðsynlegt að breyta 

vexti peningamagns í samræmi við það þar sem það getur valdið tímabundinni breytingu 

í vexti í raunframleiðslu 5(Thornton, D.L., 1983). Ef ekki er brugðist við breytingunni verður 

varanleg breyting í vexti verðlags auk þess sem vöxtur í raunframleiðslu getur dregist 

tímabundið saman.  

 

5 Gefum okkur að seðlabanki stjórni vexti peningamagns í umferð  
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Mynd 1: Breyting á stigi veltuhraða við tíma t 

 

  

Mynd 2: Breyting á vexti veltuhraða við tíma t 
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2.2 Er í raun hægt að spá fyrir um veltuhraðann?  

Veltuhraði er áhugavert fyrirbæri og hagfræðingar hafa lengi vel leitast við að spá fyrir 

um þróun þess.  Á seinni hluta seinustu aldar tókst skammtímaspálíkönum ekki að spá 

fyrir um veltuhraða. Með stofnanatilgátu sinni töldu Bordo og Jonung (1989) sig hafa leyst 

þann vanda. En veltuhraði hefur ekki aðeins verið rannsakaður með tilliti til breytinga í 

öðrum stærðum eins og fjallað var um á undan heldur hefur tímaröð veltuhraða líka verið 

rannsökuð sem slembiferli (e. stochastic process), þ.e. ekki með tilliti til þróunar í öðrum 

stærðum. Með því er leitast eftir að sjá hvort í raun sé grundvöllur fyrir framreikningsspá 

þ.e. hvort hægt sé að spá fyrir um gildi hans í framtíð. Hagfræðingar höfðu áður 

hugmyndir um að veltuhraði færi lækkandi sem er kannski ekki svo fjarri lagi þar sem dýpt 

fjármálamarkaða varð meiri með aukinni þróun en dýpt er andhverfa veltuhraða. Mætti 

því hugleiða hvort veltuhraði hafi ekki eitthvert markgildi, varla getur hann þróast neðar 

en núll. Gould og Nelson (1974) vildu að menn gættu sérstakrar varúðar áður en þeir 

drægju ályktanir um lækkun veltuhraða eingöngu á grundvelli sögulegra gagna. En í þeirra 

rannsóknum var hið augljósa sögulega „rek“ í veltuhraða ekki tölfræðilega marktækt. 

Nýrri rannsóknir benda til að þrátt fyrir fjármálanýjungar hafi veltuhraði fylgt lækkandi 

leitni (e. trend) á síðustu tveimur áratugum og marktæk breyting greindist í veltuhraða í 

kringum upphaf fjármálakreppunnar (Jung, A., 2017).  

Niðurstöður rannsókna á veltuhraða sem slembiferli voru að samanlögð áhrif annarra 

breytna er til þess að breyting í veltuhraða er í meginatriðum án fylgni. Þetta þýðir að 

aðeins núverandi athugun kemur til með að skipta máli fyrir spá. Í grein sinni fara þeir 

síðan lauslega yfir núlltilgátur sem hægt væri að nota til þess að prófa fyrri tilgátur um 

veltuhraða og það sem er hvað áhugaverðast er að almenna niðurstaða þeirra er að í 

samhengi tilgátna um veltuhraða samrýmast bæði móneterískar og Keynsískar tilgátur 

hugmyndinni um slembigöngu veltuhraða. (Gould, J. P., & Nelson, C. R., 1974) 

  



17 

2.3 Áhrifaþættir veltuhraða 

2.3.1 Stofnanabreytingar 

Tækniframfarir eru stöðugar og stofnanir þróast með þeim. Í ákvarðanatöku sinni taka 

fyrirtæki og einstaklingar mið af stofnanaumgjörð hagkerfisins og því hafa breytingar í 

þeim óhjákvæmilega áhrif á veltuhraða peninga. Tilgáta um áhrif stofnanabreytinga (e. 

institutional changes) kemur frá Bordo og Jonung (1989) sem rannsökuðu veltuhraða M2 

í nokkrum löndum og sáu hvernig veltuhraði M2 hafði U-laga þróun hjá flest öllum löndum 

í gagnasettinu yfir tímabilið frá lok 19. aldar til rétt eftir seinni heimsstyrjöld. Í grunninn 

segir tilgátan að til þess að spá fyrir um veltuhraða þurfi að útskýra breytingar a honum 

og gera ráð fyrir breytingum í stofnanaumgjörð hagkerfisins. Þróunina vildu þeir skýra 

með stofnanabreytingum, auk raungildis landsframleiðslu og vaxta. Lækkun veltuhraða 

væri vegna peningavæðingar og útbreiðslu viðskiptabankastarfsemi og hækkun væri 

vegna fjárhagslegrar fágunar (e. financial sophistication) og aukins stöðugleika í 

hagkerfinu. Samkvæmt þeim takast  þessi tvö sett af stofnanabreytum á og afstaða hvors 

setts til hins ráði hvort veltuhraðinn lækki eða hækki. U-laga form þróunar þýddi þá að 

fyrst hefði peningavæðing orðið til þess að lækka veltuhraða og síðan hafi þróun í 

fjármálakerfinu og aukinn stöðugleiki orðið til þess að veltuhraði hækkaði.  

2.3.1.1 Hvernig er hægt að prófa fyrir þessum breytingum? 

Til að gera ráð fyrir breytingum á fjármálalegum stofnunum bættu Bordo og Jonung 

(1989) fjórum breytum við hið hefðbundna veltuhraða líkan sem voru umboðsbreytur6 

fyrir áður nefnda áhrifaþætti sem voru: peningavæðing, útbreiðsla viðskiptabankanna (e. 

proliferation of commercial banking), þróun fjármálakerfisins, og stöðugleiki og öryggi; 

breyturnar voru: 

➢ Hlutfall vinnuafls sem starfar í atvinnugreinum utan landbúnaðar   

➢ Gjaldeyris-peninga hlutfall (currency-money ratio)  

➢ Hlutfall fjármálalegra eigna sem ekki eru í bönkum af heildarfjármálaeignum 

 

6 Umboðsbreytur (e. proxy variable) eru breytur sem eru notaðar til þess að ná utan um einhver 

ómælanleg áhrif, þannig væri fjöldi tannbursta á heimili umboðsbreyta fyrir hversu margir búa  í tilteknu 

húsi 
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➢ 6 ára hreyfanlegt staðalfrávik (e. moving standard deviation) fyrir árlegan vöxt 
í framleiðslu á mann og samneyslu (e. governent expenditures) sem hlutfall af 
landsframleiðslu. 

Í líkanagerð sinni fundu þeir að við það að bæta við stofnanabreytu þá varð matið þeirra 

betra og stofnanabreytingar tölfræðilega marktækar. 

Upphaflega líkanið fyrir veltuhraða var:  

𝐥𝐨𝐠 𝑽 = 𝑩𝟎 + 𝑩𝟏 𝐥𝐨𝐠 (
𝒀

𝑷𝑵
)

𝒑
+ 𝑩𝟐𝒊 + 𝑩𝟑 𝐥𝐨𝐠 𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 + 𝒆   ( 7 ) 

þar sem log er náttúrlegi lógaritminn og 𝑉 = (
𝑃𝑌

𝑀2
)  er veltuhraðinn miðað við M2,(

𝑌

𝑃𝑁
)

𝑝
 

eru raunvirði varanlegra tekna á mann (þar sem p stendur fyrir permanent), 𝑖 eru 

viðeigandi vextir sem segja til um fórnarkostnað peningaeigna. Cycle stendur fyrir hlutfall 

mælanlegra rauntekna á mann og varanlegra rauntekna á mann og hækkar í uppsveiflu 

og lækkar í niðursveiflu og tekur því mið af áhrifum hagsveiflu á veltuhraða.   

Að viðbættum umboðsbreytum er líkanið: 

𝐥𝐨𝐠 𝑽 =  𝑩𝟎 + 𝑩𝟏 𝐥𝐨𝐠 (
𝒀

𝑷𝑵
)

𝒑
+ 𝑩𝟐𝒊 + 𝑩𝟑 𝐥𝐨𝐠(𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆) + 𝑩𝟒 𝐥𝐨𝐠 (

𝑳𝑵𝑨

𝑳
) + 𝑩𝟓 𝐥𝐨𝐠 (

𝑪

𝑴
) +

𝑩𝟔 𝐥𝐨𝐠 (
𝑻𝑵𝑩𝑭𝑨

𝑻𝑭𝑨
) + 𝑩𝟕 𝐥𝐨𝐠(𝑺𝒚) + 𝒆      

 ( 8 ) 

þar sem  (
𝐿𝑁𝐴

𝐿
) er hlutfall vinnuafls sem starfar ekki í landbúnaðargreinum, (

𝐶

𝑀
) er mynt-

peninga hlutfalliðið, (
𝑇𝑁𝐵𝐹𝐴

𝑇𝐹𝐴
) er hlutfall fjármálaeigna sem eru ekki í bönkum á móti 

heildar fjármálalegum eignum, 𝑆𝑦  er 6 ára breytilegt staðalfrávik í árlegum breytingum í 

rauntekjum á mann.  

Niðurstöður þeirra á formerkjum stuðlanna var í samræmi við það sem þeir bjuggust 

við. Breytan (
𝐿𝑁𝐴

𝐿
) hafði neikvætt formerki því að fylgnin á milli hlutfallsins og 

peningaeftirspurnar er neikvætt þar sem stofnanabreytingar sem draga úr eftirspurn eftir 

frumlegum atvinnugreinum ættu að auka eftirspurn eftir peningum sem lækkar 

veltuhraða. Breytan (
𝐶

𝑀
) hafði jákvæð formerki þar sem það hefur neikvæða fylgni við 

útbreiðslu peningahagkerfisins en útbreiðslan dregur úr veltuhraða.  Breytan (
𝑇𝑁𝐵𝐹𝐴

𝑇𝐹𝐴
) 

hafði  jákvætt formerki  og var skýringin þeirra sú að aukin fjárfesting í fjármunum sem 

eru ekki innan bankakerfisins ætti að draga úr peningamagni í umferð og þar með auka 



19 

veltuhraða. Breytan 𝑆𝑦   hafði neikvætt formerki en var aðeins tölfræðilega marktæk fyrir 

Bretland. Skýringin á neikvæðu formerki var að aukin óvissa um framtíðina hefði í för með 

sér aukningu í 𝑆𝑦  sem veldur aukningu í eftirspurn eftir peningum þar sem fólk er óvisst 

um lausafjárþörfina sína og veltuhraðinn mun því lækka. 

Niðurstöður þeirra voru að stofnanabreytingar hefðu marktæk áhrif á veltuhraða 

peninga. Ályktuðu þeir að þessi niðurstaða gæti þýtt að ef ekki væri tekið mið af 

breytingum í þróun veltuhraða vegna stofnanabreytinga gæti það raskað langtíma 

verðstöðugleika.  

2.3.2 Kreditkortavelta 

Aukning í í notkun kreditkorta getur minnkað vilja til þess að vera með peninga og þar 

með aukið veltuhraða (Thornton, D. L., 1983). Kreditkort gefur fólki færi á að safna 

skuldum yfir mánuðinn og borga svo skuldina við kortafyrirtækið í lok mánaðar eftir að 

það fær útborgað frá vinnuveitanda og kortafyrirtækið borgar fyrirtækjunum sem 

viðkomandi átti í viðskiptum við í mánuðinum. Kreditkort minnka þannig peningamagn í 

umferð og það sem minnkar peningamagn í umferð hefur neikvæð áhrif á veltuhraða að 

öðru óbreyttu. 

2.3.3 Töf í áhrifum peninga á tekjur 

Ef peningamagni er breytt getur orðið töf á áhrifum þess á nafnframleiðslu og þess vegna 

verður breyting í veltuhraða peninga. Þannig gæti hraður vöxtur í peningamagni orðið til 

þess að veltuhraði lækkar tímabundið áður en nafnframleiðsla tekur við sér og veltuhraði 

hækkar (Thornton, D.L., 1983). Ef veltuhraði lækkar í kjölfar samdráttar í hagkerfinu getur 

ástandið versnað ef peningayfirvöld auka peningamagn hratt til þess að örva hagkerfið 

þar sem það mun draga enn frekar úr veltuhraða þar sem nefnarinn í jöfnu veltuhraða 

hækkar og nafnframleiðsla tekur ekki við sér strax. Gerðist það í Covid-19? Það verður 

skoðað síðar í umfjölluninni. 

2.3.4 Viðskiptakostnaður, munurinn á raun og æskilegri peningaeign 

Peningamagn í umferð ræðst af framboði og eftirspurn eftir peningum. Seðlabankar geta 

haft áhrif á peningaprentun (framboðshlið) en það eru síðan efnahagsaðilar eins og 

einstaklingar og fyrirtæki sem ráða eftirspurninni en framboð og eftirspurn eru ekki óháð. 

Þó svo að breyting verði á eftirspurn einstaklings eftir peningum er ekki víst að það verði 
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til þess að hann breyti peningaeign sinni. Við breytta eftirspurn sem getur orsakast af 

einhverju ytra áfalli eins og náttúruhamförum, breytingu olíuverðs eða farsótt þá breytist 

æskileg peningaeign hans. Í fullkomnum heimi þar sem ekki væri til staðar 

viðskiptakostnaður myndi sbr. Lögmáli Coase, einstaklingurinn breyta peningaeign sinni 

en þar sem við lifum í heimi viðskiptakostnaðar er ekki víst að hún muni breytast (Coase, 

1988). Það getur verið kostnaðarsamt að breyta peningaeign sinni en breytingin ræðst  af 

muninum á kostnaði þess að halda óbreyttri peningaeign við breytta eftirspurn (þar sem 

lausafjár þörf einstaklingsins hefur breyst) og að breyta peningaeign sinni. Því hærri sem 

kostnaður breytingarinnar er því hægari verður hún en rannsóknir benda til þess að 

breytingin sé hæg (Griliches, Z. , 1967). Eftir því sem breytingin er hægari því minni er 

vöxtur peningamagns í hlutfalli við framleiðslu og því mun veltuhraði aukast en stig 

veltuhraða aðlagast síðan með breytingunni. (Thornton,D.L , 1983) 

2.3.5 Áhættuálag  

Skv. Anderson, Bordo og Duca (2017) þá einkenndist Kreppan mikla (e. Great Depression) 

og hrunið 2008 af tveimur sjálfstyrkingar (e. self-reinforcing) þáttum sem voru mikil 

hækkun í áhættuálagi og flótti til gæða, sem mældur er í lækkun veltuhraða M2. Upphaf 

kreppu einkennist af skarpri hækkun í áhættuálagi og lækkun í veltuhraða en veltuhraði 

á það síðan til að hækka eftir því sem áhættuálag lækkar eftir kreppu. Skv. þeirra 

niðurstöðum hafði hækkun áhættuálags neikvæð áhrif á veltuhraða. Það er líklega vegna 

þess að þegar áhættan í hagkerfinu eykst þá fara fyrirtæki síður í fjárfestingar eða fólk að 

auka einkaneysluna sína og kaupa nýja bíla. Landsframleiðsla mun því dragast saman og 

veltuhraði lækka. 
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3 Íslenskt hagkerfi og fjármálasaga þess 

Nú hafa ýmsar hugmyndir um veltuhraða og áhrifaþætti hans verið reifaðar. En hvernig 

hefur hann þróast á Íslandi á árunum 1995-2021 og af hverju? Til þess að geta gert þróun 

veltuhraða og áhrifaþáttum hans skil er mikilvægt að skilja íslenskt hagkerfi og íslenskan 

fjármálamarkað og þær breytingar sem hafa orðið á umræddu tímabili. Þó svo að 

veltuhraði sé stærð sem hefur sömu fræðilegu skilgreiningu alls staðar þá er íslenskt 

hagkerfi og þar með íslenskur fjármálamarkaður frábrugðinn öðrum hagkerfum og 

fjármálamörkuðum sem mikilvægt er að taka mið af við greiningu á veltuhraða. Margar 

af þeim kenningum sem fjallað hefur verið um má nýta til skilnings á veltuhraða hér á 

landi. Til þess að skilja betur er þó mikilvægt að kynna sér fjármálasöguna hér á landi og 

verður því stiklað á stóru um það helsta sem átt hefur sér stað á tímabilinu frá 1995 og til 

2021 auk þess sem hin helstu einkenni Íslands í efnahagslegu samhengi verða reifuð. 

Íslenskt hagkerfi er mjög smátt í alþjóðlegu samhengi og hefur sinn eigin gjaldmiðil. 

Hagkerfið var lengi að þróast miða við mörg önnur nágrannaríki en þróaðist mjög hratt 

þegar að því kom. En ljóst er þegar litið er í baksýnisspegilinn að bankakerfið þróaðist 

mjög hratt frá upphafi bankabyltingarinnar. Aðdragandi þessarar byltingar var vaxtafrelsi 

árið 1985 og frelsi til fjármagnsflutninga við útlönd árið 1995. Árið 1998 markaði upphaf 

bankabyltingar þar sem til varð nútímalegur millibankamarkaður með krónur og gjaldeyri 

en við það jukust raunútlán á mann miða við verðlag. Auk þess varð einkavæðing 

bankakerfisins á árunum 1998-2003 og bindiskylda var lækkuð úr 4% í 2% árið 2003 

(Ríkisendurskoðun, 2003 og Seðlabanki Íslands, 2003 ). Ekki væri því vitlaust að spá því að 

mikill vöxtur hefði orðið í peningamagni í kjölfarið. 

Moody hækkaði lánshæfiseinkunn Íslands í Aaa í október 2002. Breytingin var vegna 

breyttrar aðferðafræði við mat á einkunninni þar sem greiðslugeta í erlendum og 

innlendum gjaldmiðlum var metin jöfn. Ísland hafði því Aaa lánshæfiseinkunn frá október 

2002 til maí 2008 (Seðlabanki Íslands, e.d.). Ef litið er í baksýnisspegilinn og þetta hugsað 

þá er spurning hvort það sé stöðugur grundvöllur fyrir forsendu um jafna greiðslugetu í 

erlendum og innlendum gjaldmiðli (hér er innlendur gjaldmiðill Bandaríkjadalur), íslenska 

krónan er smár gjaldmiðill sem aðeins er hægt að nota á Íslandi og því hlýtur einhver 

forsendubrestur eða þekkingarleysi að liggja að baki þessari ákvarðanatöku. Kannski er 
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Ísland hér undantekning og óheppilegt dæmi þar sem ljóst er að ekki eru allir „erlendir“ 

gjaldmiðlar svo smáir, kannski átti þessi breyting frekar við um aðra erlenda gjaldmiðla.  

Árið 2008 urðu þrír stærstu viðskiptabankar landsins gjaldþrota og Ísland lenti í 

tvíburakreppu, gjaldeyris- og bankakreppu. Mikil útrás hafði átt sér stað fyrir hrun og 

margir tóku lán í erlendri mynt en mikilvægur þáttur í fallinu var að íslensku bankarnir 

höfðu engan lántakanda til þrautavara í erlendri mynt, SÍ er aðeins lántakandi til 

þrautavara í íslenskri mynt og getur aðeins prentað krónur. Í október 2008 lækkaði Moody 

einkunnina niður í A1, í desember 2008 var hún komin í BAA1 og svo í Baa3 í nóvember 

2009. Einkunnin segir til um þá umfram áhættu sem felst í því að fjárfesta í íslenskum 

ríkisskuldabréfum í samanburði við bandarísk þar sem gert er ráð fyrir að 

gjaldþrotaáhætta hjá bandaríska ríkinu sé engin þ.e. engar líkur séu á að bandaríska ríkið 

verði gjaldþrota. Áhættuálagið hélst síðan hátt eftir hrunið og lækkaði síðan frá og með 

árinu 2015. Til þess að koma í veg fyrir mikla gengislækkun eftir mikla peningaprentun var 

komið á gjaldeyrishöftum (Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson, 2013). Þau voru ekki 

afnumin að fullu fyrr en 17. mars 2017 (Tryggvi Páll Tryggvason. 2017, 12. mars). 

3.1.1 Þróun verðbólgu 

Verðbólga hefur sveiflast á tímabilinu og náð góðum hæðum og lægðum. Verðbólgu 

þróun á Íslandi er mikilvæg í umfjöllun um fjármálasögu landsins sérstaklega þar sem 

peningamálastjórnun hér á landi hefur beinst að því að ná niður verðbólgu og viðhalda 

verðstöðugleika.  

Á tímabilinu 1989-2001 var einhliða fastgengi á Íslandi sem var gert með það markmið 

að minnka verðbólguna. Þetta fyrirkomulag lækkað verðbólgu úr 20% árið 1989 niður í 

1,5% árið 1992 og var þá krónan tengd við European Currency Unit. Verðstöðugleiki 

komst á. Í velgengninni spilaði Þjóðarsáttin árið 1990 lykilhlutverk. Með henni áttu allar 

starfsstéttir að fá sömu kauphækkun og kaupmáttarmarkmið yrðu í samhengi við 

verðbólguspár. Á mynd 7 sést að verðbólgan var lág í upphaf tímabils og varð neikvæð í 

nóvember 1994 eða -0,1%. En byrjaði síðan að vaxa árið 1999.  

Gengið fékk síðan að fljóta og til að halda verðbólgu niðri var komið á laggirnar 

verðbólgumarkmiði SÍ á árunum 2001-2008 þar sem stöðugt verðlag var skilgreint sem 

2,5% verðbólga á tólf mánuðum með vikmörk upp á 1,5% svo að verðbólgan mátti vera á 

bilinu 1-4%. Í kjölfar þessa markmiðs tók verðbólgan að lækka og náði loksins innan marka 
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í ágúst 2002 þegar hún var 3,2%. Í byrjun árs 2005 fór hún að fara út fyrir mörk og óx allt 

fram að toppi hennar í janúar 2009 þegar verðbólga komst í 18,6%. 

Eftir hrunið var enn verðbólgumarkmið en þó innan gjaldeyrishaftanna. Sést þróun 

þess tímabils á milli rauðu og svörtu lóðréttu línanna á mynd 7. Verðbólgan lækkaði eftir 

hrun en hækkaði í byrjun árs 2012 þegar hún fór hæst upp í 6,5%. Síðan lækkaði hún og 

það var ekki fyrr en eftir afnám haftanna sem hún byrjaði að hækka aftur. Við upphaf 

heimsfaraldurs kórónuveirunnar hækkaði verðbólgan sem er ef til vill vegna lækkunar 

stýrivaxta og aukinna umsvifa á fasteignamarkaði vegna hagstæðra vaxta á lánum, en 

verður skoðað nánar síðar í umfjöllun. 

Mynd 3: Meðal árleg verðbólga á Íslandi á árunum 1995-2021 (rauða línan er árið 2008, svarta árið 2017 
og bláa árið 2020) 

 

(Heimild: Seðlabanki Íslands) 

3.1.2 Ástarbréf  

Mikil peningaprentun átti sér stað á árunum 2003-2008 og gerðist það skv. Ásgeiri 

Jónssyni og Hersi Sigurgeirssyni (2013) helst af tveimur ástæðum. Annars vegar vegna 

lækkunar bindiskyldu árið 2003 úr 4% í 2% sem gert var með það að markmið að gera 

rekstrarumhverfi íslensku bankanna líkara því sem tíðkaðist í Evrópu en bindiskylda segir 

til um hversu mikið fé lánastofnanir skuli eiga bundið á reikningum Seðlabanka 

(Seðlabanki Íslands, 2003 og lög um Seðlabanka Íslands nr. 92/2019). Hins vegar vegna 

aukningar í endurhverfum viðskiptum og útgáfu svokallaðra „ástarbréfa“ sem voru 

skuldabréf útgefin af viðskiptabönkunum til að búa til veðhæfar eignir. Í grunninn þá 

skiptust viðskiptabankarnir á skuldabréfum eins og t.d. Glitnir keypti skuldabréf í 
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Kaupþing banka og öfugt7. Þeir notuðu svo skuldabréfin sem veð fyrir láni frá Seðlabanka 

og við það jókst M0 og M1 líklega líka þar sem peningamargfaldarinn stendur í stað (sjá 

mynd 4 þar sem appelsínugula línan er árið 2007).  Við þetta jókst peningamagn í umferð 

og hefði líklega ekki orðið svo mikið ef ekki hefði verið fyrir þessa tvo áhrifaþætti. 

Mynd 4: M0, M1 og peningamargfaldarinn M1/M0 á árunum 1995-2021 

 

(Heimild: Seðlabanki Íslands)  

 

7 Hér er um skáldað dæmi að ræða til útskýringar  
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4 Tilgátur og þróun 

4.1 Gögnin 

Við tölfræðilega greiningu verður notast við árleg gögn frá 1995-2021. Upplýsingar um 

landsframleiðslu á ári má finna á heimasíðu Hagstofunnar og gögn um peningamagn í 

umferð í hverjum mánuði má finna á heimasíðu Seðlabanka Íslands, en gildi fyrir 

peningamagn á ári er árlegt meðaltal byggt á mánaðarlegum gögnum. Fyrir gögn um 

stýrivexti og verðbólgu var eins árlegt meðaltal. Kreditkortavelta var á mánaðargrundvelli 

í gögnum og mánaðarleg gildi því lögð saman og árlegt gildi fengið sem síðan var deilt 

með landsframleiðslu.  Gögn um lánshæfiseinkunn og landsáhættuálag (e. country 

default spread) koma úr gagnagrunni Damodaran og verður í greiningunni notast við 

leiðrétt áhættuálag (e. adjusted default spread). Til þess að áætla vanskilaálag (e. default 

spread) styðst hann við lánshæfiseinkunn ríkissjóða í staðbundinni mynt (e. local 

currency) útgefið af Moody (Damodaran, 2022). 

Á gröfum markar rauða línan fjármálahrunið (2008), bláa línan afnám 

gjaldeyrishaftanna (2017) og svarta lína Covid-19 (2020).   

Í viðauka 2 má finna gröf fyrir þróun stærðanna á tímabili. Í viðauka 3 má síðan finna 

mynd af árlegri þróun vaxtar í veltuhraða, vaxtar í peningamagni, hagvexti (raunvirði) og 

verðbólgu. 

4.2 Þróun veltuhraða 

Mynd 4 sýnir tímaröð fyrir veltuhraða peningamagns M18 (V1 framvegis) á ársgrundvelli 

(í viðauka 2 má sjá gildi hans í töflu 4) en þar sést hvernig V1 lækkar í aðdraganda 

bankabyltingarinnar frá árunum 1995-1998. Með bankabyltingunni (á milli svörtu 

punktalínu og bláu punktalínu) þá lækkar hann, hækkar hann upp í 11,44 og lækkar aftur. 

Eftir einkavæðingu bankanna árið 2003 þá lækkar hann næstum samfellt fram til ársins 

2008 þegar hann tekur gildið 3,75.  Eftir það hækkar hann síðan næstum samfellt þar til 

hann tekur dýfu árið 2020 úr 6,17 í 4,64. Árið 2021 var hann 4,24 en seinast var hann svo 

lágur árið 2011 þegar hann var 4,11.  

 

8 M1 er peningamagn og samanstendur af seðlum og mynt í umferð og tékkareikningum 
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Mynd 5: Þróun veltuhraða M1 á árunum 1995-2021 

 

(Heimild: Hagstofa Íslands og Seðlabanki Íslands) 

4.3 Tilgátur 

Bordo og Jonung (1983) sögðu lækkun veltuhraða vera vegna peningavæðingar og 

hækkun vegna aukins stöðugleika og þróunar í fjármálakerfinu. Til þess að prófa 

stofnanatilgátuna hérlendis þarf að finna umboðsbreytur fyrir breytingunum sem þeir 

nefndu.  

Í þessari greiningu verður M0 sem hlutfall af nafnframleiðslu (m0py hér eftir) 

umboðsbreyta fyrir peningavæðingu í stað hlutfalls starfandi sem starfar utan 

landbúnaðar. Ástæðan er sú að í þessari greiningu er verið að fjalla um annað tímabil í 

sögunni (en Bordo og Jonung (1983) rannsökuðu) og þróun í landbúnaði hefur líklega ekki 

lengur eins marktæk áhrif svo hún sé hentug umboðsbreyta fyrir peningavæðingu. M0 er 

það peningamagn sem Seðlabankinn hefur mest áhrif á og því segir þessi breyta okkur 

hvað aukning í peningaprentun Seðlabanka sem hlutfall af nafnframleiðslu gerir fyrir 

veltuhraða M1. Skv. stofnanatilgátunni hefur peningavæðing neikvæðs fylgni við 

veltuhraða og við eigum því von á því að stuðullinn við m0py sé neikvæður. 

Næsta umboðsbreyta er grunnfé (M0) sem hlutfall af peningamagni (M1) (m0m1) sem 

er andhverfa peningamargfaldarans og hér umboðsbreyta fyrir útbreiðsla 

viðskiptabankanna. Það sem gerir þetta hlutfall áhugavert er að Seðlabankinn stjórnar M0 

en viðskiptabankarnir geta haft áhrif á M1 með aukningu í útlánum þó að M0 breytist 
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ekki. Ef hlutfallið lækkar þá eru viðskiptabankar að lána meira út í hlutfalli við grunnfé 

seðlabanka. Auk þess ætti lækkun kostnaðar við að halda í M1 vegna aukinnar þróunar 

að auka eftirspurt magn eftir M1, hækka M1, sem lækkar m0m1 og því helst lækkun 

m0m1 í hendur við fjármálalega þróun. Stærðin ætti að hafa jákvæða fylgni við veltuhraða 

þar sem fjármálaleg þróun hefur skv. stofnanatilgátunni jákvæð áhrif á veltuhraða.  

Fyrir fjármálalega þróun eða fágun verður árleg heildarkreditkortavelta sem hlutfall af 

landsframleiðslu (kredit) skýribreyta9 (e. explanatory variable). Kreditkort eru flóknari og 

hagkvæmari greiðslumiðlun heldur en reiðufé og meiri notkun á þeim er merki um 

fjármálalega þróun. Væntum því þess að aukin kreditkortanotkun þýði hærri veltuhraði 

því hún dregur úr eftirspurn eftir peningum.  

Til þess að taka mið af stöðugleika og öryggi er hægt að fylgjast með verðbólgunni og 

hagvexti þar sem minni verðbólga þýðir meiri stöðugleiki en auk þess verður prófað fyrir 

áhrifum lánshæfiseinkunnar á veltuhraða í öðru líkani.  

Þegar litið er á tímaröð veltuhraða á mynd 4 er hægt að sjá mynstur í upphækkun og 

lækkun í takt við stofnanabreytingar en tímaröðin er þó ekki einangruð fyrir áhrifum 

stofnanabreytinga og því ekki hægt að vera viss með því einu að horfa á myndina.  Þó er 

ekki ólíklegt að lækkunin í veltuhraða í aðdraganda bankabyltingarinnar hafi verið vegna 

peningavæðingar sem sést í hækkun M0/PY á mynd 8 í. Lækkun í kjölfar hrunsins hafi 

verið vegna mikillar aukningar í peningamagn vegna lækkunar bindiskyldu og aukningu í 

endurhverfanlegum viðskiptum.  

 

9 Skýribreyta er breyta sem lýsir breytingu í háðu breytunni. Háða breytan er hér veltuhraði peninga þar 

sem leitast verður við að finna breytur, skýribreytur, sem skýra breytingar á honum. 
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Mynd 6: Þróun veltuhraða og M0/PY á árunum 1995-2021 

(Heimild: Hagstofa Íslands og Seðlabanki Íslands) 

Ef tímaröð á mynd 4 er skoðuð er hægt að sjá hvernig veltuhraði hefur eins og hliðrast 

eða samþjappast. Ólíklegt er að veltuhraðinn muni ná sömu hæð og í byrjun tímabilsins. 

Einhver varanleg breyting virðist hafa orðið sem gæti einmitt verið stofnanabreyting. En 

svo virðist sem einhver þróunarleg breyting hafi orðið fram að hruni umfram smávægilega 

þróun eins og sést á tímabili eftir hrun. Veltuhraði náði hámarki á árunum 1970-1979 

þegar mikil verðbólga var og raunvextir -20% (Ásgeir Jónsson, 2013). Ef til vill hefur 

veltuhraði orðið fyrir varanlegum breytingum hér á landi og breyst úr því að vera á 

stærðargráðu 10-12 eins og var á árunum 1995-2003 í það að vera að stærðargráðu 4-6. 

Í kjölfar covid var mikil vaxtalækkun, stýrivextir sögulega lágir og því samræmist 

lækkun á veltuhraða því sem vænta mætti. Aukin peningavæðing dregur úr veltuhraða.  

4.3.1 Áhrifaþættir 

Auk fyrrnefndra breytna munu stýrivextir vera skýribreyta fyrir vexti. Vextir eru 

fórnarkostnaður peningaeignar, þ.e. á meðan maður geymir reiðufé þá er maður ekki að 

fá ávöxtun á féð sitt í bönkum. Hærri vextir þýða því að það er dýrara að hafa peningana 

í höndunum og fólk tímir ekki að taka peninginn út, því á meðan peningur er við hönd er 

hann ekki að njóta ávöxtunar í bönkum. Hækkun vaxta ætti því að hafa jákvæð áhrif á 

veltuhraða þar sem þau draga úr M og hækka PY. 
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Næsta breyta er árleg meðalverðbólga. Verðbólga rýrir virði peninga og hvetur því fólk 

til þess að nota þá. Verðbólga ætti því að hafa jákvæð áhrif á veltuhraða, ceteris paribus. 

Ef verðbólga er mikil þá kýs fólk heldur að nota peninginn sinn til neyslu eða fjárfestingar 

frekar en að geyma hann inn á bankabók eða undir kodda sem eykur PY og ætti því að 

auka veltuhraða.  

Hagvöxtur er önnur skýribreyta og segir til um uppsveiflur og niðursveiflur og almennt 

séð eykst veltuhraði í uppsveiflu og dregst saman í niðursveiflu. Álykta mætti því að 

hagvöxtur hafi jákvæð áhrif á veltuhraða.  

Til þess að draga tilgáturnar saman þá ættu stýrivextir að hafa jákvæð áhrif á 

veltuhraða, verðbólga jákvæð, hagvöxtur jákvæð, m0m1 neikvæð, m0py neikvæð, kredit 

jákvæð.   
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5 Tölfræðileg greining: Standast tilgátur tölfræðilega? 

Við tölfræðilega greiningu verður notast við aðferð minnstu kvaðratrótar (e. ordinary 

least square) til þess að meta áhrifaþætti veltuhraða auk þess sem notast verður við 

Durbin-Watson próf til þess að prófa fyrir fyrstu gráðu sjálffylgni10. Að lokum verður 

myndrænni túlkun beitt á tilgátu um mikilvægi vaxtar í veltuhraða og raunframleiðslu 

þegar ákvarða á vöxt peningamagns innan verðstöðugleikamarkmiðs.  

5.1 Greining með aðferð minnstu kvaðratrótar (OLS) 

Fyrsta tilgátan er að veltuhraða megi lýsa með fallinu: 

𝑽(𝒊, 𝒑𝒊, 𝒗𝒐𝒙𝒕𝒖𝒓, 𝒎𝟎𝒑𝒚, 𝒎𝟎𝒎𝟏, 𝒌𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕)    ( 9 ) 

þar sem i eru stýrivextir (í %) , pi er verðbólga (í %), voxtur er hagvöxtur (í %), m0py er 

hlutfall M0 og PY (í %), m0m1 er hlutfall M0 og M1 (í %) og kredit er hlutfall 

heildarkreditkortaveltu af landsframleiðslu (í %). Til þess að prófa hvort þessir þættir hafi 

áhrif á veltuhraða eru sett fram 7 líkön þar sem við byrjum með eina skýribreytu og 

bætum svo við öðrum breytum smám saman. Líkönin eru þessar jöfnur: 

𝑽𝟏 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏𝒊 + 𝒆         ( 10 ) 

𝑽𝟏 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏𝒊 + 𝒃𝟐𝒑𝒊 + 𝒆        ( 11 ) 

𝑽𝟏 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏𝒊 + 𝒃𝟐𝒑𝒊 + 𝒃𝟑𝒗𝒐𝒙𝒕𝒖𝒓 + 𝒆      ( 12 ) 

𝑽𝟏 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏𝒊 + 𝒃𝟐𝒑𝒊 + 𝒃𝟑𝒗𝒐𝒙𝒕𝒖𝒓 + 𝒃𝟒𝒎𝟎𝒑𝒚 + 𝒆    ( 13 ) 

𝑽𝟏 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏𝒊 + 𝒃𝟐𝒑𝒊 + 𝒃𝟑𝒗𝒐𝒙𝒕𝒖𝒓 + 𝒃𝟒𝒎𝟎𝒎𝟏 + 𝒆    ( 14 ) 

𝑽𝟏 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏𝒊 + 𝒃𝟐𝒑𝒊 + 𝒃𝟑𝒗𝒐𝒙𝒕𝒖𝒓 + 𝒃𝟒𝒎𝟎𝒑𝒚 + 𝒃𝟓𝒎𝟎𝒎𝟏 + 𝒆  ( 15 ) 

𝑽𝟏 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏𝒊 + 𝒃𝟐𝒑𝒊 + 𝒃𝟑𝒗𝒐𝒙𝒕𝒖𝒓 + 𝒃𝟒𝒎𝟎𝒑𝒚 + 𝒃𝟓𝒎𝟎𝒎𝟏 + 𝒃𝟔𝒌𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕 + 𝒆 ( 16 ) 

𝑽𝟏 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏𝒊 + 𝒃𝟐𝒑𝒊 + 𝒃𝟑𝒗𝒐𝒙𝒕𝒖𝒓 + 𝒃𝟒𝒎𝟎𝒑𝒚 + 𝒃𝟓𝒎𝟎𝒑𝒚 + 𝒃𝟔𝒌𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕 + 𝒕 + 𝒆       
 ( 17 ) 

þar sem V1 er veltuhraði M1. Köllum líkan lýst með jöfnu 12 upphaflegt líkan. 

  

 

10 það eru einhverjir áhrifaþættir sem ekki er gert ráð fyrir í líkaninu sem hafa áhrif á veltuhraðann og 

eru fylgnir á milli ára. 



31 

Tafla 1 : OLS mat á líkani 10 til 17 

Háð stærð: V1         

  (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Fasti 
(t-gildi) 

6,71706**
* 
(4,735) 

6,8104*** 
(5,808) 

6,6185*** 
(5,164) 

12,9322*** 
(5,760) 

-0,1102 
(-0,094) 

5,6681*** 
(6,716) 

14,5443*** 
(6,829) 

14,0410*** 
(7,737) 

Vextir 
(t-gildi) 

0,07774 
(0,423) 

0,6070** 
(2,852) 

0,5616* 
(2,100) 

0,4797* 
(2,124) 

0,0654 
(0,401) 

0,0279 
(0,371) 

0,0931* 
(3,307) 

0,0070 
(0,152) 

Verðbólga 
(t-gildi) 

  -0,9111** 
(-3,552) 

-0,8223** 
(-2,950) 

-0,1896 
(-0,619) 

-0,4410* 
(-2,707) 

0,070386 
(0,747) 

-0,0144 
(-0,293) 

-0,0264 
(-0,632) 

Hagvöxtur 
(t-gildi) 

    -0,0021 
(0,990) 

-0,1013 
(-0,751) 

0,0910 
(1,041) 

0,0010 
(0,024) 

0,0388 . 
(1,930) 

0,0536** 
(3,000) 

M0/PY 
(t-gildi) 

      -176,868** 
(-3,204) 

  -1,4977*** 
(-8.917) 

-1,1493 *** 
(-12,306) 

-0,9481*** 
(-8,820) 

M0/M1 
(t-gildi) 

        27,822*** 
(7,154) 

0,2604*** 
(14,484) 

0,1837*** 
(11,142) 

0,1745*** 
(12,143) 

Kredit 
(t-gildi) 

      -0,4899*** 
(11,142) 

-0,4233*** 
(-4,375) 

T 
(t-gildi) 

       -0,0547* 
(-2,767) 

R-squared  0,0071  0,3492  0,3165 0,5408  0,8011 0,9600 0,9895 0,9929 

Adjusted 
r-squared 

 -0,0326  0,2949  0,2233 0,4534  0,7633 0,9500 0,9858 
 

0,9898 

Fjöldi 
athuganna 

26 26 26 26 26 26 26 26 

DW 
(p-gildi) 

 0,07858 
(0) 

 0,49876 
(0) 

 0,47027(0
) 

0,50435 
(0) 

 0,85399 
(0,002) 

0,63565 
(0) 

1,82061 
(0,224) 

2,140276 
(0,52) 

Residual 
standard 
error 

 3,2  2,644  2,652 2,202  1,449 0,6657 0,311 0,2636 

p-gildi F-
prófs 

 0,6761  0,005777  0,03589 0,001885  4.061e-07 2.79e-13 7,526e-16 5.738e-16 

*** þýðir að stuðull er tölfræðilega marktækt frábrugðnir núlli með 99,9% vissu, **með 99% vissu, 
*með 95% vissu, .með 90% vissu 

5.1.1.1 Niðurstöður líkansins 

Niðurstöður líkanna má sjá í töflu 1. Stuðull við vextir er jákvæður í öllum líkönum þar 

sem hann er tölfræðilega marktækur sem segir okkur að veltuhraða aukning er fylgin við  

stýrivaxta hækkun að öðru óbreyttu. Verðbólga hefur neikvæðan stuðull í líkönum þar 

sem sú skýribreyta er tölfræðilega marktæk en það er aðeins í líkönum 11, 12 og 14 sem 

eru 3 af 7 líkönum sem skýribreytuna má finna í. Mat á stuðlinum kemur á óvart. 

Verðbólga ætti að draga úr vilja fólks til þess að eiga laust fé og því ætti veltuhraði að hafa 

jákvæða fylgni við verðbólguaukningu og stuðullinn því að vera jákvæður. Hagvöxtur 

hefur aðeins tölfræðilega marktækan stuðul í líkani 16 og 17 og er stuðullinn þá jákvæður 

sem kemur ekki á óvart, og þetta staðfestir því að veltuhraða aukning sé jákvætt fylgin 

við hagsveifluna og aukist í uppsveiflu. Stuðullinn við m0py er neikvæður og tölfræðilega 
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marktækur sem segir okkur að aukning í reiðufé sem hlutfall af landsframleiðslu hefur 

neikvæða fylgni við veltuhraða. Stuðullinn við breytuna m0m1 er tölfræðilega marktækur 

í öllum líkönum þar sem hún kemur fyrir og hefur jákvætt formerki sem er eins og við var 

að búast. Stuðullinn við kredit er neikvæður og marktækur. Ef aukning í notkun 

kreditkorta hefur nógu mikil áhrif á samdrátt í M1 þá ætti fylgni kredit veltuhraða að vera 

jákvæð þar sem þegar kreditkortavelta eykst => lækkar M1 og kredit hækkar og V1 

hækkar (sjá jöfnu (18) og (19)) og fylgni milli kredit og V1 er jákvæð. Ef áhrif PY eru meiri 

þá ætti kredit að hafa neikvæð áhrif á veltuhraða þar PY hækkar => kredit lækkar og V1 

hækkar (sjá jöfnu (18) og (19)): 

𝒌𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕 =
𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒌𝒐𝒓𝒕𝒂𝒗𝒆𝒍𝒕𝒂

𝑷𝒀
    ( 18 ) 

𝑽𝟏 =
𝑷𝒀

𝑴𝟏
     ( 19 ) 

Því er ljóst að áhrif breytinga í PY eru meiri og breytan kredit hefur neikvæða fylgni við 

veltuhraða. Stuðullinn við t er neikvæður og marktækur svo að veltuhraði hefur neikvæða 

leitni með tímanum.  

Í líkönum 10 til 15 er prófstærð Durbin Watsson prófsins (DW í töflu) lág sem gefur 

vísbendingu um jákvæða fyrstu gráðu sjálffylgni sem þýðir að það eru einhverjir 

áhrifaþættir sem ekki er gert ráð fyrir í líkaninu sem hafa áhrif á veltuhraðann og eru 

fylgnir á milli ára.  Í líkönum 16 og 17 er prófstærðin mun betri og p-gildi DW í líkani 16 er 

0,224 svo að ekki er hægt að hafna núlltilgátu um enga fyrstu gráðu sjálffylgni og því 

ályktum við að engin fyrsta  gráðu sjálffylgni sé í líkaninu. Í líkani 17 er p-gildi DW 0,5 svo 

að það ekki er heldur sjálffylgni í því líkani. Þetta eru góðar fréttir. Í því líkani höfum við 

breytuna t sem gerir ráð fyrir mögulegri línulegri leitni líkansins yfir tíma. Ef leitni er í líkani 

er ekki hægt að taka mark á tölfræðiprófum og gildi útskýringarmáttar (R-squared) og 

ályktum við að það sé hægt hér.  

Milli líkana 10 til 12 eykst útskýringarmátturinn (R-squared) og eftir það er stökum 

skýribreytum bætt við upphaflega líkanið og þá eykst útskýringarmátturinn í hvert sinn 

en mismikið. Mestur er útskýringarmátturinn í líkani 17 þar sem skýribreytu m0py, m0m1 

og kredit er bætt við upphaflegt líkan. Þó ber að varast að í fyrstu líkönunum er líklega 

sjálffylgni svo ekki er víst að hægt sé að taka mark á gildi útskýringarmáttsins í þeim 

líkönum, en getum það líklega í líkani 16 og 17. 
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Staðalfrávik leifarliðarins (e. residual standard error) fer lækkandi eftir því sem 

breytum fjölgar í upphaflega líkaninu og lækkar svo mismikið eftir auka breytum og er 

lægst í líkani 17 þar sem það er 0,2636. Stærðin segir hversu langt matið er frá sanna 

gildinu og því viljum við hafa það lágt.  

Líkan 17 gefur gott mat, allir stuðlarnir nema stuðull við verðbólgu eru marktækir, 

útskýringarmátturinn er góður (99,29%), ekki er fyrstu gráðu sjálffylgni eða leitni og p-

gildi F-prófsins er lágt svo að hægt er að hafna núlltilgátu um að stuðlarnir séu jafnir núll 

á sama tíma. Þeir eru því marktækir á sama tíma. Niðurstöður þess líkans gefa vísbendingu 

um jákvæða fylgni milli veltuhraða og stýrivaxta, jákvæða milli veltuhraða og hagvaxtar, 

neikvæða milli veltuhraða og m0py, jákvæða milli veltuhraða og m0m1, neikvæða milli 

veltuhraða og kredit. 
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5.1.2 Breytingar í áhættuálagi 

Næsta tilgáta er að lánshæfiseinkunn ríkissjóðs eða áhættuálag ríkissjóðs (e. country 

default spread) hafi áhrif á veltuhraða en til þess verður eftirfarandi líkan prófað: 

𝑽𝟏 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏𝒓 + 𝒃𝟐𝒎𝟎𝒎𝟏 + 𝒃𝟑𝑫𝑺𝟑 + 𝒃𝟒𝒕𝟐 + 𝒆   ( 20 ) 

þar sem V1 er veltuhraði, r eru stýrivextir, m0m1 er andhverfa peningamargfaldarans 

M1/M0, DS3 er áhættuálag ríkissjóðs í grunnpunktum (e. basis points) sem eru 

hundraðshluti úr prósentu og til að gera ráð fyrir mögulegri leitni í gögnum þá höfum við 

skýribreytu fyrir tíma: 

𝑡 ∈ {0, … , 21} 

Það sem er öðruvísi við þetta líkan og líkön í kafla 5.1.1. er að hér höfum við aðeins gögn 

frá árinu 2000. Hegðun breytna V1 og DS má sjá á mynd 6 

Mynd 7: Samanburður á V1 og áhættuálagi 

 

(Heimild: Damodaran, Hagstofa Íslands og Seðlabanki Íslands) 

Niðurstöður matsins má finna í töflu 2. Allir stuðlar eru tölfræðilega marktækir og 

útskýringarmáttur líkansins er góður en skv. honum lýsir líkanið um 88% af breytingunni 

í V1. Prófstærð Durbin-Watsson prófsins er um 1,39 sem bendir til þess að jákvæða fyrstu 

gráðu sjálffylgni megi finna í líkaninu.  Stuðull fyrir áhættuálag er neikvæður svo að 
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aukning áhættuálags hefur neikvæða fylgni við V1, stuðullinn við stýrivexti er neikvæður 

eins og áður og við m0m1 jákvæður auk þess sem leitnin er neikvæð. Sjálffylgni gerir það 

að verkum að ekki er hægt að taka mark á tölfræðiprófum en stuðull er enn óbjagaður. 

Getum því verið viss um fylgni milli skýribreyta og veltuhraða en getum ekki verið viss um 

útskýringarmátt, dreifni stuðla eða niðurstöður t- og F-prófa.  

Tafla 2: Niðurstöður OLS mats á líkani 20 

Háð stærð: V1 

  (20) 

Fasti 6,660901 *** 
(5,142) 

DS3 -0,005299 . 
(-2,043) 

r -0,287732 *** 
(-4,110) 

m0m1 0,161075 *** 
(5,482) 

t -0,208626 *** 
(-4,402) 

R-squared  0,8801 

Adjusted r-
squared 

 0,8519 

DW 
(p-gildi) 

 1,39742 
(0,008) 

Residual 
standard error 

0,8898 

p-gildi F-prófs 0,0004116 

*** þýðir að stuðull er tölfræðilega marktækt frábrugnir núlli með 99,9% vissu, **með 99% vissu, 
*með 95% vissu, .með 90% vissu 
 

Skv. líkani 20 hefur lánshæfiseinkunn ríkissjóðs neikvæða fylgni við veltuhraðann. 

Skilgreining á framleiðslu í opnu hagkerfi er: 

𝒀 = 𝑮 + 𝑰 + 𝑪 + 𝑵𝑿    ( 21 ) 

þar sem Y er landsframleiðsla, G er samneysla, C er einkaneysla og NX er mismunur á 

útflutningi og innflutningi sem tekur jákvæð  gildi ef útflutningur er meiri en innflutningur. 

Túlka má niðurstöðu líkansins sem svo að ef lánshæfiseinkunn ríkissjóðs lækkar og 

áhættuálag eykst er það fylgið því að fólk kjósi að halda í meiri pening í hlutfalli við tekjur 

sínar, eyða minna (C lækkar í jöfnu 21) eða fjárfesta minna (I lækkar í jöfnu 21).  
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5.2 Samanburður á tímabilum - Thornton 

Thornton (ásamt öðrum) hafði hugmynd um að ef vöxtur veltuhraða og landsframleiðslu 

væri svipaður þá þýddi það aukinn verðstöðugleiki. Því hægari sem vöxtur veltuhraða væri 

í samhengi við vöxt raunframleiðslu því hraðari gæti vöxtur peningamagns verið án þess 

að raska verðstöðugleika. Spurningin væri því: Þýðir minni munur á vexti Y og vexti V1 að 

vöxtur M gæti verið meiri? Til þess að athuga sanngildi þessarar tilgátu á Íslandi þá verður 

meðalvöxtur veltuhraða, peningamagns (M1) og landsframleiðslu auk meðalverðbólgu á 

þremur tímabilum: 1997-2002, 2003-2008, 2009-2014 og 2015-2020 bornir saman og 

sjást gildin í töflu 3 og á mynd 12 sést hvernig þær þróast.  

Tafla 3: Samanburður í meðalvexti hagstærða á tímabilum 

Meðalvöxtur 1997-2002 2003-2008 2009-2014 2015-2020 

V1 -0,61% -2,97% 1,23% -0,69% 

M1 3,29% 7,17% 0,07% 2,79% 

Y 4,45% 5,51% 1,10% 1,81% 

Meðal verðbólga  6,67% 5,79% 5,26% 2,52% 

Y-V1 5,06% 8,47% -0,13% 3,21% 

(Heimild: Hagstofa Íslands og Seðlabanki Íslands) 

Ef litið er á mynd 6 virðist hvorki of mikil fjarlægð (samanber tímabili 1 og 2) né of lítil 

fjarlægð (samanber tímabili 3) milli hagstærða skila sér í verðstöðugleika og 

meðalvegurinn (samanber tímabili 4) skila sér í verðstöðugleika. Erfitt er þó að fullyrða án 

tölfræðilegrar greiningar auk þess sem í öllum greiningum þar sem byggt er á sögulegum 

gögnum getur verið erfitt að greina á milli tilviljana og raunverulegra orsakasambanda. 

Margir þættir spila inn í og tíðarandinn er ólíkur milli tímabila. Spurning hvort 

meðalvegurinn gefi vísbendingu um stöðugleika sem helst í hendur við lága verðbólgu 

frekar en að beint orsakasamband sé þarna á milli? Tilgátan um þetta samhengi getur 

a.m.k. ekki verið afsönnuð. 
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Mynd 8: Samanburður á vexti veltuhraða, peningamagns, raunframleiðslu og verðlags á fjórum 
tímabilum 

 

(Heimild: Hagstofa Íslands og Seðlabanki Íslands) 
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6 Niðurstöður og hugleiðingar 

Í innganginum var ýmsum spurningum varpað fram. Niðurstöður tölfræðilegrar greiningar 

sýna að það eru ýmsar hagstærðir sem hafa fylgni við þróun veltuhraða. Stýrivextir hafa 

jákvæð fylgni við veltuhraða peninga sem er eins og við var að búast þar sem hækkun 

vaxta eykur fórnarkostnað peningaeignar. Verðbólga hefur neikvæða fylgni við 

veltuhraða sem kemur á óvart þar sem verðbólga ætti að draga úr vilja fólks til þess að 

geyma laust fé og hvetja því fólk til þess að nýta peninginn sinn til neyslu eða fjárfestingar. 

Því mætti velta fyrir sér hvort þetta gefi vísbendingu um villu í matinu. Í þeim líkönum þar 

sem verðbólga hafði marktækan stuðul var vísbending um fyrstu gráðu sjálffylgni sem 

ætti aðeins að bjaga mat á dreifninni en ekki stuðlinum. Hagvöxtur hefur skv. 

niðurstöðum jákvæða fylgni við veltuhraða sem gefur vísbendingu um að neysla, 

fjárfesting og annað í jöfnu (21) aukist við aukinn hagvöxt og fólk kjósi að geyma minni 

pening í hlutfalli við tekjur sínar. Hlutfall M0 og nafnframleiðslu hafði neikvæða fylgni við 

veltuhraða sem gefur vísbendingu um að aukin peningavæðing minnki veltuhraða sem er 

eins og stofnanatilgátan spáði fyrir um. Hlutfall M0/M1 hafði jákvæða fylgni við 

veltuhraða sem þýðir að aukin hagkvæmd í geymslu M1 í hlutfalli við M0 (sem lækkar 

hlutfallið þar sem M1 eykst) helst í hendur við lækkandi veltuhraða. Auk þess sem aukin 

útlánaþensla viðskiptabankanna í hlutfalli við grunnfé seðlabanka hafi neikvæða fylgni við 

veltuhraða. Kreditkortavelta sem hlutfall af landsframleiðslu hafði neikvæða fylgni við 

veltuhraða sem gefur vísbendingu um að áhrif PY á veltuhraða séu meiri en áhrif aukinnar 

kreditkortaveltu á stærð M1. Áhrif þróunar í greiðslumiðlun frá reiðufé til kreditkorta vegi 

þannig ekki nógu þungt svo að hlutfallið hafi neikvæða fylgni við veltuhraða. Áhættuálag 

ríkissjóðs hafði neikvæða fylgni við veltuhraða sem er það sem við var að búast þar sem 

fólk kýs að hafa meiri pening við hönd við aukna óvissu og áhættu og því ætti veltuhraði 

að lækka.  

6.1 Hversu gott var matið? 

Í líkönum 10-15 var vísbending um fyrsta stigs sjálffylgni og því er ekki hægt að taka mark 

á t- og F-prófum en matið á stuðlinum er óbjagað. Þetta þýðir því að við getum tekið mark 

á stuðlunum, en útskýringarmátturinn og t- og F – próf eru ekki endilega marktæk. Í 

líkönum 16 og 17 er ekki vísbending um sjálffylgni og tekið er tillit til mögulegrar leitni í 

líkani 17 með því að bæta við breytu fyrir tímann. Vandamál sjálffylgni og leitni virðist því 
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hafa leiðrétt sig í stærsta líkaninu. Eitt ber þó að nefna. Ekki var prófað fyrir sístæðni 

breytnanna, en ef breytur eru ekki ósístæðar getur matið gefið falskt samband. Í stað þess 

að það sé raunverulegt samband á milli breytna þá sé til dæmis einhver þriðji þáttur sem 

stjórnar þeim báðum. Með því að hafa bætt við leitni breytu í líkan 17 vonumst við þó til 

þess að hluti þessa vandarmáls sé leyst. Þetta mætti samt skoða nánar.  

6.2 U-laga og stofnanabreytingar 

Bordo og Jonung könnuðu þróun veltuhraða í ýmsum löndum og sáu U-laga þróun í öllum 

löndum. Á það líka við á Íslandi? Ef litið er á mynd 1 sést að veltuhraðinn lækkaði áður en 

hann hækkaði og er því U-laga. Þeir sögðu lækkun vera vegna peningavæðingar og 

hækkun vegna aukinnar þróunar í fjármálageiranum og aukins stöðugleika, það virðist 

eiga við um Ísland. Því er hægt að álykta að veltuhraðinn á Íslandi hafi þróast U-laga eins 

og í öðrum löndum vegna stofnanabreytinga. 

6.3 Hvers vegna lækkaði veltuhraðinn fyrir hrun? 

Þættir sem hafa neikvæða fylgni við veltuhraða eru:  

➢ lækkun stýrivaxta,  

➢ lækkun hagvaxtar,  

➢ lækkun m0m1,  

➢ hækkun m0py,  

➢ hækkun kredit, 

➢ hækkun DS.  

Á árunum 2003-2008 þá hegðuðu eftirfarandi breytur sér þannig að:  

➢ stýrivextir hækkuðu,  

➢ hagvöxtur jókst,  

➢ m0m1 lækkaði,  

➢ m0py hækkaði,  

➢ kredit hækkaði,  

➢ DS hækkaði. 
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Hreyfing breytnanna er hér mikið einfölduð, og miðað er við að setja línu á milli gildis sem 

var árið 2003 og 2008 og sé halli striksins jákvæður þýðir það hækkun og sé hann 

neikvæður þýðir það lækkun. Út frá þessum niðurstöðum mætti álykta að lækkunin í 

veltuhraða fyrir hrun hafi verið vegna lækkunar í m0m1, hækkun m0py, hækkun í kredit 

og hækkun DS. En eins og fram kom í kafla 3 þá varð mikil aukning í peningamagni á 

árunum 2003-2008 sem hafði óhjákvæmilega áhrif til lækkunar á veltuhraða. Á árunum 

2007 til 2008 þá jókst áhættuálag landsins og auk þess sem veltuhraðinn hækkaði mjög 

hægt eftir hrunið sem var kannski vegna þess hve mikið fjármagn var fast í þrotabúunum.  

6.4 Covid-19 

Fyrir árið 2020 hafði veltuhraði peninga upphallandi stefnu en tók síðan að lækka árið 

2020. Er það vegna þess að um ytra áfall var að ræða eða vegna þess að 

peningamálayfirvöld brugðust rangt við? Nafnframleiðslan lækkaði árið 2020 en náði svo 

hærra árið 2021 en það hafði verið 2019 en á sama tíma náði veltuhraðinn ekki að hækka 

árið 2021. Því er líklegt að peningamagnið sé að draga úr veltuhraðanum þar sem PY hefur 

náð fyrra gildi. Seðlabankinn hefur hækkað vexti að undanförnu eftir mikla vaxtalækkun í 

heimsfaraldrinum en það er spurning hvort peningamagn í umferð sé ekki enn of mikið 

og veltuhraði ætti að hafa hærra gildi. Vöxtur stærðanna má sjá á mynd 8. Af myndinni 

að dæma hefur hagvöxturinn tekið við sér frá lækkun hans árið 2020, dregið hefur úr vexti 

M1 síðan 2020 og vöxtur veltuhraða aðeins aukist frá 2020 en er enn neikvæður og frekar 

langt frá gildi sínu árið 2019. Verðbólgan hefur hækkað að undanförnu sem er ekki skv. 

markmiði SÍ. Þegar ritgerð er skrifuð er verðbólga komin upp í 7,2% (1. maí 2022) og 

samkvæmt umfjöllun ritgerðar ætti SÍ því að draga úr vexti peningamagns. Helsta 

stjórntæki SÍ eru stýrivextir og því er líklegt að SÍ muni hækka stýrivexti til þess að reyna 

að draga úr verðbólguþrýstingi. 
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Mynd 9: Samanburður á vexti stærða á árunum 2018-2021 (verðbólga fylgir hægri ás) 

 

(Heimild: Hagstofa Íslands og Seðlabanki Íslands) 

6.5 Er veltuhraði áttaviti peningastefnu? 

Veltuhraði gefur stefnumótendum mikilvægar upplýsingar. Ef peningamagn í umferð er 

aukið en veltuhraði breytist ekki hefur aukið peningamagn ekki verið nýtt til aukinnar 

nafnframleiðslu. Vöxtur veltuhraða í samhengi við hagvöxt getur gefið stefnumótendum 

upplýsingar um svigrúm þeirra til peningaprentunar innan markmiðs um verðstöðugleika. 

Erfitt getur þó verið fyrir stefnumótendur að fylgjast með breytingum í veltuhraða sem 

áttavita inngripa því veltuhraði getur tekið breytingum sem ýmist eru varanlegar eða 

tímabundnar og erfitt er aðgreina þær þegar þær eiga sér stað.  
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Viðauki 1 – Lánshæfiseinkunn ríkissjóðs 

Tafla 4: Lánshæfiseinkunn ríkissjóðs 2000-2021 

 

(Heimild: Damodaran) 

  

t Lánshæfiseinkunn 

2000 Aa3 

2001 Aa3 

2002 Aaa 

2003 Aaa 

2004 Aaa 

2005 Aaa 

2006 Aaa 

2007 Aaa 

2008 Baa1 

2009 Baa3 

2010 Baa3 

2011 Baa3 

2012 Baa3 

2013 Baa3 

2014 Baa3 

2015 Baa2 

2016 A3 

2017 A3 

2018 A3 

2019 A2 

2020 A2 

2021 A2 
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Viðauki 2 – Þróun skýribreytna 

Mynd 9 sýnir þróun breytnanna í upphaflega líkaninu sem var jafna (12). Svarta 

punktalínan markar upphaf bankabyltingar (1998), bláa punktalínan markar lokaáfanga í 

einkavæðingu bankanna (2003), rauða línan markar fjármálahrunið eða fall 

viðskiptabankanna (2008), svarta línan markar afnám gjaldeyrishaftanna (2017) og bláa 

línan markar upphaf heimsfaraldurs kórónuveirunnar (2020). 

Mynd 9: Þróun stærða í upphaflegu líkani á árunum 1995-2021 

 

(Heimild: Hagstofa Íslands og Seðlabanki Íslands) 

Mynd 10 sýnir þróun viðbóta skýribreytna í samhengi við V1 sem komu fram í líkani 13 til 

17. 
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Mynd 10: Þróun V1 og viðbóta skýribreytna 

 

(Heimild: Hagstofa Íslands og Seðlabanki Íslands) 

Mynd 11: Peningamargfaldarinn M1/M0 

 
(Heimild: Seðlabanki Íslands) 

Tafla 4 sýnir árlega þróun í veltuhraða M1 á árunum 1995-2021 
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Tafla 4: Árleg þróun veltuhraða M1 á árunum 1995-2021 

 

(Heimild: Hagstofa Íslands og Seðlabanki Íslands) 
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Viðauki 3 – Þróun vaxtar í stærðum 

Mynd 12: Þróun vaxtar í hagstærðum á árunum 1995-2021 (verðbólga fylgir hægri ás) 

 

(Heimild: Hagstofa Íslands og Seðlabanki Íslands) 
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