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Um orsakir efnahagshrunsins 

 
Þáttur peningastefnu Seðlabankans 

Ragnar Árnason 

Efnahagskreppan sem hófst með hruni fjármálakerfisins í október 2008 er tvímæla-

laust sú dýpsta sem þjóðin hefur orðið fyrir á lýðveldistímanum. Fram til ársins 2010 

er talið að landsframleiðslan hafi minnkað um nálægt 8% og þjóðartekjurnar― en þær 

mæla þá framleiðslu sem landsmenn eiga en ekki útlendingar― um 18% (Hagstofa 

Íslands, 2010b). Atvinnuleysi hefur snarhækkað; var að mati Hagstofunnar 8% á árinu 

2009 og talið verða 9.1% á yfirstandandi ári. Samkvæmt þjóðhagspá mun það ekki fara 

undir 5% fyrr en upp úr 2015 í fyrsta lagi (Hagstofa Íslands, 2010b). Í samanburði við 

þessar kennitölur þjóðarbúskaparins virðist „Kreppan mikla” á fjórða áratug 

aldarinnar hafa verið barnaleikur.  

Efnahagshrunið átti sér stað í kjölfar langvarandi uppgangsskeiðs í efnahagslífinu 

frá árinu 1994. Orsakir þess eru ugglaust margar og sumar djúpar. Í þessari grein er 

fjallað um þá orsök sem rekja má til peningastefnu Seðlabankans frá árinu 2004. 

Með nýjum lögum um Seðlabanka Íslands, sem sett voru árið 2001 (nr. 36/2001), 

var bankanum veitt aukið sjálfstæði og ríkari áhersla lögð á það markmið að stuðla að 

stöðugu verðlagi. Þessar auknu heimildir notaði Seðlabankinn til að marka og fram-

fylgja peningastefnu, sem frá árinu 2004 einkenndist af síhækkandi vöxtum og miklum 

vaxtamun milli Íslands og helstu viðskiptalanda þjóðarinnar.  

Í því sem á eftir fer eru færð að því hagfræðileg rök að þessi vaxtastefna hafi frá 

upphafi verið röng. Hún hafi m.a. verið meginástæðan fyrir mikilli gengishækkun 

krónunnar árunum 2004-2006 sem ekki var innistæða fyrir og þar með óhjákvæmilegri 

gengislækkun síðar. Gengishækkunin hafi á hinn bóginn skapað mikinn halla á 

viðskiptajöfnuði og þar með mikla og vaxandi skuldsetningu þjóðarinnar erlendis. 

Með því að gera erlend fyrirtæki tiltölulega ódýr miðað við innlend hafi gengis-

hækkunin einnig verið einnig veigamikil orsök fyrir útrásinni svokölluðu. Útrásin og 

hin mikla erlenda lántaka stuðlaði síðan að ofvexti fjármálakerfisins.  

Þetta ferli var ekki hagfræðilega sjálfbært. Það gat ekki endað nema með efna-

hagslegu bakslagi sem yrði þeim mun alvarlegra sem ferlinu væri lengur haldið 

gangandi með ítrekuðum vaxtahækkunum. Hin alþjóðlega fjármálakreppa á árinu 2008 

gerði það hins vegar að verkum að ferlinu lauk ekki einungis með bakslagi heldur 

efnahagslegum og félagslegum ósköpum sem enn sér ekki fyrir endann á. 

Peningastefna Seðlabankans 

Með lögum um Seðlabanka Íslands árið 2001 (nr. 36/2001) var hlutverki hans breytt. Í 

stað fremur almennra þjóðhagsmarkmiða var það gert að meginverkefni Seðlabankans 

að tryggja verðstöðugleika. Var þessi breyting í samræmi við breyttar áherslur í 

hlutverki Seðlabanka víða um heim. Rétt er þó að taka það skýrt fram að því fer fjarri 

að þessi breyting hafi gert verðstöðugleika að eina markmið Seðlabankans. Eftir sem 

áður átti Bankinn samkvæmt lögum þessum að stuðla að framgangi efnahagsstefnu 

ríkisstjórnarinnar og virku og öruggu fjármálakerfi.  
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Seðlabankinn ræður yfir ýmsum stjórntækjum til að ná þessum markmiðum. Þeirra 

helst eru (sbr. Lög um Seðlabanka Íslands nr. 36/2001): 

 

1. Vextir í endurhverfum verðbréfaviðskiptum við lánastofnanir 

2. Vextir á viðskiptareikningum lánastofnana hjá Seðlabankanum 

3. Vextir á innistæðubréfum lánastofnana hjá Seðlabanka 

4. Hlutfall bindiskyldu lánastofnana hjá Seðlabanka  

5. Kaup og sala verðbréfa á verðbréfamarkaði 

 

Við þetta má bæta aðgerðum sem allir Seðlabankar geta stundað: 

 

6. Viðskipti á gjaldeyrismarkaði m.a. til að byggja upp gjaldeyrisvarasjóð 

7. Aðhald að fjármálafyrirtækjum með fortölum, aðvörunum og jafnvel hót-

unum.  

 

Það er hins vegar svo að fram að hruninu 2008 kaus Seðlabankinn að beita fyrst og 

fremst fyrstu tveimur tækjunum, þ.e. vöxtum í endurhverfum viðskiptum við lána-

stofnanir og á viðskiptareikningum lánastofnana til þess að ná markmiði sínu um 

verðlag og almennt aðhald í hagkerfinu (Seðlabanki Íslands, 2006). Hann kaus að eiga 

ekki í umtalsverðum viðskiptum á verðbréfamarkaði til að hafa áhrif á langtímavexti 

sem hann þó kvartaði undan að hefðu ekki hækkað nægilega. Hann kaus að minnka 

ekki áhrif innflæðis gjaldeyris með uppkaupum á markaði og styrkja þannig gjaldeyris-

varasjóð landsmanna. Aðhald hans að fjármálafyrirtækjum var í skötulíki sem þekkt er 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). Tæki fjögur, bindiskyldunni, beitti hann að vísu, en 

í öfuga átt. Hann lækkaði bindiskylduna og jók þannig verulega við útlánagetu bank-

anna og þensluna í hagkerfinu.  

Það er hins vegar ekki unnt að ásaka Seðlabankann um linkind í vaxtahækkunum. 

Þær voru mjög ósleitilegar allar götur frá árinu 2004. Þróun þessara vaxta er lýst á 

Mynd 1. Eins og þar má sjá hækkuðu vextir Seðlabankans (vextir á viðskipta-

reikningum innlánsstofnana) frá u.þ.b. 3.25% á miðju ári 2004 upp í 15% á miðju ári 

2008. Daglánavextirnir fóru enn hærra. Vextir Seðlabankans hækkuð því nær fimmfalt 

á þessu fjögurra ára tímabili  

 
 

 Mynd 1. Vextir Seðlabankans: Viðskiptareikningur innlánsstofnana (Seðlabanki Íslands, 2010a) 
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Munar milli vaxta á Íslandi og í viðskiptalöndunum óx stórlega. Þessu er nánar lýst 

á Mynd 2 sem sýnir mun á vöxtum Seðlabanka Íslands og Englandsbanka á árunum 

frá 2004. Þess má geta að England er helsta viðskiptaland Íslands.  

 

Mynd 2. Vaxtarmunur milli Íslands og Englands. (Seðlabanki Íslands: Vextir á viðskipta-

reikningi innlánsstofnana. Englandsbanki: Official rate þ.e. BoE base rate) (Englandsbanki, 

2010; Seðlabanki Íslands, 2010a) 

 

Eins og sjá má var vaxtamunurinn um -1% árið 2004, sem er óheppilega lágt, en 

e.t.v. rétt innan eðlilegra marka. Hann var orðinn +3% þegar árið 2005, sem er of 

mikið, og rýkur síðan upp úr öllu valdi 2006 til 2008. Eins og sjá má er hann enn 

gríðarmikill árin 2009 og 2010. Svo ekki hefur Seðlabankinn látið af vaxtastefnu sinni. 

Afleiðingin af þessum mikla vaxtamun var auðvitað gríðarlegt innflæði erlends 

fjármagns og hækkun gengis krónunnar í kjölfarið. Þannig hækkaði nafngengið um 

nálægt 20% á árunum 2004-2005 og raungengið fór langt umfram jafnvægisgengi til 

lengri tíma. Árið 2005 fór gengisvísitala Seðlabankans niður undir 100, en þá var talið 

að það gengi sem samrýmst gæti jafnvægi í þjóðarbúskapnum væri í námunda við 130. 

(Athugið að gengisvísitala Seðlabankans er þannig hönnuð að hærra gengi krónunnar 

þýðir lægra gildi vísitölunnar). 

-2

0

2

4

6

8

10

12

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

V
ax

ta
m

u
n

u
r 

(S
Í-

B
o

E
);

 %



Ragnar Árnason 

 

49 

 

 

Mynd 3. Þróun gengis: Gengisvísitala Seðlabankans (ath. hækkun gengis þýðir lækkun 

vísitölunnar og öfugt; Seðlabankinn, 2010b) 

 

Þróun gengisins á þessum árum er nánar lýst í Mynd 3. Eins og sjá má af mynd 3, 

hækkar gengi krónunnar stöðugt fram undir áramót 2005. Þá tekur það að falla hratt 

svo jaðrar við hrun. Mikil hækkun vaxta Seðlabankans á árinu 2006 stöðvar fallið og 

gengið réttir úr kútnum tímabundið fram á mitt ár 2007, er lækkun þess hefst á nýjan 

leik þannig að ekki verður við ráðið. 

Afleiðingarnar fyrir viðskiptajöfnuð og þar með erlenda skuldsöfnun létu ekki á sér 

standa. Hallinn á viðskiptajöfnuði var gríðarlegur á árunum 2004-2008, allt upp í 25% 

af vergri landsframleiðslu (VLF) á árinu 2006. Þessari er nánar lýst í Mynd 4. Á 

árunum 2004 til 2008 nam uppsafnaður halli á viðskiptajöfnuði u.þ.b. 80% af lands-

framleiðslu. Þetta er stór hluti þeirra erlendu skulda þjóðarbúsins sem landsmenn 

glíma nú við að greiða.  

Af þessari framvindu mátti flestum vera það ljóst þegar árið 2005 að vaxtastefna 

Seðlabankans gekk einfaldlega ekki upp. Seðlabankinn gafst þó ekki upp fyrr en í fulla 

hnefana. Á vordögum 2006 féll gengið hratt og bankarnir riðuðu til falls. Viðbrögð 

Seðlabankans voru að hækka vexti enn frekar. Við .það flæddi fé á ný inn í landið og 

nauðsynlegri aðlögun efnahags- og fjármálakerfisins var frestað um tvö ár. Þá var hún 

hins vegar ekki umflúin sem alþjóð veit. Munurinn var bara sá á þá var áfallið miklum 

mun stærra en það hefði orðið hefði peningastefnunni verið breytt árið þegar árið 

2006.  
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 Mynd 4. Halli á viðskiptajöfnuði (hlutfall af vergri landsframleiðslu) (Hagstofa Íslands, 2010a) 

Hagrænt samengi: Líkan 

Til að útskýra það samhengi sem Seðlabankinn virðist ekki hafa áttað sig á í peninga-

stefnu sinni, er í þessum kafla sett fram einfalt hagfræðilegt líkan af sambandi vaxta, 

gengis og erlendra skulda í opnu hagkerfi með frjálst fjármagnsstreymi (capital 

movements) milli landa. 

Þetta líkan er svokallað hlutalíkan (partial equilibrium model). Ástæðan er fyrst og 

fremst sú að heildarlíkan (general equilibrium model) er of viðamikið til þess að því sé 

unnt að lýsa á þeim síðufjölda sem leyfður er í þessu riti. Réttlætingin er að hlutalíkan 

dugir til að skilja það lykilsamband sem að mínu mati lék meginhlutverkið í því 

hagræna ferli sem Seðlabankinn setti af stað með peningastefnu sinni.  

Á meðal þeirra þjóðhagslegum stærða sem eru ytri stærðir í líkaninu er verð 

innlendra framleiðsluvara í innlendri mynt og erlendra í erlendri mynt. Þetta auðveldar 

mjög framsetninguna. Allar innri stærðir má nú skoða sem frávik frá því ferli sem ytri 

stærðirnar marka. M.a. fara breytingar raungengis og nafngengis saman í líkaninu. Í 

öðru lagi ræðst innlent verðlag umfram það sem undirliggjandi er af gengis-

breytingum ― hækki gengi lækkar verðlag og öfugt. 

Meginsbreyturnar í þessu líkani eru vextir sem við táknum með r, gengi krónunnar 

táknuð með g og hrein erlend skuld þjóðarinnar táknuð með x. 

Vextirnir, r, eru þeir innlendu vextir (vextir á íslenskar krónur) sem Seðlabankinn 

stýrir. Óþarft er tiltaka hvaða vextir þetta eru nákvæmlega. Með ákvörðunum sínum 

um vexti í endurhverfum viðskiptum og á viðskiptareikningum innlánsstofnana (sbr. 

hér að ofan) getur Seðlabankinn stýrt skammtímavöxtum í samfélaginu. Það voru 

þessir vextir sem Seðlabankinn stýrði í raun.  

Gengið, g, mælir verð íslensku krónunnar í erlendum gjaldmiðli. Því hærra sem g er 

þeim mun dýrari er krónan mæld í erlendum gjaldmiðli og þeim mun ódýrari er hinn 

erlendi gjaldmiðill mældur í íslenskum krónum. Þessi skýrgreining á gengi er í samræmi 

við íslenska málvenju. Seðlabankinn hefur hins vegar, sem fyrr er getið, kosið að mæla 

gengi krónunnar á hinn veginn í gengisvístölu sinni, þ.e. vísitalan hækkar þegar gengi 

krónunnar lækkar.  
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Hrein erlend skuld þjóðarinnar, x, mælir allar erlendar skuldir að frádregnum öllum 

erlendum inneignum og erlendri mynt sem þjóðin á. Gjaldeyrisvarasjóðurinn er þannig 

hluti af x og hin hreina erlenda skuld lækkar þegar hann stækkar að öðru óbreyttu.  

Látum re tákna erlenda vexti. Þá er vaxtakostnaður af hinni erlendu skuldastöðu  

 

r x
e
 . 

 

Látum nú fallið Z(g) tákna viðskiptajöfnuð. Z(g) er þá jákvætt þegar afgangur er af 

viðskiptajöfnuði og öfugt. Raungengið, g, hefur auðvitað neikvæð áhrif á viðskipta-

jöfnuð, þ.e. 0Z Z g
g
    . 

Breyting á erlendri skuldastöðu er þá: 

 

(1) ( ) ex Z g r x
x

t
    



. 

 

Takið vel eftir því að stærðirnar á hægri hlið (1) eru flæðistærðir, en háða stærðin er 

fyrsta tímaafleiðan af stöðustærðinni x. 

Við skilyrði frjálsra fjármagnsflutning flæðir fjármagn milli landa í leit að ávöxtun. 

Skiptir þá aðallega tvennt máli; (i) hinn væntanlegi arður og (ii) sú áhætta sem fylgir 

(Ross, Westerfield og Jaffe, 2008). Þetta samhengi er oft kennt við óvaldaðað 

vaxtajöfnuð (uncovered interest parity, Obstfeld og Rogoff, 1996). Vaxtamunur milli landa 

felur í sér ávöxtunartækifæri fyrir þetta alþjóðlega fjármagn. Því er það að 

skammtímavextir hér innanlands umfram hliðstæða vexti erlendis geta laðað þetta 

fjármagn til landsins og öfugt. Að þessu leyti getur Seðlabankinn haft áhrif á þetta 

innflæði eða útflæði með vaxtastefnu sinni. Það var einmitt það sem hann gerði frá 

árinu 2004 og er enn að. Hvort þetta fé kemur eða fer er á hinn bóginn einnig háð 

þeirri áhættu sem hinir erlendu fjárfestendur telja að fylgi fjárfestingu hér á landi.  

Ritum þetta flæði erlends gjaldeyris með einföldum hætti sem: 

 

(2) ( , ( )) ( , )eF r r rR x I x   , 0,rI   0xI  . 

 

Í þessum líkingum er fallið R(x) mat hinna erlendu aðila á áhættunni af því að lána 

fé til Íslands. Það mat fer væntanlega vaxandi með skuldstöðu þjóðarinnar. Vert er að 

hafa í huga að fallið R(x) er huglægt mat og það gæti hreyfst til, upp eða niður, af 

ýmsum aðstæðum öðrum en þeim sem lúta að skuldstöðunni og jafnvel stokkið, þótt 

ekki sé það tekið fram í (2). Táknið r  er vaxtamunurinn á milli innlendra og erlendra 

vaxta, þ.e. r =r-re.  
Samandregna fallið I(.,.) má kalla flæðisfall fjármagns. Það lýsir innflæði eða útflæði 

fjár sem falli af vaxtamuninum, r , og skuldstöðu þjóðarinnar, x. Eins og lýst er með 

afleiðunum í (2), er innflæðið talið vaxa með vaxtamuninum og minnka með hinni 

erlendu skuldastöðu, þ.e. er áhættunni. 

Flæðisfall fjármagns, I(.,.), tekur í þessari greiningu einkum til þess er erlendir aðilar 

lána eða innheimta lán frá innlendum með innlögnum í eða úttektum úr íslenskum 

bönkum, kaupum og sölum á íslenskum skuldabréfum o.s.frv. Það gæti einnig rúmað 

beina erlenda fjárfestingu innanlands, þótt það sé ekki áhugasvið þessarar greiningar. Í 

stórum dráttum má líta svo á að flæðisfallið nái til þeirrar erlendu fjármögnunar sem 

felur í sér að erlendu fé er skipt í innlenda mynt og öfugt. Til að firra misskilningi er 

rétt að taka það fram að hér er um að ræða fjárstreymi inn og út fyrir íslensk landa-

mæri en ekki lán til íslenskra fyrirtækja erlendis.  

Mikilvægt er að átta sig á því að ofangreint flæði fjármagns beytir ekki erlendri 

skuldstöðu þjóðarinnar. Innflæði þýðir að vísu að erlendir aðilar eiga kröfu á innlenda, 
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en sú krafa er nákvæmlega virði þess erlenda gjaldeyris sem þeir hafa afhent í skiptum 

fyrir kröfuna. Sama máli gegnir um útflæði. Erlendir aðilar minnka kröfur sínar á 

innlenda en gjaldeyrisforðinn minnkar að sama skapi.  

Flæðisfall fjármagns hefur á hinn bóginn augljóslega áhrif á gengi krónunnar. Það 

er vegna þess að flæðinu fylgja viðskipti á gjaldeyrismarkaði; krónur eru keyptar fyrir 

erlenda mynt og öfugt. Innflæði leiðir því að öðru jöfnu til hækkunar á gengi 

krónunnar (lækkunar í gengisvísitölu Seðlabankans) og útflæði til lækkunar.  

Á þessum grundvelli getum við nú ritað líkingu fyrir þróun raungengis: 

 
(3) ( ( ) ( , ))eg G Z g r x I r x     , ' 0,G   og G(0)=0. 

 
Í þessari líkingu er stærðið í fallinu G(.), þ.e. ( ) ( , )eZ g r x I r x    , í rauninni 

umframframboð á erlendum gjaldeyri á innlendum gjaldeyrismarkaði; Z(g) er afgangur 

á viðskiptajöfnuði, 
er x  táknar vaxtagreiðslur til útlanda og flæðisfallið ( , )rI x mælir 

innflæði gjaldeyris. Athugið að þetta umframframboð getur hæglega verið neikvætt 

(þ.e. umframeftirspurn). Ljóst er að G(0)=0. Gengið, þ.e. verð íslensku krónunnar í 

erlendum gjaldmiðli hækkar auðvitað með umframframboði gjaldeyris og öfugt. Því 

hlýtur fallið G(.) að vera sívaxandi. Rétt er að vekja athygli á því að verði stökk í fallinu 
( , )rI x  vegna skyndilegrar breytingar í mati erlendra aðila á áhættu við að lána til 

Íslands verður samkvæmt líkingu (3) jafnframt stökk í gengisbreytingum.  
Jöfnur (1) og (3) eru sá grundvallarefniviður til greiningar sem notast verður við í 

þessari ritgerð. Þessar jöfnur lýsa ferli gengis, g, og erlendrar skuldstöðu, x, yfir tíma 

sem falla af ytri stærðunum r og re. Jafnframt lýsa þær jafnvægisgildum sömu stærða, 
þ.e. þegar 0g x  .  

Jafnvægisgildi fyrir gengi og erlendra skuldstöðu: Áhrif vaxtamunar 

Jafnvægisgildi (þ.e. þegar 0g x  ) fyrir raungengi og erlenda skuldstöðu má finna á 

grundvelli líkinga (1) og (3). Þessi jafnvægisgildi eru lausn á jöfnunum: 

 

(4) ( ) 0eZ g r x   , 

(5) ( , ) 0I r x  . 

 

Skilyrði fyrir jafnvægi gengis og erlendrar skuldstöðu er m.ö.o. að afgangur af 

viðskiptajöfnuði sé jafn vöxtum af erlendum skuldum og innflæði gjaldeyris sé ekkert.  

Líkingar (4) og (5) sýna að í jafnvægi ákvarðast gildi erlendrar skuldstöðu 

einvörðungu af vaxtamuninum, r (auk auðvitað lögunar flæðisfallsins, ( , )I r x . 

Jafnvægisgildi raungengis ákvarðast hins vegar af erlendri skuldstöðu og erlendum 

vöxtum (auk lögunar viðskiptajafnaðarfallsins, Z(.)). Ef hrein erlend skuldstaða er núll, 

verður vaxtamunur að vera í samræmi við það samkæmt líkingu (5). Viðskipta-

jöfnuður, Z(g), verður þá einnig að vera núll samkvæmt jöfnu (4). 

Jafnvægisraungengið ákvarðast þá einvörðungu af útflutnings og innflutningsföllunum 

sem mynda viðskiptajöfnuðinn.  

Með tilliti til vaxtastefnu Seðlabankans frá 2003 er áhugavert að hugleiða áhrif 

aukins vaxtamunar á jafnvægisgildi raungengis og erlendrar skuldstöðu í þessu líkani. 

Einföld samanburðarjafnvægisgreining á líkingar (4) og (5) leiðir í ljós afleiðurnar: 

 

(6) 0r e

g x

g I r

r Z I

  
 

 
, 
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(7) 0r

x

Ix

r I


 


. 

 

Samkvæmt þessu mun hækkun vaxtamunar leiða til lægra raungengis og meiri 

erlendra skulda þegar jafnvægi hefur verið náð. Þessi niðurstaða er hagfræðilega 

auðskilin. Sé vaxtamunur aukinn, er einfaldlega hagkvæmara að fjármagna innlend 

útgjöld (neyslu og fjárfestingar) með erlendu fé fremur enn innlendu. Því munu 

erlendar skuldir vaxa að öðru óbreyttu. Úr því að erlendar skuldir vaxa verða vaxta-

greiðslur til útlanda hærri að öðru jöfnu. Til að fjármagna þær (finna gjaldeyri til að 

greiða vextina) verður raungengi krónunnar að lækka.  

Þetta eru umhugsunarverðar niðurstöður. Stefna Seðlabankans frá 2004 var að 

auka vaxtamun væntanlega í því skyni að bæta þjóðarhag. Ofangreint sýnir hins vegar 

að jafnvægisafleiðingar þeirrar stefnu gátu hæglega orðið meiri erlend skuldsetning 

þjóðarinnar og lægra raungengi krónunnar. Lægra raungengi krónunnar þýðir miðað 

við ofangreint líkan lægra nafngengi og því hærra verðlag en áður og því aukna verð-

bólgu á tímabilinu í heild. Ekki verður annað séð en víðtækara líkan með fleiri 

þjóðhagslegum innri stærðum myndi leiða til sömu niðurstöðu. Hvernig þessi 

jafnvægisáhrif geta samræmst þjóðarhag eða verðlagsmarkmiði Seðlabankans er erfitt 

að sjá. 

Þróun yfir tíma: Tímaferlar 

Líkingar (1) og (3) og forsendur þær um afleiður viðkomandi falla, sem raktar voru í 

kaflnum um hagrænt samhengi, gera okkur kleift að kanna megindrættina í þróun 

gengis og erlendrar skuldstöðu þegar vaxtamunur við útlönd er aukinn. Með fullri vit-

neskju um föllin í líkingum (1) og (3) væri unnt að reikna þessa ferla í tölulegum 

smáatriðum. 

Aðferðin sem beitt er til að fá almenna mynd af þróun skuldstöðu og gengis yfir 

tíma er svokölluð sviðsgreining (phase-space analysis) (Drazin, 1992). Hún er nokkuð 

tæknileg, en hefur þann mikla kost að helstu niðurstöðum hennar er að verulegu leyti 

unnt að lýsa með myndrænum hætti.  

Jafnvægi fyrir erlendar skuldir er skýrgreint sem: 

 

 ( ) 0ex Z g r x     .  

 

Þetta jafnvægi skýrgreinir bugðu í (g,x)-rúminu þar sem erlendar skuldir breytast 

ekki. Halli þessarar bugðu er re/Zg(g) og er neikvæður. Dæmi um þessa bugðu er dregið 

upp í Mynd 5. Auðvelt er að ganga úr skugga um að fyrir ofan jafnvægisbugðuna (þar 

sem erlendar skuldir og gengi eru hærri en samsvarar jafnvægi) fara erlendar skuldir 

vaxandi. Neðan hennar fara þær hins vegar lækkandi. Þessi þróun er sýnd með 

örvunum við enda bugðunnar.  

Jafnvægi fyrir gengið er skýrgreint sem: 

 
( ( ) ( , )) 0eg G Z g r x I r x       

 

Þessi líking skýrgreinir einnig jafnvægisbugðu í (g,x)-rúminu. Halli hennar er (re-

Ix(r,x))/Zg(g) sem er neikvæð stærð. Vert er að veita því eftirtekt að þessi halli er ætíð 

meiri (þ.e. neikvæðari) en halli jafnvægisbugðunnar fyrir x. Dæmi um þessa bugðu er 

einnig dregið upp í Mynd 5. Auðvelt er að sjá að fyrir ofan jafnvægisbugðuna (þar sem 

gengið er hærra en samsvarar jafnvægi) fer gengið lækkandi. Neðan hennar fer gengið 

hins vegar hækkandi.  



Um orsakir efnahagshrunsins 

54 

 

 

 

Mynd 5. Þróun erlendra skulda og gengis: Sviðsrit í (g,x)- rúminu 

 

Jafnvægi fyrir bæði gengi og erlenda skuldastöðu samtímis á sér stað í skurðpunkti 

bugðanna. Þetta gerist í punktinum (g°,x°) í mynd 5. Unnt er að sýna fram á að þetta 

jafnvægi er ávallt grenndarstöðugt (locally stable).  

Aðlögunarferlar gengis og erlendra skulda að jafnvægi hafa tilhneigingu til að vera 

spírallagaðir líkt og sýnt er á mynd 5. Þetta þýðir að utan jafnvægis lagast gengi og 

erlendar skuldir að jafnvægi með sveiflukenndum hætti. Hversu langar og djúpar 

sveiflurnar eru fer eftir eiginleikum fallanna G(.), Z(.) og I(.,.).Gengishækkanir eða 

gengislækkanir geta því verið mjög snöggar. 

Við erum nú í stöðu til að kanna áhrif þess að hækka vaxtamun. Þegar vaxtar-
munur er aukinn hnykkist jafnvægisbugðan fyrir gengi ( 0g  ) upp á við líkt og lýst er 

í Mynd 6. Þetta er auðvelt að ganga úr skugga um með því að diffra jafnvægisbugðuna 

með tilliti til r. Því myndast nýtt jafnvægi við (g1,x1) eins og sýnt er í Mynd 6. Í þessu 

nýja jafnvægi eru gengi lægra og erlendar skuldir hærri en í hinu upphaflega jafnvægi. 

Er þetta í samræmi við niðurstöðu í kaflanum um jafnvægi. Jafnframt er verðlagið í 

hinu nýja jafnvægi hærra. Ástæðan er lægra gengi.  

Erlendar skuldir, x

Gengi,

g

0x 

0g 

x°

g°
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Mynd 6. Vaxtamunur aukinn: Aðlögun að nýju jafnvægi 

 

Aðlögunarferlinum í átt að hinu nýja jafnvægi er lýst í Mynd 6. Eins og sjá má 

hækkar raungengið í upphafi en lækkar síðan uns það nær hinu nýja jafnvægi við lægra 

raungengi en áður. Erlendar skuldir taka þegar að hækka og enda í hærri stöðu en í 

upphafi, en þróunin gæti orðið sveiflukennd undir lokin.  

Þróun verðlag er öfug við þróun gengisins. Á meðan gengið er að hækka lækkar 

verðlag og þar með verðbólga. Þegar gengið tekur að lækka aftur hækkar verðbólgan á 

nýjan leik. Í hinu nýja jafnvægi er gengið lægra en í upphafi og verðlagið því hærra. 

Yfir aðlögunarskeiðið í heild hefur því verðbólga aukist en ekki minnkað. Þetta er 

sérstakalega umhugsunarvert í því ljósi að það var stefna Seðlabankans að hækka inn-

lenda vexti og þar með vaxtamun gagnvart útlöndum í því skyni að draga úr verðbólgu 

innanlands. 
Það er ekki aðeins verðbólgan sem vex í kjölfar vaxtahækkana. Aðrar þjóðhagslegar 

afleiðingar eru síst betri. Skuldstaða þjóðarinnar út á við versnar. Gengishækkun í 
upphafi og síðan gengissveiflurnar geta aðeins orðið til að veikja atvinnulífið. Eini 
hugsanlegi ávinningurinn af vaxtahækkun er tímabundin lækkun verðbólgu. Sá 
ávinningur er hins vegar skammær.  

Hrun 

Sé vaxtahækkunarstefnunni haldið áfram um eitthvert verulegt skeið, eins og gert var í 
raun (sjá t.d. myndir 1 og 2) er voðinn vís. Sú stefna getur ekki endað öðruvísi en með 
harkalegri aðlögun eða hruni. Hrunið getur t.d. orðið með þeim hætti að mat erlendra 
aðila á áhættunni af því að lána til Íslands hækki skyndilega og þeir vilji ekki lána 
meira. Þar með stöðvast innflæði fjármagns og ( 0g  )-bugðan í myndum 5 og 6 

hrekkur til vinstri.  
Þessu er lýst í mynd 7. Þar er ferill gengis og skulda í upphafi í átt að jafnvægi 

í samræmi við aukinn vaxtamun. Við skuldastöðuna x1 hækkar áhættumat erlendra 
lánadrottna skyndilega. Þar með hrekkur ( 0g  )-bugðan til vinstri. Nýtt jafnvægi 

myndast við miklu lægri skuldstöðu og aðlögun að því jafnvægi hefst. Gengið lækkar 
samstundis. Það kann jafnvel að lækka svo hratt að kalla má hrun, eins og lýst er í 
Mynd 7. Verðbólga gýs upp í samræmi við hlutdeild innflutnings í verðlagsvísitölunni. 
Kaupmáttur minnkar. Skuldstaða margra fyrirtækja og heimila kann að verða óbærileg.  
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Mynd 7. Skyndilega hækkað áhættumat: Aðlögun að nýju jafnvægi 

 
Aðlögun að nýju jafnvæg getur tekið langan tíma. Aðlögunarhraðinn ræðst einkum af 
þeim afgangi af viðskiptajöfnuði sem myndast við lækkun gengis. Sé t.d. genginu 
haldið uppi með gjaldeyrishömlum verður aðlögunin þeim mun hægari.  

Sem fyrr getur einkennist hið nýja jafnvægi af minni erlendum skuldum. Raungengi 
krónunnar getur verið hærra eða lægra en þegar hrunið hófst. Hvort verður ræðst af 
því gengi sem var við upphaf hrunsins. 

Lokaorð 

Hér að framan hafa verið færð að því rök að peningastefna Seðlabankans frá 2004, 

sem einkenndist af ítrekuðum vaxtahækkunum til að hamla gegn verðbólgu, hafi verið 

afar misráðin. Sú stefna geti einfaldlega ekki samrýmst þeim hagrænu lögmálum sem 

gilda þegar fjármagnsflutningar milli landa eru sæmilega óheftir. Við þau skilyrði muni 

stefnan óhjákvæmilega leiða til: 

 

 aukinnar erlendrar skuldsetningar þjóðarinnar, 

 lægra raungengis krónunnar, 

 meiri verðbólgu en ella hefði orðið. 

 

Allar þessar afleiðingar, eru efnahagslega skaðlegar. Sú síðasta er þveröfug það sem 

að var stefnt með vaxtahækkununum. Sé vaxtahækkunarstefnunni haldið til streitu 

getur afleiðingin orðið efnahagslegt hrun Þetta er ekki aðeins fræðilegar niðurstöður. 

Þetta er það sem gerðist í raun.  

Sú spurning hlýtur að vakna hví Seðlabankinn hafi ekki séð að sér í tíma og horfið 

frá vaxtahækkunarstefnunni. Þær afleiðingar stefnunnar sem að ofan er lýst voru þegar 

komnar fram í hagtölum árið 2005. Á fyrri hluta árs 2006 voru þær farnar að hrópa 

hástöfum. Hvers vegna Seðlabankinn skellti skollaeyrunum við þessum aðvörunum er 

þó e.t.v. skiljanlegri en virðast kann í fljótu bragði.  

Gerum t.d. ráð fyrir aðila sem trúir því staðfastlega að vaxtahækkanir dragi úr 

verðlagshækkunum. Hvað á hann að gera þegar upphafleg verðlækkunaráhrif 

vaxtahækkunar dvína og fara að snúast upp í andstæðu sína? Þá er óneitanlega nærtækt 

að útskýra þróunina með einhverju tilfallandi, bæta síðan bara við nýrri vaxtahækkun 
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sem dregur tímabundið úr verðhækkunum og svo koll af kolli. Með þessum hætti er 

samkvæmt ofangreindri greiningu unnt að framlengja tímabil hás gengis með slævandi 

áhrifum á verðbólgu.  

Gallinn er auðvitað sá að stefna endurtekinna vaxtahækkana og aukins vaxtamunar 

við útlönd gengur einfaldlega ekki upp til lengdar. Viðskiptahalli og erlend skuldstaða 

þjóðarinnar versnar stig af stigi. Áhætta útlendinga af að lána fé til Íslands vex og þeir 

verða æ tregari til að veita slík lán. Fyrr eða síðar kemur að því að ekki fæst meira fé 

frá útlöndum. Gengið hrynur, verðbólgan blossar upp. Skuldaskilin verða ekki um-

flúin.  
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