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Útdráttur 
 

Eftir að áföll urðu á alþjóðlegum fjármálamörkuðum og íslenska bankakerfið hrundi 

haustið 2008 fóru fjárfestar að óttast um eignir sínar á Íslandi. Erlendir aðilar losuðu 

sig við eignir í íslenskum krónum og í kjölfarið lækkaði gengi gjaldmiðilsins hratt. 

Gripið var til gjaldeyrishafta til að vernda krónuna gegn gengisfalli en slík höft hafa 

verið gagnrýnd. Því hefur verið haldið fram að kostnaður vegna haftanna vegi þyngra 

en ábatinn af þeim þar sem erfitt getur reynst að stjórna útflæði fjármagns. Í þessari 

ritgerð er kannað hversu vel hefur tekist að hamla gegn útflæðinu. Með höftunum átti 

að vernda íslenskt fjármálakerfi fyrir áföllum alþjóðlegra markaða og stuðla að 

sterkara og stöðugra gengi. Megintilgangur rannsóknarinnar er því að kanna hvort 

höftin hafi virkað sem skyldi. Þróun helstu fjármálastærða á Íslandi, einkum gengisins, 

var skoðuð fyrir og eftir að höft voru innleidd. Þróun á gengi erlendra gjaldmiðla var 

einnig skoðuð til samanburðar í því skyni að skilja áhrif gjaldeyrishaftanna á gengi 

krónunnar frá almennum áhrifum alþjóðlegu fjármálakreppunnar. Stuðst var við PCA-

greiningu, GARCH-mat og Quandt-Andrews próf til að rannsaka hvort skýr breyting 

hafi orðið á þróun íslensku krónunnar við innleiðingu hafta hérlendis. Helstu 

niðurstöður eru þær að gengistyrking varð á seinna tímabili hafta, eða frá og með 

október 2009, og mjög dró úr gengisflökti krónunnar strax við upphaf fyrsta  

haftatímabils haustið 2008. Inngrip Seðlabanka Íslands á gjaldeyrismarkaði frá og 

með október 2008 benda til þess að höftin hafi ekki haldið sem skyldi þar til eftirlit 

með útflæði fjármagns var hert einu ári síðar. Ómarktækar breytingar á gengi og aukið 

flökt erlendu samanburðargjaldmiðlanna eftir að kreppan hófst eru þó til marks um að 

frá og með haustinu 2009 hafi íslensku gjaldeyrishöftin verndað krónuna frá áföllum 

alþjóðlegra markaða og þar með þjónað sínum upphaflega tilgangi. 
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1 Inngangur 
 

Fyrsti áratugur 21. aldarinnar var tímabil öfga í íslensku efnahagslífi. Mikill 

uppgangur var á innlendum fjármálamarkaði með tilkomu einkavæddra 

fjármálastofnanna og auknum aðgangi að lánsfé. Frjálsir fjármagnsflutningar til og frá 

landinu auðvelduðu innlendum aðilum að fjármagna sig með erlendum lántökum. Að 

auki streymdi fjármagn til landsins í miklum mæli vegna möguleika á góðri ávöxtun.  

Íslenska bankakerfið hrundi eftir áföll á alþjóðlegum fjármálamörkuðum haustið 2008 

og fjármagn tók að streyma úr landi þegar ótti greip um sig meðal fjárfesta sem losuðu 

sig hratt við eignir í íslenskum krónum. Í kjölfarið var gripið til örþrifaráða til 

bregðast við mikilli gengislækkun krónunnar og gjaldeyrishöft innleidd í landinu (SÍ,  

2008e). Orðspor Íslands á alþjóðlegum fjármálamörkuðum hefur borið hnekki af 

augljósum ástæðum og eru víðtæk gjaldeyrishöft líkt og hér voru innleidd jafnan talin 

senda neikvæð skilaboð til umheimsins um stöðu innlends fjármálakerfis. Þegar 

ákveðið var að innleiða gjaldeyrishöft á Íslandi voru ákveðin markmið höfð að 

leiðarljósi í því skyni að koma í veg fyrir frekari gengislækkun krónunnar. Í 

ritgerðinni verður því kannað hvort að með íslensku gjaldeyrishöftunum hafi tekist að 

vernda íslenskt fjármálakerfi frá alþjóðlegum áföllum og þar með verið stuðlað að 

sterkara og stöðugra gengi krónunnar. Ef það hefur tekist má færa rök fyrir því að 

innleiðing þeirra hafi verið ákjósanleg. 

 

Fjölmörg lönd hafa þurft að súpa seiðið af óhóflegum uppgangi á fjármálamörkuðum 

á síðastliðnum árum og hafa allmörg vestræn lönd nýlega gengið í gegnum áþekkar 

raunir og Ísland. Staða íslenska fjármálakerfisins verður því skoðuð með hliðsjón af 

aðgerðum annarra landa en jafnframt verður litið aftur um áratug til Asíukreppunnar 

1997 til 1998 þegar nýmarkaðslönd, efnahagsundur þess tíma,  gengu í gegnum erfiða 

fjármálakreppu. Malasía greip þá til gjaldeyrishafta á útflæði fjármagns, ólíkt 

nágrannalöndum sínum, en þeirri sögu svipar óneitanlega til íslensku 

atburðarásarinnar. Rannsóknir á þróun mála í Malasíu eftir að gjaldeyrishöft voru 

innleidd þar í landi verða því hafðar að leiðarljósi í fræðilegri athugun á virkni 

gjaldeyrishaftanna á Íslandi. 
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Í öðrum og þriðja kafla verður farið yfir þróun á fyrirkomulagi fjármagnshreyfinga 

milli landa á síðustu árum og ljósi varpað á hlutverk fjármagnsflæðis í aðdraganda 

íslensku fjármálakreppunnar sem leiddi að lokum til þess að sett voru lög um 

gjaldeyrishöft. Þar að auki verður í stuttu máli farið yfir aðstæður í tveimur 

Evrópulöndum á síðasta áratug og viðbrögð þarlendra stjórnvalda við 

fjármálakreppunni skoðuð. Þar með skapast möguleiki á samanburði við þróunina á 

Íslandi. Í fjórða kafla er staldrað við fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum 

og virkni gjaldeyrishafta og helstu niðurstöður þeirra ræddar. Í fimmta kaflanum 

beinist umfjöllunin að markmiðum og umfangi gjaldeyrishafta þar sem sérstaklega er 

horft á þá tegund hafta sem innleidd eru til að stemma stigu við fjármálakreppu og 

fræðileg áhrif slíkra hafta kynnt. Í sjötta kafla er meginefni ritgerðarinnar, empirísk 

rannsókn sem gerð var á virkni gjaldeyrishaftanna á Íslandi. Í rannsókninni er stuðst 

við fjölda greiningaraðferða til að fá sem skýrasta mynd af því hversu vel höftin 

stóðust þær fræðilegu forsendur sem lagt var upp með. Í því samhengi eru aðgerðir 

Seðlabanka Íslands á gjaldeyrismarkaði á tímabili hafta m.a. skoðuð. Að lokum er 

farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar í sjöunda kafla ritgerðarinnar.  

2 Fjármagnshreyfingar 

2.1 Afnám hafta á seinni hluta 20. aldar 
Fjölmörg lönd afnámu höft á hreyfingar fjármagns milli landa á níunda áratugnum og 

var það yfirlýst stefna Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS, Sjóðurinn) um miðjan tíunda 

áratuginn að hvetja ætti til frjálsra fjármagnsflutninga (AGS, 1997). Árið 1995 var 

Alþjóðaviðskiptastofnunin (WTO) stofnuð eftir rúmlega sjö ára viðræður um auknar 

heimildir í viðskiptum milli ríkja WTO. Stofnunin leysti af hólmi GATT samningana 

(the General Agreement on Tariffs and Trade) sem samþykktir voru 1948 en tilgangur 

þeirra var að auðvelda viðskipti milli landa. Samningaviðræðurnar í tengslum við 

WTO mörkuðu tímamót í alþjóðaviðskiptum þar sem 123 lönd samþykktu 

umfangsmesta samning sem gerður hafði verið á þessu sviði. Í kjölfarið varð breyting 

á viðhorfi þjóða gagnvart frjálsum viðskiptum og fjármagnsflæði. (WTO, 2011). Á 

mynd 1 má sjá þróun nettófjármagnshreyfinga (innflæði – útflæði) einkaaðila á milli 

landa 1980 til 2000 (AGS, 2011).  
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Mynd 1. Fjármagnshreyfingar einkaaðila 1980-2000. 

Heimild: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn. 

 

Eftir að fjármagnshreyfingar voru gefnar frjálsar á síðari hluta 20. aldarinnar varð 

fljótlega ljóst að ákveðin lönd, sér í lagi nýmarkaðslönd, virtust sópa að sér erlendu 

fjármagni. Talsverður óstöðugleiki á fjármálamörkuðum kann að fylgja slíku innflæði 

sérstaklega ef um miklar skammtímahreyfingar fjármagns er að ræða. Í kjölfarið fóru 

hagfræðingar að líta til gjaldeyrishafta á ný en nú sem tæki til að draga tímabundið úr 

óstöðugleika á mörkuðum og koma í veg fyrir að staðbundnar fjármálakreppur 

breiddust út milli landa. Chile brást fyrst við og greip til slíkra ráðstafana tvisvar 

sinnum á síðustu öld, 1978 til 1982 og 1991 til 1998, til að takmarka gríðarlegt 

innflæði fjármagns. (Edison & Reinhart, 2001). 

 

Önnur lönd, t.d. nýmarkaðslönd í Asíu og Suður-Ameríku, heftu ekki 

fjármagnsinnflæði og töldu sig njóta góðs af auknu aðgengi að fjármunum. 

Uppgangstímabilið varði ekki lengi því fljótlega rak hver fjármálakreppan aðra þegar 

hvert landið á fætur öðru lenti í vandræðum vegna mikils útflæðis fjármagns. Af ótta 

við óstöðugleika á fjármálamörkuðum nýmarkaðsríkja höfðu erlendir fjárfestar gripið 

til þess að losa um eignir sínar á svæðunum. Fjármálakreppan hófst í Mexíkó 1994 og 

breiddist fljótlega út um álfuna þar sem Argentína varð fyrir mestu áfalli. 

Fjármálakerfið í Chile varð ekki fyrir áhrifum af áföllum nágrannaríkjanna þar sem 

landið hafði aftur sett höft á innflæði fjármagns. Um mitt ár 1997 urðu nýmarkaðsríki 

Asíu illa úti þegar umfangsmikil fjármálakreppa reið yfir suðausturhluta álfunnar. 
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(Edison & Reinhart, 2001). Á mynd 2 má sjá aukningu á hreyfingu fjármagns 

einkaaðila í þeim löndum Asíu þar sem niðursveiflan var mest (AGS, 2011).  

 

 
Mynd 2. Fjármagnshreyfingar einkaaðila í kreppulöndum Asíu 1980-2000. 

Heimild: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn. 

 

Löndin sem urðu hvað verst úti í Asíukreppunni 1997 voru Malasía, Kórea, Indónesía 

og Tæland. Þau höfðu öll nýlega gengið í gegnum mikið hagvaxtarskeið. Yfirvöld í 

öllum löndunum, nema Malasíu, sáu ekki annan kost en að leita aðstoðar 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins til að koma í veg fyrir alvarlega fjármálakreppu. Ýmis 

skilyrði voru sett fyrir lánveitingunum frá AGS. M.a. skuldbundu löndin sig til að 

hækka vexti umtalsvert, auka aðhald í ríkisfjármálum og gera margvíslegar breytingar 

á fjármálakerfinu. Malasía ákvað að fara sína eigin leið. Í stað þess að leita á náðir 

alþjóðasamfélagsins ákváðu stjórnvöld að gera hið gagnstæða. Umfangsmikil 

gjaldeyrishöft voru sett á 1. september 1998 og daginn eftir var gjaldmiðillinn, ringgit, 

festur við bandaríkjadollar. Stefna Malasíu fól í sér höft á útflæði fjármagns og töldu 

margir að forseti landsins, Dr. Mahathir, væri að senda röng skilaboð til alþjóðlegra 

fjármálamarkaða með aðgerðunum með því að feta ekki í fótspor nágrannalandanna. 

(Edison & Reinhart, 2001; Kaplan & Rodrik, 2001). 

 



 

  12 

2.2 Jákvæð og neikvæð áhrif frjálsra fjármagnsflutninga 
Eftir umrótið sem varð á fjármálamörkuðum á síðustu árum 20. aldar hófst umræða 

um stöðu AGS sem ráðgefandi stofnunar fyrir þróunar- og nýmarkaðslöndin. M.a. var 

bent á mikilvægi þess að vega og meta kosti og galla frjálsra fjármagnsflutninga fyrir 

sérhvert hagkerfi og að forðast að líta á frjálst flæði fjármagns sem undralausn á 

ófullnægjandi hagvexti landa (Stiglitz, 2000 & 2004). Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 

hefur tekið virkan þátt í þessari umræðu og birti t.a.m. nýlega skýrslu þar sem farið er 

yfir hlutverk Sjóðsins í nýju umhverfi fjármagnshreyfinga. Þar lýsir AGS því yfir að 

nauðsynlegt sé að endurskoða stefnuna varðandi fjármagnshreyfingar milli landa þar 

sem þær reglur sem Sjóðurinn mótaði á níunda og tíunda áratug síðustu aldar í þessum 

efnum hafi ekki virkað sem skyldi. Umræða um gjaldeyrishöft er því hafin á ný innan 

yfirstjórnar Sjóðsins en rúmlega tíu ár eru síðan slíkt umræðuefni hefur verið þar á 

dagskrá. (AGS, 2010). Stofnunin hefur þó verið virk í að rannsaka áhrif 

fjármagnshreyfinga og birt fjöldann allan af rannsóknum og greinum á síðustu 

áratugum um reynslu landa af gjaldeyrishöftum. Þar má m.a. finna yfirlit yfir þá 

umræðu sem hefur átt sér stað í kjölfar aukins fjármagnsflæðis milli landa á seinni 

hluta síðustu aldar sem hér að neðan er vikið að (Ariyoshi ofl, 2000 & Ishii & 

Habermeier, 2002). 

 

Flestir eru sammála um að afnámi hafta á fjármagnsflæði fylgi ákveðnir kostir. Helst 

greinir fræðimenn á um hvort vegi þyngra, kostir þess eða gallar. Talsmenn frjálsra 

fjármagnshreyfinga eru á þeirri skoðun að afnám hafta auki hagvöxt landa og hafi 

almennt hagstæð áhrif á innlend fjármálakerfi. Þeir vísa til aukinna möguleika á 

hagkvæmari ráðstöfun sparnaðar, m.a. að koma sparifé fyrir þar sem ávöxtun er 

hagstæðust, og aukinna tækniáhrifa sem fylgja beinni erlendri fjárfestingu ríkari landa 

í nýmarkaðs- og þróunarlöndum. Þá er talið að frjálsar fjármagnshreyfingar stuðli að 

skilvirkara og sterkbyggðara fjármálakerfi, bæði innan landa og á alþjóðavísu, þar sem 

samkeppni og seljanleiki (e. liquidity) eykst á fjármálamörkuðum og þjónusta 

fjármálafyrirtækja verður fjölbreyttari. Bent hefur verið á að frjálst flæði fjármagns 

auki fjármálastöðugleika með því að draga úr lausafjárvanda landa og stuðli að 

aukinni áhættudreifingu einstakra ríkja þar sem möguleikar á fjölbreyttari 

fjárfestingartækifærum skapist. Augljóst er að afnám hafta á fjármagnshreyfingum 

dregur úr þeim kostnaði sem fylgir því að halda utan um höftin og spillingin sem 
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gjarnan ríkir í kringum þau hverfur. Aðalrökin er þó þau að með frjálsu 

fjármagnsflæði, og þar með auknu innflæði fjármagns, skapist aðgangur að erlendu 

sparifé sem hægt sé að verja í aukna fjárfestingu er leiði að lokum til meiri hagvaxtar. 

(Ishii & Habermeier, 2002). 

 

Hætturnar eru þó ýmsar. Þann fyrirvara þarf að hafa á jákvæðum áhrifum frjáls 

fjármagnsflæðis að miklu skiptir hvernig staðið er að því að aflétta höftunum (e. 

sequencing). Með því er átt við að uppfylla þarf ákveðnar forsendur áður en 

fjármagnshreyfingar eru gefnar frjálsar. Öflugar fjármálastofnanir, skilvirkt 

fjármálakerfi og góð hagstjórn og ríkisfjármálastefna skipta sköpum ef land á að njóta 

góðs af því að opna landamæri sín fyrir fjármagnsflutningum. (Ishii & Habermeier, 

2002). 

3 Fjármagnshreyfingar á Íslandi 
 
Á síðasta áratug 20. aldar og fyrstu árum 21. aldarinnar var mikill uppgangur á 

ýmsum sviðum á Íslandi. Líkt og önnur ríki hafði landið nýlega opnað fyrir frjálst 

flæði fjármagns. Ekki leið á löngu þar til sagan endurtók sig og fór Ísland ekki 

varhluta af neikvæðu áhrifum frjálsra fjármagnsflutninga fremur en önnur lönd einum 

áratug áður. 

 

3.1 Afnám hafta – Gjaldeyrismarkaður stofnaður 
Talsverðar breytingar urðu á markaðsaðstæðum á Íslandi í byrjun tíunda áratugarins 

þegar ákveðið var að afnema takmarkanir á fjármagnsflæði til og frá landinu í 

nokkrum skrefum. Áformuð innganga í Evrópska efnahagssvæðið (EES) var 

meginástæðan. Árið 1990 voru gerðar breytingar á gjaldeyrislögunum frá 1969 sem 

voru upphaf þess sem koma skyldi. Samkvæmt þeim var meginreglan sú að 

gjaldeyrisviðskipti voru háð leyfum nema að annað væri sérstaklega tekið fram. 

Breytingarnar árið 1990 fólu í sér að fjölmargar hömlur voru felldar brott og veruleg 

rýmkun var gerð á tilskipun laganna. Það var þó ekki fyrr en árið 1992 sem ný lög um 

gjaldeyrismál voru samþykkt þar sem skilið var á milli laga um gjaldeyrisviðskipti 

annars vegar og innflutningsviðskipti hins vegar. Samkvæmt nýju lögunum var 

meginreglan sú að gjaldeyrisviðskipti skyldu vera óheft nema að annað væri tekið 
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fram í lögum og voru því ekki lengur háð leyfum. Með lögunum átti að gera reglur um 

gjaldeyrisviðskipti sambærilegar reglum hjá helstu samkeppnislöndum Íslands til að 

koma í veg fyrir að þær skertu samkeppnisstöðu innlends atvinnulífs. Þá var talið 

mikilvægt að rýmka reglurnar svo að hér gæti þrifist gjaldeyrismarkaður þar sem 

framboð og eftirspurn eftir erlendum gjaldeyri hefði áhrif á gengi krónunnar. 

Ennfremur var bent á að nýju lögin væru mikilvægt skref í átt að nauðsynlegri 

samræmingu laga vegna aðildarsamnings landsins að Evrópska efnahagssvæðinu. Þá 

áskyldi viðskiptaráðherra sér rétt til að ákveða með reglugerð takmarkanir á 

tilgreindum flokkum fjármagnshreyfinga. (Alþingi, 1992a). Hér er átt við 

skammtímahreyfingar fjármagns sem takmarka mátti eða stöðva í allt að sex mánuði 

ef talið var að þær gætu valdið óstöðugleika í gengis- eða peningamálum (Alþingi, 

1992b). Þetta var í samræmi við aðlögunarfrestinn sem Íslandi var veittur í tengslum 

við EES-samninginn en þar fengu Íslendingar leyfi til að viðhalda takmörkunum á 

skammtímahreyfingum fjármagns til 1. janúar 1995 (EES, 2011c). 

 

Ísland varð fullgildur aðili að Evrópska efnahagssvæðinu þegar lög um EES tóku gildi 

1. janúar 1994 (Alþingi, 1993). Í samningnum felst hið svokallaða fjórfrelsi sem vísar 

til helstu markmiða hans um frjálsa vöruflutninga, fólksflutninga, þjónustustarfsemi 

og fjármagnsflutninga (EES, 2011a). Samkvæmt ákvæðum samningsins mega engin 

höft vera á milli samningsaðila á flutningum fjármagns í eigu þeirra sem eru búsettir í 

aðildarríkjum Evrópusambandsins (ESB) eða EFTA-ríkjum (Fríverslunarsamtökum 

Evrópu) (EES, 2011b). 

 

Ári fyrir inngöngu Íslands í EES var gerð sú breyting á íslenskum fjármálamarkaði að 

skipulagður gjaldeyrismarkaður var formlega stofnaður (SÍ, 2001). Fyrir stofnun 

markaðarins hafði gengi íslensku krónunnar verið einhliða skráð af Seðlabankanum 

og genginu breytt þegar á því var talin þörf. Í byrjun júlí 1997 var lokaskref stigið að 

fullgildum gjaldeyrismarkaði, sem var sambærilegur við markaði erlendis, þegar 

afgreiðslutími gjaldeyrismarkaðar á Ísland var lengdur til jafns á við afgreiðslutíma 

viðskiptabankanna. Þar með varð verðmyndun á krónunni samfelld. Á fyrstu árum 

gjaldeyrismarkaðar á Ísland var Seðlabankinn virkur þátttakandi á markaðnum. 

Fastgengisstefna var enn við lýði og markmið peningastefnu Seðlabankans var að 

halda gengi íslensku krónunnar innan settra vikmarka frá miðgildi gengisins. Eftir því 

sem vikmörkin voru víkkuð og gjaldeyrismarkaðurinn þroskaðist dró úr nauðsyn á 
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inngripum bankans. Rétt fyrir aldamótin síðustu hvarf svo Seðlabankinn alveg af 

markaðnum í rúmt ár. Þegar bankinn sneri aftur á markaðinn í lok árs 2002 hóf hann 

kaup á erlendum gjaldeyri. Með ákvörðun verðbólgumarkmiðs árið 2001 lýsti 

Seðlabankinn því yfir að hann myndi eingöngu grípa til aðgerða á gjaldeyrismarkaði 

ef hætta væri á að gengisþróunin gæti ógnað verðbólgumarkmiði bankans. Þá áskildi 

bankinn sér ennfremur rétt til inngripa ef hann teldi að miklar sveiflur í genginu 

myndu tefla fjármálalegum stöðugleika í hættu. Meginbreytingin var því sú að inngrip 

yrðu ekki notuð til varnar ákveðnu gengisstigi en slíkt hafði einmitt tíðkast á tímum 

fastgengis hér á landi. (SÍ, 2003). 

 

 
Mynd 3. Nettókaup Seðlabanka Íslands á gjaldeyrismarkaði 2000-2007. 

Heimild: Seðlabanki Íslands. 

 

Á mynd 3 má sjá að fljótlega upp úr aldamótunum hætti Seðlabanki Íslands að kaupa 

íslenskar krónur á gjaldeyrismarkaði og sneri sér þess í stað að kaupum á erlendum 

gjaldeyri (SÍ, 2011d). Markmið og ástæður fyrir slíkum viðskiptum seðlabanka á 

gjaldeyrismarkaði geta m.a. verið: 

 

• Að fylgja eftir gengislækkun og hraða slíku ferli. 

• Að varðveita stöðugleika fjármálakerfisins t.d. með því að draga úr 

óhagstæðum skammtímagengissveiflum vegna óróleika á markaði. 

• Að leysa eða draga úr markaðsbrestum á gjaldeyrismarkaði með því að liðka 

fyrir gjaldeyrisviðskiptum. (SÍ, 2003). 
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Þegar litið er á aðgerðir Seðlabanka Íslands á árunum fyrir hrun er ljóst að bankinn 

stuðlaði á þessum tíma að veikingu fremur en styrkingu krónunnar með inngripum 

sínum. Í næsta kafla verður vikið að því efnahagsumhverfi sem bankinn starfaði í fyrir 

hrun íslenska bankakerfisins haustið 2008. 

 

3.2 Fjármagnsflæði í aðdraganda fjármálakreppunnar 
Aukið fjármagnsflæði til og frá Íslandi og rýmri starfsheimildir innlendra 

lánastofnanna, í kjölfar inngöngu landsins í EES, sköpuðu möguleika á fjárfestingu 

umfram það sem sparifé landsmanna leyfði og hagsæld jókst í landinu. Íslenskt 

fjármálakerfi tengdist sterkari böndum við alþjóðlega fjármálamarkaði og leituðu 

mörg íslensk fyrirtæki út fyrir landsteinana með starfsemi sína. Einkavæðing 

bankakerfisins á Íslandi átti sér stað upp úr síðustu aldamótum samhliða einstaklega 

hagstæðum aðstæðum á alþjóðlegum fjármálamörkuðum. Bankar áttu auðvelt með að 

fjármagna sig með lántökum erlendis sökum mikils uppgangs á fjármálamörkuðum, 

bæði vestan hafs og austan, og voru takmarkanirnar á starfsemi þeirra litlar. 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010a & 2010c). 

 

Á myndum 4 og 5 má sjá þróun fjármagnshreyfinga til og frá landinu, annars vegar á 

síðasta áratug 20. aldar og hins vegar á uppgangsárunum í byrjun þessara aldar (SÍ, 

2011c).  

 

 
Mynd 4. Fjármagnshreyfingar einkaaðila á Íslandi 1990-2000. 

Heimild: Seðlabanki Íslands. 
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Mynd 5. Fjámagnshreyfingar einkaaðila á Íslandi 2000-2007. 

Heimild: Seðlabanki Íslands. 

 

Á yfirlitsmynd 4 sést að nettófjármagnsflæði er neikvætt á árunum fyrir inngöngu 

landsins í EES. Þetta bendir til þess að flæði fjármagns til landsins hafi verið minna en 

flæðið frá því. Upp úr 1996 fer fjármagn hins vegar að streyma inn í landið. 

Talsverður óróleiki er á inn- og útflæðinu á næstu árum en undir lok aldarinnar var 

fjármagnsflæðið jafnan jákvætt. Þegar hér var komið við sögu hafði mikil aukning 

orðið í nettófjármagnsflæði landsins frá upphafi áratugarins. Ef litið er á 

fjármagnshreyfingar eftir aldamótin 2000 má sjá að sú mikla aukning sem varð í 

flæðinu til landsins í kjölfar inngöngunnar í EES hverfur í skugga þess gríðarlega 

innflæðis er átti sér stað á árunum 2005 til 2006. Af þessu er ljóst að algjör umskipti 

urðu á fjármagnsmarkaði hérlendis upp úr aldamótunum. 

 

Ben Bernanke, seðlabankastjóri Bandaríkjanna, er á þeirri skoðun að offramboð 

sparifjár hafi verið í heiminum eftir síðustu aldamót sem m.a. mátti rekja til stækkunar 

varasjóðs olíuútflutningsríkja vegna hækkunar olíuverðs og aukins sparnaðar 

nýmarkaðsríkja í kjölfar Asíukreppunnar 1997. Meiri sparnaður og viðskiptaafgangur 

í nýmarkaðsríkjunum leiddi til þess að fjármagn flæddi inn í iðnríkin. Í kjölfarið 

styrktust gjaldmiðlar þessara landa og eignaverð hækkaði mikið. (FRB, 2005). 

Íslensku bankarnir notuðu þetta fjármagn til að færa út kvíarnar, bæði innan lands sem 

utan. Vöxturinn var undir takmörkuðu opinberu eftirliti, bæði hérlendis og erlendis. 

Hann var drifinn áfram af ódýru lánsfé og nýjum fjármálagerningum sem komnir voru 
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til sögunnar. Á sama tíma voru bankarnir einkavæddir, innlend eftirspurn jókst og 

efnahagsreikningar heimila og fyrirtækja blésu út. (Gylfi & Jón, 2009). Á myndum 6 

og 7 má sjá stöðuga aukningu í skuldum heimila og fyrirtækja frá upphafi aldarinnar 

(SÍ, 2008a). 

 

 
Mynd 6. Skuldir heimilanna sem hlutfall af ráðstöfunartekjum á ári 1980-2007. 

Heimild: Seðlabanki Íslands. 

 

 
Mynd 7. Skuldir fyrirtækja 1980-2007. 

Heimild: Seðlabanki Íslands. 
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Seðlabankinn reyndi að slá á eftirspurn með vaxtahækkunum en innlendir aðilar juku 

þá lántöku sína í erlendum gjaldmiðli. Mynd 8 gefur skýra mynd af þeirri þróun sem 

varð í lántökum Íslendinga í erlendum gjaldmiðli á árunum 2006 til 2007. Í byrjun árs 

2008 voru rúmlega 20% af öllum útlánum innlánsstofnanna til heimila gengisbundin. 

(SÍ, 2008a). Háum vöxtum fylgdu vaxtamunarviðskipti erlendra aðila sem tóku lán í 

lágvaxtagjaldmiðlum og fjárfestu á Íslandi. Í kjölfarið flæddi inn erlendur gjaldeyrir 

sem ýtti enn frekar undir styrkingu krónunnar. (Gylfi & Jón, 2009). 

 

 
Mynd 8. Gengisbundin útlán innlánsstofnanna til heimila. 

Heimild: Seðlabanki Íslands. 

 

Aðstæður hérlendis á uppsveifluárunum voru keimlíkar þeim sem einmitt skapast eftir 

afnám fjármagnshafta. Fjármagnsinnflæði örvaði hagvöxt og eignaverð hækkaði. 

Auðveldur aðgangur að ódýru lánsfé ýtti síðan enn frekar undir vilja til lántöku. Þegar 

alheimskreppan hófst haustið 2008 varð aðgangur að erlendu fjármagni torveldari og 

vildu erlendir fjárfestar selja fjárfestingar sínar á Íslandi til að losa fjármagn. Ekki leið 

á löngu þar til útflæði fjármagns frá landinu hófst í miklum mæli. (Gylfi & Jón, 2009). 
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3.3 Gjaldeyrishöft á ný 
Eftir að Glitnir var þjóðnýttur í lok september 2008 var lokað fyrir lánalínur 

Landsbankans og Kaupþings. Þá tóku erlendir fjárfestar og lánadrottnar að óttast um 

eignir sínar hérlendis. Alþjóðleg greiðslumiðlun á Íslandi lokaðist alveg þegar Bretar 

frystu eignir Landsbankans í Bretlandi og þann 8. október 2008 hrundi 

gjaldeyrismarkaðurinn á Íslandi. Í raun má segja að eins konar gjaldeyrishöft hafi 

verið til staðar frá þeim tíma og þar til þau voru formlega innleidd með lögum í lok 

nóvember 2008 því lokun alþjóðlegrar greiðslumiðlunar hefti erlend viðskipti, lausafé 

var skammtað um tíma og ómögulegt var að komast yfir erlendan gjaldeyri. (Gylfi & 

Jón, 2009). 

 

Mikill hluti fjárfestinga erlendra aðila var í svokölluðum jöklabréfum sem voru gefin 

út til að hagnast á þeim aðstæðum sem ríktu í uppsveiflunni, þ.e. mikill vaxtamunur 

við útlönd og sterkt gengi krónunnar. Þar við bættust lántökur íslenskra fyrirtækja á 

alþjóðamörkuðum. Talið er að stöður, þ.e. eignir, erlendra aðila í íslenskum krónum 

hafi verið 680 milljarðar króna síðla árs 2008 og skammtímastöður í heild um 330 

milljarðar króna. Þegar bankakreppan hófst í október 2008 skapaðist hætta á gífurlegu 

útstreymi fjármagns. Ljóst var að slíkt hefði hættulegar afleiðingar í för með sér fyrir 

gengi krónunnar sem var þá þegar tekið að veikjast. Seðlabankinn greip því til 

aðgerða hinn 10. október 2008 sem miðuðu að því að hefta tímabundið útflæði 

gjaldeyris. Fjöldi heimila og fyrirtækja voru skuldsett í erlendum gjaldmiðlum og taldi 

bankinn að aukið útflæði fjármagns og frekara fall krónunnar myndi koma af stað 

hrinu vanskila með slæmum afleiðingum. (SÍ, 2009a). 

 

Í lok nóvember 2008 var tilkynnt að í lánasamningi AGS við íslensk stjórnvöld væri 

miðað við að hömlur yrðu áfram á fjármagnsflutningum til og frá landinu (AGS, 

2008b & 2008d). Aðaláhersla framkvæmdaáætlunar AGS og íslenskra stjórnvalda var 

að koma í veg fyrir frekari veikingu krónunnar þar sem stór hluti heimila og fyrirtækja 

var með lán í erlendum gjaldmiðli. Því var mikilvægt að koma í veg fyrir frekari 

fjármagnsflutninga frá landinu. Þá skipti máli að aðhaldssöm peningamálastefna væri 

til staðar til að styðja við gengið til skemmri tíma og var því ákveðið að hækka 

stýrivexti um 600 punkta1, þ.e. í 18% í lok október 2008. Ráðgjöfum AGS var þó ljóst 

                                                        
11 punktur er hér jafn einum hundraðasta af prósentustigi. 100 punktar eru því 1%. 
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að vaxtahækkunin ein og sér myndi ekki koma í veg fyrir að miklir fjármunir færu úr 

landi og var því talið mikilvægt að grípa til hafta. Það var sameiginlegt mat 

ríkisstjórnar og ráðgjafa Sjóðsins að ekki væri æskilegt að slaka á 

peningamálastefnunni fyrr en merki um aukið traust á gjaldmiðlinum væru til staðar. 

(AGS, 2008b). 

 

Í kjölfar þessa var millibankamarkaður með erlendan gjaldeyri á Íslandi opnaður aftur 

í byrjun desember 2008 og tilmæli Seðlabanka Íslands um takmörkun á útflæði 

gjaldeyris frá því í október afturkölluð. Afnám tilmælanna þýddi að engar hindranir 

hafa síðan verið á gjaldeyrisviðskiptum sem tengjast inn- og útflutningi vöru og 

þjónustu, vöxtum, verðbótum og afborgunum af lánum. (SÍ, 2008e). Hins vegar þurfa 

aðilar sem eignast erlendan gjaldeyri að skila honum til innlendra fjármálafyrirtækja. 

Ennfremur voru settar takmarkanir á fjármagnshreyfingar aðila sem vildu skipta 

íslenskum krónum yfir í erlendan gjaldeyri. Viðskipti milli innlendra og erlendra aðila 

með verðbréf og aðra fjármálagerninga voru einnig takmörkuð. (SÍ, 2008d). 

Gjaldeyrisreglurnar sem nú eru í gildi á Íslandi má finna í viðauka III. 

 

Með því að aflétta hömlum á fjármagnshreyfingum í nokkrum áföngum var talið að 

hægt yrði að vinda skipulega ofan af stöðutöku erlendra fjárfesta í landinu. Þetta gæti 

ekki átt sér stað fyrr en ytri jöfnuður þjóðarbúsins gæti stutt við gengi krónunnar og 

komið í veg fyrir fall hennar á nýjan leik þegar stöður erlendra aðila væru leystar út. 

Búist var við að gengi krónunnar myndi lækka fyrst um sinn eftir að gjaldeyrishöftin 

sem sett voru á í byrjun október 2008 væru afnumin. Síðan átti undirliggjandi 

efnahagsþróun að styðja við gengið. Sterkara gengi og vaxandi framleiðsluslaki2 átti 

þá að auðvelda lækkun stýrivaxta í kjölfar hjaðnandi verðbólgu. (SÍ, 2008e). 

 

Fyrstu skrefin í afnámi haftanna voru tekin í byrjun nóvember 2009 þegar ákveðið var 

að leyfa innflæði fjármagns vegna nýfjárfestinga (SÍ, 2009e). Stuttu áður hafði 

Seðlabankinn tilkynnt að eftirlit með gjaldeyrisviðskiptum hefði verið hert til muna 

með stofnun sérstaks gjaldeyriseftirlits innan bankans. Starfsemi eftirlitsins átti að 

veita höftunum nauðsynlegt aðhald. (SÍ, 2009d). 

 

                                                        
2 Vannýtt framleiðslugeta hagkerfisins. 



 

  22 

3.4 Íslensku aðgerðirnar í alþjóðlegu samhengi 
Ákvörðun íslenskra stjórnvalda um að hverfa aftur til fyrri tíma og takmarka 

gjaldeyrisviðskipti kann að hafa komið mörgum spánskt fyrir sjónir. Eins og komið 

hefur fram eru slíkar aðgerðir þó ekki einsdæmi því áður hafa ýmis lönd gripið til 

fjármagnshafta einmitt í þessum sama tilgangi, þ.e. til að koma í veg fyrir að ástand á 

fjármálamörkuðum versni í kjölfar fjármálakreppu. Þegar ákveðið var að innleiða 

gjaldeyrishöft hérlendis fór af stað umræða um það hvort önnur lönd í Evrópu, m.a. 

Ungverjaland og Lettland, myndu feta í fótspor Íslands og taka upp höft (Buiter, 2009 

& Jón, 2009).  

 

Í þessum kafla verður í stuttu máli farið yfir aðstæður í þessum löndum á síðasta 

áratug og eftir að alþjóðlega fjármálakreppan hófst. Í töflu 1 í viðauka I má finna 

nákvæmari samanburð á þróun efnahagsmála í löndunum tveimur og á Íslandi. Bæði 

löndin leituðu aðstoðar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í lok árs 2008 og verður því að 

mestu stuðst við ítarlegar úttektir Sjóðsins (AGS, 2008a og 2009a). 

 

Ungverjaland gekk í Evrópusambandið árið 2004 og hyggst taka upp evru en styðst 

enn við fljótandi gjaldmiðil, forintuna (HUF) (European Commission, 2011a). Á 

svipuðum tíma og Ungverjaland gekk í ESB voru höft á fjármagnshreyfingar afnumin 

og stuttu síðar tók fjármagn að streyma til landsins. Aukið innflæði hafði jákvæð áhrif 

á framleiðni en jók á sama tíma erlendar skuldir landsins. Stór hluti bankakerfisins er í 

eigu erlendra aðila, eða 52%, en stærsti innlendi bankinn hefur 21% markaðshlutdeild. 

Auðveldur aðgangur að erlendu fjármagni á síðasta áratug varð til þess að bankar í 

eigu erlendra aðila í Ungverjalandi gátu boðið heimilum og fyrirtækjum lán í 

erlendum gjaldmiðlum á hagstæðum kjörum. Innlendu bankarnir fylgdu síðan í 

fótspor þeirra erlendu. Haustið 2008 var meira en helmingur af bankalánum til aðila 

utan fjármálageirans í erlendum gjaldmiðlum, aðallega evrum og svissneskum 

frönkum. Í kjölfar alþjóðlegu fjármálakreppunnar hefur gengi ungverska 

gjaldmiðilsins verið óstöðugt en í október 2008 féll gengi forintunnar hratt gagnvart 

evrunni og stýrivextir voru hækkaðir til að draga úr útflæði fjármagns. (AGS, 2008a). 

Ungversk stjórnvöld höfðu miklar áhyggjur af áhrifum ástandsins á erlend lán 

fyrirtækja og heimila sem varð til þess að í lok nóvember 2008 óskaði Ungverjaland 

eftir aðstoð frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum (AGS, 2008c). 
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Meginmarkmið framkvæmdaáætlunar AGS og ungverskra stjórnvalda sneri að því að 

draga úr óróleika á innlendum fjármálamarkaði. Að mati AGS var því mikilvægt að 

erlendir markaðir teldu aðgerðir stjórnvalda trúverðugar til að afstýra mætti 

áframhaldandi veikingu forintunnar. Þá skipti máli að stjórnvöld hefðu aðgang að utan 

að komandi fjármagni til að draga úr hættu á áhlaupi á innlendan skuldabréfa- og 

gjaldeyrismarkað sökum þess að erlendar skuldir landsins höfðu vaxið mjög. Þar að 

auki hvatti Sjóðurinn erlenda lánadrottna úr einkageiranum til að hörfa ekki úr landi 

um sinn í von um að innlendar aðstæður myndu batna. Átti þessi beiðni einkum við 

erlend móðurfélög bankanna frá Norður-Evrópu. (AGS, 2008a). 

 

Lettland varð, eins og Ungverjaland, aðili að ESB árið 2004. Árið 2005 fékk landið 

aðild að ERM II (European Exchange Rate Mechanism II) en kerfið felur m.a. í sér að 

gjaldmiðill viðkomandi ríkis er tengdur við evru á föstu gengi en fær að sveiflast um 

15% vikmörk frá miðgildi. Yfirvöld í Lettlandi tóku þá ákvörðun að halda flökti 

gjaldmiðilsins innan 1% vikmarka frá miðgildinu. (European Commission, 2011b). 

Hagvöxtur var mikill í Lettlandi á árunum 2000 til 2007 og almennur uppgangur á 

flestum sviðum. Innganga í ESB leiddi til enn meiri vaxtar og aukins fjármagnsflæðis. 

Um mitt ár 2006 var ljóst að þessi þróun hafði gengið of langt. Innlend eftirspurn 

hafði aukist óhóflega og verðbólga fór hækkandi. Í lok árs 2007 dró skyndilega úr 

hröðum vexti Lettlands. Í kjölfarið dró snögglega úr fjárfestingu og neyslu, verg 

landsframleiðsla minnkaði og atvinnuleysi jókst. Um 60% bankakerfisins er í eigu 

erlendra aðila, aðallega sænskra banka og annarra banka á hinum Norðurlöndunum. 

Lán frá móðurfélögum á Norðurlöndum voru því aðaluppspretta fjármagns fyrir 

lettneska bankakerfið. Sökum aukinnar óvissu í innlenda bankakerfinu drógust 

innstæður í bönkunum hratt saman og svo fór að ríkið eignaðist 51% hlut í Parex 

banka, næst stærsta innlenda banka landsins, í nóvember 2008. Ákvörðunin virtist þó 

ekki róa markaði því innstæður erlendra aðila héldu áfram að flæða út úr landinu. Í 

byrjun desember 2008 frysti ríkið hluta af innstæðunum í örvæntingarfullri tilraun til 

að stoppa útflæði fjármagns. (AGS, 2009a). 

 

Í desember 2008 samþykkti AGS lánafyrirgreiðslu til Lettlands (AGS, 2009b). 

Framkvæmdaáætlun AGS og lettnesku ríkisstjórnarinnar snerist í meginatriðum um að 

viðhalda gengi lettneska gjaldmiðilsins, lat (LVL), föstu við evruna. Ljóst var að 

ríkisstjórn Lettlands vildi ekki losa sig undan skyldum ERM II og því þurfti aðlögunin 
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að koma annars staðar frá. Mikill þrýstingur á gjaldmiðilinn hafði þá þegar skapast og 

í kjölfarið hafði gengið hratt á gjaldeyrisforða landsins því Seðlabanki Lettlands þurfti 

að stórauka kaup á LVL til að halda genginu föstu. Frá lokum ágúst til loka nóvember 

2008 minnkaði forði bankans um tæp 20%. Þrátt fyrir það var gjaldmiðillinn enn 

nálægt hærri vikmörkum sínum (veikari vikmörk). Stór hluti lánagreiðslunnar fór því í 

að styrkja gjaldeyrisforða Lettlands. Þar sem 70% af innstæðum banka og um 90% af 

lánum í landinu voru í erlendum gjaldmiðli lá fyrir að veiking gengisins hefði mjög 

neikvæð áhrif á virði og eignir einkageirans. Hins vegar myndi gengislækkun hjálpa 

til við að draga úr viðvarandi viðskiptahalla. Ákveðið var að halda áætlun stjórnvalda 

um 1% vikmörk. Því var ljóst að innlendar aðgerðir þyrftu að miðast við raunlækkun 

gjaldmiðilsins fyrst að nafnlækkun var ekki möguleg. (AGS, 2009a).  

 

Lettar hafa þurft að ganga í gegnum erfiða aðlögun síðan í október 2008 en margir 

hafa bent á að besta lausnin hefði verið að leyfa gjaldmiðlinum að falla og taka strax 

upp evru. Slíkt hefði haft áhrif á efnahagsreikninga heimila og fyrirtækja en 

útreikningar AGS bentu m.a. til þess að batinn yrði hraðari í kjölfarið. Sú leið var hins 

vegar ekki farin þar sem í viðræðum AGS við ESB kom fram að flýtimeðferð Letta 

inn í gjaldmiðlasamstarfið yrði ekki samþykkt. (AGS, 2009a & The Economist, 2009). 

 

Framkvæmdastjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins samþykkti lánafyrirgreiðslur til 

Ungverjalands, Íslands og Lettlands með nokkurra vikna millibili í lok árs 2008 og 

byrjun árs 2009 (AGS 2008c, 2008d & 2009b). Löndin eiga sameiginlegt að hafa 

gengið í gegnum töluverðar breytingar á fjármálamörkuðum og notið aukinnar 

hagsældar á tíunda áratug 20. aldar og fyrsta áratug þessarar aldar. Bankakerfi þeirra 

stækkaði ört, þó af mismunandi ástæðum, en erlendir aðilar áttu stóran hluta af 

bankakerfi Lettlands og Ungverjalands. Miklar lántökur í erlendum gjaldmiðli voru 

algengar í öllum löndunum og veik staða gengisins olli heimilum og fyrirtækjum 

vandræðum. Snögg og mikil lækkun gengis átti sér stað í Ungverjalandi og á Íslandi 

og brugðust bæði löndin við með því að hækka stýrivexti. Þar sem lettneski 

gjaldmiðillinn var, og er, fastur við evru féll gengið ekki en talsverður þrýstingur 

skapaðist á gjaldmiðilinn á sama tíma. Þá hafa verið vangaveltur um að Lettland víki 

frá fastgenginu um tíma og festi gjaldmiðilinn á lægra gengi við evruna. Sérstaða 

Íslands í samanburði við þessi tvö lönd felst hins vegar í ákvörðun íslenskra 

stjórnvalda að setja á gjaldeyrishöft.  
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4 Fyrri rannsóknir 
 
Margvísleg rök hafa verið færð fyrir því að grípa til gjaldeyrishafta. Í því samhengi er 

gjarnan vísað til svokallaðrar „næstbestu“ lausnar (Ariyoshi ofl., 2000). Kenningin um 

hana var formlega sett fram af Lancaster og Lipsey árið 1956. Í grein þeirra kemur 

fram að samkvæmt Pareto (1971) er lausn eingöngu „Pareto hagkvæm“3 ef hún 

uppfyllir öll skilyrði um hagkvæmustu lausn. Kenning Lancaster og Lipsey er sú að ef 

eitt slíkt skilyrði brestur í almennu jafnvægi (e. general equilibrium) þá eru hin 

skilyrðin í jafnvæginu ekki lengur eftirsóknarverð. Með öðrum orðum, ef eitt af 

skilyrðum Paretó er ekki uppfyllt í almennu jafnvægi þá er eingöngu hægt að komast í 

hagkvæmustu stöðu með því að skilja við öll hin Paretó-skilyrðin. Næstbesta lausnin 

er því hagkvæmasta lausnin undir slíkum kringumstæðum. Nafnið vísar til þess að 

lausnina má finna í jafnvægi þar sem Paretó-skilyrði hefur brostið og því er 

möguleikinn á Paretó hagkvæmri lausn ekki til staðar. Þetta getur átt við í tilviki 

gjaldeyrishafta þar sem færð hafa verið rök fyrir því að ákveðnar hömlur á 

fjármagnsflæði geti aukið hagsæld þegar markaðsbrestir eru til staðar á 

fjármálamörkuðum (Ariyoshi ofl., 2000). Slíkir markaðsbrestir eru margvíslegir en 

eiga oft rætur að rekja til ósamhverfra og ófullkominna upplýsinga eða ófullnægjandi 

aðhalds  peninga- eða fjármálastefnu. Ennfremur hefur verið bent á mikilvægi þess að 

vernda eða auka virkni peninga- og fjármálastefnu einstakra landa sem eiga oft undir 

högg að sækja vegna þráláts og umfangsmikils fjármagnsflæðis inn og út úr landinu 

(Ariyoshi ofl., 2000). 

 

Hagrannsóknir og tölfræðilegar rannsóknir á áhrifum og virkni gjaldeyrishafta hafa þó 

ýmsa aðferðafræðilega annmarka. Þannig hefur ekki tekist að skapa áreiðanlega og 

viðtekna aðferð við mælingu á styrk hafta og því hafa rannsóknir oft stuðst við 

svokallaðar „dummy“ breytur sem taka aðeins tillit til þess hvort höft séu til staðar eða 

ekki (Ariyoshi ofl., 2000). Þetta er að sjálfsögðu mikil einföldun þar sem umfang 

gjaldeyrishafta er mismunandi eftir löndum bæði hvað varðar styrkleika og eins að 

hvaða aðilum og gerningum höftin beinast. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur gert 

tilraunir til að semja staðla um styrkleika fjármagnshafta. Starfsmenn á vegum 

Sjóðsins hafa nýtt sér skýrslur hans um gjaldeyrishöft víðs vegar um heim (Annual 

                                                        
3 Pareto hagkvæm lausn er staða þar sem ekki er hægt að bæta stöðu neins aðila í hagkerfinu með því 
að víkja frá lausninni. 
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Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions) við gerð staðlanna 

(Tamirisa, 1999). Bent hefur verið á að staðlarnir séu þó ekki alltaf lýsandi fyrir 

haftastefnu ríkja þar sem erfitt hafi verið uppfæra þá t.d. í tengslum við tímabundin 

höft á útflæði fjármagns sem gripið hefur verið til í kreppum. Sú umræða kom m.a. 

upp í kjölfar Asíukreppunnar 1997. (Miniane, 2004). 

 

4.1 Fjármagnshreyfingar, kreppur og höft á innflæði 
Á tíunda áratug síðustu aldar beindist athygli hagfræðinga aðallega að áhrifum þess að 

opna fyrir fjármagnshreyfingar milli landa. Ef rætt var um notkun gjaldeyrishafta var 

það í tengslum við höft á innflæði, nánar tiltekið skammtímainnflæði, fremur en 

nokkurs konar útflæði (Edison & Reinhart, 2001). Reynsla Chile af takmörkunum á 

innflæði fjármagns varð efni í nokkrar empirískar athuganir og margir hagfræðingar, 

t.a.m. Edwards (1998 & 1999), töldu að aðgerðir Chile hefðu verið skilvirkar hvað 

varðar að einangra hagkerfið frá áföllum annars staðar frá og þar með dregið úr 

óstöðugleika á mörkuðum. Þá skoðuðu Montiel og Reinhart (1999) áhrif hafta á 

innflæði fjármagns í 15 nýmarkaðslöndum og komust að þeirri niðurstöðu að slík höft 

hefðu haft áhrif á samsetningu fjármagnshreyfinga til viðkomandi landa þar sem sum 

löndin drógu til sín kvikara fjármagn en önnur.  

 

Tengsl afnáms hafta og fjármálakreppa hafa einnig verið könnuð og má þar nefna 

rannsókn Williamson og Mahar (1998). Niðurstöður þeirra voru frjálsum 

fjármagnshreyfingum ekki í hag. Af þeim 34 löndum sem skoðuð voru hófst kreppa í 

21 landi fljótlega eftir afnám fjármagnshafta og í 12 löndum í viðbót varð talsverður 

samdráttur innan fimm ára. Tölur yfir heildarinnflæði fjármagns (e. net private capital 

inflows) sem hlutfall af vergri landsframleiðslu (VLF) í þeim löndum sem gengu í 

gegnum fjármálakreppu voru einnig skoðaðar. Þar kom í ljós að í þeim 14 löndum þar 

sem samdrátturinn hafði verið hvað mestur hafði innflæði aukist um meira en 3%4 af 

VLF, annað hvort meðan á kreppunni stóð eða 2 til 4 árum áður en hún hófst. Þar að 

auki snerist flæðið við í kjölfar kreppu og minnkaði um 35%, miðað við meðaltal 

síðustu tveggja ára fyrir kreppu, í 7 löndum af 14. 

 

                                                        
43% er notað sem þröskuldur fyrir mikið fjármagnsinnflæði. 
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Þá skoðuð Kaminsky og Reinhart (1999) tengsl fjármála- og gjaldeyriskreppa í 20 

löndum. Á áttunda áratugnum voru gjaldeyriskreppur töluvert algengari en 

fjármálakreppur, eða 26 á móti 3. Tíðni gjaldeyriskreppa eykst lítið milli áratuga, úr 

2,6 kreppum á ári á áttunda áratugnum í 3,13 kreppur á þeim níunda og tíunda, en 

athyglisvert er að fjöldi fjármálakreppa á ári fjórfaldast milli áratuga. Þar að auki kom 

í ljós að 18 af þeim 26 bankakreppum sem voru rannsakaðar hófust innan 5 ára frá 

afnámi hafta á fjármagnsflæði. 

 

4.2 Fjármagnshreyfingar, kreppur og höft á útflæði 
Edison og Reinhart (2001) hafa haldið því fram að tíð áföll alþjóðlegra 

fjármálamarkaða á tíunda áratug síðustu aldar hafi orðið til þess að álit fræðimanna á 

gjaldeyrishöftum og tilgangi þeirra hafi gjörbreyst. Til þess tíma höfðu rökræður að 

mestu snúið að höftum á innflæði enda er þeim oftar en ekki beitt þegar vel árar. 

Ennfremur voru slíkar takmarkanir taldar vera merki um skynsamlega stefnu yfirvalda 

svo lengi sem höftin væru eingöngu tímabundin. Fljótlega eftir að Asíukreppan hófst 

árið 1997 fóru af stað greinaskrif þekktra hagfræðinga sem urðu fyrsti vísirinn að nýrri 

umræðu um fjármagnshöft. 

 

Vorið 1998 ritaði hagfræðingurinn Jagdish Bhagwati (1998), prófessor við Columbia 

háskóla í Bandaríkjunum, áhrifamikla grein þar sem hann gagnrýndi eftirsókn landa 

eftir of frjálsum fjármagnshreyfingum þar sem sjaldan væri tekið tillit til áhættunnar 

sem slíkri stefnu fylgdi. Bhagwati er þekktur málsvari frjálsra viðskipta milli landa en 

að hans mati eru fjármagnsviðskipti að mörgu leyti ólík viðskiptum með vörur. Frjáls 

viðskipti og frjálsar fjármagnshreyfingar ættu það sameiginlegt að með þeim mætti 

draga úr allratapi (e. deadweight loss) sem skapaðist þegar reynt væri að stjórna 

slíkum alþjóðaviðskiptum. Hins vegar væri það einkennandi fyrir fjármagnsflutninga 

að þeim fylgdi jafnan mikill óstöðugleiki á fjármálamörkuðum. Þá lagði Bhagwati 

áherslu á að aðilar á fjármálamarkaði yrðu að taka mark á gagnrýnendum frjálsra 

fjármagnshreyfinga. 

 

Hálfu ári eftir að róttæk greinaskrif Bhagwati vöktu athygli og viku eftir að stjórnvöld 

í Malasíu gripu til hafta á útflæði fjármagns birtist grein eftir hagfræðinginn Paul 

Krugman, prófessor við MIT háskóla í Bandaríkjunum, í tímariti Fortune (Krugman, 
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1998). Megininntak greinar Krugmans var að nauðsynlegt væri að huga að annars 

konar nálgun við kreppustjórnun í Asíu þar sem upphaflegar áætlanir virtust ekki skila 

árangri. Í stuttu máli var hugmyndin sú að höft á útflæði myndu veita löndum í kreppu 

aukið svigrúm til að takast á við vandamál sín. Slík höft væru því sett á af hreinni 

nauðsyn fremur en sem varúðarráðstöfun líkt og höft á innflæði. Þar með væri hægt að 

lækka vexti fremur en hækka og koma hagkerfinu í gang á ný, í vernduðu umhverfi, í 

stað þess að herða á ólinni og vona það besta. (Krugman, 1998). 

 

Empirískar rannsóknir á aðgerðum Malasíu í Asíukreppunni 1997 til 1998 eru ófáar 

enda gafst þar kostur á að skoða nýjar hliðar á áhrifum gjaldeyrishafta. Kaplan og 

Rodrik (2001) komust að þeirri niðurstöðu að aðgerðir stjórnvalda í Malasíu hefðu 

skilað sér í hraðari efnahagslegum bata en í Asíulöndunum sem leituðu til AGS. 

Johnson ofl. (2006) skoðuðu hvaða áhrif höftin höfðu í þjóðhagslegum skilningi í 

Malasíu og komust að því að höftin hefðu ekki skilað marktækum ábata en þó hafi 

kostnaðurinn af þeim verið lítill. Edison og Reinhart (1999 & 2001) gerðu 

umfangsmikla samanburðarrannsókn á þróun ýmissa fjármálastærða í Asíu í kjölfar 

aðgerða Malasíu. Meginniðurstaða þeirra var sú að höftin hefðu skilað tilætluðum 

árangri.  

 

Í næsta kafla verður farið yfir þær aðstæður sem leitt geta til ákvörðunar um að setja 

höft á útflæði fjármagns. Þar á eftir fylgir rannsókn á virkni gjaldeyrishaftanna á 

Íslandi. 

5 Gjaldeyrishöft í kreppu 

5.1 Gjaldeyrishöft sem viðbrögð við útflæði fjármagns 
Þegar gjaldmiðill lands tekur að veikjast bregst seðlabankinn venjulega við með því 

að selja erlendan gjaldeyri og kaupa þann innlenda í von um að aukin eftirspurn nægi 

til þess að halda genginu uppi. Þetta eru hin svokölluðu inngrip seðlabanka. Hins 

vegar er talsverð hætta á að seðlabanki gangi of hratt á gjaldeyrisforða sinn ef þörf á 

markaðsinngripum bankans verður mikil. Til að koma í veg fyrir að gengið falli enn 

frekar og að seðlabankinn verði uppiskroppa með gjaldeyri geta stjórnvöld gripið til 

þess ráðs að setja höft á útflæði fjármagns. Með því er komið í veg fyrir að erlendir 

aðilar geti selt sig út úr stöðum í viðkomandi gjaldmiðli. (Edison & Reinhart, 2001). 
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Önnur leið til að bregðast við auknu útflæði fjármagns er að hækka vexti í þeirri von 

að erlendir aðilar sjái sér hag í að halda eignum sínum í viðkomandi gjaldmiðli sökum 

betri ávöxtunar. Ókosturinn við þessa leið er sá að háir vextir geta haft hamlandi áhrif 

á innlent efnahagslíf og þá sérstaklega ef mikill samdráttur er þegar í hagkerfinu. Þar 

að auki kemur hávaxtastefna ekki í veg fyrir að erlendir fjárfestar losi um fjárfestingar 

sínar ef þeir meta ástandið þannig að háir vextir vegi ekki upp þá miklu áhættu sem 

þeir standa frammi fyrir. Höft á útflæði fjármagns getur því verið álitlegur kostur ef 

yfirvöld vilja halda vöxtum lægri en möguleiki væri á ef slík höft væru ekki til staðar. 

(Edison & Reinhart, 2001). 

 

Ljóst er að sá veruleiki sem blasti við Seðlabanka Íslands haustið 2008 er ekki 

ósvipaður því sem hér hefur verið lýst. 

 

5.2 Fræðileg áhrif gjaldeyrishafta á útflæði fjármagns5 
Gjaldeyrishöft geta auðveldað stjórnvöldum að stjórna vaxtastigi og gengi samtímis. 

Samkvæmt ómöguleika þríhyrningi Mundells (2000) er ekki hægt að búa við  

sjálfstæða peningamálastefnu, halda genginu föstu og njóta ótakmarkaðs 

fjármagnsflæðis á sama tíma. Gjaldeyrishöft eiga að koma í veg fyrir veikingu 

gjaldmiðils og auka stöðugleika gengisins. Í kjölfarið skapast möguleiki á 

vaxtalækkun. Ef höftin virka sem skyldi ætti ekki að vera þörf á markaðsaðgerðum af 

hálfu seðlabankans og þar með ætti gjaldeyrisforðinn að styrkjast eða a.m.k. ætti að 

draga talsvert úr samdrætti hans. Fjármagnsflæði til og frá landinu ætti að snarminnka 

ef höft eru á bæði inn- og útflæði fjármagns og ef höft eru eingöngu á útflæði ætti 

nettófjármagnsflæði (innflæði – útflæði) að aukast marktækt. 

 

Eftir setningu gjaldeyrishafta má búast við að samtímafylgni (e. comovement) 

fjármálabreyta, t.a.m. gengis og vaxta, við alþjóðlegar breytur minnki og óstöðugleiki 

á erlendum mörkuðum hafi síður áhrif á innlendan fjármálamarkað. Ef höftin ná að 

einangra hagkerfið sem skyldi ætti alþjóðlegur óstöðugleiki því síður að smitast yfir á 

innlenda markaðinn. Ennfremur má búast við því að straumhvörf í þróun 

fjármálastærða (e. structural break), eða skýr merki um breytingu, verði strax við 

innleiðingu haftanna. 
                                                        
5Hér er að mestu stuðst við útskýringu Edison & Reinhart (1999 & 2001) á fræðilegum áhrifum hafta. 
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Hliðaráhrif gjaldeyrishafta geta verið margvísleg. Ljóst er að bil á milli kaup- og 

söluverðs gjaldmiðils, eða verðbil, ætti að víkka sökum minni viðskipta á 

gjaldeyrismarkaði og vegna þess að minna lausafé er á markaði. Verðbilið er þannig 

ákveðinn mælikvarði á seljanleika viðkomandi gjaldmiðils. Algengt er að slík víkkun 

eigi sér stað í kreppu, hvort sem höft eru til staðar eða ekki, þar sem almenn 

áhættufælni fjárfesta eykst þegar óróleika verður vart á fjármálamörkuðum. Þar að 

auki má búast við því að þróun á aflandsgengi (e. offshore rate) breytist við setningu 

hafta. Aukin áhætta og minni seljanleiki í ákveðnum gjaldmiðli sökum gjaldeyrishafta 

gerir það að verkum að erlendir aðilar eru tilbúnir að losa sig við krónur á lágu verði 

til aðila sem sjá um viðskipti með viðkomandi gjaldmiðil á erlendri grundu. Þetta 

getur leitt til þess að gjaldmiðillinn veikist talsvert meira erlendis en á innlendum 

markaði. Því má búast við að bilið á milli innlenda og erlenda gengisins aukist þegar 

markaður fyrir gjaldmiðil er heftur. (Edison & Reinhart, 2001 & SÍ, 2009b). Yfirlit 

yfir fræðileg áhrif gjaldeyrishafta má finna í töflu 2 í viðauka I. 

 

Þegar yfirvöld á Íslandi ákváðu að setja á gjaldeyrishöft var það yfirlýst markmið 

aðgerðanna að takmarka útflæði gjaldeyris sem gæti haft neikvæð áhrif á 

gjaldeyrismarkaðinn. Höftin áttu því að stuðla að stöðugleika á markaðnum þar sem 

öflugur gjaldeyrisforði skyldi, ásamt öðru, skapa forsendur fyrir hækkandi gengi 

krónunnar. Þetta átti að auðvelda lækkun stýrivaxta. (SÍ, 2008e). Sökum smæðar 

íslenska gjaldmiðilsins var ljóst að Seðlabankinn hafði takmarkaða getu til að verja 

krónuna fyrir frekara falli þar sem ekki þurfti stöðutöku margra aðila gagnvart henni 

til að fella hana. Markmið Seðlabankans um stöðugri gjaldmiðil samrýmdust því 

fræðilegum forsendum fyrir setningu hafta á útflæði gjaldeyris. 

6 Empirísk rannsókn á virkni gjaldeyrishafta 
 

Margar af þeim rannsóknum sem tengjast gjaldeyrishöftum á útflæði, sem viðbrögð 

við kreppu, snúa að reynslu Malasíu í Asíukreppunni 1997 til 1998. Þegar Malasía 

innleiddi höftin voru þau eingöngu á útflæði. Höftin sem tekin voru upp hér á landi 

voru hins vegar talsvert víðtækari þar sem fjármagnshreyfingar til og frá landinu voru 

takmarkaðar. Markmið eftirfarandi rannsóknar er tilraun til að auka örlítið við þá 

fræðilegu þekkingu sem byggst hefur upp á undanförnum árum vegna rannsókna á 
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höftum af þessu tagi. Sérstaða Íslands innan þessa sviðs hagfræðinnar felst í umfangi 

haftanna og smæð hagkerfisins innan alþjóðlega fjármálakerfisins. 

 

6.1 Gögn og aðferðafræðilegar takmarkanir  
Gögnin sem stuðst er við í þessari rannsókn spanna fjögurra ára tímabil, þ.e. frá 

upphafi árs 2006 til loka árs 2010. Miðað er við dagleg, mánaðarleg og 

ársfjórðungsleg gögn. Reynt er að skilja áhrif gjaldeyrishaftanna á Íslandi á 

fjármálastærðir, einkum gengið, frá almennum áhrifum alþjóðlegu fjármálakreppunnar. 

Þetta er gert með samanburðarrannsókn þar sem þróun sömu fjármálastærða er skoðuð 

í löndum sem settu ekki á gjaldeyrishöft. Þau lönd sem sérstaklega verður litið til eru 

Ungverjaland og Lettland en bæði löndin urðu fyrir miklum áhrifum af alþjóðlegu 

fjármálakreppunni haustið 2008 eins og áður er fram komið. Þar að auki verður í 

stuttu máli litið til annarra landa. Þá verða inngrip Seðlabanka Íslands einnig til 

umræðu þar sem markaðsaðgerðir bankans geta gefið vísbendingu um hversu vel 

höftin virkuðu en inngrip geta haft áhrif á þróun gengisins og þar með skekkt 

niðurstöður um virkni haftanna. Rannsóknin er að mörgu leyti hliðstæð rannsókn 

Edison og Reinhart (1999 & 2001) sem könnuðu áhrif gjaldeyrishafta í Malasíu í 

Asíukreppunni 1997 til 1998.  

 

Íslensku gögnunum er skipt í þrjú tímabil. Tímabilið fyrir innleiðingu hafta nær frá 

upphafi árs 2006 til 10. október 2008 þegar tilkynnt var um hömlur á fjármagnsflæði 

til og frá landinu. Tímabili gjaldeyrishafta er síðan skipt í tvennt, í fyrra og seinna 

haftatímabil. Fyrra haftatímabilið hefst 13. október 2008 og lýkur 30. október 2009. Á 

þessu tímabili voru gjaldeyrishöft bæði á inn- og útflæði. Í byrjun nóvember 2009 

ákvað Seðlabankinn að losa um hömlur á innflæði og var eftirlit með útflæði 

fjármagns jafnframt hert. Seinna haftatímabil tekur mið af þessum atburðum og hefst 

því í byrjun nóvember 2009 og nær til loka árs 2010 í gagnasafninu. Það voru því 

eingöngu höft á útflæði fjármagns á seinna haftatímabili. Ennfremur er litið á 

haftatímabilið í heild sinni, þ.e. frá 13. október 2008 til loka árs 2010. Tilgangurinn 

með því að skipta gjaldeyrishaftatímabilinu í tvennt er að skoða hvort marktæk 

breyting hafi orðið á þróun gengisins og ýmissa annarra stærða þegar eftirlit með 

gjaldeyrisviðskiptum og útflæði fjármagns var aukið. Bætt starfsemi 

gjaldeyriseftirlitsins átti að stuðla að aukinni virkni haftanna. Þess er þó vert að geta 
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að þar sem hömlum á innflæði var aflétt um svipað leyti getur verið erfitt að greina 

áhrif af hertum aðgerðum Seðlabankans.  

 

Erlendu gögnunum er skipt í tvö tímabil, tímabil fyrir kreppu og eftir. Í ungverska 

gagnasafninu hófst kreppan 15. október 2008 þegar ungverskan forintan féll um 7%. Í 

Lettlandi er fall Parex banka 8. nóvember 2008 talið marka upphaf kreppunnar þar í 

landi. 

 

Greiningunni fylgja ýmsar takmarkanir líkt og Edison og Reinhart (2001) minnast á í 

rannsókn sinni á áhrifum hafta í Malasíu. Í fyrsta lagi hefur höftum á útflæði ekki áður 

verið beitt hérlendis sem viðbrögð við kreppu. Þar af leiðandi er eingöngu hægt að 

skoða hvers vel slík höft virka á einu sértæku tímabili. Niðurstöðurnar einskorðast því 

við eitt tilvik og er því ekki hægt að komast að almennri niðurstöðu um virkni slíkra 

hafta hérlendis. Þar að auki hefur verið gripið til hliðstæðra aðgerða í fáum löndum; 

eitt af bestu dæmunum eru aðgerðirnar í Malasíu 1998. Horft verður til niðurstaðna úr 

þeirri rannsókn síðar í umfjölluninni. Í öðru lagi er vert að nefna að höftin sem hér eru 

rannsökuð voru innleidd þegar mikill óróleiki var á fjármálamörkuðum. Þar af 

leiðandi getur verið erfitt að skilja á milli áhrifa haftanna annars vegar og kreppunnar 

hins vegar. Við þessum vanda er brugðist með því bera saman þróun á 

fjármálamörkuðum hérlendis og hliðstæða þróun í kreppulöndunum sem gripu ekki til 

gjaldeyrishafta. Að lokum benda Edison og Reinhart (2001) á að empiríska 

aðferðafræðin sem hér er stuðst við gerir ráð fyrir línulegu sambandi breyta (e. 

linearities in relationships) en slíkir eiginleikar hafa tilhneigingu til að brotna niður 

þegar markaðir verða fyrir áföllum. 

 

Þess ber að geta að við gagnavinnslu á genginu voru nokkur útgildi (e. outlier) löguð 

til eða fjarlægð til að gildin skekktu ekki niðurstöðurnar um of. Á þetta sértaklega við 

íslensku gögnin í kringum hrunið þar sem nokkur gildi voru mjög óvenjuleg eins og 

við mátti búast. Ljóst er að slík gildi geta sagt sína sögu en þau þjóna litlum tilgangi í 

rannsókn sem þessari sem afmarkast ekki sérstaklega við hrunið í október 2008 heldur 

þróun fjármálastærða á mun lengra tímabil. Slík gildi gætu því haft óeðlilega mikil 

áhrif á rannsóknina án þess að auka við niðurstöður hennar. Þessum gildum var þó 

haldið inni við vinnslu mynda. 
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Áður en nákvæm greining á þróun ýmissa fjármálastærða verður kynnt til sögunnar  

verða aðgerðir Seðlabanka Íslands eftir að gjaldeyrishöft voru innleidd skoðaðar. 

Niðurstöður úr þeirri athugun geta haft áhrif á túlkun greiningarinnar sem síðar verður 

skýrð. Ekki var talin þörf á því að skoða inngrip Seðlabanka Lettlands og 

Ungverjalands til samanburðar því þar voru gjaldeyrishöft ekki sett. Seðlabankar 

landanna tveggja þurfa sjálfir að styðja við gengi innlends gjaldmiðils og 

markaðsaðgerðir þeirra er því sjálfgefinn kostur ef hætta skapast á gengisfalli. Þess 

vegna er ekkert athugavert við inngrip seðlabankanna undir slíkum kringumstæðum. 

Seðlabanki Íslands setti hins vegar á gjaldeyrishöft til að geta hætt afskiptum á 

gjaldeyrismarkaði og í leiðinni styrkt gjaldeyrisforðann.  

 

6.2 Aðgerðir Seðlabanka Íslands á tímabili hafta 
Breytingar á gjaldeyrisforða hafa oft verið skoðaðar í tengslum við rannsóknir á virkni 

gjaldeyrishafta. Edison og Reinhart (1999) skoðuðu t.a.m. þróun gjaldeyrisforða í 

Malasíu í rannsókn sinni á áhrifamætti gjaldeyrishafta á útflæði fjármagns. Með 

tilkomu hafta á forðinn að styrkjast eða a.m.k ætti að draga úr samdrætti hans. Forði er 

notaður til að styðja við gengið og getur seðlabanki viðkomandi lands þar með gengið 

á forðann og keypt eigin gjaldmiðil til að koma í veg fyrir gengishrun. Sá galli er hins 

vegar á gjöf Njarðar að ef aðgerðir seðlabanka eru mjög umfangsmiklar þá geta þær 

snúist upp í andstæðu sína ef gjaldeyrisforðinn klárast. Þetta eitt og sér getur leitt til 

gengishruns. Í stað þess að fylgja fordæmi Edison og Reinhart (1999) var ákveðið að 

skoða inngrip Seðlabanka Íslands á gjaldeyrismarkaði frá og með haustinu 2008, 

þ.e.a.s. eftir að fjármagnshreyfingar til og frá landinu voru heftar. Með slíkri greiningu 

er vonast til að skýrari mynd fáist af þróun þess hluta forðans sem snýr að stuðningi 

við krónuna. 

 

6.2.1 Í lausu lofti? Ákvörðun tekin um fjármagnshöft 

Þann 10. október 2008 sendi Seðlabanki Íslands frá sér fyrirskipun um tímabundna 

takmörkun á útflæði gjaldeyris til innlánsstofnanna. Næstu 50 daga var 

gjaldeyrismarkaðurinn á Íslandi nánast óvirkur en samkvæmt skipun Seðlabankans 

þurfti að setja upp forgangsafgreiðslu á gjaldeyri vegna innflutnings á vöru og 

þjónustu. (SÍ, 2008b). Gengisþróun íslensku krónunnar hafði fram að þessu verið 

skrykkjótt en takmörkun á útflæði átti að draga úr frekari óróleika á gjaldeyrismarkaði. 
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Nokkrum dögum síðar, þann 15. október 2008, greindi Seðlabankinn frá því að hann 

hefði komist að samkomulagi við viðskiptavaka á gjaldeyrismarkaði, sem og nokkur 

önnur fjármálafyrirtæki, um bráðabirgðafyrirkomulag gjaldeyrisviðskipta. 

Gjaldeyrisviðskiptin áttu að styðja við millilandaviðskipti. Í fyrirkomulaginu fólst að 

haldin voru dagleg uppboð sem áttu að gefa vísbendingu um gengi krónunnar 

gagnvart erlendum myntum, nánar tiltekið evru. (SÍ, 2008c). Þar með hóf 

Seðlabankinn að kaupa íslenskar krónur eftir sjö ára hlé en hann hafði á sínum tíma 

eingöngu gripið inn á gjaldeyrismarkað í því skyni að kaupa gjaldeyri (SÍ, 2011d).  

 

 
Mynd 9. Inngrip Seðlabanka Íslands á tíma óformlegra hafta. 

Heimildir: Bloomberg og Seðlabanki Íslands. 

 

Á mynd 9 má sjá þróun gengis krónunnar gagnvart evru þar sem rauðu brotastrikin 

afmarka 50 daga tímabilið eftir takmörkun útflæðis og áður en gjaldeyrishöft voru 

formlega innleidd. Súlurnar tákna nettósölu bankans á gjaldeyri og er hér stuðst við 

dagleg gögn (SÍ, 2011d). Ljóst er að með aðgerðunum hefur bankinn ætlað að koma 

gengi krónunnar í réttan farveg en gengisþróun dagana á undan hafði verið undarleg. 

Á myndinni má sjá að inngrip bankans voru gríðarleg á þessum sjö vikum en fyrstu 

þrjár vikurnar eftir fyrirskipun hans seldi bankinn gjaldeyri fyrir andvirði €251 

milljónir og fékk í skiptum tæpa 39 milljarða króna. Á 50 dögum seldi Seðlabankinn 

gjaldeyri fyrir 50 milljarða króna, þ.e. einn milljarð króna á dag. Til samanburðar má 

benda á að upphæðin nemur 3,3% af vergri landsframleiðslu ársins 2008 (Hagstofa, 
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2011). Talsvert hefur því gengið á gjaldeyrisforða Seðlabankans á þessum tíma en 

inngripin eru minni á seinni hluta tímabilsins. 

 

Athyglisvert er að skoða þróun gengisins á sama tíma. Krónan veikist hægt en 

örugglega þegar líður á tímabilið og frá 13. október til 28. nóvember hafði 

gjaldmiðillinn veikst um 21%. Allan þennan tíma stóð Seðlabankinn hins vegar í 

inngripum á gjaldeyrismarkaði og bendir þetta til þess að ákvörðun um að grípa til 

gjaldeyrishafta hafi ekki verið tekin fyrr en í lok nóvember þegar ljóst var að forðinn 

myndi klárast. A.m.k. er erfitt að færa rök fyrir aðgerðunum ef gjaldeyrishöft voru á 

dagskrá bankans strax frá upphafi. Það liggur fyrir að eingöngu er gripið til slíkra 

gjaldeyrishafta, eins og hér voru sett, sem neyðaraðgerð. Hins vegar virðist sem 

Seðlabankinn hafi reynt að þrauka án þeirra í talsverðan tíma.  

 

6.2.2 Formlegt haftatímabil 

Gjaldeyrishöft voru formlega innleidd 28. nóvember 2008. Þá hefur Seðlabankanum 

væntanlega verið orðið ljóst að krónan stæði ekki af sér storminn. Á fyrra 

haftatímabilinu voru fjármagnshreyfingar til og frá landinu heftar en vöru- og 

þjónustuviðskipti voru undanþegin.  

 

 
Mynd 10. Inngrip Seðlabanka Íslands á tíma formlegra hafta á inn- og útflæði. 

Heimild: Bloomberg og Seðlabanki Íslands. 
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Í ljósi  umræðunnar hér að framan liggur fyrir að ef höft virka sem skyldi á gengi 

gjaldmiðils hægt og sígandi að styrkjast þar sem þrýstingur frá alþjóðlegum 

mörkuðum hefur ekki lengur áhrif. Mynd 10 sýnir þróun gengis og inngrip 

Seðlabankans eftir að lög voru sett um gjaldeyrishöft í lok nóvember 2008 og þar til 

höftum á innflæði var aflétt um ári síðar (SÍ, 2011d). Talsvert hafði gengið á 

gjaldeyrisforðann í október og nóvember 2008 en þrátt fyrir það var bankinn enn 

virkur í kaupum á krónum á gjaldeyrismarkaði eftir að lagasetning um gjaldeyrishöft 

tók gildi. Í byrjun tímabilsins var talsverður óróleiki í þróun gengisins en eftir 

veikingu krónunnar á fyrri hluta ársins 2009 virðist gengið hafi haldist nokkuð stöðugt. 

Ef höftin hefðu staðið ein á bak við stöðugleika krónunnar á tímabilinu hefði ekki 

verið þörf á inngripum Seðlabankans. 

 

 
Mynd 11. Inngrip Seðlabanka Íslands á tíma hafta á útflæði. 

Heimild: Bloomberg og Seðlabanki Íslands. 

 

Á mynd 11 má sjá þróun gengisins og inngrip Seðlabankans á seinna haftatímabili (SÍ, 

2011d). Eftirlit með gjaldeyrisviðskiptum hafði nú verið hert og innflæði fjármagns 

leyft. Ennfremur höfðu gjaldeyrisreglurnar verið endurskoðaðar út frá því sjónarmiði 

að taka af öll tvímæli um að leyfilegt væri að flytja aflandskrónur til landsins (SÍ, 

2011a). Að undanskildum nokkrum viðskiptum í byrjun tímabilsins dró Seðlabankinn 

sig af gjaldeyrismarkaði í tæpa 10 mánuði. Þegar inngrip bankans byrjuðu á ný voru 
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þau í formi gjaldeyriskaupa. Við fyrstu sýn virðist sem gengið hafi styrkst hægt en 

örugglega á seinna haftatímabili án inngripa Seðlabankans.  

 

Þegar velta gjaldeyris á millbankamarkaði frá upphafi árs 2008 til loka árs 2010 er 

skoðuð á mynd 12 sést að markaðurinn hefur verið nánast óvirkur frá því að hömlur 

voru settar á gjaldeyrisviðskipti. Seðlabankinn var því í raun eini aðilinn á 

millibankamarkaðnum eftir hrun. Af rauðu línunni á mynd 12 má sjá þrýstinginn sem 

skapaðist á gengið mánuðina fyrir hrun þegar fjárfestar losuðu hratt um stöður sínar í 

íslenskum krónum. Komið var í veg fyrir frekara útflæði fjármagns þegar 

gjaldeyrishöft voru innleidd í landinu en ætla má að þessi þrýstingur sé enn til staðar í 

kerfinu. 

 

 
Mynd 12. Velta á millibankamarkaði fyrir gjaldeyri & hlutfall SÍ af veltu. 

Heimild: Seðlabanki Íslands og eigin útreikningar. 

 

Af mynd 12 sést einnig að Seðlabankinn stundaði lítil viðskipti með gjaldeyri á 

millibankamarkaði fyrir hrun. Þar að auki er ljóst að frá því að höft voru innleidd 

hefur veltan á markaðnum verið mjög lítil miðað við fyrri tímabil. Því er vart hægt að 

segja að velta Seðlabankans á millibankamarkaði á tímabili hafta hafi verið 

umfangsmikil í samanburði við fyrri veltu markaðarins og því erfitt að segja til um 

áhrifin af viðskiptum bankans. Þó er ekki hægt að horfa fram hjá því að Seðlabankinn 
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hefur gripið inn á markaðinn af gildri ástæðu. Inngrip bankans á fyrra tímabili hafta 

benda til þess að höftin hafi ekki virkað sem skyldi framan af en mögulegt er að 

bankinn hafi ætlað sér að styðja við höftin á tímabilinu. Þetta gæti haft áhrif á 

niðurstöður rannsóknarinnar um áhrif haftanna á þróun gengisins. 

 

Á mynd 13 má sjá heildarumfang aðgerða Seðlabankans frá hruni og fram til loka 

ársins 2010 (SÍ, 2011d). Með hliðsjón af þessum athugunum verða fleiri 

fjáramálastærðir nú skoðaðar með það að markmiði að greina virkni íslensku 

gjaldeyrishaftanna. 

 

 
Mynd 13. Nettósala SÍ á gjaldeyri (inngrip) og þróun gengis frá hruni. 

Heimild: Bloomberg og Seðlabanki Íslands. 

 

6.3 Valdar fjármálastærðir – Yfirlit um þróun 
Til að meta hvort að breyting hafi orðið á fjármálastærðum eftir innleiðingu 

gjaldeyrishafta á Íslandi haustið 2008 voru meðaltöl (e. mean) og staðalfrávik (e. 

standard deviation) stærðanna á mismunandi tímabilum skoðuð. Tölfræðileg próf voru 

framkvæmd til að meta hvort að breyting í meðaltali og dreifni (e. variance) milli 

tímabila hafi verið marktæk. Mánaðarleg og ársfjórðungsleg gögn voru aðeins skoðuð 

fyrir Ísland en nákvæmari samanburðarrannsókn var gerð á daglegum gögnum þar 

sem þróun stærða í öðrum löndum var skoðuð. 



 

  39 

Próf fyrir dreifingu gagnanna gáfu til kynna að gögnin væru ekki normaldreifð (e. 

non-Gaussian). Prófstærðir fyrir marktæka breytingu í meðaltali og dreifni voru valdar 

út frá því sjónarmiði.6 Stuðst var við t-próf við mat á því hvort breytingar í meðaltali 

væru marktækar. Í nægjanlega stórum gagnasöfnum er t-prófið talið ásættanlegt 

viðmið þó svo að forsendan um normaldreifð gögn bregðist.7 Jafnframt hefur t-prófið 

verið talið sterkara en stikalaus (e. non-parametric) próf ef meta á tvö úrtök (Guiard, 

Rasch & Teushcer, 2007). Tilgátan sem prófuð er, eða núlltilgátan, er því: 

 

  (1) 

 

þar sem stendur fyrir meðaltal á tímabili i. Hér er gagntilgátan sú að meðaltölin séu 

ekki jafngild. Eftirfarandi prófstærð er reiknuð fyrir marktæka breytingu í meðaltali: 

 

 
 

(2) 

 

Þar sem n er fjöldi athuganna og svokallað samsett staðalfrávik (e. pooled 

standard deviation). Ennfremur gildir: 

 

 
 (3) 

 

þar sem er staðalfrávik á tímabili i. Núlltilgátunni er hafnað ef út úr prófstærðinni 

fæst t-gildi sem er stærra en krítíska viðmiðunargildið. 

 

Stuðst var við Siegel-Tukey próf við mat á marktækri breytingu í dreifni. Prófið 

hentar vel þegar gögn eru ekki normaldreifð. Könnuð var eftirfarandi tilgáta: 

 

  (4) 

 
                                                        
6 Í útleiðslum fyrir marktæknipróf var að mestu stuðst við 10. kafla í Mendenhall,  Scheaffer & 
Wackerly (2008) og 1. kafla kennslubókar Lehmanns.  
7 Samanber Central Limits Theorem. 
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þar sem  stendur fyrir dreifni á tímabili i, gegn móttilgátunni að dreifnin sé 

mismunandi á milli tímabila. Eftirfarandi prófstærð er reiknuð fyrir marktæka 

breytingu í dreifni: 

 

  

 

þar sem 

 

 

 

(5) 

 

Hér táknar Pr líkindi (e. probability), Ri summu raðtalna úr úrtaki i og ni stærð 

úrtaksins. Stærðin W gefur til kynna að stuðst er við Wilcoxon töflu fyrir summu 

raðtalna til að finna líkindin, Pr.  Í töflu Wilcoxon fyrir vinstri hala próf, líkt og hér er 

lýst, má finna stærsta gildið á min(U1,U2) þar sem gildir að 

. Við 5% marktækni kröfu er núlltilgátu um eins dreifni 

milli úrtaka hafnað ef . 

 

6.3.1 Breyting í fjármagnsflæði 

Gögn um fjármagnsflæði eru ársfjórðungsleg (SÍ, 2011c). Tölurnar ná yfir 

fjármagnshreyfingar einkaaðila en hreyfingar fjármagns hins opinbera og 

Seðlabankans eru undanskildar. Á mynd 14 má sjá breytingar í fjármagnshreyfingum 

til og frá Íslandi á fjögurra ára tímabili. Brotnu línurnar tákna upphaf haftatímabila, 

fyrra og seinna tímabil. Á fyrra haftatímabili voru höft á inn- og útflæði fjármagns. Á 

myndinni sést að nettófjármagnsflæði eykst fyrst eftir að höft voru innleidd í landinu 

en minnkar síðan smám saman. Um mitt ár 2009 er nettófjármagnsflæði orðið 

neikvætt sem bendir til þess að útflæði fjármagns hafi verið meira en innflæði. Á 

seinna haftatímabilinu var opnað fyrir innflæði fjármagns og á fyrri hluta ársins 2010 

er heildarfjármagnsflæði orðið jákvætt. Erfitt er þó að gera greinarmun á því hvort að 

aukningin í heildarflæði hafi verið vegna þess að eftirlit var hert á útflæði fjármagns 

eða sökum þess að innflæði fjármagns var leyft á ný.  
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Mynd 14. Fjármagnsflæði 2006-2010. 

Heimild: Seðlabanki Íslands og eigin útreikningar. 

 

Í töflum 3 og 4 í viðauka I má finna töluleg gögn yfir þróun fjármagnshreyfinga. 

Tölfræðileg próf benda ekki til þess að marktæk breyting hafi orðið í 

fjármagnshreyfingum eftir að höft voru sett á. Ennfremur er ekki marktæk breyting í 

dreifni fjármagnshreyfinga á haftatímabilum. 

 

6.3.2 Gengisþróun á hafta- og krepputímabilum 

Dagleg gögn yfir þróun gengis voru skoðuð í þremur löndum: Íslandi, Lettlandi og 

Ungverjalandi (Bloomberg, 2011). Daglegar breytingar á gengi krónunnar miðað við 

evru, Bandaríkjadollar og sterlingspund voru metnar. Mat á gengisbreytingum tryggir 

sístæðni (e. stationarity) tímaraðanna en raðir yfir stig gengisins eru ósístæðar (e. non-

stationary) og veita því ómarktækar niðurstöður. Próf fyrir marktæka breytingu í 

meðaltali og dreifni á milli tímabila voru framkvæmd en auk þess voru fylgnirit (e. 

correlogram) skoðuð fyrir hvert tímabil til að kanna hversu þrálát (e. persistent) 

áhrifin voru af stefnubreytingunni. Þá voru sömu athuganir gerðar á gengi ungversku 

forintunnar og latneska latsins. Í þeim tilvikum var kannað hvernig gengisbreytingar 

þróuðust í kjölfar kreppunnar. Með því að bera saman tímabilin fyrir kreppu og eftir 

að hún hófst í Ungverjalandi og Lettlandi og síðan tímabil fyrir höft og eftir að þau 

voru innleidd á Íslandi er hægt að leggja mat á hvað er sameiginlegt með löndunum 

þremur og hvað ekki. Ef þróun stærðanna á Íslandi og í samanburðarlöndunum er 
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mismunandi eftir stefnubreytinguna, þ.e við upphaf kreppu eða þegar höft voru 

innleidd, getur það bent til þess að íslensku gjaldeyrishöftin skilji þar á milli. 

 

Á mynd 15 má sjá gengisþróun krónunnar frá byrjun árs 2006 til loka árs 2010. Þar 

sést að krónan veiktist í fyrstu eftir að höftin voru innleidd en styrktist svo á ný. Vorið 

2009 veiktist krónan talsvert en svo virðist sem gengissveiflur hafi minnkað þegar leið 

á árið. 

 

 
Mynd 15. Gengi krónunnar 2006-2010. 

Heimild: Bloomberg. 

 

Töluleg gögn yfir gengisbreytingar íslensku krónunnar má finna í töflum 5 til 7 í 

viðauka I. Ómarktæk breyting er milli tímabila 1 og 2, þ.e. á fyrra tímabili haftanna, 

en styrking krónunnar á tímabili 3, þ.e. seinna haftatímabili, er marktæk. Þetta á bæði 

við gengi krónunnar með tillit til evrunnar og sterlingspundsins. Ef niðurstöðurnar eru 

bornar saman við mynd 15 af þróun gengisins kemur ekki á óvart að gengið hafi 

styrkst á seinna haftatímabili þar sem sjá má augljósa leitni (e. trend) niður á við á 

tímabilinu. Aðra sögu er hins vegar að segja um þróun gengisins á fyrra haftatímabili 

en út frá mynd 15 mætti ætla að marktæk breyting hefði orðið á genginu. Styrkingar 

og veikingar krónunnar virðast því hafa vegið hvor aðra upp og ef litið er á meðaltal 

gengisbreytinga á tímabilinu er röðin í raun sístæð, þ.e. tiltölulega flöt lína. 

Tölfræðileg próf sýna fram á að dreifni, eða flökt, íslensku krónunnar minnkar á 

seinna haftatímabili en eykst fyrst eftir að höft voru innleidd. Þetta er í samræmi við 
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það sem sést á mynd 15. Ef miðað er við haftatímabilið í heild sinni þá benda 

niðurstöður til þess að flökt krónunnar hafi minnkað og á þetta við alla gengiskrossana 

(EUR/ISK, USD/ISK, GBP/ISK). Niðurstöður úr fylgniriti sýna að þrálæti (e. 

persistance) gengisbreytinga hefur aukist ef miðað er við evrukross sem bendir 

ennfremur til aukins stöðugleika.  

 

Ef við lítum til samanburðarlandanna, Ungverjalands og Lettlands, þá blasir önnur 

niðurstaða við. Ómarktækur munur er á gengisbreytingum fyrir og eftir að kreppa 

hófst í báðum löndum. Þetta má lesa úr töflum 8 og 9 í viðauka I. Mynd 16 bendir 

hins vegar til þess að töluverðar sveiflur hafi verið á gengi ungversku forintunnar frá 

upphafi árs 2008 og því mætti túlka þessa ómarktæku breytingu sem vísbendingu um 

að Ungverjar búi enn við óstöðugan gjaldmiðil. Þetta kemur heim og saman við 

niðurstöður úr mati á dreifni gengisbreytinga í Ungverjalandi en marktæk aukning er á 

flöktinu á skilgreindu krepputímabili. Vert að minnast á að vegna þess að gengi 

lettneska gjaldmiðilsins er fast við evru þá lá fyrir að sveiflur í evrukrossinum yrðu 

litlar og ef einhverjar þá einungis nálægt vikmörkum (1%). Þó er athyglisvert að 

marktæk aukning í dreifni mælist í öllum gengiskrossum lattneska gjaldmiðilsins eftir 

að kreppan hófst í Lettlandi. Óvissa um gjaldmiðlasamstarf Lettlands og 

Evrópusambandsins gæti verið ástæða þessa. 

 

 
Mynd 16. Evrukrossar 2006-2010. 

Heimild: Bloomberg og eigin útreikningar. 
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Ljóst er að marktæk breyting í meðaltali gengisbreytinga milli tímabila átti sér 

eingöngu stað á Íslandi þar sem krónan styrktist á seinna haftatímabili. Þá minnkaði 

dreifni íslenska gjaldmiðilsins en flökt forintunnar og latsins jókst. Þetta eru 

vísbendingar um að höftin hafi haft áhrif á þróun íslensku krónunnar. 

 

 
Mynd 17. Daglegar sveiflur í evrukrossum. 

Heimild: Bloomberg og eigin útreikningar. 

 

Mynd 17 sýnir daglegar sveiflur í gengi gjaldmiðla Íslands, Ungverjalands og 

Lettlands gagnvart evru á árabilinu 2006-2010. Áhrif alþjóðlegu fjármálakreppunnar 

sem hófst  haustið 2008 eru augljós. 

 

6.3.3 Hliðaráhrif gjaldeyrishafta - Verðbil 

Kannað var hvort breyting hefði orðið á þróun verðbils, þ.e. muninum á kaup- og 

sölugengi gjaldmiðils, á Íslandi og í Lettlandi og Ungverjalandi á hafta- og 

krepputímabilum. Bilið er oft notað sem mælikvarði á seljanleika á gjaldeyrismarkaði. 

Af mynd 18 sést að verðbil íslensku krónunnar víkkar talsvert í lok árs 2008 eða 

tæpum tveimur mánuðum eftir að gjaldeyrishöft voru innleidd. Athyglisvert er að 

víkkunin hafi ekki orðið strax við upphaf óformlegs haftatímabils en búast hefði mátt 

við að undir slíkum kringumstæðum myndu margfalt fleiri vilja losa sig við krónur en 

kaupa þær. 
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Mynd 18. Verðbil íslensku krónunnar. 

Heimild: Bloomberg og eigin útreikningar. 

 

Líkleg skýring á þessu eru inngrip Seðlabankans á tímabilinu en eins og áður hefur 

komið fram var bankinn stórtækur í kaupum á krónum frá byrjun október 2008 til loka 

ársins 2008. Hér kemur það skýrt í ljós hversu áhrifamiklar aðgerðir Seðlabankans 

voru í raun. Víkkun verðbilsins virðist ekki hafa gengið tilbaka síðan í lok árs 2008. 

 

 
Mynd 19. Verðbil evrukrossa sem hlutfall af miðgengi. 

Heimild: Bloomberg og eigin útreikningar. 
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Þegar verðbilið er skoðað sem hlutfall af miðgengi gjaldmiðlanna á mynd 19 sést að 

bil lettneska gjaldmiðilsins (svarta línan) hefur oft á tíðum verið óstöðugra en verðbil 

íslensku krónunnar (rauða línan). Þá er einnig athyglisvert að miklar sveiflur á verðbili 

krónunnar virðast nánast dvergvaxnar í samanburði við sveiflur á verðbili forintunnar 

(gráa línan). Þess ber að geta að tvö útgildi voru fjarlægð úr röð forintunnar því þau 

sprengdu skalann.8 Svo virðist sem verðbil forintunnar hafi verið óvenju breitt miðað 

við aðra gjaldmiðla, meira að segja í samanburði við íslensku krónuna sem er þó mun 

minni gjaldmiðill. Þrátt fyrir smæð krónunnar virðist sem seljanleiki hafi verið meiri á 

íslenskum en ungverskum gjaldeyrismarkaði. Í því samhengi er vert að geta þess að í 

skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um Ungverjaland, sem birt var haustið 2008, kom 

fram að efnahagslegur óstöðugleiki hafi verið í landinu um nokkurt skeið. Skuldir 

ungverska ríkisins hækkuðu mikið á árabilinu 2002 til 2006 og var fjárlagahallinn 

rúmlega 8% af VLF á öllu tímabilinu og náði tæpum 10% árið 2006. Verðbólga var 

einnig töluverð í landinu á síðasta áratug og náði hámarki árið 2007 þegar hún 

mældist 9%. Þá hefur ungverskt fjármálakerfi einnig treyst á fjármagn frá erlendum 

bönkum sem skipa stóran sess í innlendu fjármálalífi. Allt þetta kann að hafa áhrif á 

tiltrú fjárfesta á forintunni. 

 

6.3.4 Aflandsgengi íslensku krónunnar9 

Verðmyndun á íslensku krónunni á sér opinberlega stað á íslenskum 

millibankamarkaði fyrir gjaldeyri. Rétt til þátttöku á gjaldeyrismarkaði hafa 

viðskiptavakar og Seðlabanki Íslands. Viðskiptavakarnir eru þrjú fjármálafyrirtæki: 

Arion banki hf, Íslandsbanki hf og NBI hf. (SÍ, 2011b). Viðskipti erlendra banka hafa 

haft talsverð áhrif á gengisþróun krónunnar frá fyrri hluta ársins 2005. Erlendir bankar 

eiga bæði viðskipti sín á milli og við íslenska banka. Viðskipti milli tveggja erlendra 

banka með íslenskar krónur kallast aflandsviðskipti. Eins og sjá má af mynd 20 voru 

viðskipti á millibankamarkaði og aflandsmarkaði nátengd fram að falli bankanna í 

október 2008 en þá lagðist millbankamarkaðurinn tímabundið af. Frjálsir 

fjármagnsflutningar til og frá landinu fram að því tryggðu að frávik í gengi krónunnar 

á milli markaðanna vörðu ekki lengi. Ef verðmunur skapaðist á milli markaða urðu til 

högnunartækifæri (e. arbitrage opportunity) fyrir fjárfesta, þ.e. tækifæri til að kaupa 

                                                        
8 Um mitt ár 2007 og í desember 2008 varð bil á milli kaup- og söluverðs forintunnar tuttugu forintur. 
9 Gögn um aflandsgengi íslensku krónunnar eru fengin frá Reuters (2011). 
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krónur á lægra verði á einum markaði og hagnast áhættulaust á sölu þeirra á hinum. 

Nýting slíkra tækifæra tryggði að verðmunurinn hvarf fljótlega. (SÍ, 2009b). 

 

 
Mynd 20. Aflandsgengi íslensku krónunnar gagnvart evru. 

Heimild: Reuters og eigin útreikningar. 

 

Eftir að neyðarlögin voru samþykkt haustið 2008 hafa aflandsviðskipti verið mun 

minni en áður og verðmyndun jafnframt óstöðug. Gengi íslensku krónunnar ræðst 

helst af markaðstengdum fréttum og uppgjöri á fjármálagerningum. Þess vegna er ljóst 

að óvissuástand á íslenskum fjármálamörkuðum hefur talsverð áhrif á þróun 

aflandsgengis. (SÍ, 2009b). 

 

Á mynd 20 sést að eftirspurn eftir krónum virðist hafa nær horfið um miðjan 

nóvember 2008 og í mars 2009 þar sem viðskipti áttu sér stað á gengi sem var um 300 

krónur fyrir hverja evru. Eftir að gjaldeyrishöft voru formlega innleidd í lok nóvember 

2008 styrktist gengið á ný og var evru-krónukrossinn kominn undir 200 krónur 1. 

desember. Næstu daga tók við töluverður óstöðugleiki á aflandsmarkaði og styrktist 

gengið síðan ekki að ráði fyrr en síðustu daga ársins 2008. 

 

Eftir að lög um gjaldeyrishöft voru samþykkt á Alþingi í nóvember 2008 voru 

viðskipti á milli innlends markaðar og aflandsmarkaðar bönnuð. Gjaldeyrishöftin ráku 

því fleyg á milli aflandsgengis og innlendrar þróunar gengisins sem hefur leitt til þess 



 

  48 

að högnunartækifæri hafa skapast án þess að markaðurinn hafi haft tök á að leiðrétta 

verðmismuninn. Strax í upphafi var þess vegna búist við því að verðmunur yrði á 

aflandsgengi og innlendu gengi krónunnar á meðan höft væru við lýði. Af mynd 20 er 

ljóst að sú spá hefur gengið eftir. 

 

Aflandsmarkaður með krónur hefur áhrif á innlendan gjaldeyrismarkað á tvennan hátt. 

Í fyrsta lagi er um bein áhrif að ræða þar sem erlendur gjaldeyrir sem fæst fyrir 

útflutning skilar sér ekki á innlendan gjaldeyrismarkað. Þetta hefur þau áhrif að gengi 

krónunnar á innlendum gjaldeyrismarkaði er lægra en ella. Í öðru lagi er um óbein 

áhrif að ræða vegna lægra gengis íslensku krónunnar á aflandsmarkaði en á þeim 

innlenda. Hættan er sú að væntingar skapist um lækkun gengisins á innlendum 

markaði í átt að því gengi sem erlendir aðilar stunda viðskipti á. Slíkar væntingar geta 

leitt til þess að aðilar sem sinna skilaskyldu bíði með að selja gjaldeyrinn. (SÍ, 2009b). 

Þar með er ljóst að aflandsmarkaðurinn getur haft slæm áhrif á gengi krónunnar. Þess 

utan hefur borið á því að fyrirtæki hafi reynt að fara í kringum reglurnar eða í sumum 

tilvikum brotið þær. Talsverður ávinningur getur hlotist af því að fá greitt fyrir vörur 

og þjónustu í krónum sem keyptar eru á aflandsmarkaði í stað þess að fá greitt í 

erlendum gjaldeyri sem er skipt á sterkara gengi á Íslandi. Brugðist var við þessu með 

því að leggja bann við að greitt væri fyrir útflutning í íslenskum krónum í apríl 2009. 

(SÍ, 2009c). Með því að herða á gjaldeyriseftirlitinu í október 2009 voru ennfremur 

tekin af öll tvímæli um að einhliða innflutningur á aflandskrónum væri óheimill. Fram 

að þessu hafði innflutningur á aflandskrónum verið algeng leið til þess að sniðganga 

höftin. (SÍ, 2011a). 

 

6.3.5 Yfirlit um þróun - Samantekt  

Samantekt yfir helstu niðurstöður þróunar fjármálastærða má finna í töflu 10 í viðauka 

I. Fjármagnshreyfingar hafa ekki verið í sömu áttina frá því að höft voru innleidd á 

Íslandi og benda niðurstöður til þess að ómarktæk breyting hafi orðið á hreyfingum 

milli tímabila. Ef litið er á þróun gengisbreytinga á Íslandi í samanburði við þróunina í 

Ungverjalandi og Lettlandi þá er ljóst að aðeins á Íslandi varð marktæk breyting í 

meðaltali milli tímabila og er þar um styrkingu að ræða á seinna haftatímabili. 

Ennfremur dregur úr  flökti krónunnar á meðan flökt ungversku forintunnar eykst sem 

og lettneska latsins. Óbreytt staða krónunnar á fyrra tímabili hafta er þó ekki endilega 
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vegna aðhalds gjaldeyrishaftanna þar sem mikil inngrip Seðlabanka Íslands á 

tímabilinu gefa skýrt til kynna að höftin ein og sér hafi ekki náð að aftra því að krónan 

veiktist framan af. Verðbil allra gjaldmiðla hefur víkkað og flökt bilsins aukist en á 

óvart kemur að verðbil íslensku krónunnar hefur sveiflast hlutfallslega minnst. Þar að 

auki hafði sala Seðlabankans á gjaldeyri þau áhrif að víkkun á verðbili krónunnar átti 

sér ekki stað fyrr en í lok árs 2008. Þá hefur aflandsgengi krónunnar verið óstöðugt 

eftir að höft voru innleidd. Fyrstu niðurstöður benda þó til þess að merki um aukinn 

stöðugleika á gjaldeyrismarkaði hafi gert vart við sig á tímabilum hafta. 

Umfangsmeiri greiningu á þessum vísbendingum er að finna í næsta kafla. 

 

6.4 Skýr skil eftir að gjaldeyrishöft voru innleidd?  
Í þessum hluta er stuðst við fjölbreyttar greiningaraðferðir og próf til að kanna hvort 

að skýr skil hafi orðið í þróun gengis íslensku krónunnar eftir að gjaldeyrishöft voru 

innleidd í kjölfar fjármálakreppunnar 2008. Meðal þess sem er skoðað er hvort að 

höftin hafi náð að vernda íslenskt fjármálakerfi fyrir áhrifum af áföllum alþjóðlegra 

fjármálamarkaða og hvort að tengsl íslenskra fjármálastærða við alþjóðlegar stærðir 

hafi rofnað á tímabili gjaldeyrishafta. Svokölluð PCA-greining (e. Principal 

Components Analysis) er notuð til að meta breytingar í samtímafylgni gengisins. Þá er 

stuðst við GARCH-mat en það getur varpað ljósi á möguleika haftanna til að koma í 

veg fyrir að óstöðugleiki á alþjóðamörkuðum berist yfir á íslenska markaði. Að lokum 

er framkvæmt svokallað Quandt-Andrews próf sem getur veitt upplýsingar um hvort 

að tímasetning brots í tímaröð (e. time series), þ.e. skýr breyting á þróun 

fjármálastærðar (e. structural break), eigi sér stað á sama tíma og höft er sett á.  

 

6.4.1 Samtímafylgni í þróun gjaldmiðla - PCA-greining 

Til að meta hvort að fjármagnshöftin hafi haft áhrif á samtímafylgni þróunar íslensku 

krónunnar við þróun erlendra gjaldmiðla, og þá að hve miklu leyti, var gerð PCA-

greining á gengisbreytingum á haftatímabilinu. Þær niðurstöður voru síðan bornar 

saman við niðurstöður sömu greiningar á gengi krónunnar fyrir höft. Að óathuguðu 

máli mátti búast við minni samtímafylgni íslenska gjaldmiðilsins við erlenda 

gjaldmiðla á tímabili hafta (Edison & Reinhart, 2001). 
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Greiningin var gerð á tímaröðum, eða gögnum, fyrir gengisbreytingar íslensku 

krónunnar, ungversku forintunnar, lettneska latsins, pólska zlotysins og sænsku og 

norsku krónunnar. Tölulegar niðurstöður greiningarinnar má finna í töflum 11-13 í 

viðauka I. Þar sem tilgangurinn er að kanna hvort íslenska hagkerfið hafi einangrast í 

kjölfar haftanna var ákveðið að bæta þremur gjaldmiðlum við safn erlendu 

gjaldmiðlanna. Gjaldmiðlar Ungverjalands og Lettlands hafa þegar verið skoðaðir en 

þar sem tengsl Íslands við þessi lönd voru ekki mikil áður en höft voru innleidd, nema 

að því leyti að Ísland er innan EES og hin löndin aðilar að ESB, þá var sú ályktun 

dregin að breytingar í samtímafylgni milli eingöngu þessara landa gæfu ekki rétta 

mynd af einangrun íslenska hagkerfisins. Hér er þó aðeins hægt að styðjast við gögn 

frá þeim löndum sem hafa sjálfstæðan gjaldmiðil og var því ákveðið að skoða einnig 

gjaldmiðla Noregs, Svíþjóðar (Sveriges Riksbank, 2011) og Póllands (Bloomberg, 

2011). 

 

PCA-greining er ekki ósvipuð almennri fylgnigreiningu og mætti jafnvel lýsa henni 

sem eins konar samþjappaðri fylgnigreiningu. Í einföldu máli byggir aðferðafræðin á 

því að reyna að útskýra sem mestan breytileika, eða dreifni, í safni tímaraða með sem 

fæstum röðum. Smærra safn af tímaröðum, svokallaðir meginhlutar eða principal 

components, er myndað úr upphaflega safninu og útskýrir það meirihlutann af 

breytileika upphaflega safnsins. Því meiri sem samtímafylgnin er á milli upphaflegu 

tímaraðanna þeim mun færri meginhluta, eða raðir, þarf til að skýra stærstan hluta af 

breytileika viðkomandi raða. Sem dæmi má nefna að ef upphaflegu tímaraðirnar sem 

eru bornar saman eru nákvæmlega eins skýrir fyrsti meginhluturinn, eða fyrsta röðin, 

allan breytileikann í upphaflegu röðunum. Ef tímaraðirnar eru hins vegar hornréttar 

hvor á aðra þá þarf jafnmarga meginhluta, þ.e. tímaraðir, til að skýra breytileika 

upphaflegu tímaraðanna og fjöldi upphaflegu raðanna. Þar með myndi ekkert ávinnast 

með því að skoða sameiginlega þætti þar sem þeir eru ekki til staðar. (Edison & 

Reinhart, 2001). 

 

Með PCA-greiningu10 er reynt að útskýra breytileika í safni tímaraða í gegnum fáar 

línulegar samsetningar af tímaröðum. Helsti tilgangur PCA-greiningar er að smækka 

gagnasafnið og veita möguleika á annars konar túlkun þess. Þrátt fyrir að p þættir, eða 

                                                        
10 Við lýsingu á PCA-greiningu er að mestu stuðst við 8. kafla í Johnson & Wichern (1998). 
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í þessu tilviki tímaraðir, þurfi til að framkalla heildarbreytileika í ákveðnu kerfi af 

tímaröðum þá er oft hægt að útskýra þennan breytileika með talsvert færri röðum, t.d. 

k röðum. Ef svo er þá má búast við því að (nánast) jafnmikið af upplýsingum sé að 

finna í k röðunum og í upprunalegu p röðunum. Þar með er hægt að minnka 

gagnasafnið sem notað er við greininguna í k raðir. Ef hver röð inniheldur n mælingar, 

þá er hægt að skoða gagnasafn af nxk breytum fremur en nxp breytum, þar sem p>k. 

 

Segjum sem svo að við getum táknað p tímaraðir, með n mælingar hver, með 

vektornum X: 

 

  (6) 

 

Vektorinn X hefur dreifni-samdreifnifylkið (e. variance-covariance matrix) Σ með 

eigingildin (e. eigenvalues) . Skoðum eftirfarandi línulegar 

samsetningar: 

 

 

 (7) 

 

þar sem ai er stuðlavektor (e. coefficient vector). Hér gildir um dreifni og samdreifni 

samsetninganna að: 

 

  (8) 

  (9) 

 

þar sem . 

 

Meginhlutarnir eru þá óháðu línulegu samsetningarnar  sem skýra eins 

mikla dreifni tímaraðanna og mögulegt er. Fyrsti meginhlutinn er línulega 

samsetningin með mestu mögulegu dreifnina, þ.e. sú samsetning sem hámarkar 
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dreifnina í (8). Hins vegar er augljóst að hægt er að auka dreifnina með því að 

margfalda vektorinn ai með fasta af hvaða stærð sem er. Til að koma í veg fyrir slíka 

óvissu þá má takmarka lengd stuðlavektoranna við einn, þ.e. . 

 

Byrjað var á því að staðla gögnin þannig að hver tímaröð hefði meðaltalið 0 og 

staðalfrávikið 1. Með því að staðla gögnin er tryggt að allar raðir fái sömu 

meðhöndlun og þar með verði uppbygging meginhlutanna ekki fyrir óeðlilega miklum 

áhrifum af þeirri tímaröð sem býr yfir mesta breytileikanum. Stöðluðu raðirnar eru á 

forminu: 

 

 

 (10) 

 

Á fylkjaformi má rita þetta: 

 

  (11) 

 

þar sem µ er meðaltal raðar, σ2 dreifni hennar og V1/2 er dreifnifylki (e. variance 

matrix). Meginhluta Z má finna út frá eiginvektorum fylgnifylkisins ρ þar sem: 

 

  (12) 

 

 

Fyrsti meginhlutinn í stöðluðu röðinni  með  er þá: 

 

  (13) 

 

Eiginvektorarnir, í þessu tilviki a, eru svokallaðar vigtir sem festar eru á hverja 

upprunalega tímaröð en Z er hér vektor fyrir p tímaraðir. 
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Í rannsókninni er stuðst við greininguna til að skoða samtímafylgni stærða. Í því 

samhengi er vakin athygli á því að PCA-greiningin felur í sér að fyrir einstaka tímaröð 

má búast við að því meiri sem samtímafylgnin er við aðrar raðir þeim mun stærra gildi 

hefur vigtin eða eiginvektorinn a (að tölugildi) í (13). Ef einstök tímaröð hefur enga 

fylgni við hinar tímaraðirnar í safninu þá mun vigt fyrsta meginhlutans nálgast 0. Að 

óathuguðu máli má búast við því að vigt tímaraðar íslensku gagnanna nálgist 0 þegar 

höftin eru til staðar. Þetta gæfi til kynna minni samtímafylgni íslenskra stærða við 

erlendar stærðir á tímum gjaldeyrishafta. (Edison & Reinhart, 2001). 

 

Ef skoðaðar eru niðurstöður PCA-greiningar fyrir evrukrossa gjaldmiðlanna í töflu 11 

í viðauka I sést að á því tímabili sem höft voru til staðar á Íslandi er vigt fyrsta 

meginhluta íslensku tímaraðarinnar talsvert minni en á tímabili fyrir höft. Vigtin 

lækkar úr 0,3956 í 0,0394 sem er mjög nálægt því að vera núll. Ef litið er á fyrra og 

seinna tímabil hafta í sitthvoru lagi sést að vigt fyrsta meginhlutans mælist annars 

vegar 0,0602 og hins vegar 0,1321. Þetta er í samræmi við það sem búast mátti við. 

Hins vegar er vafasamt að leggja of mikla merkingu í þessar niðurstöður ef litið er á 

súlurit fyrir eiginvektora gjaldmiðlanna fyrir og eftir setningu hafta á mynd 21. 

 

PCA-greining -  Gögn úr töflum 11 og 13 í viðauka I 

Eiginvektor fyrir fyrsta meginhluta 

Tímabil EUR/ISK GBP/ISK 

Engin höft (1) 0,3956 0,2876 

Höft (2&3) 0,0394 0,3656 

Höft (2) 0,0602 0,3294 

Höft (3) -0,1321 0,4528 

 

 

Af mynd 21 er ljóst að eiginvektor, eða vigt fyrsta meginhlutans, fellur hlutfallslega 

mest hjá íslensku krónunni miðað við ungverska, lettneska og pólska gjaldmiðilinn á 

tímabili hafta (kreppu). Aftur á móti er þróunin öfug hjá norrænu gjaldmiðlunum þar 

sem samtímafylgni þeirra við hina gjaldmiðlana eykst talsvert. Erfitt er að færa rök 

fyrir því að minnkun í samtímafylgni íslensku krónunnar við erlenda gjaldmiðla sé 

marktæk þar sem breytingar í samtímafylgni annarra gjaldmiðla eru á sama tíma 
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miklar og eiga sér ekki augljósa skýringu. Ef aðeins hefði verið um mikla breytingu að 

ræða í eiginvektor evru-krónukrossins hefði verið hægt að álykta að marktæk breyting 

hafi orðið í samtímafylgni íslensku krónunnar við erlenda gjaldmiðla. 

 

 
Mynd 21. PCA eiginvektorar fyrir evrukrossa. 

Heimild: Bloomberg, Seðlabanki Svíþjóðar og eigin útreikningar. 

 

Ef sömu vektorar eru hins vegar skoðaðir fyrir gengi gjaldmiðlanna gagnvart 

sterlingspundinu, sbr. mynd 22, sést að samtímafylgni gjaldmiðlanna er að mestu 

óbreytt milli tímabila. Gögnin má finna í töflu 13 í viðauka I.  

 

 
Mynd 22. PCA eiginvektorar fyrir pundkrossa. 

Heimild: Bloomberg, Seðlabanki Svíþjóðar og eigin útreikningar. 
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Í þessu tilfelli virðast breytingar á gildum eiginvektoranna vera litlar á milli tímabila 

og ekki er jafn öfgakenndur mismunur á slíkum breytingum eftir gjaldmiðlum og í 

evrukrossunum. Hér eykst þó vigt fyrsta meginhlutans fyrir íslensku krónuna sem 

væri fremur merki um aukna samtímafylgni, andstætt því sem við mátti búast. 

 

Í ljósi ómarkvissra niðurstaðna PCA-greiningarinnar ber að nefna að þessi tegund af 

greiningu er oftast notuð sem millistig og þá eins konar leiðarvísir fyrir annars konar 

og nákvæmari greiningu. Gjarnan hefur verið litið á meginhlutagreiningu sem 

„mjúkt“ greiningartæki í þeim skilningi að það gefi aðeins til kynna grófar útlínur um 

niðurstöður. (Johnson & Wichern, 1998). Þetta getur leitt til óskýrrar túlkunar eins og 

raunin varð í þessari athugun. 

 

6.4.2 Flökt gjaldmiðla – GARCH greining 

Í yfirliti yfir þróun gengisbreytinga kom fram að dreifni, eða flökt, íslensku krónunnar 

og tveggja samanburðargjaldmiðla, þ.e. ungversku forintunnar og lettneska latsins, var 

mismunandi. Ennfremur voru breytingar á flökti í kjölfarið á innleiðingu 

gjaldeyrishafta og upphaf fjármálakreppunnar ekki allar á einn veg. Fræðileg spá um 

áhrif gjaldeyrishaftanna á Íslandi gerði einmitt ráð fyrir því að draga ætti úr 

gengisflökti við setningu hafta. Til að varpa skýrara ljósi á hvernig gjaldeyrishöft og 

fjármálakreppur hafa áhrif á þróun gengisflökts var gerð GARCH greining á 

gengisbreytingum á Íslandi og í samanburðarlöndunum tveimur, Ungverjalandi og 

Lettlandi. 

 

GARCH líkön eru tilbrigði af svokölluðum ARCH líkönum.11 ARCH stendur fyrir 

autoregressive conditional heteroskedastic líkan, þ.e. líkan sem tekur tillit til þess að 

misdreifni (e. heteroskedasticity) er í kerfinu sem á að meta. Misdreifni bendir til þess 

að dreifni skekkjuliðar sé mismunandi eftir athugunum og því er liðurinn ekki 

einsdreifinn (e. homoskedastic). 

 

 

 

                                                        
11 Við útskýringu á ARCH og GARCH líkönum er að mestu stuðst við 14. kafla í kennslubók Griffiths, 
Hill & Lim (2008). 
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Skoðum fyrst einfalt aðhvarfslíkan: 

 

  (14) 

  (15) 

  (16) 

 

Jafna (14) sýnir að skýra má breytu yt með fasta β0 og skekkjulið (e. error term) et. 

Jafna (15) gefur til kynna að skekkjuliðurinn sé normaldreifður með meðaltalið 0 og 

dreifni  og jafna (16) vísar til þess að dreifnin sé fasti, α0. 

 

Þegar unnið er með ARCH líkan í stað einfalds aðhvarfslíkans eru þrjár breytingar 

gerðar á hefðbundnu aðhvarfi. Í fyrsta lagi er gert ráð fyrir því að dreifni skekkjuliðs 

geti breyst yfir tíma, hann er því misdreifinn, og er nú táknaður með ht, þar sem 

. Í öðru lagi er skekkjuliðurinn nú skilyrt normaldreifður (e. conditionally 

normal), táknað , þar sem  lýsir upplýsingum sem eru til staðar á 

tíma t-1. Að lokum er gert ráð fyrir því að ht sé fall af fasta og töfðu gildi (e. lag) af 

skekkjuliðnum í öðru veldi, eða . Þá fæst: 

 

  (14’) 

  (17) 

  (18) 

 

þar sem  og . Jöfnur (17) og (18) gefa til kynna að um ARCH líkan sé 

að ræða. 
 

ARCH líkön henta vel til að skoða tímaraðir fjármálagagna en slíkar raðir búa yfir 

eiginleikum sem jafnan er vel lýst með líkönum sem gera ráð fyrir breytilegri dreifni. 

Þar af leiðandi er ARCH líkanið hentugt til að meta flökt og sérstaklega breytingar í 

flökti á milli tímabila. ARCH líkaninu sem hér var lýst er svokallað ARCH(1) líkan 

sem vísar til þess að einn tafinn liður er í jöfnunni fyrir dreifni skekkjuliðs. Ef um q 
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tafða liði er að ræða höfum við svokallað ARCH(q) líkan. Jafna fyrir skilyrta dreifni 

er þá: 

 

  (19) 

 

Helsti galli ARCH(q) líkansins er að meta þarf q+1 stika. Ef q er stór tala þá getur 

nákvæmni matsins minnkað. Í stuttu máli er það vegna þess að því fleiri stika sem þarf 

að meta þeim mun fleiri frígráður (e. degrees of freedom) þarf að taka tillit til í 

viðmiðunardreifingunni. Þar með hækkar krítíska t-gildið sem miðað er við og minni 

líkur eru á því að mögulegt sé að hafna núlltilgátu um ómarktækni stika. Svokallað 

almennt ARCH líkan (e. Generalized ARCH), eða GARCH líkan, er leið til að taka 

tillit til margra tafðra liða með færri stikum. Leiða má GARCH líkanið út frá ARCH 

líkaninu. Endurritum ARCH(q) líkanið á eftirfarandi hátt: 

 

  (20) 

 

þar sem . Síðan er liðnum  bætt við jöfnuna og dregin aftur frá til að fá 

út eftirfarandi jöfnu: 

 

  (21) 

 

Þar sem  þá má einfalda jöfnuna fyrir ht: 

 

  (22) 

 

þar sem . Þetta almenna ARCH líkan er kallað GARCH(1,1) og er 

tilbrigði af GARCH(p,q) þar sem p er fjöldi tafðra h gilda og q er fjöldi tafðra e2 gilda. 

Til að hægt sé að beita GARCH(1,1) verður að gilda sem tryggir sístæðni 

raðanna. GARCH(1,1) líkan með þremur stikum, δ, α1 og β1, getur lýst svipuðum 

áhrifum og ARCH(q) líkan sem krefst þess að metnir séu q+1 stikar. Ávinningur af 

því að meta GARCH(1,1) í stað ARCH(q) er augljós þegar q>3. GARCH(1,1) lýsir 
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því hvernig flökt breytist með töfðum gildum á skekkjuliðnum ( ), en ht-1 liðurinn 

gefur einnig til kynna að flökt á fyrri tímabilum hafi áhrif á flöktið í dag. 

 

Til að meta breytingar í gengisflökti á Íslandi, í Ungverjalandi og Lettlandi er einfalt 

GARCH(1,1) líkan metið12: 

 

 
 (23) 

 

  (24) 

 

Jafna (23) kallast meðaltalsjafna og jafna (24) dreifnijafna. Lítum fyrst á 

meðaltalsjöfnuna. Þar táknar Xt innlenda evrukrossinn, X*
jt evrukross erlendra 

gjaldmiðla og skekkjuliðurinn er táknaður sem et. Í matinu sem framkvæmt er hér er  

meðaltalsjafna fyrir Ísland með Xt = EUR/ISK, X*
1t = EUR/HUF og X*

2t = EUR/LVL. 

Jafna (23) gefur því til kynna að gengisbreytingar í gjaldmiðli verði fyrir áhrifum af 

gengisbreytingum á fyrri tímabilum og samtímagengisbreytingum í erlendum 

gjaldmiðlum. Í þessu tilfelli var farin sú leið að nota gjaldmiðla Lettlands og 

Ungverjalands þó mögulegt hefði verið að meta líkanið með fleiri gjaldmiðlum. Hægt 

væri að færa rök fyrir því að flökt í þessum gjaldmiðlum, sérstaklega forintunni, gæti 

haft áhrif á flökt íslensku krónunnar en gjaldmiðlar þessara landa hafa allir verið 

óstöðugir hver á sinn hátt. Enn einfaldara líkan hefði einnig verið hægt að meta þar 

sem gengi gjaldmiðils er eingöngu fall af genginu á fyrra tímabili.  

 

Í dreifnijöfnunni stendur ω fyrir meðaltal dreifninnar, tafði skekkjuliðurinn í öðru 

veldi ( ) gefur til kynna að um ARCH líkan er að ræða og dreifni á síðasta tímabili í 

öðru veldi ( ) er GARCH hluti kerfisins. Breytan dummyc er „dummy“ eða 

leppbreyta sem tekur gildið 1 á haftatímabilinu á Íslandi (tímabil 2 og 3) og 0 annars 

(tímabil 1). Fyrir Ungverjaland og Lettland tekur breytan gildið 1 þegar kreppa er til 

staðar en annars 0. Ef breytan er marktæk þá bendir það til þess að skýr breyting hafi 

átt sér stað við viðkomandi tímabilaskipti eða við stefnubreytingu sem í þessu tilfelli 
                                                        
12Fyrirmyndin af líkaninu er fengin hjá Edison & Reinhart (2001) en þar var stuðst við svipað líkan við 
mat á vaxtabreytingum og breytingum í hlutabréfaverði. 
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væri þegar höft eru innleidd eða kreppa hefst. Líkanið er metið fyrir mismunandi 

fjölda sjálffylgniliða (e. autoregressive lags) þar sem κ = 0, 5 eða 10. Eins og kom 

fram í útleiðslu á GARCH líkaninu þá var þar gert ráð fyrir að skekkjuliðurinn væri 

skilyrt normaldreifður. Strangt til tekið er þetta ekki rétt undir þeim kringumstæðum 

sem líkanið er metið því það er þekkt fyrirbæri að þegar umrót verður á 

fjármálamörkuðum eru gögn yfir fjármálstærðir yfirleitt ekki normaldreifð (Edison & 

Reinhart, 2001). Til að niðurstöður GARCH matsins verði samkvæmar þarf að 

leiðrétta forsenduna um normaldreifni með því að nota aðferð Bollerslev og 

Woolridge (1992) sem reiknar áreiðanlegri staðalfrávik (e. robust standard errors). 

 

Tölulegar niðurstöður úr GARCH matinu má finna í töflum 14-16 í viðauka I. ARCH 

og GARCH stikarnir eru marktækir hjá gjaldmiðlum allra landanna. Hins vegar er 

ekki sömu sögu að segja um „dummy“ breyturnar. Ef skoðaðir eru gjaldmiðlar 

Ungverjalands og Lettlands kemur í ljós að „dummy“ breytan er ómarktæk og 

jafnframt jákvæð við tafin gildi κ = 0, 5 og 10. Þetta gefur til kynna að breyting í 

flökti eftir að kreppa hófst sé ekki mælanleg í ungversku forintunni eða lettneska 

gjaldmiðlinum. Jákvæð „dummy“ breyta myndi gefa til kynna að flöktið hafi aukist 

fremur en minnkað en hér er lögð áhersla á að breytingin er ómarktæk og því nær 

túlkunin í raun ekki lengra. Aftur á móti er „dummy“ breytan fyrir haftatímabilið á 

Íslandi marktæk og neikvæð í öllum tilvikum fyrir κ = 0, 5 og 10. Þetta bendir til þess 

að gengisflökt hafi minnkað marktækt eftir að höft voru innleidd á Íslandi. Þar með 

stingur íslenski gjaldmiðillinn í stúf við erlendu gjaldmiðlana tvo. Þessar niðurstöður 

mætti túlka sem svo að höftin séu hér að verki. 

 

GARCH-greining Gögn úr töflum 14-16 í viðauka I 

 Dummy breyta fyrir höft Dummy breyta fyrir kreppu 

Tafðir liðir EUR/ISK EUR/HUF EUR/LVL 

0 -1,92E-06 

(0,0477)* 

4,22E-07 

(0,5099) 

3,65E-09 

(0,9666) 

5 -1,81E-06 

(0,0497)* 

4,40E-07 

(0,5192) 

5,87E-07 

(0,9126) 

10 -1,37E-06 

(0,0230)* 

4,26E-07 

(0,5261) 

3,57E-09 

(0,9680) 

*5% marktækni, p-gildin eru í svigum 
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Þann fyrirvara þarf þó að hafa á túlkuninni að breytingar í gengisflökti voru einungis 

skoðaðar í tveimur öðrum löndum, Ungverjalandi og Lettlandi, en Lettar búa þar að 

auki við fastgengisstefnu sem stóð í vegi fyrir meira gengisflökti á tímabilinu en raun 

bar vitni. Ennfremur liggur fyrir að aðgerðir Seðlabanka Íslands á tímabilum hafta 

hafa vegið þungt í þeim stöðugleika sem mældist á gengi íslensku krónunnar. 

Ungverska forintan hefur hins vegar gengið í gegnum svipaðar raunir og íslenska 

krónan en sýnir þrátt fyrir það engin merki um breytingar á flökti milli tímabila. Þetta 

rennir frekari stoðum undir það sem áður hefur verið sagt um viðvarandi óstöðugleika 

forintunnar sökum þeirrar efnahagslegu óvissu sem þar hefur ríkt á undanförnum 

áratug og minnst var á í síðasta kafla. 

 

6.4.3 Tímasetning straumhvarfa í gengisbreytingum 

Merki um straumhvörf í þróun gengisbreytinga eftir að gjaldeyrishöft eru innleidd 

geta gefið vísbendingar um áhrifamátt haftanna. Athyglisvert er að skoða hvort höftin 

hafi náð að knýja fram hagstæðan viðsnúning í gengisþróun sem var áhrifameiri en 

neikvæð þróun gengisins sökum fjármálakreppunnar. Með Quandt-Andrews prófi 

fyrir tímasetningu straumhvarfa í tímaröð er hægt að kanna hvort straumhvörf hafi 

orðið í þróun gengisins þegar íslensku höftin voru innleidd. 

 

Eftirfarandi líkan er metið með aðferð minnstu kvaðrata:13 

 

 
 (25) 

 

Sama túlkun á við breyturnar í jöfnu (25) og í jöfnu (23). Quandt-Andrews próf er 

síðan framkvæmt eftir að niðurstöður aðhvarfsins liggja fyrir. Prófið kannar hvar 

straumhvörf er að finna í tímaröð ef ákveðinn tímapunktur hvarfa er ekki tiltekinni. 

Quandt-Andrews prófið byggir á Chow-prófi fyrir straumhvörf í tímaröð en Chow-

próf er hægt að nota eitt og sér ef vitneskja er um hvaða tímapunkt á að prófa fyrir 

breytingu í tímaröð. Þar sem margir dagar koma til greina fyrir slík straumhvörf í 

þróun gengisbreytinga íslensku krónunnar var ákveðið að nota fremur Quandt-

                                                        
13 Fyrirmynd af líkaninu er fengin frá Edison & Reinhart (1999). 
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Andrews próf og bera saman líklegustu daga straumhvarfa við upphafsdag 

haftatímabilsins í byrjun október 2008. Skoðum fyrst uppbyggingu Chow-prófsins.14 

 

Chow-próf fyrir straumhvörf í tímaröð prófar hvort að slík breyting verði í öllum 

stikum metnu jöfnunnar sem prófið er framkvæmt á. Í einföldu aðhvarfi þar sem metið 

er líkanið: 

  (26) 

 

þar sem , er prófuð tilgátan um engin straumhvörf: 

 

  

(Allir stikar eins) 

(27) 

 

gegn tilgátunni að straumhvörf verði í tímaröðinni: 

 

 
 

(Skil við punkt m) 

(28) 

 

Hér er m dagsetning straumhvarfa og  þar sem k er fjöldi stika í 

aðhvarfinu, n fjöldi athuganna og γ er fasti sem tekur ekki gildið núll. 

 

Gögnunum er skipt í tvö eða fleiri undirúrtök þar sem hvert úrtak þarf að innihalda 

fleiri athuganir en fjöldi stika líkansins svo að mat geti átt sér stað. Prófið ber síðan 

saman summu skekkjuliða í öðru veldi, SSR, (e. sum of squared residuals), sem fæst 

úr jöfnumati alls úrtaksins, við SSR sem fæst úr jöfnumati hvers undirúrtaks. Ef miðað 

er við F-prófstærðina má reikna stærðina út frá eftirfarandi jöfnu: 

 

 
 (29) 

                                                        
14 Við skýringu á Chow-prófi og Quandt-Andrews prófi er að mestu stuðst við Andrews (1993) og 
Quandt (1960). Í hjálparbók Eviews forritsins má einnig finna gagnlegar útskýringar á framkvæmd 
prófanna. 
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þar sem SSR1,n er summa alls úrtaksins, SSR1,m summa úrtaks fram að straumhvörfum 

og SSRm+1,n summa úrtaks eftir straumhvörf. Ennfremur er λ svokallaður brotpunktur 

(e. break fraction) eða hlutfallsleg staðsetning straumhvarfanna í gagnasafninu. 

 

Quandt-Andrews próf leitar að óþekktum straumhvarfapunktum í tímaröðinni. 

Hugmyndin á bak við prófið er sú að Chow-próf er framkvæmt við hverja athugun 

milli tveggja dagsetninga. Þessar athuganir eru hér nefndar m0 og m1. Í kjölfarið fást k 

prófstærðir úr Chow-prófunum sem eru settar saman í eina prófstærð sem prófar 

núlltilgátu um að engin straumhvörf hafi átt sér stað á milli m0 og m1. Tilgáturnar eru 

því svipaðar og í Chow-prófinu og miðast við svokallaða LR-prófstærð (e. Likelihood 

Ratio) þar sem: 

 

  (30) 

  (31) 

 

en m, dagsetning straumhvarfa, er hér óþekkt. Fastinn γ hefur sömu túlkun og í (28).

Quandt-Andrews LR prófstærðin er hæsta Fn(λ) stærðin sem finna má á bili 

straumhvarfapunkta : 

 

 
 (32) 

 

þar sem  , i=0,1, eru viðmiðunarstikar fyrir gagnabilið sem er skoðað (e. 

trimming parameters). Slíka stika þarf að nota til að „snyrta“ (e. trim) gagnasafnið þar 

sem erfitt er að bera kennsl á straumhvörf í tímaröð í byrjun og lok safns. Ef vitneskja 

er um á hvaða bili straumhvörfin eiga sér stað er hægt að styðjast við þær upplýsingar 

til að stilla stikana af. Andrews (1993) mælir með að stikarnir séu settir á bilinu [0,15; 

0,85] ef óvissa er um hvar straumhvörfin eiga sér stað. Ákvörðun um að hafna H0 er 

tekin við 5% mörkin ef: 

  (33) 
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en krítíska gildið (cv) fyrir QLR má finna í töflu í viðauka II sem fengin er úr 

Andrews (1993). 

 

Quandt-Andrews próf var framkvæmt á aðhvarf fyrir þróun gengis íslensku krónunnar 

þar sem metið var aðhvarfið: 

 

 
 (34) 

 

þar sem κ stendur fyrir fjölda tafinna liða. Ákveðið var að „snyrta“ úrtakið og styðjast 

við bilið [0.15; 0.85]. Niðurstöður prófsins bentu til þess að mismunandi dagsetningar 

kæmu til greina fyrir straumhvörf í þróun gengisbreytinga íslensku krónunnar þegar 

κ= 0, 5 eða 10. Ennfremur mátti sjá að hæsta LR gildið var annað ef gagnasafnið var 

skoðað með öllum gagnapunktum, þ.e. þegar útgildum var haldið inni. Hámarks LR 

gildin fyrir mismunandi tafða liði og með og án útgilda eru á bilinu 30. september til 

29. desember 2008. Nákvæmari niðurstöður má sjá í töflu 18 í viðauka I. 

 

 
Mynd 23. QLR prófstærð án útgilda. 

Heimild: Bloomberg og eigin útreikningar. 

 

Mynd 23 sýnir hvernig LR prófstærðin þróast yfir „snyrta“ tímabilið þegar aðhvarf er 

metið fyrir þróun gengisbreytinga krónunnar án tafinna liða, κ = 0, og án útgilda. 
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Rauða línan táknar krítíska gildið við 5% mörkin deilt með fjölda stika. Gildið er 

fengið úr töflu í viðauka II en samkvæmt töflunni er cvQLR = 11,79. Til að hafna 

núlltilgátu um engin straumhvörf þarf samkvæmt (33) að gilda að: 

 

  (33’) 

 

eða QLR >5,895 þar sem k =2 (því enginn tafin liður í aðhvarfinu). Hámarks LR 

gildið er hér þann 29. desember 2008 sem ætti þá að vera líklegasti dagur fyrir 

straumhvörf. Þetta er tæpum tveimur mánuðum eftir að fjármagnshreyfingar voru 

heftar. Hins vegar má sjá af mynd 23 að slík brot í þróun gengisbreytinga íslensku 

krónunnar eiga sér stað frá byrjun október 2007 allt til loka september 2009.  

 

Ef útgildum er hins vegar haldið inni fyrir sama jöfnumat fæst að líklegasti dagur fyrir 

straumhvörf er 13. október 2008 eða sama dag og sett voru óformleg höft á 

fjármagnsflæði. Þar að auki er tímabil fyrir möguleg straumhvörf í þróun 

gengisbreytinga krónunnar nú talsvert þrengra. Þetta sést á mynd 24. 

 

 
Mynd 24. QLR prófstærð með útgildum. 

Heimild: Bloomberg og eigin útreikningar. 

 

QLR > cvQLR / k
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Tímabilið hefst ekki fyrr en 13. október 2008 og lýkur í byrjun desember sama ár en 

hefst svo á ný og lýkur endanlega í janúar 2009. Skoðum upphaf haftatímabilsins 

nánar á mynd 25.  

 

 
Mynd 25. QLR prófstærð með útgildum við upphaf haftatímabils. 

Heimild: Bloomberg og eigin útreikningar. 

 

Skýr straumhvörf virðast vera í tímaröðinni daginn sem fjármagnshreyfingar voru 

takmarkaðar en fram að þessu hafði krónan verið að veikjast og styrkjast til skiptist. Í 

gagnasafninu eru örlítið fleiri tilvik um veikingar en styrkingar eða 651 á móti 637. 

Því virðist sem að veikingin sem varð á krónunni við setningu haftanna, um 14,5%, 

hafi vegið þyngra en styrking krónunnar, um rúm 24%, nokkrum dögum áður þrátt 

fyrir að styrkingartilvik væru sjaldgæfari í gagnasafninu. Einnig má sjá mikla 

styrkingu, um 11%, í byrjun desember. Samkvæmt fræðilegum forsendum hefðu 

styrkingartilvikin átt að leiða til straumhvarfa þar sem höftin ættu fremur að leiða til 

styrkingar en veikingar ef þau virka sem skyldi. Krónan heldur síðan áfram að veikjast 

á árinu 2009. Þetta sést á mynd 25 ef þróun gengisins er skoðuð eftir straumhvörfin. 

 

Þegar þróun gengisins er skoðuð með þessum hætti vekur tímabilið eftir að óformleg 

höft voru sett á fjármagnshreyfingar, 13. október 2008, og þar til lög um 

gjaldeyrishöft voru formlega samþykkt, 1. desember, athygli. Tímabilið hefst við 

straumhvörfin miklu og lýkur þegar formlegt tímabil hafta hefst með styrkingu 
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krónunnar um 11%. Stutt straumhvarfatímabil hefst þó fljótlega aftur. Á lengra 

straumhvarfatímabilinu stóð Seðlabanki Íslands í miklum inngripum á 

gjaldeyrismarkaði og er því erfitt að segja til um hvað bjó að baki gengisþróun 

krónunnar á tímabilinu. Í ljósi aðgerða Seðlabankans kemur því kannski ekki á óvart 

að straumhvörf hafi mælst allt tímabilið þar sem þá var reynt að stýra genginu frá 

eðlilegu markaðsgengi án formlegra hafta. Fyrir tímabilið stýrðu markaðsöfl þróun 

gengisins og eftir að því lauk voru viðskipti á innlendum gjaldeyrismarkaði a.m.k 

leyfð þó miklar hömlur hafi verið á almennum gjaldeyrisviðskiptum.  

 

6.4.4 Samantekt á niðurstöðum greininga 

Í fyrri hluta rannsóknarinnar voru breytingar á helstu fjármálastærðum skoðaðar en í 

seinni hlutanum voru tengsl á milli landa skoðuð og kannað hvort tekist hefði að 

vernda krónuna frá áföllum alþjóðlegra fjármálamarkaða með því að setja höft á 

fjármagnshreyfingar inn og út úr landi. Helstu niðurstöður benda til þess að óljós 

merki séu um að breytingar hafi orðið á samtímafylgni íslensku krónunnar við erlenda 

gjaldmiðla. Hins vegar eru skýr merki um að gengisflökt íslensku krónunnar hafi 

minnkað eftir að höft voru innleidd en þar sem sömu niðurstöður áttu ekki við 

samanburðargjaldmiðlana bendir það til þess að áföll erlendis frá hafi ekki haft áhrif á 

íslenska gjaldmiðilinn. Straumhvörf urðu í gengisþróun íslensku krónunnar strax og 

höft voru sett á hreyfingar fjármagns en um neikvæða þróun var þar að ræða því 

sterkustu merkin um straumhvörf urðu við veikingu krónunnar í upphafi óformlegs 

haftatímabils. Það kom á óvart að straumhvörf skyldu hafa orðið við veikingu fremur 

en styrkingu gjaldmiðilsins en höftin ættu fremur að leiða til styrkingar ef þau eru 

skilvirk. Þá er óljóst hvort túlka megi augljósa minnkun í gengisflökti krónunnar sem 

áhrif haftanna þar sem inngrip Seðlabankans skekkja niðurstöður frá fyrra tímabili 

hafta. Þó er mögulegt að færa rök fyrir því að höftin hafi á seinna tímabili stuðlað að 

minna gengisflökti og sterkari krónu. 

 

Ef niðurstöður rannsóknarinnar eru bornar saman við niðurstöður Edison og Reinhart 

á virkni gjaldeyrishafta í Malasíu 1998 er ljóst að í báðum tilvikum jókst 

gengisstöðugleiki og gengið styrkist í báðum löndum. Greining á samtímafylgni 

gjaldmiðils Malasíu við önnur lönd benti til þess að með höftunum hefði tekist að 

einangra hagkerfið en ekki var hægt að færa nægileg rök fyrir því að slíkt hið sama 
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hafi tekist hér. Edison og Reinhart (2001) skoðuðu ekki flökt gengisins með GARCH 

greiningu líkt og hér var gert en GARCH greining á þróun vaxta í Malasíu var ekki 

marktæk í rannsókn þeirra. GARCH greining á flökti íslensku krónunnar benti hins 

vegar til þess að dregið hefði úr flökti gengisbreytinga. Þar að auki stemmdu 

straumhvarfadagsetningar í Malasíu ekki við upphaf haftatímabils því straumhvörf 

hófust við upphaf kreppunnar í Asíu, ári áður en gripið var til hafta. Á Íslandi urðu 

hins vegar skýr skil á þróun gengsins þegar höftin voru innleidd þó ástæða þeirra hefði 

verið óvænt. 

7 Niðurstöður 
 

Rannsókn á virkni gjaldeyrishaftanna á Íslandi skilaði margþættum niðurstöðum. 

Greiningin bendir til þess að gengisstöðugleiki hafi aukist og krónan styrkst á seinna 

tímabili hafta og að tekist hafi að sporna við frekari veikingu gengisins á fyrra 

haftatímabili. Hins vegar er ljóst að vart er hægt að líta á gengisstöðugleika á fyrra 

tímabili hafta sem augljósa vísbendingu um virk gjaldeyrishöft í ljósi aðgerða 

Seðlabankans á tímabilinu. Þó er ekki hægt að horfa fram hjá því að óróleiki í 

samanburðarlöndunum hefur aukist eftir að kreppa hófst þar og engin merki eru um 

gengisstyrkingu erlendu gjaldmiðlanna. Þetta bendir til þess að sú gengisstyrking sem 

varð á síðara haftatímabili, þegar Seðlabankinn hvarf af gjaldeyrismarkaði, hafi að 

miklu leyti verið vegna haftanna. Þar að auki kemur skýrt í ljós að gengisflökt 

minnkaði strax og höftin voru innleidd en greiningin bendir ekki til þess að dregið hafi 

úr flökti í samanburðarlöndunum. Þetta er merki um að tekist hafi að víkja íslenska 

hagkerfinu undan alþjóðlegum áföllum á fjármálamörkuðum á tímabili hafta. 

Greiningin var aftur á móti gerð á öllu haftatímabilinu og því þarf að taka tillit til þess 

að á hluta tímabilsins voru inngrip Seðlabankans í fullum gangi. Erfitt reyndist að 

færa rök fyrir minni samtímafylgni íslensku krónunnar við erlenda gjaldmiðla sökum 

haftanna, sem hefði verið vísbending um aukna einangrun hagkerfisins, en í heildina 

litið virðist þróun gengisins eftir að gjaldeyrishöft voru innleidd á Íslandi vera í 

jákvæða átt.  

 

Strax í upphafi rannsóknarinnar mátti finna merki um óeðlilega gengisþróun á fyrra 

haftatímabili. Sá grunur var studdur með niðurstöðum úr straumhvarfagreiningu á 
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þróun gengisins. Merkja mátti eins konar tómarúmstímabil í sögu íslensku krónunnar 

á tímabili óformlegra hafta þegar niðurstöður greiningarinnar lágu fyrir. Þar kom skýrt 

í ljós hversu óvenjuleg gengisþróunin var á tímum inngripa Seðlabanka Íslands en 

gjaldmiðlinum var í raun handstýrt allt tímabilið. Eftir að höft voru formlega innleidd 

héldu inngrip bankans áfram. Seðlabankinn hefur augljóslega gripið inn á markaðinn 

vegna leka í gjaldeyrishöftunum. Það voru þó ekki inngrip Seðlabankans sem leiddu 

til styrkingar krónunnar, sem síðar varð, því gjaldmiðillinn tók ekki við sér fyrr en á 

seinna tímabili hafta. Inngripin náðu því eingöngu að koma í veg fyrir frekari veikingu 

krónunnar. Þetta vekur upp spurningar um hvort að gjaldeyrishöftin hafi í raun átt 

einhvern þátt í að halda krónunni í óbreyttu horfi á fyrra tímabili hafta og komið í veg 

fyrir frekari veikingu hennar og ef ekki þá hversu mikil gengisveikingin hefði orðið á 

tímabilinu ef Seðlabankinn hefði ekki gripið inn á gjaldeyrismarkað. Sú saga sem hér 

hefur verið sögð hefði þá ef til vill þróast á annan máta. Niðurstöður um 

gengisbreytingar á fyrri hluta haftatímabils eru því litaðar af aðgerðum Seðlabankans 

sem gerir það að verkum að erfitt er að færa rök fyrir því að höftin hafi stutt við 

gengið fyrsta árið. 

 

Seinna tímabil hafta vekur þó von um að höftin séu farin að þjóna sínum upprunalega 

tilgangi, sem er að stuðla að styrkingu krónunnar og stöðugleika hennar. Seðlabankinn 

stóð ekki í inngripum á tímabilinu og má túlka það sem svo að styrking gengisins á 

tímabilinu og minnkun á flökti þess megi að mestu rekja til haftanna. Gengisþróun í 

samanburðarlöndunum rennir stoðum undir þá kenningu að höftin hafi hér spilað stórt 

hlutverk, því mun meira gengisflökt var í löndunum, meira að segja í Lettlandi þar 

sem stuðst er við fastgengi. Þess ber þó að geta að innflæði fjármagns til Íslands var 

leyft á ný á seinna tímabili hafta. Þetta kann af hafa aukið trúverðugleika 

gjaldmiðilsins. Aðgerðir í þá átt að loka glufum í regluverkinu haustið 2009 og hert 

eftirlit með útflæði fjármagns eru þó vafalaust helstu ástæður þess að við búum nú við 

skilvirkari höft.  
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Viðauki I 
 

Tafla 1 Samanburður á aðstæðum í þremur löndum í aðdraganda fjármálakreppu 

 Ísland15 Ungverjaland16 Lettland17 

Skuldastaða Erlend skuldastaða 

2007 var 550% af 

VLF, mestu leyti 

v/bankakerfisins 

Erlend skuldastaða 

2007 var 97% af VLF, 

þar af 66% ríkið 

Erlend skuldastaða 2008 

var 130% af VLF, sú 

hæsta í ríkjum ESB 

Óstöðugleiki 

gjaldmiðils 

Krónan féll um tæp 

15% 6/10/08. Á 

rúmum mánuði hafði 

krónan veikst um 

meira en 50% 

gagnvart evru 

Forintan féll um rúm 

7% 15/10/08. Á 

einum mánuði hafði 

forintan fallið um 

20% gagnvart evru 

Þrýstingur á 

gjaldmiðilinn. Getgátur 

um að gengið yrði fellt og 

fest við evru á lægra gengi 

Vaxtastig Vextir hækkaðir um 

600 punkta í 18% 

október ‘08 

Vextir hækkaðir um 

300 punkta í 11,5% 

október ’08 

Vextir ákvarðaðir af 

Evrópska seðlabankanum 

Veik staða 

hagkerfis á tímum 

alþjóðlegrar 

fjármálakreppu 

Mikið erlent fjármagn 

í landinu 

v/vaxtamunaviðsk. 

Fjárfestar gripu til 

þess að losa stöður 

sínar 

Áhættufælni fjárfesta 

talin hafi beinst að 

landinu sökum veikra 

ríkisfjármála fyrir 

kreppu 

Skortur á lausafé á 

alþjóðlegum 

fjármagnsmörkuðum 

bitnaði einna fyrst á 

Eystrasaltsríkjunum 

AGS lán 19. nóvember ‘08 6. nóvember ‘08 23. desember ‘08 

Bankakerfið Ríkið eignast hlut í 

Glitni í lok september 

2008 

52% af bankakerfi í 

eigu erlendra aðila 

60% af bankakerfi í eigu 

erlendra aðila. 

Ríkið eignast hlut í Parex 

banka nóv. ‘08 

Rök fyrir höftum á 

útlflæði? 

Hætta á gífurlegu 

útflæði fjármagns (sjá 

umfjöllun um 

innleiðingu haftanna) 

Meira en 50% 

bankalána til aðila 

utan fjármálageirans í 

erlendum 

gjaldmiðlum 

Talið að um €1 milljarður 

gæti flætt út úr landi 

vegna falls Parex banka. 

70% af skuldum 

einkageirans í erlendum 

gjaldmiðli 

                                                        
15 AGS (2008b & 2008d), Bloomberg (2011), SÍ (2008c)  
16 AGS (2008a & 2008c), Bloomberg (2011) 
17 AGS (2009a & 2009b), The Economist (2009) 
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Tafla 2 Fræðileg spá um áhrif gjaldeyrishafta 

Breyta Við hverju má búast eftir innleiðingu hafta? 

Gengisbreytingar  

Stig Óvíst, en í tilviki Íslands búist við styrkingu 

Flökt Minnkun 

Þrálæti Aukning 

Vextir  

Stig Lækkun 

Verðbil  

Stig Víkkun 

Flökt Aukning 

Þrálæti Óvíst 

Aflandsgengi Víkur frá álandsgengi 

Gjaldeyrisforði Dregur úr minnkun forða 

Fjármagnshreyfingar Útflæði minnkar eða stoppar alveg 

Heimild: Edison & Reinhart (1999 & 2001)  
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Heimild töflur 3-18: Eigin útreikningar 
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Viðauki II 
 

Krítísk gildi fyrir QLR próf (e. Asymptotic Critical Values) 

 

 
Heimild: Andrews (1993) 
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Viðauki III 
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Heimild: Seðlabanki Íslands 
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