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Helstu atriði 
 
Hafið er tveggja ára stöðnunarskeið í íslensku efnahagslífi og tímabil þar sem hagkerfið nær jafnvægi eftir hraðan hagvöxt og þenslu 
síðustu ára. Við spáum því að hagvöxtur verði nánast enginn á þessu og næsta ári samhliða því sem verðbólga mun hjaðna og 
viðskiptahallinn minnka.  
 
Ytri aðstæður eru hagkerfinu óhagstæðar um þessar mundir. Áhrif lánsfjárkreppunnar hafa verið víðtæk og langvinn. Hægt hefur á 
hagvexti á heimsvísu af þeim sökum. Þá er olíu-og hrávöruverð afar hátt í sögulegu samhengi. Í ofanálag er hagkerfið að takast á við 
endalok umfangsmikilla stóriðjuframkvæmda og niðurskurð aflaheimilda. Það er því margt sem dregur niður hagvöxtinn hér á landi 
um þessar mundir.  
 
Fyrirséð er að innlend eftirspurn mun dragast saman bæði þetta ár og hið næsta, en á móti kemur bati á utanríkisviðskiptum. Ágjöfin 
á þjóðarbúskapinn verður þannig til að hraða nauðsynlegri þróun í átt til jafnvægis eftir ójafnvægi undanfarinna ára. Við gerum ráð 
fyrir að viðskiptahalli verði ríflega 14% af landsframleiðslu á þessu ári en minnki í tæp 10% strax á næsta ári. Á seinni hluta 
spátímans gerum við ráð fyrir að viðskiptahalli minnki jafnt og þétt og verði nálægt því sem kalla má sjálfbæran halla í upphafi nýs 
áratugar. (5-6% af landsframleiðslu) . 
 
Við teljum að núverandi gengisdrifið verðbólguskot verði skammvinnt og að hratt muni draga úr verðbólgu þegar líður á þetta ár og í 
upphafi ársins 2009. Við spáum að verðbólga verði nærri 8% yfir þetta ár, en frá og með miðju næsta ári verði verðbólgan í grennd 
við markmið Seðlabankans. Íbúðaverð hefur verið einn af helstu drifkröftum verðbólgu undanfarin ár en lækkun á nafnverði 
íbúðarhúsnæðis mun á hinn bóginn halda aftur af verðbólgu næstu misserin, gangi spá okkar eftir. Þá er útlit fyrir að spenna á 
vinnumarkaði hjaðni jafnt og þétt næsta kastið. Spá okkar gerir ráð fyrir 1,6% atvinnuleysi á þessu ári og 4% í upphafi nýs áratugar. 
Minnkandi eftirspurn á vinnumarkaði mun að okkar mati draga úr launaskriði, og spáum við öllu hófsamari hækkun launa á 
spátímanum en verið hefur undanfarin ár. 
 
Gengi krónunnar hefur átt á brattann að sækja síðustu mánuðina. Þrengingar á  innlendum gjaldeyrisskiptamarkaði, skert aðgengi að 
erlendu lánsfé, lítil áhættulyst innlendra sem erlendra fjárfesta auk mikils halla á utanríkisviðskiptum hafa stuðlað að gengislækkun 
krónunnar að undanförnu. Við teljum hins vegar að rofa fari til á mörkuðum með haustinu og að gengishækkun krónu fylgi í kjölfarið. 
Gerum við ráð fyrir að gengisvísitalan verði að meðaltali 142 á þessu ári en 128 á því næsta. Á seinni hluta spátímans spáum við 
hægfara styrkingu krónu samfara betra ytra jafnvægi hagkerfisins. 
 
Við teljum að fjögurra ára hækkunarferli stýrivaxta sé lokið. Við spáum því að Seðlabankinn lækki stýrivexti í september, og að í 
árslok verði vextir 14,75%. Við reiknum með að vextir verði lækkaðir hratt á næsta ári eftir því sem hægist um í efnahagslífinu, 
einkaneysla dregst saman og bati verður á utanríkisviðskiptum. Þá teljum við að vextir verði 8% í lok næsta árs. Seðlabankinn mun 
hefja nýtt, hægfara vaxtahækkunarferli á síðari hluta spátímans þegar hjól efnahagslífsins eru farin að snúast á nýjan leik. 
 
Hagvöxtur ætti að glæðast talsvert á árunum 2010 og 2011. Þá leggjast á eitt vöxtur í innlendri eftirspurn og hagfelld 
utanríkisviðskipti. Reikna má með því að lánsfjárkrísan verði þá frá og hagvöxtur hraðari á heimsvísu. Búast má við að önnur ytri 
skilyrði verði einnig hagfelldari þá en nú. Teljum við að hagvöxtur verði 3,8% árið 2010 og 4,6% árið 2011. 
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Jafnvægi náð í tveggja ára stöðnunarskeiði 
 
Ytri skilyrði eru íslenska hagkerfinu óhagfelld um þessar mundir. Erlend lánsfjárkrísa ásamt hægari 
hagvexti á heimsvísu og hratt hækkandi hrávöruverði draga úr vexti íslenska hagkerfisins. Hafa veður ytra 
verið að versna að þessu leyti að undanförnu á sama tíma og hraður samdráttur í atvinnuvegafjárfestingu 
hér á landi ásamt niðurskurði aflaheimilda bítur í hagkerfið.  
 
Skellir þessir eru stórir en tímasetning þeirra er ekki slæm að öllu leyti. Íslenska hagkerfið hefur verið í 
mikilli uppsveiflu undanfarin ár og þenslumerkin greinileg víða – verðbólga hefur verið umtalsverð hér á 
landi og viðskiptahallinn mikill. Skellirnir hjálpa til við að vinda ofan af þessum einkennum þenslunnar 
og að ná jafnvægi í þjóðarbúskapnum á ný. Skellirnir koma einnig á hagkerfið þegar stoðir þess eru 
traustar - staða heimila, fyrirtækja og hins opinbera er sterkari en áður hefur verið. Þannig er kaupmáttur 
mikill, eignastaða heimilanna góð, skuldir hins opinbera nær engar og arðsemi fyrirtækja í flestum 
greinum viðunandi og þau alþjóðlegri en nokkru sinni fyrr.  
 
1. mynd:  Spá Greiningar Glitnis um helstu þjóðhagsstærðir 

 2007 2008 2009 2010 2011

Hagvöxtur (%) 3,8 0,0 0,2 3,8 4,6

Neysluverð (% breyting milli ára) 5,0 9,9 3,0 1,3 2,8

Viðskiptajöfnuður (% af VLF) -15,6 -14,4 -9,7 -7,5 -6,0

Atvinnuleysi (% af vinnuafli) 1,0 1,6 3,0 3,8 3,2       
 
Útlit er fyrir að árin 2008 og 2009 verði tímabil stöðnunar í íslensku efnahagslífi. Við spáum engum 
hagvexti í ár og á næsta ári og reiknum með því að hratt slakni á spennunni í efnahagslífinu á þessum 
tíma. Verðbólgan verður komin niður í verðbólgumarkmið Seðlabankans um mitt næsta ár og 
viðskiptahallinn mun minnka jafnt og þétt út spátímabilið. Krónan mun styrkjast og forsendur skapast 
fyrir lægri vexti, sérstaklega skammtíma nafnvexti. Aukið atvinnuleysi verður óhjákvæmilega fylgifiskur 
stöðnunar og reiknum við með því að það verði meira en sést hefur hér á landi síðan í niðursveiflunni á 
fyrri hluta tíunda áratugar síðustu aldar.  
 
Hagvaxtarhorfur hafa versnað frá því að við birtum síðust þjóðhagsspá í febrúar sl. Þá reiknuðum við með 
því að eftir stöðnun í ár myndu hlýir vindar leika um hagkerfið á ný á næsta ári. Nú er sýnt að 
lánsfjárkrísan ætlar að grafa sig dýpra og hafa meiri áhrif bæði á heimsbúskapinn og hið íslenska 
hagkerfi en áður var talið.  
 
Horft lengra fram á veginn er viðbúið að úr lánsfjárskortinum dragi, hagvöxtur glæðist á heimsvísu að 
nýju og hægi á hækkun hrávöruverðs. Þá er líklegt að afli glæðist og af frekari stórri 
atvinnuvegafjárfestingu verði hér á landi. Þetta ásamt betra jafnvægi hagkerfisins og nokkuð góðum 
almennum vaxtarskilyrðum mun skila sér í dágóðum hagvexti árin 2010 og 2011.    
 

Heimsbúskapurinn þjakaður af lánsfjárskorti 
Miklar sviptingar hafa verið á alþjóðlegum fjármálamörkuðum frá því síðsumars á síðasta ári. Áhrifa láns- 
og lausafjárkrísunnar hefur gætt víða og hafa fjármálafyrirtæki og fjárfestingarsjóðir, ekki bara í 
Bandaríkjunum heldur einnig í Evrópu og víðar, þurft að afskrifa háar fjárhæðir vegna fjármálaafurða 
tengdum ótryggum lánum á bandarískum fasteignamarkaði. Þótt margir telji sig nú sjá merki bata er enn 
óvíst hvenær og með hvaða hætti þessum óróa mun lykta. 
 
Eftir allkröftugan hagvöxt á heimsvísu undanfarin ár bendir flest til að draga muni meira úr hagvexti í ár 
en áður var talið. Sterkar vísbendingar eru komnar fram um að verulega hægi á vexti bandaríska 
hagkerfisins á árinu og er ekki hægt að útiloka efnahagslægð þar í landi. Hægt hefur á vexti einkaneyslu 
vegna lækkandi eignaverðs, en staða þarlends húsnæðismarkaðar er afar slök um þessar mundir. Láns- 
og lausafjárskortur hefur enn fremur dregið úr fjárfestingu atvinnuvega. Á móti vegur að lækkun gengis 
Bandaríkjadals, samhliða því sem stýrivextir Seðlabanka Bandaríkjanna hafa verið lækkaðir umtalsvert 
frá haustmánuðum 2007, hefur aukið samkeppnishæfni þarlendra útflutningsfyrirtækja.  



 ÞJÓÐHAGSSPÁ 2008-2011 
  Maí 2008 

3 

 
 
 
 
Ekki er hægt að útiloka 
efnahagslægð í 
Bandaríkjunum 
 
 
 
Sömu sögu má segja af 
öðrum hagkerfum 
 
 
 
 
Hagvaxtarhorfur á 
heimsvísu á þessu ári 
og því næsta hafa 
versnað að undanförnu 
 
 
 
 
 
Verulega hefur hægst 
um á breskum 
húsnæðismarkaði 
 
 
 
 
Útlit er fyrir að hægi á 
hagvexti á 
Norðurlöndunum á 
komandi misserum 
 
 
 
 
Vaxtarskilyrði 
einkaneyslu eru nú 
gjörbreytt frá því sem 
áður var 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. mynd:  Hagvöxtur á evrusvæði, Bretlandi og í Bandaríkjunum 
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                 Heimildir: OECD og skoðanakönnun Reuters. 

 
Önnur hagkerfi heims eru ekki ósnortin af þessari þróun á fjármálamörkuðum og hafa hagvaxtarhorfur á 
heimsvísu fyrir þetta ár og það næsta versnað að undanförnu. Hagkerfi evrusvæðisins virðast vera að 
hægja nokkuð á sér á öðrum fjórðungi þessa árs eftir nokkuð góðan vöxt á fyrsta ársfjórðungi. Hátt gengi 
evrunnar um þessar mundir ásamt skertu aðgengi að lánsfé mun halda aftur af frekari vexti hagkerfisins 
næsta kastið. Ólíklegt er þó að Seðlabanki Evrópu bregðist við versnandi hagvaxtarhorfum með 
stýrivaxtalækkun í bráð þar sem verðbólga hefur aukist mikið á evrusvæðinu frá haustmánuðum liðins 
árs. Stýrivöxtum hefur verið haldið óbreyttum í 4% frá miðju síðasta sumri til að stemma stigu við 
vaxandi verðbólgu á svæðinu og ekki síður til að veita verðbólguvæntingum traust akkeri.  
 
Í Bretlandi hefur lánsfjárskortur haft mikil áhrif á fjárfestingar- og neysluákvarðanir bæði heimila og 
fyrirtækja. Verulega hefur hægst um á breskum húsnæðismarkaði og húsnæðisverð farið lækkandi, en 
hagvöxtur síðustu ára hefur að miklu leyti verið drifinn áfram af fjárfestingu, ekki síst í íbúðarhúsnæði. 
Englandsbanki hefur brugðist við ástandinu á fjármálamörkuðum með lækkun stýrivaxta og sérhæfðum 
aðgerðum sem miða að því að auka lausafé í umferð. Vaxandi verðbólga í Bretlandi hefur þó haldið aftur 
af stýrivaxtalækkun Englandsbanka. 
 
Útlit er fyrir að hægi á hagvexti á Norðurlöndunum á komandi misserum eftir nokkuð myndarlegan vöxt 
síðustu ár. Viðbúið er að dragi úr útflutningi frá Norðurlöndunum á árinu, en u.þ.b. helmingur af 
landsframleiðslu Svíþjóðar er vegna útflutnings, og hægi þannig á vexti hagkerfa Norðurlandanna. 
Noregur hefur þó nokkra sérstöðu þar sem hátt olíuverð styður við hagvöxt vegna aukinna 
útflutningstekna. 
 

Viðsnúningur einkaneyslu 
Óhætt er að segja að heimilin hafi notið góðs af þeim mikla uppgangi sem einkennt hefur íslenska 
hagkerfið undanfarin ár. Kaupmáttur ráðstöfunartekna og eignamyndun heimilanna hafa aukist hröðum 
skrefum og verið með mesta móti. Þannig hefur hraður vöxtur einkaneyslu verið einn af lykilþáttum þess 
mikla hagvaxtar sem einkennt hefur yfirstandandi hagsveiflu. Drifkraftar þessarar miklu einkaneyslu eru 
nokkrir. Þar má nefna sögulega hátt gengi krónunnar sem hefur leitt til mikillar innfluttrar einkaneyslu, 
þá spilar hröð hækkun eignaverðs stórt hlutverk í þessari þróun, en íbúða- og hlutabréfaverð hefur 
hækkað mikið undanfarin ár og skapað auðsáhrif sem kynda undir innlendri eftirspurn. Atvinnuleysi 
hefur einnig verið með lægsta móti undanfarin ár og atvinnuþátttaka verið mikil. Enn fremur hækkuðu 
laun talsvert hraðar en verðlag á tímabilinu auk þess sem tekjuskatthlutfall lækkaði, og kaupmáttur jókst 
þar af leiðandi töluvert. Loks hefur aðgangur að lánsfé verið greiður allt þar til nýlega. Allir þessir þættir 
hafa orðið til þess að viðhalda hröðum vexti einkaneyslu. Mestur var vöxturinn árið 2005 þegar 
einkaneysla jókst um 15% frá fyrra ári. Síðan þá hefur dregið jafnt og þétt úr vextinum.  
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3. mynd:  Þróun kaupmáttar launa og einkaneyslu, prósentubreyting milli ári (2008-2011: Spá Greiningar Glitnis) 
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                 Heimildir: Hagstofa Íslands, spá Greiningar Glitnis. 

 
Nú er svo komið að margir skellir hafa dunið á nánast samtímis sem gera það að verkum að vaxtarskilyrði 
einkaneyslu eru gjörbreytt frá því sem áður var. Lausafjárkrísan gerir það að verkum að aðgengi að lánsfé 
er nú mun þrengra en áður auk þess sem eignaverð hefur ekki farið varhluta af því ástandi sem hefur ríkt 
á fjármálamörkuðum frá því að lausafjárkrísan braust út á seinni hluta síðasta árs. Gengið hefur gefið 
eftir og hrundið af stað verðbólguskoti sem heggur í kaupmáttinn, auk þess sem greiðslubyrði 
gengisbundinna skulda hefur aukist verulega. Þar á ofan benda vísbendingar nú til þess að kólnun sé 
hafin á íbúðamarkaði og að neyslugleði almennings fari minnkandi. Þá erum við að koma út úr einu 
umfangsmesta fjárfestingaskeiði sem íslenska hagkerfið hefur gengið í gegnum.  
 
Við búumst við að breyttar aðstæður verði til þess að viðsnúningur verði á einkaneyslu strax á þessu ári 
sem nær hámarki á næsta ári. Reynslan sýnir að neytendur bregðast fljótt við þegar blikur eru á lofti. 
Það kom á daginn í síðustu hagsveiflu, en veturinn 2001 dróst einkaneysla afar hratt saman að 
undangengnu miklu vaxtarskeiði.  Reynslan sýnir hins vegar einnig að neytendur taka að sama skapi 
fljótt við sér þegar kaupmáttur eykst og horfur batna. Við búumst því við skjótum bata einkaneyslu á 
seinni hluta spátímabilsins þegar lausafjárkrísan verður í rénum og hjól efnahagslífsins verða komin á 
góðan snúning að nýju.  
 

Hægist um á vinnumarkaði 
Mikil spenna hefur ríkt á íslenskum vinnumarkaði undanfarin ár, og raunar eru enn ekki farin að sjást 
þar skýr merki um slaka. Atvinnuleysi er enn nálægt sögulegu lágmarki og talsverður straumur hefur 
verið af erlendum ríkisborgurum inn á innlendan vinnumarkað það sem af er ári, líkt og undanfarin 
misseri. Mikil eftirspurn eftir vinnuafli hér á landi hefur ýtt undir launaskrið, og virðast áhrif þess vera að 
auka á verðbólguskot það sem nú gengur yfir í kjölfar gengislækkunar krónu og hækkandi hrávöruverðs. 
Ljóst má þó vera að íslenskur vinnumarkaður mun kólna allhratt á þessu ári. Þannig er útlit fyrir mikinn 
samdrátt verkefna í byggingariðnaði og þjónustugreinar af ýmsum toga munu eiga nokkuð undir högg að 
sækja næsta kastið eftir öran vöxt undanfarin misseri samfara vaxandi einkaneyslu. Má þar nefna 
fjármálaþjónustu, fasteignaviðskipti, bílasölu og verslun með varanlegar neysluvörur á borð við raftæki og 
húsbúnað. 
 
Segja má að nokkur óvissa ríki um hversu hratt atvinnuleysi kemur til með að aukast vegna þeirra 
breytinga sem orðnar eru á vinnumarkaði með stóraukinni þátttöku erlends vinnuafls. Allar líkur eru á að 
hluti þeirra útlendinga sem hér hafa verið við störf hverfi til annarra landa þar sem meiri vinnu er að 
hafa, en vel getur þó farið svo að hluti þeirra ílendist hér á landi, enda oft á tíðum um að ræða öflugan 
starfskraft sem vinnuveitendur vilja síður missa. Því kann að vera að atvinnuleysi aukist talsvert þrátt 
fyrir að áfram verði töluvert margir erlendir ríkisborgarar við störf hérlendis. Við gerum þó ráð fyrir að 
fleiri en færri kjósi að hverfa til heimalanda sinna eða annarra hluta Evrópska efnahagssvæðisins, ekki 
síst í ljósi þess að hagvöxtur hefur verið hraður og atvinnuástand farið batnandi í Póllandi og Litháen 
undanfarið, þaðan sem flestir hinna erlendu starfsmanna koma. 
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Við teljum að 
atvinnuleysishlutfallið 
fari nokkuð hærra en 
það gerði á fyrri hluta 
áratugarins... 
 
 
 
... enda um langvinnari 
niðursveiflu að ræða nú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaupmáttur launa mun 
dragast aðeins saman á 
þessu ári... 
 
 
 
... en aukast hóflega 
það sem eftir lifir 
spátímans 
 
 
 
 

 
4. mynd:  Atvinnuleysi sem hlutfall af vinnuafli og hagvöxtur (%) (2008–2010: spá Greiningar Glitnis) 
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                 Heimildir: Hagstofa Íslands, Vinnumálastofnun. 

 
Atvinnuleysi fylgir gjarnan hagsveiflunni með nokkurri töf. Til að mynda náði atvinnuleysi í kjölfar 
síðustu niðursveiflu hámarki í ríflega 3% árin 2003 og 2004. Þá var hagvöxtur farinn að taka ágætlega 
við sér á nýjan leik eftir stöðnun í landsframleiðslu árið 2002. Ástæður þessa eru meðal annars að 
fyrirtæki draga í lengstu lög að segja upp starfsfólki þegar um fer að hægjast og eru að sama skapi treg 
til að bæta við mannskap fyrr en tryggt er að aukin umsvif í hagkerfinu séu komin til að vera. Auk þess 
skapar uppsagnarfrestur náttúrulega töf frá því til uppsagnar kemur þar til viðkomandi verður í raun 
atvinnulaus. Líklegt er að svipað verði uppi á teningnum í niðursveiflunni nú, og að atvinnuleysi verði 
hvað mest í upphafi nýs áratugar, þótt hjól efnahagslífsins verði þá farin að snúast að nýju. Við teljum að 
atvinnuleysishlutfallið fari nokkru hærra en það gerði á fyrri hluta áratugarins, enda um langvinnari 
niðursveiflu að ræða nú samkvæmt spá okkar en var þá. Hins vegar teljum við ólíklegt að atvinnuleysi 
verði jafn mikið á næstu árum og það varð mest um miðbik síðasta áratugar, 5%, sakir þess að þá var 
vinnumarkaður ekki jafn sveigjanlegur og nú er auk þess sem þá var að baki sjö ára nær samfellt 
stöðnunarskeið í íslensku hagkerfi. 
 
5. mynd:  Þróun launa (% hækkun milli ára) og atvinnuleysis (% af mannafla) (2008-2011: Spá Greiningar 

Glitnis) 
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                 Heimildir: Hagstofa íslands, Vinnumálastofnun. 

 
Að okkar mati mun draga nokkuð úr hækkunartakti launa frá því sem verið hefur undanfarin ár, enda 
hafa laun hækkað ört undanfarin tvö ár. Kaupmáttur launa mun aðeins dragast saman á þessu ári, 
samkvæmt okkar spá, en aukast hóflega það sem eftir lifir spátímans. Nokkrar líkur eru raunar á að 
endurskoðun kjarasamninga í vetur leiði til hækkunar á samningsbundnum launum umfram það sem 
samið var um í upphafi árs, og auki þannig við innlendan verðbólguþrýsting. Við gerum þó ráð fyrir að 
hækkun launa í kjölfar slíkrar endurskoðunar verði hófleg, og að versnandi horfur hvað varðar 
atvinnuleysisstig haldi aftur af launaskriði í kjölfarið. 
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Hið opinbera stendur 
afar vel að vígi nú þegar 
blikur eru á lofti  
 
 
 
 
Vöxtur samneyslu 
verður hóflegur á næstu 
misserum 
 
 
 
 
 
Lausafjárkrísan og 
versnandi aðgengi að 
lánsfé, ásamt öðrum 
þáttum, verður til þess 
að fjárfestingar á 
íbúðamarkaði og 
atvinnuvegafjárfestingu 
dragast saman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Við gerum nú ráð fyrir 
að framundan sé hröð 
og langvinn kólnun á 
íbúðamarkaði 
 
 
 
 
 
Lausafjárkrísan gerir 
það að verkum að draga 
mun úr  fjárfestingu á 
fyrri hluta 
spátímabilsins...  
 
 
 

Hið opinbera stendur vel að vígi 
Í uppsveiflu undanfarinna ára hefur tekjuafgangur hins opinbera verið með mesta móti og nú við endalok 
uppsveiflunnar eru hreinar skuldir opinbera geirans innan við 8% af VLF. Hið opinbera stendur því afar 
vel að vígi nú þegar kaldir vindar leika um íslenskt efnahagslíf. Gera má ráð fyrir því að hið breytta 
umhverfi í hagkerfinu hafi þau áhrif á ríkisreksturinn að tekjurnar muni minnka, útgjöld aukast og 
skuldirnar vaxa. Búast má við að tekjur ríkissjóðs dragist saman næsta kastið vegna minni umsvifa í 
hagkerfinu sem hefur áhrif á tekjur ríkissjóðs í gegnum skattkerfið, en tekjuafkoma hins opinbera fylgir 
framleiðsluspennu í hagkerfinu.  
 
Þrátt fyrir að búast megi viði að opinber útgjöld aukist að einhverju leyti í kjölfar þess að um hægist í 
hagkerfinu gerum við ráð fyrir að vöxtur samneyslu verði hóflegur. Ástæðan er sú að þrýstingur til 
launahækkunar á vinnumarkaði verður talsvert minni á næstu misserum en raunin hefur verið 
undanfarið, og langstærsti hluti samneyslunnar er launakostnaður hins opinbera. 
 

Fjárfesting: Áþreifanleg áhrif lausafjárkrísunnar 
Hagsveifla undanfarinna ára á upphaf sitt meðal annars að rekja til umfangsmikilla fjárfestinga í stóriðju 
og orkuöflun henni tengdri fyrir austan. Framkvæmdum í tengslum við stóriðjuuppbyggingu fyrir austan 
er nú að mestu lokið sem og síðasta áfanga stækkunar álversins á Grundartanga. Þá varð ekkert úr 
fyrirhugaðri stækkun álsvers Alcan í Straumsvík sem áætlað var að hæfist af fullum krafti á fyrri hluta 
þessa árs. Samhliða því sem fjárfesting í stóriðju dregst nú saman er útlit fyrir að lausafjárkrísan og 
versnandi aðgengi að lánsfé, ásamt öðrum þáttum, verði til þess að fjárfesting í íbúðarhúsnæði svo og 
atvinnuvegafjárfesting dragist saman.  
 
6. mynd:  Þróun hagvaxtar (v. ás) og breytingar fjármunamyndunar (h. ás) (%) 
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                 Heimild: Hagstofa íslands. 

Hröð kólnun framundan á íbúðamarkaði 
Við gerum nú ráð fyrir að framundan sé kólnun á íbúðamarkaði og að íbúðafjárfesting dragist saman á 
þessu ári og því næsta, en standi í stað árið 2009. Helstu drifkraftar fjárfestingar í íbúðarhúsnæði hafa 
verið hækkandi íbúðaverð, gnægð af hagstæðu lánsfé, vaxandi kaupmáttur og mikil fólksfjölgun. Núna er 
hins vegar útlit fyrir að hægja muni á fólksfjölgun undanfarinna ára í kjölfar þess að erlendir starfsmenn 
hverfa í auknum mæli til sinna heima samhliða því sem eftirspurn dregst saman á vinnumarkaði. Þá 
gerum við ráð fyrir að verð íbúða fari lækkandi, en spáum því að íbúðaverð lækki um 8% að nafnvirði eða 
15% að raunvirði frá upphafi annars ársfjórðungs þessa árs til ársloka 2010.  
 
7. mynd:  Spá um þróun fjármunamyndunar 

Ma. kr.

Árið 2007 2008s 2009s 2010s 2011s

Atvinnuvegafjárfesting 213 -37,6 -0,7 12,2 -0,9

Fjárfesting í íbúðarhúsnæði 91 -2,0 -10,0 0,0 5,0

Fjárfesting hins opinbera 48 27,4 3,2 -6,3 0,0

Fjármunamyndun alls 352 -19,6 -2,8 4,4 0,9

Breyting frá fyrra ári (%)
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... og leiða til frestunar 
á verkefnum þar til ytri 
aðstæður batna 
 
 
 
 
 
 
 
Á móti samdrætti í 
fjárfestingu 
íbúðarhúsnæðis og 
einkageirans vegur 
aukin fjárfesting hins 
opinbera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Álútflutningur hefur 
stóraukist á síðustu 
mánuðum 
 
 
 
Lægra raungengi styrkir 
stöðu útflutningsgreina 
og þeirra fyrirtækja sem 
keppa við innflutta vöru 
og þjónustu 
 
 
 
 
 
 
 
Teikn eru á lofti þess 
efnis að innflutningur 
vöru og þjónustu dragist 
saman  
 
 
Talsvert hefur hægt á 
vexti innflutnings 
varanlegrar neysluvöru 
 

Atvinnuvegafjárfesting í klakaböndum 
Þrátt fyrir að biðin eftir öðru stóriðjuverkefni hafi ekki verið löng þar sem undirbúningur framkvæmda við 
álver í Helguvík er þegar hafinn verður eflaust langt að bíða að fjárfesting tengd stóriðju verði eins 
umfangsmikil og hefur verið undanfarin ár. Við gerum ráð fyrir að álframleiðsla hefjist í Helguvík haustið 
2010 en við reiknum með að kostnaður vegna fyrri hluta álsversins verði a.m.k. 60 ma.kr. og að stærsti 
hluti þeirrar upphæðar falli til á árunum 2009-2010. Við gerum ekki ráð fyrir að aðrar 
stóriðjuframkvæmdir verði umfangsmiklar á spátímabilinu þar sem ekki er fyrirséð að framkvæmdir 
hefjist við uppbyggingu álsvers á Bakka fyrr en árið 2012 eða jafnvel síðar. Þá reiknum við með að 
lausafjárkrísan og erfitt aðgengi að fjármagni verði til þess að draga úr fjárfestingu á fyrri hluta 
spátímabilsins og jafnvel verða til þess að verkefni sem fyrirhuguð voru á tímabilinu dagi uppi á 
teikniborðinu þar til ytri aðstæður batna.  

Opinber fjárfesting vegur á móti 
Á móti samdrætti í fjárfestingu íbúðarhúsnæðis og einkageirans vegur fjárfesting hins opinbera en 
reynslan sýnir að samdráttur af því tagi sem framundan er skapar oft pláss fyrir framkvæmdir á vegum 
hins opinbera sem beðið hafa á hliðarlínunni. Margt bendir til þess að  hið opinbera ætli að einhverju 
leyti að nýta sér það rými sem nú hefur skapast fyrir opinberar framkvæmdir. Þá varð þriðjungs 
niðurskurður á aflaheimildum í þorski á yfirstandandi fiskveiðiári til þess að koma nokkrum stórum 
samgönguverkefnum framar í röðina. Fjárfesting hins opinbera nær þó ekki að vega upp áhrif samdráttar 
í fjárfestingu á öðrum sviðum enda vega fjárfesting atvinnuvega og íbúðarhúsnæðis miklu þyngra og ráða 
för varðandi þróun fjármunamyndunar í heild.  
 

Dregur hratt úr viðskiptahallanum 
Eftir geysimikinn halla á utanríkisviðskiptum undanfarin ár er nú tekið að rofa heldur til í þeim efnum. 
Álútflutningur hefur stóraukist á síðustu mánuðum, en álver Alcoa á Reyðarfirði náði fullri afkastagetu 
um miðjan apríl. Framleiðslugeta álvera á Íslandi er nú u.þ.b. 65.000 tonn á mánuði, en til 
samanburðar voru framleidd ríflega 27.000 tonn af áli í mánuði hverjum hérlendis árið 2006. 
Framleiðslan mun svo væntanlega aukast enn frekar í upphafi nýs áratugar þegar fyrri áfangi álvers 
Norðuráls í Helguvík tekur til starfa. Ennfremur hefur álverð haldist hátt undanfarið og er útlit fyrir að 
svo verði áfram á komandi misserum. Svipaða sögu má segja af verði sjávarafurða, en skerðing 
þorskkvóta setur þó nokkurt strik í reikninginn hvað varðar heildarverðmæti útfluttra sjávarafurða. 
 
Til viðbótar við ofangreinda þætti gerum við ráð fyrir að raungengi verði nokkru lægra á spátímanum en 
verið hefur síðustu ár. Samkeppnisstaða útflutningsgreina, sem og þeirra fyrirtækja sem keppa við 
innflutta vöru og þjónustu, verður því sterkari en áður. Á móti vegur að skilyrði til vaxtar verða verri hjá 
fyrirtækjum almennt framan af spátímanum. Kemur það til bæði vegna þess að fjármagn er bæði 
torfengnara og dýrara en áður, og eins sakir þess að hagvöxtur á alþjóðavísu mun verða með minna móti 
á næstunni. Þó mun draga jafnt og þétt úr þessum neikvæðu áhrifaþáttum er á spátímann líður og ættu 
rekstrarskilyrði útflutningsgreina að vera orðin nokkuð ákjósanleg á seinni árum spátímans. 
 
8. mynd:  Viðskiptajöfnuður (% af VLF, v. ás) og raungengi krónu m.v. hlutfallslegt verðlag (h. ás)    
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                  Heimild: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands og útreikningar Greiningar. 
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Þá hefur innflutningur 
fjárfestingarvöru dregist 
mikið saman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ytra jafnvægi næst á 
seinni hluta spátímans  
 
 
 
 
 
Viðskiptahalli muni 
minnka jafnt og þétt út 
spátímann  
 
 
 
 
 
 
 
 
Viðskiptahalli verður og 
nálægt því sem kalla 
má sjálfbæran halla í 
upphafi nýs áratugar 
 
 
 
Næstu árin mun svo 
viðskiptahalli minnka 
enn frekar 
 
 
 
 
 
 
 

Innflutningur vöru og þjónustu til Íslands hefur verið mikill fram á síðustu mánuði, en nú sjást merki 
þess að hann sé að dragast verulega saman. Þannig voru fluttar inn 35% færri einkabifreiðar í mars og 
apríl en á sama tímabili í fyrra og talsvert hefur hægt á vexti innflutnings varanlegrar neysluvöru. Auk 
heldur hefur innflutningur fjárfestingarvöru dregist mikið saman samfara lokum stóriðjuframkvæmda og 
hægari gangi í annarri innlendri fjárfestingu. Aukinn útflutningur og samdráttur í innflutningi vöru og 
þjónustu mun að okkar mati verða til þess að í stórum dráttum verður kominn á jöfnuður með vöru- og 
þjónustuviðskipti við útlönd á seinni hluta spátímans. 
 
Jöfnuður þáttatekna hefur spilað æ stærra hlutverk í þróun viðskiptajafnaðar á síðustu árum. Með 
hröðum vexti erlendra eigna og skulda Íslendinga hafa helstu liðir vaxtajafnaðar (þ.e. ávöxtun verðbréfa 
og arður af fjárfestingu) stækkað hratt að sama skapi. Til dæmis má nefna að árið 2001 voru vaxtatekjur 
og arður erlendis frá alls tæpir 11 ma.kr. og á sama tíma námu vaxtagjöld og arðgreiðslur til útlanda 41 
ma.kr. Á síðasta ári voru samsvarandi tölur hins vegar 321 ma.kr. og 384 ma.kr. 
 
Mikil óvissa ríkir um þróun þáttatekjujafnaðar og verður að taka spá okkar um viðskiptajöfnuð með þeim 
fyrirvara, sér í lagi í ljósi þess að áætlun um væntar fjármagnstekjur erlendis frá hlýtur ávallt að taka mið 
af hinum erlenda fjármagnsstofni. Mikill vafi leikur á stærð hans. Samkvæmt opinberum tölum til að 
mynda var erlend staða þjóðarbúsins um síðustu áramót neikvæð um sem nemur 125% af vergri 
landsframleiðslu nýliðins árs. Hins vegar kemur fram í grein í síðustu Peningamálum Seðlabankans að 
endurmat þessarar stöðu, þar sem bein fjárfesting er reiknuð á markaðsverði, leiðir til þess að erlendar 
eignir reiknast mun meiri en ella væri og hrein erlend staða að sama skapi betri þ.e. neikvæð um 28% 
af landsframleiðslu. Óvissan er hins vegar mun minni á gjaldahlið þáttatekjujafnaðar, enda uppistaðan á 
þeirri hlið vaxtagreiðslur af lánsfé fremur en ávöxtun áhættufjár. Í stórum dráttum gerum við þó ráð fyrir 
að halli á þáttatekjum verði talsvert mikill í ár vegna tiltölulega rýrrar ávöxtunar af fjárfestingu erlendis, 
en að á næstu árum muni halli skreppa saman hægt og bítandi eftir því sem arðsemi hinna erlendu 
fjárfestinga nær sér á strik á ný. 
 
9. mynd:  Þróun og spá um viðskiptajöfnuð og fjárfestingu í hlutfalli við VLF 
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                  Heimild: Hagstofa Íslands. 

 
Ef spá okkar gengur eftir  verður viðskiptahalli nálægt því sem kalla má sjálfbæran halla í upphafi nýs 
áratugar. Sjálfbær viðskiptahalli felur í sér að hlutfall hallans af landsframleiðslu sé ekki meira en vöxtur 
landsframleiðslunnar á nafnvirði, enda hækkar þá ekki hlutfall erlendra skulda af landsframleiðslu. Hins 
vegar er ljóst að þegar til lengdar lætur þarf betra jafnvægi að nást á utanríkisviðskiptum svo draga megi 
úr erlendum skuldum þjóðarbúsins. 
 
Á heildina litið gerum við ráð fyrir að viðskiptahalli minnki úr tæplega 16% af VLF á síðasta ári í 10% af 
VLF á næsta ári. Næstu árin mun svo viðskiptahalli minnka enn frekar þar sem hraðari vöxtur verður í 
útflutningi vöru og þjónustu en innflutningi, auk þess sem halli á þáttatekjum mun heldur minnka. 
Verður hallinn að mati okkar í námunda við 6% af VLF í upphafi nýs áratugar. 
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Gengi krónunnar hefur 
átt á brattan að sækja 
síðustu mánuðina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekki úr vegi að ætla að 
ríkissjóður muni taka 
erlent lán á næstunni 
sem nemur allt að 2 
mö. evra (230 mö.kr.) 
til að styrkja 
gjaldeyrisforðann  
 
 
 
Slíkar aðgerðir eru til 
þess fallnar að styðja 
við gengi krónunnar 
 
 
 
 
 
Við spáum því að 
gengisvísitalan standi 
nærri 135 í lok þessa 
árs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gengishækkun handan við hornið 
Gengi krónunnar hefur átt á brattan að sækja síðustu mánuðina. Frá því að sviptingar á alþjóðlegum 
fjármálamörkuðum hófust í júlí á síðasta ári hefur gengi krónunnar lækkað um 22%. Þar af hefur 
gengislækkunin numið um 18% frá áramótum. Þrengingar á  innlendum gjaldeyrisskiptamarkaði, skert 
aðgengi að erlendu lánsfé, lítil áhættulyst innlendra sem erlendra fjárfesta auk mikils halla á 
utanríkisviðskiptum hafa stuðlað að gengislækkun krónunnar að undanförnu.  
 
Hátt skuldatryggingarálag á íslensku viðskiptabankana þrjá, Glitni, Kaupþing og Landsbankann, og 
ríkissjóð undanfarna mánuði hefur endurspeglað litla trú fjárfesta á innlendu fjármálakerfi. 
Skuldatryggingarálag ríkissjóðs og bankanna þriggja hefur þó lækkað talsvert á undanförnum vikum og er 
nú í grennd við það álag sem var um miðjan janúarmánuð síðastliðinn. 
 
Á meðan aðgengi að erlendu lánsfé er af skornum skammti teljum við ekki vera svigrúm til mikillar 
styrkingar krónunnar og reiknum við með að gengisvísitala erlendra gjaldmiðla sveiflist nærri núverandi 
gildum þar til lánamarkaðir opnast að nýju. Ómögulegt er að tímasetja slíkt nákvæmlega, en við reiknum 
þó með því að rofa fari til á alþjóðalánamörkuðum með haustinu og að gengishækkun krónu fylgi í 
kjölfarið.  
 

Aðgerðir Seðlabanka jákvæðar 
Seðlabanki Íslands tilkynnti nú um miðjan maí að bankinn hefði gert tvíhliða gjaldeyrisskiptasamninga 
við seðlabanka Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur sem auka aðgang Seðlabankans að erlendu lausafé. 
Samningarnir veita Seðlabankanum aðgang að alls 1,5 mö. evra gegn íslenskum krónum ef nauðsyn 
krefur. Jafnframt var tilkynnt að bankinn vinni að því að auka aðgang að erlendu lausafé enn frekar. 
Slíkar aðgerðir eru til þess fallnar að styðja við gengi krónunnar. Gjaldeyrisforði Seðlabankans er nú 207 
ma.kr. og getur bankinn því til viðbótar dregið á lánalínur upp á hér um bil 2,5 ma. evra (288 ma.kr.) ef 
þörf er á. Þessu til viðbótar er ekki úr vegi að ætla að ríkissjóður muni taka erlent lán á næstunni til að 
styrkja gjaldeyrisforðann enn frekar, auk þess sem frekari gjaldeyrisskiptasamningar við Evrópska 
seðlabankann og/eða Englandsbanka eru líklegir. Við væntum þess að tilkynningar í þessa veru geti 
komið á næstu vikum og valdið nokkurri styrkingu krónunnar. Við reikum þó ekki með að gengi 
krónunnar hækki verulega fyrr en greiðst hefur úr þeim aðstæðum sem nú ríkja á alþjóðlegum 
lánsfjármörkuðum sem fyrr segir og töluvert hefur dregið úr ytra ójafnvægi íslenska þjóðarbúsins.  
 
10. mynd:  Spá Greiningar Glitnis fyrir þróun gengisvísitölu krónunnar, ársmeðaltöl 
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              Heimildir: Seðlabanki Íslands, spá Greiningar Glitnis.   

 
Við spáum því að gengisvísitalan standi nærri 135 í lok þessa árs, Bandaríkjadalur í 67 krónum og evran 
í 105 krónum. Við reiknum með því að krónan styrkist hægt og bítandi út spátímabilið eftir því sem 
betra jafnvægi fæst í þjóðarbúskapnum og að gengisvísitalan verði í grennd við 122 í lok ársins 2011. 
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Stýrivextir hér á landi 
hafa aldrei verið hærri 
 
 
 
 
 
 
Stýrivextir bankans hafa 
náð hámarki   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Við spáum því að 
Seðlabankinn haldi 
stýrivöxtum óbreyttum 
fram á haust 
 
 
 
 
 
 
Við reiknum með því að 
vextir verði lækkaðir 
hratt á næsta ári 
 
 
 
 
 
 
Verðbólgukúfurinn 
genginn yfir að mestu  
 
 
Verðbólga verður nálægt 
8% í árslok  
 
 
 
Búast má við 
áframhaldandi þrýstingi 
vegna verðhækkunar 
hrávöru og eldsneytis á 
heimsmarkaði 
 

Stýrivextir hafa náð hámarki 
Seðlabankinn hefur hækkað stýrivexti sína um 1,75 prósentustig frá því eftir páska og eru vextir nú 
15,5%. Hafa stýrivextir hér á landi aldrei verið hærri. Verðbólguþrýstingur hefur farið vaxandi að 
undanförnu vegna hraðrar gengislækkunar krónunnar, hækkandi eldsneytis- og matvælaverðs og innlends 
kostnaðarþrýstings og mælist nú ríflega 12% á ársgrundvelli. Seðlabankinn hefur brugðist við með því að 
hækka vexti í því skyni að hemja verðbólgu og veita verðbólguvæntingum trausta kjölfestu.  
 
Verðbólga hér á landi hefur verið umfram 2,5% verðbólgumarkmið Seðlabankans samfellt frá 
vormánuðum ársins 2004. Seðlabankinn hóf vaxtahækkunarferli sitt á sama tíma og hafa vextir bankans 
nú verið hækkaðir alls 22 sinnum frá því í maí 2004. Við væntum þess að stýrivaxtahækkun bankans 
10. apríl síðastliðinn hafi markað endalok þess hækkunarferlis. Þegar eru komnar fram vísbendingar um 
að farið sé að hægja á vexti innlendrar eftirspurnar. Merki þess sjást m.a. á lækkun íbúðaverðs, minni 
veltu á húsnæðismarkaði, hægari vexti greiðslukortaveltu og verulegri fækkun nýskráninga einkabifreiða 
auk þess sem væntingavísitala Gallup sýnir að heldur hefur dregið úr væntingum neytenda um 
efnahagsástand komandi mánaða. 
 
11. mynd:  Spá Greiningar Glitnis fyrir þróun stýrivaxta og raunstýrivaxta m.v. liðna 12 mán. verðbólgu 
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              Heimild: Greining Glitnis. 

 
Við spáum því að Seðlabankinn haldi stýrivöxtum óbreyttum í núverandi gildi fram á haust. Þá spáum 
við því að bankinn hefji lækkunarferli vaxta sinna í september og að vextir verði komnir í 14,75% í 
árslok. Við reiknum með því að vextir verði lækkaðir hratt á næsta ári eftir því sem hægist um í 
efnahagslífinu, einkaneysla dregst saman og bati verður á utanríkisviðskiptum, og að vextir verði 8% í 
lok næsta árs. Seðlabankinn mun hefja nýtt, hægfara stýrivaxtahækkunarferli á síðari hluta spátímans 
þegar hjól efnahagslífsins eru farin að snúast á nýjan leik og spáum við því að vextir verði 8% í byrjun 
nýs áratugar. 
 

Skammvinnur verðbólgukúfur 
Mikil verðbólga er að koma fram á 2. fjórðungi þessa árs vegna skarprar gengislækkunar krónunnar, 
hráefnisverðshækkunar og innlends kostnaðarþrýstings. Við eigum hins vegar von á að þetta 
verðbólguskot muni aðeins vara í skamman tíma. Við reiknum engu að síður með að verðbólgan muni 
mælast yfir 10% fram á 3. ársfjórðung og hjaðna hratt frá og með haustinu. Samkvæmt spá okkar mun 
hún verða nálægt 8% í árslok og 2,5% verðbólgumarkmið Seðlabankans mun nást um mitt næsta 
sumar. Á seinni hluta næsta árs og fyrri hluta ársins 2010 reiknum við með að verðbólga verði undir 
verðbólgumarkmiði Seðlabankans. Forsendur þess að þetta gangi eftir eru fyrst og fremst þær að gengi 
krónunnar taki að hækka á ný í sumar og að krónan styrkist hægt og bítandi út spátímabilið. Jafnframt 
skiptir ró á vinnumarkaði miklu. Verði farið af stað með nýjar og meiri launahækkanir en þegar hefur verð 
samið um eykst hættan á víxlverkun launa, verðbólgu og gengis en slíkt myndi óhjákvæmilega hafa 
aukna verðbólgu í för með sér.   
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12. mynd:  Verðbólga (hækkun vísitölu neysluverðs yfir tólf mánuði) 
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              Heimildir: Hagstofa Íslands, spá Greiningar Glitnis.      

 

Lengra er í að hagkerfið taki við sér á ný 
Horfur í efnahagsmálum hafa breyst nokkuð undanfarna tvo mánuði og spár sem hafa verið unnar fyrir 
þann tíma eru því að mörgu leyti orðnar barn síns tíma. Nokkur breyting hefur orðið á hagvaxtarspá okkar 
frá því við gáfum út spá í febrúar síðastliðnum. Útlit fyrir þetta ár er nokkuð líkt og í báðum spám gerum 
við ráð fyrir að hagvöxtur verði enginn. Engu að síður gerum við ráð fyrir að hagvöxtur næsta árs verði 
hverfandi í stað nær 3% hagvaxtar samkvæmt eldri spá. Helstu ástæður breyttrar spár eru að við gerum 
ráð fyrir að kul hagkerfisins muni vara lengur og að það muni taka hagkerfið lengri tíma að taka við sér á 
ný. Einnig gerum við ráð fyrir að kulið verði meira á seinni hluta þessa árs en við reiknuðum áður með en 
fyrir heildarútkomu þessa árs vegur á móti að á fyrstu mánuðum ársins var meiri kraftur en við spáðum. 
Spá okkar fyrir árin 2010 og 2011 er svipuð og fyrri spár þar sem við gerum ráð fyrir að hagkerfið verði 
farið að taka vel við sér á ný og stefnir inn í nýtt hagvaxtarskeið á þeim tíma. 
 
13. mynd:  Spár Greiningar Glitnis um hagvöxt (%) eru á myndinni til vinstri en á myndinni til hægri eru spár um 
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Að þessu sinni drögum við upp dekkri mynd af viðskiptahalla út spátímabilið en í fyrri spám og er 
munurinn mestur á þessu ári þar sem við gerum ráð fyrir 14,4% viðskiptahalla sem hlutfalli af VLF í 
stað 9,2% í fyrri spá. Að hluta má rekja þennan mun til lakari vöruskiptajafnaðar, bæði vegna minni 
útflutnings og minni samdráttar í innflutningi en mestu munar þó um lakari þáttatekjujöfnuð. 
Viðskiptajöfnuður sem hlutfall af VLF verður þó orðinn nokkuð ásættanlegur undir lok spátímabilsins. 
 
Verðbólguhorfur eru mikið breyttar. Gengislækkun krónunnar kom bæði fyrr fram og hraðar en við 
reiknuðum með í síðustu þjóðhagsspá okkar og uppsafnaður innlendur kostnaðarþrýstingur var einnig 
orðinn meiri. Við spáum því að verðlag hækki um nálægt 10% milli áranna 2007 og 2008 í stað 
tæplega 5% áður. Á móti vegur þó að nú spáum við meiri lækkun húsnæðisverðs sem mun að mestu 
koma fram á seinni hluta þessa árs og því næsta. Lækkun húsnæðisverðs til viðbótar við styrkingu 
krónunnar mun leiða til afar lítillar verðbólgu milla áranna 2009 og 2010 eða 1,3%. 
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Dekkri sýn á 
vinnumarkaðinn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hagkerfið mun kólna 
meira en við gerðum 
áður ráð fyrir ... 
 
 
 
... og það mun  taki 
lengri tíma fyrir það að 
komast aftur á strik  
 
 
Við erum bjartsýnni fyrir 
seinni hluta 
spátímabilsins og 
spáum hagvexti nálægt 
4% á árunum 2010 og 
2011 á meðan aðrir spá 
samdrætti eða hægum 
vexti 
 
 
 
 
Spár um þróun 
viðskiptajafnaðar eru 
nokkuð samhljóða ... 
 
 
... en samkvæmt þeim 
mun draga nokkuð hratt 
úr viðskiptahalla eftir 
því sem líður á 
spátímabilið 
 
 
 
 
 
 

Spá um atvinnuleysi á þessu ári og því næsta er óbreytt en við erum nokkru svartsýnni á horfur á 
vinnumarkaði á seinni helmingi spátímabilsins. Það kemur til af því að við teljum að hagkerfið muni 
bæði kólna meira og að það taki lengri tíma fyrir það að komast aftur á strik.  
 
14. mynd:  Spá Greiningar Glitnis um verðbólgu (%) er á myndinni til vinstri og um atvinnuleysi á myndinni til 

hægri (% af vinnuafli) 
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Innlendir spáaðilar sem hér eru bornir saman hafa allir birt spá í apríl eða síðar og eru spárnar því unnar 
eftir að krónan veiktist hvað mest í mars. Spá OECD var gerð fyrir þann tíma en hún var birt í desember 
síðastliðnum. Spá okkar fyrir þetta ár er svartsýnust og við gerum ráð fyrir stöðnun á árinu á meðan 
fjármálaráðuneytið gerir ráð fyrir lítilsháttar hagvexti og Seðlabankinn ríflega 2% vexti. Á næsta ári eru 
bæði Seðlabankinn og fjármálaráðuneytið svartsýnni en við þar sem Seðlabankinn spáir 2% samdrætti 
og fjármálaráðuneytið lítilsháttar samdrætti en við gerum ráð fyrir stöðnun í landsframleiðslu. Við erum 
hins vegar mun bjartsýnni en aðrir spáaðilar fyrir seinni hluta spátímabilsins og spáum hagvexti nálægt 
4% á árunum 2010 og 2011 á meðan aðrir spá samdrætti eða hægum vexti. 
 
15. mynd:  Spár um hagvöxt (%) eru á myndinni til vinstri, en til hægri eru spár um viðskiptajöfnuð (% af VLF)  
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                  Heimildir: Seðlabanki Íslands, fjármálaráðuneytið, OECD, spá Greiningar Glitnis.  

 
Innlendir spáaðilar eru svartsýnni á viðskiptajöfnuð en OECD og gera ráð fyrir að viðskiptahalli verði á 
bilinu 14%-17% af VLF á þessu ári, en OECD spáir 11% viðskiptahalla. Í það heila litið eru þó spár um 
þróun viðskiptahalla nokkuð samhljóða og samkvæmt þeim mun draga nokkuð hratt úr viðskiptahalla 
eftir því sem líður á spátímabilið. Seðlabankinn er þó nokkru svartsýnni en bæði við og 
fjármálaráðuneytið sem er bjartsýnast. 
 
Allir spáaðilar sjá mikla verðbólgu fyrir sér á þessu ári en nokkuð greinir á milli um hve hratt muni draga 
úr verðbólgunni. Í þeim efnum erum við bjartsýnust og gerum ráð fyrir að 2,5% verðbólgumarkmið náist 
á næsta ári, og að verðbólga árið 2010 nálgist 1%, enda spáum við hærra gengi krónu framan af 
spátímans. Seðlabankinn er svartsýnastur fyrir næsta ár og spáir 6% verðbólgu á árinu sem er helmingi 
meiri verðbólga en við sjáum fyrir okkur.  
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Allir spáaðilar spá 
atvinnuleysi á bilinu 
3,0%-4,1% á árunum 
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16. mynd:  Spár um verðbólgu (%) eru á myndinni til vinstri, en til hægri eru spár um atvinnuleysi (% af vinnuafli) 
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                   Heimildir: Seðlabanki Íslands, fjármálaráðuneytið, OECD, spá Greiningar Glitnis.    

 
Spár um atvinnuleysi eru nokkuð áþekkar meðal innlendra spáaðila en okkar sýn á horfur á vinnumarkaði 
er þó bjartsýnust fyrir öll árin. Fyrir þetta ár gerum við ráð fyrir 1,6% atvinnuleysi. Það sem af er ári 
hefur atvinnuleysishlutfall verið 1,0%. Þarf atvinnuleysi að vera rúmlega 2% að meðaltali það sem eftir 
er árs til að spá okkar gangi eftir og yfir 3% að meðaltali til að spá Seðlabankans um 2,1% atvinnuleysi 
á árinu gangi eftir. Allir spáaðilar spá því að atvinnuleysi verði á bilinu 3,0%-4,1% á árunum 2009 og 
2010.           
 
 
 
 
 
 

  
 



 ÞJÓÐHAGSSPÁ 2008-2011 
  Maí 2008 

14 

Yfirlit þjóðhagsspár 
 
 

Magnbreytingar frá fyrra ári % Árið 2007 Spá Spá Spá Spá 

í m.kr. 2008 2009 2010 2011
 Einkaneysla 746.582 -1,5 -4,0 2,5 5,0

 Samneysla 314.433 2,8 2,5 2,4 2,5

 Fjármunamyndun 351.613 -19,6 -2,8 4,4 0,9

  Þ.a. atvinnuvegafjárfesting 213.097 -37,6 -0,7 12,2 -0,9

  Þ.a. íbúðarhús 90.605 -2,0 -10,0 0,0 5,0

  Þ.a. fjárfesting hins opinbera 47.911 27,4 3,2 -6,3 0,0

 Birgðabreytingar 2.952

 Þjóðarútgjöld, alls 1.415.580 -5,2 -2,2 2,9 3,5

 Útflutningur vöru og þjónustu 451.743 11,4 5,3 6,6 6,8

  Þ.a. útflutningur sjávarafurða 127.619 -6,2 2,8 4,3 3,9

  Þ.a afurðir álvinnslu 80.266 70,9 9,8 9,5 8,7

  Þ.a annar útflutningur vöru og þjónustu 243.858 1,0 4,0 6,0 7,0

 Innflutningur vöru og þjónustu -587.943 -3,8 -1,0 4,3 4,2

 Verg landsframleiðsla 1.279.380 0,0 0,2 3,8 4,6

Sem % af VLF

 Þjóðhagslegur sparnaður 11,9 9,0 11,8 14,3 14,9

 Viðskiptajöfnuður -15,6 -14,4 -9,7 -7,5 -6,0

Breyting milli ársmeðaltala (%)

  Neysluverð 5,0 9,9 3,0 1,3 2,8

  Laun 9,0 7,0 5,0 5,5 6,5

  Íbúðaverð 16,8 4,3 -6,4 -0,6 4,5

  Meðalgengi erlendra gjaldmiðla -2,5 20,0 -9,9 -2,3 -2,4

  Raungengi krónunnar m.v. verðlag 4,2 -13,0 10,7 1,6 3,2

  Framleiðni vinnuafls 0,0 1,0 1,5 2,3 2,5

  Kaupmáttur launa 3,8 -2,6 1,9 4,2 3,6

Ársmeðaltal (%)

  Atvinnuleysi 1,0 1,6 3,0 3,8 3,2

  Gengisvísitala krónunnar 118,3 142,0 128,0 125,0 122,0

  Stýrivextir Seðlabanka Íslands 13,4 14,9 11,3 7,0 8,0

  Langtímavextir (HFF 44) 4,1 4,4 4,0 3,8 3,9
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Markets Head Office 
  

Markets Derivatives 
  

Haraldur Stefánsson 440 4472  Eyjólfur Örn Jónsson 440 2501  

Kolbeinn Friðriksson 440 4456  Gunnar Örn Erlingsson 440 4873  

Hreinn Þór Hauksson 440 4463  Haukur Baldvinsson 440 4457  

Jóhannes Baldursson 440 4484  Helga Óskarsdóttir 440 4478  

Jóhanna Baldursdóttir 440 4453  Lilja Pálsdóttir 440 4476  

   Nikulás Árni Sigfússon 440 4874  

   Vignir Þór Sverrisson 440 4474  

Markets FX Managed Accounts 
  

Markets FX Sales 
  

Arnar Gauti Reynisson 440 2508  Guðjón Guðmundsson 440 4485  

Eiríkur Ragnar Eiríksson 440 4495  Hálfdán Gíslason 440 2506  

Guðmundur Magnús Daðason 440 4481  Hrund Jónsdóttir 440 4493  

Ingimundur Ásgeirsson 440 4496  Katrín Oddsdóttir 440 4486  

Magnea Árnadóttir 440 4475  Lára Björg Björnsdóttir 440 4482  

Magnús Pálmi Örnólfsson 440 4487  Rúnar Jónsson 440 4489  

Vilborg Þórðardóttir 440 4492  Stefán Eiríks Stefánsson 440 4483  

   Sverrir Bjarni Sigursveinsson 440 4491  

   Þórhallur Sverrisson 440 4870  

Markets Securities Brokerage 
  

Research 
  

Aðalsteinn Einar Eymundsson 440 4454  Auðbjörg Ólafsdóttir 440 4699  

Elmar Svavarsson 440 4452  Ásmundur Gíslason 440 4768  

Guðmundur Hauksson 440 4872  Grétar Már Axelsson 440 4631  

Helgi I. Eysteinsson 440 4494  Hjördís Dröfn Vilhjálmsdóttir 440 4689  

Ingi Rafnar Júlíusson 440 4459  Hlín Magnúsdóttir 440 4632  

Jón Eggert Hallsson 440 4469  Ingólfur Hreiðar Bender 440 4635  

Jón Ingi Árnason 440 4451  Jón Bjarki Bentsson 440 4634  

Karl Finnbogason 440 4467  Ragnhildur Jónsdóttir 440 4648  

Katrín Huld Grétarsdóttir 440 2504  Sveinn Þórarinsson 440 4633  

Stefán Helgi Jónsson 440 4461  Valdimar Halldórsson 440 4638  

Sveinbjörn Sveinbjörnsson 440 4462     

Tryggvi Björnsson 440 4458     

Þórunn Stella Hermannsdóttir 440 2503     

      

Northern Analysing 
  

Proprietary Trading 
  

Almar Guðmundsson 440 4944  Jónas Guðmundsson 440 4479  

Sigrún Hjartardóttir 440 4748  Valgarð Már Valgarðsson 440 2500  

   
 

  

      

      

email: fornafn.eftirnafn@glitnir.is 
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LAGALEGUR FYRIRVARI 
Skýrsla þessi er tekin saman af Glitni banka hf. 
 
Upplýsingar í skýrslu þessari eru byggðar á opinberum gögnum og 
upplýsingum úr ýmsum heimildum sem teljast áreiðanlegar, en þær 
hafa ekki verið staðfestar með sjálfstæðum hætti af Glitni banka hf. 
þannig að ekki er tryggt að upplýsingarnar séu tæmandi og 
nákvæmar. 
 
Allar skoðanir sem settar eru fram hér eru skoðanir 
höfundar/höfunda á þeim tíma sem þær eru skráðar en geta breyst 
án fyrirvara. Glitni ber engin skylda til þess að uppfæra, lagfæra 
eða breyta þessari skýrslu eða að tilkynna lesanda eða viðtakanda 
hennar ef eitthvert atriði, skoðun, framreikningur, spá eða áætlun í 
henni breytist eða verður síðar ónákvæm.  
 
Skýrsla þessi er í eðli sínu til upplýsingar og ætti ekki að túlka sem 
persónulega ráðleggingu um að ráðast í eða ráðast ekki í tiltekna 
fjárfestingu. Þá er skýrslan ekki tilboð um að kaupa, selja eða skrá 
sig fyrir hlutabréfum í félaginu/félögunum sem fjallað er um.   
  
Skýrsla þessi tekur ekki mið af sérstökum fjárfestingamarkmiðum, 
fjárhagsstöðu eða þekkingu eða reynslu neins tiltekins aðila sem 
kann að fá skýrslu þessa í hendur.  Áður en tekin er ákvörðun um 
fjárfestingu eru viðtakendur hvattir til þess að leita sér 
sérfræðilegrar ráðleggingar og kynna sér vel fjárfestingamarkaðinn 
og hina ýmsu fjárfestingarkosti sem í boði eru.  Hvers kyns tap 
sem kann að leiða af notkun upplýsinga eða skoðana sem settar eru 
fram í skýrslu þessari er alfarið á ábyrgð fjárfestis.  Glitnir ber 
enga ábyrgð á neinu tapi eða öðrum afleiðingum sem kunna að 
leiða af ákvörðunum sem byggja á upplýsingum eða skoðunum 
sem lýst er í skýrslu þessari eða á upplýsingum sem fengnar eru á 
vefsíðum Glitnis.    
 
Fjárfestingum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á að 
ekki verði um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist.  
Fyrri árangur er hvorki vísbending um né trygging fyrir 
framtíðarárangri af fjárfestingu.  Sumir fjárfestingarkostir sem 
Glitnir fjallar um eru háðir miklum sveiflum og kunna því að taka 
skyndilegum og miklum verðbreytingum, sem kunna að leiða til 
taps.  Einnig ber að hafa hugfast að alþjóðlegar fjárfestingar fela í 
sér áhættu sem tengist pólitískri og efnahagslegri óvissu, svo og 
gengisáhættu. 
 
Útgefandi eða útgefendur hlutarins eða hlutanna sem til greiningar 
eru kunna að hafa haft tækifæri til þess að fara yfir skýrslu þessa 
fyrir útgáfu hennar. Hins vegar fær útgefandinn aðeins tækifæri til 
þess að staðfesta staðreyndir í gögnunum og hvorki ráðleggingin 
né markgengi sem tilgreint er í skýrslunni koma fyrir sjónir 
útgefanda fyrir útgáfu hennar. Ráðleggingum í skýrslunni hefur 
ekki verið breytt á grundvelli hugsanlegra athugasemda útgefanda. 
 
Glitnir kann af og til að bjóða útgefanda eða útgefendum sem til 
greiningar eru fjárfestingabankaþjónustu og/eða sækjast eftir 
umboði þeirra til þess að annast fjárfestingabankaþjónustu eða aðra 
þjónustu. 
 

Glitnir starfar samkvæmt verkferlum sem ætlað er að koma í veg 
fyrir og komast hjá hvers kyns hagsmunaárekstrum. Meðal þeirra 
eru starfsreglur sem varða trygga meðferð innherjaupplýsinga. 
Ennfremur eru verkferlar sem mynda Kínamúr milli 
greiningardeildar og starfsmanna sem annast verðbréfaviðskipti 
fyrir eigin reikning Glitnis eða fyrir reikning viðskiptavina til þess 
að tryggja að upplýsingar sem kunna að hafa áhrif á verðmyndun 
hljóti meðhöndlun sem samræmist gildandi lögum og reglugerðum. 
 
Skýrslur og aðrar upplýsingar sem berast frá Glitni eru einungis 
ætlaðar til einkanota.  Hvorki má afrita efnið, vitna í það né dreifa 
því, í heild eða að hluta, án skriflegs leyfis frá Glitni. Höfundi 
skýrslu þessarar kann að vera umbunað með kaupauka sem tekur 
mið af persónulegum árangri hans í starfi og fjárhagslegri afkomu 
Glitnis.  
 
Skýrsla þessi er stutt samantekt og ber ekki að líta svo á að í henni 
sé að finna allar tiltækar upplýsingar um þau viðfangsefni sem hún 
fjallar um.   
 
Eftirlitsaðilar: 
Glitnir banki hf.: Fjármálaeftirlitið á Íslandi (www.fme.is)     
 
BANDARÍKIN 
Skýrslu þessari eða afritum hennar má ekki dreifa í Bandaríkjunum 
eða til viðtakenda sem eru bandarískir ríkisborgarar í andstöðu við 
takmarkanir sem kveðið er á um í bandarískum lögum. Dreifing 
skýrslunnar í Bandaríkjunum kynni að teljast brot á þeim lögum. 
 
KANADA 
Upplýsingarnar í skýrslu þessari eru ekki ætlaðar til dreifingar eða 
útbreiðslu með neinum hætti í Kanada og því ber ekki að líta á þær 
sem fjármálaráðgjöf eða ráðleggingu um fjárfestingar í skilningi 
kanadískra verðbréfalaga. 
 
ÖNNUR LÖND 
Lög og reglugerðir í öðrum löndum kunna einnig að takmarka 
dreifingu skýrslu þessarar.   
 
Frekari upplýsingar varðandi ráðleggingar greiningardeildar og 
eftirlit með hagsmunaárekstrum má finna á vefsíðu Glitnis  
https://www.glitnir.is. 
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