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Hagspá 2008-2010 
  

18. september 2007 – Greiningardeild Landsbankans 
  
   

Í skugga lausafjárkreppu  

Óróleikinn á alþjóðlegum fjármálamörkuðum hefur ekki enn haft mikil áhrif 
hér á landi þótt gengi krónunnar hafi veikst. Nú þegar krónan er komin í 
námunda við jafnvægisgildi skapast tækifæri til þess að brjótast út úr 
vítahring gengisóstöðugleika og hárra vaxta.  
Þetta tækifæri á Seðlabankinn að nýta. 

 

 
 

 

Miklar fjárfestingar drífa áfram hagvöxt næstu ára 
Útlit er fyrir að hagvöxtur verði 1,8% í ár, 3,7% á næsta ári og 4% árið 2009. Við spáum
mjúkri lendingu og áframhaldandi hagvexti, drifnum af fjárfestingum og ört vaxandi
fólksfjölda. Fjárfesting í stóriðju, íbúðabyggingum og hjá hinu opinbera verður áfram mikil. 
Nokkur bið er á að aukin framleiðslugeta vinni á viðskiptahallanum. 

Breyttur vinnumarkaður dregur úr þensluhættu 
Verðbólguþrýstingur frá vinnumarkaði er töluvert minni en virðist við fyrstu sýn.
Launakostnaður hefur hækkað mun minna en launavísitalan. Aukin atvinnuþátttaka
ungmenna og aðflutningur starfsfólks skiptir hér mestu. 

Fasteignamarkaður á krossgötum 
Fjöldi nýrra íbúða nær sögulegu hámarki á næstu árum skv. könnun sem fyrirtækjasvið
Landsbankans vinnur að. Mikið framboð, háir vextir og lækkun veðhlutfalla snýr verðþróun
fasteigna við á næsta ári. Fólksfjölgun, hár kaupmáttur, full atvinna og sterk eiginfjárstaða
byggingaraðila styður þó við fasteignaverð og kemur í veg fyrir langvarandi lækkun.  

Áhrif lausafjárkreppu hér á landi 
Lausafjárkreppa á alþjóðamörkuðum hefur breytt verðlagningu á áhættu og dregið úr áhuga
fjárfesta á hávaxtagjaldmiðlum á borð við íslensku krónuna. Verðbólguþrýstingur hefur 
aukist vegna gengislækkunar krónunnar en áhættufælni erlendra fjárfesta er helsta ástæða
þess að við gerum ekki lengur ráð fyrir því að krónan styrkist á næstunni.  

Stærra hagkerfi – meiri framleiðslugeta 
Innstreymi erlends fjármagns og erlendra starfsmanna einkennir öðru fremur uppsveiflu
síðustu ára. Afkastageta hagkerfisins hefur aukist mikið og haldið aftur af verðbólgu þrátt 
fyrir hagvöxt. Ekki hefur verið litið nægilega til þessara þátta við mótun peningastefnunnar.
Veiking krónunnar samhliða óróleikanum á alþjóðlegum fjármálamörkuðum hefur að okkar
mati opnað leið fyrir Seðlabankann til þess að lækka vexti án þess að öfgakennt 
verðbólguskot fylgi í kjölfarið. 
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Órói á alþjóðlegum fjármálamörkuðum 

Áhyggjur af greiðslufalli ótryggra (e. sub-prime) fasteignalána í Bandaríkjunum hafa leitt til 
þess að lausafé hefur nær þornað upp á alþjóðlegum fjármálamörkuðum. Afleiðingin hefur 
verið aukin óvissa og ókyrrð með lækkandi hlutabréfaverði, veikingu hávaxtagjaldamiðla á 
borð við íslensku krónuna og hækkandi fjármögnunarkostnaði – ekki síst fyrir 
fjármálastofnanir. Þessi þróun er nú farin að hafa áhrif á atvinnulífið og hafa 
alþjóðastofnanir þegar lækkað hagvaxtarspár sínar.  

Aukning ótryggra lánveitinga 
Núverandi kreppa á fjármálamörkuðum á rætur sínar að rekja til offramboðs fjármagns á 
fyrstu árum aldarinnar. Húsnæðisverð hækkaði víða hratt – ekki síst í Bandaríkjunum vegna 
lágra vaxta og hagstæðra lánskjara. Þegar hylla fór undir vaxtahækkanir seðlabanka 
Bandaríkjanna árið 2003 leituðust veitendur fasteignalána í auknum mæli eftir því að móta 
nýjar fjármögnunarleiðir fyrir væntanlega fasteignakaupendur. Á þessum tíma varð 
sprenging í veitingu svokallaðra ótryggra fasteignalána. Slík lán eru veitt til einstaklinga 
með litla greiðslugetu, jafnvel enn minni eignir og/eða slæma greiðslusögu. Fasteignalán 
hafa jafnvel verið veitt til einstaklinga sem hafa engar skráðar tekjur.  

Vextir á ótryggum fasteignalánum bera áhættuálag og eru því hærri en af hefðbundnum 
íbúðalánum. Mörg þessara ótryggari fasteignalána bera hins vegar breytilega vexti og 
stundum sérstaklega lága vexti í fyrstu (e. teaser rates) sem hækka eftir ákveðinn tíma. 
Hugmyndafræðin að baki slíkum lánveitingum er m.a. sú að hratt hækkandi fasteignaverð 
tryggi eignamyndun, sem leyfi skuldbreytingu á lægri vöxtum þegar frá líður. Árið 2001 voru 
umsóknir um lán með breytilegum vöxtum 12% heildarumsókna í Bandaríkjunum. Árið 2005 
var þetta hlutfall komið í þriðjung.  

Árið 2006 fór að bera á auknum vanefndum tengdum ótryggum fasteignalánum. Vextir 
höfðu þá hækkað hratt auk þess sem bakslag kom í bandaríska húsnæðismarkaðinn upp úr 
miðju ári 2005. Stýrivextir seðlabanka Bandaríkjanna hafa hækkað úr 1% um mitt ár 2004 í 
5,25% nú. Veð urðu jafnvel í sumum tilfellum ófullnægjandi þar sem húsnæðisverð fór víða 
lækkandi og lánshlutföll höfðu verið mjög há. Þessi niðursveifla hefur haldið áfram í ár og 
voru  5% allra fasteignalána og 17% áhættumeiri fasteignalána ógreidd á a.m.k. einum 
gjalddaga á öðrum ársfjórðungi 2007. Óseldar eignir á söluskrám fasteignasala hafa heldur 
ekki verið fleiri í 16 ár, verð íbúðarhúsnæðis hefur víða haldið áfram að lækka og 
nauðungaruppboðum á fasteignum hefur fjölgað. Við þessar aðstæður óttast sífellt fleiri 
markaðsaðilar að enn fleiri lán lendi í vanskilum.  

Áhrif á fjármálamörkuðum 
Þrátt fyrir að aukið greiðslufall ótryggra fasteignalána hafi ekki verið ófyrirséð kom flestum 
á óvart hversu víðtæk áhrifin hafa verið – þar sem fjöldi fjármálastofnana frá Kanada til 
Kína hefur játað tengsl við ótrygg húsnæðislán. 

Þessi víðtæku áhrif bandaríska fasteignalánamarkaðarins eru afleiðing þróunar alþjóðlegra 
skuldabréfamarkaða á undanförnum tveimur áratugum. Fjöldi fasteignalána, þ.á.m. ótryggra 
lána, hefur verið dregin saman í ný skuldabréf, m.a. svokallaða eignatryggða skuldavafninga 
(e. Asset Backed Commercial Paper, ABCP). Þessir fjármálagjörningar eru til styttri tíma og 
eru seldir bönkum, vogunarsjóðum (e. hedge funds) og lífeyrissjóðum sem eru í leit að hærri 
ávöxtun. Við söluna eru útlánin tekin af efnahagsreikningi upphaflega lánveitandans og þar 
með út úr lögbundnum útreikningi áhættugrunns. Þetta auðveldar bönkunum að viðhalda 
markmiðum um eiginfjárhlutfall og arðsemi eiginfjár, á sama tíma og góðar tekjur fást af 
útlánatengdum þóknunum.  

Óstöðugleiki á erlendum 
fjármálamörkuðum er nú farinn að 
hafa áhrif á atvinnulífið og hafa 
alþjóðastofnanir þegar lækkað 
hagvaxtarspár sínar 

Fjöldi fjármálastofnana frá Kanada til 
Kína hefur játað tengsl við ótrygg 
húsnæðislán 
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Leiðandi umsjónaraðilar með útgáfu þessarar tegundar skuldavafninga hafa verið sérstakir 
fjárfestingasjóðir, sem kallast á ensku Structured Investment Vehicle, eða SIV. Sjóðirnir eru 
oft á vegum stórra banka eða fjárfestingafyrirtækja, eða a.m.k. með fjármögnunartengsl við 
þá. Meðal annars vegna þessara tengsla við stórar fjármálastofnanir fá skuldavafningarnir 
oft hæsta lánshæfismat sem mögulegt er – þrátt fyrir að þeir byggi á ótryggum 
fasteignalánum. Ríkulegt framboð af lausafé vegna lágra vaxta og mikils efnahagslegs 
uppgangs á undanförnum árum hefur skapað eftirspurn eftir þessum skuldavafningum. Þessi 
þróun hefur verið mjög hröð undanfarin tvö ár. 

Minnkandi tiltrú fjárfesta á lausafjármarkaði vegna vandamála á fasteignalánamarkaði og 
ótta við afleiðingar af greiðslufalli ótryggra fasteignalána leiðir til þess að þeir halda að sér 
höndum. Eftirspurn eftir skuldavafningunum hríðfellur og þar með verð þeirra – en 
heildarstaða útistandandi eignatryggðra skuldavafninga hefur dregist saman um hundruði 
milljarða dollara á undanförnum vikum. Óöryggið og óvissan leiða því til þess að bréfin 
verða enn tregseljanlegri en fyrr og erfitt getur reynst að ákvarða virði þeirra. Lítill markaður 
er fyrir marga eignatryggða skuldavafninga svo fjárfestar vita ekki verðmæti bréfanna sem 
þeir halda eða hvort þau eru mögulega næstum einskis virði. Bankar og sjóðir sem fjárfestu í 
eignatryggðum skuldavafningum hafa því þurft að bókfæra verulegt tap og í mörgum 
tilfellum einnig innleysa tapið vegna veðkalla (e. margin call). Staða þeirra verður erfiðari og 
áhættufælni þeirra eykst. 

Markaðsaðilar þurftu því að leita annarra leiða til þess að nálgast lausafé með litlum 
fyrirvara. Margir útgefendur og endurkaupendur skuldavafninganna brugðust við ástandinu 
með því að selja hlutabréf og aðrar eignir með mikið markaðshæfi. Umsjónaraðilar 
útgáfanna leituðu hins vegar eftir yfirdrætti til banka og stórra fjármálastofnana, sem oft 
eru nátengdir sjóðunum. Lausafé rann því hratt út úr bankakerfinu um leið og verulegar 
lækkanir urðu á hlutabréfamörkuðum. Lækkun hlutabréfa á markaði einskorðaðist ekki við 
bréf í fjármálafyrirtækjum með tengsl við ótryggari fasteignalán, þótt þau hafi leitt 
lækkunina. 

Bankar og fjármálastofnanir sem áður fjármögnuðu áhættusöm útlán með útgáfu 
skuldavafninga þurfa nú að færa ný útlán á efnahagsreikning sinn. Það eykur fjárbindingu 
þeirra vegna þess hve þungt lánin vega í áhættugrunni við lögbundinn útreikning 
eiginfjárhlutfalls. Með fjölgun þessara ótryggu lána á efnahagsreikningum bankanna eykst 
áhætta þeirra og óvissan sem þeim fylgir. Þetta er ein ástæða þess að 
fjármögnunarkostnaður bankanna hækkar. 

Hækkandi vextir á erlendum millibankamarkaði 
Hratt minnkandi framboð á lausafé í bankakerfinu og óvissa um umfang og útbreiðslu 
vandræða vegna ótryggra fasteignalána neyddu banka til þess að draga úr lausafjárlánum 
hver til annars. Vextir á millibankamarkaði (þ.e. þeir vextir sem bankar eru reiðubúnir að 
lána hver öðrum á) hafa því hækkað hratt og langt upp fyrir stýrivexti seðlabanka. 
Vaxtamunurinn sýnir í raun mat banka á þeirri áhættu sem þeir telja fólgna í lánum hver til 
annars. Hærri millibankavextir auka fjármögnunarkostnað bankanna og draga þar með úr 
hagnaðarvon þeirra.  

Sem dæmi um þessa þróun hafa LIBOR millibankavextir í dollurum ekki fjarlægst 
daglánavexti seðlabanka Bandaríkjanna jafnmikið og nú frá árinu 2001 þegar 
fjármálamarkaðir heims skulfu eftir fall Enron og WorldCom. Afar óvenjulegt er að verulegur 
vaxtamunur myndist milli LIBOR og stýrivaxta og gerist það almennt aðeins í kjölfar 
alvarlegra atburða, líkt og í kjölfar Enronmálsins, hryðjuverkanna 11. september árið 2001 
og fjármálaóreiðunnar árið 1998 í tengslum við yfirvofandi gjaldþrot Long Term Capital 
Management, sem þá var stærsti vogunarsjóður heims.  

Skuldavafningar verða enn 
tregseljanlegri og fjárfestar eiga erfitt 
með að verðmeta bréfin 

Háir millibankavextir auka 
fjármögnunarkostnað bankanna og 
draga þar með úr hagnaðarvon 
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Hærri fjármögnunarkostnaður fjármálastofnana ætti að leiða til hækkandi vaxta til 
viðskiptavina, m.a. á fasteignalánum með breytilega vexti. Ef svo fer gæti húsnæðisverð í 
Bandaríkjunum lækkað enn frekar og núverandi vandræði með ótrygg fasteignalán smitast 
yfir í aðra áhættuminni þætti fasteignalánakerfisins í Bandaríkjunum. 

Aukinn óróleiki á fjármálamörkuðum og óvissan um umfang hugsanlegs greiðslufalls 
ótryggra fasteignalána eykur verulega áhættufælni fjárfesta. Þeir flytja fjármuni úr 
hlutabréfum og hávaxtamyntum í bandarísk ríkisskuldabréf og önnur stöðugri bréf. 
Hlutabréf lækka því í verði, ávöxtunarkrafa á bandarísk ríkisskuldabréf hækkar og japanska 
jenið styrkist þegar fjárfestar greiða aftur lán sem þeir tóku til fjárfestinga í hávaxtamyntum 
á borð við áströlsku og nýsjálensku dollarana (svokölluð vaxtamunaviðskipti). Gengi 
hávaxtamyntanna, þar á meðal íslensku krónunnar, lætur því undan. 

 

Mynd 1: Gengisþróun hávaxtamynta - Viðskiptavegnar gengisvísitölur 
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Heimild: Reuters EcoWin 

 

Viðbrögð seðlabanka 
Seðlabankar víða um heim brugðust í fyrstu við aukinni lausafjárþurrð með hughreystandi 
orðum og með því að auka aðgengi fjármálastofnana að skammtímafjármagni. Seðlabankar 
hafa enn ekki lækkað stýrivexti þar sem atvinnulíf stendur víðast hvar traustum fótum og 
þeir vilja ekki líta út fyrir að vera of viljugir til að vinna gegn leiðréttingu á 
verðbréfamörkuðum, sem í raun hafi verið tímabær, af ótta við freistnivanda (moral hazard).  

Aðgerðir seðlabankanna höfðu mjög takmörkuð áhrif þar til 17. ágúst þegar seðlabanki 
Bandaríkjanna lækkaði daglánavexti (e. discount rate) um 0,5% og víkkaði mjög 
skilgreiningar á veðum sem bankar gátu lagt fram til þess að fá lausafé. Aðgerðir bankans 
urðu til þess að markaðir snérust við og flökt minnkaði verulega. Með lækkun daglánavaxta 
auðveldaði seðlabankinn fjármálastofnunum aðgengi að lánsfé með því að opna nýja 
fjármögnunarleið sem almennt er ekki nýtt vegna hárra vaxta.  

 

Aukinn órói veldur styrkingu japanska 
jensins en veikingu hávaxtamynta 
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Mynd 2: Stýrivextir seðlabanka Bandaríkjanna, daglánavextir og vextir á millibankamarkaði 
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Áhrif lækkandi daglánavaxta hafa þorrið hratt og enn er of lítið framboð af lausafé nema á 
allra stysta endanum. Ljóst er að þótt seðlabankarnir hafi tryggt nægt fé þá skortir enn á 
vilja banka til þess að lána hver öðrum – eins og sést á hækkun millibankavaxta.  

Þetta gæti breyst ef seðlabankar lækka stýrivexti sína. Markaðsaðilar búast við 25-50 
punkta lækkun stýrivaxta í Bandaríkjunum 18. september auk frekari lækkana fyrir árslok. 
Seðlabanki Evrópu og Englandsbanki standa enn frammi fyrir þó nokkrum 
verðbólgurþrýstingi og því er ólíklegt að þeir geti lækkað stýrivexti. Hærri vextir á 
millibankamarkaði hækka hins fjármögnunarkostnað fjármálastofnana, eins og fram kemur 
hér að framan. Bankavextir ættu því að öðru óbreyttu að hækka sem leiðir til samdráttar í 
eftirspurn hagkerfisins – líkt og stýrivaxtahækkun myndi gera. Núverandi ástand mun því 
vafalítið hægja á, ef ekki stöðva, vaxtahækkunarferli evrópskra seðlabanka sem staðið hefur 
undanfarin misseri. 

Áhrif á Íslandi  
Aukin áhættufælni á fjármálamörkuðum dregur úr áhuga erlendra fjárfesta á 
vaxtamunaviðskiptum með íslensku krónuna. Það leiðir til snöggrar veikingar krónunnar eins 
og raunin varð seinni hluta júlí og fram eftir ágústmánuði þegar krónan veiktist um rúmlega 
12% á rúmum þremur vikum. 

 

Mynd 3: Gengisþróun krónunnar og OMXI15 - frá 1. júlí 2007 
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Í kjölfar þess lækkuðu íslensk hlutabréf í verði, þrátt fyrir að undirliggjandi rekstur 
fyrirtækjanna stæði vel og verðmæti íslenskra fyrirtækja með stóran hluta tekna sinna í 
erlendri mynt ætti í rauninni að hækka við veikingu krónunnar. Lækkunin átti sér hins vegar 
stað vegna stöðutöku íslenskra fyrirtækja erlendis, ótta um stöðu og fjármögnun 
fjármálafyrirtækja og vegna þess að fjárfestar, sem fjármagnað höfðu hlutafjárkaup sín með 
erlendum lánum, þurftu að losa um stöður sínar. Seðlabankinn hefur áætlað að 29% 
hlutabréfafjárfestinga um síðustu áramót hafi verið fjármagnaðar með lánsfé.  

Varanleg veiking krónunnar ýtir einnig undir verðbólguþrýsting að öðru óbreyttu. 
Seðlabankinn hefur hins vegar ítrekað lýst því yfir að hann muni bregðast við slíkri þróun 
með vaxtahækkun – sem gæti þá haldið enn við gengi íslensku krónunnar. Hér munu því enn 
um sinn takast á kraftar áhættufælni og hás vaxtamunar við útlönd. Áhrifin á íslenskan 
skuldabréfamarkað hafa verið takmörkuð þar sem fjárfestar hafa aðallega fært fjármuni úr 
áhættumeiri eignum á peningamarkað í stað skuldabréfamarkaðs eins og víða erlendis. 
Veiking krónunnar leiðir hins vegar til aukinnar eftirspurnar eftir verðtryggðum bréfum, 
sérstaklega styttri flokkunum, vegna væntinga um aukna verðbólgu.  

Áhrif á íslensk fjármálafyrirtæki  
Aukin áhættufælni hefur einnig áhrif á íslenska fjármálamarkaði þótt a.m.k. stærstu íslensku 
fjármálastofnanirnar beri nánast enga beina áhættu vegna áhættumeiri lána.  

Skuldatryggingarálag íslensku viðskiptabankanna hefur hækkað töluvert undanfarinn 
mánuð. Álagið hefur þó ekki hækkað hlutfallslega jafnmikið og vísitala 
skuldatryggingarálags fjármálafyrirtækja (ITRAXX Financials) sem hefur tæplega fimmfaldast 
frá því hækkunin hófst í júní. Álagið er nú um það bil það sama og í mars 2006 þegar 
íslensku bankarnir stóðu frammi fyrir minnkandi framboði á fjármagni vegna aukins ótta við 
áhættu þeirra. Munurinn á milli einstakra banka er þó mun meiri nú. Til þess að bregðast við 
ástandinu í fyrra lögðu bankarnir áherslu á fjölbreyttari fjármögnun, m.a. með því að auka 
innlán erlendra aðila. Þessi innlán hafa aukist hratt síðan þá og voru komin yfir 1.000 
milljarða króna í júlí. Innlán sem hlutfall af útlánum hafa því hækkað hratt hjá 
viðskiptabönkunum. Þeir hafa auk þess byggt upp töluverðan gjaldeyrisforða á undanförnum 
mánuðum sem takmarkar enn frekar næmi þeirra fyrir sveiflum í krónunni. Bankarnir hægðu 
á útrás sinni eftir að krónan féll í fyrravor og lögðu meiri áherslu á að tryggja fjármögnun 
næstu árin. Starfsemi þeirra erlendis hefur aukist á ný og hlutfall umsvifa þeirra í íslenskum 
krónum heldur áfram að minnka. Við þetta bætist svo góður hagnaður, sem tryggir enn 
betur stöðu þeirra, dragi úr framboði lánsfjár.  

 

Mynd 4: Skuldatryggingarálag íslensku viðskiptabankanna og ITRAXX vísitalan 
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Minnkandi landsframleiðsla 
Óróleiki á fjármálamörkuðum mun að öllum líkindum draga úr landsframleiðslu í heiminum í 
ár og á árinu 2008 þótt áhrifin séu mismikil eftir svæðum. Efnahagssamvinnu- og 
þróunarstofnunin (e. OECD) lækkaði í byrjun september hagvaxtarspá sína fyrir Bandaríkin 
frá því í maí úr 2,1% í 1,9%. Aðrir spáaðilar hafa einnig lækkað hagvaxtarspár sínar fyrir 
næstu tvö ár. Þó er almennt enn búist við því að bandaríska hagkerfið taki aftur við sér árið 
2008. OECD hefur einnig lækkað hagvaxtarspá sína fyrir evrusvæðið, í 2,6% fyrir árið 2007 
úr 2,7% í maí .  

Enn sem komið er virðist ólíklegt að kreppa sé í vændum, enda grunnþættir 
alþjóðahagkerfisins enn sterkir, sérstaklega með miklum vexti í nýmarkaðsríkjum og góðum 
hagnaði fyrirtækja. Framhaldið mun þó að miklu leyti ráðast af því hversu fljótt umfang 
áhættu af ótryggum fasteignalánum verður ljóst og hve lengi lausafjárþurrðin varir.  

Auk hækkandi fjármagnskostnaðar standa Bandaríkin frammi fyrir lækkandi húsnæðisverð 
sem hefur áhrif í byggingariðnaði og einkaneyslu (en um 70% af landsframleiðslu er 
ráðstafað til einkaneyslu). Þrátt fyrir að ekki sé ljóst hversu djúpstæð áhrifin eru þá er 
fækkun starfa um 4.000 í ágústmánuði mikið áhyggjuefni en þetta er fyrsti mánuðurinn þar 
sem störfum fækkar frá ágúst 2003. Helstu spáaðilar höfðu búist við að störfum myndi 
fjölga um 100.000. Í þessu sambandi er rétt að benda á að 40% allra starfa sem hafa orðið 
til í Bandaríkjunum frá árinu 2001 tengjast húsnæðismarkaðnum, m.a. í byggingariðnaði, 
fasteignasölu og lánveitingum. 

Því lengur sem óvissa varir um umfang ótryggari lána og verðbréfa þeim tengdum, því 
djúpstæðari og víðtækari verða áhrifin. Enn er ógerlegt að segja með vissu hvenær ró kemst 
á markaði. Það verður þó ekki fyrr en uppgjör helstu fjármálastofnana heims liggur fyrir, 
ljóst er hvar áhættan liggur og hver þróunin verður á bandaríska húsnæðismarkaðnum. 
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Mynd 5: Hagvöxtur á ári í Bandaríkjunum - spámeðaltal Consensus fyrir 2007 og 2008 
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Efnahagsframvindan hér heima 

Efnahagsframvindan hér innanlands ber enn öll merki mikilla umsvifa. Þó virðist smátt og 
smátt vera að draga úr mestu þenslunni. Landsframleiðsla á fyrri helmingi ársins jókst um 
1,3% að raungildi á milli ára og einkaneysla um 1,4%. Á sama tíma fjölgaði íbúum hér á 
landi um 2,3%. Fjárfesting dróst aftur á móti saman um 18% og munar þar mestu um þær 
stóriðjuframkvæmdir sem nú er um það bil að ljúka. Lok framkvæmda við Kárahnjúkavirkjun 
og álverið í Reyðarfirði hafa frestast um nokkra mánuði og því hafa áhrif 
stóriðjuframkvæmdanna varað nokkuð lengur en reiknað hafði verið með. Fjárfesting í 
íbúðarhúsnæði er enn mikil og ekkert útlit fyrir að um hægist í þeim efnum í bráð.  

Eftir stöðnun á síðasta ári hafa viðskipti á fasteignamarkaði færst í vöxt á nýjan leik. Frá 
áramótum hefur fasteignaverð hækkað um tæplega 12% og fjöldi fasteignaviðskipta aukist. 
Að hluta má rekja þessa þróun til óvenju mikillar fólksfjölgunar, en margt bendir til þess að 
stór hluti þeirra útlendinga, sem komið hafa til landsins á síðustu árum vegna mikilla 
umsvifa í efnahagslífinu, leiti hér eftir fastri búsetu. Þessu til viðbótar má nefna að framboð 
á lánsfé til fasteignakaupa fór vaxandi framan af ári en úr því hafði dregið í kjölfar erfiðleika 
íslensku bankanna í fyrra. Framan af ári var mikill áhugi á fasteignalánum í erlendri mynt, en 
hlutfall gengisbundinna lána í heildarskuldum heimilanna hefur vaxið jafnt og þétt á þessu 
ári. 

Tölur um atvinnuleysi bera með sér að spenna á vinnumarkaði sé enn mikil. Í ágúst var skráð 
atvinnuleysi einungis 0,9% sem er með því lægsta sem mælst hefur undanfarna áratugi. 
Eftirspurn eftir vinnuafli er mikil í nánast öllum atvinnugreinum og ekki að sjá að úr henni 
dragi á allra næstu misserum. Eins og við er að búast hefur þenslan á vinnumarkaði haft í 
för með sér töluvert launaskrið. Samanburður launavísitölu og launakostnaðarvísitölu sýnir 
hins vegar að breytt samsetning fólks á vinnumarkaði hefur dregið úr vexti launakostnaðar. 

Við þessar aðstæður er ekki að undra að verðbólguþrýstingur sé enn til staðar. Í byrjun 
ársins spáði Greiningardeild því að verðbólgan á þessu ári yrði innan við 2% frá upphafi til 
loka ársins. Sú spá gekk ekki eftir þrátt fyrir að gengi krónunnar hafi styrkst eins og gert 
hafði verið ráð fyrir. Í fyrsta lagi skilaði lækkun á virðisaukaskatts á matvælum úr 14% í 7% 
þann 1. mars sér ekki að fullu inn í verðlagið. Upphaflega var búist við að VSK lækkunin 
myndi leiða til rúmlega 2% lækkunar á verðlagi en reyndin varð hins vegar sú að verðlag 
lækkaði einungis um 1,4%. Í annan stað hækkaði fasteignaverð hratt á fyrri hluta ársins og í 
þriðja lagi virðist sem styrking á gengi krónunnar á fyrstu mánuðum ársins hafi ekki skilað 
sér nema að hluta inn í verðlagið. Niðurstaðan er því sú að frá áramótum hefur vísitala 
neysluverðs hækkað um 3,9% og stefnir verðbólgan í ár því upp fyrir 5%, umtalsvert hærra 
en spár okkar í ársbyrjun gerðu ráð fyrir.  

Utanríkisviðskiptin hafa mjakast í átt til meira jafnvægis það sem af er ári eftir met halla á 
síðasta ári. Viðskiptahallinn á fyrri hluta ársins nam 13,1% af landsframleiðslu samanborið 
við 22,2% á sama tímabili í fyrra. Halli á vöruskiptum hefur minnkað verulega sem og halli á 
þáttatekjum sem nam einungis 2,7% af landsframleiðslu á fyrri hluta ársins samanborið við 
4,6% á sama tímabili í fyrra. Þjónustuviðskiptin eru sá hluti sem breytist hvað minnst þó að 
hallinn á þessum hluta sé einnig heldur að dragast saman milli ára.  

Efnahagsframvindan á næstu árum 
Undanfarin ár hafa einkennst af mikilli uppbyggingu í landinu. Fjárfest hefur verið í 
atvinnuvegum, þar á meðal stóriðju og þjónustu við ferðamenn, sem og innviðum og 
fasteignum. Umfang þessara framkvæmda fór langt fram úr flestum spám sem gerðar voru 
um það leyti sem vinna hófst við stærstu verkefnin. Þá kviðu margir þeim samdrætti sem 
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talinn var óhjákvæmilegur í kjölfar stóriðjuframkvæmda og enn ber á ótta við að því lengur 
sem uppbyggingin haldi áfram því skarpari samdráttur þurfi að fylgja.  

Umræða undanfarinna ára um hagstjórn hefur mótast af því hvernig hafa skuli hemil á 
þenslunni til að milda aðlögun hagkerfisins þegar vaxtarskeiðinu lýkur. Enn er deilt um hvort 
rétt sé að nota vexti til að hemja almenna fjárfestingu og eftirspurn, eða hvort það sé 
skynsamlegra að draga úr eftirspurn með hækkun skatta og samdrætti ríkisútgjalda. Einnig 
hefur verið deilt um það hvernig réttast væri að eyða væntum slaka í kjölfar 
stóriðjuframkvæmdanna, en fyrir tveimur til þremur árum þótti flestum ljóst að árið 2007 
yrði ár mikils samdráttar hér á landi. Segja má að íslenskar efnahagsspár falli í 
meginatriðum í tvo flokka: Þar sem annars vegar er spáð „harðri lendingu“ og hins vegar 
„mjúkri lendingu“. Í þessu samhengi vísar hörð lending í mikinn samdrátt þjóðarútgjalda 
samfara eða í kjölfar verulegrar lækkunar gengisins, tilheyrandi tímabundinni verðbólgu og 
atvinnuleysi.  

Þótt komið sé langt fram á árið 2007 sýna hagtölur enn engin merki um kreppu. Spá okkar 
gerir líka ráð fyrir mjúkri lendingu og áframhaldandi hagvexti, sem verði drifinn áfram af 
fjárfestingum og ört vaxandi fólksfjölda. Framleiðslugeta hagkerfisins eykst því hratt og 
kerfið þenst út. Þegar vöxturinn er skoðaður í samhengi við fólksfjölda er hann þó ekki svo 
ýkja mikill.  

 

Tafla 1: Helstu þjóðhagsstærðir 2007 til 2010  
  Magnbreyting frá fyrra ári 
 2007 2008 2009 2010 
Einkaneysla 3,0% 2,5% 2,1% 1,5% 
Samneysla 3,8% 3,1% 2,5% 2,5% 
Fjárfesting -24,3% 1,6% 18,4% 3,6% 
Þjóðarútgjöld -5,0% 2,5% 5,8% 2,0% 
Útflutningur 7,4% 4,9% 1,5% 2,1% 
Innflutningur -10,7% 1,2% 6,5% -2,0% 
Landsframleiðsla 1,8% 3,7% 4,0% 2,1% 
     
Viðskiptahalli, % af VLF -16,1% -15,5% -17,8% -16,5% 
Gengisvísitala 118,1 121,1 125,7 129,1 
Verðbólga 5,2% 2,2% 3,0% 3,2% 
Atvinnuleysi 1,1% 1,3% 1,6% 1,9% 
Heimild: Greiningardeild Landsbankans 

 

Samkvæmt spánni verður ójafnvægi áfram mikið í utanríkisviðskiptum og verðbólga nokkuð 
yfir verðbólgumarkmiði Seðlabankans. Hagvexti sem þessum fylgja auk þess ýmsir 
vaxtarverkir sem ekki er fjallað um hér. Má þar nefna breytta tekjuskiptingu, breytt vægi 
atvinnugreina og ólík skilyrði landssvæða.  

Það er svo ekki fyrr en næstu stóriðjuframkvæmdum lýkur sem við reiknum með 
viðskiptahalli minnki svo einhverju nemi og að verðbólga gangi niður.  

Fjárfestingar á öllum vígstöðvum 
Mikill kraftur verður áfram í fjárfestingum, hvort sem horft er til stóriðju, íbúðabygginga eða 
hins opinbera.  

Við reiknum með að á næstu átta árum verði lokið við stóriðjuframkvæmdir sem samsvari 
byggingu þriggja nýrra álvera ásamt tilheyrandi fjárfestingu í orkuframleiðslu. Líklegt er að 
þarna verði um að ræða byggingu álvers í Helguvík og stækkun eða nýtt álver Alcan, auk 
stóriðju á Norð-Austurlandi. Um tímasetningar og umfang framkvæmda er fjallað nánar í 
rammagrein á næstu síðu. Samkvæmt áætlunum hins opinbera verður aukið verulega við 
fjárfestingu á næstu árum. Í riti fjármálaráðuneytisins, Þjóðarbúskapnum, sem kom út í júní 
síðastliðnum, er reiknað með því að fjárfesting hins opinbera aukist um 16,3% að raungildi í 
ár, um rúm 45% á næsta ári og 6% til viðbótar árið 2009. Ekki eru komnar fram neinar 
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vísbendingar um að farið sé að draga úr fjárfestingu í íbúðarhúsnæði. Þvert á móti bendir 
könnun fyrirtækjasviðs Landsbankans til þess að töluverður vöxtur sé enn í þeim geira. Þrátt 
fyrir að við reiknum með því að áætlanir um fjárfestingu hins opinbera sem og áætlanir um 
fjárfestingu í íbúðarhúsnæði gangi ekki eftir að öllu leyti er ljóst að um töluverðan vöxt 
verður að ræða á næstu árum. Jafnframt er vinna þegar hafin við nokkur umfangsmikil 
fjárfestingarverkefni í atvinnulífinu, önnur en fyrirhugaða stóriðju. Því reiknum við ekki með 
því að fjárfesting atvinnuveganna dragist mikið saman á næstu árum.  

 
Mynd 6: Samsetning fjárfestingar - millj. kr. á föstu verðlagi 2000 
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Heimild: Hagstofa Íslands 

 

Box 1: Álframleiðsla á Íslandi 
Álframleiðsla á Íslandi hefur verið í hröðum vexti og verður landið með stærstu 
álframleiðendum í Vestur-Evrópu ef þær álversframkvæmdir sem nú eru á 
teikniborðinu verða að veruleika. Þegar Fjarðaál í Reyðarfirði hefur framleiðslu af 
fullum krafti mun framleiðslugeta Íslendinga tæplega tvöfaldast milli ára. Í 
hagspánni gerum við ráð fyrir að þrjú ný álver rísi til viðbótar á næstu 10 árum.  

 

Mynd 7: Framleiðslugeta á áli á Íslandi - þús. tonna 
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Heimild: www.alcoa.is, frummatsskýrsla Norðuráls frá maí 2007 (http://www.hrv.is/media/files/Frummatsskýrsla_2007-05-02_low%20res.pdf), Alþingi 
(fyrirspurn til iðnaðarráðherra http://www.althingi.is/altext/133/s/0811.html), Landsbanki 

 

Fyrsta framkvæmdin sem við gerum ráð fyrir er álver Century Aluminum í Helguvík. Í 
viljayfirlýsingu Century og orkufyrirtækja er gert ráð fyrir afhendingu raforku fyrir 
fyrsta hluta álversins árið 2010. Áætlað er að fyrsti áfangi verði tilbúinn í upphafi árs 
2011, með 150 þús. tonna framleiðslugetu á ári. Samkvæmt frummatsskýrslu frá maí 
á þessu ári er stefnt að því að seinni áfangi verði tilbúinn árið 2015 og að 
framleiðslugeta versins verði þá samtals 250 þús.tonn/ári.  

Engar vísbendingar eru um að farið sé 
að draga úr fjárfestingu í 
íbúðarhúsnæði 

Við gerum ráð fyrir 3 nýjum álverum á 
næsta áratug 
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Önnur framkvæmdin sem við gerum ráð fyrir er nýtt álver Alcan. Landsvirkjun gerir 
ráð fyrir því að ljúka framkvæmdum í neðri hluta Þjórsá í árslok 2011. Alcan verður 
mjög líklega kaupandi raforkunnar. Í spánni er gert ráð fyrir því að í upphafi árs 2011 
muni nýtt álver Alcan hefja framleiðslu. Fullri framleiðslu, þ.e. 280 þús. tonn á ári, 
verður síðan náð í upphafi árs 2012. Þriðja framkvæmdin teljum við að verði nýtt 
álver Alcoa við Bakka. Samkvæmt heimasíðu Alcoa er þess að vænta að 
álversframkvæmdirnar hefjist árið 2010. Því gerum við ráð fyrir að álver með 
framleiðslugetu upp á 250 þús. tonn á ári verði komin í fulla framleiðslu í fyrsta lagi 
árið 2015.  

Árið 2015 má því leiða að því líkum að framleiðslugeta landsins hafi tæplega 
fjórfaldast frá árinu 2006, verði tæp 1,6 mill. tonn á ári sem samsvarar að meðaltali 
rúmlega 14% árlegum vexti á tímabilinu. Til samanburðar var árlegur vöxtur 
álframleiðslu hjá meðlimum Alþjóðlegu álstofnunarinnar (International Aluminum 
Institution) að meðaltali um 2,3% á áratugnum 1996-2005. Í Kína, sem er stærsti 
álframleiðandi heims, nam árlegur vöxtur að meðaltali 18,8% á árunum 2000-2005. 

 

Mynd 8: Heimsmarkaðsverð á áli - LME stundarverð, USD 
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Heimild: Reuters EcoWin, Hagstofa Íslandsd 

 

Leiða má að því líkum að álverð hafi náð hámarki, í kringum USD 2700 á tonn, en 
muni ná jafnvægi á næstu árum í kringum USD 2.000 á tonn og er stuðst við það 
verð í hagspánni. 

 

Einkaneysla eykst enn 
Einkaneyslan heldur áfram að vaxa, enda er gert ráð fyrir að kaupmáttur aukist og 
atvinnustig haldist hátt. Á þessu ári er gert ráð fyrir 3% vexti einkaneyslu, sem að hluta má 
rekja til samdráttar í einkaneyslu á seinni árshelmingi í fyrra. Sá samdráttur kom í kjölfar 
skarprar lækkunnar á gengi krónunnar og neikvæðrar umræðu um stöðu íslenska 
hagkerfisins. Við reiknum með því að einkaneysla aukist um 2,5% á næsta ári, 2,1% árið 
2009 og 1,5% árið 2010. Hér gætir m.a. dvínandi auðsáhrifa frá fasteignamarkaði, en eins 
og fram kemur í umfjöllun okkar um fasteignamarkaðinn gerum við ráð fyrir að 
fasteignaverð gefi nokkuð eftir á næsta ári.  

Einkaneysla á mann vex mun minna en þessar tölur gefa til kynna, þar sem að útlit er fyrir 
að nýjum landnemum fjölgi áfram. Samkvæmt spánni verður vöxtur einkaneyslu á mann 
undir 1% út spátímabilið. 

 

Framleiðslugeta á áli tæplega 
fjórfaldast á 10 árum 

Aukinn kaupmáttur og hátt 
atvinnustig stuðlar að áframhaldandi 
vexti einkaneyslu 
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Mynd 9: Magnbreyting einkaneyslu 2000 til 2010 
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Heimild: Hagstofa Íslands, Greiningardeild Landsbankans 

 

Viðskiptahallinn áfram mikill 
Útflutningur hefur dregist nokkuð saman undanfarið og var 5,1% minni í fyrra en árið áður. 
Á öðrum ársfjórðungi í ár dróst útflutningur saman um 3,4% frá öðrum fjórðungi 2006 og 
munar þar mestu um samdrátt í útflutningi sjávarafurða um 7%. Sá kvótasamdráttur sem 
ákveðinn var fyrir nýhafið kvótaár mun skila sér í frekari samdrætti. Þar sem nokkur seinkun 
hefur orðið á álframkvæmdum á Austurlandi mun vöxtur útflutnings verða nokkru hægari í 
ár en áður hefur verið spáð. Framleiðsla úr nýjum og væntanlegum verksmiðjum mun þó 
skila töluverðum útflutningsvexti þegar fram í sækir. Sama má segja um lækkun 
þorskkvótans sem við gerum ráð fyrir að vari í fimm ár. Minni kvóti á að leiða til þess að 
stofninn vaxi og þá verður hægt að veiða meira úr stofninum í framtíðinni án þess að ganga 
á hann. Kvótaniðurskurðurinn er því í reynd jafngildi fjárfestingar í sjávarútvegi og felur í sér 
stuðning við sjávarútveginn, en vægi hans myndi minnka hratt ef ekki væri fjárfest í 
fiskistofnunum með þessum hætti.  

 

Box 2: Dregur úr vægi sjávarútvegs 
Hlutdeild sjávarafurða í heildarútflutningstekjum Íslands hefur farið minnkandi á 
síðustu árum. Þrátt fyrir það er verðmæti sjávarafurða enn um þriðjungur af 
útflutningi vöru og þjónustu. Aukinn útflutningur áls og nýleg ákvörðun 
sjávarútvegsráðherra um kvótaskerðingu munu draga enn frekar úr hlut sjávarafurða 
á næstu misserum. 

Í skýrslu Hafrannsóknarstofnunar sem birt var á þessu ári var lagt til að dregið yrði 
verulega úr aflaheimildum mikilvægra botnfisktegunda á því fiskveiðiári sem hófst 1. 
september 2007 og stendur nú yfir. Stofnunin lagði til að þorskaflinn yrði einungis 
130 þús. tonn sem er um þriðjungs samdráttur. Sjávarútvegsráðherra ákvað í 
framhaldinu að fara að ítrustu tillögum Hafrannsóknarstofnunar. Teljum við þá 
ákvörðun skynsamlega og að með henni skapist forsendur fyrir því að byggja 
stofninn hratt upp og lágmarka skerðingaráhrifin til lengri tíma litið. Við gerum því 
ráð fyrir töluverðum samdrætti í útflutningi sjávarafurða á næstu árum. Í spá okkar 
gerum við ráð fyrir að kvótaskerðingin muni vara í 5 ár en svo verði aflaheimildir 
rýmkaðar hægt og sígandi.  

 

Seinkun álframkvæmda á Austurlandi 
veldur hægari vexti útflutnings en 
áður hefur verið spáð 

Við reiknum með töluverðum 
samdrætti í útflutningi sjávarafurða á 
næstu árum 
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Mynd 10: Magnvísitala útfluttra sjávarafurða 2000-2010 - Árið 2000=100 
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Heimild: Hagstofa Íslands, Greiningardeild Landsbankans 

 

Til að milda áhrif aflaskerðingarinnar mun ríkisstjórnin grípa til víðtækra aðgerða 
sem beinast að því að styrkja atvinnulíf á þeim svæðum sem mest verða fyrir barðinu 
á minnkandi þorskkvóta. Útfærslur á þessum mótvægisaðgerðum voru kynntar nú um 
miðjan september og voru þær svipaðar og fyrirfram var reiknað með. Aðgerðirnar 
fela í sér að 10,5 mö.kr. verði varið til þess að draga úr neikvæðum áhrifum af 
tímabundnum samdrætti í aflamarki þorsks. Þar af eru 6,5 ma.kr. nýtt fjármagn en að 
auki verður framkvæmdum fyrir ríflega 4 ma.kr. flýtt til áranna 2008-2010. 
Aðgerðirnar eru tímabundnar enda er vonast til að kvótaskerðingin leiði til þess að 
stofninn eflist á næstu árum og unnt verði að auka veiðar að nýju innan fárra ára. 

Þróun verðs á sjávarafurðum erlendis hefur verið íslenskum sjávarútflutningi hagfelld 
undanfarin 3 ár og hefur hækkað töluvert umfram erlent verðlag. Á stuttu tímabili 
þar á undan einkenndist markaðurinn hins vegar af verðlækkunum á sjávarafurðum. 
Greiningardeild reiknar með því að heimsmarkaðsverð á sjávarafurðum haldist 
tiltölulega stöðugt á spátímabilinu en fylgi þó almennum verðlagshækkunum. 

 

Við reiknum með því að útflutningur aukist að raungildi um 7,4% í ár, þrátt fyrir dræma 
fiskveiði, um 4,9% á næsta ári og 1,5% 2009. Þegar álverin sem nú er verið að ráðgera hefja 
framleiðslu og þegar að fimm ára tímabili kvótastöðnunar lýkur mun útflutningur vaxa 
nokkuð hratt. Við reiknum með 6,5% raunvexti að jafnaði á ári 2011 til 2015, þegar að 
yfirstandandi stórfjárfesting í aukinni framleiðslugetu kerfisins verður farin að skila sér í 
meiri framleiðslu. 

 

Mynd 11: Viðskiptahalli, % af landsframleiðslu 
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Heimild: Seðlabanki Íslands, Greiningardeild Landsbankans 

 

Við gerum ráð fyrir 6,5% raunvexti 
útflutnings að jafnaði á árunum 2011 
til 2015 
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Yfirstandandi hrinu stórfjárfestinga lýkur að mestu í ár og því mun draga töluvert úr 
innflutningi á árinu. Birgðasöfnun hrávara vegna upphafs framleiðslu álvers Alcoa á 
Austurlandi veldur því þó að innflutningur er meiri en ella væri. Strax á næsta ári fer 
innflutningur að aukast á ný samfara nýjum fjárfestingarverkefnum. Það verður því enn 
töluverður halli á viðskiptum við útlönd í ár og næstu þrjú til fjögur árin, en þá fer að draga 
úr hallanum á ný.  

Hagvöxtur 2-4% á næstu árum 
Hagvöxtur verður 1,8% í ár, þrátt fyrir mikinn samdrátt í fjármunamyndun. Þar sem um 
töluverða fólksfjölgun er að ræða (ríflega 2%) felur þetta í sér eilítinn samdrátt á mann. 
Hagvöxtur tekur þá við sér á ný og verður í námunda við 2% til 4% á ári út spátímabilið.  

Í ár og á næsta ári verður hagvöxtur að hluta til drifinn áfram af útflutningsvexti og að 
hluta af stækkun hagkerfisins, en þar er átt við vöxt framleiðsluþáttanna, fjármagns 
(fjárfestingu) og vinnuafls (fólksflutning til landsins og aukna atvinnuþátttöku). Slíkur vöxtur 
leiðir óhjákvæmilega til mikils viðskiptahalla en í framhaldinu mun framleiðslan aukast og 
hagvöxtur að lokum verða útflutningsdrifinn. Árin 2009 og 2010 verður hagvöxtur á ný að 
mestu drifinn áfram af vexti fjárfestingar.  

 
Mynd 12: Hagvöxtur 2000 til 2010 
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Krónan ekki lengur ofursterk 
Gengi krónunnar hefur sveiflast töluvert undanfarið og við eigum von á því að sveiflurnar 
verði áfram miklar á næstunni. Verðlagning á áhættu hefur breyst nokkuð eftir að vanskil 
ótryggra húsnæðislána í Bandaríkjunum jukust og ýmsir skuldabréfavafningar, sem byggðust 
á slíkum útlánum, lækkuðu mjög í verði. Áhugi á vaxtamunarviðskiptum hefur minnkað um 
heim allan, en slík viðskipti höfðu styrkt gengi íslensku krónunnar sem og annarra 
hávaxtamynta verulega á undanförnum árum.  

Við reiknum því ekki með því að krónan muni styrkjast verulega á næstunni, þrátt fyrir 
mikinn vaxtamun við útlönd og reiknum með að krónan verði að meðaltali nálægt 
núverandi gildi út árið. Í framhaldinu má gera ráð fyrir að hún sígi smám saman í takt við 
vaxtamuninn og við gerum því ráð fyrir að á næsta ári verði krónan að jafnaði um 2,4% 
veikari en í ár. Í spánni veikist krónan áfram, um 3,7% 2009 og 2,6% 2010. 

 

Á næsta ári fer innflutningur strax að 
vaxa á ný samfara nýjum 
fjárfestingaverkefnum 

Að teknu tilliti til fólksfjölgunar 
dregst hagvöxtur á mann lítillega 
saman í ár 

Árin 2009 og 2010 verður hagvöxtur 
drifinn af fjárfestingum 
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Mynd 13: Gengisvísitala – Meðaltal hvers árs 
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Heimild: Seðlabanki Íslands, Greiningardeild Landsbankans 

 

Verðbólgan hækkar, áður en hún lækkar 
Nokkuð hefur dregið úr verðbólgu á árinu og stefnir í að hækkun verðlags yfir árið verði rúm 
5%. Í fyrra hækkaði verðlag um tæp 7% og fór 12 mánaða hækkunin mest í 8,6% í ágúst 
2006. Verðbólgan mælist nú um 6% ef horft er framhjá hliðrun verðlags vegna 
skattabreytinga í mars síðastliðnum. Við teljum að áfram dragi úr verðbólgunni á næstu 
misserum. Verðbólgumælingin hækkar þó á næstu mánuðum og fer ekki að lækka fyrr en 
eftir að grunnáhrif vegna lækkunar virðisaukaskatts eru dottin út úr 12 mánaða hækkun 
verðlagsins.  

Við eigum von á því að undir lok næsta árs mælist verðbólgan eilítið undir 2,5% 
verðbólgumarkmiðinu. Þá reiknum við með að lækkandi húsnæðisverð og háir vextir haldi 
aftur af hækkun neysluverðsvísitölunnar og eigum ekki von á því að verðbólgan víki verulega 
frá markmiði á næstu árum. Mest allt árið 2009 verður verðbólgan flöktandi í kringum 
verðbólgumarkmiðið.  

 

Mynd 14: Verðbólga – Meðaltal hvers árs 
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Heimild: Seðlabanki Íslands, Greiningardeild Landsbankans 

 

Tími fyrir vaxtalækkun á næsta ári 
Heildareftirspurn í hagkerfinu mun verða mikil á næstu árum. Mikill hagvöxtur endurspeglar 
þó að töluverðu leyti vöxt hagkerfisins þar sem fjárfesting og aðflutningur fólks leikur 
lykilhlutverk. Að okkar mati mun því framleiðsluspenna halda áfram að minnka á næstu 
árum. Hún mun þó ekki hverfa fyrr en árið 2010 samkvæmt spánni. Þrýstingur á verðlag 
verður því aðfram til staðar. Veiking krónunnar mun einnig leiða til einhverra verðhækkana 
að öðru óbreyttu. Við eigum því von á að aðhald peningastefnunnar verði áfram mikið. Á 
fyrri helmingi næsta árs mun þó verða þörf á því að slaka aðeins á klónni því að þrátt fyrir 

Verðbólga hækkar á næstu mánuðum 
en fer svo lækkandi á næstu misserum 

Mikill hagvöxtur er drifinn áfram af 
vexti hagkerfisins þar sem fjárfesting 
og aðflutningur fólks er í 
lykilhlutverki 
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mikil umsvif í efnahagskerfinu kemur stækkun þess í veg fyrir of mikinn þrýsting á verðlag. 
Verðbólga mun falla niður í markmið seint á næsta ári og við eigum von á því að þróun 
stýrivaxta verði nokkurn veginn í takt við nýjustu spá Seðlabankans fram á árið 2009. Þá 
verður á ný kominn töluverður þungi í stóriðjuframkvæmdir og við reiknum með því að 
stýrivöxtum verði þá haldið í 9,5%, að minnsta kosti út árið 2010. 

 

Mynd 15: Stýrivextir 
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Vinnumarkaður á nýjum slóðum 
Að baki miklum hagvexti síðustu ára liggur óvenju mikil fólksfjölgun. Skorti á starfsfólki 
hefur verið mætt með aðfluttu vinnuafli og eru erlendir ríkisborgarar nú um 6% af íbúum 
landsins. Flestir eru útlendingarnir á vinnualdri og er hlutfall þeirra af fólki á vinnumarkaði 
því enn hærra, eða um 10%.  

Hröð fjölgun íbúa veldur því að innlend eftirspurn eykst hratt, þar á meðal spurn eftir 
húsnæði, matvöru og þjónustu af ýmsu tagi. Framleiðsla eykst því til að mæta eftirspurn 
vaxandi mannfjölda og er fólksfjölgunin því í sjálfu sér ákveðinn drifkraftur hagvaxtar. Þótt 
umræðan um vinnumarkaðinn snúist oftast um skort á starfsfólki og verðbólguhættu vegna 
launaskriðs, er ljóst að núverandi umhverfi er að mörgu leyti hagstætt fyrirtækjum landsins. 
Þau geta nú vaxið á heimamarkaði án þess að berjast um markaðshlutdeild og njóta nú 
aukinnar stærðarhagkvæmni. 

Undanfarin 15 ár hefur íbúum að jafnaði fjölgað árlega um 1,1% hér á landi samanborið við 
0,2% í Evrópu í heild. Mest var fjölgunin síðustu tvö árin eða 2,1% og 2,6% og í ár stefnir í 
yfir 2% fjölgun. Nú búa um 21.200 erlendir ríkisborgarar á Íslandi, en auk þess hefur 4.500 
manns verið veitt íslenskt ríkisfang á síðustu 10 árum. 

 

Mynd 16: Fólksfjölgun á Íslandi 1991 til 2007  Mynd 17: Hlutfall erlendra ríkisborgara á Íslandi 
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Skortur á starfsfólki veldur verðbólguþrýstingi 
Árstíðaleiðrétt atvinnuleysi hefur nú mælst lægra en 1,5% í 18 mánuði, en svo lágt 
atvinnuleysi er í raun merki um skort á starfsfólki. Svipað ástand var í síðustu uppsveiflu, en 
þá mældist árstíðaleiðrétt atvinnuleysi undir 1,5% í 17 mánuði samfellt á árunum 2000-
2001. Ljóst er að skortur á starfsfólki veldur launa- og verðbólguþrýstingi, enda keppa 
atvinnurekendur um starfsfólk og þurfa oft að yfirbjóða hver annan til að laða til sín fólk. 
Hærri laun auka framleiðslukostnað fyrirtækjanna sem bregðast gjarnan við með því að 
hækka verð á þeim vörum og þjónustu sem þau framleiða. Mikil og vaxandi innlend 
eftirspurn eykur, eins og kunnugt er, möguleika fyrirtækjanna til að velta slíkum 
kostnaðarhækkunum út í verðlagið.  

Launakostnaður hefur hækkað mun minna en virðist í fyrstu 
Þegar launaþróun er skoðuð á mælikvarða launavísitölu Hagstofunnar virðist mega draga þá 
ályktun að verðbólguþrýstingur frá vinnumarkaði nú sé svipaður og í síðustu uppsveiflu. Á 
síðustu þremur árum hafa dagvinnulaun hækkað um samtals 27% og á síðustu fjórum árum 
um samtals 34%. Í desember 2001 höfðu dagvinnulaun hækkað um samtals 25% á þriggja 
ára tímabili og um rúm 34% á fjögurra ára tímabili.  

 

Framleiðsla eykst til að mæta 
eftirspurn vaxandi mannfjölda 

Fyrirtæki njóta aukinna 
stærðarhagkvæmni og geta vaxið á 
heimamarkaði án þess að berjast um 
markaðshlutdeild 
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Mynd 18: Launahækkanir í tveimur efnahagsuppsveiflum m.v. launavísitölu 
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Það er hins vegar ekki rétt að draga þá ályktun að þróun launavísitölunnar sýni að 
verðbólguþrýstingur sé svipaður nú og áður. Vísitalan er alls ekki hönnuð til að fylgjast með 
verðbólguþrýstingi, heldur kjaraþróun launafólks. Hún fylgir því mánaðarlega þróun 
dagvinnulauna hjá sömu einstaklingum sem eru í sama starfi og þarf alls ekki að 
endurspegla þróun launakostnaðar atvinnurekandans fyrir hverja unna klukkustund eða 
framleidda einingu. Vísitalan mælir auk þess eingöngu launabreytingar fólks sem er eldra en 
17 ára. 

Hagstofan hefur nýlega birt tímaröð fyrir þróun launakostnaðar sem er ágætur mælikvarði á 
verðbólguþrýsting frá vinnumarkaði. Þar er mæld kostnaðarþróun á unna vinnustund eftir 
atvinnugreinum og skiptir þá engu hvort vinnustundin er unnin í dagvinnu eða næturvinnu, 
af sérhæfðu starfsfólki eða ósérhæfðu, barni eða fullorðnum, yfirmanni eða undirmanni. 
Vísitalan fylgir ekki sömu einstaklingunum milli tímabila og nær því að fanga áhrif þeirra 
breytinga sem kunnu að verða á samsetningu starfsfólksins. Slíkar samsetningarbreytingar 
geta varðað aldur, reynslu og menntun, en einnig þjóðerni og kyn.  

Launakostnaðarvísitala Hagstofu Íslands bendir til þess að verðbólguþrýstingur frá 
vinnumarkaði sé nokkuð minni nú en í síðustu uppsveiflu. Það vekur einnig athygli að 
launakostnaður virðist hafa hækkað meira en laun á árunum 1998 til 2001 en minna en 
laun á árunum 2004-2007. Ástæðan kann að vera sú að launaskrið í fjármálageiranum hafi 
verið hlutfallslega meira nú en í síðustu uppsveiflu en launavísitalan nær til þeirrar 
atvinnugreinar á meðan launakostnaðarvísitalan náði einungis til fjögurra atvinnugreina 
(þar til nýlega). 

 

Mynd 19: Hækkun launakostnaðar í tveimur efnahagsuppsveiflum - Kostnaður á klukkustund 
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Sagan er þó ekki öll sögð því í upphafi síðustu efnahagsuppsveiflu (1998-1999) var nokkur 
lægð í byggingariðnaði og launakostnaður að lækka. Árlegar launahækkanir í 
byggingariðnaði náðu hámarki í tæplega 20% árið 2001, sem skýrist m.a. af því að tvær 
kjarasamningsbundnar hækkanir féllu til á 12 mánaða tímabili. Í lok árs 2002 hafði 
launakostnaður í byggingariðnaði hækkað um 48% á þriggja ára tímabili. Því má segja að 
vöxtur launakostnaðar í byggingariðnaði hafi jafnvel verið enn meiri í síðustu uppsveiflu en 
myndin hér fyrir ofan gefur til kynna. Í samanburði við síðustu uppsveiflu sé 
launakostnaðarþrýstingurinn enn sem komið er mun minni í þessari uppsveiflu. 

Miklar breytingar í samsetningu vinnuaflsins 
Samanburður á þróun launa og launakostnaðar veitir góða innsýn í þær 
grundvallarbreytingar sem orðið hafa á íslenskum vinnumarkaði, bæði hvað varðar 
samsetningu vinnuafls og samkeppnisstöðu mismunandi atvinnugreina. Nýjar vísitölur 
Hagstofunnar leyfa slíkan samanburð fyrir fjórar atvinnugreinar en einungis aftur til ársins 
2005. 

Í samgöngum og flutningum hækkuðu laun um 13,6% frá 2. ársfjórðungi 2006 til 2. 
ársfjórðungs 2007, en launakostnaður atvinnurekenda um 7,4%. Munurinn er hvorki meira 
né minna en 6,2% á einu ári. Í byggingariðnaði og mannvirkjagerð hækkuðu laun um 12,4% 
en launakostnaður um 6,7% á sama tíma. Munurinn er 5,7%. Í verslun og ýmissi 
viðgerðaþjónustu hækkuðu laun um 10,4% og launakostnaður um 6,6%, sem þýðir 3,8% 
mismun. Í iðnaði hækkaði launakostnaður 0,8% meira en laun, eða um 11,3% í samanburði 
við 10,5%. Þessi niðurstaða sýnir greinilega erfiða stöðu íslensks iðnaðar sem glímir ekki 
aðeins við hátt gengi krónunnar heldur meiri hækkun launakostnaðar en aðrar 
„sambærilegar” atvinnugreinar.  

 

Mynd 20: Iðnaður  Mynd 21: Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 
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Mynd 22: Verslun og ýmis viðgerðaþjónusta  Mynd 23: Samgöngur og flutningar 
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Skýringin á gríðarlegum mun launaþróunar og launakostnaðarþróunar má finna í breyttri 
samsetningu vinnuafls. Þar vegur þyngst aukin atvinnuþátttaka ungmenna og stóraukin 
þátttaka erlends vinnuafls. Ljóst er að unglingar fylla nú stóran hluta starfa í verslun og 
samgöngum. Erlendir ríkisborgarar eru í dag um 10% af vinnuafli í landinu og því gríðarlega 
mikilvægir í öllum atvinnugreinum, ekki síst í byggingariðnaði. Líklegt er að mikill meirihluti 
erlendra ríkisborgara og ungmenna taki laun samkvæmt töxtum kjarasamninga og að 
yfirborganir og yfirboð launa vegna starfsmannaskorts komi helst fullorðnum Íslendingum til 
góða.  

Samanburðurinn sýnir að launakostnaður fyrirtækja hefur hækkað mun minna en 
launavísitalan gefur til kynna og töluvert minna en í síðustu uppsveiflu. Verðbólguþrýstingur 
frá vinnumarkaði hefur því verið minni en virðist við fyrstu sýn. Þetta er ein skýring þess að 
hraður hagvöxtur síðustu ára hefur rúmast innan hagkerfisins án mikillar spennu. Þótt  
6-11% hækkun launakostnaðar frá 2. ársfjórungi 2006 til sama tíma 2007 geti vart talist 
hófleg hækkun, er ljóst að hækkunin er minni en viðvarandi lágt atvinnuleysi gefur tilefni til 
að ætla. 

Hvert stefnir á vinnumarkaði? 
Enn eru lítil merki um að farið sé að hægjast um á vinnumarkaði, jafnvel þótt 
stóriðjuframkvæmdum á Austurlandi sé senn að ljúka. Í ágúst mældist árstíðaleiðrétt 
atvinnuleysi aðeins um 1% og hafði þá verið nær óbreytt í heilt ár.  

Niðurstöður könnunar meðal 400 stærstu fyrirtækja landsins benda til þess að eftirspurn 
eftir starfsfólki sé mikil í flestum greinum atvinnulífsins. Í maí síðastliðnum töldu 51% 
fyrirtækja að skortur væri á starfsfólki sem er svipuð niðurstaða og á sama tíma á síðasta 
ári. Mestur var skorturinn í fjármálum, verslun og þjónustu en minnstur í byggingastarfsemi 
þar sem „aðeins” 30% fyrirtækja töldu sig búa við skort á starfsfólki. Könnunin verður 
framkvæmd aftur nú í september og gefur þá mikilvægar vísbendingar um framhaldið.  

Því miður nær könnunin einungis aftur til september 2002 og því er engin reynsla komin á 
forspárgildi hennar þegar kemur að viðsnúningi á vinnumarkaði. Í september 2002 mældist 
árstíðaleiðrétt atvinnuleysi 2,8% og var enn á uppleið. Á þeim tíma sýndi könnunin að 17% 
fyrirtækja hugðust fjölga starfsmönnum og 22% fækka. Í september 2003 voru í fyrsta sinn 
fleiri fyrirtæki sem vildu fjölga starfsmönnum (27%) en þau sem vildu fækka (14%) en það 
var ekki fyrr en ári seinna sem skráð atvinnuleysi tók að lækka.. 

 

Mynd 24: Hlutfall fyrirtækja sem vilja fjölga eða fækka starfsmönnum á næstu 6 mán. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

sep. 02 mar. 03 sep. 03 mar. 04 sep. 04 mar. 05 sep. 05 mar. 06 sep. 06 mar. 07

Vilja fjölga starfsmönnum

Vilja fækka starfsmönnum

Heimild: Könnun Capacent Gallup fyrir SA, SÍ og fjármálaráðuneytið 

 

Í lok árs lýkur að mestu framkvæmdum við virkjun og álver á Austurlandi. Um 3.000 manns 
unnu við verkin þegar mest lét, flestir erlendir ríkisborgarar (75%). Við gerum ráð fyrir að 
stór hluti erlendu ríkisborgaranna hverfi aftur til síns heima, en þetta á sérstaklega við um 
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starfsmenn frá Asíu og löndum sem ekki eru hluti af EES. Tölur Hagstofunnar um 
búferlaflutninga staðfesta þetta. Hins vegar sýna tölurnar einnig að fjöldi aðfluttra erlendra 
starfsmanna frá nýjum löndum Evrópusambandsins vegi margfalt upp fjölda þeirra sem 
hverfa heim. Flestir setjast að á höfuðborgarsvæðinu. Alcoa Fjarðaál hefur þegar ráðið 350 
til starfa í álverið á Reyðarfirði og munu alls starfa 400 manns í verinu um næstu áramót.  

Í fjármálageiranum er gríðarleg eftirspurn eftir sérfræðingum en órói á erlendum 
fjármálamörkuðum kann að setja strik í reikninginn hvað varðar frekari vöxt greinarinnar. 
Enn sem komið er er þó ekki ástæða til að ætla að svo verði í bráð.  

Gera má ráð fyrir að skilin á milli vinnumarkaðar á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni 
muni enn aukast á næstu árum. Í fyrsta lagi er útlit fyrir að stærstu fjárfestingar næstu ára, 
hvort sem er í íbúðabyggingum, stóriðju eða opinberum framkvæmdum, verði bundnari 
höfuðborgarsvæðinu en verið hefur. Í öðru lagi mun afleiðinga kvótaskerðingar og frekari 
hagræðingar í sjávarútvegi og fiskvinnslu fyrst og fremst gæta á landsbyggðinni.  

Við gerum áfram ráð fyrir að erlendir ríkisborgarar verði stór hluti vinnuaflsins en teljum að 
almenn atvinnuþátttaka hér á landi hafi náð hámarki og geti ekki aukist svo nokkru nemi. 
Fyrir liggur að mikill skortur er á starfsfólki í ýmis störf sem eru þess eðlis að erfitt er að 
manna þau með erlendum ríkisborgurum. Þetta á við um ýmis ummönnunarstörf og kennslu. 
Ljóst virðist að hlutfallsleg laun þurfa að breytast til að hægt verði að lokka 
íslenskumælandi starfsfólk yfir í slíkar greinar. Þá er öflugri íslenskukennsla væntanlega 
einnig nauðsynleg til að efla virkni vinnumarkaðarins.  

Í hagspánni er gert ráð fyrir að íbúum hér á landi fjölgi um 2,3% á þessu ári og um tæplega 
2% á árunum 2008 og 2009. Eftir það er reiknað með að fólkfjölgun verði nær 10 ára 
meðaltali (1%). Útlit er fyrir að atvinnuleysi verði 1,2% í ár og haldist undir 2% út 
spátímann. 

 

Mynd 25: Skráð atvinnuleysi 
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Fasteignamarkaður á krossgötum 

Fasteignamarkaðurinn hefur tekið aftur við sér á þessu ári eftir nokkurn doða á seinni hluta 
síðasta árs. Í lok árs 2006 fór 12 mánaða nafnhækkun húsnæðisverðs lægst í 4,7% á sama 
tíma og verðbólga var 7,3% og því lækkaði íbúðaverð um 2,4% að raungildi. Síðan þá hefur 
12 mánaða hækkun húsnæðis vaxið hægt og bítandi en í júlí nam hækkunin 12,7% og hefur 
ekki verið hærri í rúmt ár. 

 

Mynd 26: Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu - 12 mán. breytingar 
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Að baki hækkununum er mikill fjöldi kaupsamninga. Í júlímánuði var meðalfjöldi 
kaupsamninga 250 á viku sem er mesti fjöldi frá því í árslok 2004, eftir að samkeppni banka 
og Íbúðalánasjóðs hófst með lækkun vaxta og hækkun veðhlutfalla. Síðustu vikur hefur 
meðalfjöldi kaupsamninga verið tæplega 200 en það eru tvöfalt fleiri samningar en gengu í 
gegn í viku hverri fyrir um ári síðan. 

 

Mynd 27: Fasteignamarkaðurinn á höfuðborgarsvæðinu – 4 vikna meðalvelta samninga 

0

50

100

150

200

250

300

jan. 04 júl. 04 jan. 05 júl. 05 jan. 06 júl. 06 jan. 07 júl. 07

Heimild: Fasteignamat ríkisins 

 

Eftirspurn úr nýjum áttum 
Ein af ástæðunum fyrir því að húsnæðisverð hefur haldið áfram að hækka undanfarið er sú 
gríðarlega fólksfjölgun sem hefur átt sér stað hérlendis á síðustu árum. Árið 2005 voru 
erlendir aðfluttir ríkisborgara umfram brottflutta yfir 3.700 talsins. Á árinu 2006 voru þeir 
rúmlega 5.500 og á fyrri helmingi þessa árs 2.646 samkvæmt gögnum Hagstofunnar. Sífellt 
fleiri erlendir ríkisborgarar, sem hafa komið til landsins, eru farnir að koma sér betur fyrir og 
jafnvel sækja fjölskyldur sínar frá heimalandinu. Þannig eykst eftirspurn þeirra eftir eigin 
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húsnæði en leigumarkaður á Íslandi er mjög takmarkaður í samanburði við það sem þekkist 
erlendis. Á síðasta ári var fólk með erlent ríkisfang um 4% af viðskiptavinum Íbúðalánasjóðs.  

Mikill hagnaður í byggingariðnaði 
Fasteignaverð hefur rúmlega tvöfaldast á síðustu 5 árum. Á sama tíma hefur 
byggingarkostnaðar á mælikvarða byggingavísitölu hækkað um þriðjung. Hagnaður hefur því 
aukist mikið í byggingariðnaði. Gallinn við byggingavísitöluna er hins vegar sá að í henni er 
ekki tekið tillit til lóðakostnaðar sem hefur aukist mjög og vísitalan ofmetur því 
hagnaðaraukningu í greininni. Sé lóðakostnaður tekinn með í reikninginn er 
kostnaðaraukningin mun meiri en þó langt frá hækkun fasteignaverðs.  

 

Mynd 28: Vísitölur byggingarkostnaðar og íbúðaverðs - jan. 02 = 100 
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Á meðan hagnaðarvon byggingafyrirtækjanna er eins mikil og raunin er í dag má gera ráð 
fyrir því að framboð verði áfram mikið. Fyrirtækjasvið Landsbankans er um það bil að ljúka 
viðamikilli könnun á líklegu framboði íbúðarhúsnæðis á næstu fjórum árum. Könnunin nær 
annars vegar til sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og hins vegar til þeirra sveitarfélaga 
sem eru í innan við klukkustundar akstursfjarlægð frá Reykjavík („svæðið í kring“). Könnunin 
byggir á samantekt opinberra upplýsinga frá sveitarfélögum og byggingarverktökum en auk 
þess hafa sérfræðingar á fyrirtækjasviði lagt eigið mat á áreiðanleika upplýsinganna. 
Niðurstöður benda til þess að um 3.000 nýjar íbúðir verði tilbúnar á höfuðborgarsvæðinu á 
þessu ári og um 1.100 á svæðinu í kring. Samkvæmt þessu verður metframboð nýrra íbúða 
og rímar niðurstaðan vel við áður birtar upplýsingar frá Hagstofu Íslands um fjölda íbúða í 
byggingu í upphafi árs. Útlit er fyrir að framboð nýrra íbúða aukist enn á árunum 2008 og 
2009 og að það þurfi að minnsta kosti 20.000 nýja íbúa inn á svæðið til að fylla þær íbúðir. 
Þótt vissulega megi gera ráð fyrir mikilli fólksfjölgun á Stór-Reykjavíkursvæðinu teljum við 
ólíklegt að hún verði svo mikil. Samkvæmt þessu hefur því myndast veruleg hætta á 
offramboði á íbúðamarkaði.  

 

Í fyrra voru 4% viðskiptavina 
Íbúðalánasjóðs erlendir ríkisborgarar 

Veruleg hætta á offramboði hefur 
myndast á íbúðamarkaði á 
höfuðborgarsvæðinu 
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Mynd 29: Nýbyggðar íbúðir á markað á höfuðborgarsvæðinu 
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Tregbreytanlegt framboð en kvik eftirspurn 
Til skamms tíma er framboð á íbúðum í eðli sínu tregbreytanlegt. Það tekur tíma að 
undirbúa og byggja hús frá grunni og því er framboðshliðin sein að bregðast við breyttum 
markaðsaðstæðum. Eftirspurnarhliðin er aftur á móti mjög kvik en ákvörðun um íbúðarkaup 
getur með auðveldari hætti verið flýtt eða frestað. Nýir íbúðareigendur geta búið lengur í 
heimahúsum eða komið sér fyrir í leiguíbúð til bráðabirgða ef markaðsaðstæður eru þeim 
óhliðhollar. Þannig geta óvæntar breytingar í eftirspurn, eins og áttu sér stað þegar 
bankarnir buðu upp á 100% lán í fyrsta sinn, valdið því að byggingafyrirtæki geta ekki 
svarað eftirspurninni nema með nokkurri töf. Segja má að núverandi uppsveifla í 
íbúðabyggingum sé svar við þeirri uppsveiflu í eftirspurn sem hófst fyrir um 3 árum síðan en 
hefur nú dalað nokkuð. Eftirspurnarhliðin er því mikilvægasti áhrifaþátturinn á 
fasteignaverð til skemmri tíma en þegar til lengdar lætur er það hins vegar framboð á nýju 
húsnæði sem ræður þróuninni. 

Á undanförnum árum hefur byggingatími styst um helming en um það var nánar fjallað í 
úttekt okkar á fasteignamarkaði sem kom út um mitt ár 2005. Mikið hefur dregið saman 
með fjölda íbúðarhúsa í byggingu og fjölda þeirra íbúða sem lokið er við árlega. Við höfum 
því áætlað að byggingatími hafi styst úr því að vera 2-2½ ár á tímabilinu 1970-1990 í 1-
1½ frá því um 2000. Slík stytting á meðalbyggingartíma felur að sjálfsögðu í sér 
umtalsverða framleiðniaukningu í byggingariðnaði en jafnframt eykst viðbragðsflýtir 
fasteignamarkaðarins. 

Fjármögnun húsnæðiskaupa dýrari en áður 
Vextir af íbúðalánum hafa hækkað töluvert á árinu samfara því að veðhlutfall lánanna hefur 
almennt verið lækkað úr 90-100% í 80% af virði eignarinnar. Verðtryggðir vextir íbúðalána 
fóru lægst í 4,15% haustið 2004 og voru á bilinu 4,7%-5,0% í ársbyrjun 2007. Á 
sumarmánuðum hafa vextir hækkað enn frekar og bjóðast nú lægstir 4,85% hjá 
Íbúðalánasjóði fyrir lán með uppgreiðsluálagi. Vextir bankanna eru á bilinu 5,4%-5,95%.1 
Við vaxtabreytingu frá 4,15% í núverandi vaxtastig hefur ársgreiðslubyrði af einni milljón 
króna hækkað úr rúmum 51.600 krónum í 64.600 krónur, eða um 25%. Þar af veldur 
vaxtahækkunin frá upphafi þessa árs rúmlega 11% hækkun greiðslubyrði. Þetta er fjárhæð 
sem lántakendur finna fyrir og því ætti hún að öllu jöfnu að draga úr kaupgetu og umsvifum 
á fasteignalánamarkaði. Þrátt fyrir að greiðslubyrðin hafi aukist um 11% frá áramóum 
virðast lántakendur þó ekki hafa dregið úr lántökum heldur þvert á móti tekið 75% fleiri lán 

                                                      
1 Landsbankinn 5,4% - Glitnir 5,9% - SPRON og Kaupþing 5,95% 

Núverandi uppsveifla í 
íbúðabyggingum er svar við aukinni 
eftirspurn sem hófst fyrir um 3 árum 

Greiðslubyrði af einni milljón króna 
hefur hækkað um 25% frá því hún 
var lægst 
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nú á sumarmánuðum en á fyrstu þrem mánuðum ársins. Raunar kom töluverður hluti 
vaxtahækkunarinnar frá því um áramótin fram nú í ágústmánuði og gæti því átt eftir að 
hafa frekari áhrif á næstu mánuðum. Á sama tíma hefur meðalupphæð hvers samnings 
hækkað um tæp 12% sem er lítillega umfram hækkun fasteignaverðs á tímabilinu.  

Fasteignaverð hefur hækkað umfram kaupgetu 
Sígildur mælikvarði á verðlagningu fasteignamarkaðar er hlutfall fasteignaverðs og launa. 
Sökum þeirra grundvallarbreytinga sem orðið hafa á aðgengi íslenskra heimila að 
lánsfjármagni gefur þessi mælikvarði ekki góða mynd af íslenska fasteignamarkaðinum. Við 
höfum því reiknað mælikvarðann kaupgetu frá árinu 1990 og tökum þá tillit til þróunar 
launa auk lánskjara (aðgangi að lánsfé, hámark lánstíma og þróun vaxta). Nánar var fjallað 
um aðferðafræðina við útreikning kaupgetu í sérriti Greiningardeildar Fasteignamarkaður á 
fleygiferð frá maí 2005. 

Á mælikvarða hlutfalls fasteignaverðs og kaupgetu er fasteignaverð nú hærra en það hefur 
verið frá árinu 1993. Fasteignaverð samkvæmt þessum mælikvarða er nú töluvert hærra en 
meðaltal áranna 1990-2007 og hefur farið hækkandi undanfarna mánuði. Þetta má bæði 
rekja til hækkunar fasteignaverðs auk þess sem nær samfelldur vöxtur kaupgetu hefur að 
mestu leyti stöðvast frá ársbyrjun 2006. Þrátt fyrir vaxandi kaupmátt á tímabilinu þá vegur 
hækkun vaxta á íbúðalánum upp á móti og kaupgetan hefur lítið breyst. 

 

Mynd 30: Hlutfall fasteignaverðs og kaupgetu 
 

 Mynd 31: Kaupgeta út frá launum, vöxtum og lánstíma  
              - 3ja mán. meðaltal 
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Spáum veislulokum á næsta ári 
Við höfum um nokkurt skeið spáð því að verulega muni draga úr þenslu á fasteignamarkaði, 
bæði hvað varðar verðþróun og nýbyggingar. Þessir þættir fylgjast að, eins og fram hefur 
komið, því ef fasteignaverð lækkar að ráði þá dregur úr hagnaðarvon byggingafyrirtækja og 
þar með framboði á nýbyggingum. Nú er svo komið að boginn fer að verða spenntur til fulls. 
Þegar mikið framboð, hækkandi vextir og erfiðara aðgengi að lánsfé spila saman bendir flest 
til þess að veislunni fari að ljúka. Fyrirliggjandi hagvísar benda þó ekki til þess að það verði 
alveg á næstunni. Því teljum við að verð hækki áfram en nái hámarki um mitt næsta ár. 

Við gerum ráð fyrir að aukið framboð nýrra fasteigna og skert kaupgeta fasteignakaupenda 
valdi viðsnúningi í verðþróun fasteigna um mitt næsta ár. Þá sé líklegast að fasteignaverð 
taki að síga þannig að hækkun ársins í ár gangi að mestu til baka. Við þessa leiðréttingu 
ætti að nást meira jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar á fasteignamarkaði. Í kjölfarið 
má búast við hægri verðhækkun á árunum 2010-2011 í takt við almennar verðlagshækkanir. 
Húsnæðisverð ætti því að ná núverandi styrk á fáeinum árum. 

Hlutfall fasteignaverðs og kaupgetu 
hefur ekki verið hærra í rúman áratug 

Margt bendir til þess að veislunni fari 
brátt að ljúka 

Við reiknum með að verð hækki fram 
á næsta ár en svo verði viðsnúningur í 
verðþróuninni 
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Vert er að telja upp mikilvægustu áhrifaþættina sem við teljum að muni styðja við 
fasteignaverð og koma í veg fyrir miklar verðlækkanir: 

− Í fyrsta lagi er kaupmáttur í sögulegum hæðum í dag og virðist ekki stefna í að á 
því verði breyting á næstunni.  

− Í öðru lagi gerum við áfram ráð fyrir fullri atvinnu. 

− Í þriðja lagi hefur mikil fólksfjölgun undanfarinna ára skapað aukna eftirspurn eftir 
húsnæði. Við gerum ráð fyrir því að góð skilyrði á vinnumarkaði muni áfram draga 
að erlent vinnuafl. 

− Í fjórða lagi er eiginfjárstaða í byggingariðnaði almennt sterk. 

− Í fimmta lagi virðist ljóst að hátt vaxtastig á fasteignaveðlánum í dag er 
tímabundið og mun lækka á næstu árum (2-3 ár). 

 

Tafla 2: Helstu áhrifaþættir fasteignaverðs á höfuðborgarsvæðinu 2008-2010 
Þættir sem draga niður fasteignaverð Þættir sem styðja við fasteignaverð 
Framboðshliðin Framboðshliðin 
Framboð nýrra íbúða í sögulegu hámarki 
Fasteignaverð er töluvert hærra en byggingakostnaður  
         að meðtöldu lóðaverði 

Eiginfjárstaða í byggingariðnaði er almennt góð og því minni hætta  
           á að nýjar íbúðir verði seldar í stórum stíl á niðursettu verði 

    
Eftirspurnarhliðin Eftirspurnarhliðin 
Hækkun vaxta á fasteignaveðlánum Kaupmáttur er hár og vex hröðum skrefum 
Hertar útlánareglur bankanna og lækkun hámarks veðhlutfalla Hátt atvinnustig og atvinnuástand almennt gott 
Erfið innkoma yngstu kynslóðarinnar Mikil fólksfjölgun sem ekki sér fyrir endann á 
 Til millilangs tíma (eftir 2-3 ár) er líklegt að vextir fasteignalána 

lækki 
Heimild: Greiningardeild Landsbankans 
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Peningastefnan í ljósi reynslunnar 

Nú er stóriðjuuppsveiflan, sem hófst á árunum 2002-03 með stækkun Norðuráls og 
byggingu álversins í Reyðarfirði, um það bil að renna sitt skeið. Þá er gott tækifæri til að 
staldra við og reyna að draga lærdóm af því sem gerst hefur á efnahagssviðinu á þessum 
tíma. Þetta er ekki hvað síst mikilvægt vegna þess að sú spá sem hér liggur fyrir gerir ráð 
fyrir að önnur stóriðjuuppsveifla standi nú fyrir dyrum, þó að umfangið að þessu sinni verði 
líklega heldur minna en síðast.  

En þó að tímasetning stóriðjuframkvæmdanna rammi með ákveðnum hætti síðustu 
hagsveiflu vel inn er deginum ljósara að þessar framkvæmdir einar og sér segja ekki alla 
söguna. Raunar má segja að síðustu fjögur árin eða svo hafi í efnahagslegu tilliti verði eitt 
viðburðaríkasta tímabil íslenskrar hagsögu. Í því sambandi skiptir eftirfarandi sennilega 
mestu máli:  

− Umbylting húsnæðislánakerfisins og innkoma bankanna á fasteignalánamarkaðinn. 

− Alþjóðavæðing íslensku fyrirtækjanna, sérstaklega vöxtur fjármálastofnana á 
erlendum mörkuðum. 

− Tilkoma jöklabréfa og erlend verðbréfafjárfesting í krónum. 

− Flæði erlends vinnuafls og mikil fólksfjölgun í kjölfarið. 

− Breytingar á sköttum, sérstaklega lækkun tekjuskatta í upphafi og um miðbik 
hagsveiflunnar og síðan lækkun á matarskatti fyrr á þessu ári. 

Við þessar aðstæður hefur síðan staðið yfir ein umfangsmesta tilraun á sviði hagstjórnar hér 
á landi í tengslum við uppbyggingu sjálfstæðs Seðlabanka sem býr við þröngt skilgreint 
verðbólgumarkmið.  

Peningar á hverju strái 
Þessu til viðbótar hafa alþjóðlegar aðstæður verið óvenjulegar. Fyrst ber að nefna miklar 
breytingar í heimsbúskapnum sem tengjast hraðri uppbyggingu í Asíu, sérstaklega í Kína og 
á Indlandi, sem á nokkrum árum hefur breytt hagrænum valdahlutföllum með ýmsum hætti. 
Hinn gífurlegi hagvöxtur í þessum risastóru hagkerfum hefur að verulegu leyti fundið sér 
farveg inn á neytendamarkaði í Bandaríkjunum og Evrópu jafnframt því sem uppbyggingin í 
þessum nýmarkaðsríkjum hefur kallað á eftirspurn eftir tæknivörum og tækniþekkingu. 
Vöxturinn hefur einnig aukið mjög eftirspurn eftir hrávörum og hefur verð þeirra haldist í 
hámarki.  

Samhliða hagstæðu efnahagsástandi í heiminum sem rekja má til þessarar þróunar voru 
fjármálaskilyrði í heiminum óvenjulega hagstæð lengi vel. Seðlabanki Bandaríkjanna (Fed) 
hóf að lækka stýrivexti í ársbyrjun 2001 m.a. vegna þess að á þeim tíma var jafnvel talið að 
tilflutningur á framleiðslustarfsemi frá iðnríkjunum til nýmarkaðsríkja á borð við Kína gæti 
komið af stað efnahagskreppu heima fyrir. Grunnvextir í Bandaríkjunum fóru lægst í 1% um 
mitt ár 2003 og höfðu þá ekki verði jafnlágir síðan í byrjun sjöunda áratugarins. Það var 
síðan ekki fyrr en í september 2004 sem vextir fóru hækkandi á nýjan leik eftir að 
Seðlabankinn í Bandaríkjunum hækkaði stýrivexti um 25 punkta.  

Afleiðing af þessum óvenjulega hægstæðu fjármálaskilyrðum var meðal annars sú að 
fasteignaverð víða um heim, m.a. í Bandaríkjunum fór ört hækkandi. Þar í landi hækkaði 
verðlag fasteigna á tímabilinu 2002 til loka árs 2006 um tæp 80% og í Bretlandi nam 
hækkunin rúmun 80% á sama tímabili. 

 

Í efnahagslegu tilliti hafa undanfarin 
fjögur ár verði eitt viðburðaríkasta 
tímabil íslenskrar hagsögu 

Hröð uppbygging í Asíu, einkum Kína 
og Indlandi, hefur breytt hagrænum 
valdahlutföllum í heiminum 
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Mynd 32: Fasteignaverð í nokkrum löndum, 2000=100 
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Auðvelt aðgengi að fjármagni og mikil samkeppni lánastofnana stuðlaði mjög að 
húsnæðisuppsveiflunni í Bandaríkjunum sem að töluvert miklu leyti hélt uppi hárri 
einkaneyslu og mikilli innflutningseftirspurn. Ein af birtingarmyndum þessarar útlánaþenslu 
vestanhafs var þróun ótryggra (sub-prime) húsnæðislána sem leika aðalhlutverkið í þeirri 
lausafjárkreppu sem fjármálakerfi heimsins glímir nú við. 

Í grunninn má segja að tímabilið frá 2002 allt þar til á síðasta ári hafi einkennst af 
óvenjumikilli áhættusækni á þróuðum fjármálamörkuðum. Óvenjulega lágt vaxtastig hafi 
hrundið af stað sókn í umframarðsemi sem m.a. fólst í því að þróa nýjar fjármálaafurðir og 
sækja inn á ný markaðssvæði sem fjárfestum á Vesturlöndum voru áður framandi. Íslensku 
jöklabréfin eru mjög gott dæmi um þessa þróun.  

Seðlabankinn grípur til sinna ráða 
Strax í upphafi stóriðjuppsveiflunnar hér heima fyrir lá fyrir að Seðlabankinn myndi gera allt 
sem í hans valdi stæði til þess að koma í veg fyrir að verðbólgan færi úr böndum. Lagalegt 
hlutverk bankans er enda mjög skýrt og stjórnendum bankans eðlilega annt um að almennur 
trúverðugleiki skapaðist um hið tiltölulega unga fyrirkomulag í peningamálum. Mikil áhersla 
var lögð á það í málflutningi bankans að sú áraun sem stóriðjuframkvæmdirnar myndu 
verða á hagkerfið væri fyrirsjáanleg og því væri unnt að bregðast við henni fyrirfram. 
Verðbólgumarkmiðinu stafaði því ekki eins mikil hætta af ástandinu. Vorið 2004 greip 
Seðlabankinn svo til stýrivaxtahækkunar, en spá bankans gaf þá til kynna að verðbólga yrði 
um 3% í árslok 2005.  

Það sem síðan gerðist er vel þekkt. Stýrivextir hækkuðu hratt og voru komnir í 10,5% í lok 
árs 2005, rétt um það bil þegar þungi stóriðjuframkvæmdanna var að ná í hámarki. Á 
þessum tíma voru áhrif kerfisbreytinganna á húsnæðismarkaði að koma fram með fullum 
þunga með mikilli hækkun fasteignaverðs og hratt vaxandi einkaneyslu. Viðskiptahalli jókst 
mikið og stefndi í stærðir sem vart höfðu áður sést í íslenskum hagtölum. Þá verðbólgu, sem 
fylgdi, mátti nær eingöngu rekja til hækkandi húsnæðisverðs og var af hálfu Seðlabankans 
túlkuð með nákvæmlega sama hætti og aðrar verðbreytingar. Því brást bankinn við með 
öflugri hækkun stýrivaxta.  

Eftir á að hyggja má velta því fyrir sér hvort viðbrögð Seðlabankans við þessari þróun voru 
hin réttu. Fyrir lá að töluvert mikil eftirspurnarþensla var að byggjast upp í hagkerfinu vegna 
mikilla umsvifa, ekki bara í stóriðjugreinunum heldur á öllum sviðum í hagkerfinu. Hækkun á 
skammtímavöxtum er vissulega til þess fallin að hækka að nokkru leyti fjármagnskostnað 
bæði fyrirtækja og heimila og dregur því að einhverju leyti úr innlendri eftirspurn eins og til 
er ætlast. Hins vegar verður ekki litið fram hjá því að aðstæður á íslenskum fjármálamarkaði 
eru á margan hátt ólíkar því sem gengur og gerist í löndum með sambærilegt fyrirkomulag 
peningamála. Í því sambandi skiptir umfang verðtryggðra skuldbindinga hjá heimilum og 

Tímabilið frá 2002, þar til á síðasta 
ári, hefur einkennst af óvenjumikilli 
áhættusækni 

Aðstæður á íslenskum 
fjármálamarkaði eru að mörgu leyti 
ólíkar því sem gengur og gerist 
erlendis 
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fyrirtækjum mestu máli en slíkt fyrirkomuleg er nánast einsdæmi í heiminum. Í annan stað 
má nefna mikla útbreiðslu gengistryggðra lána, sérstaklega hjá fyrirtækjum. Áhrif 
skammtímanafnvaxta á heildareftirspurnina verða því óhjákvæmilega miklu mun minni hér á 
landi en í flestum öðrum löndum. Vaxtaleiðin skilar því litlum árangri í miðlun 
peningastefnunnar eins og það er kallað.  

Á sama tíma og umbylting íbúðalánamarkaðarins stóð sem hæst voru áhrif jöklabréfanna á 
vexti og gengi krónunnar að koma fram með fullum krafti. Langtímaraunvextir fóru 
lækkandi á sama tíma og Seðlabankinn hækkaði stýrivexti af miklum krafti til þess að hemja 
innlenda eftirspurn.  

 

Mynd 33: Þróun stýrivaxta og ávöxtun verðtryggðra skuldabréfa 
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Eins og öllum er kunnugt höfðu aðgerðir Seðlabankans fyrst og fremst áhrif á gengi 
krónunnar sem hækkaði jafnt og þétt á þessu tímabili en gengisvísitalan náði lágmarki í 
nóvember 2005 í 100,6 stigum. Hækkun raungengis á þeim tímapunkti nam tæpum 25% 
miðað við sögulegt meðaltal áranna 1990 - 2005.  

Seðlabankinn hefur alla tíð lagt áherslu á að miðlun peningastefnunnar um gengisfarveginn 
sé ekki síður mikilvæg en farvegur vaxta. Hátt raungengi skapi fyrtækjum kostnaðarlegt 
aðhald og beini innlendri eftirspurn að innflutningi, eða út úr landinu eins og það er kallað, 
þar sem hlutfallslegt verði innfluttra vara lækki miðað við innlenda framleiðslu.  

Á móti þessum rökum hefur verið bent á að hátt gengi krónunnar bitni fyrst og fremst á 
samkeppnisstöðu útflutningsfyrirtækja sem oft á tíðum búa við erfið starfsskilyrði að öðru 
leyti, svo sem staðsetningu úti á landi. Þar megi lítið út af bregða til þess að 
atvinnureksturinn verði fyrir skakkaföllum og fyrirtækin séu ekki í aðstöðu til þess að 
bregðast við með skjótum hætti þegar gengisáhrif dynja yfir. Staða fiskvinnslu- og 
ferðaþjónustufyrirtækja er gott dæmi um þetta. Þar hafa komið fram áhyggjur um að 
langvarandi raungengishækkun leiði til þess að starfsemi sem við eðlilegar aðstæður gæti 
skilað viðunandi arðsemi leggist af eða verði flutt úr landi þar sem framleiðslukostnaður er 
lægri. Vissulega mætti halda því fram að ekki sé hægt að kenna Seðlabankanum um hvaða 
fyrirtæki komast af og hver ekki. Hans hlutverk sé eingöngu að tryggja efnahagslegan 
stöðugleika og til þess að ná því markmiði þurfi ef til vill að færa fórnir sem geta verið 
sársaukafullar. Það er því þeim mun mikilvægara að sú stefna, sem Seðlabankinn tekur 
hverju sinni, sé vel grunduð.  

Húsnæðisverð og verðbólga 
Samkvæmt þeim markmiðum sem Seðlabankanum hafa verið sett ber honum að stuðla að 
stöðugu verðlagi í landinu. Í því sambandi er miðað við að hækkun neysluverðs sé því sem 
næst 2,5% á ári. Þetta kann að hljóma einfalt og skýrt og á margan hátt má segja að svo sé. 

Áhrif jöklabréfanna á vexti og gengi 
krónunnar komu fram á sama tíma og 
umbylting íbúðarlánamarkaðarins stóð 
sem hæst 

Langvarandi raungengishækkun getur 
orðið til þess að viss starfsemi leggist 
af eða flytjist úr landi 
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Verðbólga og baráttan gegn henni hefur á síðustu tveimur áratugum eða svo verið mjög 
ofarlega á blaði yfir þær meinsemdir sem hagfræðingar hafa beint spjótum sínum að. Að 
hluta má rekja þessa afstöðu til neikvæðrar reynslu mjög margra landa, þ.á.m. Íslands, af 
óábyrgri efnahagsstefnu og ríkisafskiptum um margra áratuga skeið á síðustu öld sem leiddi 
til langvarandi óðaverðbólgu og efnahagserfiðleika. Einnig kann að skipta máli hversu 
útbreidd notkun á almennri neysluverðsvísitölu er orðin, þar sem einungis er litið á 
heildarniðurstöðuna en lítið sem ekkert hugað að því hvernig breytingarnar eru samsettar. 
Sú hætta sem í þessu er fólgin er einfaldlega sú að ekki sé gerður greinarmunur á 
verðbreytingum sem eiga sér eðlilegar skýringar og ógna ekki efnahagslegum stöðugleika og 
almennri verðbólgu.  

Ágætis dæmi um þennan vanda er hækkun fasteignaverðs hér á landi á síðustu árum í 
kjölfar mikilla breytinga á fyrirkomulagi fasteignalána og áhrifum þess á verðlag eins og það 
er mælt með vísitölu neysluverðs. Á þeim 36 mánuðum sem liðnir eru frá því þessar 
breytingar komu fram hefur fasteignaliður vísitölunnar hækkað um rúm 66% en 
neysluverðsvísitalan hækkað um 19,5% þegar litið er fram hjá áhrifum af lækkun 
matarskattsins í byrjun mars sl. Án húsnæðisverðs nemur hækkun vísitölunnar á tímabilinu 
10,1% sé litið framhjá VSK breytingunni. Fært til árshækkunar nemur því verðbólgan á þessu 
tímabili 6,1% eða 3,3% eftir því hvort húsnæðisliðurinn er tekinn með í reikninginn eða 
ekki. Gengi krónunnar hefur á þessum tíma sveiflast mikið ýmist til styrkingar eða veikingar.  

 

Mynd 34: Vístala neysluverð - 12 mánaða breyting án lækkunar VSK í mars 2007 
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Án þess að hér sé ætlunin að rekja í smáatriðum ástæðurnar fyrir þeirri hækkun sem orðið 
hefur á fasteignaverðlagi í landinu liggur ljóst fyrir að breyting á verðlagi fasteigna hér á 
landi er að mestu leyti varanleg og mun ekki ganga til baka nema að litlu leyti. Að vísu gerir 
sú hagspá sem hér liggur fyrir og nær til ársins 2010 ráð fyrir að fasteignaverð muni lækka 
nokkuð frá því sem nú er. Meginástæða fyrir þeirri lækkun er tímabundið offramboð á 
íbúðamarkaði sem smátt og smátt mun að okkar mati koma í ljós á næsta ári. En þó að þessi 
spá rætist að fullu breytir það litlu varðandi þá hliðrun sem orðið hefur á hlutfallslegu 
verðlagi fasteigna miðað við annað verðlag í landinu. Það er því ekki rökrétt að skilgreina 
verðhækkanir á fasteignamarkaði á undanförnum árum sem verðbólgu sem Seðlabankinn 
eigi að bregðast við af fullum krafti.  

Strangt til tekið má ef til vill segja að lögin um Seðlabankann (nr. 36/2001) hreinlega bindi 
hendur stofnunarinnar í þessum efnum þar sem í 3. grein laganna segir: „Meginmarkmið 
Seðlabanka Íslands er að stuðla að stöðugu verðlagi.“ Hversu mikið er hægt að lesa í þessa 
einstöku lagagrein skal ósagt látið, en óneitanlega býður framsetning af þessum toga heim 
hættunni á vissum ósveigjanleika sem getur hreinlega verið hamlandi fyrir framkvæmd 
skynsamlegrar hagstjórnar.  

Hætt er við að ekki sé gerður 
greinarmunur á einstökum 
verðbreytingum sem verða af 
eðlilegum orsökum og almennri 
verðbólgu 

Breyting á verðlagi fasteigna hér á 
landi er að mestu leyti varanleg 

Órökrétt er að skilgreina hliðrun á 
hlutfallslegu verðlagi fasteigna sem 
verðbólgu sem brugðist er við af 
fullum krafti 
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Stóriðjuuppsveifla – taka 2 
Það dylst engum, sem fylgst hefur með þróun þjóðfélags- og efnahagsmála hér á landi, 
hversu gífurleg breyting hefur orðið á samsetningu mannfjöldans á síðustu árum. Í upphafi 
hagsveiflunnar árið 2002/2003 voru 10.200 útlendingar búsettir hér á landi og þar af var 
stór hluti stafandi í fiskvinnslu. Í júlí síðastliðnum var þessi fjöldi kominn í 21.200 og hlutur 
útlendinga í vinnuaflinu var kominn í 10% sem er býsna hátt á alþjóðlegan mælikvarða. 
Tölur um fólksfjölda bera þessari breytingu einnig vitni og hefur þjóðinni fjölgað 
hlutfallslega meira í þessari uppsveiflu en dæmi eru um í langan tíma. 

Að baki þessari þróun býr að sjálfsögðu mikil eftirspurn hér innanlands eftir vinnuafli vegna 
mikilla umsvifa í efnahagslífinu. Ekki aðeins eru umsvifin mikil, þau beinast í ríkum mæli að 
atvinnugreinum þar sem vinnuaflsnotkun er tiltölulega mikil eins og t.d. í byggingariðnaði 
og tengdum iðngreinum. Á sama hátt hafa hækkandi ráðstöfunartekjur aukið eftirspurn eftir 
þjónustustarfsemi af ýmsum toga sem erfitt hefur verið að manna með innlendu vinnuafli 
hingað til.  

Þessi alþjóðavæðing á vinnumarkaði, sem hér hefur átt sér stað, er á engan hátt bundin við 
Ísland. Þvert á móti má sjá þessi einkenni víðast hvar í iðnríkjunum í kjölfar aukins frelsis og 
hratt vaxandi alþjóðavæðingar og hafa íslensk fyrirtæki aðlagað sig að þessum nýju 
aðstæðum með miklum hraða. Í síðustu hagsveiflu, sem lauk árið 2002, mátti greina sterk 
áhrif innflutts vinnuafls, sérstaklega í byggingariðnaði á árunum 1999/2000 þegar þenslan 
var í hámarki. Þegar síðan dró úr efnahagsumsvifum á árunum 2001 – 2003 hægði verulega 
á innstreymi erlends vinnuafls.  

 

Mynd 35: Fjöldi erlendra ríkisborgara á Íslandi 
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Nú er útlit fyrir að annað verði uppi á teningnum. Í fyrsta lagi virðist sem eftirspurn eftir 
vinnuafli verði áfram mikil þó að umfangsmestu framkvæmdunum í tengslum við stóriðjuna 
sé um það bil að ljúka. Hagspá Landsbankans fyrir næstu þrjú ár gerir ráð fyrir því að þegar á 
næsta ári aukist fjárfesting á nýjan leik eftir mikinn samdrátt á þessu ári. Ekki aðeins er 
reiknað með áframhaldandi stóriðjuframkvæmdum heldur liggur fyrir að fjárfesting í 
íbúðarhúsnæði verður áfram mikil auk þess umfangsmiklar opinberar framkvæmdir standa 
fyrir dyrum. Þessu til viðbótar má nefna stór verkefni á vegum einkaaðila sem koma til með 
að standa yfir allt spátímabilið. Það er því ekki að sjá að mikill samdráttur verði í 
vinnuaflseftirspurn á næstu árum heldur þvert á móti höfum við gert ráð fyrir því að árleg 
aukning vinnuafls á næstu tveimur til þremur árum verði áþekk og verið hefur síðustu tvö 
árin.  

Hér birtast í raun samfélagsleg og efnahagsleg umskipti sem Íslendingar hafa ekki upplifað 
áður. Svo virðist sem stór hluti, jafnvel meirihluti, þeirra útlendinga sem hingað hafa komið 
hyggist taka hér upp fasta búsetu. Eftirspurn eftir fasteignum og fjölgun barna af erlendum 

Landsmönnum hefur fjölgað 
hlutfallslega meira í þessari uppsveiflu 
en dæmi eru um í langan tíma 

Ekki er að sjá að mikill samdráttur 
verði í vinnuaflseftirspurn á næstu 
árum 
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uppruna í skólum landsins bendir eindregið til þess að svo sé. Verði þetta raunin má líkja 
þessu við varanlega hliðrun á framboðs- og eftirspurnarhlið hagkerfisins í átt til aukinnar 
framleiðslugetu. Hvort breytingu af þessum toga fylgi jafnframt jákvæð framleiðniáhrif skal 
ósagt látið en óneitanlega kallar jafn róttæk breyting á grunngerð samfélagsins á töluvert 
rask á meðan hún gengur yfir.  

Þjóðfélagsbreytingum af þessu tagi fylgja óhjákvæmilega mikil umsvif sem erfitt getur verið 
að aðgreina frá hefðbundinni hagsveiflu. Sennilega hafa áhrifin verið mest á 
fasteignamarkaði þar sem skortur á virkum leigumarkaði hér á landi kemur í veg fyrir að þeir 
sem koma nýir inn á markaðinn geti fundið sér tímabundna búsetu í leiguhúsnæði þar til 
endanlega kemur í ljós hvort um fasta búsetu verður að ræða. Hver hin réttu 
hagstjórnarviðbrögð eiga að vera getur verið snúið að segja til um og hér á svo sannarlega 
við hið fornkveðna að auðvelt sé að vera vitur eftir á. 

Í vissum skilningi hefur hingað til verið gengið út frá því að erlent vinnuafl hafi fyrst og 
fremst gegnt því hlutverki að milda áhrif uppsveiflunnar á vinnumarkaði og halda aftur að 
launaskriði, sérstaklega í byggingariðnaði. Þegar uppsveiflunni yrði lokið myndi þetta 
vinnuafl síðan hverfa af landi brott og áhrif þess að mestu fjara út og nýtt jafnvægi myndast 
í hagkerfinu. Í okkar greiningu er gert ráð fyrir að framvindan verði allt önnur. Í fyrsta lagi 
liggur nú ljóst fyrir að lítil sem engin bið verður á því að næsta stóriðjuuppsveifla hefjist og 
því ljóst að þörf fyrir erlent vinnuafl er áfram til staðar og ef til vill meiri en í síðustu sveiflu. 
Í annan stað þarf að reikna með áhrifum af því að stór hluti erlends vinnuafls taki hér upp 
fasta búsetu og ílendist hér til frambúðar. Slíkt kallar á ýmiss konar framkvæmdir, að hluta í 
samfélagslegum innviðum sem stjórnvöld verða að taka með í reikninginn.  

Hin réttu hagstjórnarviðbrögð við þessum aðstæðum eru því ekki endilega aukið aðhald í 
peningamálum eins og ef um hefðbundna hagsveifluþenslu væri að ræða. Taka þarf með í 
reikninginn þá auknu framleiðslugetu sem þessum breytingum fylgja, auk þess sem ákveðinn 
sveigjanleiki frá strangt skilgreindu verðbólgumarkmiði hlýtur að vera æskilegur við jafn 
óvenjulegar aðstæður og nú er við að glíma.  

Þrýstingur á launakostnað minni en sýnist í fyrstu 
Mikilvægt er að undirstrika að það er alls ekki skoðun okkar að Seðlabankinn hefði átt að 
sitja aðgerðarlaus með hendur í skauti. Tölur um atvinnuleysi bera það skýrt með sér að 
töluverð spenna ríkir á vinnumarkaði og að launaþrýstingur er umtalsverður. Við slíkar 
aðstæður þarf aukið aðhald sem m.a. felst í því að hækka vexti. Hins vegar getur verið 
vandkvæðum háð að rata hina réttu slóð og byggja ákvarðanir á þeim gögnum sem fyrir 
liggja hverju sinni.  

Gott dæmi um þetta er launaþróun síðustu ára, eins og betur er fjallað um hér að framan. 
Sé litið á launavísitölu Hagstofunnar blasir við að launahækkanir á vinnumarkaði í 
núverandi hagsveiflu eru svipaðar og í þeirri síðustu. Á síðustu fjórum árum hafa 
dagvinnulaun hækkað um tæplega 34% samanborið við rúmlega 34% hækkun síðast. Þegar 
rýnt er betur í tölurnar kemur þó annað í ljós. Breytt samsetning vinnuafls sem að mestu 
leyti má rekja til áhrifa erlends vinnuafls hefur gert það að verkum að aukning 
launakostnaðar í flestum greinum á almennum vinnumarkaði er langt undir því sem hækkun 
launavísitölunnar gefur til kynna. Hér er ef til vill komin enn ein vísbendingin um að 
undirliggjandi verðbólguþrýstingur sé minni en áður hefur verið talið.  

Vítahringur vaxta og gengis 
Stóra spurningin við núverandi aðstæður er: Hver eru hin réttu viðbrögð Seðlabankans? Í 
síðustu hagspá, frá því í byrjun júní var sett fram áþekk sýn og nú liggur fyrir. Þar var fjallað 
um vítahring gengisóstöðugleika og verðbólgu. Lýst var þeirri pattstöðu sem Seðlabankinn 
getur komist í vegna þess hversu snöggt lækkun á gengi krónunnar leiðir til verðbólgu sem 

Þjóðfélagsbreytingum af þessu tagi 
fylgja mikil umsvif 

Reikna þarf með áhrifum þess að stór 
hluti erlends vinnuafls setjist hér að 
til frambúðar 

Aukning launakostnaður í flestum 
greinum er langt undir því sem 
hækkun launavísitölu gefur til kynna 
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kallar á vaxtahækkanir sem í kjölfarið framkallar tímabundna styrkingu á gengi krónunnar 
og þannig koll af kolli. Í raun og veru höfum við upplifað atburðarás af þessu tagi upp á 
síðkastið og að okkar mati er veruleg hætta á því að þessi þróun haldi áfram í komandi 
hagsveiflu.  

Eina leið Seðlabankans til að brjótast út úr þessum vítahring virðist vera að sú að kæla 
hagkerfið nægjanlega mikið niður til þess að hægt verði að draga úr þörf á vaxtahækkunum 
í kjölfar verðbólguskots eftir snögga gengislækkun.  

Vera má að þessi vítahringur leysist með öðrum hætti á næstu árum. Þótt ótrúlegt megi 
virðast er það ekki hvað síst vegna yfirstandandi lausafjárkreppu í heiminum sem slíkur 
möguleiki gæti myndast. Gengi krónunnar hefur þegar sigið töluvert frá því um mitt þetta ár 
eftir allnokkra styrkingu framan af ári og er um þessar mundir nálægt því sem kalla mætti 
jafnvægisraungengi, þótt erfitt sé að skilgreina slíkt af mikilli nákvæmni. (Áhrif 
gengisveikingarinnar á verðlag eru vafalítið ekki öll komin fram en sennilega verða þau ekki 
ýkjamikil þar sem gengisstyrkingin framan af árinu skilaði litlum verðlagsáhrifum.) 

 

Mynd 36: Gengisþróun krónunnar og úrvalsvísitölu Kauphallar frá 1. júlí 2007 
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Sú staða sem komin er upp á alþjóðlegum fjármálamörkuðum kallar óhjákvæmilega á 
endurskoðun á þeim grundvallarþáttum sem hafa mest áhrif á gengi krónunnar. Þar skiptir 
áhættumat erlendra fjárfesta langmestu máli. Ólíklegt er að áhugi þessara aðila á 
stöðutökum í krónum verði jafnmikill á næstunni og verið hefur á meðan jafnmikil óvissa 
ríkir um hvert stefnir á alþjóðlegum mörkuðum. Þetta gerir það að verkum að sú tilhneiging, 
sem áður var til gengisstyrkingar vegna vaxtamunar, minnkar tímabundið. Styrking 
krónunnar frá núverandi gildi er því ekki lengur líklegasti kosturinn heldur má frekar reikna 
með hægri veikingu á næstu árum eins og fjallað er um hér að framan.  

Að því gefnu að alþjóðlega lausafjáfjárkreppan leysist á skaplegan hátt á næstu misserum 
má þó engu að síður reikna með að áhugi á fjárfestingum í krónum vaxi að nýju einfaldlega 
vegna mikils vaxtamunar og hagstæðs efnahagsútlits á næstu árum. Þessi staða gefur 
Seðlabankanum færi á að lækka vexti án þess að eiga á hættu að öfgakennt verðbólguskot 
fylgi í kjölfarið. Bæði vegna þess að undirliggjandi spenna í hagkerfinu er að okkar mati 
minni en Seðlabankinn hefur talið hingað til og að krónan er nú nálægt jafnvægisgildi. 

Sterkari staða íslenskra fjármálafyrirtækja, m.a. vegna uppbyggingar á gjaldeyrisforða, gerir 
það að verkum að áhyggjur af áhrifum veikara gengis eru nú minni en áður. Það virðist því 
sem opnast hafi fær leið fyrir Seðlabankann til þess að komast út úr þeim vítahring 
gengisóstöðugleika og hárra vaxta sem þjakað hefur íslenskt efnahagslíf á undanförnum 
misserum. 

Raungengi krónunnar er nú nálægt 
jafnvægi 

Óvissa um framvinduna dregur úr 
áhuga erlendra fjárfesta á að taka 
stöðu í krónunni 

Yfirstandandi lausafjárkreppa skapar 
færi á því að losna úr vítahring 
gengisóstöðugleika og hárra vaxta 
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