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Núverandi hagvaxtarskeið (blómaskeið) hefur staðið yfir í 6 ár

Heimild: Hagstofa Íslands
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Spár gera ráð fyrir áframhaldandi vexti

Heimildir: Macrobond, Hagstofa Íslands
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Núverandi hagvaxtarskeið er að mörgu leyti 

ólíkt fyrri hagvaxtarskeiðum 



1. Þjóðhagslegur sparnaður er enn mikill
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Heimild: Hagstofa Íslands
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2. Skuldastaðan hefur sjaldan verið hagfelldari
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Heimild: Seðlabanki Íslands
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Heimild: Hagstofa Íslands

*Flutningar með flugi, veitinga- og gistihús, ferðaskrifstofur og bókunarþjónusta ásamt leigustarfsemi, þó ekki fasteignaleiga. 
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3. Útflutningsgreinar gegna veigameira hlutverki nú en áður



Heimildir: Seðlabanki Íslands, Ferðamálastofa
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4. Tilkoma nýrrar atvinnugreinar styrkir gjaldeyrissköpun þjóðarbúsins



Nú er svo komið að allur viðskiptaafgangur Íslands er tilkominn vegna þjónustujafnaðar. Vöxtur þjónustugreina

og vægi þeirra í útflutningi er til marks um breytingu á íslensku hagkerfi.
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4. Tilkoma nýrrar atvinnugreinar styrkir gjaldeyrissköpun þjóðarbúsins



Hagkerfið hefur náð sér á strik og loks er 

haftalosun hafin 
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Þrátt fyrir veruleg inngrip Seðlabankans hélt krónan áfram að styrkjast
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Það er ekki til neitt sem heitir ókeypis hádegisverður

Gjaldeyrisforði Seðlabankans 
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Árlegur kostnaður vegna varaforða er 

ríflega 40 milljarðar króna

1. Vaxtakostnaður

2. Gjaldeyriskaup eru kostnaðarsöm



Það er ekki til neitt sem heitir ókeypis hádegisverður

Gjaldeyrisforði Seðlabankans 

800 milljarðar króna



Það er ekki til neitt sem heitir ókeypis hádegisverður

Gjaldeyrisforði Seðlabankans 

800 milljarðar króna

1. Vaxtakostnaður



Það er ekki til neitt sem heitir ókeypis hádegisverður

Gjaldeyrisforði Seðlabankans 

800 milljarðar króna

1. Vaxtakostnaður

2. Gjaldeyriskaup eru kostnaðarsöm



Það er ekki til neitt sem heitir ókeypis hádegisverður

Gjaldeyrisforði Seðlabankans 

800 milljarðar króna

Árlegur kostnaður vegna varaforða er 

ríflega 40 milljarðar króna

1. Vaxtakostnaður

2. Gjaldeyriskaup eru kostnaðarsöm



Inngripastefna Seðlabankans tekur breytingum



Inngripastefna Seðlabankans tekur breytingum



Inngripastefna Seðlabankans tekur breytingum



Inngripastefna Seðlabankans tekur breytingum



Stolt siglir fleyið mitt…krónuna á
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Íslenskur sjávarútvegur: Hagstæð ytri skilyrði í krefjandi umhverfi

Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands
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EUR 38%

Erlend mynt 60%

USD 30%

ISK 40%
GBP 19%

Aðrar myntir 13%
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Hvað gæti frekari styrking haft í för með sér?

1 Verði, magni og öðrum liðum öðrum en gengi haldið föstum. Miðað er við ársbreytingu gengis frá nýjasta gildi. 
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Stolt siglir fleyið mitt…krónuna á

 Ótrúlegur árangur hefur náðst á undanförnum árum, hagkerfið vex, skuldastaðan hefur sjaldan verið betri og

lánshæfi ríkisins er á uppleið.

 Íslenskt hagkerfi er að taka miklum breytingum og tilkoma nýrrar útflutningsatvinnugreinar hefur styrkt

gjaldeyrissköpun þjóðarbúsins.

 Krónan hefur styrkst samfleytt frá árslokum 2013 og undirliggjandi hagstærðir gefa ekki tilefni til að ætla

annað en að áframhald verði á þeirri þróun.

 Í gegnum tíðina hefur íslenskt hagkerfi glímt við miklar gengissveiflur sem kemur niður á efnahagslegum

stöðugleika og verðmætasköpun þjóðarbúsins.

 Eftir 25 ára tímabil hagræðingar er íslenskur sjávarútvegur betur í stakk búinn til að mæta íslensku sveiflunni

og þrátt fyrir gengisstyrkingu krónunnar er afkoma í sjávarútvegi enn góð. Ytri skilyrði hafa aftur á móti verið

sjávarútvegi hagstæð og er ekki sjálfgefið að svo verði til frambúðar.

 Ef fram fer sem horfir mun raungengi krónunnar feta nýjar slóðir á komandi misserum og grafa undan

samkeppnisstöðu útflutningsgreina. Sá árangur sem hefur áunnist er því ekki fastur í hendi.

 Á komandi misserum verður talsverð áskorun að viðhalda efnahagslegum stöðugleika. Að öðrum kosti vitum

við hvað tekur við. Við höfum áður upplifað slíkar sveiflur.
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