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Þjóðhagsspá Greiningar Íslandsbanka

Samantekt
• Þáttaskil eru að eiga sér stað í íslensku efnahagslífi. Eftir tímabil
talsverðs slaka eru nú farin að sjást merki um spennu á vissum
sviðum hagkerfisins.
• Hagvöxtur í núverandi uppsveiflu hefur verið fremur hóflegur í
sögulegu samhengi. Við reiknum með að breyting verði á því í
ár og spáum við talsvert meiri vexti en hingað til hefur mælst í
þessari uppsveiflu.
• Spáum við 4,3% hagvexti í ár og viðlíka hagvexti á næsta ári,
eða 4,4%, en talsvert hægari á árinu 2017, eða 2,5%.
• Þenslueinkenna er nú farið að gæta á vissum sviðum
efnahagslífsins. Eru þau sýnileg t.d. á vinnumarkaði og
eignamarkaði, en framundan er að okkar mati talsvert hröð
hækkun launa og húsnæðisverðs.
• Í þessari uppsveiflu hefur útflutningur hingað til verið veigamesti
þátturinn í hagvexti. Spáum við því að hagvöxtur í ár og á næstu
tveimur árum verði byggður á verulegum vexti í innlendri
eftirspurn og að hún komi til með að vega mun þyngra í hagvexti
á spátímabilinu en hún hefur áður gert í þessari uppsveiflu.
• Við spáum áframhaldandi vexti í útflutningi, sem áfram má
að stórum hluta rekja til ferðaþjónustunnar en þó einnig
til sjávarútvegs. Spáum við 7,7% vexti útflutnings vöru og
þjónustu í ár, 3,8% á næsta ári og 3,1% árið 2017.
• Þrátt fyrir fremur hóflegan hagvöxt síðustu ár hefur hann verið
nægur til að skapa talsverðan fjölda starfa, enda hefur vöxturinn
að stórum hluta tengst mannaflsfrekum greinum, sér í lagi
ferðaþjónustu. Þannig hefur dregið nokkuð hratt úr atvinnuleysi,
og reiknum við með að það verði komið niður í 3,5% árið 2017
samanborið við 5,0% í fyrra.
• Að okkar mati verður vinnuaflsþörf hagkerfisins á spátímabilinu
mætt með innflutningi á vinnuafli að stórum hluta og mun meiri
en við höfum áður séð í þessari uppsveiflu. Mun þetta draga úr
þenslu á vinnumarkaði og gera það að verkum að launaskrið
verður minna en ella.
• Kaupmáttur ráðstöfunartekna heimilanna hefur verið að
aukast og eiginfjárstaða heimilanna að batna með hækkun á
eignaverði, þ.m.t. íbúðaverði, og lækkun á skuldum heimilanna.
Reiknum við með því að hagur heimilanna muni halda áfram að
vænkast á næstunni sem mun birtast í aukinni neyslu sem og
fjárfestingum heimilanna. Spáum við 4,8% vexti einkaneyslu í
ár, 5,2% á næsta ári og 2,8% 2017.

• Rekstrarskilyrði fyrirtækja eru að taka talsverðum breytingum
um þessar mundir. Töluverður vöxtur er í innlendri eftirspurn
en hagvöxtur í helstu viðskiptalöndunum hefur aftur á móti
verið hægur.
• Við reiknum með því að áfram verði umtalsverður munur í
eftirspurnarvexti innanlands og erlendis. Raungengi krónunnar
hefur hækkað talsvert, sem skerðir samkeppnisstöðu þeirra
fyrirtækja sem helst keppa við erlend fyrirtæki og kemur m.a.
niður á ferðaþjónustunni sem hefur verið í örum vexti undanfarið.
• Reiknum við með því að fjárfestingar atvinnuveganna muni
færast í aukana á næstunni. Spáum við 23,9% vexti þeirra í ár
og 18,8% á næsta ári. Hins vegar mun að okkar mati draga úr
þeim á árinu 2017 um 1,9%.
• Við reiknum með að verðbólgan muni haldast nálægt
verðbólgumarkmiði Seðlabankans næsta kastið en aukast
síðan þegar líða tekur á spátímabilið og fara nokkuð yfir
verðbólgumarkmið bankans. Mun peningastefnunefnd
Seðlabankans bregðast við þessari þróun með frekari hækkun
stýrivaxta.
• Yfirstandandi ferli við losun fjármagnshafta skapar óvissu um
þróun efnahagsmála á næstunni. Um er að ræða afar stóra
framkvæmd þar sem áhrif á peningastærðir og raunhagkerfið
eru alls ekki með öllu fyrirséð. Óvíst er þannig með hvaða hætti
þær aðgerðir munu hafa áhrif á stöðugleika hagkerfisins til
skemmri tíma litið þó að losun fjármagnshafta sé afar jákvætt
skref fyrir íslenskt efnahagslíf og stór hluti af þeim þáttaskilum
sem eru að eiga sér stað í hagkerfinu um þessar mundir.
• Hætta er á því að ofþensla myndist í hagkerfinu á spátímabilinu
þar sem ójafnvægi skapast með of miklum vexti innlendrar
eftirspurnar og launahækkunum umfram það sem innistæða
er fyrir. Slík þróun mun á endanum leiða til samdráttar
hagkerfisins og leiðréttingar í formi lækkunar gengis krónunnar,
verðbólguskots, aukins atvinnuleysis og rýrnunar kaupmáttar
svo eitthvað sé talið af neikvæðum fylgifiskum slíkrar þróunar,
sem vel er þekkt hér á landi frá fyrri hagsveiflum.
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Þáttaskil í íslensku efnahagslífi
Þáttaskil eru að eiga sér stað í íslensku efnahagslífi. Eftir tímabil
talsverðs slaka eru nú farin að sjást merki um spennu á vissum
sviðum hagkerfisins. Hefur hagvöxtur undanfarinna ára megnað
að snúa stöðu hagkerfisins hvað þetta varðar. Á sama tíma hefur
staðið yfir umfangsmikil endurskipulagning á fjármálum heimila,
fyrirtækja og hins opinbera sem nú sér fyrir endann á. Í þessu
ljósi munu viðfangsefni hagstjórnar næstu misserin snúast um að
draga úr spennu í efnahagslífinu og koma í veg fyrir að núverandi
uppsveifla endi með sama hætti og allflestar uppsveiflur hafa gert
í íslenskri hagsögu.
Hagvöxtur í núverandi uppsveiflu hefur verið fremur hóflegur í
sögulegu samhengi. Við reiknum með að breyting verði á því í ár,
og spáum við talsvert meiri vexti en hingað til hefur mælst í þessari
uppsveiflu sem jafnframt er nokkuð yfir langtímahagvexti hér á
landi. Spáum við 4,3% hagvexti í ár samanborið við 1,8% vöxt í fyrra,
og viðlíka hagvexti á næsta ári, eða 4,4%, en talsvert hægari á árinu
2017, eða 2,5%. Er þetta nokkuð meiri hagvöxtur en við spáðum í
okkar síðustu þjóðhagsspá sem birt var í maí síðastliðnum, og er
munurinn einna helst fólginn í meiri innlendri eftirspurn.
Þrátt fyrir fremur hóflegan hagvöxt síðustu ár hefur hann verið
nægur til að skapa talsverðan fjölda starfa, enda hefur vöxturinn
að stórum hluta tengst mannaflsfrekum greinum, sér í lagi
ferðaþjónustu. Þannig hefur dregið nokkuð hratt úr atvinnuleysi. Á
sama tíma hefur kaupmáttur launa verið að aukast og eiginfjárstaða
heimilanna að batna með hækkun á eignaverði, þ.m.t. íbúðaverði,
og lækkun á skuldum heimilanna. Reiknum við með því að hagur
heimilanna muni halda áfram að vænkast á næstunni sem mun
birtast í aukinni neyslu sem og fjárfestingum heimilanna.

Rekstrarskilyrði fyrirtækja eru að taka talsverðum breytingum
um þessar mundir. Töluverður vöxtur er í innlendri eftirspurn en
hagvöxtur í helstu viðskiptalöndunum hefur aftur á móti verið
hægur. Reiknum við með því að áfram verði umtalsverður munur
í eftirspurnarvexti á milli svæða. Raungengi krónunnar hefur
hækkað talsvert, sem skerðir samkeppnisstöðu þeirra fyrirtækja
sem helst keppa við erlend fyrirtæki og kemur m.a. niður á
ferðaþjónustunni sem hefur verið í örum vexti undanfarið. Kann það
að draga úr vexti þessara greina á næstunni, en við reiknum með
því að raungengi krónunnar muni hækka áfram. Raungengið fer yfir
langtímameðaltal á spátímabilinu og verður krónan sterk í því ljósi
eftir að hafa verið veik síðustu ár. Þá hafa viðskiptakjör þróast með
jákvæðum hætti undanfarið, sérstaklega vegna lækkunar olíuverðs
og hækkunar á fiskverði sem stutt hefur við arðsemi í sjávarútvegi.
Reiknum við með því að á ofangreindum grundvelli muni fjárfestingar
atvinnuveganna færast í aukana á næstunni. Verða þær nokkuð
fjölþættar og bæði í greinum sem tengjast innlendri eftirspurn
og útflutningi. Spáum við m.a. talsverðum vexti í fjárfestingum
tengdum ferðaþjónustu, stóriðju og í tengdri orkuöflun sem birtast
mun í auknum útflutningstekjum þegar fram í sækir.
Í þessari uppsveiflu hefur útflutningur verið veigamesti þátturinn
í hagvexti, þótt hagvöxturinn hafi einnig verið byggður á vexti í
þjóðarútgjöldum. Spáum við því að hagvöxtur í ár og á næstu tveimur
árum verði byggður á verulegum vexti í innlendri eftirspurn, þ.e. bæði
í fjárfestingu og neyslu, og að hún komi til með að vega mun þyngra
í hagvexti á spátímabilinu en hún hefur áður gert í þessari uppsveiflu.
Þó spáum við áframhaldandi vexti í útflutningi, sem áfram má að
stórum hluta rekja til í ferðaþjónustunnar en einnig til sjávarútvegs.
Samfara miklum vexti innlendrar eftirspurnar mun innflutningur
aukast og reiknum við með að framlag utanríkisviðskipta til hagvaxtar
verði neikvætt lengst af á spátímabilinu.

Framlag einstakra þátta landsframleiðslu til hagvaxtar (%)
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Þenslueinkenna er nú farið að gæta á vissum sviðum efnahags
lífsins. Eru þau sýnileg t.d. á vinnumarkaði og eignamarkaði,
en framundan er að okkar mati talsvert hröð hækkun launa
og húsnæðisverðs. Nýgerðir kjarasamningar hljóða upp á
launahækkanir á næstu árum sem eru talsvert umfram það sem
innistæða er fyrir ef litið er m.a. til framleiðnivaxtar og líklegt er að
þeir leiði til aukinnar innlendrar kostnaðarverðbólgu. Óvíst er hins
vegar hversu mikið fyrirtæki og stofnanir ná að hagræða til að mæta
þessum hækkunum. Framleiðnivöxtur hefur verið afar hægur í
þessari uppsveiflu, þótt vísbendingar séu um að hann hafi aukist
nokkuð á þessu ári. Til skemmri tíma eru áhrif þessara samninga
á verðbólgu hins vegar greidd niður með hækkun á nafngengi
krónunnar og lágri innfluttri verðbólgu. Við reiknum þannig með
því að verðbólgan muni haldast nálægt verðbólgumarkmiði
Seðlabankans næsta kastið en aukast síðan þegar líða tekur á
spátímabilið og fara nokkuð yfir verðbólgumarkmið bankans. Mun
peningastefnunefnd Seðlabankans bregðast við þessari þróun
með frekari hækkun stýrivaxta. Að okkar mati verður vinnuaflsþörf
hagkerfisins á spátímabilinu mætt með innflutningi á vinnuafli
að stórum hluta og mun meiri en við höfum áður séð í þessari

uppsveiflu. Mun þetta draga úr þenslu á vinnumarkaði og gera það
að verkum að launaskrið verður minna en ella.

Verg landsframleiðsla (á föstu verði 2014)

Hagvöxtur og atvinnuleysi (%)
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Annar stór óvissuþáttur spárinnar er hættan á að ofþensla myndist
í hagkerfinu á spátímabilinu þar sem ójafnvægi skapast með of
miklum vexti innlendrar eftirspurnar og launahækkunum umfram
það sem innistæða er fyrir. Slík þróun mun á endanum leiða til
samdráttar hagkerfisins og leiðréttingar í formi lækkunar gengis
krónunnar, verðbólguskots, aukins atvinnuleysis og rýrnunar
kaupmáttar svo eitthvað sé talið af neikvæðum fylgifiskum slíkrar
þróunar, sem vel er þekkt hér á landi frá fyrri hagsveiflum.
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Óvissuþættir spárinnar eru allmargir. Má þar nefna yfirstandandi ferli
við losun fjármagnshafta. Um er að ræða afar stóra framkvæmd þar
sem áhrif á peningastærðir og raunhagkerfið eru alls ekki með öllu
fyrirséð. Óvíst er þannig með hvaða hætti þær aðgerðir munu hafa
áhrif á stöðugleika hagkerfisins til skemmri tíma litið þó að losun
fjármagnshafta sé afar jákvætt skref fyrir íslenskt efnahagslíf og stór
hluti af þeim þáttaskilum sem eru að eiga sér stað í hagkerfinu um
þessar mundir.

Atvinnuleysi skv. Hagstofunni
Heimild: Hagstofa Íslands og Greining ÍSB
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Hraðari einkaneysluvöxtur framundan
Einkaneysla hefur nú vaxið fjögur ár í röð eftir mikinn samdrátt í
kjölfar hrunsins. Vöxtur hennar hefur þó verið fremur hóflegur
miðað við fyrri uppsveiflur, auk þess sem hann virðist ekki hafa
verið fjármagnaður með aukinni skuldsetningu heimila líkt og
raunin var í ríkum mæli í síðustu uppsveiflu. Um þessar mundir
eru vísbendingar um að neysla landsmanna vaxi nokkuð hröðum
skrefum. Fyrir liggja bráðabirgðatölur Hagstofunnar um þróun
einkaneyslu á fyrri helmingi ársins, sem benda til að hún hafi vaxið
um 4,4% að raungildi á milli ára. Er það mun meiri einkaneysluvöxtur
en verið hefur undanfarin ár, en við teljum þó að sá vöxtur sé heldur
hóflegri en komi til með að reynast á árinu í heild. Skýring á þeirri
þróun er m.a. sú að kjarasamningaviðræður og verkfallsaðgerðir,
og óvissa þeim tengd, kunni að hafa aftrað nokkuð vexti í eftirspurn
heimilanna á fyrri árshelmingi, en niðurstaða þeirra viðræðna gefi
svo aftur á móti innspýtingu í eftirspurn á seinni árshelmingi.
Helstu hagstærðir sem gefa tóninn varðandi þróun einkaneyslu
þessa dagana benda til ofangreindrar þróunar. Þannig hefur
greiðslukortavelta einstaklinga haldið áfram að vaxa og hefur
fremur verið að bæta í þann vöxt á síðustu mánuðum. Innflutningur
neysluvara og nýskráning fólksbifreiða hefur haldið áfram að
aukast og stöðugt fjölgar í þeim hópi Íslendinga sem ferðast út fyrir
landsteinana. Síðast en ekki síst má benda á að Væntingavísitala
Gallup hefur á síðustu mánuðum oftar en ekki mælst yfir 100
stigunum sem markar jafnvægi á milli bjart- og svartsýni, og gefur
það til kynna að heimilin séu mun sáttari við stöðu og horfur í
efnahags- og atvinnumálum þjóðarinnar nú en þau hafa verið um
langt skeið. Væntingavísitalan gefur ágætis vísbendingu um þróun
einkaneyslunnar og gefur hún tilefni til að ætla að einkaneysla vaxi
nokkuð kröftuglega þessa dagana.
Veigamiklir þættir í afkomu heimila hafa þróast með hagfelldum
hætti undanfarið sem styðja við vöxt einkaneyslu. Ber þar helst
að nefna kaupmátt launa, sem hefur ekki aukist með viðlíka hætti

síðan í lok síðustu aldar. Ástæðan er samspil launahækkana,
styrkingar krónunnar, lækkunar á eldsneytisverði og hóflegrar
verðbólgu. Staðan á vinnumarkaði hefur jafnframt haldið áfram að
glæðast og hefur dregið úr atvinnuleysi. Þá hefur eignaverð haldið
áfram að hækka á sama tíma og skuldir heimila hafa minnkað, þá
m.a. með skuldalækkunaraðgerðum stjórnvalda. Þær aðgerðir eru
að mestu komnar til framkvæmda og mun síðasti fjórðungurinn af
endanlegri lækkun höfuðstóls skila sér undir lok yfirstandandi árs.
Á ofangreindum grundvelli spáum við einkaneysluvexti í ár sem
nemur 4,8% að raungildi, samanborið við 3,1% vöxt í fyrra. Á næsta
ári gerum við ráð fyrir enn meiri vexti, eða 5,2%, en á árinu 2017
teljum við að hægja muni á einkaneysluvexti og að hann muni
nema um 2,8%. Þessu til grundvallar liggur m.a. spá okkar um
vöxt kaupmáttar launa, sem við reiknum með að aukist um 5,1%
í ár, 5,2% á næsta ári og 2,4% á árinu 2017. Miklar launahækkanir
samhliða hóflegri verðbólgu munu knýja kaupmátt launa áfram á
næsta ári. Á árinu 2017 gerum við ráð fyrir minni launahækkunum
og aukinni verðbólgu sem ætti að draga úr kaupmáttar- og
einkaneysluvexti. Þessu til viðbótar spáum við því að atvinnuleysi
haldi áfram að hjaðna og gerum við ráð fyrir 4,0% atvinnuleysi í
ár, 3,6% á næsta ári og 3,5% árið 2017. Einnig gerum við ráð fyrir
áframhaldandi raunhækkun íbúðaverðs á tímabilinu, eða um 6,3%
í ár, 5,1% á næsta ári og 3,8% árið 2017.
Á fyrri helmingi ársins jókst samneysla hins opinbera um 1,0% að
raunvirði frá sama tímabili í fyrra. Við gerum ráð fyrir að vöxturinn á
árinu í heild verði aðeins meiri, eða sem nemur 1,6%, sem kemur í
kjölfarið á 1,8% vexti samneyslunnar í fyrra. Áætlanir hins opinbera
gera ráð fyrir áframhaldandi aðhaldssemi í rekstri þess og í því
ljósi spáum við því að samneysla aukist um 1,6% á næsta ári og
1,4% árið 2017. Þetta er talsvert undir vexti landsframleiðslunnar
á spátímabilinu, og mun samneysla sem hlutfall af VLF þar með
dragast saman, úr ríflega 24% árið 2014 í tæp 23% árið 2017.

Einkaneysla og kaupmáttur launa, breyting á föstu verði frá árinu á undan (%)
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Mismunur á vexti einkaneyslu og kaupmáttar launa
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Skuldir heimilanna (%)

180

60

250

50

200

40

100

150

30

80

100

20

60

50

10

0

0

140
120

40
20
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 0210 2011 2012 2013 2014 2015
Væntingavísitalan

Mat á núv. ástandi

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

300

160

Skuldir sem hlutfall af ráðstöfunartekjum (v.ás)

Væntingar til 6 mán.

Skuldir sem hlutfall af heildareignum án lífeyrissjóða (h.ás)

Heimild: Gallup

Heimild: Hagstofa Íslands

Mikill vöxtur í fjárfestingu framan
af spátímanum
Eftir mikla gósentíð í fjármunamyndun á þensluárunum 20052008 ríkti mikil lægð í fjárfestingu á Íslandi framan af á núverandi
áratug. Fjárfesting hefur hins vegar rétt úr kútnum undanfarið,
þótt fjárfestingarstigið sé enn lágt í sögulegu og alþjóðlegu
viðmiði. Í fyrra óx fjármunamyndun t.a.m. um 15,4% frá árinu
áður, og nam fjármunamyndun á því ári alls 16,7% af VLF ársins.
Til samanburðar er oft stuðst við þá þumalfingursreglu að 20% af
VLF sé eðlilegt hlutfall fjármunamyndunar, bæði til að vega gegn
afskriftum fastafjármuna og eins til að auka við fjármagnsstofninn
og stuðla þannig að sjálfbærum hagvexti horft fram á veg.
Er fjárfestingarstigið í ár áætlað tæplega 21% að jafnaði í
aðildarríkjum OECD svo dæmi sé tekið. Fjárfestingarhlutfallið hér
á landi fór lægst í 14% í upphafi áratugarins, en nú er útlit fyrir að
það nái yfir 20% viðmiðið á næsta ári og verði í grennd við það í
kjölfarið. Þessi þróun er reyndar ekki bundin við Ísland, heldur var
fjárfestingarhlutfallið í lægra lagi víða á meðal iðnríkja undir lok
síðasta áratugar en hefur farið hækkandi undanfarið.

Afar myndarlegur vöxtur í fjárfestingu atvinnuveganna var ástæða
ríflega 21% aukningar í fjárfestingu á fyrri helmingi yfirstandandi
árs samanborið við sama tímabil í fyrra. Slík fjárfesting jókst um
38% á fyrri árshelmingi, á meðan íbúðafjárfesting og fjárfesting
hins opinbera skruppu saman á milli ára. Miklar fjárfestingar í
skipum og flugvélum settu svip sinn á tímabilið, en að þess konar
fjárfestingu frátalinni nam vöxturinn í atvinnuvegafjárfestingu samt
sem áður ríflega 20% á fyrri helmingi árs frá sama tíma 2014.
Aukning atvinnuvegafjárfestingar virðist víða eiga sér rót í
hagkerfinu, en mest eru umsvifin þó að aukast í uppbyggingu
tengdri ferðaþjónustu. Endurspeglast það bæði í verulegri fjölgun
hótelrýma á komandi misserum og umfangsmiklum kaupum á
bílaleigubifreiðum, fólksflutningabílum og flugvélum. Almennt
virðast fyrirtæki þó hafa hug á að bæta í fjárfestingu eftir mikið
aðhald í fjárfestingaráformum á fyrri hluta áratugarins ásamt
minnkandi skuldsetningu að jafnaði. Þá er fjármögnunarumhverfi
fyrirtækja enn tiltölulega hagfellt og hefur vaxtakostnaður þeirra
aukist hægar en útlit var fyrir fyrr á árinu.
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bankanna, aukast líkurnar á að stjórnvöld gefi í hvað fjárfestingar
varðar þrátt fyrir góðan ásetning í nýja fjárlagafrumvarpinu. Á hinn
bóginn heldur veruleg skuldsetning margra sveitarfélaga og sú
kvöð að ná skuldahlutfalli niður fyrir 150% af reglulegum árstekjum
aftur af fjárfestingum þeirra næstu ár. Spá okkar hljóðar upp á 3%
meðalvöxt opinberrar fjárfestingar á spátímanum og að hún muni
nema u.þ.b. 3% af VLF ár hvert.

Framlag einstakra þátta í þróun fjármunarmyndunar (%)
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Við spáum áframhaldandi vexti í fjárfestingu atvinnuvega framan
af á spátímanum. Spáum við 23,9% vexti í ár og 18,8% vexti á
næsta ári. Árið 2017 spáum við hins vegar 1,9% samdrætti í
atvinnuvegafjárfestingu. Samdrátturinn kemur að okkar mati
til vegna minni fjárfestingar í farartækjum og vinnuvélum.
Fyrirliggjandi áætlanir um skipa- og flugvélakaup benda til þessa
hvað fyrrnefnda liðinn varðar, en einnig sýnir reynslan að fjárfesting
í vinnuvélum og tækjum er mest framan af hagsveiflunni áður en
framkvæmdir í hagkerfinu ná hámarki.
Það hefur dregist úr hömlu síðustu ár að ýta úr vör framkvæmdum
tengdum orkufrekum iðnaði. Nú eru hins vegar horfur á verulegum
vexti í fjárfestingu af þessu tagi. Framkvæmdir eru þegar hafnar
við kísilver PCC á Bakka og United Silicon í Helguvík. Framundan
eru tvö önnur stóriðnaðarverkefni: Kísilver Thorsil í Helguvík og
sólarkísilverksmiðja Silicor á Grundartanga. Þegar líður á næsta
ár teljum við að gangur verði kominn í öll ofangreind verkefni og
mun uppbygging tengd þeim einnig verða umsvifamikil árið 2017.
Við bætast svo framkvæmdir við orkuöflun vegna verksmiðjanna
fjögurra, en samanlögð orkuþörf þeirra, miðað við núverandi
áætlanir, nemur u.þ.b. 265 MW undir lok áratugarins. Reiknum við
með því að heildarfjárfesting vegna þessara stóriðjuverkefna og
tengdrar orkuöflunar verði um 14% í ár, 27% á næsta ári og 28%
árið 2017. Í hlutfalli af VLF vega þessi verkefni 1,8% í ár, 3,9% á
næsta ári og 3,8% árið 2017.
Eftir myndarlegan vöxt opinberrar fjárfestingar á síðasta ári
mældist lítilsháttar samdráttur í slíkri fjárfestingu á fyrri helmingi
yfirstandandi árs. Fram kemur í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2016
að ætlunin sé að halda aftur af fjárfestingum ríkissjóðs í ár og
næsta ár, og er þar gert ráð fyrir talsvert minni fjárfestingu á föstu
verði en raunin var árið 2014. Í heild er þar áætlað að fjárfesting
hins opinbera, að sveitarfélögum meðtöldum, minnki úr 2,9% af
VLF í fyrra niður í 2,2% af VLF frá og með næsta ári. Við teljum
þó að fjárfesting hins opinbera verði umtalsvert meiri en sem
þessu nemur. Talsverð fjárfestingarþörf í innviðum hefur hlaðist
upp síðustu ár, og með aðsteðjandi kosningum og bættum
hag ríkissjóðs, m.a. vegna stöðugleikaframlags slitabúa gömlu

Talsverður vöxtur hefur verið í fjárfestingu í íbúðarhúsnæði frá árinu
2010, eða frá því að fjárfestingarstig hagkerfisins var í sögulegu
lágmarki. Vöxtur íbúðafjárfestingar nam 14,8% á árinu 2014 en í
heild hefur hún aukist um rúm 43% frá árinu 2010. Íbúðafjárfesting
í hlutfalli af VLF náði þó ekki nema 3% á árinu 2014, en frá árinu
2000 hefur þetta hlutfall að jafnaði mælst 4,1%. Því er óhætt að
segja að þrátt fyrir talsverðan vöxt undanfarin ár þá sé fjárfesting í
íbúðarhúsnæði ennþá lág í sögulegu samhengi.
Við spáum því að fjárfesting í íbúðarhúsnæði muni vaxa um 8,5%
í ár, 21,5% á árinu 2016 og um 18,2% á árinu 2017. Verður
hlutfall íbúðafjárfestingar af landsframleiðslu þar með búið að ná
sínu langtímameðaltali undir lok spátímans. Verður vöxturinn á
árunum 2016 og 2017 að miklu leyti drifinn áfram af þeim 2.300
leiguíbúðum sem stjórnvöld ráðgera að byggja á næstu fjórum
árum. Við þetta bætist vöxtur í almennri íbúðafjárfestingu sem
kemur m.a. til vegna fólksfjölgunar, lóðaframboðs, verðþróunar á
íbúðum og þróunar á byggingarkostnaði.
Við spáum því að verð íbúðarhúsnæðis hækki um tæplega 8,1% að
nafnverði í ár, 7,9% á næsta ári og um 7,5% á árinu 2017. Vaxandi
kaupmáttur ráðstöfunartekna, ásamt lýðfræðilegum þáttum, mun
þrýsta verði upp. Mun hækkunin vera aðeins hraðari á fyrri hluta
spátímabilsins sem er í takti við hagsveifluna miðað við spá okkar.
Að raungildi mun verð íbúðarhúsnæðis hækka um 6,3% í ár, 5,1%
á næsta ári og 3,8% á árinu 2017 og verður raunverðshækkunin
hröðust á fyrri hluta spátímans. Er það bæði vegna ofangreindrar
þróunar á nafnverði og einnig vegna aukinnar verðbólgu eftir því
sem líður á spátímabilið. Undir lok spátímabilsins mun raunverð
íbúðarhúsnæðis standa nokkuð hátt sögulega séð.
Íbúðafjárfesting og raunverð íbúða
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Fjárfesting í íbúðum, (ma.kr., fast verðlag 2014, h.ás)
Raunverð íbúða, (vísitala, v. ás)
Heimild: Hagstofa Íslands og Greining ÍSB
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Hagstæð þróun utanríkisviðskipta
Utanríkisviðskipti hafa þróast með hagfelldari hætti undanfarið en
flestir þorðu að vona framan af á þessum áratug. Þar ræður mestu
vöxtur ferðaþjónustunnar síðustu ár, en einnig hjálpar hagstæð
þróun viðskiptakjara og aukinn bolfiskkvóti. Vöxtur útflutnings
undanfarin 4 ár hefur að jafnaði verið ríflega 4% ár hvert. Á þessu
tímabili hefur þjónustuútflutningur vaxið um tæp 6% árlega á
meðan vöruútflutningur hefur vaxið um tæp 3% ár hvert. Hefur
því útflutningur þjónustu vaxið tvöfalt hraðar en vöruútflutningur.
Svipaða sögu má sjá í tölum fyrir fyrri árshelming, en þá óx
þjónustuútflutningur um 15,5% á meðan vöruútflutningur jókst um
tæplega 4% að raungildi. Vöxtur þjónustuútflutnings hefur því vegið
talsvert þyngra í hagvexti en vöxtur vöruútflutnings upp á síðkastið.
Við teljum að þjónustuútflutningur muni áfram vega þyngra í vexti
Útflutningur og innflutningur, magnbreyt. (%)
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útflutnings. Ekkert lát virðist vera á vexti ferðaþjónustunnar og hafa
íslensk flutningafyrirtæki einnig náð að hasla sér völl í flutningum
með farþega og vörur utan landsteinanna. Þó áætlum við að jafnt
og þétt dragi úr vextinum eftir því sem líður á spátímann, enda fer
raungengið hækkandi og sífellt fleiri ferðamenn þarf til þess að
viðhalda hlutfallslega jafn hraðri fjölgun eftir því sem á líður. Gerum
við ráð fyrir 11% vexti þjónustuútflutnings á yfirstandandi ári,
tæplega 6% vexti á næsta ári og 4% vexti árið 2017.
Horfur eru ágætar fyrir vöruútflutning á komandi misserum.
Veruleg aukning aflaheimilda í þorski, ágæt loðnuvertíð fyrr á árinu
ásamt fleiri þáttum munu að okkar mati leiða til 7% raunaukningar
í útflutningi sjávarafurða í ár frá fyrra ári. Í framhaldinu eru horfur
á nokkrum vexti til viðbótar næstu ár í útflutningi sjávarfangs, ef
marka má nýlega skýrslu Hafrannsóknastofnunar um ástand og
horfur í helstu fiskistofnum. Þá eigum við von á nokkurri aukningu
í útflutningi iðnaðarvara, ekki síst í lok spátímans þegar framleiðsla
kísilmálms hefst að hluta í hinum nýju kísilverum. Í heild gerum við
ráð fyrir tæplega 5% aukningu vöruútflutnings á yfirstandandi ári
og ríflega 2% aukningu á ári næstu tvö ár.

Framlag vöru- og þjónustuútflutnings í vexti útflutnings (%)
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Þótt horfur séu á myndarlegum vexti útflutnings mun innflutningur
þó vaxa hraðar framan af spátímanum að mati okkar. Ört vaxandi
innlend eftirspurn endurspeglast í miklum vexti í innflutningi
neyslu- og fjárfestingarvara. Reynslan sýnir að innflutningur
neysluvara vex gjarnan hraðar en sem nemur vexti einkaneyslu á
uppgangstímum, enda er þá stærstum hluta einkaneysluvaxtarins
varið til aukinna kaupa á innfluttum varanlegum neysluvörum á
borð við bifreiðar, húsbúnað og raftæki, eða til munaðarneyslu á
borð við utanlandsferðir. Þegar við bætist hækkun raungengis, sem
gjarnan fylgir slíkri uppsveiflu, verður hvatinn til kaupa á innfluttri
neyslu og utanlandsferða enn sterkari en ella. Þetta hefur sýnt sig
í nýlegum tölum af innflutningi neysluvara og utanlandsferðum. Þá
er iðnaðarfjárfesting í eðli sínu með hátt hlutfall innfluttra aðfanga
(t.d. tækjabúnaðar) auk þess sem horfur eru á umtalsverðum
vexti í kaupum á skipum, flugvélum og bifreiðum til útleigu og
fólksflutninga á komandi misserum. Alls teljum við að innflutningur
muni vaxa um tæplega 12% á þessu ári, um 8% árið 2016 og um
tæp 3% árið 2017. Framlag utanríkisviðskipta til hagvaxtar verður
því neikvætt árin 2015 og 2016, en lítillega jákvætt árið 2017.
Þrátt fyrir hraðari vöxt innflutnings en útflutnings meirihluta
spátímans gerir spá okkar ráð fyrir að afgangur verði af
utanríkisviðskiptum út tímabilið. Þar kemur meðal annars til að
vöru- og þjónustuviðskipti munu áfram skila afgangi þótt úr
honum dragi. Einnig vegur allþungt að erlend staða þjóðarbúsins
hefur batnað verulega undanfarin ár, og með uppgjöri slitabúa
gömlu bankanna og væntanlegum kaupum Seðlabankans
á aflandskrónum með beinum eða óbeinum afslætti mun
erlenda staðan batna enn frekar. Nýjasta mat Seðlabankans á
undirliggjandi erlendri stöðu þjóðarbúsins hljóðar upp á hreina
neikvæða stöðu sem nemur þriðjungi af VLF. Við teljum að slit
gömlu bankanna í kjölfar á afhendingu stöðugleikaframlags muni
bæta þessa stöðu um u.þ.b. 17% af VLF, og uppgjör aflandskróna
muni bæta stöðuna um u.þ.b. 4% til viðbótar. Hrein erlend staða
gæti þá orðið neikvæð um u.þ.b. 13–14% af VLF í kjölfarið, en
svo hagfelld hefur erlend staða þjóðarbúsins ekki verið svo langt
aftur sem tölur Seðlabankans ná. Bætt erlend staða leiðir til þess
að talsvert minni halli verður á frumþáttatekjum en ella, en þær
endurspegla að stærstum hluta fjármagnstekjur og –gjöld til og frá
landinu. Betra jafnvægi milli erlendra eigna og skulda þjóðarbúsins
helst því í hendur við minni mun fjármagnstekna og –gjalda.
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Alls gerum við ráð fyrir að viðskiptajöfnuður mælist jákvæður
um 4,8% af VLF á þessu ári. Hér er átt við það sem kallað hefur
verið undirliggjandi viðskiptajöfnuður, en þá er leiðrétt fyrir væntu
uppgjöri á slitabúum gömlu bankanna. Slík leiðrétting verður
væntanlega óþörf frá og með næsta ári, þegar búin hafa að öllum
líkindum verið gerð upp. Gerum við ráð fyrir að viðskiptaafgangur
mælist 2,3% af VLF árið 2016 og 1,7% af VLF árið 2017.
Viðskiptaafgangur fer því minnkandi eftir því sem raungengið
hækkar, innlend eftirspurn vex og viðskiptakjör rýrna nokkuð að
nýju eftir mikinn bata undanfarin misseri.
Raungengi og viðskiptakjör, vísitölur
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Gengi krónunnar að styrkjast
Vegna óvenju hagstæðs undirliggjandi viðskiptajafnaðar og
fjármagnsflæðis til verðbréfafjárfestinga hefur gengi krónunnar
hækkað umtalsvert undanfarið. Hefur styrking krónunnar átt sér
stað þrátt fyrir rífleg kaup Seðlabankans á gjaldeyri. Var gengi
krónunnar í lok september 6,7% hærra gagnvart viðskiptaveginni
körfu helstu gjaldmiðla en í lok maí sl.

mánuði í fyrra. Var raungengið í september, á þennan mælikvarða,
það hæsta frá hruni og hafði hækkað um 36,8% frá því sem það
fór lægst eftir hrun. Krónan hefur því styrkst umtalsvert á þessum
tíma á þennan mælikvarða og stendur nú nálægt meðaltali síðasta
aldarfjórðungs. Þrátt fyrir hækkunina er raungengið enn nokkuð
undir því sem sést hefur í fyrri uppsveiflum í íslensku efnahagslífi.
Raungengi krónunnar á mælikvarða hlutfallslegs neysluverðs má
skilgreina sem neysluverð á Íslandi samanborið við neysluverð
erlendis, reiknað í sömu mynt. M.ö.o. mælir raungengið hversu
„dýrt“ Ísland er í alþjóðlegum samanburði og þar með hversu
samkeppnishæft landið er á alþjóðavísu. Raungengi krónunnar
hefur frá hruni lengst af verið mun lægra en það jafnvægisgengi
sem reikna má með til lengdar. Því hefur verið ljóst að raungengi
krónunnar myndi hækka samhliða því að slakinn myndi hverfa úr
efnahagslífinu og höfum við ítrekað bent á það undanfarin misseri.
Hins vegar hefur verið óvíst í hvaða mæli það yrði fyrir atbeina
hærra nafngengis krónunnar, og að hve miklu leyti vegna meiri
verðbólgu og hraðari hækkunar launa en í viðskiptalöndum.
Æskilegt er að hækkun raungengisins eigi sér stað með
hækkun nafngengisins fremur en verðbólgu og hækkun launa.
Launahækkanir hér á landi hafa verið umtalsvert meiri en í
viðskiptalöndunum undanfarið á sama tíma og framleiðnivöxturinn
hefur verið hægur. Hefur raungengið á mælikvarða launa því
hækkað bæði fyrir tilstuðlan þess og nafngengishækkunar.
Þá hefur verðbólgan verið nokkuð meiri hérlendis en í helstu
viðskiptalöndunum, þó að hún hafi verið undir verðbólgumarkmiði
Seðlabankans undanfarið. Að óbreyttu nafngengi krónunnar
er ljóst að raungengið á eftir að hækka nokkuð á gildistíma
núverandi kjarasamninga þar sem samið hefur verið um
umtalsvert meiri launahækkanir hér á landi en horfur eru á í helstu
viðskiptalöndunum. Þá reiknum við með því að verðbólgan muni
færast í aukana á spátímabilinu og raungengi krónunnar hækki af
þeim sökum.
Utanríkisviðskipti í % af VLF og raungengi
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65

Hækkun gengis krónunnar undanfarið kemur í kjölfar tímabils mikils
stöðugleika í gengi krónunnar frá upphafi síðastliðins árs. Verulega
dró úr flökti krónunnar eftir að peningastefnunefnd Seðlabankans
ákvað að auka virkni bankans á gjaldeyrismarkaði í maí 2013.
Hafa gjaldeyriskaup hans færst verulega í aukana á þessu ári og
hafa aldrei verið meiri en nú í sumar og fram á haustið. Miðað við
umfang gjaldeyriskaupa hans, bæði mælt í erlendum gjaldeyri og
sem hlutdeild þeirra af heildarveltu á gjaldeyrismarkaði, er ljóst að
krónan hefði styrkst umtalsvert meira en raun ber vitni ef ekki hefði
komið til inngripanna.
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Raungengi krónunnar hefur hækkað talsvert undanfarið samhliða
hækkun nafngengis hennar, og vegna þess að verðbólga og
sér í lagi launahækkanir hafa verið meiri hér á landi en í helstu
viðskiptalöndunum. Var raungengi krónunnar á mælikvarða
hlutfallslegs neysluverðs 8,3% hærra í september en í sama
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Gjaldeyriskaup SBÍ og gengisvísitala ISK
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Hækkandi raungengi getur verið nokkuð tvíbent sverð fyrir
íslenskt hagkerfi um þessar mundir. Hærra raungengi rýrir
samkeppnisstöðu útflutningsgreina. Kemur það ekki síst niður
á ferðaþjónustunni, sem er orðin stærsta einstaka greinin í
gjaldeyrisöflun þjóðarbúsins, og mun að okkar mati draga úr vexti
hennar á næstu árum. Þá eykur raungengishækkunin innflutta
neyslu, hvort sem er í formi utanlandsferða eða meiri kaupa á
innfluttum varningi.
Talsverð óvissa er um þróun nafngengis krónunnar á spátímabilinu.
Framundan er þenslutímabil þar sem líklegt er að raungengi

Gengisvísitala ISK (h.ás)
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Heimild: Seðlabanki Íslands

krónunnar muni hækka frekar, m.a. fyrir tilstuðlan meiri
nafngengishækkunar. Afgangur er af utanríkisviðskiptum en
hann mun minnka mikið á spátímabilinu, m.a. vegna hækkunar
raungengisins. Ólíkt því sem átt hefur sér stað í flestum öðrum
efnahagsuppsveiflum hér á landi mun þó, eins og rakið er að framan,
ekki myndast halli á utanríkisviðskiptum á spátímabilinu sem kallar
á leiðréttingu í formi nafngengislækkunar. Ef raungengið hækkar
hins vegar umtalsvert meira í þessari uppsveiflu en það hefur nú
þegar gert og er í kortunum vegna núverandi kjarasamninga þá
gæti slík þróun kallað á nafngengislækkun að þenslutíma loknum.
Byggir spá okkar á óbreyttu nafngengi krónunnar út spátímabilið.

Raungengi og viðskiptajöfnuður
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Reiknum með aukinni verðbólgu
og hækkun stýrivaxta
Raungengi krónunnar og framleiðsluspenna
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Verðbólguhorfur hafa sveiflast verulega það sem af er ári. Eftir því
sem leið á fyrri árshelming má segja að horfurnar hafi versnað
verulega vegna ríflegrar hækkunar launa í þeim kjarasamningum
sem gerðir voru á tímabilinu. Frá miðju ári hafa horfurnar hins
vegar batnað á nýjan leik, og má að mestu þakka það styrkingu
krónunnar á tímabilinu og verðlækkun á eldsneyti og fleiri hrávörum
á heimsmarkaði.

-4

Framleiðsluspenna (%, h.ás)
Raungengi ISK m.v. verðlag (vísitala, v.ás)
Raungengi ISK m.v. laun (vísitala, v.ás)
Heimild: Seðlabanki Íslands og Greining ÍSB

Í bráð virðist því óvissan vera til frekari hækkunar nafngengis
krónunnar. Verði það niðurstaðan er hugsanlegt að það kalli á
ójafnvægi í hagkerfinu sem aftur mun koma fram í leiðréttingu
í formi nafngengislækkunar síðar og verðbólguskots með þeim
hætti sem allflestar uppsveiflur í íslensku efnahagslífi hafa endað.
Slík styrking væri því væntanlega skammgóður vermir.
Fyrirhuguð skref í losun gjaldeyrishafta á næstu misserum skapa
enn frekari óvissu um gengisþróunina. Ljóst er að peningalegar
stærðir geta sveiflað krónunni talsvert á þeim tíma og úr takti við
það sem raunhagkerfið er að kalla á. Vaxtamunarviðskipti geta þar
haft mikil áhrif sem og þörf fjárfesta, sem hafa verið fastir innan
hafta, til að auka hlut erlendra eigna í sínum eignasöfnum. Ljóst er
að vilji stjórnvalda er hins vegar að afnámið verði gert með þeim
hætti að það raski ekki stöðugleika á gjaldeyrismarkaði. Á hinn
bóginn er afnámið til þess gert að heimila markaðsöflunum að ráða
meiru um þróun gengis krónunnar en verið hefur. Okkar skoðun
er hins vegar sú að krónan muni ekki fljóta aftur með þeim hætti
sem hún gerði á tímabilinu frá 2001 til 2008. Hefur m.a. verið rætt
um að viðhalda höftum sem hluta af þjóðhagsvarúðartækjum, og
hugmyndir eru um hömlur á skammtíma innflæði fjármagns með
líkum hætti og gert hefur verið í ýmsum löndum Asíu og S-Ameríku.
Sveiflur í gengi krónu verða því væntanlega minni í fyrirsjáanlegri
framtíð en raunin var á flotárunum 2001-2008.

Verðbólga mælist enn undir 2,5% verðbólgumarkmiði
Seðlabankans, en hún hefur nú verið undir markmiðinu
frá febrúarmánuði 2014. Á móti vaxandi innlendum
kostnaðar
þrýstingi í kjölfar kjarasamninga koma áhrif af
lækkandi innflutningsverði vegna styrkingar krónunnar og
framangreindrar verðlækkunar á ýmsum innfluttum vörum.
Það fer þó ekki hjá því, að okkar mati, að innlendir kostnaðarliðir
hafi vinninginn þegar frá líður, og verðbólga taki að vaxa. Við gerum
ráð fyrir að verðbólga verði nærri verðbólgumarkmiðinu fram á
mitt næsta ár, en taki þá að færast í aukana og verði nokkuð yfir
markmiði Seðlabankans á seinni helmingi spátímans. Spáum við
1,7% verðbólgu að jafnaði á yfir-standandi ári, 2,7% á næsta ári og
3,6% árið 2017. Ört vaxandi launakostnaður og hækkun raunverðs
íbúðarhúsnæðis eru helstu drifkraftar aukinnar verðbólgu í spá
okkar, auk þess sem áhrif gengishækkunar og lækkunar á eldsneyti
og fleiri innfluttum vörum fjara út.
Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur hækkað stýrivexti
bankans í tvígang á þessu ári, þ.e. í júní og ágúst sl., um samtals
eina prósentu til að mæta versnandi verðbólguhorfum og líkum
á því að spenna sé að myndast í hagkerfinu. Samhliða þessum
hækkunum gaf nefndin frá sér skýran tón um að hækka yrði
vexti meira á næstu misserum þar sem verðbólguhorfur væru
dökkar, einna helst vegna nýgerðra kjarasamninga. Á fundi sínum
í lok september sl. hélt nefndin hins vegar stýrivöxtum bankans
óbreyttum og sagði að sterk króna og alþjóðleg verðlagsþróun
hafi gefið svigrúm til að hækka vexti aðeins hægar en áður var
talið nauðsynlegt, en breyti þó ekki þörf fyrir aukið aðhald á næstu
misserum. Segir nefndin að verðbólguhorfur hafi batnað í nærtíð,
m.a. vegna hærra gengis krónunnar, en að verðbólguhorfur til
lengri tíma hafi lítið breyst.
Við reiknum með því að peningastefnunefndin bregðist við
aukinni verðbólgu, vaxandi spennu í efnahagslífinu og minnkandi
peningalegu aðhaldi með hækkun stýrivaxta á næsta ári. Spáum
við 0,5 prósentustiga hækkun stýrivaxta á seinni hluta árs 2016.
Því til viðbótar kemur væntanlega aukið peningalegt aðhald þegar
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Líkt og áður er mikil óvissa um þróun krónunnar næstu misseri og
þá ekki síst í ljósi óvissu um uppgjör búa föllnu fjármálafyrirtækjanna
og fyrirhugaðar tilslakanir gjaldeyrishafta. Má segja að þetta sé
einn af stærstu óvissuþáttum stýrivaxtaspár okkar og í leiðinni
spár okkar um verðbólguþróun. Spá okkar um stýrivexti byggir
á því að þær tilslakanir sem gerðar verða á gjaldeyrishöftum á
spátímabilinu verði framkvæmdar þannig að þær munu ekki raska
stöðugleikanum á gjaldeyrismarkaðinum og ekki kalla á hækkun
stýrivaxta til að tryggja þann stöðugleika. Áætlun um losun hafta,
sem kynnt var að hluta í júní sl., styður við þessa forsendu okkar
enda er þar lögð áhersla á að takmarka sveiflur á gengi krónunnar
og lágmarka hættu á greiðslujafnaðaráfalli eftir því sem losun hafta
vindur fram.

Verðbólga, stýrivextir og raunstýrivextir (%)
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virkir stýrivextir Seðlabankans færast nær miðju vaxtagangsins.
Ástæða þess er að fjármögnun bankanna mun í auknum mæli
færast í skammtíma lántökur í Seðlabankanum samhliða uppgjöri
slitabúa gömlu bankanna og losun aflandskróna úr hagkerfinu.
Mun peningastefnunefndin taka það með í reikninginn þegar hún
setur peningastefnuna, en hækkun vaxta á millibankamarkaði
sem af þessum breytingum hlýst og afleidd áhrif hennar til
hækkunar aftur eftir vaxtaferlinum, er ígildi hækkunar stýrivaxta.
Mun sú breyting verða að okkar mati ígildi um 0,75 prósentustiga
hækkunar stýrivaxta. Aðhaldsstig peningamála, mælt út frá
muninum á virkum stýrivöxtum bankans og verðbólgu, mun þrátt
fyrir þessar hækkanir ekki aukast mikið á tímabilinu þar sem svo
mikið mun bæta í verðbólguna á sama tímabili.

Stýrivextir Seðlabankans

Verðbólga

Raunstýrivextir

Heimild: Seðlabanki Íslands og Spá Greiningar ÍSB.
Stýrivextir SBÍ eru meginvextir hans þ.e. vextir á 7 daga bundnum
innlánum fram til ársloka 2015, en 7 daga veðlánavextir eftir það.
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Magnbreytingar frá fyrra ári (%)

Árið 2014
í m.kr.

Spá 2015

Spá 2016

Spá 2017

Einkaneysla

1.046.248

4,8

5,2

2,8

Samneysla

484.463

1,6

1,6

1,4

Fjármunamyndun

331.975

17,3

16,9

2,1

Þ.a. atvinnuvegafjárfesting

212.205

23,9

18,8

-1,9

Þ.a. íbúðarhús

58.812

8,5

21,5

18,2

Þ.a. fjárfesting hins opinbera

60.958

3,0

4,0

2,0

2.045

0,0

0,0

0,0

Þjóðarútgjöld, alls

1.864.730

6,1

6,6

2,3

Útflutningur vöru og þjónustu

Birgðabreytingar

1.066.763

7,7

3,8

3,1

Þ.a. útflutningur sjávarafurða

240.913

7,0

3,1

2,1

Þ.a. afurðir álvinnslu

214.701

2,4

0,0

0,0

Þ.a. annar vöruútflutningur

112.702

4,5

3,8

6,7

Þ.a. útflutningur þjónustu

498.447

11,0

5,7

4,0

Innflutningur vöru og þjónustu

942.233

11,6

8,0

2,9

1.989.260

4,3

4,4

2,5

Fjármunamyndun

16,7

18,8

20,8

20,6

Viðskiptajöfnuður

3,4

5,4

2,3

1,7

Undirliggjandi viðskiptajöfnuður

4,8

5,4

2,3

1,7

Vöru- og þjónustujöfnuður

6,3

7,6

4,8

4,1

Neysluverð

2,0

1,7

2,7

3,6

Laun

5,8

6,9

8,0

6,1

Íbúðaverð

8,4

8,1

7,9

7,5

-5,5

-3,1

-4,0

0,0

Raungengi krónunnar m.v. verðlag

5,6

3,4

5,5

2,9

Kaupmáttur launa

3,7

5,1

5,2

2,4

5,0

4,0

3,6

3,5

206,9

200,6

192,6

192,6

Stýrivextir SBÍ (7d veðlán)

6,8

6,5

6,7

7,3

Langtímanafnvextir (RIKB 25)

6,8

5,8

6,2

6,6

Langtímaraunvextir (HFF 44)

3,2

2,5

2,7

3

Verg landsframleiðsla
Sem % af VLF

Breyting milli ársmeðaltala (%)

Meðalgengi erlendra gjaldmiðla

Ársmeðaltal (%)
Atvinnuleysi (könnun Hagstofu)
Gengisvísitala krónunnar

Lagalegur fyrirvari
Skýrsla þessi er tekin saman af Greiningu Íslandsbanka hf.
Upplýsingar í skýrslu þessari eru upprunnar frá innlendum og
erlendum upplýsinga- og fréttaveitum, sem taldar eru áreiðanlegar,
ásamt opinberum upplýsingum, eigin úrvinnslu Greiningar og
mati á hverjum tíma. Upplýsingarnar hafa ekki verið kannaðar
sjálfstætt af Íslandsbanka og ábyrgist bankinn ekki nákvæmni
upplýsinganna, áreiðanleika eða réttmæti þeirra. Skoðanir
höfunda geta breyst án fyrirvara og ber Íslandsbanka ekki skylda til
að uppfæra, lagfæra eða breyta skýrslunni við breyttar forsendur.
Skýrslan er einungis birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið
á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki
í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig
fyrir tilteknum fjármálagerningum. Íslandsbanki og starfsmenn
bankans bera ekki ábyrgð á viðskiptum sem kunna að vera gerð
á grundvelli þeirra upplýsinga sem fram koma í skýrslunni. Þeim
aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér
sérfræðilegrar ráðleggingar og kynna sér vel hina ýmsu fjár
festingarkosti sem í boði eru. Fjárfestingum fylgir ávallt
fjárhagsleg áhætta og ber m.a. að hafa í huga áhættu
vegna alþjóðlegra fjárfestinga og gengisflökts gjaldmiðla.
Fjárfestingamarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta er mismunandi.
Bent skal á að árangur í fortíð er ekki trygging um árangur í framtíð.
Skýrslur og aðrar upplýsingar sem berast frá Íslandsbanka eru
einungis ætlaðar til einkanota.

Hvorki má afrita efnið, vitna í það né dreifa því, í heild eða að hluta,
án skriflegs leyfis frá Íslandsbanka.
Skýrsla þessi er stutt samantekt og ber ekki að líta svo á að í henni
sé að finna allar tiltækar upplýsingar um þau viðfangsefni sem hún
fjallar um.
Eftirlitsaðili: Fjármálaeftirlitið (www.fme.is).
Bandaríkin
Skýrslu þessari eða afritum hennar má ekki dreifa í Banda
ríkjunum eða til viðtakenda sem eru bandarískir ríkisborgarar
í andstöðu við takmarkanir sem kveðið er á um í bandarískum
lögum. Dreifing skýrslunnar í Bandaríkjunum kynni að teljast brot
á þeim lögum.
Kanada
Upplýsingarnar í skýrslu þessari eru ekki ætlaðar til
dreifingar eða útbreiðslu með neinum hætti í Kanada og því ber
ekki að líta á þær sem fjármálaráðgjöf eða ráðleggingu um fjárfest
ingar í skilningi kanadískra verðbréfalaga.
Önnur lönd
Lög og reglugerðir í öðrum löndum kunna einnig að
takmarka dreifingu skýrslu þessarar.
Frekari upplýsingar varðandi efni Greiningar Íslandsbanka má
finna á vefsíðunni: http://islandsbanki.is
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