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Frá því að alþjóðlega fjármálakreppan hófst árið 2007 hafa við-
skiptakjör út- og innflutnings Íslendinga rýrnað um u.þ.b. 15% og 
voru í fyrra um 7% undir því sem þau hafa að meðaltali verið frá 
lokum seinni heimsstyrjaldar. Gangi núverandi grunnspá Seðlabank-
ans eftir, eru horfur á að þau muni áfram rýrna og verða um 11% 
undir langtímameðaltali sínu árið 2016. Munu viðskiptakjör þá hafa 
versnað í átta ár í röð um samtals 18½% og verður að leita allt aftur 
til ársins 1964 til að finna jafn óhagstæð viðskiptakjör.

Þessi óhagstæða viðskiptakjaraþróun hefur haft víðtæk áhrif 
á þróun efnahagsmála undanfarin ár. Hún hefur m.a. leitt til þess 
að íslenskur útflutningur hefur tapað nokkurri hlutdeild í verðmæti 
alþjóðlegs útflutnings. Þetta á sérstaklega við þegar litið er til hlut-
deildar íslensks útflutnings í alþjóðlegum vöruútflutningi sem hefur 
minnkað samfellt frá árinu 2007, þótt íslenskur útflutningsiðnaður 
hafi staðið nokkru betur af sér samdrátt í alþjóðaviðskiptum í kjölfar 
alþjóðlegu efnahagskreppunnar en flest önnur iðnríki. Hlutdeild ís-
lensks vöruútflutnings í alþjóðlegu útflutningsmagni jókst því tölu-
vert árin 2007-9 eins og sjá má á mynd 2, þótt hún hafi minnkað 
nokkuð á ný síðustu þrjú ár.

Eins og fjallað hefur verið um í fyrri heftum Peningamála, hafa 
lakari viðskiptakjör jafnframt verið mikilvægasta ástæða þess að 
smám saman hefur dregið úr afgangi á viðskiptum við útlönd. Þau 
hafa því grafið undan gengi krónunnar og gert úrlausn núverandi 
greiðslujafnaðarvanda erfiðari en ella. Lakari viðskiptakjör hafa einn-
ig leitt til lægri þjóðartekna og hægt á bata innlendrar eftirspurnar. 
Verði rýrnun viðskiptakjara varanleg mun innlent tekjustig jafnframt 
lækka varanlega í hlutfalli við helstu viðskiptalönd.

En hverjar eru meginástæður þessarar óhagstæðu viðskipta-
kjaraþróunar og er rýrnun þeirra óvenju mikil þegar horft er til 
þróunar á verði helstu útflutningsafurða og alþjóðlegs hagvaxtar á 

Rammagrein II-1

Af hverju hafa 
viðskiptakjör 
þjóðarbúsins rýrnað 
svona mikið í 
kjölfar alþjóðlegu 
efnahagskreppunnar?
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1. Í vissum vörutegundum má færa rök fyrir því að Íslendingar hafi eitthvert verðákvörðun-
arvald en í meginatriðum gildir að Ísland er verðtaki í alþjóðaviðskiptum.

2. Eins og gjarnan er gert er alþjóðlegur efnahagssamdráttur skilgreindur sem þau tímabil 
þar sem heimshagvöxtur fer niður fyrir 3% á ári.

3. Fjallað er um mikilvægi sveiflna í viðskiptakjörum í Már Guðmundsson, Arnór Sighvats-
son og Þórarinn G. Pétursson (2000). „Optimal exchange rate policy: The case of 
Iceland“. Í bókinni Macroeconomic Policy: Small Open Economies in an era of Global 
Integration, (ritstj.) Gylfi Zoega, Már Guðmundsson og Tryggvi Þ. Herbertsson. Reykja-
vík: Háskólaútgáfan.

4. Alþjóðlega samdráttarskeiðinu árið 1998 er sleppt í þessum samanburði þar sem það 
varði stutt og hafði lítil áhrif hér á landi. Sjötta árið í kjölfar nýjustu kreppunnar er árið 
2013 og er þar notast við grunnspá Seðlabankans.

1. Grunnspá Seðlabankans 2013-2016.
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.

Vísitala, 2005 = 100

Mynd 1

Viðskiptakjör vöru- og þjónustuviðskipta1
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Heimildir: Gagnagrunnur Sameinuðu Þjóðanna, Hagstofa Íslands, OECD.

% af heimsútflutningi Vísitala, 2005 = 100

Mynd 2

Viðskiptakjör og hlutdeild Íslands 
í alþjóðaviðskiptum

Hlutdeild verðmætis vöruútflutnings frá Íslandi (v. ás)

Hlutdeild verðmætis þjónustuútflutnings frá Íslandi (v. ás)

Viðskiptakjör vöru og þjónustu (h. ás)

Hlutdeild útflutningsmagns vöru og þjónustu frá Íslandi 
(h. ás)
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1. Tímabil þar sem heimshagvöxtur fer undir 3% á ári eru skyggð. Spá 
um heimshagvöxt 2013-16 er spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins úr World 
Economic Outlook í október 2013 en spá um viðskiptakjör er grunnspá 
Seðlabankans.
Heimildir: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Macrobond, Seðlabanki Íslands.
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Mynd 3

Heimshagvöxtur og viðskiptakjör Íslands1
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undanförnum árum? Hverjar eru meginástæður þess að grunnspáin 
gerir ráð fyrir áframhaldandi rýrnun viðskiptakjara á næstu þremur 
árum? 

Viðskiptakjör og alþjóðleg efnahagsþróun
Þar sem Ísland er lítið, opið hagkerfi er það í meginatriðum verðtaki 
í alþjóðaviðskiptum, þ.e. út- og innflutningsverð ráðast af alþjóð-
legum efnahagsaðstæðum fremur en innlendum efnahagsþáttum.1  
Hið sama á við um viðskiptakjör (sem skilgreind eru sem hlutfall 
út- og innflutningsverðs). Eins og sést á mynd 3 hafa viðskiptakjör 
einmitt tilhneigingu til að þróast í takt við alþjóðlega efnahagsþróun, 
sérstaklega efnahagsþróun í helstu viðskiptalöndum Íslendinga, og 
rýrna jafnan í alþjóðlegum efnahagssamdrætti.2 Mynd 4 ber glögg-
lega með sér mikilvægi þróunar viðskiptakjara fyrir innlenda efna-
hagsþróun og gefur einnig til kynna mikilvægi miðlunar alþjóðlegra 
efnahagssveiflna inn í innlendan þjóðarbúskap í gegnum sveiflur í 
viðskiptakjörum.3

Samanburður á þróun viðskiptakjara í kjölfar þriggja alþjóðlegra 
samdráttarskeiða
Viðskiptakjör hafa rýrnað um u.þ.b. 15% frá því að alþjóðlega efna-
hagskreppan hófst árið 2007, sem er mesta rýrnun viðskiptakjara 
frá því á seinni hluta fimmta áratugar síðustu aldar. Eins og mynd 3 
sýnir endurspeglar þetta að hluta hversu alvarlegur hinn alþjóðlegi 
efnahagssamdráttur var. Þetta sést einnig á mynd 5 sem ber saman 
þróun viðskiptakjara í sex ár eftir þrjú alþjóðleg samdráttarskeið.4 
Eins og sést á myndinni bötnuðu viðskiptakjör strax eftir samdrátt-
arskeiðið árin 1991-1993 en áhrifin voru nánast horfin þremur árum 
síðar. Áhrif alþjóðlega samdráttarskeiðsins 2001-2002 voru heldur 
meiri framan af en voru horfin sex árum síðar. Áhrifin eru þó hvergi 
eins mikil og í kjölfar kreppunnar 2008-2009 þar sem viðskiptakjör 
höfðu rýrnað um u.þ.b. 15% tveimur árum eftir að kreppan skall á. 
Nokkur viðsnúningur varð ári síðar en síðan tóku þau að rýrna aftur 
og eru ríflega 16% lakari sex árum eftir að kreppan skall á.

Eins og sést á myndum 6 og 7 lækkaði bæði verð sjávar- og 
álafurða í kjölfar kreppunnar árið 2007 og er verðþróun sjávarafurða 
fyrstu tvö árin eftir að kreppan skall á töluvert óhagstæðari en í kjöl-
far fyrri tveggja samdráttarskeiða. Verð sjávarafurða tók að hækka 
á ný ári síðar og fimm árum síðar var það orðið nokkru hærra en 
það var í upphafi kreppunnar. Gangi spá Seðlabankans eftir, er hins 
vegar útlit fyrir að það gefi nokkuð eftir á þessu ári. Í samanburði við 
samdráttarskeiðið í upphafi þessarar aldar hefur álverð gefið töluvert 
meira eftir í kjölfar kreppunnar árið 2007. Framan af var þróunin þó 
áþekk því sem gerðist í kjölfar samdráttarins í byrjun tíunda áratugar 
síðustu aldar, þótt einnig drægi nokkuð í sundur þegar frá líður. Við 
samanburð á áhrifum sveiflna álverðs á viðskiptakjör þjóðarbúsins 
í kjölfar núverandi kreppu og í fyrri samdráttarskeiðum er þó rétt 
að hafa í huga að vægi álframleiðslu í útflutningi Íslendinga hefur 
aukist verulega á síðustu áratugum. Þannig vó útflutningur ál- og 
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5. Jafnan var upphaflega metin með frjálsu stikamati við alþjóðlega útflutningsverðið en 
því var ekki hafnað tölfræðilega að verðáhrifin væru hlutfallsleg (þ.e. að summa stikanna 
við verðstærðirnar þrjár væri núll). Einnig var prófað að bæta við áhrifum alþjóðlegs hrá-
vöruverðs og olíuverðs en áhrif þessara tveggja stærða reyndust tölfræðilega ómarktæk 
frá núlli.

1. Tímabil þar sem heimshagvöxtur fer undir 3% á ári eru skyggð. Spá 
um heimshagvöxt 2013-16 er spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins úr World 
Economic Outlook í október 2013 en spá um viðskiptakjör er grunnspá 
Seðlabankans.
Heimildir: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Macrobond, Seðlabanki Íslands.

Ársvöxtur (%)

Mynd 4

Hagvöxtur og viðskiptakjör Íslands1
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1. Fyrir samdráttarskeiðið 1991-1993 er ár t 1990, fyrir samdráttarskeiðið 
2001-2002 er ár t 2000 og fyrir samdráttarskeiðið 2008-2009 er ár t 2007.
Heimildir: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.

Vísitala, upphaf samdráttarskeiðs = 100

Mynd 6

Þróun sjávarafurðaverðs í erlendri mynt í 
kjölfar þriggja alþjóðlegra samdráttarskeiða1

Samdráttarskeið 1991-1993

Samdráttarskeið 2001-2002

Samdráttarskeið 2008-2009

90

95

100

105

110

115

120

t+6t+5t+4t+3t+2t+1t

1. Fyrir samdráttarskeiðið 1991-1993 er ár t 1990, fyrir samdráttarskeiðið 
2001-2002 er ár t 2000 og fyrir samdráttarskeiðið 2008-2009 er ár t 2007.
Heimildir: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.

Vísitala, upphaf samdráttarskeiðs = 100

Mynd 5

Þróun viðskiptakjara í kjölfar þriggja 
alþjóðlegra samdráttarskeiða1
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kísiljárnafurða að meðaltali um 8% af útflutningi vöru og þjónustu 
árin 1991-1993 en hafði aukist í tæplega 15% árin 2001-2002 og í 
tæplega 27% árin 2008-2009 (sjá mynd 8).

Meginástæður viðskiptakjaraþróunar síðustu ára
Til að átta sig betur á meginástæðum óhagstæðrar viðskiptakjaraþró-
unar undanfarin ár og þeim þáttum sem ráða mestu um áframhald-
andi rýrnun þeirra á næstu árum samkvæmt spá bankans, er hægt 
að meta með einfaldri aðfallsgreiningu hvaða þættir ráða mestu um 
þróun viðskiptakjara. Ætla má að alþjóðlegt verð þeirra afurða sem 
mest vega í útflutningi Íslands, þ.e. verð sjávarafurða og áls, vegi 
þungt, auk fyrrgreindra áhrifa alþjóðlegu hagsveiflunnar. Í viðauka 
við þessa rammagrein er sýnt mat á slíkri jöfnu sem skýrir um 80% 
af sveiflum í viðskiptakjörum á árunum 1985-2012.

Eins og sjá má á mynd 9 skýra alþjóðlegur efnahagssamdráttur 
og lækkun sjávarafurðaverðs að stærstum hluta rýrnun viðskipta-
kjara árin 2008-2009, þótt lækkun álverðs vegi þar einnig nokkuð. 
Viðsnúning viðskiptakjara 2010-2012 má hins vegar að mestu rekja 
til hækkunar á verði sjávarafurða en hækkun útflutningsverðs helstu 
viðskiptalanda og slakur hagvöxtur í helstu viðskiptalöndum Íslands 
vega þar á móti. Í grunnspá bankans er gert ráð fyrir að viðskiptakjör 
haldi áfram að rýrna á þessu ári og fram til ársins 2016. Samkvæmt 
mynd 9 má að mestu skýra það með lækkun sjávarafurðaverðs í ár 
og því að horfur eru á að það haldi áfram að lækka út spátímann. 
Þótt grunnspáin geri ráð fyrir vaxandi hagvexti í okkar helstu við-
skiptalöndum, verður hann ekki nógu mikill á meginhluta spátímans 
til að það dugi til að snúa þróuninni við. Eins og myndin sýnir vega 
á móti áhrif þátta sem matsjafnan nær ekki að skýra. Viðskiptakjara-
rýrnun næstu ára verður því nokkru meiri samkvæmt matsjöfnunni 
en grunnspá bankans, sem gæti gefið til kynna að of mikillar bjart-
sýni um þróun viðskiptakjara gæti í grunnspánni, a.m.k. miðað við 
spár um áframhaldandi lækkun verðs sjávarafurða.

Á heildina litið virðist því mega rekja rýrnun viðskiptakjara 
á árabilinu 2008-2016 fyrst og fremst til slaks hagvaxtar í helstu 
viðskiptalöndum Íslands og mikillar lækkunar sjávarafurðaverðs í 
hlutfalli við útflutningsverð helstu viðskiptalanda. Jafnframt virðast 
sveiflur í verði sjávarafurða vera stærsti orsakaþáttur sveiflna í við-
skiptakjörum á síðustu árum og í spá um þróun viðskiptakjara næstu 
ára. Áhrif óhagstæðrar þróunar álverðs eru hins vegar töluvert minni 
samkvæmt hinu tölfræðilega metna sambandi þessara stærða. Þar 
þarf þó að hafa í huga að aukið vægi útflutnings álafurða á tíma-
bilinu er að nokkru leyti á kostnað vægis útflutnings sjávarafurða. 
Hið metna tölfræðilega samband gæti því að einhverju leyti van-
metið áhrif sveiflna í álverði á viðskiptakjaraþróun síðustu ára. Einnig 
er rétt að hafa í huga við túlkun á áhrifum alþjóðlegs hagvaxtar að 
þau ná í raun lengra en hið tölfræðilega samband gefur til kynna 
þar sem alþjóðlegar hagsveiflur hafa einnig áhrif á viðskiptakjör í 
gegnum áhrif þeirra á álverð og verð sjávarafurða.

Viðauki
Hægt er að skýra sveiflur í viðskiptakjörum á árabilinu 1985-2012 
með hagvexti í helstu viðskiptalöndum og verði tveggja mikilvæg-
ustu útflutningsafurða í hlutfalli við alþjóðlegt útflutningsverð (tölur 
í svigum eru t-gildi, R2 táknar þann hluta breytileika viðskiptakjara 
sem jafnan skýrir og SE táknar staðalfrávik afgangsliðar jöfnunnar):5
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þar sem Δtot er frávik ársbreytinga viðskiptakjara frá meðaltali ár-
anna 1985-2012, Δpxa er frávik ársbreytinga álverðs í erlendri mynt 
frá meðaltali áranna 1985-2012, Δpxm er frávik ársbreytinga sjávar-
afurðaverðs í erlendri mynt frá meðaltali áranna 1985-2012, Δwpx er 
frávik ársbreytinga útflutningsverðs viðskiptalanda Íslands í erlendri 
mynt frá meðaltali áranna 1985-2012 og Δwy er frávik hagvaxtar í 
helstu viðskiptalöndum frá meðaltali áranna 1985-2012.

1. Fyrir samdráttarskeiðið 1991-1993 er ár t 1990, fyrir samdráttarskeiðið 
2001-2002 er ár t 2000 og fyrir samdráttarskeiðið 2008-2009 er ár t 2007.
Heimildir: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.

Vísitala, upphaf samdráttarskeiðs = 100

Mynd 7

Þróun álverðs í erlendri mynt í kjölfar 
þriggja alþjóðlegra samdráttarskeiða1
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Heimild: Hagstofa Íslands.

% af útflutningi vöru og þjónustu

Mynd 8

Samsetning útflutnings Íslands 1980-2012
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Heimild:  Hagstofa Íslands.

Frávik ársbreytinga frá meðaltali 1985-2012 (%)

Mynd 9

Framlag áhrifaþátta til þróunar viðskiptakjara 
2008-2016
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Δtot = 0,044(Δpxa – Δwpx) + 0,366(Δpxm – Δwpx) + 0,767Δwy
 (2,3) (6,1) (2,9)

R2 = 0,78, SE = 1,8%, matstímabil: 1985-2012


