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Rammagrein III-1

Þróun peningamagns 
í kjölfar fjármála-

kreppunnar

Peningamagn í umferð jókst verulega á Íslandi í efnahagsuppsveifl-
unni upp úr síðustu aldamótum og hefur aldrei verið jafn mikið í 
hlutfalli af vergri landsframleiðslu eins og það var í aðdraganda fjár-
málakreppunnar. Í kjölfar kreppunnar hefur hlutfallið hins vegar 
lækkað á ný en er þó enn hátt í sögulegu samhengi. Samdráttur pen-
ingamagns hér á landi er meiri en fordæmi eru fyrir meðal annarra 
iðnríkja en virðist í ágætu samræmi við sögulegt samband peninga-
magns og meginákvörðunarþátta peningaeftirspurnar hér á landi.

Peningamagnið var að jafnaði tæpur helmingur af 

landsframleiðslu á síðustu öld …
Í upphafi tuttugustu aldar var vítt skilgreint peningamagn (M3) 
á Íslandi einungis um 10% af vergri landsframleiðslu (mynd 1). 
Endurspeglar það í raun hversu lítið og vanþróað innlent fjármála- 
og bankakerfi var á þessu tíma.1 Hlutfallið fór hækkandi á fyrstu 
tveimur áratugum aldarinnar í kjölfar fjölgunar innlendra fjármála-
fyrirtækja og uppbyggingar innlends fjármálakerfis og var orðið hátt 
í 50% á þriðja áratug aldarinnar. Fyrir utan mikla hækkun hlutfalls-
ins á stríðsárunum hélst peningamagnið að jafnaði í um 40-50% af 
landsframleiðslu fram á áttunda áratug aldarinnar þegar það tók að 
lækka samhliða stigvaxandi verðbólgu og neikvæðum raunvöxtum 
innlána sem drógu úr peningaeftirspurn og leiddu til tilfærslu yfir í 
önnur eignaform, sérstaklega fasteignir. Hlutfallið varð lægst tæp-
lega 25% undir lok áttunda áratugar síðustu aldar en tók síðan að 
hækka á ný, m.a. í kjölfar innleiðingar almennra laga um verðtrygg-
ingu árið 1979 sem leiddi til aukningar innlends sparnaðar, fram á 
tíunda áratuginn þegar það mældist um 40% af landsframleiðslu.2 

… en jókst hratt í uppsveiflunni upp úr aldamótum …
Upp úr síðustu aldamótum tók peningamagnið að vaxa með aukn-
um hraða samhliða mikilli útlánaþenslu lánastofnana. Hlutfall M3 
af landsframleiðslu jókst þannig um tæplega 70 prósentur frá alda-
mótum til ársloka 2008 þegar það var orðið 110% af landsfram-
leiðslu. Töluverð aukning varð einnig í þrengra skilgreindu pen-
ingamagni. Sú mikla útlánaaukning sem varð í bankakerfinu og 
með fylgjandi aukning peningamagns í umferð skýrist af mörgum 
þáttum, m.a. atburðum í kjölfar einkavæðingar viðskiptabankanna, 
auknum efnahagsumsvifum, hraðri þróun fjármálakerfisins, greiðara 

1. Hlutfall breiðs peningamagns af landsframleiðslu er hefðbundinn mælikvarði á þróunar-
stig og dýpt innlends fjármálakerfis. Sjá t.d. umfjöllun í Þorvarður Tjörvi Ólafsson og 
Þórarinn G. Pétursson (2011).

2. Umfjöllun um þróun peningamagns og mat á ákvörðun peningaeftirspurnar á Íslandi má 
finna í rannsóknum Þráins Eggertssonar (1982), Guðmundar Guðmundssonar (1986), 
Cornelius (1990) og Þórarins G. Péturssonar (1996, 2000). Nýlegt mat á peningaeftir-
spurnarjöfnu fyrir Ísland er að finna í þjóðhagslíkani Seðlabankans (sjá Ásgeir Daníelsson 
o.fl., 2009, en uppfært mat á líkaninu er væntanlegt).
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Mynd 1   

Peningamagn á Íslandi sem hlutfall af 
VLF 1901-2013

Heimildir: Hagstofa Íslands, Þjóðhagsstofnun, Seðlabanki Íslands.
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aðgengi banka og fyrirtækja að ódýru lánsfé á alþjóðlegum fjár-
málamörkuðum, hækkun veðhlutfalla húsnæðislána og eignaverðs-
bólu sem jók auð heimila og veðrými til aukinnar lántöku (sjá einnig 
umfjöllun í rammagrein III-2 í Peningamálum 2010/2). Taumhald 
peningastefnunnar virðist einnig hafa verið of laust á þessum tíma 
eins og rakið er í Seðlabanki Íslands (2012) en peningastefnan setur 
peningamyndun innlánsstofnana skorður í gegnum stjórntæki sín 
með því að ákvarða jaðarkostnað fjármagns, einkum ákvörðun stýri-
vaxta.3 Útlánaaukning bankakerfisins hér á landi var þó eingöngu 
að hluta til fjármögnuð með peningamyndun sem er í samræmi við 
alþjóðlega þróun á þessu tímabili. Þannig var M3 tæplega 60% af 
útlánastofni innlánsstofnana í september 2003 en 30% í sama mán-
uði árið 2008 þegar fjármálaáfallið skall á (mynd 2). 

… og hefur farið lækkandi eftir því sem liðið hefur frá 

fjármálaáfallinu
Peningamagnið hélt áfram að vaxa í upphafi fjármálakreppunnar 
undir lok árs 2008 sem má að hluta til rekja til aukinnar eftirspurnar 
eftir peningum í kjölfar kerfisbreytinga á sparnaði: fjármagn sem 
legið hafði í sjóðum var fært yfir á innlánsreikninga ásamt því að 
versnandi efnahagshorfur leiddu til þess að sparifjáreigendur færðu 
eignir sínar í auðseljanlegri og áhættuminni eignir, líkt og innlán sem 
voru að fullu tryggð samkvæmt yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar hinn 6. 
október 2008. Fækkun fjárfestingarkosta beindi fjármagni einnig 
inn á aðrar brautir eins og innlán. Að auki leiddi lækkun vaxta og 
minni ávöxtun annarra eignaforma í kjölfar fjármálakreppunnar til 
aukinnar peningaeftirspurnar.

Eftir því sem lengra hefur liðið frá fjármálaáfallinu hefur þróunin 
hins vegar snúist við og peningamagn í umferð sem hlutfall af lands-
framleiðslu minnkað á ný og var það orðið um 90% í lok árs 2013. 
Lækkun hlutfallsins skýrist líklega af mörgum þáttum. Peningaeftir-
spurn tók að dragast saman samhliða minnkandi auði heimila sem 
hafa í einhverjum mæli gengið á sparnað sinn og greitt niður lán eða 
notað hann til að jafna út neyslu vegna samdráttar í kaupmætti ráð-
stöfunartekna. Skuldsetning fyrirtækja minnkaði einnig, þau gengið 
í gegnum endurskipulagningu, skuldir verið afskrifaðar og lán greidd 
niður. Auk þess virðist stærstur hluti fjárfestingarútgjalda þeirra hafa 
verið fjármagnaður úr eigin rekstri en ekki með lántöku (sjá t.d. nið-
urstöðu fjárfestingarkönnunar Seðlabankans í kafla IV). Þá fjölgaði 
fjárfestingarmöguleikum með tilheyrandi tilfærslu frá innlánum yfir í 
önnur eignaform og viðskiptabankar seldu eignir sem þeir tóku yfir í 
kjölfar fjármálakreppunnar. Að auki kann peningaeftirspurn að hafa 
dregist saman í kjölfar hækkandi eignaverðs, lágrar raunávöxtunar 
innlána og hærri ávöxtunar annarra fjárfestingarkosta ásamt því að 
dregið hefur úr varúðarsjónarmiðum við eignadreifingu einstaklinga 
samhliða því að eignasamsetning er orðin eðlilegri. 

Þótt samdráttur peningamagns hafi í meginatriðum stöðvast 
á síðustu tveimur árum hefur hlutfall þess af landsframleiðslu hins 
vegar lækkað áfram, sérstaklega þegar tekið er tillit til áhrifa endur-
flokkunar innlána í kjölfar fjármálakreppunnar á mælt peningamagn. 
Innlán innlendra aðila hafa aukist þar sem viðskiptabankaleyfi slita-
stjórna fallinna fjármálafyrirtækja hafa verið afturkölluð og þær skil-
greindar sem eignarhaldsfélög.4 Þá hafa innlán sértækra félaga (e. 

3. Umfjöllun um hvernig peningastefnan takmarkar peningamyndun innlánsstofnana má 
t.d. finna í McLeay o.fl. (2014).

4. Þar sem peningamagn í umferð er skilgreint sem skuldbindingar bankakerfis gagnvart 
almenningi eykst mælt peningamagn í umferð við það að innlán slitastjórna breytast úr 
því að vera innlán fjármálastofnunar (og því skuld eins fjármálafyrirtækis við annað) yfir 
í að vera skuld fjármálastofnunar við fyrirtæki sem ekki telst fjármálastofnun án þess að 
um raunverulega aukningu innlána sé að ræða.
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Mynd 2   

M3 og útlánastofn innlánsstofnana
September 2003 - september 2008

Heimild: Seðlabanki Íslands.
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special purpose vehicles), sem m.a. halda utan um fasteignaveðlán, 
aukist en það hefur áhrif á mælt peningamagn í umferð þrátt fyrir að 
þau séu að fullu í eigu viðskiptabanka.5 Ef leiðrétt er fyrir innlánum 
þessara aðila var peningamagn í umferð rúmlega 80% af landsfram-
leiðslu í lok árs 2013 eða tæplega 10 prósentum af landsframleiðslu 
minna en mælt M3.

Þróun peningamagns í samanburði við önnur ríki
Ef þróunin á Íslandi er borin saman við nokkur önnur Evrópuríki á 
tímabilinu 1960-2012 sést að vítt peningamagn í hlutfalli af lands-
framleiðslu var að jafnaði lægra á Íslandi fram að aldamótum og tals-
vert fyrir neðan miðgildi ríkjasafnsins sem bendir til þess að fjármála-
kerfið hafi verið tiltölulega vanþróað hér á landi, eins og áður var 
nefnt (mynd 3). Upp úr aldamótum hækkar hlutfallið í ríkjasafninu 
en þó hraðar hér á landi sem endurspeglar að innlent fjármálakerfi 
líkist smám saman meira fjármálakerfum annarra Evrópuríkja. Þrátt 
fyrir mikla hækkun hlutfalls peningamagns af landsframleiðslu var 
það þó ekki orðið hærra en svo að í árslok 2012 var það orðið svipað 
og miðgildi ríkjasafnsins. Sambærilega þróun má sjá í samanburði 
við önnur smáríki (mynd 4). Í þessum alþjóðlega samanburði er því 
ekki hægt að álykta sem svo að peningamagnið á Íslandi sé óeðlilega 
mikið um þessar mundir þrátt fyrir mikinn vöxt frá aldamótum. Hins 
vegar er rétt að hafa í huga að hlutfallið getur verið afar breytilegt 
milli ríkja og engin gullin regla til um hvað telst eðlilegt hlutfall. Eins 
og mynd 5 sýnir er það þó jafnan hærra í tekjuhærri ríkjum.

Samdráttur peningamagns meiri í kjölfar fjármálakreppunnar 

hér en fordæmi eru fyrir í öðrum kreppum meðal iðnríkja ...
Frá því að fjármálakreppan skall á hefur M3 dregist saman um rúm-
lega 20% að raunvirði. Þetta sýnir er það töluvert meiri samdráttur 
en fordæmi eru fyrir meðal iðnríkja í kjölfar annarra efnahags- og 
fjármálakreppna (mynd 6).6 Eins og búast má við er samdráttur pen-
ingamagns enn meiri og viðsnúningur peningamagnsvaxtar hægari 
í ríkjum sem ganga í gegnum fjármálakreppu samhliða efnahags-
samdrætti. 

Eins og sjá má út frá samanburðarhópnum dregur yfirleitt úr 
raunvexti peningamagns, og stundum hefur peningamagn dregist 
saman í 1-2 ár eftir að kreppan skellur á, en tilvik þar sem peninga-
magn er enn að dragast saman að raunvirði hátt í fjórum árum eftir 
kreppuna, eins og hér á landi, eru sjaldgæf.

... sem endurspeglar umfang efnahagssamdráttarins
Mynd 6 sýnir að peningamagn dróst mun meira saman hér á landi í 
kjölfar núverandi fjármálakreppu en í öðrum OECD-ríkjum í kjölfar 
annarra efnahags- og fjármálakreppna. Peningamagnið hefur jafn-
framt verið lengur að taka aftur við sér hér á landi. Kann það að end-
urspegla meiri vöxt peningamagns í aðdraganda kreppunnar. Þannig 
tvöfaldaðist M3 að raunvirði á fjórum árum fyrir fjármálakreppuna 
en jókst að meðaltali einungis um ríflega 20% meðal annarra iðn-
ríkja þar sem fjármálakreppur fylgdu í kjölfarið.

Ástæða mikils samdráttar peningamagns hér á landi í kjölfar 
fjármálakreppunnar kann einnig að vera stærð efnahagsáfallsins 
hér á landi. Til að kanna hvort samdráttur peningamagns í kjölfar 
fjármálakreppunnar hafi verið í takt við það sem sögulegt samband 
peningamagns og efnahagslegra ákvörðunarþátta peningamagns 

5. Seðlabanki Íslands hefur tekið skilgreiningar bankans á peningamagni til endurskoðunar, 
þar á meðal stöðu sértækra félaga. Sjá einnig umfjöllun í Burgess og Janssen (2007).

6. Myndin sýnir þróun peningamagns í kjölfar 87 samdráttarskeiða (þar af 23 samhliða fjár-
málakreppu) í 23 OECD-ríkjum á tímabilinu 1960-2013 (sjá Seðlabanki Evrópu, 2012).

1. Bretland, Danmörk, Finnland, Frakkland, Holland, Ítalía, Noregur, 
Portúgal, Spánn, Sviss, Svíþjóð og Þýskaland. Fyrir sum ríkjanna eru 
ekki til gögn fyrir allt tímabilið.
Heimildir: Alþjóðabankinn, Macrobond, Seðlabanki Íslands.
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Vítt skilgreint peningamagn í hlutfalli við VLF  
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Eistland, Grenada, Hollensku Antillaeyjar, Katar, Kýpur, Lettland, Malta, 
Máritíus, Miðbaugs-Gínea, Óman, Sambandsríkið Sankti Kristófer og Nevis, 
Santa Lúsía, Seychelleseyjar, Trínidad og Tóbagó. Fyrir sum ríkjanna eru 
ekki til gögn fyrir allt tímabilið.
Heimildir: Alþjóðabankinn, Macrobond, Seðlabanki Íslands.
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Mynd 5   

Vítt skilgreint peningamagn í hlutfalli 
við VLF eftir þjóðartekjum 1960-2012

1. Þjóðartekjur á mann árið 2012 12.616 Bandaríkjadalir eða hærri. 
2. Þjóðartekjur á mann árið 2012 milli 1.036 og 12.615 Bandaríkjadala. 
3. Þjóðartekjur á mann árið 2012 1.035 Bandaríkjadalir eða lægri. 
Heimild: Alþjóðabankinn.
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gefur til kynna er hægt að bera samdráttinn saman við það sem 
hefðbundin peningaeftirspurnarjafna hefði spáð fyrir um að gerðist 
í kjölfar fjármálakreppunnar. Notast er við peningaeftirspurnarjöfnu 
þjóðhagslíkans Seðlabankans (sjá Ásgeir Daníelsson o.fl., 2009). Eins 
og mynd 7 sýnir er samdrátturinn í fyrstu heldur hraðari en líkanið 
spáir en frá árinu 2011 er þróunin í góðu samræmi við hefðbundið 
samband peningamagns og ákvörðunarþátta peningaeftirspurnar, 
sérstaklega þegar horft er til peningamagns sem hefur verið leiðrétt 
fyrir áhrifum innlána sértækra félaga í eigu banka og fallinna fjár-
málafyrirtækja sem misst hafa viðskiptabankaleyfi sín. Myndin sýnir 
líka að spáin er vel innan skekkjumarka á öllu tímabilinu.

Þótt samdráttur peningamagns hér á landi í kjölfar fjármála-
kreppunnar hafi verið meiri en fordæmi eru fyrir meðal annarra iðn-
ríkja í kjölfar fjármálakreppna, virðist þróun peningamagns í kjölfar 
fjármálakreppunnar í ágætu samræmi við það sem búast mátti við 
miðað við hversu alvarlegur efnahagssamdrátturinn varð og í takt 
við sögulegt samband peningamagns og meginákvörðunarþátta 
peningaeftirspurnar.
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Ásgeir Daníelsson, Magnús F. Guðmundsson, Svava J. Haraldsdóttir, Þorvarður 

Tjörvi Ólafsson, Ásgerður Ó. Pétursdóttir, Þórarinn G. Pétursson og Rósa 
Sveinsdóttir (2009). „A quarterly macroeconomic model of the Icelandic 
economy“, Seðlabanki Íslands Working Papers, nr. 41.

Burgess, S., og N. Janssen (2007). „Proposals to modify the measurement of 
broad money in the United Kingdom: A user consultation“, Bank of England 
Quarterly Bulletin 2007/Q3, 402-414.

Cornelius, P. K., (1990). „Monetary indexation and revenues from money 
creation: The case of Iceland“, IMF Working Papers, nr. 20.

Guðmundur Guðmundsson (1986). „Peningamagn og vextir“, Fjármálatíðindi, 
37, 95-104.

MacLeay, M., A. Radia og R. Thomas (2014). „Money creation in the modern 
economy“, Bank of England Quarterly Bulletin 2014/Q1, 14-27.

Seðlabanki Evrópu (2012). „Money and credit growth after economic and 
financial crises – Historical global perspective“. Monthly Bulletin, febrúar 
2012.

Seðlabanki Íslands (2012). „Valkostir Íslands í gjaldmiðils- og gengismálum“, 
Sérrit, nr. 7.

Þorvarður Tjörvi Ólafsson og Þórarinn G. Pétursson (2011). „Weathering the 
financial storm: The importance of fundamentals and flexibility“. Í bókinni 
The Euro Area and the Financial Crisis, ritstj. M. Beblavý, D. Cobham og L. 
Ódor. Cambridge University Press.

Þórarinn G. Pétursson (1996). „Peningaeftirspurn á Íslandi“, Fjármálatíðindi, 
43, 17-38.

Þórarinn G. Pétursson (2000). „The representative household‘s demand for 
money in a cointegrated VAR model“, Econometrics Journal, 3, 162-176.

Þráinn Eggertsson (1982). „Inflation expectations and the demand for money in 
Iceland“, Scandinavian Journal of Economics, 84, 1-12.

 

1. Þróun peningamagns í kjölfar efnahags- og bankakreppna á árunum 
1960-2013 í 23 OECD-ríkjum (ár t er upphafsár kreppna). Notast er 
við vítt skilgreint peningamagn (M3 eða M2) að raunvirði (staðvirt með 
samræmdri vísitölu neysluverðs eða vísitölu neysluverðs). 2. Leiðrétt fyrir 
áhrifum fallinna fjármálafyrirtækja og sérstakra félaga í eigu fjármálafyrirtækja.
Heimildir: Alþjóðabankinn, OECD, Seðlabanki Evrópu, Seðlabanki Íslands.

Breyting frá fyrra ári (%)

Mynd 6

Þróun peningamagns í kjölfar efnahagskreppna¹

Ísland (t=2009)2

Bil 1. og 3. fjórðungs fyrir öll samdráttarskeið

Bil 1. og 3. fjórðungs fyrir samdráttarskeið samhliða 
bankakreppum
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1. Leiðrétt fyrir innlánum slitastjórna fallinna fjármálafyrirtækja sem misst 
hafa viðskiptabankaleyfi sín og innlánum sértækra félaga í eigu 
fjármálafyrirtækja. 2. Spá fyrir 2009-2013.
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.

% af VLF

Mynd 7

Raunveruleg og spáð þróun vítt skilgreinds 
peningamagns 2005-2013
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