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Rammagrein I-1

Efnahagsþróunin í 
kjölfar fjármála-
kreppunnar og spár 
Seðlabankans  

Í viðauka 2 er reynslan af hagvaxtar- og verðbólguspám Seðlabank-
ans fyrir árið 2011 rakin. Í þessum ramma er litið aðeins lengra til 
baka og skoðað hvernig hagvaxtarþróunin í kjölfar efnahagskrepp-
unnar hefur verið í samanburði við það sem bankinn spáði í nóvem-
ber 2008, en það var fyrsta spá bankans eftir að fjármálakreppan 
skall á. 

Hagvaxtarspáin frá nóvember 2008 hefur gengið nánast 
fullkomlega eftir
Í nóvember 2008 var óvissa um stöðu þjóðarbúsins og horfurnar 
fram á við gríðarlega mikil og í raun á afar litlu að byggja enda um-
fang fjármálahrunsins nánast án fordæmis í íslenskri og alþjóðlegri 
hagsögu. Hagvaxtarspá Seðlabankans sem birtist í Peningamálum 
2008/3 var því gerð við aðstæður mikillar óvissu. 

Samkvæmt spánni var reiknað með miklum samdrætti árið 
2009 eða sem nemur 8,3% og áframhaldandi samdrætti upp á 
1,7% árið 2010. Bankinn gerði hins vegar ráð fyrir að árið 2011 yrði 
kominn hagvöxtur á ný og var spáð að hann yrði 3,2%. Samkvæmt 
núverandi mælingum Hagstofu Íslands reyndist samdrátturinn árið 
2009 hins vegar nokkru minni en spáð var eða 6,6% en á móti varð 
samdrátturinn árið 2010 meiri eða 4%. Þegar horft er til samdrátt-
artímabilsins 2009-2010 í heild sést hins vegar að spá bankans frá 
því í nóvember 2008 gengur nánast alveg eftir: samkvæmt spánni 
var gert ráð fyrir uppsöfnuðu framleiðslutapi sem nam 9,9% en 
mælingar Hagstofunnar gefa til kynna að samdrátturinn hafi verið 
10,3%. Spáin um 3,2% hagvöxt árið 2011 fór einnig mjög nærri 
mælingu Hagstofunnar sem er 2,6% (fyrra mat Hagstofunnar frá því 
í júní sl. gerði ráð fyrir 3,1% hagvexti árið 2011).

Þegar ársfjórðungsleg þróun landsframleiðslunnar er skoðuð 
nánar kemur enn betur í ljós hversu nálægt spáin frá því í nóvember 
2008 fer því sem síðan hefur reynst. Eins og áður hefur verið rakið 
er samdrátturinn árið 2009 ofmetinn. Landsframleiðslan frá fyrsta 
ársfjórðungi 2010 og út spátímann er hins vegar nánast algerlega 
í takt við mælingar Hagstofunnar og er landsframleiðslan í lok spá-
tímans á þriðja fjórðungi ársins 2011 nánast sú sama og í mælingum 
Hagstofunnar (munurinn er 0,01%). Frávikið í árshagvaxtarspánni 
fyrir árið 2010 endurspeglar því eingöngu grunnáhrif frá árinu áður, 
þ.e. að spáð hafði verið meiri samdrætti árið 2009 en reyndin varð.
Að lokum sýnir mynd 2 að spáin um botn niðursveiflunnar gengur 
fullkomlega eftir, bæði varðandi tímasetningu botnsins (á fyrsta 
ársfjórðungi 2010) og framleiðslustigið á þeim tíma. Matið á fram-
leiðslutapinu frá hápunkti fyrir kreppuna og fram til lágpunkts eftir 
hana gengur því nánast algerlega eftir: spáð var að tapið yrði 16,3% 
en reyndin varð 16,7%.

Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.
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