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Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands 
 

 

Fundargerð peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands, 

október 2013 

Birt: 16. október 2013  

Lög um Seðlabanka Íslands kveða svo á að það sé hlutverk peningastefnunefndar að 
ákvarða vexti og önnur stýritæki peningastefnunnar og að „[o]pinberlega skal birta 
fundargerðir peningastefnunefndar og gera grein fyrir ákvörðunum nefndarinnar og 
forsendum þeirra“. Í samræmi við lögin hefur peningastefnunefndin ákveðið að birta 
fundargerðir af vaxtaákvörðunarfundum sínum tveimur vikum eftir hverja ákvörðun. Í 
Ársskýrslu bankans verður greint frá því hvernig einstakir nefndarmenn greiddu atkvæði. 

Hér birtist fundargerð fundar peningastefnunefndarinnar 30. september og 1. október 
2013, en á honum ræddi nefndin efnahagsþróunina, þróun á fjármálamörkuðum, 
vaxtaákvörðunina 2. október og kynningu þeirrar ákvörðunar. 

 

I Þróun í efnahags- og peningamálum 

Áður en nefndarmenn fjölluðu um vaxtaákvörðunina ræddu þeir innlenda fjármálamarkaði, 
fjármálalegan stöðugleika, horfur í heimsbúskapnum og utanríkisviðskiptum Íslands, 
innlendan þjóðarbúskap og verðbólgu, með hliðsjón af upplýsingum sem hafa komið fram 
frá vaxtaákvörðuninni 21. ágúst. 

 

Fjármálamarkaðir  

Þegar fundur peningastefnunefndar var haldinn í október var viðskiptavegið meðalgengi 
krónunnar á innlendum gjaldeyrismarkaði 1,7% lægra en á fundi hennar í ágúst. Milli funda 
hafði gengi krónunnar veikst um 1,6% gagnvart evru, 3,9% gagnvart sterlingspundi og um 
0,5% gagnvart Bandaríkjadal. Tilboð í krónur á aflandsmarkaði voru á bilinu 232-265 krónur 
fyrir hverja evru. 

Hrein uppsöfnuð gjaldeyriskaup Seðlabankans á innlendum gjaldeyrismarkaði námu um 3 
milljónum evra (um 465 m.kr.) frá síðasta fundi nefndarinnar.  

Lausafjárstaða á millibankamarkaði með krónur hélst almennt rúm milli funda og voru 
vextir til einnar nætur áfram í neðri hluta vaxtagangsins eða 0,25 prósentum hærri en 
vextir á viðskiptareikningum. Velta á millibankamarkaði nam tæplega 326 ma.kr. það sem 
af er ári sem er svipuð velta og á sama tímabili í fyrra. 
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Verðbólguálag á skuldabréfamarkaði til næstu fimm ára var um 4,1% rétt fyrir fund 
nefndarinnar og hafði hækkað um 0,3 prósentur frá ágústfundinum. Verðbólguálagið til 
næstu fimm ára þar á eftir var 4,2% og hafði einnig hækkað um 0,3 prósentur. 

Virkir nafnstýrivextir eru um þessar mundir nálægt einföldu meðaltali innlánsvaxta 
Seðlabankans og hámarksvaxta innstæðubréfa. Samkvæmt meðaltali mismunandi 
mælikvarða á verðbólgu og verðbólguvæntingum voru raunstýrivextir 1,3% þegar fundur 
peningastefnunefndar var haldinn í október og voru nánast óbreyttir frá ágústfundinum. 
Meðaltal mismunandi mælikvarða á verðbólgu og verðbólguvæntingar var 4% þegar 
októberfundurinn var haldinn.  

Skuldatryggingarálag á Ríkissjóð Íslands hafði haldist nánast óbreytt milli funda og var um 
1,6 prósentur rétt fyrir fundinn 2. október. Áhættuálag á skuldbindingar ríkissjóðs, sem lesa 
má út úr mun á vöxtum skuldabréfa ríkissjóðs í Bandaríkjadölum og sambærilegra bréfa 
ríkissjóðs Bandaríkjanna, var einnig nánast óbreytt milli funda miðað við ríkisbréf þessara 
landa á gjalddaga 2016 og mældist 2,6 prósentur. Miðað við ríkisbréf landanna á gjalddaga 
2022 hafði álagið hins vegar hækkað um 0,2 prósentur, í 3,0 prósentur.  

Óbreyttir vextir Seðlabankans í október virtust vera verðlagðir inn í ávöxtunarferilinn og 
voru í samræmi við væntingar greiningardeilda fjármálafyrirtækja. Flestar greiningardeildir 
nefndu sem rök fyrir óbreyttum vöxtum að peningastefnunefnd myndi líklega bíða fjárlaga 
og niðurstöðu kjarasamninga áður en hún tæki ákvarðanir um að breyta vöxtum.  

Vítt skilgreint peningamagn (M3) jókst um 1,9% milli mánaða í ágúst og um 2% frá sama 
mánuði í fyrra. Þriðja mánuðinn í röð jókst peningamagn milli ára eftir að hafa dregist 
saman samfellt frá september 2012. Sé litið fram hjá innlánum eignarhaldsfélaga jókst M3 í 
ágúst um 0,7% milli ára.  

Úrvalsvísitala Kauphallarinnar, OMXI6, hafði lækkað um 4,3% milli funda. Velta á 
aðalmarkaði Nasdaq OMX Iceland var um 192 ma.kr. fyrstu níu mánuði ársins en var 53,6 
ma.kr. á sama tíma í fyrra. Markaðsvirði skráðra félaga á aðalmarkaðnum í byrjun október 
nam um 462 ma.kr. eða u.þ.b. fjórðungi af vergri landsframleiðslu ársins 2012. 

 

Horfur í alþjóðlegum efnahagsmálum og utanríkisviðskiptum  

Afgangur af vöruviðskiptum Íslands var tæplega 31 ma.kr. á fyrstu átta mánuðum ársins en 
það er um 7 ma.kr. minni afgangur en var á sama tíma í fyrra. Verðmæti bæði út- og 
innflutnings dróst saman, verðmæti innflutnings um 2% og útflutnings um 4%. Samdráttur í 
verðmæti innflutnings skýrist einkum af miklum samdrætti í verðmæti innfluttra 
flutningatækja (einkum vegna mikils innflutnings flugvéla og skipa í fyrra), en einnig hefur 
verið lækkun í verðmæti innflutts eldsneytis. Í flestum öðrum flokkum hefur verðmæti 
innflutnings aftur á móti aukist á milli ára. Verðmæti innfluttrar fjárfestingarvöru hefur 
aukist einna mest eða um 11%. Samdráttur í verðmæti útflutnings fyrstu átta mánuði ársins 
skýrist einkum af 6% samdrætti í verðmæti útfluttrar iðnaðarvöru, sem að mestu leyti 
stafar af samdrætti í verðmæti útflutts kísiljárns og „annarrar“ iðnaðarvöru. 
Útflutningsverðmæti sjávarafurða dróst saman um ½% á sama tíma. 

 

Innlendur þjóðarbúskapur og verðbólga 

Samkvæmt nýjum þjóðhagsreikningum sem Hagstofa Íslands birti í september var 
hagvöxtur 4,2% á öðrum fjórðungi ársins. Samkvæmt tölum Hagstofunnar dróst 
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árstíðarleiðrétt landsframleiðsla hins vegar saman um 6,5% frá fyrri fjórðungi en hafði 
aukist um 4,4% milli fjórðunga á fyrsta fjórðungi ársins. Má að mestu leyti rekja þessa miklu 
sveiflu milli ársfjórðunga til birgðabreytinga, sem minnkuðu mikið á öðrum ársfjórðungi 
eftir að hafa aukist verulega á fjórðungnum á undan. Vegna þessara sveiflna fæst skýrari 
mynd af undirliggjandi þróun með því að skoða fyrstu tvo fjórðunga ársins saman. 
Landsframleiðslan jókst um 2,2% milli ára á fyrri hluta ársins. Helstu drifkraftar hagvaxtarins 
voru utanríkisviðskipti, einkum þjónustuviðskipti, auk þess sem einkaneysla skilaði jákvæðu 
framlagi til hagvaxtar.  

Hagvöxturinn á fyrri hluta ársins var nokkru meiri en gert var ráð fyrir í ágústspá bankans 
en þar var spáð að landsframleiðslan héldist svo til óbreytt milli ára á tímabilinu. Skýringin á 
þessu fráviki felst í hagstæðari utanríkisviðskiptum, einkum vegna þjónustuinnflutnings, og 
meiri atvinnuvegafjárfestingar utan stóriðju, skipa og flugvéla, en bæði einkaneysla og 
samneysla þróuðust í takt við ágústspána á fyrri hluta ársins. 

Viðskiptahalli nam 2,6% af landsframleiðslu á öðrum fjórðungi ársins eða 11 ma.kr. en var 
rúmlega 14% af landsframleiðslu í sama fjórðungi í fyrra. Hallinn í ár stafar af 
þáttatekjuhalla sem nam 6,7% af landsframleiðslu á móti afgangi af vöru- og 
þjónustujöfnuði sem nam 4,2% af landsframleiðslu. Undirliggjandi viðskiptajöfnuður var 
jákvæður um 0,6% af landsframleiðslu. 

Þróun atvinnuvegafjárfestingar og vöruinnflutnings endurspeglar mikil grunnáhrif vegna 
mikillar fjárfestingar í skipum og flugvélum á síðasta ári, en fjárfestingin kemur að miklu 
leyti fram í innflutningi. 

Í ágústspá Seðlabankans var gert ráð fyrir að vöxtur einkaneyslu myndi heldur aukast á 
næstu fjórðungum. Helstu vísbendingar um einkaneyslu það sem af er þriðja ársfjórðungi 
benda hins vegar til þess að vöxturinn á fjórðungnum gæti orðið nokkru minni en gert var 
ráð fyrir í Peningamálum í ágúst en þá var spáð 2,7% ársvexti. Þannig var árstíðarleiðrétt 
greiðslukortavelta í júlí og ágúst að meðaltali svo til óbreytt frá meðalveltu fjórðungsins á 
undan og rúmlega 1½% meiri að raunvirði en á sama tíma í fyrra.  

Væntingar neytenda hækkuðu í september samkvæmt könnun Capacent Gallup, en 
bjartsýni neytenda hefur dvínað á þriðja ársfjórðungi eftir að hafa aukist mikið á 
vormánuðum. Sama má segja um fyrirhuguð stórkaup neytenda en áhugi á stórkaupum 
hefur minnkað lítillega, hvort heldur horft er til breytinga milli ársfjórðunga eða ára. 

Samkvæmt niðurstöðum Vinnumarkaðskönnunar Hagstofunnar (VMK) fjölgaði 
heildarvinnustundum að meðaltali um 4,4% milli ára í júlí og ágúst. Skýrist fjölgunin af 5,3% 
fjölgun starfandi fólks en meðalvinnutími dróst saman um 0,8%. 

Atvinnuleysi samkvæmt tölum Vinnumálastofnunar, bæði mælt og að teknu tilliti til 
árstíðar, hefur staðið í stað frá því í maí. Í júlí og ágúst mældist atvinnuleysi 4% en 4,7% að 
teknu tilliti til árstíðar. Atvinnuleysi samkvæmt VMK mældist hið sama. 

Launavísitalan lækkaði um 0,1% milli mánaða í júlí en hækkaði um 0,2% í ágúst. Árshækkun 
vísitölunnar var 5,7% í ágúst sem er svipaður árstaktur og var á sama tíma í fyrra. 
Kaupmáttur launa jókst að meðaltali um 1,5% milli ára í júlí og ágúst, en hafði nánast staðið 
í stað frá fjórðungnum á undan. 

Húsnæðisverðsvísitala Hagstofunnar fyrir allt landið, sem var birt í lok september, stóð í 
stað frá fyrri mánuði en hækkaði um 0,2% þegar leiðrétt var fyrir árstíðarsveiflu. 
Húsnæðisverð á landinu öllu hækkaði um 6,1% milli ára á þriðja ársfjórðungi. Vísitala 
fasteignaverðs á höfuðborgarsvæðinu, sem Þjóðskrá Íslands reiknar út, lækkaði um 0,1% 
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milli mánaða í ágúst en hækkaði um 0,4% þegar leiðrétt hefur verið fyrir árstíðarsveiflu. 
Vísitalan hefur hækkað um 6,8% frá ágústmánuði í fyrra. Um 16% fleiri kaupsamningum var 
þinglýst á landinu öllu í ágúst en í sama mánuði í fyrra og á fyrstu átta mánuðum ársins 
hafði rúmlega 10% fleiri kaupsamningum verið þinglýst en á sama tímabili árið 2012. 

Samkvæmt könnun Capacent Gallup meðal heimila, sem framkvæmd var í september sl., 
námu verðbólguvæntingar þeirra bæði til eins og tveggja ára 5% miðað við miðgildi. 
Verðbólguvæntingar heimila til eins árs hafa verið óbreyttar frá því í febrúar og væntingar 
þeirra til tveggja ára hafa verið óbreyttar frá því í september 2012.  

Vísitala neysluverðs hækkaði um 0,34% í ágúst og eins í september. Ársverðbólga mældist 
3,9% í september og hafði hjaðnað úr 4,3% í ágúst. Undirliggjandi ársverðbólga á 
mælikvarða kjarnavísitölu 3 án skattaáhrifa nam 4,5% í september og hjaðnaði úr 4,7% í 
ágúst. Undirliggjandi verðbólga samkvæmt kjarnavísitölu 4 án skattaáhrifa, sem 
undanskilur til viðbótar markaðsverð húsnæðis, hjaðnaði einnig um 0,2 prósentur í 
september og var 4,1%. Verðbólgan virðist að mestu leyti stafa af innlendum þáttum því 
innfluttar vörur án áfengis og tóbaks, sem vega tæplega þriðjung af vísitölunni, hafa 
einungis hækkað um 1,4% sl. tólf mánuði. 

Hækkunina í ágúst mátti helst rekja til útsöluloka en lægri flugfargjöld til útlanda vógu á 
móti. Áhrif útsöluloka héldu áfram að koma fram í september en einnig gætti lækkunar á 
tannlæknakostnaði vegna niðurgreiðslu á kostnaði við tannlækningar barna. Nokkur 
grunnáhrif voru einnig til staðar og ollu hækkun í ágúst en lækkun í september.  

 

II Vaxtaákvörðunin 

Seðlabankastjóri skýrði nefndinni frá gangi mála frá síðasta fundi nefndarinnar vegna vinnu 
innan Seðlabankans og á vegum annarra stjórnvalda í tengslum við losun fjármagnshafta. 
Einnig sagði hann frá bréfaskriftum Seðlabankans við slitastjórn Glitnis hf. um stöðu 
slitameðferðar Glitnis hf. og gjaldeyrislög. Þá fjallaði hann um greinargerðina sem 
Seðlabankinn hafði sent fjármála- og efnahagsráðherra vegna þess að verðbólga hafði vikið 
meira en 1½ prósentu frá verðbólgumarkmiðinu þegar hún mældist 4,3% í ágúst. Fulltrúar 
frá fjármálaráðuneytinu greindu nefndarmönnum einnig frá meginatriðum nýs 
fjárlagafrumvarps. 

Nefndarmenn voru sammála um að efnahags- og verðbólguhorfur væru að mestu leyti í 
samræmi við það sem gert hafði verið ráð fyrir á síðasta fundi nefndarinnar. 
Bráðabirgðatölur þjóðhagsreikninga fyrir annan ársfjórðung 2013 og endurskoðun á eldri 
tölum bentu að vísu til þess að hagvöxtur á fyrri hluta ársins hafi verið nokkru meiri en gert 
var ráð fyrir í ágústspá Seðlabankans eða rúmlega 2% í stað þess að landsframleiðsla stæði í 
stað. Nefndarmenn töldu frávikið fremur endurspegla breytta hagvaxtarþróun innan ársins 
en að hagvöxtur ársins í heild yrði marktækt meiri en áður hafði verið áætlað. Frávikið 
skýrðist að mestu leyti af hagstæðari utanríkisviðskiptum og sterkari almennri 
atvinnuvegafjárfestingu á fyrri hluta ársins en bæði einkaneysla og samneysla höfðu þróast 
í takt við spána. Batinn á vinnumarkaði hafði einnig haldið áfram eins og gert var ráð fyrir í 
ágústspánni. 

Þrátt fyrir að gengi krónunnar hefði lækkað frá síðasta fundi nefndarinnar voru 
nefndarmenn sammála um að verðbólguhorfur hefðu ekki breyst merkjanlega. Verðbólga 
hafði aukist nokkuð á þriðja fjórðungi ársins eins og gert hafði verið ráð fyrir í ágústspá 
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Seðlabankans, en þar var gert ráð fyrir að verðbólga ykist lítillega á seinni hluta ársins en 
tæki að hjaðna á ný í átt að markmiði frá og með byrjun næsta árs.  

Eins og á ágústfundi nefndarinnar voru nefndarmenn sammála um að einn helsti 
óvissuþáttur verðbólguspárinnar væru niðurstöður komandi kjarasamninga, og myndu þær 
því hafa afgerandi áhrif á vaxtaákvarðanir nefndarinnar á næstunni. Í ágústspánni var byggt 
á sögulegri reynslu og gert ráð fyrir launahækkunum í kjarasamningum sem væru umfram 
það sem samræmist verðbólgumarkmiðinu. Nefndin var sammála um að ef launahækkanir 
yrðu í samræmi við spána væri líklegt að nafnvextir bankans myndu að óbreyttu verða 
hækkaðir í framhaldinu, sérstaklega ef slakinn í þjóðarbúskapnum héldi áfram að minnka. 
Launahækkanir umfram það myndu auka líkur á vaxtahækkunum enn frekar. Yrðu 
launahækkanir hins vegar í samræmi við verðbólgumarkmið, myndi verðbólga að öðru 
óbreyttu hjaðna hraðar en gert er ráð fyrir í spánni og vextir verða lægri en ella. 

Nefndin ræddi ástæður þess að inngrip Seðlabankans á gjaldeyrismarkaði hefðu enn sem 
komið er ekki skilað sér í lækkun verðbólguvæntinga þrátt fyrir að þau hefðu stuðlað að 
minni sveiflum í gengi krónunnar. Taldi nefndin líklegast að auk óvissu vegna komandi 
kjarasamninga stafaði tregðan í verðbólguvæntingum af óvissu um áhrif af greiðslubyrði 
erlendra lána, uppgjöri búa fallinna banka og losunar fjármagnshafta á gengisþróun næstu 
missera.  

Nefndarmenn voru sammála um að áform í opinberum fjármálum hefðu skýrst nokkuð 
með nýju fjárlagafrumvarpi. Í samræmi við fyrri áætlanir er í frumvarpinu gert ráð fyrir að 
afgangur á jöfnuði fyrir fjármagnstekjur og -gjöld (þ.e. frumjöfnuður) aukist frá þessu ári og 
að skuldir lækki sem hlutfall af landsframleiðslu. Horfur eru hins vegar á að heildarafgangur 
verði minni en áður hafði verið stefnt að. Nefndarmenn voru sammála um mikilvægi þess 
að heildarjöfnuður náist sem fyrst þannig að samspil stefnunnar í peninga- og 
ríkisfjármálum stuðli með sem minnstum tilkostnaði að ytra jafnvægi þjóðarbúsins, 
efnahagslegum stöðugleika og verðbólgu í samræmi við markmið.  

Nefndarmenn höfðu nokkrar áhyggjur af því að svo virtist sem gert væri ráð fyrir í 
fjárlagafrumvarpinu að uppgjör skuldabréfs sem ríkissjóður gaf út til Seðlabanka Íslands um 
áramótin 2008 og 2009 í því skyni að styrkja eiginfjárstöðu bankans færi fram með 
afhendingu nýs og verðminna bréfs. Slíkt gæti stangast á við lög um Seðlabanka Íslands sem 
leggja bann við beinum lánveitingum til ríkissjóðs og gera ráð fyrir að hlutdeild ríkissjóðs í 
hagnaði bankans sé í formi arðgreiðslna. Þessi áform gætu auk þess talist peningaleg 
fjármögnun ríkissjóðs og fælu þar með í sér peningalega slökun sem nefndin gæti þurft að 
vinna á móti með þéttara peningalegu taumhaldi en ella. Hins vegar kom fram að nú stæðu 
yfir viðræður um fjárhagsleg samskipti ríkissjóðs og Seðlabanka og þar með talið umrætt 
skuldabréf og því ótímabært að fullyrða að þetta verði niðurstaðan. 

Nefndarmenn höfðu áhyggjur af því að þjóðhagslegur sparnaður færi lækkandi og væri ekki 
nægilegur til að standa undir eðlilegu fjárfestingarstigi á sama tíma og nauðsyn væri á 
viðskiptaafgangi til að draga úr áhættu tengdri tiltölulega þungri greiðslubyrði erlendra 
lána. 

Í ljósi umræðunnar lagði seðlabankastjóri til að vöxtum yrði haldið óbreyttum: 
innlánsvöxtum (vöxtum á viðskiptareikningum) í 5%, hámarksvöxtum á 28 daga 
innstæðubréfum í 5,75%, vöxtum af lánum gegn veði til sjö daga í 6% og daglánavöxtum í 
7%. Allir nefndarmenn studdu tillögu seðlabankastjóra. Einn nefndarmaður lýsti þó yfir 
vaxandi áhyggjum af því hversu þrálát verðbólga og verðbólguvæntingar væru. Hann studdi 
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hins vegar tillögu seðlabankastjóra þar sem hann taldi ekki tímabært að bregðast 
sérstaklega við því að þessu sinni.  

 Nefndarmenn voru sammála um að laust taumhald peningastefnunnar hefði stutt við 
efnahagsbatann á undanförnum misserum. Áfram gilti að eftir því sem slakinn hyrfi úr 
þjóðarbúskapnum væri nauðsynlegt að slaki peningastefnunnar hyrfi einnig. Að hve miklu 
leyti aðlögunin ætti sér stað með breytingum á nafnvöxtum Seðlabankans færi eftir 
framvindu verðbólgunnar, sem myndi ráðast að miklu leyti af þróun launa og 
gengishreyfingum krónunnar. 

 

Eftirfarandi nefndarmenn sátu fundinn: 

Már Guðmundsson, seðlabankastjóri og formaður nefndarinnar  

Arnór Sighvatsson, aðstoðarseðlabankastjóri 

Þórarinn G. Pétursson, aðalhagfræðingur 

Gylfi Zoëga, prófessor, utanaðkomandi nefndarmaður 

Katrín Ólafsdóttir, lektor, utanaðkomandi nefndarmaður 

 

 

Þar að auki sátu fjölmargir starfsmenn Seðlabankans auk fulltrúa fjármálaráðuneytisins 
hluta fundarins.  

 

Markús Möller ritaði fundargerð. 

 

Næsta yfirlýsing peningastefnunefndarinnar verður birt miðvikudaginn 6. nóvember 2013. 


