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Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands 

 
 

Fundargerð peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands, nóvember 2014 

Birt: 19. nóvember 2014  

Lög um Seðlabanka Íslands kveða svo á að það sé hlutverk peningastefnunefndar að 
ákvarða vexti og önnur stýritæki peningastefnunnar og að „[opinberlega skuli] 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 3.-4. nóvember 2014, en á 
honum ræddi nefndin efnahagsþróunina, þróun á fjármálamörkuðum, vaxtaákvörðunina 5. 
nóvember 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 1. október, eins og þær birtust í spá og óvissumati í Peningamálum 
2014/4 5. nóvember. 

 

Fjármálamarkaðir 

Gengi krónunnar hafði hækkað um 0,3% gagnvart viðskiptaveginni gengisvísitölu frá síðasta 
fundi nefndarinnar og um 0,1% gagnvart bresku pundi en lækkað hins vegar um 0,5% 
gagnvart evru og um 1% gagnvart Bandaríkjadal. Hrein uppsöfnuð gjaldeyriskaup 
Seðlabankans á innlendum gjaldeyrismarkaði námu um 84 milljónum evra (um 12,9 ma.kr.) 
á sama tíma eða sem nemur um 42% af veltu á gjaldeyrismarkaði. 

Lausafjárstaða fjármálafyrirtækja var að mestu leyti óbreytt milli funda og velta á 
millibankamarkaði var áfram með minnsta móti.  

Taumhald peningastefnunnar hafði styrkst lítillega milli funda miðað við meðaltal 
mismunandi mælikvarða á verðbólgu og verðbólguvæntingum. Virkir raunvextir bankans á 
þann mælikvarða höfðu hækkað um 0,1 prósentu og voru tæplega 2½%. Miðað við 
ársverðbólgu voru raunvextir 3,4% og höfðu lækkað um 0,1 prósentu milli funda.  

Áhættuálag á erlendar skuldbindingar Ríkissjóðs Íslands, miðað við vaxtamun á 
skuldabréfum ríkissjóðs í erlendum gjaldmiðlum og sambærilegum bréfum annarra ríkja, 
hafði hækkað lítillega og var rétt fyrir fund nefndarinnar á bilinu 1½-2 prósentur miðað við 
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Bandaríkin og 1,9 prósentur samanborið við Þýskaland. Skuldatryggingarálag á fimm ára 
skuldbindingar ríkissjóðs hafði einnig hækkað lítillega og var 1,4 prósentur. 

Óbreyttir vextir Seðlabankans í nóvember virtust vera verðlagðir inn í ávöxtunarferilinn og 
voru í samræmi við væntingar greiningardeilda fjármálafyrirtækja. Vísaði rökstuðningur 
þeirra helst til þess að þrátt fyrir að ársverðbólga væri undir markmiði og raunstýrivextir 
hefðu hækkað væru verðbólguvæntingar lítið breyttar og óvissa væri um þróun á 
vinnumarkaði. 

Peningamagn hélt áfram að vaxa á milli ára á þriðja ársfjórðungi og jókst M3 um 6,1% milli 
ára sé litið fram hjá innlánum slitastjórna fallinna fjármálafyrirtækja og sértækra félaga. 
Vöxturinn er enn að mestu drifinn af aukningu innlána fyrirtækja þótt innlán heimila vaxi 
einnig. 

Leiðréttur heildarstofn útlána innlánsstofnana til innlendra aðila jókst um 1,4% milli ára á 
þriðja fjórðungi ársins. Hrein ný útlán innlánsstofnana til innlendra aðila jukust um 4,3% á 
fyrstu níu mánuðum ársins frá sama tíma í fyrra og námu um 113 ma.kr. 

Úrvalsvísitala Kauphallarinnar, OMXI8, hafði hækkað um 4,2% milli funda og uppsöfnuð 
velta á aðalmarkaði frá upphafi árs til loka október aukist um rúm 2% miðað við sama 
tímabil fyrir ári. 

 

Horfur í alþjóðlegum efnahagsmálum og utanríkisviðskiptum 

Halli af vöruskiptum Íslands nam rúmlega 16 ma.kr. fyrstu níu mánuði ársins en á sama tíma 
í fyrra var tæplega 27 ma.kr. afgangur. Verðmæti útflutnings dróst saman um 1,6% á föstu 
gengi en verðmæti innflutnings jókst um 8,9%. Samdráttur útflutnings skýrist einkum af 
7,7% minni útflutningi sjávarafurða og 1% minni útflutningi iðnaðarvöru. Aukning 
innflutnings stafar einkum af 63% aukningu í innflutningi flutningatækja og 15% aukningu í 
innflutningi neysluvöru. 

Raungengi miðað við hlutfallslegt verðlag var 83,5 stig í september og hefur verið nær 
óbreytt í átta mánuði en hækkað um 5,5% milli ára. Árshækkunina má að mestu rekja til 
4,6% hærra nafngengis krónu en verðbólga hér á landi var einnig tæpri prósentu meiri en að 
meðaltali í viðskiptalöndum Íslands. 

Álverð hafði hækkað um rúmlega 7% frá síðasta fundi peningastefnunefndar og var 
meðalverð í október 7% hærra en fyrir ári. Verðlag sjávarafurða í erlendum gjaldmiðlum 
lækkaði hins vegar um 1,7% í september frá fyrri mánuði en hefur hækkað um 6,8% milli 
ára. 

 

Innlendur þjóðarbúskapur og verðbólga 

Samkvæmt niðurstöðum Vinnumarkaðskönnunar Hagstofunnar (VMK) fjölgaði 
heildarvinnustundum heldur hægar á þriðja fjórðungi ársins en undanfarin misseri eða um 
0,7% milli ára. Meginskýring fjölgunar heildarvinnustunda er sú að starfandi fólki fjölgaði en 
meðalvinnutími styttist hins vegar um 0,7%.  

Árstíðarleiðrétt atvinnuleysi mældist 5,2% á þriðja fjórðungi ársins samkvæmt VMK. Jókst 
það lítillega milli fjórðunga en minnkaði um 0,2 prósentur milli ára. Atvinnuleysi, eins og það 
er skráð hjá Vinnumálastofnun, mældist 3,8% á fjórðungnum að teknu tilliti til árstíðar og 
hafði minnkað lítillega milli fjórðunga en um 0,8 prósentur milli ára.  
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Á þriðja fjórðungi ársins fluttu fleiri til landsins en frá því, áttunda fjórðunginn í röð. 
Fjölgunin nam 0,2% af vinnuaflinu og stafar nánast eingöngu af fjölgun erlendra 
ríkisborgara. 

Launavísitalan hækkaði um 1,5% milli annars og þriðja fjórðungs og um 6,1% milli ára. 
Kaupmáttur hennar jókst um 4% á sama tíma.  

Helstu vísbendingar um þróun einkaneyslu á þriðja ársfjórðungi gefa til kynna að hún hafi 
aukist umtalsvert frá sama tíma í fyrra. Greiðslukortavelta á fjórðungnum jókst um nærri 4% 
milli ára en veruleg aukning varð í greiðslukortaveltu erlendis. Smásöluvelta hélt einnig 
áfram að aukast, sérstaklega velta í verslun með varanlegar neysluvörur á borð við raftæki. 
Þá var einnig umtalsverð aukning í nýskráningum bifreiða á fjórðungnum.  

Húsnæðisverðsvísitala Hagstofunnar fyrir allt landið, sem birt var í lok október, hækkaði um 
0,6% frá fyrri mánuði en um 1,3% að teknu tilliti til árstíðar. Vísitalan hefur hækkað um 9,3% 
undanfarna tólf mánuði. Vísitala fasteignaverðs á höfuðborgarsvæðinu, sem Þjóðskrá 
Íslands reiknar út, stóð í stað milli mánaða í september en hækkaði um 8,4% milli ára. 
Þinglýstum kaupsamningum á landinu öllu fjölgaði um tæplega 14% milli ára á fyrstu níu 
mánuðum ársins miðað við sama tíma í fyrra. Meðalsölutími íbúða á höfuðborgarsvæðinu 
var rétt rúmir fjórir mánuðir á fyrstu níu mánuðum ársins samanborið við fimm mánuði á 
sama tíma í fyrra. 

Samkvæmt könnun Capacent Gallup dró úr bjartsýni neytenda milli mánaða í október og 
mældist væntingavísitalan 75,9 stig. Vísitalan mældist þó 8,4 stigum hærri en í október í 
fyrra. Allar undirvísitölur lækkuðu þó nokkuð milli mánaða og mældust þær allar undir 100 
stigum. Í september mældist vísitala Capacent Gallup yfir fyrirhuguð stórkaup neytenda 
59,7 stig sem er hæsta gildi vísitölunnar frá september 2008. 

Vísitala neysluverðs hækkaði um 0,14% í október frá fyrri mánuði og mældist ársverðbólga 
1,9% eða 0,1 prósentu meiri en í september. Mest áhrif hafði lækkun bensínverðs eða 0,15 
prósentur en hækkun húsnæðisverðs vó upp á móti. Mistök voru gerð í útreikningi 
flugfargjalda í september þar sem áhrifin af lækkun þeirra milli mánaða voru ofmetin. Þetta 
var leiðrétt í október og höfðu flugfargjöld 0,14 prósentna áhrif til hækkunar vísitölunnar en 
þau hefðu annars verið nánast óbreytt. Vísitala neysluverðs án húsnæðis hækkaði um 0,03% 
í október og var ársverðbólga á þann mælikvarða 0,5%. Undirliggjandi ársverðbólga á 
mælikvarða kjarnavísitölu 3, án skattaáhrifa, var 2,5% í september en 1% á mælikvarða 
kjarnavísitölu 4 sem undanskilur til viðbótar húsnæðisverð. Á báða þessa mælikvarða jókst 
verðbólga frá því í september þótt hún sé ennþá minni en hún hefur verið að jafnaði á 
árinu. 

Skammtímaverðbólguvæntingar markaðsaðila, samkvæmt könnun Seðlabankans sem var 
framkvæmd í lok október, hafa lækkað frá því í ágúst. Markaðsaðilar bjuggust við að 
verðbólga yrði 2,8% eftir eitt ár og 3% eftir tvö ár og hafa væntingar þeirra því lækkað um ½ 
prósentu frá ágústkönnuninni. Langtímaverðbólguvæntingar þeirra hafa einnig lækkað. 
Markaðsaðilar bjuggust við að verðbólga yrði að meðaltali 3% á næstu fimm árum og 3,2% á 
næstu tíu árum sem er hjöðnun um u.þ.b. 0,8 prósentur frá könnuninni í ágúst. 
Verðbólguálag á skuldabréfamarkaði til tveggja ára, reiknað út frá vaxtamun verðtryggðra 
og óverðtryggðra skuldabréfa, var rúmlega 3% rétt fyrir fund nefndarinnar og hafði lítið 
breyst frá októberfundinum. Verðbólguálagið, bæði til fimm og tíu ára, var um 3,7% og var 
einnig nánast óbreytt frá síðasta fundi nefndarinnar en tæplega ½ prósentu lægra en í 
október í fyrra. 
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Samkvæmt þeirri spá sem birt var í Peningamálum 5. nóvember veldur betri upphafsstaða 
verðbólgunnar því að horfur eru á að hún verði minni en spáð var í ágúst það sem eftir lifir 
þessa árs og út næsta ár sé horft framhjá áhrifum óbeinna skatta á verðlag. Þegar frá líður 
veldur þrýstingur frá vinnumarkaði og minnkandi slaki í þjóðarbúinu því að verðbólga 
þokast upp á ný og verður líkt og í ágústspánni á bilinu 2½-3% á seinni hluta spátímans. 

Alþjóðlegur hagvöxtur reyndist minni á fyrri hluta ársins en áður hafði verið gert ráð fyrir. 
Horfur um hagvöxt í helstu viðskiptalöndum Íslands eru einnig lakari á seinni hluta ársins og 
til næstu þriggja ára en þær voru í ágúst. Stafar það fyrst og fremst af verri hagvaxtarhorfum 
fyrir evrusvæðið og nýmarkaðsríki en horfur eru betri fyrir Bretland, Bandaríkin og 
Norðurlöndin. Gert er ráð fyrir að hagvöxtur í helstu viðskiptalöndum Íslands verði 1,8% í ár 
og rúmlega 2% á ári næstu þrjú ár. Óvissa um alþjóðlegar efnahagshorfur hefur einnig aukist 
þótt hún sé nokkru minni en fyrir ári.  

Samkvæmt endurskoðuðum tölum Hagstofunnar rýrnuðu viðskiptakjör nokkru meira á 
undanförnum árum en áður var talið eða um 20% frá árinu 2006 í stað 17% í fyrri tölum. 
Eins og spáð var í ágúst tóku viðskiptakjör að batna á öðrum fjórðungi þessa árs eftir 
samfellda rýrnun frá ársbyrjun 2011. Talið er að þau batni um 1% í ár sem er meira en spáð 
var í ágúst. Horfur fyrir næstu þrjú ár eru hins vegar heldur lakari en þá var gert ráð fyrir. 

Endurskoðun Hagstofunnar á tölum um útflutning á síðasta ári hefur leitt í ljós töluvert 
meiri vöxt en samkvæmt fyrri áætlun. Hægari vöxtur í ár endurspeglar því að einhverju leyti 
neikvæð grunnáhrif frá fyrra ári. Í takt við lakari alþjóðlegar hagvaxtarhorfur er spáð heldur 
hægari vexti útflutnings en í ágúst; gert er ráð fyrir að útflutningur vaxi um tæplega 3% að 
meðaltali á ári sem er svipað vexti innflutnings helstu viðskiptalanda. 

Hagvaxtarhorfur fyrir árið í heild hafa heldur versnað frá því í ágúst. Nú er talið að 
hagvöxtur verði ríflega 5% á seinni hluta ársins og 2,9% á árinu í heild eða um ½ prósentu 
minni en í ágústspánni. Líkt og í ágúst er talið að hagvöxtur aukist aftur á næsta ári og verði 
3,5% en að hann minnki á ný í tæplega 3% árið 2016 og í tæplega 2½% árið 2017.  

Sem fyrr er áætlað að hagvöxtur verði að mestu drifinn áfram af vexti innlendrar 
eftirspurnar einkaaðila en að framlag utanríkisviðskipta verði neikvætt á spátímanum. Gangi 
spáin eftir verður hagvöxtur að meðaltali um 2,9% á ári á spátímanum sem er lítillega yfir 
meðalhagvexti síðustu þrjátíu ára og vel yfir spám um 2,1% meðalhagvöxt í helstu 
viðskiptalöndum á spátímanum. 

Áfram er gert ráð fyrir að slakinn á vinnumarkaði hverfi fljótlega þrátt fyrir að nokkuð hafi 
dregið úr vexti vinnuaflseftirspurnar. Spáð er að atvinnuleysi, skilgreint eins og í 
Vinnumarkaðskönnun Hagstofunnar, haldi áfram að minnka og er áætlað að það verði um 
4% á næstu árum. Talið er að vinnustundum muni fjölga að meðaltali um tæplega 2% á ári á 
næstu þremur árum og að hlutfall starfandi verði um 77½% í lok spátímans. 
Framleiðnivöxtur verður hins vegar einungis um 1% að meðaltali á ári á næstu þremur 
árum, sem er rétt helmingur af sögulegum meðalvexti og heldur minna en spáð var í ágúst.  

Vegna endurskoðunar á launum og launatengdum gjöldum jókst launakostnaður á 
framleidda einingu að meðaltali lítillega minna en áður var talið á undanförnum árum. Gert 
er ráð fyrir að launakostnaður á framleidda einingu aukist svipað í ár og búist var við í 
ágústspánni eða um tæplega 5% þar sem minni framleiðnivöxtur vegur upp minni hækkun 
launa. Horfur eru á meiri vexti en spáð var í ágúst á næstu tveimur árum þegar meiri 
launahækkanir og hægari framleiðnivöxtur leggjast á sömu sveif. Gangi spáin eftir verður 
vöxtur launakostnaðar á framleidda einingu hins vegar orðinn í takt við 
verðbólgumarkmiðið árið 2017. 
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Nú er talið að slakinn hafi verið lítillega minni í fyrra en gert var ráð fyrir í ágúst og búist er 
við að hann hverfi á seinni hluta þessa árs eða heldur fyrr en þá var spáð. Spennan sem 
myndast á næstu misserum er einnig talin verða lítillega meiri en horfur voru á í ágúst en þó 
minni en í maíspá bankans. Talið er að framleiðsluspenna verði tæplega 1% að meðaltali á 
næstu tveimur árum en að hún taki síðan að minnka á ný og verði nánast horfin í lok 
spátímans.  

Grunnspáin sem kynnt er í Peningamálum endurspeglar mat á líklegustu framvindu 
efnahagsmála næstu þrjú árin. Eins og ávallt eru ýmsir óvissuþættir í spánni sem breytt 
gætu verðbólguhorfum frá því sem gert er ráð fyrir í grunnspánni. Verði gengi krónunnar 
t.d. lægra eða launahækkanir meiri en gert er ráð fyrir er hætta á að verðbólguhorfur 
grunnspárinnar, eða forsendan um það vaxtastig Seðlabankans sem dugir til að tryggja 
hjöðnun verðbólgu að markmiði, séu of bjartsýnar. Hið sama á við ef slakinn í þjóðarbúinu 
er ofmetinn eða ef umsvif í orkufrekum iðnaði verða meiri á komandi árum en gert er ráð 
fyrir í grunnspánni. Vegna þess að langtímaverðbólguvæntingar skortir enn trausta kjölfestu 
geta frávikin orðið meiri en ella. Verðbólga gæti hins vegar reynst minni en spáð er ef 
slakinn er vanmetinn, ef krafturinn í innlendri eftirspurn reynist minni en gert er ráð fyrir 
eða ef alþjóðlegar efnahagshorfur reynast lakari. Hið sama á við ef hægari alþjóðlegur 
hagvöxtur hefur einnig í för með sér meiri lækkanir alþjóðlegs hrávöru- og olíuverðs. 

 

II Vaxtaákvörðunin 

Seðlabankastjóri upplýsti peningastefnunefndina um gang mála frá síðasta fundi 
nefndarinnar vegna vinnu innan Seðlabankans og á vegum annarra stjórnvalda í tengslum 
við losun fjármagnshafta. Þá skýrði hann nefndinni frá vinnu innan bankans vegna beiðni 
um undanþágur frá lögum um gjaldeyrismál í tengslum við lengingu og breytta skilmála 
skuldabréfa milli LBI hf. og Landsbankans hf. Einnig var fjallað um fjárhagsleg samskipti 
ríkissjóðs og Seðlabanka og þær viðræður sem væru í gangi um breytingar á rammanum í 
kringum samskipti þessara aðila.  

Nefndarmenn ræddu skýrslu Seðlabankans, Fjármálastöðugleika, sem var birt eftir 
októberfund peningastefnunefndar, stöðu fjármálastofnana og úrræði þeirra til 
endurskipulagningar sem og framvinduna við endurskipulagningu einkageirans. Einnig var 
rætt um áhættu fjármálakerfisins vegna greiðslujafnaðarvanda þjóðarbúsins og möguleg 
áhrif þess að ekki yrði lengt í ofangreindu skuldabréfi milli gamla og nýja Landsbankans á 
fjárhagslega stöðu nýja bankans og fjármálalegan stöðugleika. 

Nefndin ræddi um horfur í þjóðarbúskapnum, þ. á m. nýja þjóðhagsspá Seðlabankans. Voru 
nefndarmenn sammála um að horfur væru á heldur minni hagvexti í ár en spáð var í ágúst 
en jafnframt að verðbólguhorfur til skemmri tíma væru betri en verðbólga hafði minnkað 
enn frekar á haustmánuðum. Verðbólga skýrist að mestu leyti af hækkun húsnæðisverðs á 
meðan innlend vöru- og þjónustuverðbólga hefur hjaðnað og var við markmið í október. 
Lítil alþjóðleg verðbólga og stöðugt gengi krónu hafa hins vegar stuðlað að lítilli verðbólgu 
þrátt fyrir töluverðar launahækkanir. Hjöðnun verðbólgu virtist byggjast á tiltölulega 
breiðum grundvelli og horfur á að hún hjaðni frekar á næstu mánuðum og verði við eða 
undir markmiði fram yfir mitt næsta ár. Að sama skapi virtist nokkur árangur hafa náðst við 
að bæta kjölfestu verðbólguvæntinga en þær hafa lækkað á undanförnum mánuðum og 
nálgast nú verðbólgumarkmiðið.  

Nefndin hafði hins vegar áhyggjur af því að litið lengra fram á veginn gerði spáin ráð fyrir að 
verðbólga ykist á ný. Einnig væri gert ráð fyrir áframhaldandi kröftugum vexti innlendrar 
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eftirspurnar og þróttmiklum hagvexti á næstu þremur árum. Slakinn væri nálægt því að 
snúast í spennu og horfur væru á að launaþrýstingur frá vinnumarkaði muni aukast, enda 
gert ráð fyrir áframhaldandi bata á vinnumarkaði þótt nokkuð hafi dregið úr vexti 
vinnuaflseftirspurnar undanfarið. 

Nefndarmenn töldu jákvætt að horfur væru á að þjóðhagslegur sparnaður og 
viðskiptaafgangur yrði meiri en gert var ráð fyrir í fyrri spám, en það auðveldar lausn á 
greiðslujafnaðarvanda þjóðarbúsins. Nýjar tölur sýndu einnig að minni halli hefði verið á 
viðskiptajöfnuði á fyrri hluta ársins en áður var talið. Að mati nefndarmanna hefur það átt 
þátt í að viðhalda verulegu gjaldeyrisinnstreymi, en gjaldeyrisviðskipti Seðlabankans hafa 
lagst gegn óhóflegri hækkun á gengi krónunnar og dregið úr gengissveiflum. 

Að mati nefndarmanna voru bæði rök fyrir því að lækka vexti og halda þeim óbreyttum. 
Eins og á síðasta fundi nefndarinnar voru helstu rök fyrir lækkun vaxta þau að aðhald 
peningastefnunnar hefði aukist meira en áður var búist við. Nafnvextir Seðlabankans hefðu 
verið óbreyttir í tvö ár en raunvextir bankans hækkað meira að undanförnu en gert var ráð 
fyrir sökum hraðari hjöðnunar verðbólgu og verðbólguvæntinga og umfram það sem staða 
hagsveiflunnar og nærhorfur gæfu tilefni til. Verðbólguvæntingar hefðu hnigið að 
markmiðinu að undanförnu og væru á suma mælikvarða komnar nálægt því, sérstaklega 
horft til skemmri tíma. Samkvæmt spánni væri gert ráð fyrir að verðbólga yrði nálægt 
verðbólgumarkmiðinu nánast allt spátímabilið. Því væru forsendur til að draga úr hækkun 
raunvaxta. Sumir nefndarmenn töldu einnig líklegt að draga myndi úr hækkun 
húsnæðiskostnaðar á næstunni, í ljósi þess að byggingarkostnaður væri stöðugur og einnig 
eftirspurn. Hjöðnun verðbólgu virðist einnig byggjast á tiltölulega breiðum grunni sem gæfi 
tilefni til að ætla að hún héldist áfram lítil. Alþjóðlegur efnahagsbati væri að sama skapi 
hægari og alþjóðleg verðbólga lítil sem hefði áhrif á eftirspurn eftir útflutningsvörum 
Íslands en einnig yrðu verðbólguáhrif þaðan óveruleg og líklega áfram neikvæð á næstu 
misserum. Einnig væru hagvaxtarhorfur hér á landi lakari en áður var talið. Bati á 
vinnumarkaði væri einnig heldur hægari en hann hefði verið að undanförnu og hægari en 
spáð var í ágúst, t.d. hefði jafnt og þétt dregið úr fjölgun heildarvinnustunda undanfarið ár. 
Alþjóðleg þróun verðlags og lækkandi verðbólguvæntingar ykju einnig líkur á því að 
niðurstöður kjarasamninga yrðu í samræmi við verðbólgumarkmið. Verðbólguþrýstingur 
væri því ekki mikill ef vel tækist til við gerð kjarasamninga og eftirspurn færi ekki úr 
böndunum.  

Helstu rök fyrir að halda vöxtum óbreyttum voru sem fyrr að verðbólguvæntingar væru enn 
yfir markmiði og þær hefðu áður lækkað svipað og nú en síðan hækkað á ný. Jafnframt var 
bent á það að betri verðbólguhorfur til skamms tíma skýrðust af betri upphafsstöðu fremur 
en að horfur fram á við hefðu batnað. Horft lengra fram á veginn mætti búast við auknum 
verðbólguþrýstingi þar sem áfram væri gert ráð fyrir kröftugum vexti innlendrar 
eftirspurnar á komandi misserum, útlit væri fyrir að slakinn í þjóðarbúskapnum hyrfi fyrr en 
áður var talið og slaki á vinnumarkaði væri við það að hverfa. Spáð væri að launakostnaður 
á framleidda einingu ykist nokkru meira en áður var gert ráð fyrir og umfram það sem gæti 
samrýmst verðbólgumarkmiðinu. Svigrúm til launahækkana í komandi kjarasamningum 
væri heldur ekki mikið í ljósi þess hversu hægur framleiðnivöxtur væri. Því gætu verið rök 
fyrir því að bíða eftir að gerð kjarasamninga helstu stéttarfélaga væri lokið sérstaklega 
þegar tafir í miðlun peningastefnunnar væru hafðar í huga.  

Nokkur umræða spannst einnig um hvort rétt væri að bíða næsta fundar en stutt væri í 
hann og þá lægju fyrir þjóðhagsreikningar fyrir þriðja fjórðung ársins, ný verðbólgumæling 
og nýjar tölur af vinnumarkaði.  
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Með hliðsjón af umræðunni lagði seðlabankastjóri til að stýrivextir yrðu lækkaðir um 0,25 
prósentur sem myndi hafa í för með sér að innlánsvextir (vextir á viðskiptareikningum) 
lækkuðu í 4,75%, vextir af bundnum innlánum til sjö daga í 5%, vextir af lánum gegn veði til 
sjö daga í 5,75% og daglánavextir í 6,75%.  

Fjórir nefndarmenn greiddu atkvæði með tillögu seðlabankastjórans en einn þeirra hefði þó 
heldur kosið að halda vöxtum óbreyttum að þessu sinni. Var hann sammála því að dregið hafi 
úr skriðþunga efnahagsbatans en hafði hins vegar nokkrar áhyggjur af þeim óróleika sem nú 
einkenndi vinnumarkaðinn og áhrifum skuldalækkunar á eftirspurn þegar niðurstöður lægju 
fyrir. Hefði hann því frekar kosið að bíða með lækkun vaxta fram í desember, þegar betra 
færi gæfist til þess að taka mið af nýjum upplýsingum þjóðhagsreikninga, frekari staðfesting 
á hjöðnun verðbólgu og verðbólguvæntinga hefði fengist, niðurstaða 
skuldaleiðréttingaraðgerða stjórnvalda lægi fyrir og eftir að markaðurinn hefði verið búinn 
undir að lækkun vaxta kunni að vera í spilunum með yfirlýsingu nefndarinnar nú. Hann var þó 
þeirrar skoðunar að munurinn væri það lítill að hann gæti fallist á tillögu seðlabankastjóra. 

Einn nefndarmanna sem studdi tillögu seðlabankastjóra taldi að hjöðnun verðbólgu mætti 
þakka hófsömum kjarasamningum á liðnu ári, innstreymi gjaldeyris og inngripastefnu 
Seðlabankans á gjaldeyrismarkaði. Jákvæðir raunvextir hefðu síðan aukið innlendan sparnað 
og komið í veg fyrir að bólur mynduðust á fasteigna- og hlutabréfamarkaði. Hins vegar væru 
raunvextir um þessar mundir of háir, sérstaklega ef miðað væri við útlánavexti 
viðskiptabankanna en ekki vexti Seðlabankans. 

Einn nefndarmaður greiddi atkvæði gegn tillögu bankastjóra og kaus að halda vöxtum 
óbreyttum. Taldi hann að þrátt fyrir mikinn árangur að undanförnu snerist vaxtaákvörðun 
hverju sinni um að hafa áhrif á þróunina fram á við en ætti ekki að endurspegla nýliðna 
þróun. Þótt gert væri ráð fyrir því að verðbólga hjaðnaði enn frekar á næstunni væri, litið 
lengra fram á veginn, búist við að hún þokaðist aftur upp vegna verðbólguþrýstings frá 
vinnumarkaði og minnkandi slaka í þjóðarbúskapnum. Þótt langtímaverðbólguvæntingar 
hefðu nú færst nær verðbólgumarkmiði bankans væri rétt að stíga varlega til jarðar í ljósi 
sögunnar og horfa á vinnumarkaði. Óvissan um verðbólguhorfur væri einnig heldur meiri 
upp á við.  

Nefndin var sammála um að framvinda nafnvaxta ráðist eins og alltaf af þróun eftirspurnar 
og verðbólgu. Það var mat nefndarinnar að verði launahækkanir í komandi 
kjarasamningum í samræmi við verðbólgumarkmið gætu, að öðru óbreyttu, skapast 
forsendur fyrir frekari lækkun nafnvaxta. Hins vegar taldi nefndin að miklar launahækkanir 
og vöxtur eftirspurnar gætu grafið undan nýfengnum verðstöðugleika og valdið því að 
hækka þyrfti vexti á ný. 
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Þórarinn G. Pétursson, aðalhagfræðingur 

Gylfi Zoëga, prófessor, utanaðkomandi nefndarmaður 

Katrín Ólafsdóttir, lektor, utanaðkomandi nefndarmaður 
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Þar að auki sátu fjölmargir starfsmenn Seðlabankans hluta fundarins.  
 
Rannveig Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 
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