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Peningamál 2013/1 
Hægir á innlendum efnahagsbata 



%-breytingar milli ára 2012 2013 2014 2015 

Hagvöxtur viðskiptalanda 0,7 1,1 1,9 2,7 

Alþjóðaviðskipti 1,1 3,2 5,3 3,8 

Álverð í US$ -13,2 4,8 2,9 1,8 

Sjávarafurðaverð í erlendri mynt 0,8 -1,8 0,3 0,0 

Viðskiptakjör vöru og þjónustu -3,8 0,3 0,9 -0,6 

Útflutningur sjávarafurða 3,8 -1,1 0,0 0,0 

Útflutningur áls 3,2 2,1 -0,9 8,1 

Annar vöruútflutningur 4,7 2,2 4,7 5,0 

Vöruútflutningur alls 3,1 -0,4 0,7 4,1 

Þjónustuútflutningur alls 5,2 5,6 2,7 0,8 

Útflutningur vöru og þjónustu 3,9 1,8 1,5 2,8 

Betra Óbreytt Verra 

Alþjóðahorfur og ytri skilyrði hafa 
versnað frá nóvemberspánni 



• ISK hefur lækkað um 2,2% 
gagnvart vísitölu og 4,7% gagnvart 
evru frá PM 12/4 
– Tímabundin áhrif tengd 

áramótastöðu fjármálafyrirtækja 
– Undirliggjandi þrýstingur tengdur 

gjaldeyrissöfnun vegna 
niðurgreiðslu erlendra skulda 

– Lakari viðskiptakjör og hægari bati 

• Sem fyrr byggir spá bankans á 
þeirri tæknilegu forsendu að gengi 
ISK haldist á svipuðu stigi út 
spátímann 
– Gert ráð fyrir gengisvísitölu upp á 

tæplega 235 stig og evru upp á 171 
kr./evru 

– Um 4½% lægra gengi en í 
nóvemberspánni og ríflega 10% 
lægra en í ágústspánni en nær því 
sem spáð var í PM 12/2 í maí í fyrra 

Gengi krónunnar 
Lægra gengi en fyrri spá byggði á 



Þjóðhagsreikningar fyrir 2012Q1-Q3 
Þróun í meginatriðum í takt við spá PM 12/4 

• Samkvæmt tölum 
Hagstofunnar mældist 2,1% 
hagvöxtur á Q3 og 2% á 
Q1-Q3 
– Atvinnuvegafjárfesting, 

útflutningur og einkaneysla 
megindrifkraftar vaxtarins 

• Í takt við spá PM 12/4 
– Vöxtur fjárfestingar og 

einkaneyslu hins vegar minni 
en spáð var 

– Á móti var vöxtur útflutnings 
meiri og framlag 
utanríkisviðskipta til 
hagvaxtar því meira 



Einkaneysla 
Hægari vöxtur einkaneyslu en spáð var 

• Þróunin á Q3 í takt við spá PM 
12/4… 

• … En virðist hafa hægt hraðar á Q4 
– Reiknað með 1,2% ársvexti á Q4 

(1,7% í PM 12/4) 
– Meðalvöxtur 2012 2,6% í stað 3% 

• Í takt við alþjóðlega þróun 
– Lakari horfur á evrusvæðinu hafa 

hægt á útflutningi víða um heim en 
einnig smitast í innlenda eftirspurn í 
gegnum aukna svartsýni neytenda 
og vaxandi varúðarsparnað 

• Horfur um einkaneyslu í ár og 
næstu 2 ár hafa því einnig versnað 
– Gert ráð fyrir 2,5% vexti í ár (2,9% í 

PM 12/4) 
– Gert ráð fyrir u.þ.b. 3% vexti að 

meðaltali 2014-15 (3,3% í PM 12/4) 



Fjárfesting 
Hægari bati fjárfestingar en áður spáð 

• Hægari vöxtur 2012 
– Alls: 4,9% 2013 (9,2% í PM 12/4) 
– Atvinnuvegir: 8,6% (13,2% í PM 12/4) 

• Munar mest um minni 
stóriðjufjárfestingu… 

• … En einnig hægari vöxt almennrar 
atvinnuvegafjárfestingar og 
opinberrar fjárfestingar 

• Horfur fyrir 2013 einnig versnað… 
– 1% samdráttur (ríflega 5% aukning í 

PM 12/4) 
– 18,4% aukning án skipa og flugvéla 

(23,5% í PM 12/4) 

• … Aðallega vegna frekari seinkunar 
stóriðjufjárfestingar til 2014-15… 

• … Sem gerir það að verkum að 
vöxtur fjárfestingar er meiri þau ár 



• Minni hagvöxtur 2012 en áður 
hafði verið spáð 
– 2,9% á Q4 (3,5% í PM 12/4) 
– Árið í heild 2,2% (2,5% í PM 12/4) 

• Horfur fyrir þetta ár einnig 
lakari 
– 2,1% hagvöxtur (2,9% í PM 12/4) 

• Meginskýring verri horfa 
– Lakari alþjóðaþróun 
– Minni stóriðjufjárfesting og 

hægari vöxtur einkaneyslu 

• Horfur fyrir næstu 2 ár hafa 
hins vegar glæðst lítillega 
– Spáð 3¾% hagvexti að meðaltali 

(3½% í PM 12/4) 
– Hluti stóriðjufjárfestingar færist 

frá 2013 yfir á 2014-15 

Hagvöxtur 
Minni hagvöxtur 2012-13 en spáð í PM 12/4 



Vinnumarkaður 
Hægari bati en spáð í PM 12/4 … 



Vinnumarkaður 
... En meiri hækkun launakostnaðar 

• Meira launaskrið í lok 2012 en 
gert var ráð fyrir 
– Hækkun launa milli 2012 og 2013 

er því meiri en í PM 12/4 

• Launahækkanir 2014 einnig 
meiri en í PM 12/4 
– Stytting gildandi kjarasamnings og 

launaþrýstingur í heilbrigðisgeira 

• Launahækkanir að sama skapi 
minni 2015 en á móti vegur 
hægari framleiðnivöxtur 

• Launakostnaður á framleidda 
einingu hækkar því um 3-3½% á 
ári 2013-15 
– Heldur meira en í PM 12/4…  
– … Og meira en samræmist 

verðbólgumarkmiðinu  



Verðbólga 
VNV í janúar 

• VNV hækkaði um 0,3% frá 
desember 
– Útsöluáhrif lækka vísitölu 

– Opinber þjónusta og gjöld hækka 

– Innfluttar vörur, dagvörur, almenn 
þjónusta og flugfargjöld hækka 

Árleg  
verðbólga (%) 

Jan. 
´13 

Des. 
´12 

Jan. 
´12 

VNV 4,2 4,2 6,5 

VNV án skatta 4,0 4,0 6,4 

VNV án húsnæðis 5,0 4,8 5,7 

HICP - 5,1 6,2 

K-VNV4 5,0 4,1 4,8 

K-VNV3 án skatta 4,6 4,0 5,7 



Verðbólga 
Langtímaverðbólguvæntingar lækka lítillega 

• Verðbólguvæntingar til 
lengri tíma hafa lækkað 
lítillega… 
– Miðað við verðbólguálag á 

skuldabréfamarkaði og 
könnun meðal 
markaðsaðila 

• … En eru enn um og yfir 
4% 
– Verðbólguálag til næstu 5 

og 10 ára um 4%  

– Væntingar markaðsaðila 
um 4,3-4,5% 



• Verðbólga 4,3% á Q4 (4,4% í 
PM 12/4) 

• Heldur áfram að hjaðna 
smám saman… 
– 4% á Q1 (4,1% í PM 12/4) 
– 3,7% á Q4 (3,4% í PM 12/4) 

• … Og verður komin í 
markmið um mitt ár 2014 
– Svipað og í PM 12/4 

• Vegast á  
– Lægra gengi krónunnar og 

tiltölulega framhlaðnari 
launahækkanir annars vegar  

– Hægari efnahagsbati og meiri 
slaki í þjóðarbúinu hins vegar 

Verðbólga 
Verðbólguhorfur svipaðar og í nóvember 


