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Í byrjun árs 2011 höfðu veðlánavextir Seðlabanka Íslands lækkað 
um tæplega 14 prósentur í 4,75% frá því að þeir voru hæstir í lok 
árs 2008. Þeir hafa síðan hækkað aftur í 6% en virkir vextir bankans, 
þ.e. þeir vextir sem mestu skipta fyrir þróun markaðsvaxta nú um 
stundir, eru heldur lægri eða um 5,4% og hafa lækkað úr 15% og er 
þá miðað við meðaltal vaxta á innlánsreikningum fjármálafyrirtækja 
í Seðlabankanum og á 28 daga innstæðubréfum.1 

Þrátt fyrir þessa miklu lækkun vaxta Seðlabankans eru vextirnir 
enn nokkru hærri en meðal helstu viðskiptalanda. Eins og sjá má á 
mynd 1 eru seðlabankavextir í öðrum iðnríkjum nú á bilinu 0,125-
1,5% og hafa ekki hækkað í neinu þeirra síðan um mitt ár 2011 er 
þeir tóku að hækka á ný hér á landi. Í þessari rammagrein er leitast 
við að skýra af hverju seðlabankavextir eru ekki eins lágir hér á landi 
og í nágrannaríkjunum.2 

Vextir eru hærri hér á landi en í öðrum iðnríkjum vegna þrálátari 
verðbólgu og verðbólguvæntinga ...
Í kjölfar alþjóðlegu fjármálakreppunnar og efnahagskreppunnar sem 
fylgdi henni hefur verðbólga haldist lítil meðal flestra iðnríkja. Mæld 
verðbólga hefur þó stundum aukist nokkuð í kjölfar hækkunar hrá-
vöru- og olíuverðs en undirliggjandi verðbólga hefur haldist mjög lít-
il. Þetta sést vel á myndum 2 og 3 sem sýna annars vegar verðbólgu 
út frá vísitölu neysluverðs og hins vegar kjarnaverðbólgu þar sem 
horft er fram hjá sveiflukenndum liðum og liðum sem endurspegla 
framboðsáhrif (eins og olíuverð og áhrif óbeinna skatta). Frá upphafi 
árs 2009 hefur ársbreyting verðlags sveiflast frá 1½% verðhjöðnun 
upp í 3½% verðbólgu í meginþorra ríkjanna. Miðað við miðgildi 
ríkjahópsins er mæld verðbólga u.þ.b. 1% um þessar mundir en árs-
breyting verðlags hefur sveiflast frá 1% verðhjöðnun upp í 3% verð-
bólgu. Kjarnaverðbólga hefur hins vegar sveiflast innan mun þrengra 
bils eða á bilinu ½-2% í flestum ríkjanna.

Þróunin hér á landi hefur hins vegar verið með öðrum hætti 
meginhluta tímabilsins. Ólíkt því sem gerðist í öðrum iðnríkjum, 
jókst verðbólga mikið hér á landi í kjölfar fjármálakreppunnar vegna 
verulegrar lækkunar á gengi krónunnar og náði hún hámarki í tæp-
lega 19% í ársbyrjun 2009. Hún minnkaði síðan jafnt og þétt og var 
komin í tæplega 2% í ársbyrjun 2011 miðað við vísitölu neysluverðs 
og í 1% miðað við kjarnaverðbólgu (út frá fastskattakjarnavísitölu 
3, þ.e. vísitölu neysluverðs án áhrifa sveiflukenndra matvöruliða, 
bensíns, opinberrar þjónustu, raunvaxtakostnaðar húsnæðislána og 
óbeinna skatta). Verðbólga jókst síðan aftur í kjölfar mjög ríflegra 
launahækkana í tengslum við almenna kjarasamninga sumarið 2011 
og var í lok árs 2012 um 4% miðað við vísitölu neysluverðs en 4½% 
miðað við kjarnaverðbólgu. 

Rammagrein I-1

Af hverju eru 
seðlabankavextir hærri 
hér á landi en í öðrum 
iðnríkjum? 

1. Það að virkir vextir bankans endurspegla fremur vexti á innlánsformum Seðlabankans 
ræðst af því að lausafjárstaða fjármálakerfisins hefur verið mjög rúm í kjölfar fjár-
málakreppunnar og eftirspurn eftir veðlánum Seðlabankans því mjög takmörkuð. Þessu 
var öfugt farið fyrir fjármálakreppuna þegar fjármálakerfið bjó við viðvarandi lausafjár-
skort. Algengara er að fjármálakerfi búi við slíkan skort og því endurspegli útlánsvextir 
seðlabanka virka vexti þeirra. Það er þó ekki einhlítt. Þannig er t.d. lausafjárstaða norska 
fjármálakerfisins viðvarandi rúm og virkir vextir norska seðlabankans því innlánsvextir.

2. Samanburðurinn á mynd 1 og á öðrum myndum af öðrum iðnríkjum í þessari ramma-
grein sýnir seðlabankavexti í Bandaríkjunum, Bretlandi, á evrusvæðinu, í Kanada, 
Japan, Noregi, Sviss og Svíþjóð. Sýnt er miðgildi vaxta og bil hæstu og lægstu vaxta 
í samanburðarhópnum. Einnig er sýnt bilið milli fyrsta og þriðja fjórðungs, þ.e. bil 
75% landanna í kringum miðgildi. Danmörku er sleppt úr samanburðinum þar sem 
vextir danska seðlabankans fylgja í meginatriðum vöxtum Seðlabanka Evrópu vegna 
fastgengisstefnu þeirra fyrrnefndu. Til að skerpa enn frekar samanburðinn milli Íslands og 
annarra iðnríkja er Ástralíu og Nýja-Sjálandi einnig sleppt þar sem þau lönd hafa sloppið 
betur frá alþjóðlegu fjármálakreppunni og því hafa vextir þar verið nokkru nær því sem 
hefur verið hér á landi.

Heimildir: Macrobond, Seðlabanki Íslands.
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öðrum iðnríkjum 2009-2012
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Mynd 2

Verðbólga á Íslandi og í nokkrum 
öðrum iðnríkjum 2009-2012
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Verðbólga hefur því verið töluvert meiri hér á landi í kjölfar 
fjármálakreppunnar en í öðrum iðnríkjum, ef frá er talið stutt tíma-
bil frá lokum árs 2010 og fram á mitt ár 2011. Þessu til viðbótar 
hafa langtímaverðbólguvæntingar verið talsvert hærri hér á landi 
en í öðrum iðnríkjum. Eins og sést á mynd 4 hafa væntingar um 
verðbólgu eftir 5-10 ár verið á bilinu 4-5% á meginhluta tímabilsins 
en hafa verið um 2% í öðrum iðnríkjum.3 Verðbólguvæntingar hér 
á landi hafa því verið um 2 prósentum fyrir ofan verðbólgumarkmið 
Seðlabanka Íslands en við markmið í öðrum iðnríkjum, þrátt fyrir að 
mæld verðbólga þar hafi tímabundið verið fyrir ofan markmiðið.4 
Það að langtímaverðbólguvæntingar séu viðvarandi hærri hér á 
landi en í nágrannaríkjunum er mikilvæg skýring þess að verðbólga 
hefur einnig reynst þrálátari hér. Búist launafólk t.d. við því að verð-
bólga verði viðvarandi um 4-5% næsta áratug, er líklegt að það 
muni krefjast launahækkana sem eru í samræmi við þær væntingar. 
Launahækkanir umfram getu fyrirtækja hafa síðan í för með sér að 
fyrirtækin velta launahækkununum út í verðlag en það viðheldur 
verðbólgunni. Fyrirtækin eru sömuleiðis tilbúin til að samþykkja 
slíkar launahækkanir þar sem þau búast við að geta hækkað verð af-
urða sinna í takt við hækkun almenns verðlags. Væntingar um meiri 
verðbólgu hér en í nágrannaríkjunum fela einnig í sér væntingar um 
að gengi krónunnar muni veikjast til lengri tíma gagnvart öðrum 
gjaldmiðlum sem aftur hefur í för með sér meiri verðbólgu en ella.5 
Háar langtímaverðbólguvæntingar geta því einnig haft í för með sér 
að mikil verðbólga festist í sessi vegna viðvarandi þrýstings á gengi 
krónunnar.

... þrátt fyrir að tekið sé tillit til meiri samdráttar  
efnahagsumsvifa hér á landi
Við samanburð á seðlabankavöxtum á Íslandi og öðrum iðnríkjum 
þarf einnig að hafa í huga að þótt verðbólga sé meiri og verðbólgu-
væntingar hærri hér á landi, varð efnahagssamdrátturinn í kjölfar 
fjármálakreppunnar meiri hér en í nágrannaríkjunum. Landsfram-
leiðslan hér dróst saman um rúmlega 12% frá hápunkti fyrir fjár-
málakreppuna í árslok 2008 og fram að lágpunkti eftir kreppuna en 
um ríflega 5% að jafnaði meðal annarra iðnríkja. Atvinnuleysi jókst 
jafnframt töluvert meira hér á landi eða um ríflega 5 prósentur (mið-
að við samræmdan atvinnuleysismælikvarða OECD) en um tæplega 
3 prósentur í öðrum iðnríkjum. Meiri verðbólga og harkalegri efna-
hagssamdráttur vegast því á við samanburð á peningastefnunni hér 
á landi og í öðrum iðnríkjum.

Einföld leið til að vega saman áhrif þessara þátta á mótun 
peningastefnunnar er að skoða vaxtaferil sem fæst út úr svokall-
aðri Taylor-reglu. Algengt er að nota þessa reglu í almennri umræðu 
um stjórn peningamála, bæði í almennri fjölmiðlaumræðu og fræði-

3. Notast er við langtímaverðbólguvæntingar út frá könnunum meðal sérfræðinga eða 
það sem lesa má út úr vaxtamun verðtryggðra og óverðtryggðra ríkisskuldabréfa. Fyrir 
Japan og Sviss er notast við miðgildi verðbólguspáa 6-10 ár fram í tímann frá Consensus 
Forecasts. Þar sem þær spár eru einungis birtar á hálfs árs fresti eru ársfjórðungsgögn 
búin til með línulegri innreiknun (e. linear interpolate).

4. Formlegt verðbólgumarkmið Englandsbanka, Kanadabanka og sænska seðlabankans 
er 2% en þess norska 2,5%. Bandaríski seðlabankinn tók upp formlegt 2% verð-
bólgumarkmið í ársbyrjun 2012 og er miðað við það á öllu tímabilinu hér. Japanski 
seðlabankinn hafði sett sér óformlegt 1% markmið um verðbólgu í ársbyrjun 2012 en 
tók upp formlegt 2% verðbólgumarkmið í janúar sl. Í þessari rammagrein er miðað við 
1% markmiðið þar sem gagnatímabilið nær einungis til ársloka 2012. Evrópski og sviss-
neski seðlabankinn hafa ekki formlegt tölulegt verðbólgumarkmið en hafa verðstöðug-
leika sem meginmarkmið. Seðlabanki Evrópu skilgreinir verðstöðugleika sem verðbólgu 
„undir en nálægt“ 2%, en hinn svissneski sem verðbólgu á bilinu 0-2%. Markmið þess 
fyrrnefnda er því jafnan túlkað sem 2% og þess síðarnefnda sem 1% og er þeirri hefð 
fylgt hér.

5. Raungengið leitar til lengri tíma í jafnvægisgildi sitt óháð þróun innlendrar verðbólgu. Sé 
verðbólga meiri innanlands en erlendis, þarf því nafngengi krónunnar að lækka til lengri 
tíma sem nemur nokkurn veginn mismun innlendrar og erlendrar verðbólgu.

Heimildir: Macrobond, Noregsbanki, Seðlabanki Íslands.

Breyting frá fyrra ári (%)

Mynd 3

Kjarnaverðbólga á Íslandi og í 
nokkrum öðrum iðnríkjum 2009-2012
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1. Ísland (5 ár eftir 5 ár, skbr.markaður), Bandaríkin (eftir 30 ár, skbr.
markaður), Bretland (eftir 3 ár, spá sérfræðinga), evrusvæðið (eftir 3-4 
ár, spá sérfræðinga), Japan (Consensus Forecasts, 6-10 ára), Kanada 
(til langs tíma, skbr.markaður), Noregur (eftir 5 ár, spá sérfræðinga), 
Sviss (Consensus Forecasts, 6-10 ára) og Svíþjóð (eftir 5 ár, spá sér-
fræðinga). 
Heimildir: Consensus Forecasts, Macrobond, Seðlabanki Íslands, 
viðkomandi seðlabankar.
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Mynd 4

Langtímaverðbólguvæntingar á Íslandi og 
í nokkrum öðrum iðnríkjum 2009-20121
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legum rannsóknum. Flestir seðlabankar nota hana einnig til viðmið-
unar við ákvörðunartöku, þótt enginn fylgi henni í blindni.6 

Samkvæmt reglu Taylors eru vextir seðlabanka ákvarðaðir út 
frá fráviki verðbólgu frá markmiði og fráviki framleiðslu frá fram-
leiðslugetu, þ.e. framleiðsluspennunni í þjóðarbúskapnum (stundum 
er notað frávik atvinnuleysis frá jafnvægisatvinnuleysi í stað fram-
leiðsluspennunnar) og gefur reglan í sinni einföldustu mynd jafnt 
vægi á hvort frávik:

þar sem i eru seðlabankavextir, r* er það sem kallað er hlutlausir 
raunvextir,7 p er verðbólga, pT er verðbólgumarkmið seðlabankans 
og x mælir spennu eða slaka í þjóðarbúskapnum. Eins og Taylor-
reglan ber með sér gildir í jafnvægi (þar sem verðbólga er við verð-
bólgumarkmiðið og hvorki er slaki né spenna í þjóðarbúskapnum) 
að seðlabankavextirnir eru (r*+pT ) sem samsvara hlutlausum nafn-
vöxtum bankans. Sé verðbólga hins vegar umfram markmið og nýt-
ing framleiðsluþátta umfram framleiðslugetu, ættu vextir bankans 
að vera umfram hlutlausa vexti og öfugt ef verðbólga er undir mark-
miði og slaki er í þjóðarbúinu. Við aðstæður þar sem verðbólga er 
umfram markmið þrátt fyrir slaka í þjóðarbúinu vandast málið en þá 
ræðst vaxtastigið af hlutfallslegri stærð hvors fráviks fyrir sig.

Mynd 5 sýnir þróun vaxta á Íslandi og í öðrum iðnríkjum 
miðað við ofangreinda Taylor-reglu. Notast er við kjarnaverðbólgu 
og mat Seðlabankans á framleiðsluspennu á Íslandi en mat OECD 
á framleiðsluspennu annarra ríkja. Gert er ráð fyrir að hinir hlut-
lausu raunvextir séu 2% í öllum ríkjunum, sem er algengt viðmið við 
útreikninga vaxtaferla út frá Taylor-reglum. Hins vegar er álitamál 
hverjir þessir vextir eru eftir fjármálakreppuna og má færa rök fyrir 
því að þeir hafi jafnvel lækkað. Þó benda rannsóknir Seðlabankans 
til þess að þessir vextir hafi verið nokkru hærri en 2% hér á landi 
fram að kreppunni í samræmi við reynslu annarra smárra skuldsettra 
ríkja með lágt sparnaðarstig og því gætu þeir verið hærri en 2% 
eftir kreppuna þótt líklegt sé að þeir hafi lækkað frá því sem þeir 
voru fyrir hana.8 Eins og sjá má hefðu vextir í samanburðarríkjunum 
að jafnaði átt að vera um 1½-2% frá árinu 2009 og um 1-3½% í 
flestum þeirra. Hér á landi hefðu þeir átt að vera hátt í 20% árið 
2009 en síðan að lækka í um 4% árið 2011 en hækka á ný í ríflega 
7% í fyrra. Taylor-reglan gefur því til kynna að vextir hefðu þurft að 
vera nokkru hærri hér á landi en meðal annarra iðnríkja þrátt fyrir að 
efnahagssamdrátturinn hafi verið meiri hér á landi og endurspeglar 
það að verðbólga hefur reynst mun þrálátari hér á landi í kjölfar fjár-
málakreppunnar.

Þegar peningastefnan er talin veita verðbólguvæntingum 
trausta kjölfestu er jafnan talið óhætt að horfa fram hjá tíma-
bundnum sveiflum í verðbólgu við mótun peningastefnunnar. Áhrifa 
vaxtaákvarðana gætir jafnframt með nokkrum tímatöfum og því 
þarf peningastefnan að vera framsýn. Því getur einnig verið áhuga-
vert að skoða vaxtaferla út frá Taylor-reglum þar sem notast er við 
langtímaverðbólguvæntingar í stað núverandi verðbólgu (sjá mynd 
6). Í þessu tilviki gefur Taylor-reglan vexti í samanburðarríkjunum á 
bilinu 2-3½% en á bilinu 3-7% hér á landi og gefur því til kynna að 

6. Sjá ítarlega umfjöllun um Taylor-regluna og tölfræðilegt mat á henni á mismunandi 
tímabilum í kafla 3 í „Valkostir Íslands í gjaldmiðils- og gengismálum“, Seðlabanki 
Íslands, Sérrit 7, september 2012. Einnig er fjallað um Taylor-regluna í rammagreinum í 
Peningamálum 2002/2 og 2007/3. 

7. Þessir vextir endurspegla innra jafnvægi þjóðarbúsins og ráðast af efnahagsþáttum sem 
eru utan áhrifasviðs peningastefnunnar, eins og framleiðni fjármagns, sparnaðarhneigð 
og langtímavexti framleiðslugetu.

8. Sjá kafla 3 í „Valkostir Íslands í gjaldmiðils- og gengismálum“, Seðlabanki Íslands, Sérrit 
7, september 2012. 

i = (r*+pT) + 0,5 (p-pT ) + 0,5x

1. Taylor-regla út frá fráviki kjarnaverðbólgu frá markmiði og framleiðslu-
spennu (metinni af OECD fyrir önnur lönd en Ísland), með vægið 0,5 á 
hvorn lið. Miðað er við að hlutlausir raunvextir séu 2% í öllum löndunum 
og á öllu tímabilinu.  
Heimildir: Macrobond, Seðlabanki Íslands.
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Mynd 5

Seðlabankavextir á Íslandi og í nokkrum 
öðrum iðnríkjum samkvæmt Taylor-reglu1
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1. Taylor-regla út frá fráviki langtímaverðbólguvæntinga frá markmiði 
og framleiðsluspennu (metinni af OECD fyrir önnur lönd en Ísland), 
með vægið 0,5 á hvorn lið. Miðað er við að hlutlausir raunvextir séu 
2% í öllum löndunum og á öllu tímabilinu.   
Heimildir: Macrobond, Seðlabanki Íslands..
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vextir hefðu þurft að vera töluvert hærri hér á landi en meðal 
annarra iðnríkja meginhluta tímabilsins.9 

Að lokum sýna myndir 7 og 8 seðlabankavexti hér á landi og 
í hinum iðnríkjunum í samanburði við vaxtaferla Taylor-reglunnar 
miðað við kjarnaverðbólgu annars vegar og verðbólguvæntingar 
hins vegar.10 Eins og sjá má gefur Taylor-reglan til kynna að miðað 
við kjarnaverðbólgu hefðu vextir þurft að vera töluvert hærri hér á 
landi árið 2009 en þeir voru í reynd, sem endurspeglar ávinning fjár-
magnshaftanna sem sett voru í kjölfar fjármálakreppunnar haustið 
2008.11 Vextir Seðlabankans voru síðan nokkurn veginn í samræmi 
við Taylor-vextina árin 2010-11 en hækkuðu hægar í fyrra, er vextir 
voru að meðaltali um 2½ prósentu undir Taylor-vöxtunum. Vextir 
hinna iðnríkjanna eru hins vegar nokkuð svipaðir Taylor-vöxtunum 
en þó heldur lægri á öllu tímabilinu en einfalda Taylor-reglan gefur til 
kynna. Miðað við langtímaverðbólguvæntingar lækkuðu vextir hins 
vegar of hægt hér á landi árin 2009-10 en hafa síðan verið of lágir 
frá árinu 2011. Eins og á mynd 7 eru vextir hinna iðnríkjanna undir 
Taylor-vöxtunum, þótt munurinn sé meiri þegar notast er við verð-
bólguvæntingar en þegar byggt er á núverandi verðbólgu.

Við samanburð vaxta er nærtækara að horfa til landa með svipaða 
verðbólgu
Eins og vaxtasamanburðurinn hér að ofan ber með sér þarf að hafa í 
huga að verðbólga hefur reynst mun þrálátari hér á landi en í öðrum 
iðnríkjum. Í slíkum samanburði getur því verið gagnlegra að horfa til 
annarra ríkja þar sem verðbólga hefur verið meira í takt við þróunina 
hér á landi. Mynd 9 sýnir samanburð á verðbólgu hér á landi og í 
15 tiltölulega þróuðum nýmarkaðsríkjum þar sem verðbólga hefur 
sveiflast á svipuðu bili (þ.e. u.þ.b. innan eins staðalfráviks frá meðal-
verðbólgu hér á landi árin 2009-12). Verðbólga var nokkru meiri hér 
en í þeim flestum árið 2009 en minni á árunum 2010-11 og svipuð 
í fyrra. Mynd 10 sýnir síðan seðlabankavexti sömu ríkja og sést að 
vextir hér á landi hafa verið mun meira í takt við þróunina í þessum 
ríkjum, þótt vextir Seðlabanka Íslands hafi lækkað nokkru meira en í 
samanburðarhópnum á síðustu tveimur árum.

Samantekt
Frá því að fjármálakreppan skall á haustið 2008 hafa vextir Seðla-
banka Íslands verið hærri en vextir seðlabanka annarra iðnríkja af 
þeirri einföldu ástæðu að hér hefur verðbólga verið meiri og lang-
tímaverðbólguvæntingar hærri. Þetta endurspeglar slakan árangur í 
viðureigninni við verðbólgu hér á landi fram að fjármálakreppunni 
þar sem verðbólga var langtímum saman yfir markmiði. Á sama tíma 
hefur seðlabönkum annarra iðnríkja tekist að halda verðbólgu við 
markmið. Þannig hefur þeim tekist að afla peningastefnunni trú-
verðugleika sem endurspeglast í því að langtímaverðbólguvæntingar 
hafa haldist stöðugar við verðbólgumarkmið þótt vöxtum hafi verið 
haldið sögulega lágum, jafnvel þótt mæld verðbólga hafi stundum 

9. Mjög svipaðar niðurstöður fást þegar notast er við frávik mælds atvinnuleysis frá jafn-
vægisatvinnuleysi (metnu af Seðlabankanum fyrir Ísland en OECD fyrir hin ríkin).

10. Hér er þó rétt að hafa í huga áðurnefnda óvissu um hverjir jafnvægisraunvextirnir 
nákvæmlega eru.

11. Fjármagnshöftin gerðu Seðlabankanum kleift að lækka vexti mun hraðar en ella hefði 
verið mögulegt þar sem síður þurfti að óttast að lækkun vaxta myndi þrýsta gengi 
krónunnar enn frekar niður. Þetta sést t.d. glögglega þegar vaxtaþróunin hér á landi 
er borin saman við þróunina í Suður-Kóreu í kjölfar gjaldeyris- og fjármálakreppunnar 
þar árið 1997 en lækkun raungengis frá há- til lágpunkts í þessum tveimur kreppum 
var af svipaðri stærðargráðu (58% hér en 45% í Suður-Kóreu). Í Suður-Kóreu hækkuðu 
skammtímaraunvextir um tæplega 7 prósentur á þremur mánuðum í kjölfar kreppunnar 
og voru hærri en þeir voru í upphafi hennar í um hálft ár. Hér á landi lækkuðu skamm-
tímaraunvextir hins vegar strax í kjölfar kreppunnar og voru orðnir tæplega 9 prósentum 
undir því sem þeir voru í upphafi hennar eftir ár (sjá t.d. http://www.sedlabanki.is/
library/Skráarsafn/Erindi/Lionsklúbbur%20feb13.pdf).

1. Taylor-regla miðað við núverandi kjarnaverðbólgu og framleiðsluspennu. 
Heimildir: Macrobond, Seðlabanki Íslands.
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1. Taylor-regla miðað við langtímaverðbólguvæntingar og framleiðsluspennu. 
Heimildir: Macrobond, Seðlabanki Íslands.
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1. Ríkin eru Argentína, Armenía, Brasilía, Indland, Indónesía, Kasakstan,
 Mexíkó, Rúmenía, Rússland, Serbía, Suður-Afríka, Tyrkland, Ungverja-
land, Úkraína og Úrúgvæ.   
Heimildir: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Macrobond.
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vikið nokkuð frá markmiði. Það hefur einnig gert þeim kleift að nota 
peningastefnuna af mun meiri áræðni við að styðja við efnahagslífið 
í kjölfar fjármálakreppunnar en unnt hefur verið hér á landi þar sem 
verðbólguvæntingar skortir trausta kjölfestu. Ef eitthvað er hefur 
vandi fjölda iðnríkja fremur verið hættan á langvarandi verðhjöðnun 
með tilheyrandi skaða fyrir efnahagsumsvif, eins og reynsla Japana 
er glöggt dæmi um. Til þess að sporna við þessari hættu hafa seðla-
bankar þessara ríkja lækkað vexti eins og unnt er og til viðbótar grip-
ið til ýmissa óhefðbundinna aðgerða til að örva þjóðarbúskapinn, 
eins og t.d. stórfelldra skuldabréfakaupa (e. quantitative easing). 
Í flestum tilvikum hefur tekist vel að komast hjá verðhjöðnun en 
erfiðara hefur reynst að flýta efnahagsbata og tryggja hagstæðari 
fjármálaleg skilyrði heimila og fyrirtækja.

Sá vandi sem innlend peningastefna á við að glíma er þó fjarri 
því að vera einstakur í hagsögunni. Önnur iðnríki glímdu við sama 
vanda fyrir um þrjátíu árum og enn skemmra er síðan fjölda nýmark-
aðsríkja tókst loks að losna úr viðjum sama vanda. Í báðum tilvikum 
tókst að lokum að ná tökum á verðbólgunni og tryggja verðbólgu-
væntingum trausta kjölfestu. Þótt það hafi kostað skammtímafórnir 
kom ábatinn berlega í ljós í fjármálakreppunni þar sem hægt var að 
slaka verulega á taumhaldi peningastefnunnar til að vinna á móti 
efnahagssamdrættinum. Engin ástæða er til þess að ætla að ekki 
sé hægt að tryggja slíka kjölfestu hér á landi en það tekur tíma og 
kostar þrautseigju.

1. Ríkin eru Argentína, Armenía, Brasilía, Indland, Indónesía, Kasakstan, 
Mexíkó, Rúmenía, Rússland, Serbía, Suður-Afríka, Tyrkland, Ungverja-
land, Úkraína og Úrúgvæ.  
Heimildir: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Macrobond.
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