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Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands 

 
 

Fundargerð peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands, febrúar 2015 

Birt: 18. febrúar 2015  

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 2.-3. febrúar 2015, en á honum 
ræddi nefndin efnahagsþróunina, þróun á fjármálamörkuðum, vaxtaákvörðunina 4. febrúar 
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 10. desember, eins og þær birtust í uppfærðri spá í Peningamálum 
2015/1 hinn 4. febrúar. 

 

Fjármálamarkaðir 

Gengi krónunnar hafði hækkað um rúmlega 2% gagnvart evru frá desemberfundi 
nefndarinnar en lækkað um tæplega ½% gagnvart viðskiptaveginni gengisvísitölu og tæplega 
6½% gagnvart Bandaríkjadal sem hafði styrkst nokkuð gagnvart flestum öðrum gjaldmiðlum. 
Hrein uppsöfnuð gjaldeyriskaup Seðlabankans á innlendum gjaldeyrismarkaði námu um 112 
milljónum evra (um 17 ma.kr.) á sama tíma eða sem nemur um 43% af veltu á 
gjaldeyrismarkaði. Í lok árs 2014 var gjaldeyrisforði að frádregnum skuldum Seðlabankans og 
ríkissjóðs í erlendum gjaldmiðli jákvæður um 53 ma.kr. en hafði verið neikvæður um 28 ma.kr. 
í lok árs 2013. 

Gengi krónunnar hélst tiltölulega stöðugt gagnvart viðskiptaveginni gengisvísitölu og evru á 
síðasta ári. Gengið hækkaði um tæplega 2% gagnvart vísitölunni yfir árið samanborið við um 
11% á árinu 2013. Verulegt gjaldeyrisinnflæði studdi við gengið en á móti lagðist 
Seðlabankinn gegn hækkuninni í því skyni að draga úr gengissveiflum. Hrein gjaldeyriskaup 
bankans á millibankamarkaði með gjaldeyri námu um 5½% af áætlaðri landsframleiðslu ársins 
2014 en bankinn hefur ekki áður keypt jafn mikinn gjaldeyri á markaðnum á einu ári. 
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Lausafjárstaða fjármálafyrirtækja gagnvart Seðlabankanum hefur áfram haldist rúm og vextir 
til einnar nætur á millibankamarkaði með krónur haldist í neðri hluta vaxtagangsins. Vextirnir 
hafa í meginatriðum þróast í takt við nafnvexti bankans. Velta á millibankamarkaði jókst 
talsvert undir lok síðasta árs en hefur verið lítil það sem af er þessu ári. 

Ávöxtunarkrafa óverðtryggðra og verðtryggðra ríkis- og íbúðabréfa lækkaði lítillega í kjölfar 
vaxtalækkunar bankans í desember. Krafa óverðtryggðra bréfa hafði hins vegar þokast upp á 
við síðan þá og var um 0,1-0,3 prósentum hærri á fundi nefndarinnar í febrúar en á 
desemberfundinum. Krafan var þó um 0,1-0,7 prósentum lægri en á fundi nefndarinnar í 
nóvember. 

Lægstu skráðir vextir óverðtryggðra íbúðalána stóru viðskiptabankanna þriggja hafa að 
meðaltali lækkað um 0,5 prósentur frá desemberfundi nefndarinnar og allt að 0,75 prósentur 
frá nóvemberfundinum. Meðaltal sambærilegra vaxta verðtryggðra íbúðalána bankanna 
hefur hins vegar hækkað frá því í desember en þeir höfðu lækkað á undanförnum þremur 
árum þrátt fyrir að aðrir raunvextir á markaði hafi hækkað samhliða hækkun raunvaxta 
Seðlabankans. 

Taumhald peningastefnunnar hafði styrkst frá lækkun nafnvaxta Seðlabankans í desember 
þar sem verðbólga og verðbólguvæntingar höfðu hjaðnað. Raunvextir bankans voru 2,4% 
miðað við meðaltal mismunandi mælikvarða á verðbólgu og verðbólguvæntingum þegar 
fundurinn fór fram en 3,7% miðað við liðna ársverðbólgu. Það eru um 0,2 prósentum hærri 
raunvextir en rétt eftir tilkynningu vaxtaákvörðunar í desember. 

Áhættuálag á erlendar skuldbindingar Ríkissjóðs Íslands, miðað við vaxtamun á skuldabréfum 
ríkissjóðs í erlendum gjaldmiðlum og sambærilegum bréfum annarra ríkja, hafði hækkað um 
0,2 prósentur miðað við Bandaríkin en lækkað um 0,1 prósentu miðað við Þýskaland og var 
rétt fyrir fund nefndarinnar um 1,6-2,2 prósentur. Skuldatryggingarálag á fimm ára 
skuldbindingar ríkissjóðs hafði hækkað um 0,2 prósentur á milli funda og var um 1,7%.  

Greiningardeildir fjármálafyrirtækja væntu allar 0,25 prósentna lækkunar nafnvaxta 
Seðlabankans í febrúar. Vísaði rökstuðningur þeirra helst til þess að raunvextir bankans væru 
hærri en verðbólguhorfur gæfu tilefni til. 

Hægt hefur á vexti peningamagns og jókst M3 um rúmlega 3% milli ára á fjórða ársfjórðungi 
2014 sé litið fram hjá innlánum slitastjórna fallinna fjármálafyrirtækja og sértækra félaga. 
Vöxturinn er að mestu drifinn áfram af aukningu innlána heimila og fyrirtækja.  

Leiðréttur heildarstofn útlána innlánsstofnana til innlendra aðila hafði aukist um 2,8% milli 
ára á fjórða ársfjórðungi 2014. Þá námu hrein ný útlán innlánsstofnana til innlendra aðila 
rúmlega 170 ma.kr. á síðasta ári sem er tæplega ½% meira en á árinu 2013.  

Úrvalsvísitala Kauphallarinnar, OMXI8, hafði hækkað um tæplega 6% milli funda. Velta á 
aðalmarkaði nam um 277 ma.kr. á síðasta ári og var um 10% meiri en á árinu 2013. 

 

Horfur í alþjóðlegum efnahagsmálum og utanríkisviðskiptum  

Samkvæmt spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, sem birt var í janúar, er gert ráð fyrir um 3,5% 
hagvexti í heiminum í ár og 3,7% á næsta ári sem er 0,3 prósentum minni hagvöxtur á hvoru 
ári fyrir sig en í októberspá sjóðsins. Lakari horfur eru um hagvöxt í nýmarkaðsríkjum og 
þróunarríkjum, einkum á meðal ríkja sem flytja út olíu og hrávörur. Hagvaxtarhorfur í 
iðnríkjum eru hins vegar lítillega betri á þessu ári, einkum vegna betri horfa í Bandaríkjunum, 
en óbreyttar fyrir næsta ár. Spár um verðbólgu í iðnríkjum hafa verið lækkaðar um 0,8 
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prósentur í ár, niður í 1%, og um 0,4 prósentur á næsta ári frá því sem spáð var í október en 
hækkaðar lítillega fyrir nýmarkaðs- og þróunarríki. Spár Consensus Forecasts um hagvöxt í 
helstu viðskiptalöndum Íslands á þessu ári eru óbreyttar frá desemberfundi 
peningastefnunefndar en spár um verðbólgu hafa lækkað um 0,6 prósentur. 

Afgangur af vöruskiptum Íslands nam 4,6 ma.kr. í desember í fyrra og 4 ma.kr. á árinu öllu. 
Verðmæti innflutnings jókst um 8½% milli ára í fyrra og verðmæti útflutnings um 0,7%. Vöxtur 
innflutnings skýrist að mestu af auknu verðmæti flutningatækja og neysluvara en vöxtur 
útflutnings af auknu útflutningsverðmæti iðnaðarvara. 

Raungengi miðað við hlutfallslegt verðlag var 84,2 stig í desember og hækkaði um rúmlega 
1% milli mánaða og um tæplega 4% frá fyrra ári. Raungengi íslensku krónunnar hækkaði um 
6,9% milli ára í fyrra. Hækkunina má að mestu leyti rekja til 5,7% hærra nafngengis krónu en 
verðbólga hér á landi var um 1 prósentu meiri en að meðaltali í viðskiptalöndum Íslands. 

Álverð hafði lækkað um tæp 4% frá síðasta fundi peningastefnunefndar en meðalverð í janúar 
var þó tæplega 5% hærra en fyrir ári. Verðlag sjávarafurða í erlendum gjaldmiðlum hækkaði 
hins vegar um 2,4% í desember frá fyrri mánuði og hefur hækkað um 12½% milli ára. Olíuverð 
lækkaði um tæp 28% milli ára á fjórða ársfjórðungi 2014 og gert er ráð fyrir að viðskiptakjör 
hafi batnað um 5% á sama tíma. 

 

Innlendur þjóðarbúskapur og verðbólga 

Samkvæmt fjárlögum fyrir árið 2015 verða tekjur ríkissjóðs um 10 ma.kr. meiri en gert var ráð 
fyrir í upphaflegu fjárlagafrumvarpi og er þeim að fullu ráðstafað til aukinna útgjalda. Fjárlögin 
voru afgreidd með 3,6 ma.kr. afgangi á heildarjöfnuði en 67,9 ma.kr. afgangi á frumjöfnuði. 
Heildarjöfnuður er ½ ma.kr. lakari en gert var ráð fyrir í fjárlagafrumvarpinu og frumjöfnuður 
2,2 ma.kr. lakari. Aðhaldsstig ríkisfjármála hefur því lítillega minnkað frá síðasta fundi 
peningastefnunefndar.  

Árstíðarleiðrétt atvinnuleysi samkvæmt Vinnumarkaðskönnun Hagstofunnar (VMK) var 4,8% 
á fjórða ársfjórðungi í fyrra sem er í takt við nóvemberspá Seðlabankans. Stóð atvinnuleysi 
nánast í stað milli fjórðunga en minnkaði um 0,4 prósentur milli ára. Á árinu 2014 var 
atvinnuleysi samkvæmt VMK 5,4% sem er 0,4 prósentum minna en það var á árinu 2013. 
Atvinnuleysi samkvæmt mælingu Vinnumálastofnunar var 3,6% á árinu 2014 og minnkaði um 
0,8 prósentur milli ára. 

Samkvæmt niðurstöðum VMK fjölgaði heildarvinnustundum um 1,5% frá fyrra ári á síðasta 
fjórðungi 2014 sem var í takt við nóvemberspá Seðlabankans. Fjölgun heildarvinnustunda á 
fjórða ársfjórðungi skýrist að mestu leyti af fjölgun starfandi fólks (1%) en meðalvinnutími 
jókst einnig lítillega (0,4%). Allir aðrir mælikvarðar á eftirspurn og framboð vinnuafls þróuðust 
í sömu átt. Heildarvinnustundum fjölgaði um tæplega 2% milli ára í fyrra eftir 3,8% aukningu 
árið 2013. Starfandi fólki fjölgaði um 1,6% árið 2014 en 3,4% árið 2013. Aukning 
meðalvinnutíma var hins vegar svipuð bæði árin eða 0,4%. 

Á síðasta fjórðungi ársins 2014 fluttu fleiri til landsins en frá því, níunda fjórðunginn í röð. Á 
síðasta ári fluttu rúmlega 1.100 fleiri til landsins en frá því eða sem nemur 0,6% af vinnuaflinu. 
Þetta eru heldur færri en árið á undan þegar aðfluttir umfram brottflutta voru 0,9% af 
vinnuaflinu. Nettófjölgunin undanfarin tvö ár skýrist af fjölgun erlendra ríkisborgara. 

Launavísitalan hækkaði um 1,4% milli fjórðunga á fjórða ársfjórðungi 2014 og um 6,6% milli 
ára. Kaupmáttur launa miðað við vísitöluna var 5,4% meiri en á fjórða fjórðungi 2013. 
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Launavísitalan hækkaði um 5,8% milli ára í fyrra en það er nánast sama hækkun og var á árinu 
2013. Kaupmáttur launa jókst um 3,7% milli ára og hefur ekki aukist jafn mikið frá árinu 2007.  

Helstu vísbendingar um þróun einkaneyslu á fjórða ársfjórðungi 2014 gefa til kynna 
töluverðan vöxt á fjórðungnum. Greiðslukortavelta jókst um 5,7% milli ára og um rúm 3% 
milli fjórðunga. Einnig jukust smásöluvelta og nýskráning bifreiða nokkuð.  

Væntingavísitala Gallup var nokkru hærri á fjórða ársfjórðungi en hún var á sama tíma 2013 
en hún lækkaði þó milli fjórðunga. Í janúar var svipaða sögu að segja, væntingavísitalan 
lækkaði frá fyrri mælingu en hækkaði milli ára. Þá stóð vísitala fyrirhugaðra stórkaupa heimila 
í desember í stað frá síðustu mælingu í september en þá náði hún sínu hæsta gildi frá 
september 2008. 

Húsnæðisverðsvísitala Hagstofunnar fyrir allt landið, sem birt var í lok janúar, hækkaði um 
1½% milli mánaða að teknu tilliti til árstíðar og um 6,8% milli ára. Vísitala fasteignaverðs á 
höfuðborgarsvæðinu, sem Þjóðskrá Íslands reiknar út, hækkaði um tæp 2½% milli mánaða í 
desember 2014 þegar leiðrétt hefur verið fyrir árstíðarsveiflu. Milli ára hækkaði vísitalan um 
9,6%. Þinglýstum kaupsamningum á landinu öllu fjölgaði um tæp 12% í fyrra frá árinu á 
undan. Meðalsölutími íbúða á höfuðborgarsvæðinu var rúmlega 4 mánuðir á árinu 2014 í 
heild samanborið við tæplega 5 mánuði árið á undan. 

Vísitala neysluverðs lækkaði um 0,7% milli mánaða í janúar eftir að hafa hækkað um 0,3% í 
desember. Ársverðbólga mældist 0,8% í janúar og hafði hjaðnað um 0,2 prósentur síðan 
desemberfundurinn var haldinn. Verðbólgan skýrist að mestu leyti af hækkun húsnæðisverðs 
og ef horft er á vísitölu neysluverðs án húsnæðis hafði verðlag lækkað um 0,6% sl. tólf 
mánuði. Undirliggjandi ársverðbólga á mælikvarða kjarnavísitölu 3, án skattaáhrifa, var 1,3% 
í janúar og hafði hjaðnað um 0,2 prósentur frá síðasta fundi. Samkvæmt 
tölfræðimælikvörðum á undirliggjandi verðbólgu var hún á bilinu 1,2-1,6%. Megindrifkraftar 
lækkunar vísitölu neysluverðs í janúar voru vetrarútsölur, umtalsverð lækkun bensínverðs og 
afnám almennra vörugjalda. Bensínverð lækkaði um 11% milli mánaða og hafði lækkað um 
17% sl. tólf mánuði. Verð á mat- og drykkjarvöru hækkaði hins vegar um 2,6% frá því í 
desember sökum hækkunar neðra þreps virðisaukaskatts auk þess sem verð opinberrar 
þjónustu og húsnæðis hækkaði nokkuð. Meðalverðbólga ársins 2014 var 2% og hjaðnaði úr 
3,9% árið áður og 5,2% árið 2012. 

Samkvæmt könnun Seðlabankans á væntingum markaðsaðila sem framkvæmd var í lok 
janúar væntu þeir að verðbólga yrði 2,6% eftir eitt ár, sem er lítillega minna en í síðustu 
könnun frá því í október 2014. Markaðsaðilar búast jafnframt við að verðbólga verði að 
meðaltali 3% á næstu tíu árum, sem er einnig heldur lægra en síðast. Verðbólguálag á 
skuldabréfamarkaði til fimm og tíu ára, reiknað út frá vaxtamun verðtryggðra og 
óverðtryggðra skuldabréfa, mælist 3,2-3,4% og hafði lækkað lítillega frá því í desember. 
Miðað við kannanir er líklegt að það samsvari verðbólguvæntingum í námunda við 
verðbólgumarkmiðið þegar tekið hefur verið tillit til þess að álagið inniheldur einnig 
áhættuþóknun vegna óvissra verðbólguhorfa. 

Samkvæmt þeirri spá sem birt var í Peningamálum 4. febrúar 2015 hafa verðbólguhorfur 
breyst töluvert frá nóvemberspá bankans. Verðbólga fór í markmið snemma árs 2014 og 
hefur hjaðnað enn frekar í kjölfar olíuverðslækkunarinnar. Mældist verðbólga 0,8% í janúar 
sl. og hefur ekki verið minni í tvo áratugi. Samkvæmt febrúarspánni er gert ráð fyrir að 
verðbólga verði undir 1% fram á seinni hluta þessa árs og undir 2% fram á næsta ár sem er 
minni verðbólga en spáð var í nóvember. 
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Eins og ávallt eru verðbólguhorfur háðar óvissu. Sérstaklega eru nú blikur á lofti í tengslum 
við komandi kjarasamninga en verulegar launahækkanir gætu breytt verðbólguhorfum til 
hins verra og valdið bakslagi í efnahagsbatanum leiði þær til minnkandi vinnuaflseftirspurnar. 
Töluverð óvissa er einnig um alþjóðleg efnahagsmál en mikið umrót hefur verið í þeim 
undanfarið. Olíuverð hefur lækkað verulega og þrátt fyrir að talið sé að olíuverðslækkunin 
auki hagvöxt í heiminum hafa alþjóðlegar hagvaxtarhorfur heldur versnað frá nóvemberspá 
Peningamála og óvissa aukist. Alþjóðlegar verðbólguhorfur hafa jafnframt breyst verulega.  

Olíuverðslækkunin hefur töluverð áhrif á ytri skilyrði þjóðarbúsins og hafa viðskiptakjör 
batnað verulega. Því eru horfur á meiri afgangi á viðskiptajöfnuði en gert var ráð fyrir í 
nóvember. 

Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands var hagvöxtur nokkru minni á fyrstu þremur 
fjórðungum síðasta árs en spáð var í nóvember. Vísbendingar eru um að þessar tölur verði 
endurskoðaðar upp á við. Eigi að síður er áætlað að hagvöxtur í fyrra hafi verið minni en áður 
var talið eða 2% í stað 2,9%. Sakir hagstæðra grunnáhrifa vegna lakari hagvaxtar í fyrra og 
vegna þess að horfur eru á meiri vexti í ferðamannaiðnaði og útflutningi sjávarafurða ásamt 
miklum viðskiptakjarabata er búist við meiri hagvexti í ár en í nóvemberspánni eða 4,2% í 
stað 3,5%. Horfur fyrir næstu tvö ár hafa hins vegar lítið breyst en gert er ráð fyrir að heldur 
hægi á hagvexti þegar dregur úr eftirspurnaráhrifum skuldalækkunaraðgerða stjórnvalda og 
fjárfestingarumsvif í orkufrekum iðnaði minnka. Gert er ráð fyrir að hagvöxtur verði u.þ.b. 
2¾% á hvoru ári fyrir sig.  

Líkt og spáð var í nóvember sótti batinn á vinnumarkaði nokkuð í sig veðrið á fjórða 
ársfjórðungi eftir tiltölulega lakan þriðja fjórðung. Slakinn í þjóðarbúinu heldur því áfram að 
minnka og er líklegt að hann hverfi fljótlega eða sé jafnvel þegar horfinn. 

 

II Vaxtaákvörðunin 

Seðlabankastjóri upplýsti peningastefnunefndina um gang mála frá síðasta fundi 
nefndarinnar, m.a. vinnu innan Seðlabankans og á vegum annarra stjórnvalda í tengslum við 
losun fjármagnshafta. Nefndin hafði einnig hist á aukafundi 29. janúar til að ræða mögulegar 
endurbætur á stjórntækjum bankans. 

Nefndin lagði mat á hvort þróunin frá síðasta fundi og horfur miðað við nýja spá bankans 
hefðu breytt mati hennar á nauðsynlegu taumhaldi peningastefnunnar. Þróun verðbólgu frá 
desemberfundinum hafði verið í takt við mat nefndarinnar. Verðbólga hafði hjaðnað enn 
frekar og mældist aðeins 0,8% í desember og janúar og lítils háttar lækkun verðlags mælist 
sé horft fram hjá áhrifum húsnæðiskostnaðar. Verðbólguvæntingar höfðu einnig lækkað frá 
desemberfundinum og voru á helstu mælikvarða við verðbólgumarkmiðið. 

Nefndarmenn voru sammála um að verðbólguhorfur hefðu breyst töluvert frá spá 
Seðlabankans sem birt var í nóvember. Þessi niðurstaða lá þó að nokkru leyti fyrir á fundi 
nefndarinnar í desember þegar það var mat nefndarinnar að verðbólga yrði líklega nokkuð 
undir markmiði a.m.k. fram yfir mitt þetta ár. 

Nefndarmenn ræddu uppfærða spá Peningamála og töldu að hún væri í samræmi við það 
mat nefndarinnar á síðasta fundi að hagvöxtur hefði verið minni á síðasta ári en spáð hafði 
verið í nóvember. Í spá Seðlabankans væri gengið út frá því að hagvöxtur í fyrra hefði verið 
2% í stað 2,9% og væri þá miðað við bráðabirgðatölur Hagstofu Íslands fyrir fyrstu þrjá 
fjórðunga síðasta árs. Eins og á síðasta fundi var nefndin sammála um að líklegt væri að 
bráðabirgðatölur Hagstofunnar fælu í sér vanmat, enda væru þær verulega á skjön við aðrar 
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vísbendingar um þróun eftirspurnar. Hins vegar væri nú spáð meiri hagvexti í ár en í 
nóvemberspánni eða 4,2% í stað 3,5%. Að hluta til skýrðist það af grunnáhrifum þess að 
hagvöxtur síðasta árs mældist minni en áður var talið samkvæmt bráðabirgðatölum, en 
einnig væri gert ráð fyrir meiri vexti útflutnings og jákvæðum áhrifum viðskiptakjara. 
Nefndarmenn voru sammála um að slakinn í þjóðarbúinu væri líklega horfinn eða við það að 
hverfa og að slakinn á vinnumarkaði hyrfi líklega á þessu ári. Taldi nefndin að áfram væri útlit 
fyrir ágætan vöxt innlendrar eftirspurnar enda væri spáð svipaðri landsframleiðslu á þessu 
ári og spáð var í nóvember.  

Nefndin ræddi ítarlega um stöðuna á vinnumarkaði og launaþróun mismunandi hópa, bæði í 
núgildandi kjarasamningum og til lengri tíma litið. Var það mat hennar að almenn 
umframeftirspurn eftir vinnuafli virtist enn sem komið er ekki vera meginástæða óróa á 
vinnumarkaði heldur væri að töluverðu leyti um að ræða átök um hlutfallslegar 
launabreytingar og tekjuskiptingu auk þess sem alþjóðlegar tengingar hluta 
vinnumarkaðarins gætu átt einhvern hlut að máli. Þessi átök hefðu leitt til þess að horfur á 
því að niðurstöður kjarasamninga verði í samræmi við verðbólgumarkmið hafi versnað. 

Þrátt fyrir að raunvextir bankans hefðu hækkað um 0,2 prósentur frá lækkun vaxta í 
desember sökum hjöðnunar verðbólgu og verðbólguvæntinga þótti helst koma til álita að 
halda vöxtum óbreyttum enda hafði nefndin tekið mið af því við ákvörðun um taumhald 
peningastefnunnar á desemberfundinum að líklegt væri að verðbólga myndi minnka á milli 
funda. Nefndarmenn voru þó sammála um að raunvextir væru nokkuð háir í ljósi stöðu 
hagsveiflunnar. Efnahagshorfur væru þó að ýmsu leyti tvísýnni en oft áður. Við matið á 
verðbólguhorfum á næstu misserum væri nauðsynlegt að taka tillit til þess að þar toguðust 
á áhrif vaxandi óvissu um niðurstöður komandi kjarasamninga og áhrif lækkunar 
heimsmarkaðsverðs á eldsneyti á verðbólgu og verðbólguvæntingar. Að mati nefndarinnar 
voru meiri líkur á að febrúarspá Peningamála fæli í sér að verðbólgu væri vanspáð en ofspáð. 
Taldi nefndin að kjarasamningsgerð á vinnumarkaði frá desemberfundinum og vísbendingar 
um að nýlegir samningar myndu hafa áhrif á kröfugerð á vinnumarkaði hefðu dregið úr líkum 
á því að gerðir yrðu kjarasamningar til þriggja ára á tiltölulega hófsömum nótum.  

Nefndarmenn veittu því athygli að eftir almenna hjöðnun verðbólgu á meginhluta síðasta árs 
hefði hjöðnun verðbólgu að undanförnu að mestu leyti stafað af beinum áhrifum lækkunar 
alþjóðlegs eldsneytisverðs. Lækkun eldsneytisverðs væri hins vegar utan áhrifasviðs 
innlendrar peningastefnu auk þess sem hjöðnun verðbólgu sem af lækkuninni leiddi væri 
tímabundin. Nefndarmenn voru því sammála um að við ákvörðun vaxta væri ekki hægt að 
taka fullt tillit til hjöðnunar verðbólgu sem af henni stafar. Það væri því ekki rétt að horfa 
eingöngu til hækkunar raunvaxta sem rekja mætti til minni mældrar verðbólgu sakir 
lækkunar eldsneytisverðs. Ef lækkun eldsneytisverðs færi hins vegar að hafa áhrif á þróun 
langtímaverðbólguvæntinga og smitaðist út í launamyndun og leiddi til þess að verðbólga 
yrði undir markmiði um langt skeið myndi það kalla á viðbrögð peningastefnunnar. Nefndin 
taldi líkurnar á því að það gerðist þó litlar. Slakinn væri að mestu horfinn og gert væri ráð 
fyrir öflugum hagvexti á næstu misserum. Launavöxtur hefði verið töluverður á Íslandi, ólíkt 
flestum viðskiptalöndum, og vaxandi órói á vinnumarkaði gæti teflt í tvísýnu stöðugleikanum 
sem áunnist hefur. Af þessum sökum var nefndin sammála um að rétt væri að staldra við uns 
efnahagshorfur skýrðust frekar, einkum varðandi launaþróun. 

Með hliðsjón af umræðunni lagði seðlabankastjóri til að vextir bankans yrðu óbreyttir. 
Meginvextir bankans, þ.e. vextir á sjö daga bundnum innlánum, yrðu áfram 4,5%, 
innlánsvextir (vextir á viðskiptareikningum) 4,25%, vextir af lánum gegn veði til sjö daga 
5,25% og daglánavextir 6,25%. Sú tillaga var samþykkt samhljóða. 
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Nefndin var sammála um að framvinda nafnvaxta réðist eins og alltaf af þróun eftirspurnar 
og verðbólgu. Var það mat nefndarinnar að haldist verðbólga undir markmiði og 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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