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Fundargerð peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands, 

nóvember 2013 

Birt: 20. nóvember 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 4. og 5. nóvember 2013, en á 
honum ræddi nefndin efnahagsþróunina, þróun á fjármálamörkuðum, vaxtaákvörðunina 6. 
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 2. október, eins og þær birtust í spá og óvissumati í Peningamálum 
2013/4 6. nóvember. 

 

Fjármálamarkaðir  

Þegar fundur peningastefnunefndar var haldinn í nóvember var viðskiptavegið meðalgengi 
krónunnar á innlendum gjaldeyrismarkaði 0,7% lægra en á fundi hennar í október. Milli 
funda hafði gengi krónunnar lækkað um 0,7% gagnvart evru og um 1,1% gagnvart 
Bandaríkjadal en hækkað um 0,1% gagnvart sterlingspundi. Tilboð í krónur á 
aflandsmarkaði voru á bilinu 219-253 krónur fyrir hverja evru.  

Hrein uppsöfnuð gjaldeyriskaup Seðlabankans á innlendum gjaldeyrismarkaði námu um 3 
milljónum evra (um 492 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. Það eru óbreyttir vextir frá síðasta fundi nefndarinnar. Velta á 
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millibankamarkaði hefur verið um 337 ma.kr. það sem af er ári sem er svipuð velta og á 
sama tímabili í fyrra.  

Virkir nafnstýrivextir eru um þessar mundir nálægt einföldu meðaltali innlánsvaxta 
Seðlabankans og hámarksvaxta innstæðubréfa. Samkvæmt meðaltali mismunandi 
mælikvarða á verðbólgu og verðbólguvæntingum voru raunstýrivextir 1,4% þegar fundur 
peningastefnunefndar var haldinn í nóvember og höfðu hækkað um 0,1 prósentu frá 
októberfundinum. Meðaltal mismunandi mælikvarða á verðbólgu og verðbólguvæntingar 
var 3,9% þegar nóvemberfundurinn var haldinn.  

Skuldatryggingarálag á Ríkissjóð Íslands hafði haldist nánast óbreytt á milli funda og var um 
1,6 prósentur rétt fyrir fundinn 5. nóvember. 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 frá síðasta fundi eða 2,7 
prósentur. Er þá miðað við ríkisbréf þessara landa á gjalddaga 2016. Álagið hafði einnig lítið 
breyst miðað við ríkisbréf landanna á gjalddaga 2022 og mældist 2,9 prósentur rétt fyrir 
fund nefndarinnar. 

Óbreyttir vextir Seðlabankans í nóvember virtust vera verðlagðir inn í ávöxtunarferilinn og 
voru í samræmi við væntingar greiningardeilda fjármálafyrirtækja. Flestar greiningardeildir 
nefndu sem rök fyrir óbreyttum vöxtum að verðbólga hefði hjaðnað, verðlagsþróun verið 
hagfelldari og verðbólguvæntingar til skemmri tíma lækkað. Töldu greiningardeildirnar 
einnig líklegt að peningastefnunefnd myndi bíða niðurstöðu kjarasamninga áður en hún 
tæki ákvörðun um að breyta vöxtum.  

Vítt skilgreint peningamagn (M3) jókst um 2,7% milli ársfjórðunga á þriðja fjórðungi ársins 
og um 2,3% frá sama tíma í fyrra. Fjórða mánuðinn í röð jókst peningamagn milli ára eftir 
að hafa dregist saman samfellt frá september 2012. Sé litið fram hjá innlánum 
eignarhaldsfélaga jókst M3 á þriðja fjórðungi um 0,7% milli ára. 

Heildarstofn útlána til heimila minnkaði um 0,9% milli ára á þriðja fjórðungi ársins og hefur 
minnkað um 1,6% það sem af er þessu ári. Stofn útlána innlánsstofnana til heimila óx hins 
vegar um 2,0% fyrstu þrjá fjórðunga ársins og nam ársvöxtur þeirra 3,3% á þriðja fjórðungi 
ársins. Leiðréttur heildarstofn útlána innlánsstofnana og Íbúðalánasjóðs til fyrirtækja, 
annarra en eignarhaldsfélaga, minnkaði um 2,5% á fyrstu þremur fjórðungum ársins og um 
4,8% milli ára á þriðja ársfjórðungi.  

Seðlabankinn hóf á miðju þessu ári að safna nákvæmari upplýsingum um ný útlán 
innlánsstofnana til heimila og fyrirtækja. Fyrri tölur tóku ekki að fullu tillit til uppgreiðslu 
lána, en það gerði bankanum erfitt að meta umfang nýrra útlána í bankakerfinu. 
Samkvæmt nýju gögnunum hafa hrein ný útlán stóru viðskiptabankanna þriggja til heimila, 
þ.e. ný útlán að frádregnum uppgreiðslum, vaxið á árinu. Námu þau um 38 ma.kr. á fyrstu 
þremur fjórðungum ársins. Hrein ný lán til fyrirtækja, annarra en eignarhaldsfélaga, námu 
tæplega 51 ma.kr. á sama tímabili eða um 5,6 ma.kr. að meðaltali á mánuði. 

Úrvalsvísitala Kauphallarinnar, OMXI6, hafði hækkað um 2,4% milli funda. Velta á 
aðalmarkaði Nasdaq OMX Iceland var um 212 ma.kr. fyrstu tíu mánuði ársins en var um 63 
ma.kr. á sama tíma í fyrra. Markaðsvirði skráðra félaga á aðalmarkaðnum í byrjun 
nóvember nam um 489 ma.kr. eða u.þ.b. fjórðungi af vergri landsframleiðslu ársins 2012. 
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Horfur í alþjóðlegum efnahagsmálum og utanríkisviðskiptum  

Samkvæmt spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem birt var í október eru horfur á minni hagvexti 
í heiminum á þessu ári en í júlíspá sjóðsins eða 2,9% í stað 3,1%. Spáin um alþjóðaviðskipti í 
ár hefur einnig verið endurskoðuð lítillega niður á við. Helstu spár um hagvöxt í 
nýmarkaðsríkjunum hafa verið endurskoðaðar niður á við en spár um hagvöxt í þróuðum 
ríkjum eru lítið breyttar frá spánni í júlí. Spá um verðbólgu fyrir þróaðri ríki er lítið breytt en 
gert er ráð fyrir heldur minni verðbólgu í nýmarkaðsríkjum. Spá um hagvöxt í helstu 
viðskiptalöndum Íslands árið 2013 er nánast óbreytt eða 0,7%.  

Afgangur af vöruviðskiptum Íslands nam 8,7 ma.kr. í september. Verðmæti bæði 
innflutnings og útflutnings jókst lítillega á milli ára í september en hefur dregist saman 
fyrstu níu mánuði ársins, verðmæti útflutnings um 2,3% en verðmæti innflutnings um 
tæplega 2%. Samdráttur í verðmæti útflutnings skýrist einkum af rúmlega 3% samdrætti í 
útflutningsverðmæti iðnaðarvöru, en verðmæti útfluttra sjávarafurða hefur aftur á móti 
aukist um 1½% milli ára. Ef horft er fram hjá innflutningi skipa og flugvéla á fyrstu 
mánuðum ársins í fyrra jókst verðmæti innflutnings um 5% milli ára fyrstu níu mánuði 
ársins. Innflutningsverðmæti fjárfestingarvara og varanlegra neysluvara (heimilistækja 
o.þ.h.) hefur aukist einna mest milli ára eða um rúm 12%. 

Álverð lækkaði milli mánaða í september en hækkaði á ný í október og var meðaltalsverð 
októbermánaðar svipað og það var í ágúst sl. þegar bankinn birti síðast spá en rúmlega 8% 
lægra en í október 2012.  

 

Innlendur þjóðarbúskapur og verðbólga 

Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2014 er gert ráð fyrir talsvert meiri halla á 
ríkissjóði í ár en gert var ráð fyrir í fjárlögum ársins 2013. Samkvæmt frumvarpinu er stefnt 
að afgangi á ríkissjóði á rekstrargrunni árið 2014. Verði það óbreytt að lögum yrði bati á 
frumjöfnuði og heildarjöfnuði milli ára nálægt 1,5% af landsframleiðslu. Ekki er að finna 
stefnumörkun til næstu ára í frumvarpinu þar sem langtímaáætlun frumvarpsins er 
framreikningur miðað við þá þjóðhagsspá sem lá fyrir við gerð frumvarpsins. Samkvæmt 
honum mun myndarlegur afgangur á heildarjöfnuði ekki nást á næstu fjórum árum. 

Skráð atvinnuleysi sem Vinnumálastofnun birtir var 3,9% á þriðja fjórðungi ársins og 4,5% 
að teknu tilliti til árstíðar. Vinnumarkaðskönnun Hagstofunnar (VMK) sýndi heldur meira 
atvinnuleysi eða 4,4%, en 4,1% að frátöldum þeim sem þegar höfðu fengið vinnu. Að teknu 
tilliti til árstíðar var atvinnuleysi 5,4% samkvæmt mælingu VMK. 

Launavísitalan hækkaði um 0,5% milli fjórðunga á þriðja ársfjórðungi og nam árshækkun 
hennar 5,7%. Kaupmáttur miðað við launavísitölu jókst um 0,1% milli fjórðunga og um 1,6% 
milli ára. 

Samkvæmt niðurstöðum Vinnumarkaðskönnunar Hagstofunnar (VMK) jókst 
vinnuaflseftirspurn töluvert meira á þriðja fjórðungi ársins en gert var ráð fyrir í ágústspá 
Peningamála. Þá var spáð 0,5% ársfjölgun heildarvinnustunda en í reynd fjölgaði þeim um 
5,6%. Ársfjölgun heildarvinnustunda á fjórðungnum má bæði rekja til 4,3% fjölgunar 
starfandi fólks og lengingar meðalvinnutíma um 1,2%. Þetta er annar fjórðungurinn í röð 
þar sem meðalvinnutími lengist, en áður hafði hann dregist saman samfellt í fjóra 
ársfjórðunga. 
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Svipaður fjöldi fyrirtækja vildi fækka starfsfólki á næstu sex mánuðum og fjölga samkvæmt 
niðurstöðum könnunar Capacent Gallup, sem var framkvæmd í september sl. meðal 400 
stærstu fyrirtækja landsins. Þetta er nokkur viðsnúningur frá fyrri könnunum ársins en 
samkvæmt þeim vildu um 10 prósentum fleiri fyrirtæki frekar fjölga starfsfólki en fækka. 
Breytingin stafar bæði af því að fleiri fyrirtæki vilja fækka starfsfólki en í síðustu könnun og 
færri vilja fjölga því. Eins og búast mátti við ríkir nokkur bjartsýni meðal fyrirtækja í 
útflutningi, en 8 prósentum fleiri fyrirtæki sem selja afurðir til útlanda vilja fjölga en fækka 
starfsfólki. Fyrirtæki sem selja eingöngu á innanlandsmarkaði eru hins vegar svartsýnni 
núna en áður og vilja 5 prósentum fleiri fyrirtæki fækka fólki heldur en fjölga því. 

Helstu vísbendingar um þróun einkaneyslu á þriðja ársfjórðungi benda til þess að hún hafi 
haldist svo til óbreytt frá fjórðungnum á undan en að hún gæti hafa vaxið um nálægt 2% 
milli ára. Greiðslukortavelta jókst um 2,7% milli ára á fjórðungnum, aðallega vegna mikillar 
aukningar í september, því að vöxturinn var hægur í júlí og ágúst. Smásöluvelta hélt áfram 
að aukast á fjórðungnum, sérstaklega velta í verslun með raftæki. Lítill vöxtur var í 
nýskráningu bifreiða á fjórðungnum en verulega hefur hægt á vextinum á árinu.  

Samkvæmt könnun Capacent Gallup dró töluvert úr bjartsýni neytenda í október frá fyrri 
mánuði og mældist væntingavísitalan 67,5 stig sem er 10,5 stigum lægra en á sama tíma í 
fyrra. Allar undirvísitölur lækkuðu í október en mest lækkaði matið á efnahagslífinu.  

Húsnæðisverðsvísitala Hagstofunnar fyrir allt landið, sem var birt í lok október, stóð í stað 
frá fyrri mánuði en hækkaði um 0,3% þegar leiðrétt hefur verið fyrir árstíðarsveiflu. Vísitala 
fasteignaverðs á höfuðborgarsvæðinu, sem Þjóðskrá Íslands reiknar út, hækkaði um 0,9% 
milli mánaða í september en um ½% þegar leiðrétt hefur verið fyrir árstíðarsveiflu. Vísitalan 
hefur hækkað um 7% frá septembermánuði í fyrra. Tæplega fjórðungi fleiri 
kaupsamningum var þinglýst á landinu öllu í september en í sama mánuði í fyrra og á fyrstu 
níu mánuðum ársins hafði um 12% fleiri kaupsamningum verið þinglýst en á sama tímabili 
árið 2012.  

Samkvæmt könnun Capacent Gallup í september voru stjórnendur lítillega svartsýnni um 
horfur í efnahagsmálum heldur en í síðustu könnun í maí en þá náði vísitalan sínu hæsta 
gildi frá því í mars 2008. Tæplega 43% svarenda álitu núverandi aðstæður slæmar og um 
helmingur taldi þær vera hvorki góðar né slæmar. Hins vegar eru stjórnendur bjartsýnni um 
framtíðarhorfur en um 30% svarenda bjuggust við að aðstæður myndu batna á næstu sex 
mánuðum. Stjórnendur í öllum atvinnugreinum voru svartsýnni en í maí en mest var 
breytingin til hins verra í byggingarstarfsemi og sjávarútvegi. Allir stjórnendur nema 
stjórnendur í byggingarstarfsemi eru þó bjartsýnni en á sama tíma í fyrra. Um 57% 
stjórnenda töldu að aðstæður yrðu óbreyttar á næstu sex mánuðum. 

Vísitala neysluverðs var óbreytt milli mánaða í október. Ársverðbólga mældist 3,6% og 
hafði hjaðnað úr 3,9% í september. Kjarnavísitala 3 án skattaáhrifa hækkaði um 0,06% og 
kjarnavísitala 4 án skattaáhrifa einnig. Ársverðbólga á þá mælikvarða lækkaði um 0,3-0,4 
prósentur í 4,2% og 3,7%. Lækkun bensínverðs hafði mest áhrif til lækkunar vísitölunnar en 
verð á öðrum innfluttum vörum og almennri þjónustu lækkaði einnig en á móti vó hækkun 
greiddrar leigu. Nokkur grunnáhrif voru fyrir hendi í október en vísitala neysluverðs hafði 
hækkað um 0,3% í október 2012. 

Verðbólguvæntingar hafa lítið breyst undanfarið. Samkvæmt ársfjórðungslegri könnun 
Capacent Gallup á verðbólguvæntingum heimila sem framkvæmd var í september sl. 
mældust þær 5% bæði til eins og tveggja ára og hafa haldist óbreyttar um nokkurn tíma. Í 
sambærilegri könnun meðal fyrirtækja sem gerð var í september sl. kom fram að 
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stjórnendur fyrirtækja væntu 4% verðbólgu eftir ár, sem var óbreytt frá síðustu könnun í 
maí, og einnig 4% verðbólgu eftir tvö ár, sem er ½ prósentu lækkun frá síðustu könnun. 
Samkvæmt ársfjórðungslegri könnun Seðlabankans á væntingum markaðsaðila sem 
framkvæmd var í lok október væntu markaðsaðilar þess að ársverðbólga yrði 4% eftir ár 
sem og að meðaltali næstu tíu ár sem er svipað og í ágúst þegar bankinn birti síðast spá en 
lækkun um 0,8 prósentur frá sama tíma í fyrra. Þá hefur verðbólguálag á 
skuldabréfamörkuðum einnig sveiflast í kringum 4%. Það mældist 3,7% til næstu 5 ára rétt 
fyrir fund nefndarinnar og hafði lækkað lítillega frá októberfundi nefndarinnar en var 
nánast óbreytt frá því í ágúst. Verðbólguálagið til næstu 5 ára þar á eftir var 3,9% og hafði 
þróast með svipuðum hætti. Á báða mælikvarða voru verðbólguvæntingar um allt að 1 
prósentu lægri en á sama tíma í fyrra.  

Samkvæmt uppfærðri spá sem birtist í Peningamálum 6. nóvember eru verðbólguhorfur 
svipaðar og í ágúst. Samkvæmt spánni verður verðbólga á þessu ári 3,9%. Gert er ráð fyrir 
að slakinn í þjóðarbúinu og tiltölulega stöðugt gengi krónunnar á spátímanum tryggi að 
verðbólga taki að hjaðna frá fyrri hluta næsta árs og verði við verðbólgumarkmið bankans 
er líða tekur á árið 2015.  

Óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum hefur heldur minnkað en er enn nokkur. Hagvöxtur 
hefur farið vaxandi meðal helstu viðskiptalanda Íslands eftir því sem liðið hefur á árið. Gert 
er ráð fyrir tæplega 1% hagvexti að meðaltali meðal helstu viðskiptalanda í ár, tæplega 2% 
á næsta ári og ríflega 2% á ári á tímabilinu 2015-16. 

Viðskiptakjör Íslands hafa haldið áfram að rýrna og er áætlað að þau verði tæplega 17% 
lakari í ár en þau voru árið 2007 en frá þeim tíma hafa þau lækkað nær samfellt. Leggst þar 
á eitt slakur alþjóðlegur hagvöxtur og óhagstæð verðþróun helstu útflutningsafurða, 
sérstaklega sjávarafurða. Horfur um þróun viðskiptakjara hafa þó heldur skánað frá því í 
ágúst, en áfram er gert ráð fyrir að þau rýrni á spátímanum og verði ríflega 2% lakari árið 
2016 en í ár.  

Horfur eru á að afgangur á vöru- og þjónustujöfnuði verði rétt yfir 6% af vergri 
landsframleiðslu í ár, eins og spáð var í ágúst. Þótt talið sé að afgangurinn á næstu árum 
verði meiri en þá var spáð er áfram gert ráð fyrir að hann fari minnkandi á spátímabilinu. 
Undirliggjandi viðskiptaafgangur minnkar einnig í takt við minni vergan þjóðhagslegan 
sparnað og snýst úr ríflega 3% afgangi í ár í um 2% halla árið 2015. Hallinn er þó minni en 
spáð var í ágúst. 

Spáð er að hagvöxtur verði 2,3% á þessu ári í stað 1,9% í ágústspánni. Aukinn vöxtur skýrist 
aðallega af kröftugri fjárfestingu en aðrir útgjaldaþættir og framlag utanríkisviðskipta 
breytast lítið. Hagvaxtarhorfur til næstu tveggja ára eru hins vegar aðeins lakari en í ágúst. 
Gert er ráð fyrir að hagvöxtur á næsta ári verði 2,6% í stað 2,8% og 2,8% árið 2015 í stað 
2,9%. Gert er ráð fyrir að hægi á hagvexti á árinu 2016 og að hann verði 2% það ár. Gangi 
spáin eftir verður meðalhagvöxtur á spátímanum 2,4%, sem er nálægt meðalhagvexti 
síðustu þrjátíu ára. Líkt og í fyrri spám bankans er innlend eftirspurn einkaaðila 
megindrifkraftur hagvaxtarins. 

Batinn á innlendum vinnumarkaði hefur verið meiri en spáð var í ágúst. Flestar 
vísbendingar af vinnumarkaði benda til áframhaldandi bata. Því er áætlað að 
heildarvinnustundum fjölgi hraðar í ár en áður hafði verið spáð og að atvinnuleysi verði 
einnig minna. Spáð er að árstíðarleiðrétt skráð atvinnuleysi verði rétt undir 4% við lok 
spátímans á síðasta fjórðungi ársins 2016. Horfur um undirliggjandi framleiðni eru svipaðar 
og gert var ráð fyrir, að hún aukist að meðaltali um u.þ.b. 1½% á ári á spátímanum. Er það 
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hægari vöxtur en á fyrri bataskeiðum en nálægt meðaltali síðustu þrjátíu ára. Samkvæmt 
spánni dugar framleiðnivöxturinn þó ekki til að halda aftur af kostnaðaráhrifum 
launahækkana á spátímanum en í takt við sögulega reynslu er gert ráð fyrir að 
launahækkanir í komandi kjarasamningum verði meiri en samræmist verðbólgumarkmiði 
bankans.  

Talið er að framleiðsluslakinn verði rétt yfir 1% af framleiðslugetu í ár og minnki um tæpa 
prósentu frá því í fyrra. Slakinn er talinn örlitlu meiri en í ágústspánni en líkt og þá heldur 
hann áfram að minnka og er áætlað að hann verði horfinn á seinni hluta árs 2015, sem er 
heldur síðar en áður var talið. Þetta mat byggist á því að þótt vöxtur framleiðslugetu sé 
smám saman að taka við sér eftir fjármálakreppuna, verði hann undir langtímaleitnivexti 
meginhluta spátímans.  

Grunnspáin sem kynnt er í Peningamálum endurspeglar mat á líklegustu framvindu 
efnahagsmála næstu þrjú árin. Eins og ávallt eru nokkrir mikilvægir óvissuþættir í spánni 
sem breytt gætu verðbólguhorfum frá því sem gert er ráð fyrir í grunnspánni. Verði t.d. 
gengi krónunnar lægra eða launahækkanir meiri en í grunnspánni er hætta á að 
verðbólguhorfur grunnspárinnar eða forsendan um þá vexti Seðlabankans sem nægja til 
þess að verðbólga hjaðni að markmiði séu of bjartsýnar. Það sama á við ef aðhaldsstig 
opinberra fjármála er ofmetið í grunnspánni eða ef slakinn í þjóðarbúskapnum reynist 
minni en nú er talið. Hætta á vanmati undirliggjandi verðbólguþrýstings er jafnframt meiri 
en ella í ljósi þess að langtímaverðbólguvæntingar virðast ekki hafa trausta kjölfestu. Verði 
alþjóðlegur efnahagsbati hins vegar veikari en gert er ráð fyrir í grunnspánni gætu 
efnahagsumsvif orðið minni hér á landi og verðbólguþrýstingur því minni. Hið sama á einnig 
við ef hægari alþjóðlegur efnahagsbati hefði í för með sér meiri lækkanir alþjóðlegs 
hrávöru- og olíuverðs, a.m.k. að svo miklu leyti sem gengi krónunnar gæfi ekki eftir. 
Innlendur verðbólguþrýstingur gæti einnig orðið minni en í grunnspánni ef launahækkanir í 
komandi kjarasamningum verða í betra samræmi við markmiðið um stöðugt verðlag eða ef 
innlendur efnahagsbati verður hægari, t.d. ef fjárfesting í orkufrekum iðnaði verður minni 
en gert er ráð fyrir í grunnspánni.  

 

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 greindi hann frá gangi viðræðna um fjárhagsleg samskipti ríkissjóðs og Seðlabankans. 
Seðlabankastjóri greindi nefndarmönnum einnig frá fundum íslensku sendinefndarinnar 
með fulltrúum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og fundum sínum með öðrum 
seðlabankamönnum, matsfyrirtækjum og fjármálastofnunum á ársfundi 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í Washingtonborg. 

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 
fjallað um sameiginlegan fund Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins um 
fjármálastöðugleika í byrjun október. 

Nefndin var sammála um að horfur um hagvöxt í ár hefðu batnað. Þjóðhagsspáin sem 
birtist í Peningamálum 6. nóvember gerir ráð fyrir nokkru meiri hagvexti í ár en bankinn 
spáði í ágúst, eða 2,3%, en svipuðum hagvexti næstu tvö árin og áður var spáð. Nýjustu 
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vísbendingar af vinnumarkaði bentu jafnframt til þess að batinn þar héldi áfram af auknum 
krafti. Hefur heildarvinnustundum ekki fjölgað jafnmikið á einu ári frá árinu 2007.  

Nefndin fjallaði um nýliðna þróun á gjaldeyrismarkaði og viðskipti Seðlabankans á honum. 
Inngripastefna Seðlabankans virðist áfram stuðla að minni sveiflum á gengi krónunnar. 
Hafði gengið haldist því sem næst óbreytt frá síðasta fundi nefndarinnar og gengisflökt 
verið lítið.  

Nefndin ræddi einnig áhrif versnandi viðskiptakjara Íslands á undanförnum misserum og 
taldi að þau hefðu rýrt viðskiptaafgang og sett þrýsting á gengi krónunnar. Litið fram á við 
væri einnig óvissa um áhrif þungrar greiðslubyrðar erlendra lána, uppgjöra búa fallinna 
banka og losunar fjármagnshafta á gengisþróun.  

Nefndin ræddi nýlega verðbólguþróun og -horfur. Verðbólga hefur minnkað á ný eftir að 
hafa aukist nokkuð á þriðja fjórðungi ársins. Verðbólguhorfur samkvæmt spá Seðlabankans 
eru þó í stórum dráttum svipaðar og gert var ráð fyrir í ágúst og er ekki gert ráð fyrir að 
verðbólga hnígi að markmiði fyrr en undir lok árs 2015. Að mati nefndarinnar verður 
hjöðnun verðbólgunnar samkvæmt spánni illásættanlega hæg. Einnig sé ljóst að verðbólga 
verði sem fyrr næm fyrir þróun gengis og launa á næstu misserum. Verðbólguþrýstingur sé 
jafnframt töluverður, undirliggjandi verðbólga enn yfir verðbólgumarkmiði Seðlabankans 
og verðbólguvæntingar hafi lítið breyst.  

Nefndin taldi að nú um stundir skipti óvissa vegna komandi kjarasamninga mestu máli. Í 
spá Seðlabankans væri sem fyrr byggt á sögulegri reynslu og gert ráð fyrir launahækkunum 
í kjarasamningum sem væru umfram það sem samrýmist verðbólgumarkmiðinu, enda fæli 
hún í sér að launakostnaður á framleidda einingu myndi aukast um 4½% í ár og um 3,7% á 
ári að meðaltali á spátímanum. Eins og á síðasta fundi nefndarinnar var nefndin 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 taldi jafnframt að stefnan í ríkisfjármálum myndi hafa áhrif á aðhaldsstig 
peningastefnunnar. Því væri mikilvægt að aðhald í ríkisfjármálum yrði að minnsta kosti jafn 
mikið eftir meðferð Alþingis og boðað er í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2014.  

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. Tveir nefndarmenn lýstu þó yfir 
vaxandi áhyggjum af því hversu þrálát verðbólga og verðbólguvæntingar væru. Þeir studdu 
hins vegar tillögu seðlabankastjóra þar sem þeir töldu rétt að bíða þar til að niðurstaða 
kjarasamninga kæmi í ljós.  

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. 
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Þar að auki sátu fjölmargir starfsmenn Seðlabankans hluta fundarins.  

 

Rannveig Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 

 

Næsta yfirlýsing peningastefnunefndarinnar verður birt miðvikudaginn 11. desember 2013. 


