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Peningamál 2012/4
Verri hagvaxtarhorfur í ár en áþekkar
fyrir spátímabilið í heild

Alþjóðleg efnahagsmál
Lakari horfur og óvissa eykst

Ytri skilyrði þjóðarbúsins
Útflutningshorfur heldur verri en talið var í ágúst
• Viðskiptakjör
– Horfur í ár hafa versnað…
• Lakari horfur um verð
sjávarafurða

– … En batnað yfir spátímann í
heild
• Hagstæðari þróun álverðs

• Útflutningur
– Vöxtur aðallega drifinn
áfram af þjónustuútflutningi
framan af en álútflutningi
2015
– Horfur hafa versnað frá
ágúst
• Í takt við lakari alþjóðahorfur

Gengi krónunnar
Viðsnúningur eftir hækkun frá apríl
• Eftir nokkra hækkun ISK frá apríl,
tók hún að lækka um miðjan ágúst
– Gengisvísitala 8,9% lægra en í ágúst
og evra 9,7% lægra

• ISK 2% lægri á Q2 en spáð var í
ágúst
• Tæknileg forsenda um óbreytt
gengi á spátímanum
– Vísitalan 224 (6,5% lægra en í PM3
en 2,5% hærra en í PM2) og EUR
162 kr.

• Í þessu felst að raungengið er
nánast óbreytt á spátímanum en
15% hærra en það var í lágmarki
– Ekki úr takt við reynslu annarra ríkja
í kjölfar alvarlegra kreppa, þótt
lækkunin hér í aðdragandanum hafi
verið meiri

Hagvaxtarþróunin á fyrri hluta 2012
Heldur minni vöxtur en bati á breiðum grunni

Hagvöxtur í alþjóðlegu samhengi
Ágætur vöxtur í samanburði við önnur þróuð ríki

Hagþróun frá því að kreppan skall á
Þróunin í góðu samræmi við spár í upphafi kreppu

Einkaneysla
Bati á traustari grunni en áður var talið
•

Vöxtur einkaneyslu 2011 minni en áður var
talið (2,7% í stað 4%)
– Endurflokkun neysluútgjalda stærsta ástæðan

•

En vöxtur ráðstöfunartekna 2011 var meiri
– 5,3% í stað 3,1%: mest auknar tilfærslutekjur

•

Tekjuauki vanmetinn
– Sérstakar endurgreiðslur til skilvísra skuldara
og endurgreiðslur tengdar gengislánum
mælast ekki með

•

Eftir kröftugan vöxt einkaneyslu á 2012H1
er gert ráð fyrir að hægi nokkuð á vexti
einkaneyslu á H2
– Áhrif tímabundinna aðgerða að fjara út
– Leiðandi vísbendingar gefa til kynna að Q3 hafi
verið veikur

•

3% vöxtur einkaneyslu 2012 og um 3%
vöxtur 2013-15 (svipað og í ágúst)
– Svipaður vöxtur og í kaupmætti
ráðstöfunartekna

•

Horfur byggðar á traustari grunni en áður
var talið
– Hærri tekjur, minni skuldir og meiri sparnaður

Fjárfesting
Heldur hægari fjármunamyndun en í ágústspánni
• Útlit fyrir minni fjárfestingu í
orkufrekum iðnaði en áður var talið
– Tafir og frestanir framkvæmda

• Almenn atvinnuvegafjárfesting verður
talsvert sterkari í ár en í PM 2012/3
– Almenn atvinnuvegafjárfesting vex um
6,9% í ár (0,8% í PM3)
– Atvinnuvegafjárfesting vex um 13,2% í
ár (10,3% í PM3)
– Verður við langtímameðaltal í lok
spátíma

• Horfur á heldur lægra fjárfestingarstigi
á spátímanum en í ágúst
– Fjárfesting sem hlutfall af
landsframleiðslu nú um 15% og verður
rúmlega 18% 2015
– Enn nokkuð undir langtímameðaltali

Hagvöxtur
Horfur svipaðar og í ágúst fyrir spátímann í heild
• Minni hagvöxtur 2011 og á 2012H1
• Batinn verður áfram ójafn og
nokkrar sveiflur milli fjórðunga
– Hagvöxtur á 2012 verður því 2,5% í
stað 3,1% í ágústspánni
– Meiri samdráttur samneyslu
meginástæða minni vaxtar

• Horfur fyrir 2013-15 hafa hins vegar
batnað aðeins
– Spáð um 3% hagvexti á ári að
meðaltali sem er í takt við langtíma
meðalhagvöxt
– Aðallega drifinn áfram af einkaneyslu
og atvinnuvegafjárfestingu

• Horfur fyrir spátímann í heild hafa
því lítið breyst frá ágúst
– VLF er nánast sú sama í lok spátímans
og reiknað var með í ágúst

Vinnumarkaður
Horfur á vinnumarkaði svipaðar og í ágústspánni

Verðbólga
Vísitala neysluverðs í október
• VNV lækkaði um 0,28% frá
september
– Hækkun dagvöru og
innfluttrar vöru vóg þyngst
Árleg
verðbólga (%)
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Verðbólga
Langtímaverðbólguvæntingar enn háar og lækka lítið

Verðbólga
Verðbólguhorfur lítið breyttar frá ágústspánni …
• Verðbólgan 4,3% á Q3 (úr 5,8% á
Q2)
– 0,4pr minni en spáð var í PM 12/3
– Líklega vegna sterkari áhrifa hærra
gengis (sérstaklega í ágúst)

• Útlit fyrir minni verðbólgu það sem
eftir er árs en spáð var í PM 12/3
– Q4: 4,4% (4,9% í PM 12/3)

• Horfur út spátímann í raun mjög
svipaðar og í ágúst
– 3,4% á 2013Q4 (3,2% í PM 12/3)
– 2,5% á 2014Q4 (2,8% í PM 12/3)

• Áhrif hagstæðari upphafsstöðu og
meiri slaka vega á móti lægra gengi
og meiri hækkana óbeinna skatta
– Verðbólga verður þó við markmið um
hálfu ári fyrr en reiknað var með í
ágúst

Verðbólga
… en munu ráðast að stórum hluta af gengisþróuninni
• Náin tengsl jafnan á milli frávika í
verðbólguspám bankans og frávika
í forsendum um gengi krónunnar
• Gengissveiflur hafa því gert
verðbólguspágerð mjög erfiða
– Bankanum gengur verr að spá
verðbólgu en þróun
raunhagkerfisins

• Verðbólguhorfur næstu missera
munu því ráðast töluvert af þróun
krónunnar
– Verði krónan lægri en gert er ráð
fyrir verður verðbólga að öðru
óbreyttu meiri og þrálátari
– Hærra gengi ætti hins vegar að
hjálpa við hjöðnun verðbólgu
– Rannsóknir bankans hafa þó bent til
þess að áhrif gengisbreytinga á
verðbólgu séu ekki samhverf

