
 

Hagsjá  20. ágúst 

Óbreyttir stýrivextir 

Seðlabankinn bjartsýnni á að þurfa ekki að 

hækka vexti frekar 

Peningastefnunefnd hefur ákveðið að halda vöxtum 

óbreyttum. Þetta kemur fram í yfirlýsingu 

nefndarinnar sem birtist í Peningamálum í morgun. 

Niðurstaðan er í samræmi við spá markaðsaðila sem 

allir bjuggust við óbreyttum vöxtum. Stóru tíðindi 

dagsins eru hins vegar að nefndin telur nú að ef 

forsendur þjóðhags- og verðbólguspá Seðlabankans 

halda muni núverandi vaxtastig duga til að halda 

verðbólgu nálægt markmiði út spátímabilið, þ.e. til 

ársloka 2016. Flestir markaðsaðilar höfðu áður, í 

ljósi fyrri yfirlýsinga nefndarinnar, reiknað með 

hækkun stýrivaxta á næsta ári. 

Peningastefnunefndin setur þó ákveðinn fyrirvara 

fyrir þessu, þ.e. að kröftugur vöxtur innlendrar 

eftirspurnar á komandi misserum og vaxandi 

spenna á vinnumarkaði gætu leitt til aukins 

verðbólguþrýstings og orðið til þess að nafnvextir 

Seðlabankans þyrftu að hækka frekar. 

Þessi mildari tónn í yfirlýsingum nefndarinnar 

kemur okkur talsvert á óvart í ljósi þess að nú er 

reiknað með meiri aukningu innlendrar eftirspurnar 

en í síðustu spá, minni framleiðniaukningu og meiri 

hækkun launakostnaðar á framleidda einingu, eins 

og nánar er rakið hér að neðan.  

Betri verðbólguhorfur 

Nefndin styðst við nýútkomin Peningamál en í þeim 

gerir Seðlabankinn ráð fyrir að verðbólguhorfur hafi 

heldur batnað frá því í maíspánni og að verðbólgan 

verði nálægt markmiði á spátímanum.  Helstu 

skýringar á betri verðbólguhorfum liggja í sterkara 

gengi krónunnar en einnig kemur til uppfært mat á 

framleiðsluspennunni sem bendir til þess að talsvert 

meiri slaki sé í hagkerfinu en áður var talið. Vöxtur 

innlendrar eftirspurnar verði ívið meiri í ár og út 

spátímann en þrátt fyrir þetta myndast 

framleiðsluspennan seinna og verður ekki eins mikil 

og í síðustu spá.  
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Hagsjá  20. ágúst 

Gert ráð fyrir 3,4% meðalhagvexti 

Seðlabankinn gerir ráð fyrir að meðalhagvöxtur á ári 

verði 3,4% á spátímanum en til samanburðar var 

meðalhagvöxtur síðustu 30 ára 2,7%. Í helstu 

viðskiptalöndum Íslands er að meðaltali spáð 2,2 

vexti á spátímanum. Sem fyrr er reiknað með að  

hagvöxtur næstu missera verði drifinn áfram af 

innlendri eftirspurn, einkum einkaneyslu og 

fjárfestingu einkaaðila, og útflutningi. Framlag 

utanríkisviðskipta verður áfram neikvætt á 

spátímabilinu.  

Launakostnaður og gengisþróun helstu 

óvissuþættir 

Seðlabankinn segir þróun gengis krónunnar og 

launakostnaðar sem fyrr vera þá óvissuþætti sem 

vega þyngst varðandi þróun verðbólgu á 

spátímanum. Óvissa um gengisþróunina vegur 

einkum þungt í ljósi þeirrar óvissu sem er fyrir 

hendi um framgang losunar fjármagnshafta og 

uppgjör búa fallinna fjármálafyrirtækja. Gengi 

krónunnar hefur reynst mjög stöðugt síðustu 

mánuði þrátt fyrir að Seðlabankinn hafi aukið 

gjaldeyriskaup sín á innlendum millibankamarkaði. 

Það sem af er ári hefur Seðlabankinn keypt 61 

ma.kr. af gjaldeyri sem eru meiri kaup en síðastliðin 

þrjú ár þar á undan að meðtöldum greiðslum vegna 

framvirkra samninga.  

Meiri hækkun launakostnaðar á framleidda 

einingu 

Horfur eru á nokkru meiri verðbólguþrýstingi af 

vinnumarkaði á spátímanum en búist var við í maí. 

Þannig hafa hækkanir í nokkrum kjarasamningum 

sem gerðir hafa verið eftir að síðasta spá var unnin 

verið meiri en gert var ráð fyrir þá. Gert er nú ráð 

fyrir að launakostnaður á framleidda einingu aukist 

um 4,9% í ár í stað 4% í síðustu spá og að aukningin 

verði að meðaltali 4,1% á ári á spátímanum sem er 

liðlega 1 prósentu meiri aukning en í maíspánni.  
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Gerir ekki lengur ráð fyrir álveri Norðuráls í 

Helguvík 

Í síðustu spám Seðlabankans hefur verið gert ráð 

fyrir að framkvæmdir hefjist við fyrsta áfanga álvers 

Norðuráls í Helguvík, ásamt því sem gert hefur verið 

ráð fyrir að framkvæmdir hefjist við eitt kísilver. Í 

núverandi spá bankans er ekki gert ráð fyrir frekari 

framkvæmdum á vegum Norðuráls í Helguvík á 

spátímanum en þess í stað er gert ráð fyrir tveimur 

kísilverum til viðbótar. Þessi breyting ein og sér 

dregur nokkuð úr umfangi stóriðjufjárfestingar á 

spátímanum en vegna fyrirsjáanlegrar aukinnar 

fjárfestingar vegna viðhalds og aukinna umsvifa við 

orkuöflun eykst fjárfesting í stóriðju frá maíspánni 

þegar litið er á tímabilið í heild.  

Líklegra að bankinn vanspái en ofspái verðbólgu 

Heldur meiri líkur eru á að verðbólgu sé vanspáð en 

að henni sé ofspáð en um það ríkir óvissa. 

Langtímaverðbólguvæntingar hafa verið yfir 

verðbólgumarkmiði Seðlabankans um nokkurt skeið 

og er því enn hætta á að undirliggjandi 

verðbólguþrýstingur sé vanmetinn, einkum ef þessar 

væntingar endurspeglast í kröfugerð komandi 

kjarasamninga, gjaldskrárhækkunum og 

verðákvörðunum fyrirtækja. Húsnæðisverð hefur 

hækkað nokkuð það sem af er þessu ári og gæti 

verðbólga því orðið meiri á spátímanum ef aukið líf 

færist í fasteignamarkaðinn. Töluverð óvissa er 

einnig um áhrif skuldalækkunaraðgerða stjórnvalda 

og framgang áætlana um uppbyggingu í orkufrekum 

iðnaði á næstu árum.  

 

Innihald og form skjals þessa er unnið af starfsmönnum Hagfræðideildar Landsbankans hf. (hagfraedideild @landsbankinn.is) 

og byggist á aðgengilegum opinberum upplýsingum á þeim tíma sem greiningin var unnin. Mat á þeim upplýsingum 

endurspeglar skoðanir starfsmanna Hagfræðideildar Landsbankans á þeim degi þegar greiningin er dagsett, en þær geta breyst 

án fyrirvara.  

Landsbankinn hf. og starfsfólk hans taka ekki ábyrgð á viðskiptum sem byggð eru á þeim upplýsingum og skoðunum sem hér eru 

settar fram, enda eru þær ekki veittar sem persónuleg ráðgjöf fyrir einstök viðskipti.  

Bent skal á að Landsbankinn hf. getur á hverjum tíma haft beinna eða óbeinna hagsmuna að gæta, ýmist sjálfur, dótturfélög 

hans eða fyrir hönd viðskiptamanna, s.s. sem fjárfestir, lánardrottinn eða þjónustuaðili. Greiningar eru engu að síður unnar 

sjálfstætt af Hagfræðideild Landsbankans og innan Landsbankans eru í gildi reglur um aðskilnað starfssviða sem eru 

aðgengilegar á vef bankans. 
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