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Sveiflur í verðbólgu og hagvexti hafa smám saman minnkað 
Frá því að efnahagsbatinn hófst snemma árs 2010 hefur framleiðslu-
tapið í kjölfar fjármálakreppunnar að stórum hluta verið endurheimt 
og verulega hefur dregið úr atvinnuleysi. Verðbólga, sem jókst mjög 
í kjölfar gjaldeyriskreppunnar, hefur einnig hjaðnað og er nú komin 
í verðbólgumarkmið Seðlabankans. Eftir því sem lengra hefur liðið 
frá fjármálakreppunni hafa sveiflur í hagvexti og verðbólgu að sama 
skapi minnkað.

Þetta má sjá á mynd 1 sem sýnir þróun sveiflna í verðbólgu og 
hagvexti frá því að verðbólgumarkmiðið var tekið upp snemma árs 
2001 til fjórða ársfjórðungs í fyrra. Tímabilinu er skipt upp í fjögur 
jafnlöng liðlega þriggja ára tímabil.1 Fyrstu tvö tímabilin ná annars 
vegar frá fyrsta fjórðungi 2001 til fyrsta fjórðungs 2004 og hins 
vegar frá öðrum fjórðungi 2004 til annars fjórðungs 2007. Þessi tvö 
tímabil endurspegla því tímaskeiðið frá upphafi hinnar nýju peninga-
stefnu og fram að því að alþjóðlega fjármálakreppan skellur á. Þriðja 
tímabilið nær frá þriðja fjórðungi 2007 til þriðja fjórðungs 2010, 
þ.e. yfir fjármálakreppuna og alvarlegustu efnahagsáhrif hennar, 
en þjóðarbúskapurinn tók að vaxa á ný á öðrum fjórðungi 2010. 
Síðasta tímabilið nær síðan frá fjórða fjórðungi 2010 til síðasta árs-
fjórðungs í fyrra. Þetta tímaskeið endurspeglar því tímabil þar sem 
þjóðarbúskapurinn er smám saman að komast í eðlilegt horf.

Eins og sést á myndinni dró smám saman úr sveiflum í hag-
vexti eftir að verðbólgumarkmiðið var tekið upp árið 2001, þótt ekki 
drægi úr sveiflum í verðbólgu svo neinu nam fyrr en komið var fram 
á árið 2005. Áfram dró úr hagsveiflum þegar komið var fram yfir 
miðjan áratuginn en á sama tíma jukust sveiflur í verðbólgu á ný. 
Þegar fjármálakreppan skall á jukust sveiflur í verðbólgu og hagvexti 
verulega. Sveiflur í verðbólgu náðu hámarki snemma árs 2009 þegar 
staðalfrávikið var 4½% og sveiflur í hagvexti snemma árs 2010 
þegar staðalfrávikið var 6%. Á síðasta tímabilinu tóku sveiflurnar 
hins vegar að minnka á ný. Frá ársbyrjun 2012 dró nokkuð hratt úr 
sveiflum í verðbólgu en sveiflur í hagvexti voru áfram miklar. Í fyrra 
minnkuðu sveiflur í hagvexti hins vegar einnig og á síðasta fjórðungi 
ársins var staðalfrávik hagvaxtar komið niður í 1,7% og staðalfrávik 
verðbólgu í 1,2%. Þótt staðalfrávik verðbólgu sé nú áþekkt og það 
var um miðjan síðasta áratug er staðalfrávik hagvaxtar minna en það 
hefur verið frá aldamótum. Litið til sveiflna í báðum stærðunum má 
því sjá að stöðugleiki í þjóðarbúskapnum hefur ekki verið eins mikill 
á þessari öld og hann er nú. Minnkandi sveiflur virðist ekki einungis 
mega rekja til þess að áhrif fjármálakreppunnar séu smám saman 
að fjara út, heldur virðist stöðugleikinn einnig meiri nú en fyrir fjár-
málakreppuna.

Af hverju hafa sveiflur í verðbólgu og hagvexti minnkað?
En hvað skýrir aukinn stöðugleika í hagvexti og verðbólgu? Hefur 
þeim efnahagsskellum sem þjóðarbúskapurinn verður reglulega 
fyrir einfaldlega fækkað eða þeir minnkað að umfangi? Gæti aukinn 
stöðugleiki skýrst af kerfisbreytingu í þjóðarbúskapnum sem gerir 
honum betur kleift að standa af sér efnahagsáföll? Eða getur verið 
að framkvæmd peningastefnunnar hafi batnað þannig að unnt hafi 
verið að auka bæði verðstöðugleika og draga á sama tíma úr hag-
sveiflum?

Við fyrstu sýn virðist erfitt að halda því fram að eigna megi 
peningastefnunni þennan árangur, enda gefa fræðin til kynna að ef 
peningastefnan sé mótuð og framkvæmd á hagkvæmasta hátt geti  
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Aukinn efnahagslegur 
stöðugleiki og þáttur 
peningastefnunnar

1. Nánar tiltekið fjögur jöfn 13 ársfjórðunga tímabil. Staðalfrávik ársverðbólgu og árshag-
vaxtar miðast því við 13 ársfjórðunga hreyfanlegan glugga. Niðurstöðurnar eru þær 
sömu ef hagsveiflur eru mældar með staðalfráviki framleiðsluspennu í stað staðalfráviks 
hagvaxtar.

Mynd 1

Samspil sveiflna í hagvexti og verðbólgu
Staðalfrávik ársbreytinga ársfjórðungstalna yfir 3 ára tímabil

Staðalfrávik verðbólgu (%)

Staðalfrávik hagvaxtar (%)

Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.
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hún ekki dregið frekar úr sveiflum í verðbólgu án þess að hagsveiflur 
aukist (og öfugt). Það var hagfræðingurinn John Taylor sem fyrstur 
sýndi fram á þetta í frægri grein frá árinu 1979. Hann sýndi fram á að 
jafnvel þótt peningastefnan gæti ekki valið á milli verðbólgu og hag-
vaxtar til langs tíma,2 væri til niðurhallandi langtímasamband á milli 
minnstu mögulegu sveiflna í verðbólgu og hagvexti. „Hagkvæm“ 
peningastefna gæti því aðeins dregið úr sveiflum í annarri stærðinni 
á kostnað aukinna sveiflna í hinni. Þetta niðurhallandi samband er 
almennt kallað Taylor-ferillinn en einnig hagkvæmnisjaðar peninga-
stefnunnar (e. efficient monetary policy frontier) og er dæmi um 
slíkan feril sýnt á mynd 2.

Til að skýra þetta samspil er hægt að hugsa sér viðbrögð pen-
ingastefnunnar við efnahagsáfalli eins og t.d. framboðsskelli sem 
rekja má til hækkunar olíu- eða hrávöruverðs. Slík hækkun grefur 
jafnan undan innlendu framleiðslu- og atvinnustigi en eykur jafn-
framt á verðbólguþrýsting. Bregðist peningastefnan við með hækk-
un vaxta ættu verðbólguáhrif framboðsskellsins að vera tiltölulega 
skammvinn en á sama tíma eykur harðara taumhald peningastefn-
unnar enn frekar á samdráttaráhrif framboðsskellsins. Peninga-
stefnan stendur því frammi fyrir valkosti: hún getur lagt áherslu á að 
draga úr verðbólguáhrifum skellsins en á sama tíma aukið sveiflur í 
hagvexti eða hún getur umborið meiri sveiflur í verðbólgu til þess að 
draga úr hagvaxtaráhrifum skellsins.3 Mynd 2 lýsir þessum tveimur 
valkostum: Punktur B lýsir peningastefnu sem leggur áherslu á að 
mýkja hagvaxtaráhrif skellsins og er því reiðubúin til að taka tíma í að 
koma verðbólgu í markmið á ný en punktur D sýnir peningastefnu 
sem leggur meiri áherslu á að draga hraðar úr verðbólguáhrifum 
skellsins með tilheyrandi auknum sveiflum í hagvexti. Báðir valkostir 
lýsa jafn hagkvæmri peningastefnu, munurinn felst einfaldlega í mis-
mikilli áherslu peningastefnunnar á að draga úr sveiflum í verðbólgu 
og sveiflum í hagvexti. Taylor (1993) lagði sjálfur til einfalda pen-
ingastefnureglu sem gefur sveiflum í verðbólgu og framleiðslustigi 
jafnt vægi og þá fæst hin þekkta Taylor-regla sem gjarnan er notuð 
sem einföld viðmiðunarregla við mótun peningastefnu og mat á 
hæfilegu aðhaldsstigi hennar á hverjum tíma. Punktur C gæti verið 
dæmi um slíka peningastefnu.4 

Í ofangreindri lýsingu á valkostum peningastefnunnar er sú 
forsenda lögð til grundvallar að peningastefnan sé á hagkvæmnis-
jaðrinum, þ.e. að hún sé mótuð og framkvæmd á hagkvæmasta 
hátt. Það hefur þær afleiðingar að ekki er hægt að draga úr sveiflum 
í verðbólgu án þess að auka sveiflur í hagvexti (og öfugt): jaðarinn 
skilgreinir pör minnstu mögulegu sveiflna í verðbólgu og hagvexti 
sem unnt er að ná að gefinni uppbyggingu þjóðarbúsins og þeirra 
skella sem það verður fyrir. Í reynd má hins vegar vel hugsa sér að 
peningastefnan sé ekki framkvæmd á hagkvæmasta hátt og sé því 
hægra megin við hagkvæmnisjaðarinn í stað þess að vera á honum, 
samanber punkt A á mynd 2. Sé það tilvikið er hægt að draga úr 
sveiflum í bæði verðbólgu og hagvexti með bættri framkvæmd 

2. Þetta er það sem í hagfræðinni er kallað að Phillips-ferillinn sé lóðréttur til langs tíma. 
Fræðilegar rannsóknir og bitur reynsla ára mikillar verðbólgu á áttunda og níunda áratug 
síðustu aldar hafa gert það að verkum að hagfræðingar eru nú almennt sammála um 
að ekki sé unnt að nota peningastefnuna til að auka hagvöxt (eða minnka atvinnuleysi) 
viðvarandi með því einu að vera tilbúin að sætta sig við hærra verðbólgustig.

3. Í þessu felst að peningastefnan stendur ekki frammi fyrir sömu afarkostum þegar 
þjóðarbúskapurinn verður fyrir eftirspurnarskelli þar sem saman fer aukning eftirspurnar 
og verðbólgu (eða öfugt). Í því tilviki getur peningastefnan lagst gegn áhrifum skellsins 
og dregið samtímis úr sveiflum í verðbólgu og hagvexti.

4. Samkvæmt upphaflegri útfærslu Taylors á Taylor-reglunni vegur frávik verðbólgu frá 
mark miði jafnt og frávik framleiðslustigs frá framleiðslugetu: i = (r*+p) + 0,5(p-pT) + 
0,5x þar sem i eru stýrivextir seðlabankans, r* eru jafnvægisraunvextir, p er verðbólga, 
pT er verðbólgumarkmið bankans og x er framleiðsluspenna í þjóðarbúskapnum. Sjá 
nánari umfjöllun í Seðlabanki Íslands (2012, kafla 3).

Mynd 2

Taylor-ferlar: hagkvæmasta samspil 
sveiflna í verðbólgu og hagvexti

Sveiflur í verðbólgu (%)

Hagsveiflur (%)

Myndin sýnir mismunandi pör sveiflna í verðbólgu og hagvexti. Niður-
hallandi línan sýnir hagkvæmnisjaðar peningastefnunnar (Taylor-ferilinn), 
þ.e. pör minnstu mögulegu sveiflna í verðbólgu og hagvexti sem hægt 
er að ná. Punktar B, C og D endurspegla ólíkt vægi sem peningamála-
yfirvöld leggja á að draga úr sveiflum í verðbólgu og hagvexti. Punktur 
A er innan hagkvæmnisjaðarsins og lýsir því óhagkvæmri peningastefnu 
en punktur E er á nýjum hagkvæmnisjaðri sem hefur hliðrast nær núll-
ásnum.
Heimild: Seðlabanki Íslands.
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peningastefnunnar og færast þannig nær hagkvæmnisjaðrinum. Sá 
möguleiki er einnig fyrir hendi að minni sveiflur í verðbólgu og hag-
vexti endurspegli að hagkvæmnisjaðarinn hafi hliðrast til vinstri þar 
sem minnstu mögulegu sveiflur í bæði verðbólgu og hagvexti eru 
minni en áður, samanber punkt E á mynd 2. 

Peningastefnan gæti því átt þátt í þeim aukna stöðugleika sem 
hefur einkennt verðbólgu og hagvöxt hér á landi að undanförnu hafi 
framkvæmd hennar batnað þannig að hún hafi færst nær undirliggj-
andi hagkvæmnisjaðri eða ef jaðarinn hafi sjálfur hliðrast til vinstri. 
Það gæti hafa gerst með því að fyrirsjáanleiki og gagnsæi peninga-
stefnunnar hafi aukist og að verðbólga og verðbólguvæntingar hafi 
traustari kjölfestu en áður,5 samanber mynd 3 sem sýnir hvernig 
bæði mæld og undirliggjandi verðbólga hefur hjaðnað að undan-
förnu. Meiri tregða hefur verið í langtímaverðbólguvæntingum, þótt 
þær hafi einnig þokast niður á við. Allt þetta dregur úr sveiflum í 
vöxtum, verðbólgu og verðbólguvæntingum og eykur fyrirsjáan-
leika þeirra og stuðlar þannig að minni sveiflum t.d. í raunvöxtum 
og -gengi sem aftur stuðlar að minni hagsveiflum. Traustari kjölfesta 
verðbólguvæntinga getur einnig minnkað hættu á skyndilegum 
verðbólguótta, sem getur verið sjálfstæð uppspretta sveiflna í verð-
bólgu og hagvexti (sjá t.d. Goodfriend, 1993). Traustari kjölfesta 
getur að sama skapi dregið úr áhrifum sveiflna í alþjóðlegu hrávöru- 
og olíuverði og í gengi krónunnar á verðbólgu (sjá t.d. Devereux, 
Engel og Storgaard, 2003). Ekki er heldur útilokað að skilningur á 
gangverki hagkerfisins og ábyrgð peningastefnunnar á verðbólgu 
hafi aukist en bættur skilningur á hlutverki peningastefnunnar við 
að halda aftur af verðbólgu getur dregið úr sveiflum í verðbólgu og 
hagvexti (sjá t.d. Bernanke, 2004).

Sveiflur í verðbólgu og hagvexti gætu einnig hafa minnkað 
vegna þess að utanaðkomandi efnahagsskellir séu einfaldlega færri 
og minni en áður. Reyndar er erfitt að sjá að utanaðkomandi efna-
hagsumhverfi sé að einhverju leyti hagfelldara nú í ljósi fjölmargra 
áskorana sem þjóðarbúskapurinn hefur staðið frammi fyrir á síðustu 
árum, eins og umfangsmikil lækkun skulda og endurbætur innlendra 
efnahagsreikninga í kjölfar fjármálakreppunnar og mjög óhagstæð 
þróun viðskiptakjara bera vott um. Á móti má færa rök fyrir því að 
fjármagnshöftin hafi að einhverju leyti einangrað innlendan þjóðar-
búskap fyrir áhrifum óróleika á alþjóðlegum fjármálamörkuðum, t.d. 
tengdum skuldakreppunni á evrusvæðinu og óvissu í tengslum við 
minnkandi skuldabréfakaup bandaríska seðlabankans í fyrra. Að því 
leyti hafa fjármagnshöftin lagst á sveif með peningastefnunni og auk-
ið efnahagslegan stöðugleika, þótt til lengdar hafi þau áreiðanlega í 
för með sér umtalsverðan efnahagslegan kostnað. Hér þarf þó að 
gæta að því að breytt stefna Seðlabankans um viðskipti á gjaldeyris-
markaði á einnig þátt í að dregið hefur úr gengissveiflum að undan-
förnu. Í annan stað gætu áhrif alþjóðlegrar hagsveiflu hafa aukist 
með aukinni hlutdeild utanríkisviðskipta í innlendum þjóðarbúskap. 

Þótt of snemmt sé að skera úr um hver sé meginástæða aukins 
þjóðhagslegs stöðugleika hníga mörg rök að því að bættur rammi 
og framkvæmd peningastefnunnar eigi þar mikilvægan hlut að máli. 
Það væri í takt við reynslu annarra landa og fjölda rannsókna sem 
ótvírætt benda til hlutverks peningastefnunnar við að draga úr verð-
bólgu og sveiflum í verðbólgu í öðrum löndum (sjá t.d. Bernanke, 
2004, og Cecchetti o.fl., 2007).6 
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Mynd 3

Verðbólga og verðbólguvæntingar frá 2010

%

Verðbólga

Bil mælinga á kjarnaverðbólgu1

Verðbólguvæntingar til 10 ára2

Verðbólgumarkmið

1. Bil 1. og 3. fjórðungs ýmissa mælikvarða á undirliggjandi verðbólgu 
(kjarnavísitölu 3 og 4 án skattaáhrifa, klippts meðaltals (þar sem 
öfgagildum sem breytast um allt frá  5 til 25% milli mánaða er sleppt) 
og vegins miðgildis). 2. Út frá ávöxtunarferli verðtryggðra og 
óverðtryggðra vaxta.
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.

5. Eins og kemur fram í Dincer og Eichengreen (2014) hefur gagnsæi peningastefnunnar 
aukist einna mest hér á landi á síðustu fimm árum meðal þróaðra ríkja.

6. Reynsla annarra landa sýnir einnig að verulegt ójafnvægi getur byggst upp í fjármála-
kerfinu þrátt fyrir að stöðugleiki ríki í verðbólgu og hagvexti, sem getur að lokum leitt 
til mikils óstöðugleika í þjóðarbúskapnum. Af þeim sökum hefur kastljósið bæði erlendis 
og hér á landi beinst að ýmsum þjóðhagsvarúðartækjum og samspili þeirra við hið hefð-
bundna vaxtatæki peningastefnunnar. Sjá t.d. Borio (2014).
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7. Samanburðurinn nær til Bandaríkjanna, Bretlands, Kanada og Nýja-Sjálands. Sjá einnig 
umfjöllun í Seðlabanki Íslands (2012, kafla 3). 

8. Hver punktur á myndum 4-6 samsvarar því síðasta punkti hvers tímabils á mynd 1.

9. Þróun sem á ensku hefur verið kölluð „the great moderation“. Sjá t.d. Blanchard 
og Simon (2001) og Stock og Watson (2003). Sjá einnig umfjöllun í grein Ásgeirs 
Daníelssonar (2008). 

1. Hringir sýna tölur fyrir Ísland en kassar samsvarandi tölur fyrir 
OECD-ríki.

Heimildir: Hagstofa Íslands, OECD, Seðlabanki Íslands.

Mynd 4

Samspil sveiflna í verðbólgu og hagvexti á
Íslandi og í öðrum OECD-ríkjum1

Staðalfrávik verðbólgu (%)

Staðalfrávik hagvaxtar (%)

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 65

4.fj.’10-
4.fj.’13

1.fj.’01-
1.fj.’04

2.fj.’04-
2.fj.’07

3.fj.’07-
3.fj.’10

1. Hringir sýna tölur fyrir Ísland en kassar samsvarandi tölur fyrir 
hin Norðurlöndin.

Heimildir: Hagstofa Íslands, OECD, Seðlabanki Íslands.

Mynd 5

Samspil sveiflna í verðbólgu og hagvexti á
Íslandi og öðrum Norðurlöndum1

Staðalfrávik verðbólgu (%)

Staðalfrávik hagvaxtar (%)
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1. Hringir sýna tölur fyrir Ísland en kassar samsvarandi tölur (miðgildi) 
fyrir 10 minnst þróuðu OECD-ríkin (Chíle, Eistland, Ísrael, Mexíkó, 
Pólland, Slóvakía, Slóvenía, Tékkland, Tyrkland og Ungverjaland).

Heimildir: Hagstofa Íslands, OECD, Seðlabanki Íslands.

Mynd 6

Samspil sveiflna í verðbólgu og hagvexti á
Íslandi og í 10 þróuðum nýmarkaðsríkjum1
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Alþjóðlegur samanburður
Rannsóknir sýna að sveiflur í hagvexti og verðbólgu hafa jafnan 
verið ýktari hér á landi en í öðrum iðnríkjum (sjá t.d. Bjarni G. Ein-
arsson o.fl., 2013, og Þórarinn G. Pétursson, 2008). Niðurstöður 
Honjo og Hunt (2006) benda jafnframt til þess að hagkvæmnisjaðar 
peningastefnunnar liggi hægra megin við samsvarandi ferla í öðrum 
iðnríkjum með sambærilega peningastefnu.7 Valkostir peningastefn-
unnar hafa því verið lakari hér á landi og kostnaðarsamara (í formi 
meiri hagsveiflna) að halda verðbólgu stöðugri en í öðrum iðnríkjum. 
Í fyrrgreindum rannsóknum eru nokkrar mögulegar ástæður þessa 
raktar en í megindráttum má segja að þeirra megi fyrst og fremst 
leita í smæð og eðli þjóðarbúskaparins og þeim tíðu náttúrufarslegu 
skellum sem ríða yfir hann. 

Eins og sést á mynd 4 virðist munurinn á milli Íslands og ann-
arra OECD-ríkja hins vegar hafa minnkað á síðustu þremur árum.8  
OECD-ríkin færðust almennt nær skurðpunkti ásanna er leið á síð-
asta áratug en það er þróun sem endurspeglaði minnkandi hagsveifl-
ur víða um heim,9 þótt verulegt bakslag yrði í fjármálakreppunni. 
Sveiflur í verðbólgu og hagvexti hafa minnkað á ný á síðustu þremur 
árum en þær eru þó áfram meiri en þær voru fyrir fjármálakreppuna. 
Þróunin frá aldamótum er því í stórum dráttum svipuð og hér á landi 
en það sem vekur eftirtekt er að þótt sveiflur séu áfram meiri hér en 
almennt meðal OECD-ríkja hefur dregið verulega saman. 

Þar sem ofangreindur samanburðarhópur inniheldur stærstu 
iðnveldi heims gæti verið eðlilegra að bera Ísland saman við hóp 
smærri iðnríkja. Mynd 5 sýnir t.d. samsvarandi samanburð við hin 
Norðurlöndin. Svipaða þróun má sjá meðal þeirra: þeim tókst að 
draga úr sveiflum í verðbólgu eftir því sem leið á áratuginn og eftir 
bakslag í fjármálakreppunni hefur tekist að draga úr sveiflum á ný 
þótt enn séu hagsveiflur meiri en þær voru fyrir fjármálakreppuna. 
Í þessum samanburði verður árangurinn hér á landi enn eftirtektar-
verðari þar sem sveiflur hér í verðbólgu og hagvexti eru orðnar mjög 
áþekkar og á hinum Norðurlöndunum eftir að hafa verið mun meiri 
hér bæði fyrir fjármálakreppuna og á meðan á henni stóð. Mynd 6 
sýnir síðan samsvarandi samanburð við tíu þróuð nýmarkaðsríki (þ.e. 
þau tíu OECD-ríki sem flokkast sem nýmarkaðsríki). Enn á ný sést 
hve mikið hefur áunnist hér á landi: sveiflurnar eru mjög svipaðar á 
síðasta tímabilinu eftir að hafa verið töluvert meiri hér á fyrri tímabil-
unum. Mynd 7 sýnir hins vegar að sveiflur í þjóðarbúskap þessara 
tíu nýmarkaðsríkja voru að jafnaði mun meiri áratug fyrr og jafnvel 
meiri en þær hafa verið hér frá aldamótum. Umbætur þessara ríkja 
í hagstjórn hafa því skilað þeim töluverðum árangri en í sumum til-
vikum höfðu þau búið við langvarandi óstöðugleika. Árangur þeirra 
sýnir að það getur tekið nokkurn tíma áður en hann verður sýnilegur, 
ekki síst þegar agaleysis hefur lengi gætt í hagstjórn. Árangur þeirra 
sýnir hins vegar ótvírætt að það er hægt að ná verulegum árangri í 
að auka efnahagslegan stöðugleika með traustri hagstjórn.

Lokaorð
Á síðustu árum hafa sveiflur í verðbólgu og hagvexti minnkað mjög 
frá því sem þær voru mestar í kjölfar fjármálakreppunnar. Þær hafa 
einnig minnkað frá því sem þær voru fyrir fjármálakreppuna. Þótt 
tímabilið sé stutt virðist sem nokkur árangur hafi náðst við að auka 
stöðugleika í þjóðarbúinu. Samanburður við önnur lönd sýnir að þótt 
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1. Hringir sýna tölur fyrir Ísland en kassar samsvarandi tölur (miðgildi) 
fyrir 10 minnst þróuðu OECD-ríkin (Chíle, Eistland, Ísrael, Mexíkó, 
Pólland, Slóvakía, Slóvenía, Tékkland, Tyrkland og Ungverjaland á
samsvarandi tímabilum á 10. áratug síðustu aldar).

Heimildir: Hagstofa Íslands, OECD, Þórarinn G. Pétursson (2008), 
Seðlabanki Íslands.

Mynd 7

Samspil sveiflna í verðbólgu og hagvexti á
Íslandi og í 10 þróuðum nýmarkaðsríkjum
á 10. áratugnum1
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sveiflur í verðbólgu og hagvexti séu áfram heldur meiri hér á landi 
en að jafnaði meðal annarra OECD-ríkja er munurinn mun minni nú 
en hann var bæði fyrir fjármálakreppuna og á meðan á henni stóð. 
Samsvarandi þróun má sjá gagnvart hinum Norðurlöndunum og 
þróuðum nýmarkaðsríkjum og eru sveiflur í verðbólgu og hagvexti 
nú orðnar áþekkar því sem þar þekkist.

Færa má rök fyrir því að peningastefnan eigi mikilvægan þátt í 
þessum árangri. Með auknum fyrirsjáanleika og gagnsæi stefnunnar 
og virkri beitingu fleiri stýritækja hefur tekist að draga smám saman 
úr verðbólgu og skapa henni traustari kjölfestu. Það hefur síðan 
dregið úr sveiflum í verðbólgu og verðbólguvæntingum sem síðan 
hefur leitt til minni sveiflna í raunvöxtum og raungengi sem aftur 
dregur úr sveiflum í raunstærðum eins og hagvexti og atvinnuleysi. 
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