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Verðbólga og COVID 
Hversu tímabundið er tímabundið?



Hver er staðan miðað við fyrir faraldurinn

og hverjar eru horfurnar?



Hægfara bati útflutnings: vöruútflutningur á svipuðu stigi og 
á 4. ársfj. 2019 - mun taka lengri tíma fyrir þjónustuútflutning

1. Árstíðarleiðréttar magnvísitölur. 2. Uppsafnaður fjöldi hvers árs. Punkturinn sýnir heildarfjölda 2021 samkvæmt grunnspá Seðlabankans. 3. Vegna keðjutengingar getur verið að summa undirliðanna sé ekki jöfn heildarútflutningi. 
Ferðaþjónusta er samtala á „ferðalögum“ og „farþegaflutningum með flugi“. Álútflutningur skv. skilgreiningu þjóðhagsreikninga. Grunnspá Seðlabankans 2021-2024. Brotalína sýnir spá frá PM 2021/3.
Heimildir: Ferðamálastofa, Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.



Hagvöxtur á 1. – 3. ársfj. í takt við nóvemberspá PM

1. Við útreikning á hlutfalli sparnaðar er miðað við áætlun Seðlabankans um ráðstöfunartekjur frá PM 2021/4.
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands. 



Hagvaxtarhorfur batnað en landsframleiðslan nær 
ekki sama stigi og 2019 fyrr en 2022

1. Grunnspá Seðlabankans 2021-2024. Brotalína sýnir spá frá PM 2021/3. 2. Grunnspár Seðlabankans í Peningamálum frá febrúar 2020, maí 2020, nóvember 2020 og nóvember 2021.

Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands. 



Aukin atvinna og lausum störfum fjölgar 

1. Launafólk samkvæmt tölum úr staðgreiðsluskrá Skattsins en önnur gögn úr vinnumarkaðskönnun Hagstofu Íslands. Fólk á aldrinum 16-74 ára. Þriggja mánaða hreyfanlegt meðaltal árstíðarleiðréttra talna. 2. Byggt á mánaðarlegum 
fjölda launafólks á aldrinum 16-74 ára úr staðgreiðsluskrá ríkisskattstjóra. Upphaf kreppu er febrúar 2020. Árstíðarleiðréttar tölur. 3. Laus störf skv. fyrirtækjakönnun Hagstofu Íslands og hlutfall fyrirtækja sem vilja fjölga eða fækka 
starfsfólki næstu 6 mánuði er úr könnun Gallup meðal 400 stærstu fyrirtækja landsins og eru gögnin árstíðarleiðrétt af Seðlabanka Íslands. 
Heimildir: Gallup, Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.



Atvinnuleysi minnkað hratt og vaxandi skortur á fólki

1. Atvinnuleysi miðað við vinnumarkaðskönnun Hagstofu Íslands (VMK) og skráð atvinnuleysi Vinnumálastofnunar án hlutabóta (VMST). Grunnspá Seðlabankans 2021-2024. Brotalínur sýna spá frá PM 2021/3. 2. Mælikvarðar fyrir 
nýtingu framleiðsluþátta byggjast á viðhorfskönnun Gallup meðal 400 stærstu fyrirtækja landsins. 
Heimildir: Hagstofa Íslands, Vinnumálastofnun Seðlabanki Íslands.



Verðbólga og aðgerðir Seðlabankans



Mæld verðbólga enn að aukast 
- en undirliggjandi verðbólga er minni

Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.



Innlendur verðbólguþrýstingur mikill en spurning 
hversu tímabundnir verða „tímabundnir“ þættir?

Heimildir: Hagstofa Íslands, Refinitiv, Seðlabanki Íslands. 



Verðbólguhorfur og nýlegar aðgerðir Seðlabankans 

Aðgerðir Seðlabankans 
2021

1
Meginvextir hækkaðir um 1,25 pr. í 
2%

2 Reglulegri gjaldeyrissölu hætt

3
Hámark verðsetningarhlutfalls 
lækkað

4
Hámark sett á greiðslubyrði 
fasteignalána

5
Sveiflujöfnunaraukinn aftur 
hækkaður í 2%

1. Fram til febrúar 2012 er miðað við 12 mánaða verðbólgu, verðbólguvæntingar fyrirtækja til eins árs, verðbólguvæntingar heimila til eins árs, verðbólguálag á fjármálamarkaði til eins árs og spá Seðlabankans um ársverðbólgu eftir 
fjóra ársfjórðunga. Frá mars 2012 er einnig miðað við verðbólguvæntingar markaðsaðila til eins árs samkvæmt ársfjórðungslegri könnun Seðlabankans.
Heimildir: Gallup, Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands



Miðlun peningastefnunnar

1. Leiðrétt fyrir endurflokkun og skuldalækkunaraðgerðum stjórnvalda. Án útlána til innlánsstofnanna, fallinna fjármálafyrirtækja og ríkissjóðs. Fyrirtæki eru atvinnufyrirtæki og félagasamtök sem þjóna heimilum 2. Vegnir meðalvextir 
óverðtryggðra útlána stóru viðskiptabankanna þriggja miðað við fjárhæð útlána. 3. Hlutfallsleg skipting fasteignalána KMB og HMS til neytenda eftir tegundum. Frá ágúst 2020 ná tölur einnig til stærstu lífeyrissjóða. Heimild: 
Seðlabanki Íslands.

Heimildir: Seðlabanki Íslands

Mynd II-8 í PM 2021/4



Takk fyrir


