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Verðbólga undir markmiði í ríflega tvö ár og 
verðbólguvæntingar hafa lækkað á undanförnum árum

1. Innflutt verðbólga er nálguð með verði innfluttrar mat- og drykkjarvöru, nýrra bíla og varahluta, bensíns og annarrar innfluttrar vöru. Innlend verðbólga er nálguð með verði innlendrar vöru og almennrar og opinberrar þjónustu. Tölur í svigum sýna 
núverandi vægi viðkomandi liða í vísitölu neysluverðs. 2. Talan fyrir verðbólguálag á öðrum ársfjórðungi 2016 er meðaltal það sem af er fjórðungnum.
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.



Fjármagnsinnstreymi á ríkisskuldabréfamarkað hefur 
truflað miðlunarferli peningastefnunnar



Gengi og gjaldeyriskaup



Aðhaldssamari ríkisfjármálastefna myndi hjálpa
• Aðhaldssamari ríkisfjármál: hlutlaus stefna 2015-16 í stað aukins slaka bæði ár: aukinn slaki hefur bætt um ½ pr við hagvöxt 

hvort árið, aukið á verðbólguþrýsting og dregið úr viðskiptaafgangi … og vextir 0,5pr hærri í ár og 0,75pr hærri á næsta ári

• Hlutfall einkaneyslu af VLF hækkar hraðar: hagvöxtur er um ½pr meiri í ár og 1pr meiri á næsta ári: viðskiptaafgangur hverfur 
hraðar og verðbólguþrýstingur verður meiri … vextir eru orðnir um 0,75pr hærri á næsta ári og tæplega 1,5pr hærri 2018

Heimild: Seðlabanki Íslands.



Af hverju eru vextir hærri hér á landi?
• Þrátt fyrir að mæld verðbólga sé áþekk hér og í öðrum iðnríkjum eru vextir nokkru hærri … af hverju?

• Verðbólguvæntingar hafa þráfaldlega verið yfir markmiði hér en í eða undir markmiði í öðrum iðnríkjum

• Hér er kominn nokkur framleiðsluspenna á meðan enn er slaki í öðrum iðnríkjum (og munurinn eykst enn frekar í ár)

• Vöxtur nafneftirspurnar og launakostnaðar er jafnframt mun meiri hér en í öðrum iðnríkjum

1. Verðbólguvæntingar markaðsaðila til 4-5 ára (spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um verðbólgu eftir 4 ár fyrir Bretland og Kanada, út frá verðbólguskiptasamningum fyrir Japan og Ástralíu til 5 ára eftir 5 ár). 2. Mat Seðlabankans fyrir Íslands en 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrir önnur lönd. 3. Talan fyrir Ísland byggist á áætlun Peningamála 2016/2. 
Heimildir: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Bloomberg, Hagstofa Íslands, heimasíður seðlabanka, OECD, Seðlabanki Íslands.


