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Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands 

 
 

Fundargerð peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands 

Aukafundur í apríl 2020 (94. fundur) 

Birt: 22. apríl 2020  

Lög um Seðlabanka Íslands kveða svo á að það sé hlutverk peningastefnunefndar að ákvarða 
vexti og önnur stýritæki peningastefnunnar og að „[opinberlega skuli] birta fundargerðir 
peningastefnunefndar og gera grein fyrir ákvörðunum nefndarinnar og forsendum þeirra“. Í 
samræmi við lögin hefur peningastefnunefndin ákveðið að birta fundargerðir af fundum sínum 
tveimur vikum eftir hverja ákvörðun. Þar koma einnig fram upplýsingar um atkvæði einstakra 
nefndarmanna. 

Hér birtist fundargerð aukafundar peningastefnunefndarinnar 2. apríl 2020, en á honum ræddi 
nefndin efnahagsþróunina, þróun á fjármálamörkuðum og ákvarðanir um beitingu stjórntækja 
bankans í peningamálum.  

 

I Ákvarðanir um stjórntæki bankans í peningamálum 

Nefndin fjallaði um þróun efnahagsmála frá síðasta fundi og áhrifin af aðgerðum stjórnvalda til 
að hemja útbreiðslu COVID-19. Nýjar sviðsmyndir um möguleg áhrif faraldursins á atvinnuleysi, 
einkaneyslu, hagvöxt og verðbólgu voru ræddar og voru nefndarmenn sammála um að horfur 
um þróunina á þessu ári hefðu versnað frá því að fyrri tvær sviðsmyndir voru kynntar í lok mars 
sl. Nefndin horfði til þess að alþjóðlegar efnahagshorfur hefðu versnað enn frekar enda hefði 
faraldurinn áfram farið vaxandi víða um heim og stjórnvöld gripið til harðra aðgerða. Innlendar 
verðbólguhorfur á þessu ári höfðu tiltölulega lítið breyst miðað við þessar nýju sviðsmyndir þrátt 
fyrir mikið umrót í efnahagsmálum þar sem lækkun alþjóðlegs hrávöru- og olíuverðs, minni 
alþjóðleg verðbólga og horfur á töluverðum slaka í þjóðarbúinu vega á móti áhrifum 
gengislækkunar krónunnar á verðbólgu. Að mati nefndarinnar væri framvindan þó háð því að 
kjölfesta verðbólguvæntinga losnaði ekki og að langtímaverðbólguvæntingar héldust við 
verðbólgumarkmið. 

Nefndarmenn ræddu einnig ólíkar sviðsmyndir um mögulega þróun greiðslujafnaðar 
þjóðarbúsins í kjölfar þessa efnahagsáfalls. Staða á gjaldeyrismarkaði var einnig rædd en 
bankinn hafði gripið einu sinni inn á markaðnum frá síðasta fundi nefndarinnar. Fram kom í 
umræðunni að gengislækkun krónunnar undanfarnar vikur væri hluti af nauðsynlegri aðlögun 
raungengis við þessar aðstæður. 

Seðlabankastjóri fjallaði um stöðu vinnu við útfærslu ramma fyrir magnbundna íhlutun sem 
tilkynnt var um 23. mars sl. og að tillögur yrðu kynntar fyrir nefndinni þegar þær lægju fyrir. 
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Nefndin ræddi einnig breytingar á framboði bundinna innlána til eins mánaðar og möguleg áhrif 
þeirra á aðhaldsstig peningastefnunnar. Nefndin ákvað í framhaldi af því að farið yrði yfir 
framkvæmd og áhrif slíkra breytinga síðar.  

Seðlabankastjóri óskaði eftir samþykki nefndarinnar fyrir því að bankinn setti á stofn sérstaka 
og tímabundna lánafyrirgreiðslu í formi veðlána þar sem veðlisti Seðlabanka Íslands í viðskiptum 
við fjármálafyrirtæki yrði útvíkkaður tímabundið. Allir nefndarmenn samþykktu þessa aðgerð. 

 

 

 

Eftirfarandi nefndarmenn sátu fundinn: 

Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri og formaður nefndarinnar  

Rannveig Sigurðardóttir, varaseðlabankastjóri peningastefnu 

Gunnar Jakobsson, varaseðlabankastjóri fjármálastöðugleika 

Gylfi Zoëga, prófessor, utanaðkomandi nefndarmaður 

Katrín Ólafsdóttir, lektor, utanaðkomandi nefndarmaður 

 

Aðalhagfræðingur Seðlabankans, Þórarinn G. Pétursson, sat allan fund nefndarinnar. 

 

Karen Áslaug Vignisdóttir ritaði fundargerð. 

 

Næsta reglulega yfirlýsing peningastefnunefndarinnar verður birt miðvikudaginn 20. maí 2020. 

 


