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Útdráttur 

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands sér um ákvörðun stýrivaxta og aðhald í 

peningamálum á Íslandi. Eftir krefjandi tíma undanfarið vegna Covid-19 farsóttarinnar eru 

efnahagsleg eftirköst farsóttarinnar að byrja að sýna sig í hækkandi verðbólgu, meiri 

skuldsetningu einstaklinga og hækkandi verðlagi. Seðlabankinn býr yfir nokkrum tækjum 

til þess að hafa áhrif á fjármálamarkaði og hafa stjórn á hagkerfinu. Öll þessi tæki hafa 

mismikil áhrif á hagkerfið og koma áhrif þeirra fram á mismunandi tíma og því þarf 

peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands að beita þeim með framtíðarhorfur í huga. 

Fjármálafyrirtæki eru þær stofnanir sem tengja saman flesta fjármálamarkaði á Íslandi og 

því eru fjármálafyrirtækin miðlunarleið fyrir ákvarðanir peningastefnunefndarinnar. 

 Vaxtabreytingar Seðlabankans hafa víðtæk áhrif á hagkerfið og eru stýrivextir því 

ákveðinn grunnur í verðlagningu á Íslandi. Miðlunarferli peningastefnunnar hefst allt með 

breytingu á stýrivöxtum og á endanum hefur þessi breyting áhrif á gengi innlends 

gjaldmiðils, útgjaldaákvarðanir einstaklinga, verðlag, verðbólgu og fleiri hagstærðir.  

 Í þessari ritgerð verður gerð grein fyrir stjórntækjum Seðlabanka Íslands og 

hvernig þau hafa áhrif á mismunandi þætti hagkerfisins. Peningastefnunefnd Seðlabanka 

Íslands verður tekin fyrir og fjallað lauslega um hana þar sem hún sér um beitingu 

stjórntækja Seðlabankans. Að lokum verður útskýrt hvernig miðlunarferli 

peningastefnunnar virkar og hversu langan tíma það tekur fyrir áhrif stýrivaxtabreytinga 

að koma fram í hagkerfinu.  
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1 Inngangur  

Þegar Covid-19 farsóttin hófst í mars árið 2020 tók peningastefnunefnd Seðlabanka 

Íslands þá ákvörðun, þann 25. maí sama ár, að lækka stýrivexti niður í 1%. Svo lág 

stýrivaxtaprósenta hafði aldrei sést áður á Íslandi. Lægst fóru þeir niður í 0,75% þann 18. 

nóvember 2020 og var þeim haldið þar í tæpa 6 mánuði (Seðlabanki Íslands, e.d.-h). Það 

sem fylgdi í kjölfar þess var mikill uppgangur á hlutabréfamarkaði, gríðarleg verðhækkun 

á fasteignum, mikil aukning á neyslu innanlands ásamt hækkun verðbólgu tæpum tveimur 

árum síðar. Þegar farsóttin skall á lækkaði OMXI10 hlutabréfavísitalan um 26% á einum 

mánuði, úr 2.170,55 stigum í 1583,04 stig. Síðan þá hefur OMXI10 vísitalan rúmlega 

tvöfaldast á tæpum tveimur árum og var komin vel yfir 3.200 stig (Keldan, e.d.c), áður en 

Rússland gerði innrás inn í Úkraínu í febrúar 2022. Neysla innanlands jókst um 2,5% á milli 

janúar 2020 og janúar 2021 og á sama tíma lækkaði neysla Íslendinga erlendis um 46%. 

Hlutfall ferðaþjónustu, einni arðbærustu atvinnugrein Íslands, af vergri landsframleiðslu 

lækkaði einnig og fór úr 8% árið 2019 niður í 3,9% árið 2020 (Landsbankinn, 2021). 

 Í október árið 2008 varð stærsta efnahagshrun Íslands eftir nokkur ár af 

gríðarlegum uppgangi og hagvexti. Efnahagsáfallið var afar slæmt hérlendis enda 

samsvaraði gjaldþrot kerfislega mikilvægu bankanna þriggja, sem voru starfandi þá 

(Kaupþing, Glitnir og Landsbankinn), samanlagt þriðja stærsta gjaldþroti í Bandaríkjunum 

frá upphafi, eða samanlagt 182 milljarðar Bandaríkjadollara (Jared Bibler, 2010). 

Aðstæður alþjóðlegs fjármálaumhverfis, sérstaklega eftir gjaldþrot Lehman Brothers árið 

2008 í Bandaríkjunum, voru hinar verstu frá því í heimskreppunni miklu sem hófst árið 

1929 (Ingimundur Friðriksson, 2009). Sökum mikillar gírunar (e. leverage) og lántöku 

almennings fyrir hrunið hækkaði verðbólga hratt og í ársbyrjun 2009 var hún komin í 

18,6% (Seðlabanki Íslands, e.d.e). Á sama tíma voru meginvextir Seðlabanka Íslands 

komnir í 18% (Seðlabanki Íslands, e.d.g), sem gerði það að verkum að mikið af fólki gat 

ekki greitt af lánum sínum og endaði í gjaldþroti. Í júní árið 2008 voru samanlagðar eignir 

bankanna þriggja um fjórtánföld þjóðarframleiðsla Íslendinga, sem myndi teljast stórt á 

breskum og bandarískum mælikvarða (Jared Bibler, 2010). 



10 

 Þann 27. mars árið 2001 skrifuðu þáverandi forsætisráðherra, Davíð Oddsson, og 

bankastjórn Seðlabanka Íslands undir yfirlýsingu um verðbólgumarkmið og breytta 

gengisstefnu fyrir íslenska hagkerfið. Daginn eftir tóku þessar nýju reglur gildi og fékk þá 

Seðlabankinn fullt svigrúm til að beita tiltækum stjórntækjum sínum til þess að ná settu 

markmiði. Fyrsta grein yfirlýsingarinnar hljóðar svo:  

Meginmarkmið stjórnar peningamála verður stöðugleiki í 

verðlagsmálum, eins og hann er skilgreindur hér að neðan. 

Seðlabankanum ber þó einnig að stuðla að fjármálalegum stöðugleika og 

framgangi meginmarkmiða efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar að svo miklu 

leyti sem hann telur það ekki ganga gegn meginmarkmiði hans um 

verðstöðugleika (Seðlabanki Íslands, 2001, bls. 1). 

Í sjöundu grein yfirlýsingarinnar er kveðið á um að markmið verðbólgu, eða 12 mánaða 

breytingu á vísitölu neysluverðs, skuli sett í 2,5% og í áttundu grein eru sett skilyrði um að 

ef verðbólgan víki um 1,5% í hvora átt skuli Seðlabankinn senda greinargerð til 

ríkisstjórnarinnar og gera grein fyrir þessu fráviki og leggja til leiðir til úrbóta (Seðlabanki 

Íslands, 2001). Þar með var Seðlabanki Íslands kominn með formlegt verðbólgumarkmið 

og hafði fullt leyfi til þess að gera það sem þyrfti til þess að ná því markmiði. Áratuginn á 

undan hafði verðbólga haldist nokkuð stöðug fyrir utan árin 1990-1992. Í ársbyrjun 1990 

var hún hæst, eða 23,9%, en um mitt ár 1995 var hún komin í 1,3%. Þegar skrifað var undir 

yfirlýsinguna í mars árið 2001 var verðbólgan 3,9% og þá innan 1,5% vikmarka 

verðbólgumarkmiðsins. Meðalverðbólga á árunum 2001-2022 hefur verið tæp 4,6%, eða 

2,1% yfir settu verðbólgumarkmiði (Seðlabanki Íslands, e.d.e). Eftir að 

verðbólgumarkmiðið var tekið upp árið 2001 hefur Seðlabankinn þurft að glíma við 

afleiðingar ofþenslu (Arnór Sighvatsson, 2007) og er staðan svipuð nú þó svo hún sé ekki 

jafn slæm. Þegar þetta er skrifað (apríl 2022) er verðbólga á Íslandi 6,7% (Seðlabanki 

Íslands, e.d.e) og er hún komin langt út fyrir verstu verðbólguspár Seðlabanka Íslands eins 

og sjá má á mynd 1. 
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Mynd 1 Verðbólguspá og óvissumat 

Verðbólguspá og óvissumat

 

(Heimild: Seðlabanki Íslands, 2021b) 

 Tímabilið sem er til skoðunar í þessari ritgerð er frá og með janúar 2009, eða frá 

efnahagshruni, til mars 2022. Vert er að nefna að á þessu tímabili hefur ýmislegt gerst, 

bæði gott og slæmt, sem hefur haft mismikil áhrif á efnahagslífið á Íslandi. Helst er þar að 

nefna Covid-19 farsóttina sem var fordæmalaus á heimsmælikvarða, afnám 

gjaldeyrishafta, upprisu og brotthvarf ferðamannaiðnaðarins og upphaf stríðs í Evrópu. 

Með því að gera grein fyrir því hvernig viðskiptalífið hreyfist í takt við breytingar stýrivaxta 

er hægt að skoða hvaða áhrif þeir hafa á ýmsar hagstærðir í hagkerfinu eins og til dæmis 
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vexti, peningamagn í umferð, hlutabréf, skuldabréf og fasteignaverð. Í ljósi ofangreindra 

upplýsinga verður markmið þessarar ritgerðar að svara spurningunum um hvort 

peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands sé með nægt aðhald í peningamálum og hvort 

Seðlabankinn búi yfir nægilega öflugum stjórntækjum til þess að geta haldið settu 

verðbólgumarkmiði. 
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2 Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands 

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands sér um framkvæmd peningastefnunnar á 

Íslandi. Samkvæmt 2. gr. laga nr. 92/2019 um Seðlabanka Íslands er markmið 

peningastefnunefndarinnar að stuðla að stöðugu verðlagi, fjármálastöðugleika og traustri 

og öruggri fjármálastarfsemi en Seðlabankinn framkvæmir peningastefnu til að hafa áhrif 

á peningamarkaði með ýmsum hætti. Fyrst og fremst er það gert með ákvörðun vaxta á 

sjö daga bundnum innlánum í viðskiptum Seðlabankans við lánastofnanir (Seðlabanki 

Íslands, e.d.h), önnur en þrautavaralán (e. lender of last resort) (Seðlabanki Íslands, e.d.d). 

Í umfjöllun um starfshætti peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands er kveðið á um að 

fyrir hverja vaxtaákvörðun skulu meðlimir nefndarinnar hafa aðgang að öllum tiltækum 

gögnum sem þeir þurfa til að taka upplýsta ákvörðun og fá nægilegt ráðrúm til að skiptast 

á skoðunum og ræða ákvörðunina (Seðlabanki Íslands, 2010). Þessir vextir sem myndast 

í viðskiptum bankans við lánastofnanir, sem kallast stýrivextir, skila sér svo út í hagkerfið 

í gegnum vexti á innlánum og útlánum hjá bönkum, sem síðan hafa áhrif á verðlag og 

neyslu í landinu (Þórarinn G. Pétursson, 2001). Peningastefnunefndin getur einnig haft 

áhrif á hagkerfið með ákvörðunum um bindiskyldu og viðskipti með gjaldeyri á 

gjaldeyrismarkaði til að hafa áhrif á íslensku krónuna (Seðlabanki Íslands, 2008).  

 Til þess að framkvæma peningastefnuna á skilvirkan máta þarf Seðlabankinn að 

meta hver áhrifin við vaxtabreytingarnar verða á hagkerfið og hversu langan tíma það 

tekur fyrir þau áhrif að koma fram í hagkerfinu (Þórarinn G. Pétursson, 2001). Þann 27. 

mars árið 2001 setti forsætisráðherra Íslands í samráði við Seðlabankann formlegt 

verðbólgumarkmið, sem skilgreinir stöðugt verðlag, upp á 2,5%. Ef verðbólgan færist um 

1,5% í hvora átt ber Seðlabankanum að gera ríkisstjórn Íslands opinberlega grein fyrir 

ástæðunum fyrir þessu fráviki og einnig leggja til leiðir til úrbóta (Seðlabanki Íslands, 

2001). Verðbólga hefur einungis farið undir verðbólgumarkmið fjórum sinnum á 

tímabilinu, eins og sjá má á mynd 2, síðan það var sett árið 2001. Þó var verðbólga á milli 

efri og neðri marka verðbólgumarkmiðsins frá byrjun árs 2014 til byrjunar árs 2021 með 

tveimur frávikum þar sem hún fór undir 1%.  
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Mynd 2 Þróun verðbólgu, stýrivaxta og verðbólgumarkmiðs frá janúar 2009 til mars 2022 

Þróun verðbólgu, stýrivaxta og verðbólgumarkmiðs frá janúar 2009 til mars 2022 

  

 (Heimildir: Seðlabanki Íslands, e.d.g; Seðlabanki Íslands, 2022) 

 

Í peningstefnunefnd Seðlabanka Íslands sitja seðlabankastjóri, varaseðlabankastjóri 

peningastefnu, varaseðlabankastjóri fjármálastöðugleika og tveir sérfræðingar á sviði 

efnahags- og peningamála (9. gr. laga um Seðlabanka Íslands, nr. 92/2019). 

Peningastefnunefndin starfar á grundvelli laga um Seðlabanka Íslands og fylgir nefndin 

starfsreglum sem settar eru fram af Seðlabanka Íslands (Seðlabanki Íslands, e.d.d).
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3 Stjórntæki Seðlabanka Íslands 

Seðlabankinn hefur ýmis úrræði til þess að hafa áhrif á verðlag og markaði. 

Stjórntækjum Seðlabankans má í meginatriðum skipta í tvennt: „Annars vegar föst 

viðskiptaform og hins vegar markaðsaðgerðir“ (Yngvi Örn Kristinsson, 2000). Föstu 

viðskiptaformin eru sex talsins, viðskiptareikningar, daglán, innistæðubréf, bindiskylda, 

sjö daga bundin innlán og 14 daga veðlán. Markaðsaðgerðir eru þegar Seðlabankinn er 

með inngrip á mörkuðum eins og skuldabréfamarkaði, ríkisvíxlamarkaði og 

gjaldeyrismarkaði (Seðlabanki Íslands, e.d.c). 

3.1  Viðskiptareikningar 
Viðskiptareikningar lánastofnana hjá Seðlabanka Íslands hafa tvíþætt hlutverk og um 

þá gilda reglur nr. 18/2022 um viðskiptareikninga við Seðlabanka Íslands. Annars vegar 

geyma lánastofnanir lausafé inni á þeim sem gengur af í lok dags og ekki er hægt að setja 

það í arðbærari fjárfestingar til skemmri eða lengri tíma. Á þessar innstæður reiknast 

vextir sem kallast viðskiptareikningsvextir (Seðlabanki Íslands, e.d.c). Hins vegar eru þeir 

uppgjörsreikningar viðskipta Seðlabankans við lánastofnanir. Greiðsluuppgjör á milli 

einstakra lánastofnana og Seðlabankans við lánastofnanir fer í gegnum þessa reikninga. 

Yfirdráttur á reikningum í Seðlabankanum er óheimill og ef lánastofnanir þurfa að taka 

yfirdrátt, til að klára viðskipti sín, ber þeim að taka daglán með refsigjaldi sem er vaxtafært 

til baka um einn dag. Þessir reikningar mynda vaxtakjörin á millibankamarkaði sem í 

kjölfarið mynda síðan lágmarksvexti á daglánum (Yngvi Örn Kristinsson, 2000). A-hluta 

stofnanir í eigu ríkisins mega eiga viðskiptareikning í Seðlabankanum (Seðlabanki Íslands, 

e.d.c). 

3.2 Daglán 
Lánastofnunum sem eru í viðskiptum við Seðlabanka Íslands stendur til boða að fá 

daglán gegn því að leggja fram viðeigandi verðbréf til tryggingar. Þessi verðbréf eru þau 

sömu og notuð eru í veðlánum. Engar takmarkanir eru á upphæðum daglána sem lengi 

og lánastofnanir geta sett fram veðhæf verðbréf. Daglán eru lán til næsta viðskiptadags 

og er ætlað að tryggja að staða þáttakenda í millibankagreiðslukerfinu sé ávallt jákvæð í 
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lok dags (Seðlabanki Íslands, e.d.c). Vextir daglána eru tilkynntir fyrirfram og mynda þeir 

hámark á vaxtakjörum lána til eins dags á innlendum millibankamarkaði með íslenskar 

krónur og eru þeir hærri en í öðrum lánaviðskiptum. Lánastofnanir geta því nýtt sér 

daglánin svo lengi sem veðhæf verðbréf eru fyrir hendi. Ef lánastofnun á ekki viðunandi 

verðbréf verður hún að leita sér að fjármagni annars staðar og þá á hærri vöxtum. Með 

því að halda vel utan um daglánin myndar Seðlabankinn efri mörk daglánavaxta sem 

kemur í veg fyrir miklar sveiflur þeirra vaxta, sem geta haft truflandi áhrif á lána- og 

verðbréfamarkaðinn með tilheyrandi óvissu (Yngvi Örn Kristinsson, 2000).  

3.3 Bindiskylda 
Lánastofnunum, svo sem bönkum, eru settar ákveðnar kröfur um lágmark lauss fjár og 

leggur Seðlabankinn bindiskyldu á bindiskylda aðila. Reglur nr. 585 frá 4. júní 2018 með 

breytingum nr. 1218/2019 gilda um bindiskyldu og er bindiskyldan uppfyllt á sérstökum 

bindiskyldureikningi fjármálafyrirtækis hjá Seðlabankanum. Bindiskyldu er skipt í 

meðaltalsbindiskyldu og fasta bindiskyldu og er bindiskyldan reiknuð sem hlutfall af 

bindigrunni en hann samanstendur af innstæðum og eigin skuldabréfaútgáfu með 

eftirstöðvatíma til tveggja ára eða skemur. Frá 21. mars 2020 hefur bindiskyldan verið 1% 

af bindigrunni og einungis er lögð á föst bindiskylda. Bindigrunnurinn er reiknaður miðað 

við meðaltal bindigrunns tveggja síðustu mánaða. Bindiskyldur aðili þarf að uppfylla 

bindifjárhæðina daglega yfir viðmiðunartímabil sem er frá 21. degi hvers mánaðar til 20. 

dags næsta mánaðar (Seðlabanki Íslands, e.d.c). Tilgangur bindiskyldunnar er að virka sem 

ákveðinn höggdeyfir (e. buffer) fyrir sveiflur í lausafjárstöðu (Yngvi Örn Kristinsson, 2000). 

3.4 Bundin innlán og veðlán 

3.4.1 Bundin innlán til 7 daga 

Helsta stjórntæki Seðlabankans eru bundin innlán til 7 daga. Á miðvikudögum eru 

haldin uppboð á samningum til 7 daga, sem eru betur þekktir sem bundin innlán til 7 daga, 

og er ferlinu lýst í reglugerð nr. 1200/2019 um viðskipti fjármálafyrirtækja við Seðlabanka 

Íslands. Mótaðilar sem taka þátt í uppboðinu þurfa að leggja fram veðhæf verðbréf. 

Samkvæmt reglugerð nr. 1200/2019 þurfa verðbréf að vera sett fram sem trygging í 

viðskiptunum og geta þau verið innstæðubréf Seðlabankans, ríkisbréf, spariskírteini 

ríkissjóðs, skuldabréf sem gefin eru út í íslenskum krónum, ríkisvíxlar o.fl. Einnig er heimilt 
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að leggja fram sértryggð skuldabréf í íslenskum krónum sem eru varin með eignasafni 

fasteignaverðbréfa (e. covered bonds). Verðbréfin þurfa að uppfylla skilyrði sem sett eru 

fram í reglugerðinni og ef þau gera það, þá eru þau talin veðhæf. Vextir bundnu 

innlánanna eru 0,25% hærri en vextir á viðskiptareikningum og heimilt er að innleysa þau 

innan 7 daga binditímans en þá gegn innlausnargjaldi. Eftir lokun markaða á þriðjudögum 

tilkynnir Seðlabankinn hvaða fjárhæð er í boði á uppboðinu. Þeir mótaðilar sem vilja taka 

þátt í uppboðinu bjóða í fjárhæð en hámarkstilboð er 60% af heildarfjárhæðinni. Ef 

samanlögð tilboð mótaðila fara yfir heildarfjárhæðina sem er í boði er skorið hlutfallslega 

jafnt niður hjá öllum (Seðlabanki Íslands, e.d.c). Uppboð veðlánanna geta farið fram með 

föstu verði eða þar sem heildarfjárhæð samninga er tilkynnt, en uppboð með föstu verði 

hefur verið venjan til þessa (Seðlabanki Íslands, 2008).  

3.4.2 Veðlán til 14 daga 

Mótaðilum Seðlabankans stendur líka til boða að sækja um veðlán til 14 daga á 

miðvikudögum. Þau viðskipti eru framkvæmd í sérstökum lauasfjárglugga og eru vextir á 

þeim 0,5% hærri en vextir á sjö daga veðlánum. Vextir 14 daga veðlána eru breytilegir og 

taka þeir mið af vaxtastigi Seðlabankans hverju sinni. Umsækjendur þessara veðlána 

verða að leggja fram hæfa tryggingu í formi verðbréfa, sem er sú sama og talað var um 

hér að ofan. Hámarksupphæð lánsins er fimm milljarðar króna og er aðilum sem eiga nú 

þegar bundin innlán í bankanum óheimilt að taka veðlán til 14 daga. Seðlabankinn hefur 

boðið upp á veðlán til 14 daga síðan í janúar 2022 (Seðlabanki Íslands, e.d.c). 

3.5 Kaup og sala á verðbréfum 
Seðlabanki Íslands hefur einnig heimild til þess að kaupa og selja ríkistryggð verðbréf 

og önnur trygg innlend verðbréf samkvæmt 20. gr. laga um Seðlabanka Íslands. Þar segir 

að til að ná markmiðum sínum um að stuðla að stöðugu verðlagi, fjármálastöðugleika og 

traustri og öruggri fjármálastarfsemi skv. 2. gr. kaupir Seðlabanki Íslands og selur 

ríkistryggð verðbréf og önnur trygg innlend verðbréf á markaði eða í beinum viðskiptum 

við lánastofnanir. Því er ljóst að Seðlabankanum er heimilt samkvæmt lögum að selja og 

kaupa verðbréf á frum- og eftirmarkaði til þess að ná markmiðum sínum (Arion banki, 

e.d.). Í maí árið 2020 hóf Seðlabankinn að kaupa skuldabréf ríkissjóðs á eftirmarkaði og 

var það í fyrsta sinn sem bankinn gerði það (Seðlabanki Íslands, 2020a). Kaupin fara fram 

með hefðbundnum hætti í gegnum viðskiptakerfi Nasdaq þar sem Seðlabankinn leggur 
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inn tilboð. Á hverjum ársfjórðungi tilkynnir bankinn fyrirfram um kaup á skuldabréfum 

fyrir ákveðna upphæð sem getur verið breytileg (Seðlabanki Íslands, 2020a). Markmið 

Seðlabankans með kaupum og sölu á verðbréfum er að hafa áhrif á langtímavexti. Ef 

tilgangur Seðlabankans væri að örva hagkerfið þá gæti hann sem dæmi keypt skuldabréf 

á markaði sem hafa langan líftíma, áhrifin myndu þá koma fram til lækkunar á 

langtímavöxtum (Arion banki, e.d.). Aftur á móti gæti Seðlabankinn selt skuldabréfin til 

þess að hækka langtímavexti og draga úr verðbólgu. Þetta stjórntæki virkar því í báðar 

áttir, bæði til hækkunar og lækkunar á langtímavöxtum. 

3.6 Viðskipti á gjaldeyrismarkaði 
Seðlabankinn getur einnig stundað viðskipti við viðskiptavaka á millibankamarkaði 

með gjaldeyri. Tilgangur þeirra viðskipta er að draga úr sveiflum eftir því sem 

Seðlabankinn telur þörf fyrir, auka dýpt eða bæta virkni markaðarins. Seðlabankinn 

tilkynnir viðskipti sín með gjaldeyri fyrirfram og eru þau í formi inngripa eða 

reglubundinna viðskipta. Krónum í umferð fjölgar þegar Seðlabankinn kaupir erlendan 

gjaldeyri en á móti fækkar þeim ef Seðlabankinn selur erlendan gjaldeyri. Sá þáttur sem 

gjaldeyrisviðskiptin hafa því áhrif á eru laust fé í umferð, ef Seðlabankinn grípur ekki til 

mótvægisaðgerða til að stýfa þau (Seðlabanki Íslands, e.d.c). 

3.7 Önnur stjórntæki 
Seðlabankinn hefur fleiri stjórntæki en þau sem hafa verið nefnd hér að ofan. Þau 

helstu eru lán til lengri og skemmri tíma gegn veðhæfri tryggingu, endurhverf viðskipti (e. 

repurchase agreements) eða REPO viðskipti, en það eru samningar á milli tveggja aðila 

um kaup eða sölu veðhæfra verðbréfa með kröfu um að samningurinn gangi til baka á 

fyrirfram ákveðnum gjalddaga, útgáfu markaðsbréfa í formi skuldabréfa eða víxla og að 

lokum bundin innlán til lengri og skemmri tíma (Seðlabanki Íslands, e.d.c).
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4 Miðlunarferli peningastefnunnar 

Helsta miðlunarleið peningastefnunnar er í gegnum fjármálakerfið og þær stofnanir 

sem starfa á því sviði eða betur þekkt sem fjármálafyrirtæki. Ástæðan fyrir því að 

seðlabankar geta með vaxtaákvörðunum sínum haft mikil áhrif á vaxtamyndun á markaði 

er að seðlabankar eru með einkarétt á prentun peninga, eða útgáfu peninga. Þetta fé 

kallast grunnfé (M0) og stendur það saman af seðlum og mynt í umferð og einnig 

innstæðum fjármálafyrirtækja á reikningum í Seðlabanka Íslands. Seðlabankinn getur því 

stjórnað vöxtum á grunnfé með því að auka eða draga úr framboði á útlánum sínum til 

fjármálafyrirtækja, og einnig haft áhrif á magn og verð lauss fjár í umferð. Seðlabanki 

Íslands reynir helst að hafa áhrif á vaxtamyndun á markaði með 7 daga bundnum 

innlánum (Þórarinn G. Pétursson, 2001). 

 Miðlunarferlinu, sem sjá má á mynd 3, má skipta í tvo flokka. Sá fyrri eru áhrifin 

sem fjármálafyrirtæki verða fyrir út frá ákvörðunum Seðlabankans um breytingar á 

stýrivöxtum, innstæðum eða kröfum um laust fé og sá seinni eru hvernig þessar 

ákvarðanir hafa áhrif á neyslu og viðskipti fólks í landinu. Þar sem fjármálafyrirtæki stunda 

bein viðskipti við Seðlabankann sjá þau um miðlun ákvarðana Seðlabankans til fólks og 

fyrirtækja sem aftur á móti geta einungis stundað viðskipti við bankana. Því getur einhver 

tími liðið frá því að Seðlabankinn tekur ákvörðun um breytingu á stýrivöxtum og þangað 

til hún skilar sér út í hagkerfið og byrjar að hafa áhrif. Væntingar um breytingu á 

stýrivöxtum eru oft til staðar hjá almenningi og oft eru spár um hvort hækkun eða lækkun 

þeirra muni verða á næstunni. Því breyta oft neytendur neyslumynstri sínu áður en 

breytingarnar eru kynntar og eru því áhrif breytinganna ekki alltaf alveg ljós. Til dæmis ef 

spáð er mikilli hækkun stýrivaxta munu fjárfestar færa fjárfestingar sínar úr 

áhættusömum fjárfestingum á hlutabréfamarkaði í öruggari ávöxtun á innlánum hjá 

bönkum og öfugt ef spáð er lækkun á stýrivöxtum (Þórarinn G. Pétursson, 2001).  

 Alla fylgniútreikninga má sjá í viðauka á bls. 50-60 og voru þeir framkvæmdir í 

Excel. Styrkleiki fylgnistuðla var metinn út frá Pearson reglunni þar sem veik fylgni er = 

<0,2 og sterk fylgni er = >0,8. 
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Mynd 3 Miðlunarferli peningastefnunnar 

Miðlunarferli peningastefnunnar  

 

(Heimild: Þórarinn G. Pétursson, 2001) 

4.1 Áhrif stýrivaxtabreytinga á skammtíma- og langtímavexti 
Þegar Seðlabankinn hækkar stýrivexti sjást áhrifin á skammtíma- og langtímavöxtum, 

gengi innlends gjaldmiðils, eignaverði og magni lauss fjár í umferð, en þó á mismunandi 

tíma. Áhrif breytingarinnar sjást strax á peningamarkaði þar sem stunduð eru viðskipti 

með skammtímaverðbréf, sem eru bréf með líftíma sem er styttri en eitt ár. 

Millibankavextir hækka fljótlega í kjölfar hækkunar stýrivaxta, en þó hækka þeir ekki allir 

jafn mikið. Vextir á skammtímaviðskiptaformum, eins og yfirdrætti og kreditkortalánum, 

hækka á sama tíma þar sem slík viðskipti eru fjármögnuð á peningamarkaði. Lengri tíma 

tekur fyrir breytingarnar að verða viðvart á skammtímalánum með fasta vexti heldur en 

breytilega vexti þar sem yfirleitt eru föstu vextirnir fastir í einhvern tíma (Þórarinn G. 

Pétursson, 2001).  

 Breytingar á stýrivöxtum eru lengur að koma í ljós á langtímanafnvöxtum og eru 

þær ekki eins ljósar. Hækkun stýrivaxta getur valdið hækkun jafnt sem lækkun 

langtímavaxta. Ástæðan fyrir því er að langtímavextir ráðast af væntingum markaðsaðila 

um þróun skammtímavaxta í framtíðinni og væntingar um verðbólgu eða verðhjöðnun. 

Þannig vega spár markaðsaðila um þróun hagkerfisins þyngra en stýrivaxtabreytingin 

sjálf, sérstaklega ef markaðsaðilar telja að breytingin sé nægilega mikil til þess að 
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verðbólga lækki í framtíðinni. Aftur á móti ef markaðsaðilar telja að hækkunin sé byrjunin 

á röð væntra hækkana stýrivaxta geta vextir á langtímalánum hækkað meira en 

skammtímavextir (Þórarinn G. Pétursson, 2001). Almennt séð ákvarðast raunvextir til 

langs tíma af því hve miklum auði einstaklingar vilja halda við gefið vaxtastig, þ.e. 

framboði sparnaðar, og vilja fyrirtækja til að leggja út í fjárfestingu að gefnu vaxtastigi, 

þ.e. eftirspurn eftir fjármagni (Seðlabanki Íslands, 2019). 

4.2 Áhrif stýrivaxtabreytinga á innlán, útlán og sparnað 

4.2.1 Áhrif stýrivaxtabreytinga á innlán 

Kerfislega mikilvægu bankarnir á Íslandi eru þrír, Arion banki, Landsbankinn og 

Íslandsbanki. Þessir þrír bankar sjá um mestar lánveitingar til almennings á Íslandi og eru 

þeir einnig með miklar fjárhæðir í innlánum frá fólkinu og fyrirtækjunum í landinu (Samtök 

fjármálafyrirtækja (SFF), 2020). Innlán er sá peningur sem fólk setur inn í bankann til þess 

að geyma og ávaxta hann. Bankarnir ákvarða vexti á innlánum út frá stýrivöxtum og er 

jákvæð fylgni á milli þeirra vaxta, eins og sjá má á mynd 4. Stýrivextir hafa ekki mikil áhrif 

á vaxtamun innlána og útlána en ef stýrivextir hækka, þá hækka innlánsvextir fljótlega í 

kjölfarið (Þórarinn G. Pétursson, 2001).  

Mynd 4 Verðtryggðir og óverðtryggðir útlánavextir viðskiptabanka, verðtryggðir innlánsvextir viðskiptabanka og stýrivextir 

Verðtryggðir og óverðtryggðir útlánavextir viðskiptabanka, verðtryggðir innlánsvextir 
viðskiptabanka og stýrivextir 

 

(Heimild: Seðlabnaki Íslands, e.d.g; Seðlabanki Íslands, 2022) 
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 Innlán skiptast í tvo flokka, skammtímainnlán og langtímainnlán. 

Skammtímainnlán eru innlán þar sem tími lánsins er frá einum degi til eins árs. Dæmi um 

skammtímainnlán væri debetkortareikningur þar sem veltan er mikil og hröð. Breytingar 

á vöxtum til skemmri tíma koma strax í ljós við breytingar á stýrivöxtum. Það er að segja, 

ef stýrivextir eru hækkaðir þá hækka skammtímainnlánsvextir nánast strax og ef 

stýrivextir eru lækkaðir þá lækka þeir einnig strax. Vextir á skammtímainnlánum með 

breytilega vexti taka hraðar við breytingum á stýrivöxtum heldur en innlán með fasta vexti 

(Þórarinn G. Pétursson, 2001).  

 Áhrif stýrivaxta á langtímainnlán eru ekki eins augljós og skammtímainnlán. 

Hækkun stýrivaxta getur bæði orsakað hækkun eða lækkun á vöxtum á langtímainnlánum 

þar sem langtímavextir ráðast aðallega af meðaltali núverandi skammtímavaxta og 

væntra skammtímavaxta í framtíðinni (Þórarinn G. Pétursson, 2001).  

 Veik neikvæð fylgni (r=-0,097) er á milli breytingar stýrivaxta og breytingar 

veltiinnlána og má rekja það til hvort innlánin séu til lengri eða skemmri tíma og hvort þau 

sé verðtryggð eða óverðtryggð. Á mynd 5 má sjá hvernig uppsöfnun innlána átti sér stað 

frá því að Covid-19 farsóttin hófst árið 2020 vegna minni neyslu og aukinnar óvissu í 

samfélaginu. 

Mynd 5 Stýrivextir og veltiinnlán  

Stýrivextir og veltiinnlán 

 

(Heimildir: Seðlabanki Íslands, e.d.g; Seðlabanki Íslands, 2022) 
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4.2.2 Áhrif stýrivaxtabreytinga á útlán 

Útlán eru þau lán sem bankar veita viðskiptavinum sínum til kaupa á fasteignum, 

lausafjármunum eða til almennrar neyslu. Vextir á þeim lánum eru háðir breytum eins og 

tíma lánsins, upphæð lánsins, útborgun og veði, en öll útlán eru verðlögð eftir stýrivöxtum 

Seðlabankans og verðskrá viðkomandi lánastofnunar. Við hækkun verðbólgu eru 

stýrivextir gjarnan hækkaðir til þess að minnka neyslu innanlands. Stýrivextir hafa þannig 

bein áhrif á fólkið í landinu og þá sérstaklega í gegnum útlán bankanna. Við hækkun vaxta 

á útlánum verður lántaka dýrari fyrir einstaklinga og velja þeir þá frekar að bíða með 

lántöku og ávaxta peninginn í staðinn. (Þórarinn G. Pétursson, 2001).  

 Þegar stýrivextir eru hækkaðir minnkar oft peningamagn í umferð í kjölfarið. Við 

það minnka innstæður í bönkum vegna hærra verðlags sem getur dregið úr útlánagetu 

þeirra nema þeir hafi aðgang að fjármagni annarstaðar frá. Þannig getur 

fjármögnunarkostnaður útlána bankanna aukist þar sem þeir þurfa að leita að dýrara og 

óskilvirkara fjármagni til þess að geta lánað almenningi. Vextir á útlánum hækka því í 

kjölfarið þar sem bankinn þarf að standa straum af vaxtagreiðslum til lánadrottna sinna 

og greiða rekstrarkostnað. Dvínandi útlánavilji bankanna hefur síðan í kjölfarið víðtæk 

áhrif á einstaklinga og fyrirtæki sem hafa einungis aðgang að fjármagni í gegnum bankana, 

sem á endanum getur leitt til mikillar óvissu og óstöðugleika í hagkerfinu (Þórarinn G. 

Pétursson, 2001). Á mynd 6 má sjá hvernig kröfuvirði útlána hreyfist í takt við breytingu 

stýrivaxta. Helsta sjónræna dæmið um það er lækkun stýrivaxta í ársbyrjun 2020 þar sem 

heimsfaraldurinn hófst og stýrivextir voru lækkaðir niður í 1%, með tilheyrandi aukningu 

á lántöku. Á árunum 2010 til 2015 var stór fjöldi útlána innlánsstofnana afskrifaður í 

kjölfar efnahagsáfallsins árið 2008 sem kemur fram sem neikvætt kröfuvirði útlána á 

mynd 6. 

 Mjög veik neikvæð fylgni (r=-0,024) er á milli breytingar á kröfuvirði útlána 

innlánsstofnana og breytingu stýrivaxta á milli mars 2009 til febrúar 2022. Þetta 

samræmist því sem fræðin segja um samband útlána og stýrivaxta, en sýnir þó að margir 

aðrir þættir en stýrivextir hafa áhrif á breytingu útlána hjá bönkum. 
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Mynd 6 Stýrivextir og kröfuvirði útlána 

Stýrivextir og kröfuvirði útlána 

 

(Heimildir: Seðlabanki Íslands, e.d.g; Seðlabanki Íslands, 2022) 

4.2.3 Áhrif stýrivaxtabreytinga á sparnað 

Áhrif stýrivaxta á sparnað almennings hefur beina tengingu við innlán banka þar sem 

mestallur sparnaður almennings er geymdur á sparnaðarreikningum hjá bönkum. Mikil 

verðbólga rýrir verðgildi peninga og er hægt að reikna raunávöxtun með jöfnu Fisher, þar 

sem raunvextir eru reiknaðir með því að deila nafnvöxtum með verðbólgu og bæta einum 

við hvorn lið. Þar sem verðbólga, stýrivextir og innlánsvextir haldast reglulega í hendur er 

hægt að gera ráð fyrir því að með hækkun stýrivaxta eykst sparnaður almennings, vegna 

hærri kostnaðar lántöku, og aftur á móti, ef lækkun á sér stað þá lækkar ávöxtun á sparifé 

almennings og leiðir það gjarnan til aukningar á neyslu. Helsta dæmið sem sýnir þessi áhrif 

er tímabilið þar sem Covid-19 farsóttin herjaði á Íslendinga, en þá voru stýrivextir lækkaðir 

niður í 0,75%, verðbólga var um 2% og fór vaxandi og neysla innanlands jókst mikið 

(Seðlabanki Íslands, 2020). Ástæðan fyrir þessu var að landamærum Íslands var lokað á 

tímabili árin 2020 og 2021 svo ekki var von á ferðamönnum á næstu misserum. Til þess 

að minnka áhrifin af farsóttinni á hagkerfið fór Seðlabankinn í röð lækkana stýrivaxta til 

þess að minnka hvatann fyrir almenning til að spara fé sitt, auka peningamagnið í umferð 

og auka fjárflæði á milli almennings og fyrirtækja innanlands. Á tímabili, þegar stýrivextir 



25 

voru sem lægstir, voru vextir á innlánum í bönkum nánast 0%. Eftirköst Covid-19 á 

hagkerfið koma greinilega fram í hækkun verðbólgu, hækkun stýrivaxta og hækkunar 

fasteignaverðs. Má þá vænta þess að almenningur ávaxti fé sitt frekar með innlánum en 

að nota hann í neyslu.  

 Mjög veik neikvæð fylgni (r=-0,036) er á milli breytingar stýrivaxta og breytingar 

óbundins sparifjár en aftur á móti er veik jákvæð fylgni (r=0,113) á milli breytingar 

stýrivaxta og breytingar bundins sparifjár sem þýðir að með hærri stýrivöxtum sparar 

almenningur frekar fé sitt til lengri tíma en að nýta það í neyslu. Breytingar á bundnu- og 

óbundnu sparifé má sjá á myndum 7 og 8. 

Mynd 7 Stýrivextir og bundið sparifé 

Stýrivextir og bundið sparifé  

 

(Heimildir: Seðlabanki Íslands, e.d.g; Seðlabanki Íslands, 2022) 
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Mynd 8 Stýrivextir og óbundið sparifé 

Stýrivextir og óbundið sparifé 

 

(Heimildir: Seðlabanki Íslands, e.d.g; Seðlabanki Íslands, 2022) 

4.3 Áhrif stýrivaxtabreytinga á fasteignaverð 
Eignaverð, og þá sér í lagi fasteignaverð, er einn mesti áhrifaþáttur verðbólgu á Íslandi. 

Lækkun stýrivaxta árin 2020 og 2021 urðu til þess að vísitala íbúðaverðs fór úr 642,4 

stigum í apríl 2020 í 810,2 stig í desember 2021 (Þjóðskrá, 2021), sem samsvarar um það 

bil 26% hækkun á 21 mánaða tímabili. Á milli janúar og febrúar árið 2022 mældist 12 

mánaða vegin hækkun húsnæðis á höfuðborgarsvæðinu 22,5%. Vegna hækkunin 

samanstendur af hækkun fjölbýlis, sem mældist 21,4%, og sérbýlis, sem mældist 26,8%. 

12 mánaða vegin árshækkun er nú komin á svipaðan stað og þegar mest lét árið 2017. 12 

mánaða hækkun sérbýlis hefur aftur á móti ekki verið meiri síðan í febrúar 2006 þegar 

hækkunin mældist 32% (Landsbankinn, 2022). Þar sem lán urðu ódýrari í kjölfar lækkunar 

stýrivaxta varð innganga fyrir fyrstu kaupendur inn á markaðinn auðveldari og gat 

almenningur fjármagnað kaup sín á ódýrari kjörum. Ýtti það verulega undir eftirspurnina 

eftir fasteignum og er það ein af meginástæðunum fyrir þessari miklu hækkun 

fasteignaverðs.  
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 Lækkun stýrivaxta ætti almennt að hækka fasteignaverð, eins og sést hefur á 

seinustu árum, þar sem aðgangur að fjármagni er auðveldari og fjármögnunarkostnaður 

fasteigna minnkar. Þannig eykst eftirspurnin eftir fasteignum og þar sem nýbygging íbúða 

á Íslandi er ekki mikil, helst framboðið nánast stöðugt. Hækkun á stýrivöxtum ætti að hafa 

öfug áhrif. Fjármögnun verður dýrari og greiðslubyrði kaupenda verður meiri þannig 

almenningur bíður með kaup á fasteignum og í kjölfarið minnkar eftirspurnin, sem ætti 

að hægja á hækkun fasteignaverðs. Í sumum tilfellum getur lækkun fasteignaverðs átt sér 

stað við lækkun stýrivaxta en þá eru aðrir þættir sem vega þungt inn í það eins og óvissa 

og aukin útgjöld (Þórarinn G. Pétursson, 2001).  

 Í lok árs 2021 setti fjármálastöðugleikanefnd Seðlabanka Íslands reglur um hámark 

greiðslubyrðar nýrra fasteignalána. Reglurnar segja til um hversu háa upphæð kaupendur 

mega nýta til mánaðarlegrar greiðslu af nýjum fasteignalánum og nema þær 35% af 

mánaðarlegum ráðstöfunartekjum, en 40% fyrir fyrstu kaupendur. 

Greiðslubyrðarhlutfallið er reiknað með því að deila mánaðarlegri greiðslubyrði 

fasteignalána með mánaðarlegum ráðstöfunartekjum lántaka (Seðlabanki Íslands, 2021). 

Reglurnar voru settar á til þess að sporna gegn frekari hækkun fasteignaverðs, varðveita 

fjármálastöðugleika, minnka áhættu kaupenda og draga úr kerfisáhættu til lengri tíma. 

Túlka má að með þessum aðgerðum telur Seðlabankinn að hækkun stýrivaxta muni ekki 

hafa nægileg áhrif á fasteignaverð til skemmri tíma litið og að lántaka kaupenda gæti haft 

slæmar afleiðingar fyrir hagkerfið í framtíðinni.  

 Miðlungs jákvæð fylgni (r=0,360) er á milli breytingar stýrivaxta og breytingar 

fasteignaverðs. Þó þarf að hafa í huga að fasteignaverð hefur hækkað mikið, sérstaklega 

á árunum 2020 til 2022, eins og sést á mynd 9.  
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Mynd 9 Stýrivextir og fasteignaverð 

Stýrivextir og fasteignaverð 

 

(Heimild: Seðlabanki Íslands, e.d.g; Þjóðskrá, 2022) 

4.4 Áhrif stýrivaxtabreytinga á laust fé og peningamagn 
Till lauss fjár flokkast fjáreignir sem auðvelt er að skipta yfir í peninga með stuttum 

fyrirvara og bera lága eða enga vexti. Laust fé, eins og reiðufé, ber því ekki vexti og fylgir 

kostnaður því að eiga reiðufé í staðinn fyrir innstæðu á bankabók. Reiðufé rýrnar meira 

heldur en innlán í banka þar sem engir vextir safnast á upphæðina, sem er hinn 

raunverulegi kostnaður. Með tímanum lækkar því verðgildi reiðufjársins því sem um 

nemur verðbólgu. Þannig er kominn hvati á bak við það að geyma peninginn frekar á 

bankabók heldur en í peningaskáp. Stýrivextir hafa því bein áhrif á laust fé og 

peningamagn í umferð. Þegar stýrivextir eru háir, sem getur bent til þess að hátt 

verðbólgustig sé til staðar, þá hækka innlánsvextir í bönkum sem í kjölfarið hvetur fólk til 

þess að leggja peninginn inn á bankabók og ávaxta hann þar. Með því lækkar magn 

reiðufjár í umferð (Þórarinn G. Pétursson, 2001). 
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 Veik neikvæð fylgni (r=-0,169) er á milli breytingar stýrivaxta og peningamagns í 

umferð (M1) sem gefur til kynna að við hækkun stýrivaxta minnkar peningamagn í 

umferð.   

Mynd 10 Stýrivextir og peningamagn í umferð (M1) 

Stýrivextir og peningamagn í umferð (M1) 

 

(Heimildir: Seðlabanki Íslands, e.d.g; Seðlabanki Íslands, 2022) 

4.5 Áhrif stýrivaxtabreytinga á verð hlutabréfa og skuldabréfa 

4.5.1 Áhrif stýrivaxtabreytinga á verð hlutabréfa 

Á seinustu tveimur árum hefur orðið mikil vakning hjá almenningi í viðskiptum með 

hlutabréf í skráðum fyrirtækjum og hafa viðskipti með íslensk hlutabréf stóraukist. 

Samkvæmt útskýringu Seðlabanka Íslands þá er hlutabréf ávísun á ákveðinn eignarhlut 

hluthafa í fyrirtæki sem rekið er sem hlutafélag (Seðlabanki Íslands, e.d.a). Covid-19 

farsóttin hefur ýtt undir þátttöku almennings á hlutabréfamarkaði vegna uppsafnaðs 

sparnaðar þar sem fólk gat t.d. ekki ferðast og vegna lágra innlánsvaxta. Heildarneysla 

almennings minnkaði einnig svo meiri fjármunir voru lausir fyrir fólk til að eyða í hlutabréf. 

Í upphafi faraldursins lækkaði Seðlabanki Íslands stýrivexti og hélt svo áfram að lækka þá 

í nokkra mánuði eftir það þar til þeir fóru lægst niður í 0,75%. Var þetta gert til þess að 
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auka neyslu innanlands og ýta undir hagkerfið þar sem von var á verðhjöðnun. Vextir á 

innlánum í bönkum lækkuðu gríðarlega þannig fólk fór að leita að betri leiðum til þess að 

ávaxta fjármuni sína.  

 Árið 2019 var daglegur meðalfjöldi viðskipta með hlutabréf 144. Árið 2020 jókst 

sú tala upp í 226 og árið 2021 fór hún upp í 404. Á sama tíma hækkaði dagleg 

meðalfjárhæð viðskipta með hlutabréf úr 2.476 milljónum króna árið 2019 í 4.286 

milljónir króna árið 2021. Gríðarleg fjölgun einstaklinga varð á markaðnum og jókst 

þátttaka á markaðnum um tæp 300% frá 2019 til 2021, eða úr 8.327 árið 2019 í 29.365 

árið 2021 (Baldur Thorlacius, 2022).  

 Breyting stýrivaxta getur haft margvísleg áhrif á hlutabréfaverð. Hækkun 

stýrivaxta ætti að hafa þau áhrif að verð á hlutabréfum lækkar þar sem áhættulaus 

ávöxtun í bönkum verður hærri og tekjuflæðið sem hlutabréfið veitir er afvaxtað með 

hærri langtímavöxtum en áður. Með hærri stýrivöxtum lækkar eftirspurnin eftir 

hlutabréfum, en (að öðru óbreyttu) magn hlutabréfa í umferð helst það sama sem að 

lokum kemur fram í lækkuðu verði þeirra. Aftur á móti getur verð hlutabréfa hækkað með 

hækkun stýrivaxta. Túlka þá markaðsaðilar að vaxtahækkunin bendi til þess að 

Seðlabankinn telji að í framtíðinni muni hagkerfið vaxa hraðar en gert var ráð fyrir. Í kjölfar 

þess hækkar þá hlutabréfaverð þar sem markaðsaðilar gera ráð fyrir meiri hagnaði og þar 

af leiðandi hærri arðgreiðslum. Þessi þáttur vegur þá þyngra í augum markaðsaðila heldur 

en vaxtaáhrifin í gegnum afvöxtunarþáttinn (Þórarinn G. Pétursson, 2001).  

 Á mynd 11 er búið að stilla upp stýrivöxtum Seðlabanka Íslands á móti þróun 

OMXI10 hlutabréfavísitölunnar. Tímabilið sem tekið er fyrir er frá 01.01.2009 til 

10.03.2022. Eftir skarpa dýfu í ársbyrjun 2020 út af Covid-19 varð gríðarleg hækkun á 

OMXI10 í kjölfarið. Erfitt er að segja nákvæmlega hvaða áhrif stýrivextir hafa á verð 

hlutabréfa vegna þess að mjög margar aðrar breytur mynda eftirspurn og framboð 

hlutabréfa, sem að lokum myndar verðið.  
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Mynd 11 Samanburður á stýrivöxtum og OMXI10 hlutabréfavísitölunni frá ársbyrjun 2009  

Samanburður á stýrivöxtum og OMXI10 hlutabréfavísitölunni frá ársbyrjun 2009  

 

(Heimildir: Keldan, e.d.c; Seðlabanki Íslands, e.d.g). 

Niðurstöður fylgnigreiningar sýnir fram á mjög veika jákvæða fylgni (r=0,022) milli 

breytingar stýrivaxta og breytingar OMXI10 hlutabréfavísitölunnar. Þessi niðurstaða 

styrkir þá ályktun að hlutabréfaverð myndast út frá öðru en stýrivöxtum eins og t.d. 

framtíðarhorfum um vöxt hagkerfisins. Einnig getur það bent til þess að markaðsaðilar 

eru búnir að taka út áhrif stýrivaxtabreytingarinnar áður en breytingin sjálf á sér stað. 

Orsök þess er að markaðsaðilar vita fyrirfram að peningastefnunefndin ætlar að taka 

ákvörðun um stýrivexti og oft hafa þeir spáð fyrir um hvort stýrivextir verði hækkaðir, 

lækkaðir eða þeim haldið eins. Ef stýrivextir eru t.d. hækkaðir um minna en það sem 

markaðsaðilar spáðu fyrir um eru líkur á að hlutabréfaverð hækki í kjölfarið. 

4.5.2 Áhrif stýrivaxtabreytinga á verð skuldabréfa 

Skuldabréf haga sér öðruvísi en hlutabréf þegar stýrivöxtum er breytt. Þar sem 

ríkisskuldabréf eru talin áhættulaus eign er horft á þau sem einn öruggasta 

fjárfestingarkost sem í boði er. Samband ávöxtunarkröfu og verðs skuldabréfsins þarf 
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sérstaklega að skoða þegar stýrivextir breytast, en eftir því sem ávöxtunarkrafan hækkar 

þá lækkar verð skuldabréfsins (Almenni lífeyrissjóðurinn, 2014).  

 Skuldabréf bera ákveðna nafnvexti, sem þýðir hversu há upphæð vaxta er greidd 

á gjalddaga. Þegar verð skuldabréfs er reiknað þarf að núvirða allar vaxtagreiðslur í 

framtíðinni ásamt greiðslu höfuðstólsins með ávöxtunarkröfu. Ávöxtunarkrafan á að 

endurspegla nokkurn veginn þá markaðsvexti sem í boði eru á markaðnum, en þó gerist 

það ekki alltaf. Til þess að finna nafnvirði ríkisskuldabréfs er fjárstreymið í framtíðinni fært 

til dagsins í dag, með öðrum orðum núvirt miðað við núgildandi markaðsvexti 

(Íslandssjóðir, e.d.).  

 Þegar stýrivextir eru lækkaðir þá lækka markaðsvextirnir sem í boði eru á 

peningamarkaði, þannig að ávöxtunarkrafa skuldabréfsins lækkar, sem hækkar verðið á 

móti. Þannig að nú er skuldabréfið núvirt með lægri ávöxtunarkröfu, sem þýðir að 

fjárstreymið í framtíðinni er meira virði. Aftur á móti þegar stýrivextir eru hækkaðir þá 

hækkar ávöxtunarkrafan, sem hefur þau áhrif að verðið á skuldabréfinu lækkar þar sem 

ávöxtunarkrafan hefur hækkað (Þórarinn G. Pétursson, 2001).  

 Hægt er að sjá þessi áhrif á myndum 12 og 13 þar sem annars vegar er tekin 

NOMXIBB óverðtryggð skuldabréfavísitala og hins vegar NOMXIREAL verðtryggð 

skuldabréfavísitala. Áhrifin sjást greinilega á báðum vístölunum á milli júní 2019 og júní 

2020 þegar stýrivextir eru lækkaðir í skrefum úr 4,5% í 1%. Þá hækkar NOMXIBB úr um 

það bil 1400 stigum í 1800 stig. Aftur á móti í lok tímabilsins sem tekið er fyrir sést hvernig 

báðar vísitölurnar og stýrivextir hækka á sama tíma. Þar kemur skörp hækkun á 

verðtryggðu skuldabréfunum sem hægt er að rekja til upphaf innrásar Rússa í Úkraínu og 

til þess að markaðsaðilar reyna að verja sig gegn hækkandi verðbólgu. Þau áhrif má rekja 

til þess að fjárfestar færa sig af óstöðugum (e. volatile) hlutabréfamarkaði og í öruggari 

fjárfestingar á skuldabréfamarkaði. 

 Veik neikvæð fylgni (r=-0,131) er á milli breytingar stýrivaxta og breytingar á 

NOMXIBB sem segir að með hækkun stýrivaxta lækkar verð óverðtryggðra skuldabréfa. 

Aftur á móti er veik jákvæð fylgni (r=0,105) á milli breytingar stýrivaxta og breytingar 

NOMXIREAL sem þýðir að við hækkun stýrivaxta hækkar verð verðtryggðra skuldabréfa 

þar sem fjárfestar eru að reyna að verja sig gegn hækkandi verðbólgu. 
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Mynd 12 Samanburður á prósentustigi stýrivaxta og NOMXIBB óverðtryggðrar skuldabréfavísitölu 

Samanburður á prósentustigi stýrivaxta og NOMXIBB óverðtryggðrar 

skuldabréfavísitölu 

 

(Heimildir: Keldan, e.d.a; Seðlabanki Íslands, e.d.g). 

Mynd 13 Samanburður á prósentustigi stýrivaxta og NOMXIREAL verðtryggðrar skuldabréfavísitölu 

Samanburður á prósentustigi stýrivaxta og NOMXIREAL verðtryggðrar skuldabréfavísitölu 

 

(Heimildir: Keldan, e.d.b; Seðlabanki Íslands, e.d.g). 
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4.6 Áhrif stýrivaxtabreytinga á væntingar almennings 
Fjármálamarkaðurinn er samsettur úr mörgum breytum sem hafa áhrif á flæði peninga 

og sjá markaðsaðilar um miðlun þeirra. Að því sögðu er hægt að áætla að til þess að hafa 

áhrif á fjármálamarkaðinn og hagkerfið þarf að hafa áhrif á þátttökuaðila markaðarins. 

Markmið peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands, samkvæmt lögum nr. 29/2019 um 

Seðlabanka Íslands, er að stuðla að stöðugu verðlagi, fjármálastöðugleika og traustri og 

öruggri fjármálastarfsemi. Til þess að peningastefnunefndin geti framfylgt settum 

markmiðum þarf hún að njóta trausts almennings og ákvarðanir hennar að vera 

trúverðugar. Því má segja að hlutverk peningastefnunefndarinnar sé ekki einungis aðhald 

á fjármálamarkaði heldur einnig ákveðin væntingastjórnun almennings (Þórarinn G. 

Pétursson, 2001). 

 Stærsti þáttur í ákvörðun langtímavaxta eru væntingar almennings um 

framtíðarþróun hagvaxtar og verðbólgu. Lokaáhrif ákvarðanna 

peningastefnunefndarinnar eru því í höndum almennings og hvernig hann tekur ákvörðun 

nefndarinnar um breytingu á stýrivöxtum. Peningastefnunefndin getur haft víðtæk áhrif 

á viðhorf almennings til breytingarinnar með orðalagi yfirlýsingar nefndarinnar þegar 

tilkynnt er um ákvörðun um stýrivexti, tímasetningu breytingarinnar eða ástæðu 

breytingarinnar og geta því breytingar á væntingum almennings haft áhrif á hegðun hans, 

væntingar um þróun atvinnu, sölu eða hagnað fyrirtækja. Þetta hefur síðan áhrif á 

ákvarðanir einstaklinga og fyrirtækja sem skilar sér síðan í breyttu hegðunarmynstri á 

fjármálamarkaðnum með tilheyrandi breytingum á neyslu. Þessi áhrif koma stundum 

fram áður en tilkynnt er hver breyting stýrivaxta verður, svo lengi sem Seðlabankinn hefur 

gefið út að hann ætli að tilkynna breytingar á stýrivöxtum (Þórarinn G. Pétursson, 2001). 

Sem dæmi getur almenningur túlkað hækkun stýrivaxta sem aðgerð til þess að hægja á 

hagkerfinu vegna of mikils vaxtar eða að spáð er miklum hagvexti á komandi misserum. 

Viðbrögðin við þessum tveimur sviðsmyndum eru mismunandi og geta viðbrögðin við fyrri 

sviðsmyndinni komið fram í minni neyslu almennings, lækkun á hlutabréfamarkaði eða 

minni lántöku. Viðbrögð seinni sviðsmyndarinnar ættu ekki að vera mikil og ef 

almenningur telur miklar líkur á hagvexti gæti neysla og lántaka aukist, en að öllum 

líkindum helst hún eins. Lækkun stýrivaxta hefur yfirleitt þau áhrif að neysla og lántaka 

eykst þar sem vextir á innlánum lækka. Þá er meira virði að eyða peningnum um leið og 

kaupa vörur eða þjónustu. Eins og sést á mynd 11, þegar stýrivextir voru lækkaðir um mitt 
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ár 2020, jókst þátttaka á hlutabréfamarkaði mikið og má rekja þá breytingu til væntinga 

almennings um lága vexti í framtíðinni ásamt mikillar óvissu. Þannig varð tilfærsla á 

fjármagni af sparnaðarreikningum með lága vexti í bönkum og inn á hlutabréfamarkaðinn 

þar sem vænta mátti hærri ávöxtunar þar.  

 Erfitt er að segja nákvæmlega hvaða áhrif peningastefnunefndin hefur á 

væntingar almennings og eru þær breytilegar frá einum tíma til annars. Þættir eins og 

óvissa, verðbólga og þróun annarra hagkerfa á heimsvísu getur haft áhrif á væntingar 

almennings til framtíðarþróunar hagkerfisins á Íslandi (Þórarinn G. Pétursson, 2001). Hafa 

ber þó í huga að á peningastefnunefndinni hvílir mikil ábyrgð gagnvart almenningi og ber 

henni að gæta varúðar í öllu því efni sem hún gefur út til þess að áætlanir hennar komi 

sem skýrast og skilmerkilegast fram.  

4.7 Áhrif stýrivaxtabreytinga á gengi innlends gjaldmiðils 
Hagkerfið á Íslandi er með þeim smærri á heimsvísu og eru því sveiflur í gengi íslensku 

krónunnar miklar. Helstu áhrifaþættir gengisbreytinga eru breytingar á gengi erlendra 

gjaldmiðla en þó hafa ákvarðanir Seðlabankans áhrif á gengi íslensku krónunnar. 

Seðlabankinn hefur áhrif á gengi krónunnar með vaxtabreytingum sínum en erfitt er að 

gera grein fyrir nákvæmum áhrifum þeirra þar sem væntingar um innlenda og erlenda 

þróun vaxta og verðbólgu vegur þyngra en vaxtabreytingarnar sjálfar (Þórarinn G. 

Pétursson, 2001).  

 Hækkun vaxta Seðlabankans, í hlutfalli við sambærilega vexti erlendis, ætti að 

leiða til þess að gengi íslensku krónunnar styrkist þar sem fjáreignir innanlands eru orðnar 

arðsamari en svipaðar fjáreignir erlendis, að öðru óbreyttu. Eftirspurn eftir innlendum 

gjaldmiðli eykst á sama tíma í samræmi við verðhækkun hans. Gengishækkunin ætti að 

vera svo mikil að í kjölfar hennar telja fjárfestar sig jafn vel setta hvort sem þeir fjárfesta 

innanlands eða erlendis. Gengi innlends gjaldmiðils veikist yfirleitt við hækkun nafnvaxta 

þar sem hækkunin bendir til aukinna verðbólguvæntinga. Fjárfestar líta þá á það að 

verðbólgan rýri verðgildi krónunnar. Í kjölfarið fylgir gengislækkun þar sem fjárfestar selja 

krónur til þess að lágmarka gengistap sitt í framtíðinni. Aukning framboðs innlenda 

gjaldmiðilsins lækkar því verð hans í samræmi við lögmál framboðs og eftirspurnar. 

Eftirspurnin minnkar en framboðið eykst, sem leiðir til gengislækkunar. Því getur 

vaxtahækkun Seðlabankans orsakað lækkun gengis innlends gjaldmiðils ef hún er ekki 
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nógu mikil til að vega upp auknar verðbólguvæntingar þannig að raunstýrivextir bankans 

hafa í raun lækkað, þrátt fyrir vaxtahækkunina (Þórarinn G. Pétursson, 2001).  

 Veik jákvæð fylgni (r=0,266) er á milli breytingar stýrivaxta og breytingar 

raungengis íslensku krónunnar sem gefur til kynna að raungengi hækkar þegar hækkun 

stýrivaxta á sér stað. 

Mynd 14 Stýrivextir og raungengi íslensku krónunnar 

Stýrivextir og raungengi íslensku krónunnar 

 

(Heimidlir: Seðlabanki Íslands, e.d.g; Seðlabanki Íslands, 2022) 

4.8 Áhrif stýrivaxtabreytinga á verðbólgu 
Eitt af meginhlutverkum stýrivaxta er að halda verðbólgu hjá settu 

verðbólgumarkmiði. Verðbólga er skilgreind samkvæmt Seðlabanka Íslands (e.d.g) sem 

12 mánaða breyting á vísitölu neysluverðs eða viðvarandi hækkun almenns verðlags yfir 

ákveðinn tíma. Það felur í sér að eftir því sem tímanum líður þá minnkar kaupmáttur fólks 

og minna magn af þjónustu og vörum fæst fyrir hverja krónu. Ekki er þar átt við hækkanir 

á einstaka vörum eða vegna einstakra atburða eins og skattabreytinga. Vísitala 

neysluverðs er reiknuð mánaðarlega af Hagstofu Íslands þar sem tekin er fyrir ákveðin 
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neyslukarfa, sem ákveðin er út frá útgjaldarannsókn sem Hagstofa Íslands framkvæmir, 

sem inniheldur mismunandi vörur og þjónustu.  

 Hækkun stýrivaxta bendir yfirleitt til þess að verðbólga sé komin út fyrir skilgreind 

efri mörk Seðlabankans, eða 2,5% verðbólgumarkmiðið lagt saman við 1,5% vikmörkin, 

samtals 4% eða hærri. Samkvæmt öllu ætti hluti einstaklinga og fyrirtækja að draga úr 

útgjöldum sínum til fjárfestinga og neyslu við hækkun stýrivaxta. Í kjölfarið dragast 

heildarútgjöld saman og því fylgir samdráttur í heildareftirspurn í hagkerfinu. Einkaneysla 

einstaklinga minnkar, lántaka minnkar, fjárfestingar minnka og þá sér í lagi áhættusamari 

fjárfestingar, sem hefur þau áhrif að eftirspurn eftir vörum, fasteignum og verðbréfum 

lækkar með þeim afleiðingum að verðið lækkar. Á sama tíma verður hliðrun á eftirspurn 

einstaklinga, sem lýsir sér í því að þeir versla meira af innfluttri vöru heldur en innlendri 

framleiðslu þar sem hækkun innlends gjaldmiðils verður til þess að innflutt vara verður 

hlutfallslega ódýrari en innlend framleiðsla. Á sama tíma draga fyrirtæki úr útgjöldum 

sínum með því að minnka birgðir, fresta viðhaldsverkefnum og fresta arðgreiðslum til 

hluthafa. Þá fara einstaklingar sem urðu ekki fyrir beinum áhrifum hækkunar stýrivaxta 

að finna fyrir áhrifunum. Eftirspurn eftir vörum minnkar sem minnkar þörf á vinnuafli í 

framleiðslu, þannig að ráðstöfunartekjur starfsmanna lækka. Smátt og smátt fara áhrif 

breytinga á stýrivöxtum að verða ljósari í hagkerfinu og að lokum hægja þær á hagvexti 

og í kjölfarið minnkar verðbólga. Óbeinu eftirspurnaráhrifin vega því þyngra í lækkun 

verðbólgu heldur en beinu áhrif stýrivaxtabreytingarinnar (Þórarinn G. Pétursson, 2001). 

 Framleiðsluspenna og -slaki er mikilvæg stærð fyrir vænta verðbólgu í framtíðinni 

og getur gefið góða vísbendingu um þróun hagkerfisins. Eftirspurnaráhrifin, sem rætt var 

um hér að ofan, vinna í gegnum framleiðsluspennu eða -slaka hagkerfisins (e. output gap). 

Framleiðsluspenna/-slaki er einfaldlega mismunur raunverulegs eftirspurnarstigs og 

framleiðslugetu hagkerfisins, þ.e. þess framleiðslustigs þar sem innlend fyrirtæki eru að 

starfa við eðlilega nýtingu framleiðsluþátta. Framleiðsluspenna myndast þegar innlend 

eftirspurn er meiri en framleiðslugeta hagkerfisins, sem gerir það að verkum að þau vinna 

við hærra framleiðslustig en það sem telst eðlilegt. Hluti af þessum áhrifum skilar sér út í 

hagkerfið í gegnum hærra verðlag og hærri launakostnað og skapast þar með 

verðbólguþrýstingur. Á hinn bóginn léttir framleiðsluslaki í hagkerfinu á verðbólgu og 

launakostnaði. Framleiðsluspennu fylgir ríkulega verðbólga og getur hækkun stýrivaxta 
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því myndað framleiðsluslaka, sem lækkar síðan verðbólguna (Þórarinn G. Pétursson, 

2001).  

 Margir þættir hafa áhrif á verðbólgu, bæði til lækkunar eða hækkunar. Þrátt fyrir 

að verðbólga sé há þýðir það ekki að hún sé óstöðug heldur þýðir það að henni fylgir mikill 

kostnaður. Há verðbólga er kostnaðarsöm fyrir þjóðfélög og kemur sá kostnaður fram 

meðal annars í formi skattlagningar og hárra vaxta (Þórarinn G. Pétursson, 2001). Að 

þessu sögðu er því mikilvægt að peningastefnunefndin haldi verðbólgu ekki einungis 

stöðugri heldur einnig lágri, til þess að minnka samfélagslegan kostnað hennar, óvissu og 

neikvæð áhrif á hagkerfið. Til þess að ná því markmiði þarf stefna 

peningastefnunefndarinnar að vera skýr og trúverðug í augum almennings ásamt því að 

verðbólguvæntingar endurspegli verðbólgumarkmið Seðlabankans. 



39 

5 Miðlunarferli peningastefnunnar út í hagkerfið 

Áhrifum peningastefnunnnar má skipta í tvennt, skammtíma- og langtímaáhrif. Með 

skammtímaáhrifum er átt við að með breytingu á stýrivöxtum sjást áhrifin strax eða eftir 

stuttan tíma. Langtímaáhrifin eru óljósari og getur tekið allt að 6 mánuði upp í 1,5 ár fyrir 

þau að koma almennilega í ljós og byrja að hafa áhrif á hagkerfið. Þeir þættir sem fjallað 

var um í þriðja kafla eru allir á aðskildum mörkuðum en þó samtvinnast þeir allir saman á 

einhvern máta, en flestir þeirra tengjast í gegnum fjármálafyrirtækin á Íslandi. Breyting á 

stýrivöxtum hefur keðjuverkun á alla þessa þætti sem að skilar sér að lokum í lækkun eða 

hækkun verðbólgu, eins og sýnt er á mynd 3. Hafa ber þó í huga að í hvert skipti sem 

stýrivöxtum er breytt eru markaðsaðstæður einstakar og ástæða breytingarinnar önnur 

en áður. Því er ekki hægt að segja nákvæmlega hvenær áhrifin koma fram en hægt er að 

áætla hvenær þau ættu að koma fram á mörkuðum og hafa áhrif á hagkerfið. Tíminn sem 

það tekur fyrir breytingu stýrivaxta að koma í ljós er því háður mikilli óvissu og öðrum ytri 

áhrifum (Þórarinn G. Pétursson, 2001).  

 Það fyrsta sem gerist áður en stýrivöxtum er breytt er að hluti almennings gerir 

ráð fyrir breytingunni, ef þeir hafa séð hana fyrir, og breyta mögulega 

fjárfestingaákvörðunum sínum fyrirfram (Þórarinn G. Pétursson, 2001). Ef von er á 

hækkun stýrivaxta gætu fjárfestar fært fjárfestingar sínar úr skuldabréfum í hlutabréf, þar 

sem ávöxtunarkrafa skuldabréfa hækkar og verðið í kjölfarið lækkar vegna neikvæðrar 

fylgni verðs og ávöxtunarkröfu skuldabréfa (Almenni lífeyrissjóðurinn, 2014). 

Áhættufælnir fjárfestar gætu fært fjárfestingar sínar í hlutabréfum í innlán í bönkum þar 

sem hærri áhættulausrar ávöxtunar er að vænta í bönkum. Þessar tilfærslur ættu að hafa 

lítil sem engin áhrif á hagkerfið í heild vegna smæðar hóparins sem sér þessar breytingar 

fyrirfram.  

 Eftir hækkun stýrivaxta sjást áhrifin fyrst á verði fjáreigna á peningamarkaði og á 

skammtímavöxtum. Í kjölfarið breytist gengi innlends gjaldmiðils, hlutabréfa og 

langtímaskuldabréfa með tilheyrandi færslu á fjármagni. Verð á skammtímaverðbréfum 

hækkar strax þar sem flest þeirra eru fjármögnuð á peningamarkaði en hækkun þeirra fer 

meðal annars eftir líftíma bréfsins og hversu tíð viðskipti með bréfið eru. Verð hlutabréfa 
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og skuldabréfa hækkar eftir lækkun stýrivaxta vegna hærri væntrar ávöxtunar í 

verðbréfum heldur en á innlánum eða öðrum áhættulausum fjárfestingarkostum 

(Þórarinn G. Pétursson, 2001).  

 Töluverðan tíma tekur fyrir breytingu stýrivaxta að hafa áhrif útgjaldaákvarðanir 

einstaklinga og fyrirtækja. Þar sem það tekur þónokkurn tíma fyrir stýrivaxtabreytingu að 

hafa áhrif á langtímalán þá breytist greiðslubyrði einstaklinga ekki strax en til þess að 

einstaklingar breyti útgjaldaákvörðunum sínum þarf meðal annars greiðslubyrði lána 

þeirra að breytast. Þannig má áætla að það taki lengri tíma fyrir stýrivaxtabreytingu að 

hafa áhrif á útgjöld almennings heldur en áhrif á langtímalán. Þegar horft er til 

ráðstöfunartekna þá geta áhrifin tekið tíma að koma í ljós og yfirleitt gerist það eftir að 

nýtt jafnvægi myndast í útgjaldaákvörðunum einstaklinga, en þá hafa útgjaldaákvarðanir 

einstaklinga áhrif á störf og framleiðslu í landinu. Með minni eftirspurn verður minni sala 

hjá verslunum, sem leiðir til uppsöfnun birgða, sem leiðir til minni eftirspurnar eftir 

birgðum frá framleiðendum sem að lokum hefur áhrif á laun starfsmanna (Þórarinn G. 

Pétursson, 2001). 

 Samkvæmt rannsóknum sem framkvæmdar hafa verið af Seðlabanka Englands 

(1999) og Viñals og Vallés (1999) í iðnríkjum fer breyting stýrivaxta að hafa áhrif á innlenda 

eftirspurn eftir u.þ.b. hálft ár og að hún sé komin að fullu fram í hagkerfinu eftir u.þ.b. 1-

1,5 ár. Rannsóknirnar náðu einnig til innlendrar verðbólgu og kom í ljós að breyting 

stýrivaxta byrjar að hafa áhrif á innlenda verðbólgu eftir u.þ.b. ár frá vaxtabreytingunni 

og að áhrifin sé að fullu komin fram í hagkerfinu eftir u.þ.b. 1,5-2 ár. Á Íslandi eru 

tímatafirnar þær sömu og í öðrum löndum. Áhrif stýrivaxtabreytingar fer fyrst að gæta 

eftir u.þ.b. hálft ár frá breytingu vaxta og eru þau komin að fullu fram í hagkerfinu eftir 

u.þ.b. eitt ár. Breytingin fer að hafa áhrif á verðbólgu eftir um 1,5 ár og er því miðlunartími 

peningastefnunnar út í verðbólguna töluvert styttri en í öðrum löndum. Líkleg ástæða 

fyrir því eru beinu áhrifin sem gengi krónunnar hefur á innlenda verðbólgu í gegnum 

innflutningsverðlag (Þórarinn G. Pétursson, 2001). Í töflu 1 eru dregnar saman upplýsingar 

um tímatöf mismunandi þátta hagkerfisins við breytingu stýrivaxta.  
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Tafla 1 Samantekt tímatafar frá stýrivaxtabreytingu og þar til áhrifa fer að gæta 

Samantekt tímatafar frá stýrivaxtabreytingu og þar til áhrifa fer að gæta 

Þáttur Tími þar til áhrifa fer að gæta 
Skammtímavextir Samstundis 

Langtímavextir 1/2-1 ár 
Útlán* 0-1 ár 
Innlán* 0-1 ár 

Sparnaður 0-1 ár 
Eignaverð 3-6 mánuðir 
Laust fé 0,5-1 ár 

Peningamagn 0,5-1 ár 
Hlutabréf Samstundis 

Skuldabréf Samstundis 
Væntingar almennings - 

Gengi innlends gjaldmiðils 3-6 mánuðir 
Verðbólga 1-2 ár 

 

Athugasemd: *fer eftir tíma lánsins (langtíma eða skammtíma) og hvort vextir eru 

fastir eða breytilegir 

 

 Dæmin sem tekin voru hér að ofan eru einungis dæmigerð viðbrögð hagkerfisins 

við breytingu á stýrivöxtum á venjulegum tímum. Tíminn sem það tekur fyrir breytingu 

stýrivaxta að byrja að hafa áhrif á hagkerfið á Íslandi er háður mikilli óvissu og eru 

markaðsaðstæður breytilegar í hvert sinn. Atriði eins og staða hagkerfisins, væntingar 

almennings og trúverðugleiki peningastefnunnar á Íslandi vega þungt á lengd 

tímatafarinnar (Þórarinn G. Pétursson, 2001). 
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6 Umræða 

Seðlabanki Íslands býr yfir öflugum stjórntækjum til þess að ná verðbólgumarkmiði 

sínu og hefur hann lagalega heimild til þess að beita þeim. Ákvörðun stýrivaxta er eitt af 

betri tækjunum sem Seðlabankinn getur notað til þess að hafa áhrif á skammtímavexti og 

á hagkerfið til lengri tíma en aftur á móti eru kaup og sala bankans á verðbréfum á 

eftirmarkaði sterkasta tækið til þess að hafa áhrif á langtímavexti. Stýrivöxtum er yfirleitt 

breytt í litlum þrepum, 0,25-0,5%, og eins og Þórarinn G. Pétursson (2001) nefndi í sinni 

grein eru áhrifin nokkuð lengi að koma fram í raunverulegum breytingum í hagkerfinu. 

Kaup og sala Seðlabankans á skuldabréfum er þó leið bankans til þess að hafa bein áhrif 

á skuldabréfamarkaðinn og knýja fram breytingar nánast samstundis samkvæmt 

minnisblaði greiningardeildar Arion banka (e.d.). Með því að nýta stýrivexti og 

skuldabréfakaup og -sölu saman getur Seðlabankinn stjórnað hagkerfinu á skilvirkari máta 

þar sem hann getur brugðist við hraðar og haft áhrif fljótar. Seðlabankinn hefur haft 

heimild til að kaupa og selja skuldabréf síðan verðbólgumarkmiðið var sett árið 2001 en 

byrjaði einungis að nýta sér það tæki árið 2020. Mögulegar ástæður fyrir því voru til að 

minnka efnahagsáhrif Covid-19 á íslenska hagkerfið eða að Seðlabankinn hafi aldrei 

fundið fyrir þörf á því að skipta sér af skuldabréfamarkaðnum á Íslandi. 

 Erfitt er að gera grein fyrir raunáhrifum stýrivaxta á hagkerfið, eins og Þórarinn G. 

Pétursson (2001) nefndi oft í sinni grein, og mismunandi þætti þess, en þó geta spár og 

rannsóknir aðstoðað við að áætla hvað gæti gerst við hækkun eða lækkun þeirra. 

Raunhagkerfi eru mjög flókin og standa þau saman af gríðarlegum fjölda breyta, bæði 

innlendum og erlendum, sem allar geta haft áhrif á hver aðra. Mismunandi hagkerfi 

samtvinnast m.a. í gegnum innflutning, útflutning og pólitík og sjást áhrifin af því hvað 

mest í kjölfar Covid-19 þar sem aðfangakeðjur rofnuðu og innrásar Rússa í Úkraínu þar 

sem minnkun útflutnings á korni frá Úkraínu hækkaði verð þess á heimsmarkaði. Ísland 

er gríðarlega háð innflutningi og útflutningi og getur því gengi íslensku krónunnar haft 

mikil áhrif á rekstur innlendra fyrirtækja. Því er mikilvægt að peningastefnunefnd 

Seðlabanka Íslands reyni að koma í veg fyrir miklar skammtímasveiflur á gengi íslensku 

krónunnar en á sama tíma halda verðbólgu innan settra markmiða.  
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 Erfitt er að segja til um hvort peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands sé með nægt 

aðhald í peningamálum á Íslandi þar sem íslenska hagkerfið er í stöðugri þróun og þörfin 

fyrir aðgerðir í peningamálum er breytileg hverju sinni. Merki eru um að umsvif 

Seðlabankans í viðskiptalífinu séu að aukast og má rekja það til efnahagshrunsins árið 

2008 þar sem Seðlabanki Íslands var ekki með nógu mikið aðhald í efnahagsmálum í formi 

eftirlits og varúðarráðstafana. Til dæmis hóf Seðlabanki Íslands að kaupa skuldabréf á 

eftirmarkaði árið 2020 og með því fór hann að hafa bein áhrif á skuldabréfamarkaðinn og 

verð skuldabréfa. Einnig sameinaðist Fjármálaeftirlitið Seðlabanka Íslands í byrjun árs 

2020 eftir að umræður um það hófust í kjölfar hrunsins árið 2008. Þannig er Seðlabanki 

Íslands orðinn bæði eftirlitsaðili á fjármálamörkuðum og á sama tíma þátttakandi á þeim.  

 Óljóst er hvort núverandi aðhald Seðlabankans í peningamálum sé nógu mikið þar 

sem mat á slíku byggir á þróun verðbólgu og efnahags í framtíðinni. Ef horft er til baka á 

verðbólgu yfir tímabilið sem tekið var fyrir í þessari ritgerð má segja að Seðlabankinn hafi 

haft nægt aðhald í peningamálum á því tímabili. Seðlabankanum tókst að minnka 

verðbólgu um tæp 17% á árunum 2009 til 2011, úr 18,6% í 1,8%. Síðan þá hefur 

verðbólgan að mestu verið innan verðbólguviðmiðs Seðlabankans, eða á milli 1-4%, með 

tveimur frávikum á árunum 2011 til 2013 og 2021 til 2022.
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7 Lokaorð 

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur haft í nægu að snúast síðustu þrjú árin 

á meðan Covid-19 farsóttin herjaði á Ísland. Mögulega hefur það verið ákveðin vakning 

bæði fyrir almenning og peningastefnunefndina sjálfa að sjá ákvarðanir 

peningastefnunefndarinnar hafa svo hraðvirk áhrif á hagkerfið í rauntíma. 

Markaðsaðstæður á þessum tíma voru fordæmalausar svo auðvelt er að segja eftir á 

hvaða leið hefði verið best. Á heildina litið tókst peningastefnunefndinni að halda 

efnahags- og viðskiptalífinu frekar eðlilegu þrátt fyrir fordæmalausar aðstæður í 

samfélaginu. Það sem er helst hægt að setja spurningarmerki við er þróun stýrivaxta og 

aðhald peningastefnunefndarinnar eftir að öllum samkomutakmörkunum var aflétt 25. 

febrúar 2022. Miklar hækkanir stýrivaxta eru í kortunum og mikill órói er á 

hlutabréfamarkaðnum og á fasteignamarkaðnum. Ferðamannastraumurinn til Íslands er 

hafinn að nýju og lífið aftur komið í eðlilegar horfur eftir skrítin tvö ár, verðbólga er 6,7% 

en stýrivextir eru einungis 2,75%. Spár eru á lofti um að verðbólga muni fara hækkandi 

næstu mánuði og telja sumir að hún gæti náð allt að 10% árið 2023 en eins og sést á mynd 

1 raungerðust verstu verðbólguspár Seðlabankans fyrir árið 2021. Verðbólga í lok árs 2021 

var 5,1% og jókst í 5,7% í byrjun árs 2022. Það verður áhugavert að fylgjast með þróun 

stýrivaxta á næstu 18 mánuðum og sjá hvernig peningastefnunefndinni gengur að vinna 

úr eftirköstum Covid-19. Ljóst er að grípa þarf til töluvert harðari aðgerða ef halda á 

verðbólgunni niðri.  
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Viðauki 

 Vegna stærðar og fjölda gagnanna sem notuð voru við gerð myndanna hefur 

höfundur í samráði við leiðbeinanda ákveðið að setja gögnin ekki inn í viðauka, önnur en 

þau sem sjást á næstu tveimur blaðsíðum. Ef óskað er eftir gögnunum er hægt að hafa 

samband við höfund í email ssj35@hi.is. 
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