
 

 

Verðbólga í takt við verðbólgumarkmið Seðlabankans (2,5%) 

Á milli ríkisstjórnar og Seðlabanka Íslands er í gildi sérstakur samningur sem kveður á um forsendur 

peningamálastjórnunar þar sem kveðið er á um að verðbólgumarkmiðið sé 2,5%. Jafnframt eru ákvæði 

um við hvaða aðstæður og hvernig Seðlabanki muni bregðast við, fari verðbólgan yfir eða langt undir 

þetta markmið í formi frávika. Eðli málsins samkvæmt er þessi stefna hornsteinn samkomulags 

stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins. Ástæðan er einföld. Ef launafólk getur ekki treyst því að 

ríkisstjórn og Seðlabanki standi við þetta markmið er vandséð hvernig hægt verði að gera kjarasamninga 

á þeim grunni. Hafa verður í huga, að verðbólguvæntingar fjármálamarkaðarins til næstu 5-10 ára hafa 

legið mjög hátt undanfarin misseri eða á bilinu 4,5-5,2%. Verðbólguspár greiningardeilda og hagdeildar 

ASÍ gera ráð fyrir því að verðbólga í lok næsta árs verði mikil, eða um og yfir 4% miðað við þekktar 

forsendur. Bregðist stjórnvöld ekki við aukinni verðbólgu með raunhæfum aðgerðum verður 

verkalýðshreyfingin að setja verðbólguvæntingarnar sem grundvöll kjarasamninga sinna. Seðlabankinn 

hefur ítrekað lýst þeirri skoðun sinni að meginorsök verðbólgunnar sé veik staða íslensku krónunnar, en 

þrátt fyrir gjaldeyrishöft hefur krónan sveiflast mikið, en almennt verið að veikjast. 

Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er víða talað um mikilvægi ,,stöðugleika‘‘ og ,,lágrar verðbólgu‘‘. Veigamest 

í því sambandi er auðvitað umgjörð og virkni peningastefnunnar, í yfirlýsingunni segir m.a.: 

,,Við mótun nýrrar umgjarðar fyrir peningastefnuna, sem nú stendur yfir, þarf að taka tillit til þessara aðstæðna. 

Finna þarf ásættanlega lausn sem tryggir í senn stöðugt verðlag og fjármálastöðugleika. Nýbirt skýrsla 

Seðlabankans er mikilvægt innlegg í þessa umræðu en þar kemur skýrt fram að nýrri peningastefnu þurfa að fylgja 

aukin stjórntæki til að tryggja þjóðhagsvarúð. Gildir þá einu hvort peningastefnan verður mótuð á grunni 

fastgengisfyrirkomulags eða með öðrum hætti. Boðað er samráð við aðila vinnumarkaðarins um mótun nýrrar 

peningastefnu og við endurskoðun laga um Seðlabanka Íslands.‘‘ 

Yfi rlýsing ríkisstjórnarinnar í tengslum við gerð kjarasamninga 5. maí 2011. Bls. 2. 

Umrætt samráð um mótun nýrrar peningastefnu var ekki sett í gang fyrr en seint á síðasta vetri og skilaði 

þverpólitísk nefnd með aðild ASÍ og SA niðurstöðu í byrjun október: 

,,Á starfstíma sínum hefur nefndin náð góðum samhljómi.  Í ljósi þess að margháttuð fagleg vinna sem þarfnast 

umfjöllunar og snertir verkefni nefndarinnar er að koma fram um þessar mundir eða alveg á næstunni telur nefndin 

æskilegt að henni gefist meiri tími til að sinna því samráði sem henni er ætlað.  Nefndarmenn telja mikilvægt að 

stefna í gengis- og peningamálum njóti skilnings og stuðnings - á Alþingi, hjá aðilum vinnumarkaðarins og meðal 
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þjóðarinnar.  Nefndarmenn lýsa sig reiðubúna til að halda áfram og undirbúa tillögur í gengis - og peningamálum 

og kynna sér þær greiningar og niðurstöður sem fram hafa komið og væntanlegar eru á næstunni varðandi málið. ‘‘ 

 

Ski labréf samráðsnefndar um mótun gengis- og peningastefnu, 4. október 2012 

 

Enginn viðbrögð hafa komið frá ríkisstjórninni með þessa niðurstöðu, þrátt fyrir að Seðlabanki Íslands 

hafi skilað 600 blaðsíðna skýrslu um að núverandi fyrirkomulag peningamálastefnunnar hafi ekki skilað 

neinum árangri í að skapa stöðugt gengi, lága verðbólgu og lága vexti. Öll meginmarkmið 

peningamálastefnunnar hafa þannig mistekist – en peningastefnan er sett af Alþingi í lögunum um 

Seðlabanka Íslands. Ábyrgðin er því augljóslega ríkisstjórnarinnar og Alþingis.  Stóra málið er að ef 

ríkisstjórnin ýtir þessari ábyrgð frá sér bresta allar forsendur fyrir einhverri sátt um tengsl kjarasamninga 

og fyrrgreindra efnahagspólitískra markmiða. Það væri miður og vandséð hver ætti að hafa hag af slíku. 
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