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Peningastefnan 
í mótun

> Hagfræðingar telja að peningastefnan eigi stóran þátt í 
hruni krónunnar.

> Seðlabankastjóri lítur á baráttuna um trúverðugleikann 
sem nokkurra ára stríð.

> Skiptar skoðanir eru um framtíðarfyrirkomulag sem enn 
liggur ekkert fyrir um.

vb mynd/big
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í 
síðasta mánuði beitti 
Seðlabanki Íslands sínu 
helsta stýritæki til að 
sporna gegn verðbólgu í 
fyrsta sinn í rúmlega tvö 
og hálft ár, þegar bank-

inn hækkaði stýrivexti um 0,25 
prósentur. Viðbrögðin létu ekki 
á sér standa og gagnrýndu for-
svarsmenn atvinnulífsins og 

verkalýðsins  ákvörðun peninga-
stefnunefndar. Ákvörðunin, sem 
er rökstudd með aukinni eft-
irspurn inn-
anlands og 
v e r s n a n d i 
v e r ð b ó l g u -
horfum, var 
sögð óskilj-
anleg og gal-
in. 

S t e f n a 
S e ðla ba n k a 
Íslands, sem 

hefur það að markmiði að halda 
ársverðbólgu sem næst 2,5% og 
notar fyrst og fremst stýrivexti 
til að ná því markmiði, hefur ver-
ið gagnrýnd allt frá því hún var 
tekin upp í mars árið 2001. Gagn-
rýnisraddir við síðustu ákvörð-
un eru ekki þær fyrstu sem hey-
rast vegna hárra stýrivaxta, og 
að öllum líkindum ekki þær síð-
ustu. Flökt krónunnar hefur ver-
ið mikið undanfarinn áratug og 
Seðlabankanum sjaldn ast tek-
ist að halda verðbólgunni inn-

an skekkjumarka. Eftir síðustu 
sveiflu liggur krónan nú á gjör-
gæslu, innan um gjaldeyris höft 
sem hafa það að markmiði að 
halda genginu stöðugu. 

Jón Helgi Egilsson, verkfræð-
ingur og stundakennari við Há-
skóla Íslands, þar sem hann 
stundar doktorsnám í peninga-
málahagfræði, hefur fært fyr-
ir því rök að vaxtastefna Seðla-
bankans feli beinlínis í sér 
gjaldeyrishrun, líkt og varð hér 
á árinu 2008.

Hærri vextir auka þenslu
„Hugsunin er sú að með vaxta-

hækkun náist tvennt fram. Ann-
ars vegar að slá á lántöku inn-
anlands og hins vegar að styrkja 
gengið til skamms tíma,“ segir 
Jón Helgi. Í gagnrýni sinni vísar 
hann meðal annars í rannsóknir 
argentíska hagfræðingsins Guill-
ermo Calvo, sem kennir við Col-
umbia háskóla í Bandaríkjunum.  
Calvo kom fram með rannsóknir 
sínar í kjölfar Asíukrísunnar á 10. 
áratugnum, og byggir þær einnig 

Vaxtastefnan hrærði  
banvænan kokteil

Á fundi félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga í vikunni lýstu ræðumenn yfir ótta við að Seðlabankinn beiti í dag sömu meðulum og gert var fyrir hrun til að sporna gegn verðbólgu. Á árunum 2005 til 2007 
var mikið innflæði fjármagns í formi vaxtamunarviðskipta sem styrktu krónuna. Jón Helgi bendir á að þá fjármuni þurfti fyrr eða síðar að greiða til baka.  VB MYND/HAG

Jón Helgi Egilsson

Stýrivaxtahækkanir á Íslandi hafa öfug áhrif og auka þenslu í stað þess að draga úr henni, segir Jón Helgi Egilsson, 
doktorsnemi í peningamálahagfræði og stundakennari við HÍ. Að hans viti hefur hrun íslensku krónunnar á árinu 
2008 lítið að gera með fall bankanna. Högg á efnahagsreikninga fyrirtækja og heimila var vegna krónunnar en ekki 
vegna falls einkabanka.
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Þrátt fyrir fengna 
reynslu í Asíu og 
Suður-Ameríku 
á síðustu öld þá 
endurtók íslenski 
Seðlabankinn 
vaxtamunarleikinn.

á gjaldeyrishremmingum ríkja í 
Suður-Ameríku.

„Áhrifin af sterkara gengi eru 
mismunandi eftir eðli hagkerfa. 
Almenna kenningin er sú að með 
sterkara gengi verður innflutning-
ur ódýrari sem beinir eftirspurn 
úr landi. Innlendir aðilar kaupa 
frekar innfluttar vörur og spurn 
eftir innlendri framleiðslu minnk-
ar. Þannig er slegið á þenslu. Calvo 
benti hins vegar á að þessi áhrif 
koma helst fram í hagkerfum 
þar sem framleiðsla er að stórum 
hluta í samkeppni við innflutning. 
Í einhæfari hagkerfum eru áhrifin 
af styrkingu gengis allt önnur og 
oft þveröfug. Það er eitt af því sem 
menn lærðu af Asíukreppunni á 
tíunda áratugnum og hruni gjald-
miðla í Suður-Ameríku,“ segir Jón 
Helgi. 

Hann tekur sem dæmi að í 
bandaríska hagkerfinu leiði sterk-
ara gengi til aukinnar eftirspurnar 
eftir innfluttum bílum. Það myndi 
slá á þenslu í bandarískum bílaiðn-
aði. En í ríkjum sem ekki framleiða 
bíla, líkt og á Íslandi, leiðir styrk-
ingin eingöngu til fleiri innfluttra 
bíla. Fleiri innfluttir bílar ýta und-
ir þenslu í stoðgeirum, eins og 
bílasölu og bílaleigu. Þannig get-
ur þenslan í verslun og þjónustu 
aukist í einhæfari hagkerfum við 
vaxtahækkun í stað þess að hún 

minnki. Ef of sterku gengi er við-
haldið, t.d. með ítrekuðum vaxta-
hækkunum, þá myndast nýtt jafn-
vægi með ofvöxnum stoðgreinum, 
s.s. verslun og þjónustu, á kostn-
að útflutningsgreina. „Gallinn við 
þetta jafnvægi er að það er ósjálf-
bært, það er tekið að láni og mun á 
endanum leiðréttast.“ 

Uppskrift að snögghemlun
Styrking gjaldmiðils í kjölfar 
vaxtahækkunar má meðal annars 

skýra með auknum vaxtamun við 
önnur ríki. Slíkt árferði þekkja Ís-
lendingar vel. Fyrir fall bankanna 
voru vaxtamunarviðskipti vinsæl, 
og sagan þekkt af japönsku hús-
mæðrunum sem keyptu krónur 
fyrir jen og ætluðu sér að græða á 
vaxtamun milli landanna tveggja. 
Hvort fjárfestarnir hafi raun-
verulega verið japanskar hús-
mæður verður látið ósagt, en ljóst 
að margir stunduðu gjaldeyris-
viðskipti með krónuna, með það 
að leiðarljósi að hagnast á hærri 
vöxtum hérlendis. Háir vextir 
hvetja þannig til aukins innflæðis 
fjármagns.

„Þegar vaxtatækinu er beitt 
með þessum hætti, það er að 
vaxtamunur er aukinn og gengið 
styrkt og því haldið sterku með 
síauknum vaxtamun, þá búum 
við smám saman til nýtt jafnvægi. 
Við verðum háð sterku gengi, háð 
erlendri fjármögnun og heilu at-
vinnugreinarnar háðar innflutn-
ingi sem er fjármagnaður með 
erlendum lánum með tilheyrandi 
viðskiptahalla. Það er augljóst að 
slíkt ástand er ósjálfbært. Þrátt 
fyrir fengna reynslu í Asíu og 
Suður-Ameríku á síðustu öld þá 
endurtók íslenski Seðlabankinn 
vaxtamunarleikinn,“ segir Jón 
Helgi.

„Þegar rof verður til í erlendri 
fjármögnun, til dæmis þegar 
vaxta munarspákaupmenn búast 
við vaxtalækkun eða vegna auk-
innar áhættufælni, þá getur þetta 
ósjálfbæra jafnvægi ekki hald-
ið lengur og það verður snöggur 
viðsnúningur. Gengið fellur og 
við þurfum að aðlaga okkur að 
nýju jafnvægi sem byggir á sjálf-
bærni. Afleiðingarnar þekkjum 
við á Íslandi mjög vel, efnahags-
reikningar fyrirtækja og heimila 
eyðileggjast. Eigið fé þurrkast út 
og fjöldagjaldþrot blasa við.“ 

Vaxtamunarviðskipti með 
krónuna voru mjög algeng á ár-
unum 2005 til 2007. Á þeim árum 
má sjá fylgni milli hækkandi 
stýrivaxta og nettó stöðu vaxta-
munarfjárfesta hérlendis. Um 
mitt ár 2007 fór að hægja á inn-
flæðinu sem m.a. má rekja til auk-
innar áhættufælni fjárfesta, sem 
hefur einkennt efnahagslífið í 
heiminum undanfarin ár.

Fullkominn kokteill
Hagfræðingurinn Calvo skil-
greindi snarpan viðsnúning í 
innflæði erlends fjármagns sem 

„snögghemlun“ (e. sudden stop) og 
sýndi fram á að í einhæfari hag-
kerfum fer snögghemlun gjarn-
an saman við gjaldeyrishrun. Jón 
Helgi segir að á Íslandi hafi verið 
hrærður fullkominn kokteill fyrir 
snögghemlun. Hér bjó sívaxandi 
vaxtamunur til of sterkt gengi og 
kvikt innflæði fjármagnaði við-
skiptahalla sem olli þenslu í versl-
un og þjónustu og nýtt ósjálfbært 
jafnvægi varð til sem var háð er-
lendu lánsfé. „Það var ekki ein-
göngu að við vorum háð erlendu 
lánsfé til að fjármagna neysluna, 
í auknum mæli vorum við einnig 
að taka lán í erlendri mynt. Þau 
lán þurfti alltaf að endurfjár-
magna og uppskriftin banvæn.“

Máli sínu til stuðnings bend-
ir hann á að hlutfall erlendra 
skammtímalána gjörbreyttist á 

10 árum og Ísland þróaði öll ein-
kenni snögghemlunar. „Það sem 
gerðist einnig í þessu árferði var 
að peningastefnan vann gegn út-
flutningsfyrirtækjum, en þau 
virka sem vörn gegn snöggheml-
un.“ Þar á hann við íslensk út-
flutningsfyrirtæki, sem báru sig 
verr vegna sterkari krónu. „Ný út-
flutningsfyrirtæki áttu erfitt upp-
dráttar vegna þess að tekjuáætl-
anir litu ekki nógu vel út vegna 
of sterkrar krónu. Þar að auki var 
vaxtastigið orðið svo hátt að það 
var vonlaust að afla fjármagns til 
nýsköpunar enda erfitt að keppa 
við vexti Seðlabankans.“

Fallið óháð bönkunum
Í augum Jóns Helga er það skýrt 
að hrun íslensku krónunnar 2008 
hefur lítið með útrás  og fall ís-
lensku bankanna að gera. Krón-
an var fallin fyrir hrun bank-
anna og sýnt hefur verið fram á 
að snögghemlun átti sér stað upp 
úr miðju ári 2008, áður en bank-
arnir hrundu.  Á Íslandi var rek-
in vaxtamunarstefna sem gerði 
landið háð vaxtamunarviðskipt-
um og vegna almennrar áhættu-
fælni í heiminum þá drógust 
þau viðskipti snögglega saman. 
Menn fóru með fjármuni sína í 
öruggari hafnir – og Íslending-
ar neyddust til að horfast í augu 
við að stöðugur viðskiptahalli er 
óstöðugt jafnvægi. 

„Við gátum þá ekki lengur fjár-
magnað umframneyslu okkar 
með þessum hætti. Í hruninu 

2008 gerðist tvennt. Einkabank-
ar fóru á hausinn og gjaldmið-
illinn hrundi. Hið fyrrnefnda er 
nokkuð sem við verðum að sætta 
okkur við og í raun það sem við 
viljum að geti gerst í kapítalísku 
hagkerfi. Efnahagur fyrirtækja 
og heimila skemmdist ekki vegna 
falls þeirra heldur vegna falls 
krónunnar.“ Hann bendir á að 
krónan féll árið 2001 og þá hafi 
engir bankar komið nærri. Sömu 
undirliggjandi ástæður hafi legið 
að baki þá og á hrunárinu 2008.

Þá telur hann það einnig ljóst 
að stöðutökur banka og ann-
arra gegn íslensku krónunni 
skýri ekki fall hennar. „Hér var 
kerfis bundið búið að viðhalda 
vaxtamun við önnur ríki í mörg 
ár. Að einhverjir hafi tekið stöðu 
gegn krónunni vegna þess að 
þeir töldu hana of sterka er ekki 
ástæða fyrir hruni hennar – 
ástæða fyrir hruni hennar er að 
styrkur hennar var tekinn að láni 
og lánveitendur vildu fá lán sín 
greidd til baka. Undirliggjandi 
ástæða var peningastefnan sem 
var rekin í formi vaxtamunar 
sem átti að laða fjármagn að til 
að styrkja gengið umfram eðli-
legt jafnvægi. Slíkt fjármagn er 
ekkert annað en lán á óhagstæð-
um kjörum til að búa til falskt 
gengi – lán sem þarf að greiða til 
baka og veldur hruni á gjalddaga. 
Þessi stefna er því miður rekin 
enn í dag, enda sömu menn sem 
hafa í raun stýrt þessum málum 
síðastliðin 15 ár.“

Vaxtamunarspákaupmenn   
á kreik á ný

B loomberg fréttastofan fjallaði í síðustu viku um mögulega end-
urkomu vaxtamunarspákaupmanna (e. carry traders) í íslenskt 
efnahagslíf. Fjárfestarnir hyggjast hagnast á því að taka lán í 

erlendri mynt sem bera lægri vexti en íslenskir innlánsvextir. Fjármunirnir 
eru síðan færðir hingað til lands og þeir geymdir á innlendum reikningum, 
í krónum. Með því að geyma peningana hér er hagnaðarvon fólgin í mis-
muni á lágu erlendu vöxtunum og þeim háu íslensku.

Ásgeir Jónsson, lektor við HÍ og efnahagsáðgjafi GAMMA, segir í 
samtali við Bloomberg að græðgin þekki engin mörk og vaxtam-
unarfjárfestar snúi ávallt aftur, svo lengi sem ávöxtun sé viðunandi. 
Hann bendir á að Seðlabanki Íslands hafi þegar sagt að hann vilji opna 
dyr fyrir vaxta munarviðskipti. 

Þórarinn G. Pétursson, aðalhagfræðingur Seðlabankans, sagði 
í viðtali við Bloomberg að með því að hækka vexti verði krónan 
ákjósanlegri kostur en ella. Orri Hauksson, framkvæmdastjóri Samtaka 
iðnaðarins, lýsti yfir áhyggjum af þessu viðhorfi bankans á fundi Félags 
viðskiptafræðinga og hagfræðinga í vikunni. Gísli 
Hauksson, framkvæmdastjóri GAMMA, tók undir 
orð hans. Í ræðu sinni sagðist Gísli óttast að 
stefnt sé í sama far peningamála og áður. Öllum 
meðulum sé beitt til að ná verðbólgumarkmiði, 
þar með talið að laða aftur til landsins erlent 
skammtímafjármagn í formi vaxtamunarvið-
skipta.

Vaxtamunarviðskiptin voru afar vinsæl á 
góðærisárunum 2005-2007 og léku stórt 
hlutverk í styrkingu íslensku krónunnar 
á þeim tíma. En með aukinni áhættu-
fælni forðuðu margir fjárfestarnir sér 
með fjármuni sína frá Íslandi, sem 
og öðrum hávaxtaríkjum. Eins og 
vitað er náðu þeir þó allir ekki 
út og festust fjármunir hér 
inni við setningu gjaldeyr-
ishaftanna.

$

Gengi krónunnar og vaxtamunarviðskipti
September 2005 til mars 2009
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V
axtastefna Seðlabanka 
Íslands, sem frá árinu 
2004 einkenndist af 
síhækkandi vöxtum 
og miklum vaxtamun 
milli Íslands og helstu 

viðskiptalanda, var frá upphafi röng 
og gat ekki endað öðruvísi en með 
efnahagslegu bakslagi. Þetta er 
mat Ragnars Árnasonar, hagfræði
prófessors við Háskóla Íslands og 
aðalmanns í bankaráði Seðlabank
ans. „Vaxtatækinu var beitt með 
þeim hætti að erlent fjármagn var 

laðað til landsins. Vextirnir voru 
hærri hér en í viðskiptalöndunum, 
fjármagn streymdi því til landsins 
og leiddi til gengishækkunarinnar 
sem varð,“ segir Ragnar í samtali 
við Viðskiptablaðið. 

Hann bendir á að með þessum 
hætti hafi styrking gengisins dregið 
úr verðbólgunni. Það sé í samræmi 
við markmið Seðlabankans. En á 
sama tíma versnaði skuldastaða 
þjóðarbúsins. „Á meðan óhæfilegt 
bil er milli erlendra og innlendra 
vaxta safnast upp erlendar skuldir. 
Það gerðist í auknum mæli á þessu 
tímabili. Fyrr eða síðar gerist það 
að áhyggjur erlendra fjárfesta 

aukast, til dæmis vegna skulda
stöðunnar. Þá er aðeins tvennt til, 
aðstreymi fjármagns minnkar og 
gengið lækkar eða vextir eru hækk
aðir enn frekar.“

Vaxtastefnan verðbólguvaldur
Í október á síðasta ári birti Ragnar 
grein um orsakir efnahagshrunsins 
og þátt peningastefnu Seðlabank
ans. Þar setur hann fram líkan sem 
er gert til að skýra „það samhengi 
sem Seðlabankinn virðist ekki hafa 
áttað sig á í peningastefnu sinni“. 
Það er samband vaxta, gengis og 
erlendra skulda. Ragnar lýsir þró
un stýrivaxta frá árinu 2004 og 

hvernig þeir hækkuðu nær fimm
falt á fjögurra ára tímabili. Sam
hliða óx vaxtamunur stórlega. 

Í greininni sýnir hann fram 
á að sé vaxtamunur aukinn er 
einfaldlega hagkvæmara að fjár
magna innlend gjöld með erlendu 
fé fremur en innlendu. Því muni 
erlendar skuldir vaxa sem veldur 
því að vaxtagreiðslur til útlanda 
verða hærri. Til að fjármagna þær, 
þegar kemur að skuldadögum, 
verði raungengi krónunnar að 
lækka. Því sé gengisveiking óhjá
kvæmilegur fylgifiskur stöðugs 
vaxtamunar við útlönd.

Ragnar lýsir sömuleiðis hvernig 

ferlið, það er veiking krónunnar í 
kjölfar mikils vaxtamunar, veldur 
verðbólgu. Á meðan gengið styrk
ist dregur það úr verðbólgu, en 
þegar það tekur að veikjast aftur 
eykst verðbólgan á nýjan leik. Að 
mati Ragnars er eini hugsanlegi 
ávinningurinn af stýrivaxta
hækkunum tímabundin lækkun 
verðbólgu, sem er skammæ. Aðr
ar afleiðingar hafi verið aukin er
lend skuldsetning og lægra raun
gengi krónunnar til lengri tíma 
litið. Lækkun raungengis skapi 
á hinn bóginn verðbólgu, sem sé  
þveröfugt við það sem stefnt er 
að með vaxtahækkuninni. „Sé 

Vaxtamunurinn
veldur verðbólgu
Hagfræðiprófessorarnir Ragnar Árnason, sem situr í bankaráði Seðlabankans, og Gylfi Zoega, nefndarmaður í 
peningastefnunefnd, hafa báðir gagnrýnt peningastefnu Seðlabanka Íslands. Ragnar hefur fært fyrir því rök að 
langvarandi vaxtamunur við útlönd virkar þvert gegn verðbólgumarkmiði Seðlabankans.
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vaxtastefnunni haldið til streitu 
getur afleiðingin orðið efnahags
legt hrun. Þetta er ekki aðeins 
fræðilegar niðurstöður. Þetta er 
það sem gerðist í raun,“ segir í 
lokaorðum.

Mátti vera ljóst 2005
Að mati Ragnars mátti Seðla
bankanum vera ljóst hvert stefndi 
strax árið 2005. Gengi krónunnar 
styrktist stöðugt fram undir ára
mót 2005. Þá tók það að falla hratt, 
svo jaðraði við hrun. „Mikil hækk
un vaxta Seðlabankans á árinu 
2006 stöðvar fallið og gengið rétt
ir úr kútnum tímabundið fram á 
mitt ár 2007, er lækkun þess hefst 
á nýjan leik þannig að ekki verð
ur við ráðið,“ segir í greininni. 
Afleiðingarnar voru að hallinn á 
viðskiptajöfnuði var gríðarlegur á 
árunum 20042008. 

Ragnar segir að eftir að áhyggj
ur erlendra krónueigenda vakna 
verði ekki á móti unnið nema með 
stöðugri hækkun vaxta. Þann
ig fái fjárfestar ávöxtun í takt við 
aukna áhættu. „Allt þetta ferli 
er ekki sjálfbært, skuldastaðan 
versnar stöðugt og viðskiptahall
inn vex. Það kemur því að því að 
myntin fellur. Eftir stendur land 
sem býr við mikla verðbólgu og 
skemmda efnahagsreikninga.“ 
Ragnar líkir vaxtahækkunarferl
inu við hegðun dópista, sem sífellt 
sækja í aukna vímu til þess að við
halda ástandinu. 

„Seðlabankinn kaus hins veg
ar að draga ekki úr hækkunum,“ 
segir Ragnar. Aðspurður um 
hvers vegna hann telur að þess
ari stefnu sé enn fylgt eftir, eins og 
hann bendir á í grein sinni, segist 
hann ekki vilja vera með getgátur 
um hvers vegna svo sé.

Stefnan beið skipbrot
Gylfi Zoega, prófessor og nefnd
armaður í peningastefnunefnd 
Seðlabankans, ritaði einnig grein 
á síðasta ári þar sem vaxtastefnan 
er gagnrýnd. „Peningamálastefna 
Seðlabanka Íslands árin fyrir 2008 
var sniðin að erlendri fyrirmynd. 
Þótt stefnan hafi beðið skipbrot, 
bæði hér sem erlendis, hefur um
gerð hennar ekki verið breytt enn 
sem komið er,“ segir Gylfi í inn
gangi greinarinnar, sem birtist í 
Tímariti um viðskipti og efnahags
mál. Auk þess að meta þá galla sem 
komið hafa í ljós á vaxtastefnunni 
leggur Gylfi til úrbætur. 

 Gylfi lýsir árunum 2004 til 2008 
á sama hátt og Ragnar gerir í sinni 

grein. Vextir voru hækkaðir til að 
stemma stigu við vaxandi inn
lendri eftirspurn sem orsakaðist af 
innflæði fjármagns, mikill vaxta
munur leiddi til vaxtamunarvið
skipta og útgáfu jöklabréfa sem fól 
í sér innflæði enn meira fjármagns 
og hækkandi gengi krónunnar. 

„Í stuttu máli má segja að það 
sem fór úrskeiðis var að fyrirtæki, 
bankar og einstaklingar notfærðu 
sér vaxtamuninn á milli Íslands 
og helstu viðskiptalanda til þess að 
hagnast án þess að taka nægilegt 
tillit til væntanlegrar gengislækk
unar krónunnar,“ segir Gylfi.

Barátta um skuldirnar
Gylfi Zoega ritaði nýlega grein í 
Vísbendingu þar sem hann ræð
ir áhrif vaxtahækkunar á núver
andi ástand efnahagslífsins. Hann 
bendir á að kreppan á Íslandi staf
ar ekki af of lítilli eftirspurn, og 
verðbólgan ekki heldur. Verðbólg
an hefur vaxið þrátt fyrir stöðnun 
atvinnulífsins og er að miklu leyti 
innflutt, segir Gylfi. 

Hann lýsir þjóðhagfræði ís
lenska hagkerfisins árið 2011 
sem baráttu um það hver eigi að 
greiða skuldirnar: „Skuldsett 
fyrirtæki reyna að hækka álagn
ingu á vörum sínum til þess að 
geta staðið í skilum með lán sín. 
Hækkun hrávöruverðs kallar á 
enn hærri álagningu. Launafólk 
krefst hærri launa til þess bæði 
að láta fyrirtæki ekki komast upp 
með að velta skuldabyrðinni á sig 
og til þess að bæta lífskjör sín. All
ir hrópa á skuldaeftirgjöf bank
anna, vilja að eigendur þeirra taki 
á sig tjónið.“

Verðbólgan geti því farið af stað 
vegna þess að fyrirtæki hækka 
álagningu sína til þess að standa 

í skilum með lán sín. Launafólk 
getur þá brugðist við með kröfum 
um launahækkun. Vaxtahækkun, 
sem eykur fjármagnskostnað fyr
irtækja, getur því aukið skulda
byrðina, sem fer út í verðlag. 

Þannig harðnar barátta á vinnu
markaði, þar sem verkalýðshreyf
ingin reynir að verja kaupmáttinn. 

„Friður á vinnumarkaði við hærri 
vexti krefst meira atvinnuleysis. 
Því skiptir miklu máli að ná vaxta
stigi niður í skuldakreppu, bæði 
til þess að skapa frið á vinnumark
aði, til þess að draga úr verðbólgu 
og til þess að auðvelda fyrirtækj
um og heimilum að minnka skuld
ir sínar því fyrr byrjar hagkerfið 
ekki að vaxa af krafti.“

Einn á móti
Peningastefnunefnd Seðlabank
ans ákvað að hækka stýrivexti um 
0,25 prósentur í ágúst síðastliðn
um. Í fundargerð nefndarinnar 
kemur fram að einn nefndarmanna 
kaus gegn tillögu Más Guðmunds
sonar um að hækka vexti, tveir 
studdu hana og einn nefndarmann 
vantaði, Önnu Sibert. Meirihluti 
nefndarmanna taldi rétt „að draga 
nokkuð úr örvandi áhrifum pen
ingastefnunnar og vinna gegn 
hugsanlegum þrýstingi á gengi 
krónunnar í því skyni að draga úr 
hættu á annarrar umferðar áhrif
um. Þau koma m.a. fram í hækkandi 
verðbólguvæntingum, almennum 
verðhækkunum og miklum launa
hækkunum og gæti því leitt til þess 
að mikil verðbólga festist í sessi.“  
Meirihlutinn taldi ennfremur að 
lítil hætta sé á að 0,25 prósenta 
vaxtahækkun stöðvi efnahagsbat
ann, í ljósi vaxandi umsvifa í þjóð
arbúskapnum.

Þessu var einn nefndarmaður 
ósammála. Að hans mati „vó óvissa 
um þróun á alþjóðavettvangi og 
áframhaldandi viðkvæm staða inn
lendra efnahagsreikninga þyngra 
en verðbólguáhætta“. Hann vildi 
halda stýrivöxtunum óbreyttum. 
Nefndarmaðurinn hélt því fram að 
vaxtahækkun myndi tefja efnhags
batann enn frekar. Innlend verð
bólga að undanförnu endurspegli 
fyrst og fremst þróun erlendis sem 
líklega yrði tímabundin. Hann hélt 
því fram að aukið aðhald peninga
stefnunnar við núverandi aðstæður 
hefðu takmörkuð áhrif til að draga 
úr hvers konar verðbólguþrýst
ingi sem ætti sér upptök á vinnu
markaðnum, vegna þess að nýjar 
lánveitingar væru takmarkaðar og 
innlend eftirspurn veik. Hann var

aði við því að hækka vexti með það 
að markmiði að hamla gegn verð
bólgu með hækkandi gengi krón
unnar, sem gæti dregið úr útflutn
ingi Íslands.

Framtíðin rædd
Í síðustu tveimur úttektum Við
skiptablaðsins, í þessari viku og 
síðustu, hefur gagnrýni á peninga
stefnu Seðlabankans verið reifuð. Í 
síðustu viku gagnrýndi Jón Helgi 
Egilsson, verkfræðingur og dokt
orsnemi í hagfræði, vaxtastefnuna 
og sagði hana hafa leitt til „snögg
hemlunar“. 

Viðskiptablaðið ætlar í framhaldi 
af úttektunum tveimur að fjalla um 
framtíð peningastefnunnar.
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margt rýrir trúverðugleikann

Trúverðugleiki Seðlabankans er lítill sem enginn sökum þess að bankinn virðist 
sífellt vera að stefna að verðbólgumarkmiði sem enginn annar en hann sjálfur 
metur trúanlegt,“ segir Styrmir Guðmundsson, sjóðstjóri hjá Júpíter rekstrar

félagi. Ef litið er til verðbólguvæntinga má draga þá ályktun að bankanum hafi ekki geng
ið sem skyldi að reka trúverðuga stefnu, það er að aðilar trúi því að Seðlabankinn hafi tök 
á verðbólgunni. Styrmir segir margt leggjast á eitt í að rýra trúverðugleika bankans.

„Í viðleitni sinni til að ná markmiðinu er beitt bitlitlu tæki með óþægilegum hliðaráhrifum 
og skelfilegum sögulegum árangri. Mun trúverðugra væri að hafa vikmörk verðbólgumark
miðsins víðari,“ segir Styrmir og bætir við að núverandi stjórnendur bankans aðhyllist 
hávaxtastefnu eins og þá sem beitt var á undanförnum árum. Ekki sé um það deilt að vaxta
munur og viðskipti með þau laða skammtímafjárfesta til landsins. „En það gagnast íslensku 
krónunni lítið að fá inn kvikt fjármagn, það mun streyma aftur út og yfirleitt á versta tíma 
eins og gerðist árið 2008.“ 

Fleiri spurningar en svör
Styrmir gagnrýnir einnig síðustu vaxtaákvörðun bankans og segir hana búa til fleiri spurn
ingar en hún svarar. „Stærstu seðlabankar heimsins hafa tekið fótinn af bremsunni 
og stigið á bensíngjöfina. Í Bandaríkjunum er rætt um peningaprentun og í Evrópu 
er fjallað um frekari kaup á skuldum ríkja í vanda og ríkisábyrgðir. Seðlabankarnir 
eru því að gera hvað þeir geta til að koma hagkerfum sínum af stað. Á sama tíma 
eru hagvaxtarspár alþjóðastofnana lækkaðar niður á við. Þessi þröngu skilyrði 
erlendis munu bitna á íslenska hagkerfinu, líkt og öllum öðrum, en nýlegar tölur 
sýna hversu veikur viðsnúningur er hérlendis.“ 

Hagstofan birti í síðustu viku endurskoðaðar hagtölur síðasta árs. Hagvöxtur mælist 0,5 
prósentum lægri en áður var talið og samdráttur síðasta árs var þá 4%. Ennfremur mældist 
vöxtur landsframleiðslu á 2. ársfjórðungi 2,5%. Það er minni hagvöxtur en spá Seðlabank
ans gerði ráð fyrir. „Því miður er líklegt að Seðlabankinn sé að ofmeta hagvöxt, atvinnustig, 
fjárfestingu og verðbólgu,“ segir Styrmir.

 „Það er því ýmislegt sem leggst á eitt til að rýra trúverðugleikann. Það að fátt liggi fyrir um 
eiginlega peningamálastefnu í framtíðinni er slæmur óvissuþáttur. Þá virðist bankinn byrj
aður á nýju ferli peningalegs aðhalds, þegar flestum heimilum og fyrirtækjum blæðir enn. 
Illa tímasettar aðgerðir, eins og síðasta vaxtahækkun, eru hvað mest skaðlegar.“ Styrmir 
telur réttast að hagkerfið njóti vafans í ríkjandi ástandi. Peningastefnunefnd hefði átt að 
bíða með síðustu vaxtaákvörðun þar til tölur Hagstofunnar lægju fyrir og að fylgjast frekar 
með framvindu erlendis. „Í stað þess að nú sé frekari vaxtahækkunum ýtt af borðinu er 
þvert á móti líklegt að bankinn hækki aftur vexti um 25 punkta, til að sýna fram á réttmæti 
síðustu ákvörðunar. Slíkt rýrir trúverðugleikann meira en flest annað, og vonandi verður 
það ekki raunin.“
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Verðbólguálag sem mismunur á lengstu óverðtryggðu 
ríkisbréfum (RIKB31) og sambærilegum verðtryggðum bréfum 
(HFF31), og vaxtaákvörðunardagar Seðlabankans. Því hærra 
sem álagið er, því meiri verðbólgu búast markaðsaðilar við.
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Verðbólgumarkmið = 2,5%

Verðbólguspár Seðlabankans

að mati gylfa getur stýrivaxtahækkun í núverandi efnahagsástandi leitt til hærra verðlags og aukið óróa á vinnumarkaði. Á 
myndinni með gylfa er ingjaldur Hannibalsson, deildarforseti viðskiptafræðideildar HÍ.
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M
ár Guðmundsson seðlabankastjóri er þess fullviss að 
ekki hefði verið árangursríkara að reka peningapólitík-
ina öðruvísi en gert hefur verið hér á landi frá hruni. 
Fyrir hrun, það er áður en hann kom að Seðlabankanum, 
hefði samt átt að nota fleiri peningastefnutæki og ríkis-

fjármálin hefðu átt að styðja betur við stefnuna. Um það eru flestir 
sammála og margoft búið að sýna fram á hvernig ríkisútgjöldin uxu 
nánast stjórnlaust á góðæristímanum. 

Hins vegar hafa margir gagnrýnt peningastefnuna frá hruni og náði 
gagnrýnin ákveðnu hámarki í umræðunni, þótt hún hefði farið fram 
í afmörkuðum hópum áður, þegar peningastefnunefndin ákvað að 
hækka vexti í ágúst síðastliðnum. Þá varð umræðan almennari og náði 

til fleiri þegar fólk áttaði sig á því 
að ákvörðunin hefur áhrif á þróun 
lífskjara í landinu. 

Þótt það kunni að vera leiði-
gjarnt að ræða peningastefnu 
Seðlabankans, og margir sjá 
ekki samhengi hlutanna, er það 
nauðsynlegt. Þess vegna taldi 
Viðskiptablaðið brýnt að varpa 
fram þessum gagnrýnisröddum 
með skipulögðum hætti. Greint 
var frá rannsóknum Jóns Helga 
Egilssonar, gagnrýni Gylfa Zoëga 
og Ragnars Árnasonar ásamt því 
að leita álits nokkurra valinna 

einstaklinga á framtíðarfyrirkomulagi peningastefnunnar í bráð og 
lengd.

Í þessu tölublaði Viðskiptablaðsins fær seðlabankastjóri tækifæri til 
að útskýra sína sýn á framkvæmd peningastefnunnar. Og hann segist 
alltaf reiðubúinn að hlusta á þessa gagnrýni. Menn hafi alls konar 
skoðanir og leyfi til að setja þær fram. Már viðurkennir að margt sé 
gagnlegt í umræðunni sem þurfi að skoða. „En það er ekki þar með 
sagt að við föllumst á öll rök sem koma fram, sérstaklega ef þau eru 
óskhyggja fremur en rök.“

Það er staðreynd að um þetta eru skiptar skoðanir og sameiginlegur 
óvinur allra er óvissan. Það flækir líka málið að mikil átök eru um 
það hvernig Íslendingar eigi að haga gjaldmiðlamálum sínum til fram-
búðar. Þetta er ekki bara spurning um peningastefnuna með krónuna 
heldur hvort ganga eigi í Evrópusambandið og taka upp evru eða taka 
einhliða upp aðra mynt. Umræðan er fljót að fara í þennan farveg – og 
er auðvitað umræðuefninu nátengt – þótt hér hafi verið reynt að horfa 
til skemmri tíma og á hagsmuni Íslendinga í uppbyggingarstarfinu 
næstu tvö árin.

Það er ákveðið tækifæri í þessari stöðu þegar verið er að móta fram-
tíðarstefnu næstu árin. Innan Seðlabankans hefur verið sett fram 
umræðuplagg sem heitir Peningastefnan eftir höft og valdir hagfræð-
ingar varpað sínu ljósi á þá umræðu. En það þurfa fleiri utanaðkom-
andi aðilar að koma að þessari umræðu. Og seðlabankastjóri er ekki 
mótfallinn því.

„Ég hef mikinn áhuga á því að Seðlabankinn komi öllum hagfræð-
ingum, sem eru að tjá sig um málið, saman. Þá þarf að segja: „Hér er 
taflan. Nú verðum við að sjá heildarsamhengið. Nú verðið þið að sýna 
okkur það sem þið eruð að reyna að segja og útskýra kerfið heild-
stætt.“ Þannig væri hægt að leiða umræðuna áfram,“ segir Már við 
Viðskiptablaðið.

Nú á Seðlabankinn næsta leik. Og þeir sem hafa sett fram gagnrýnina 
verða að vera tilbúnir að mæta til að ræða framtíð peningastefnunnar.
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Jón Hákon Magnússon, eigandi og fram-
kvæmdastjóri KOM, er talinn einn af öfl-

ugustu almannatenglum hér á landi. Til 
hans er líka leitað þegar fólk og fyrirtæki 
lenda í neikvæðri umræðu. Svokölluð 
krísustjórnun er hans sérsvið. Hefur hann 
meðal annars aðstoðað karl Sigurbjörns-
son biskup Íslands þegar hann hefur feng-
ið á sig harða gagnrýni tengt málum ólafs 
Skúlasonar. Jón Hákon er íhaldssamur og 
ráðgjöf hans miðast oft við það að bíða af 
sér mesta óveðrið áður en stigið er fram. 
Jafnframt hefur Karl átt góð samskipti 

við annan öflugan al-
mannatengil, einar 

karl Haraldsson, 
meðal annars við 
störf í Hallgríms-
kirkju. Það vantar 

ekki ráðgjafana í 
kringum bisk-

upinn 

en staðan er erfið og ekki auðveld úrlausn-
ar.

Forysta Samfylkingarinnar í Kópavogi 
hlýtur að styðja Pál Magnússon í emb-

ætti forstjóra Bankasýslu ríkisins. Hann 
hefur þá tækifæri til að flytja starfsem-
ina þangað sem Gunnar Andersen, for-
stjóri Fjármálaeftirlitsins, vildi ekki fara: Í 
Kópavoginn. Reyndar er Bankasýslan mun 
minni stofnun en ætli hún fari ekki vaxandi 
eins og fleiri ríkisstofnanir. Og það er nóg 
af lausu og ódýru húsnæði í Kópavoginum. 
FME kaus hins vegar að fara dýrari leiðina, 
enda nóg af peningum sem renna þangað, 
og er nú með tvær hæðir í turninum við 
Höfðatorg – hvorki meira né minna. Þar er 
líka staðsett Eignasafn Seðlabanka Íslands. 
Nágrannarnir eru mishressir með að turn-
inn sé að breytast í turn hins opinbera.

Lilja Mósesdóttir hafði miklar áhyggjur 
af því að störfum í opinbera geiranum 

hafði fækkað um rúm 500 í umræðum á 
Alþingi í gær, miðvikudag. Það er göfugt 
að hafa áhyggjur af opinberum starfs-
mönnum. Hins vegar virðist Lilja hafa minni 
áhyggjur af fólki á almenna vinnumarkaðn-
um þar sem raunveruleg verðmætasköp-
un fer fram og gerir ríkinu kleift að greiða 
laun á annað borð. Um mitt ár 2010 hafði 
stöðugildum á Íslandi fækkað um 27 þús-
und. Það er því nokkuð ljóst að starfsöryggi 
á almenna vinnumarkaðnum er ótryggara, 
þar eru lífeyrisgreiðslur ekki ríkistryggð-
ar og kaupmáttur þ a r 
féll hraðar en 
hjá opinberum 
s tar fsmönn-
um. Það er ekki 
sama hagsmun-
ir og sérhags-
munir, sem 
Lilja tal-
ar fyr-
ir.

HUGINN  & MUNINN

Auðmæringar hrósuðu sigri
Íslendingar eru að súpa seyðið af því, 
sem gerðist fyrir hálfu fimmta ári, 
vorið 2004. Davíð Oddssyni, sem þá 
var forsætisráðherra, var ljóst, að 
valdajafnvægið í landinu raskaðist, 
ef auðmenn réðu ekki aðeins fyrir-
tækjum sínum, heldur líka skoðana-
myndun í landinu. Hann bar fram 
frumvarp, sem átti að tryggja dreift 
eignarhald fjölmiðla. Jón Ásgeir sig-
aði fjölmiðlum sínum á Davíð, og 
hófst ein harðasta orrusta, sem háð 
hefur verið í íslenskum stjórnmálum. 
Alþingi samþykkti þó frumvarp Dav-
íðs. En þá gerðist það í fyrsta skipti 
í sögu lýðveldisins, að forseti gekk 
gegn vilja þjóðkjörins þings og synj-
aði frumvarpi staðfestingar. Ólafur 
Ragnar Grímsson forseti hafði góð 
tengsl við Jón Ásgeir. Kosningastjóri 
hans í forsetakjöri 1996 var yfirmað-
ur eins af fyrirtækjum Jóns Ásgeirs, 
og dóttir hans var í hálaunastarfi hjá 

Jóni Ásgeiri. Við svo búið var frum-
varpið dregið til baka, og skömmu 
síðar vék Davíð úr stóli forsætisráð-
herra.
Jón Ásgeir og auðmæringar honum 
tengdir hrósuðu sigri. Eftir þetta 
töldu þeir sér alla vegi færa. Forseti 
Íslands var tíður farþegi í einkaþot-
um þeirra og dugleg klappstýra á 
samkomum þeirra erlendis. Þegar er-
lendir kunningjar forsetans skruppu 
til Íslands til að gera sér glaðan dag 
eftir fangelsisvist (eins og Martha 
Stewart), voru Jón Ásgeir og aðr-
ir lendir menn að sjálfsögðu boðnir 
á Bessastaði. Vinsælir rithöfundar, 
Hallgrímur Helgason og Einar Kára-
son, gerðust kinnroðalaust hirðskáld 
auðmanna.

Grein HAnneSAr HólMSteinS GiSSurAr-
SonAr, ÍSlAnd Grátt leikið, birtiSt Í 
MorGunblAðinu 21. nóveMber 2008.

tIl á preNtI

Hjörtur situr í koníaksstofunni á 
óðalssetrinu og hlustar aftur 

og aftur á sellósvítu nr. 1 eftir Bach 
þegar hann veltir fyrir sér lífinu og 
tilverunni. Hann skenkti sér í glas 
þegar hann sá að Gamma hefði 
gerst helsti stuðningsaðili Sinfóní-
unnar því hingað til hafa íslenskir 
skattgreiðendur verið neyddir til 
að vera hennar helstu stuðnings-
aðilar. Hjörtur vonar auðvitað að 
ríkisframlagið minnki í kjölfarið.

HJArtArpIllAN

Peningastefna 
framtíðarinnar

„Það þurfa fleiri 
utanaðkomandi 
aðilar að koma að 
þessari umræðu. Og 
seðlabankastjóri er 
ekki mótfallinn því.“

Stofnað 1994
Myllusetur ehf., Reykjavík

Útgefandi:

ritstjóri:

Prentun: 

Pétur Árni Jónsson

Björgvin Guðmundsson

Landsprent ehf.

GAMlA MYNDIN
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ólafur nær samningum
Samskip og Íslenskar sjávarafurðir hf. gerðu með sér samning síðla árs 1993 um flutninga á sjávarafurð-
um. Ólafur Ólafsson og Benedikt Sveinsson, framkvæmdastjóri Íslenskra sjávarafurða, undirrituðu samning-
inn. Fyrir aftan þá á myndinni eru þeir Baldur Guðnason (t.v.), Sæmundur Guðmundsson, Kristinn Lund, Micha-
el Sigþórsson og Aðalsteinn Gottskálksson. Myndin birtist í Morgunblaðinu 4. nóvember 1993.
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Viðskiptin hluti 
af landslaginu

samið um undirbúning að virkjun
Forsvarsmenn orkufyrirtækisins VesturVerk ehf. hafa gert  »

með sér samstarfssamning við Vatnsfell, fagfjárfestasjóð á veg-
um fjármálafyrirtækisins GAMMA, um fjármögnun á áfram-

haldandi undirbún-
ingsvinnu vegna 
allt að 40 megavatta 
vatnsaf lsvirkjunar 
í Ófeigsfirði á Vest-
fjörðum. Í tilkynn-
ingu GAMMA kem-
ur fram að virkjunin 
verði langsamlega 
öflugasta virkjunin 
á Vestfjörðum og 

muni kosta allt að 15 milljörðum króna og að rúmlega 300 árs-
verk muni skapast við byggingu hennar. Virkjunin er ein af 
fimm vatnsaflsvirkjunum í nýtingarflokki samkvæmt drögum 
að rammaáætlun um nýtingu og náttúruvernd.

25% birtinga Inspired by Iceland í bretlandi
Af þeim 700 milljónum sem varið var í herferðina Inspired by  »

Iceland fóru hátt í 500 milljónir í birtingarkostnað erlendis eða 
sem nemur um 
70% af heild-
arútgjöldunum. 
Bir t ing a r plön 
voru unnin af 
b i r t i n g a r f y r -
irtækinu M2M 
í London og 
var 25% kostn-
aðarins eytt á 
Bretlandi, 18% í 
Bandaríkjunum, 
14% í Frakk-
landi og 12% í 
Danmörku og Þýskalandi. Birtingar í öðrum löndum voru und-
ir 10% af heildarkostnaði.  Stærstur hluti birtinganna í Bret-
landi var settur í miðla á Lundúna-svæðinu og eingöngu í 
umhverfismiðla í Manchester og Glasgow. Í prenti voru valin 
landsblöð eins og The Times, Daily Telegraph, The Guardian 
og The Independent.

tilboðsfrestur runninn út
Frestur til að skila inn óskuldbindandi tilboðum í Húsa- »

smiðjuna rann út í dag. Framtakssjóður Íslands (FSÍ) er eig-
andi alls hlutafjár í félaginu 
og óskaði eftir tilboðum fyr-
ir 29. september. Viðskipta-
blaðið greindi frá því í síðustu 
viku að tap Húsasmiðjunn-
ar á fyrstu sjö mánuðum árs-
ins nam 309 milljónum króna, 
samkvæmt gögnum sem 
áhugasamir kaupendur fengu 
afhent og Viðskiptablaðið hef-
ur séð. Áætlanir gerðu ráð fyr-
ir 93 milljóna hagnaði. Sam-
tals hefur Húsasmiðjan tapað 

um 1,3 milljörðum á síðustu tveimur og hálfu ári. Á sama tíma 
var 11,2 milljörðum króna af skuldum breytt í nýtt hlutafé.

Dómur fellur 11. október
Dómsuppsaga verður í máli Arion banka gegn Margeiri Pét- »

urssyni og félagi hans, Margeiri Péturssyni ehf. 11. október 
nk. samkvæmt dagskrá 
Héraðsdóms Reykjavík-
ur. Vonir stóðu til þess 
að málinu yrði lokið með 
samningum fremur en 
í dómsal en það tókst 
ekki, að sögn Guðmundar 
Ingva Sigurðssonar hdl., 
lögmanns Margeirs. Mál-
ið snýst um með hvaða 
hætti krafa Margeirs á 
Arion banka á að koma til 
skuldajöfnar vegna skulda 
Margeirs við Arion banka, 
áður Kaupþing. 

Í STUTTU MÁLI

Aðstoðarseðlabanka
stjóri segir áhrif 
vaxtamunar geta 
verið jákvæð og að 
viðskipti þeim tengd
um séu hluti af lands
lagi frjálsra viðskipta. 

HallgRímuR OddssOn
hallgrimur@vb.is

Ákveðnar tegundir vaxta-
munarviðskipta eiga 
ekki jafn greiða leið og 

áður, en viðskiptin verða stund-
uð á ný um leið og gjaldeyr-
ishöftin hverfa. Þetta kom fram 
í máli Arnórs Sighvatssonar að-
stoðarseðlabankastjóra á kynn-
ingarfundi vegna vaxtaákvörð-
unar í síðustu viku. Hann sagði 
vaxtamunarviðskiptin vera 
hluta af landslagi frjálsra við-
skipta. Við það þurfi að búa.

Fyrir hrun voru vaxtamunar-
viðskipti afar algeng á Íslandi. 
Hér voru hærri vextir en í öðr-
um ríkjum og sáu fjárfestar sér 
leik á borði með að geyma fjár-
muni sína á íslenskum reikning-
um. Fjármagnið var hins vegar 
kvikt og það kom bersýnilega 
í ljós þegar það tók að streyma 
út á árinu 2008. Þáttur þessa 
kvika fjármagns er talinn ein 
höfuðorsök gjaldeyrishruns-
ins. Sú gagnrýni að aðstæður 
fyrir vaxtamunarspákaupmenn 
hafi verið gerðar of góðar hér á 

landi hefur meðal annars verið 
reifuð í Viðskiptablaðinu á und-
anförnum vikum.

Ragnar Árnason, hagfræði-
prófessor og stjórnarmaður í 
bankaráði Seðlabankans, er 
einn þeirra sem hefur gagnrýnt 
vaxtamuninn og sagði síhækk-
andi vaxtamun fyrir bankahrun 
ekki getað endað öðruvísi en 
með falli krónunnar. Rökin eru 
þau að versnandi skuldastaða 
þjóðarinnar, samhliða innflæði 
gjaldeyris, kalli á veikingu síð-
ar meir. Jón Helgi Egilsson, 
verkfræðingur og doktorsnemi 
í hagfræði, hefur tekið í sama 
streng; að viðvarandi viðskipta-
halla vegna innflæðis og sterkr-
ar krónu sé ekki hægt að greiða 
til baka með öðrum hætti en 
með mikilli gengisveikingu.

Áhrifin geta verið jákvæð
„Ef þú er með sjálfstæða pen-
ingastefnu, sem þýðir að þú ert 
stundum og reyndar oftast með 
aðra vexti en í öðrum löndum, 
þá verða tilefni til vaxtamunar-
viðskipta,“ sagði Arnór. „Þetta 
hefur stundum jákvæð hliðar-
áhrif og stundum neikvæð.“ 

Hann sagði mikilvægt að at-
huga að vaxtamunur er eitt 
þeirra atriða sem heldur gjald-
miðli stöðugum. Rannsóknir 
sýni að minni gjaldmiðlar þurfi 
jafnan hærri vexti til að haldast 
stöðugir en þeir stærri. „Í sjálfu 
sér fagna ég því að erlendir fjár-

festar sýni Íslandi áhuga aftur, 
það þýðir að við höfum byggt 
upp ákveðið traust.“

Regluverkið stoppi banka
Eftir 0,25 prósenta vaxta-
hækkun í ágúst var haft eft-
ir Þórarni G. Péturssyni, aðal-
hagfræðingi Seðlabankans, á 
fréttaveitu Bloomberg að með 
hækkun vaxta verði krónan 
ákjósanlegri kostur en ella. Orð 
hans voru túlkuð á þann hátt að 
Seðlabankinn telji, líkt og fyr-
ir hrun, vaxtamun arviðskiptin 
jákvæð fyrir krónuna þar sem 
hún styrkist tímabundið við 
innflæðið. 

Már Guðmundsson seðla-
bankastjóri sagði þó á síðasta 
kynningarfundi það lykilatriði 
að við afnám hafta sé mikilvægt 
að regluverkið sé þannig sniðið 
að íslenskir bankar geti ekki tek-
ið of mikla áhættu í erlendum 
gjaldmiðlum fyrir eigin reikn-
ing. Tryggja þurfi að bankakerf-
ið sé ekki þátttakandi, heldur 
eingöngu þjónustuaðili í gjald-
eyrisviðskiptum.

Arnór benti einnig á að bank-
inn hafi gefið út skýrslu um 
mögulegar lausnir á þeim vanda-
málum sem geta fylgt sjálfstæðri 
peningastefnu. Til að mynda 
þurfi að beita úrræðum sem 
draga úr þörf fyrir aðhaldssama 
peningastefnu og draga þar með 
úr líkum á að vaxtamunur við 
útlönd verði mjög mikill. 

arnór Sighvatsson sagði á kynningarfundi vaxtaákvörðunar í síðustu viku að sjálfstæðri peningastefnu fylgi vaxtamunar-
viðskipti, sem bæði geta verið jákvæð og neikvæð. VB MYND/BIG
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Peningastefnunefnd Seðlabankans. Frá vinstri: Þórarinn G. Pétursson, Anne 
Sibert, Már Guðmundsson, Arnór Sighvatsson, Gylfi Zoëga.

Peningastefnunefnd

Í peningastefnunefnd eiga sæti nokkrir af helstu sérfræðingum þjóð-
arinnar í peningahagfræði auk eins erlends sérfræðings. Þau eru Már 
Guðmundsson, seðlabankastjóri og fyrrverandi aðalhagfræðingur 

bankans, Arnór Sighvatsson, aðstoðarseðlabankastjóri sem einnig hefur verið 
aðalhagfræðingur, Þórarinn G. Pétursson, núverandi aðalhagfræðingur, Gylfi 
Zoëga, prófessor í hagfræði, og Anne Sibert, prófessor í hagfræði við Birkbeck 
háskóla í London. Anne Sibert hefur misst af einum fundi á þessu ári. 

Peningastefnunefnd 
Seðlabankans er alvöld 
þegar kemur að mörk-
un peningastefnunn-
ar. Á að hækka vexti, 
lækka þá eða halda 
þeim óbreyttum. Þetta 
er rætt á fundunum 
og ýmislegt annað.

G. Sverrir Þór
sverrirth@vb.is

S tý r iva x taá kva rða ni r 
Seðlabankans þykja 
jafnan fréttnæmar og 

sömuleiðis hafa margir gam-
an að spá fyrir um hvernig 
breytingar (ef einhverjar) 
verði gerðar á vaxtastiginu 
þegar ákvarðanirnar eru til-
kynntar. Það er af sem áður 
var að bankastjórn Seðla-
bankans ákveði vaxtastigið, 
enda er engin bankastjórn 
til lengur; nú er það eins og 
flestum ætti að vera kunn-
ugt peningastefnunefnd sem 
ræður ferðinni. 

Fundargerðir peninga-
stefnunefndar eru hin 
áhugaverðustu plögg en 
þær eru, að erlendri fyr-
irmynd, birtar tveimur vik-
um eftir að nefndin fund-
ar. Erlendis horfa margir 
frekar til fundargerðanna 
en vaxtabreytinganna enda 
er í fundargerðum að finna 
mikið magn upplýsinga um 
stöðu hagkerfisins og horf-
ur í efnahagsmálum. Enn 
sem komið er skipta vaxta-
breytingarnar þó meira máli 
hér á landi en fundargerð-
ir peningastefnunefndar, 
enda lítil hefð komin fyrir 
birtingu slíkra, en framtíð-
in er óskrifað blað og aldrei 
að vita nema íslenski mark-
aðurinn verði farinn að bíða 
fundargerða peningastefnu-
nefndar í meiri ofvæni en 
vaxtabreytinga þegar fram 
líða stundir.

Í mörg horn að líta
Peningastefnunefnd fundar 
jafnan einum til tveimur dög-
um áður en vaxtaákvörðun er 
tilkynnt og því fer fjarri að á 
fundum hennar séu eingöngu 
nefndarmenn. Þar koma til 
fjölmargir starfsmenn Seðla-
bankans sem veita peninga-
stefnunefnd upplýsingar um 
stöðu mála í þjóðarbúskapnum 
og ef svo ber undir koma einn-
ig á fundina sérfræðingar ann-
ars staðar að úr þjóðfélaginu 
til þess að kynna nefndinni 
enn frekar stöðu mála.

Tvískiptir fundir
Víða er drepið niður fæti á 
þessum fundum enda er í mörg 
horn að líta og vanda þarf vel 

til verka þegar taka á ákvörðun 
um hvert skuli beina hagkerf-
inu. Ef marka má fundargerð-
irnar eru fundirnir jafnan tví-
skiptir og er fyrri hluti þeirra 
þá helgaður umræðum 
um stöðu hagkerf-
isins en sá síðari er 
helgaður vaxta-
ákvörðuninni og 
þá má ætla að 
allir óviðkom-
andi víki af 
fundi og eftir 
sitji nefndar-
menn og ritari 
sá er ritar fund-
argerð. Lítum aðeins í 
fundargerðina frá 18.-19. apríl 
sl. og skoðum hvað var rætt.

Fyrsta efnið sem var til 
umræðu var þróun mála á 
innlendum fjármálamarkaði 
enda segir sú þróun mikið um 
hvernig tilmælum þeim sem 
felast í stýrivaxtabreytingum 
er tekið af markaðnum, eða 
öllu heldur hvort markaður-
inn fer eftir þeim tilmælum. 
Þá ræðst gengi krónunnar að 
hluta til á innlendum fjár-
málamarkaði en eins og flest-
um ætti að vera kunnugt hef-
ur gengisþróunin sitthvað að 
segja um þróun verðlags hér 
á landi enda er Ísland háðara 
innflutningi en flest önnur 
lönd, a.m.k. á meðal nágranna-
þjóða okkar. Athygli vekur að 
nefndin ræddi jafnframt um 
vaxtaspár greiningaraðila, og 
er þetta sérstaklega athyglis-
vert í ljósi þess að seðlabanka-
stjóri sá fyrir skömmu ástæðu 
til þess að geta þess hvaða 
greiningardeild var getspök-
ust um vaxtaákvörðun.

Viðskiptakjör og verðbólga
Því næst ræddi nefndin 
ástandið í alþjóðlegum efna-
hagsmálum sem vitaskuld 
hafa mikil áhrif á þróun ís-
lenskra efnahagsmála, m.a. 
í gegnum viðskiptakjör, og 
horfur í utanríkisviðskipt-

um Íslendinga. Þar skiptir 
heimsmarkaðsverð á áli og 
sjávarafurðum miklu máli 
en sem kunnugt er eru þetta 
helstu útflutningsvörur Ís-
lendinga.

Þá var eins og áður hefur 
verið getið rætt um inn-

lenda þjóðarbúskapinn og 
einkum og sér í lagi um verð-
bólguhorfur enda er hlutverk 
peningastefnunefndar öðru 
fremur að stuðla að efnahags-
legum stöðugleika sem mæld-
ur er í þróun verðlags. Þegar 
horft er til þess að miðlunar-
ferli peningastefnunnar tek-
ur nokkra mánuði skal eng-
an undra að einnig er horft 
til væntinga neytenda og fyr-
irtækja enda mikilvægt að 
áhrif peningastefnunnar séu 
í takt við stöðu hagkerfisins 
þegar þeirra fer loks að gæta.

Stundum einn á móti
Þegar þessu er lokið taka 
nefndarmenn að ræða vaxta-
ákvörðunina. Venjulega eru 
ræddir nokkrir möguleikar og 
kostir þeirra og gallar. Þegar 
þeim umræðum er lokið legg-
ur Már Guðmundsson seðla-

bankastjóri fram tillögu sem  
aðrir nefndarmenn taka síðan 
afstöðu til. Eins og sjá má á 
meðfylgjandi skýringarmynd 
taka flestir nefndarmenn yfir-
leitt undir tillögu bankastjór-
ans en þó hefur það gerst oft-
ar en einu sinni á þessu ári að 
einn nefndarmaður sé ekki 
á sama máli. Ekki kemur þó 
fram í fundargerðum hvaða 
nefndarmaður það er hverju 
sinni og verðum við að bíða 
eftir ársskýrslu Seðlabank-
ans til þess að fá þær upplýs-
ingar.
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ÓBREYTTIR
Tillaga Seðlabankastjóra:

+0,25%
Tillaga Seðlabankastjóra:

ÓBREYTTIR

Minnihluti vildi
lækka vexti

Minnihluti vildi
hækka vexti

Minnihluti vildi
óbreytta vexti

Minnihluti vildi
hækka vexti

Vaxtaákvarðanir peningastefnunefndar

2011 Már Guðmundsson
Arnór Sighvatsson Gylfi Zoëga

Anne SibertÞórarinn G. Pétursson Peningastefnunefnd

Efnahagsmál  Í fundargerðum peningastefnunefndar kennir ýmissa grasa

Fluga á vegg peningastefnunefndar

Athygli vekur 
að nefndin 
ræddi jafnframt 
um vaxtaspár 
greiningaraðila, og 
er þetta sérstaklega 
athyglisvert í 
ljósi þess að 
seðlabankastjóri 
sá fyrir skömmu 
ástæðu til þess að 
geta þess hvaða 
greiningardeild 
var getspökust um 
vaxtaákvörðun.
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Hallgrímur OddssOn
hallgrimur@vb.is

Á
rni Páll Árnason, 
efnahags- og við-
skiptaráðherra, seg-
ir augljóst að setja 
þurfi meiri kraft í 
vinnu við mótun 

peningastefnunnar. Að hans mati 
hefur umræðan tilhneigingu til að 
leiðast út í þras um hvort taka eigi 
upp evru eða ekki.

„Þegar upptaka evru er rædd þá 
færist umræðan frá hinum augljósu 
staðreyndum, sem eru þær að ef við 
ætlum að vera með evru þá þurfum 
við að sýna mikinn aga í ríkisfjár-
málum, meiri en hingað til. Ef við 
ætlum að vera utan evrusvæðisins 
og tryggja jafnframt efnahagslegan 
stöðugleika, þá þurfum við að sýna 
enn meiri aga en ef við værum með 
evru,“ segir Árni Páll í samtali við 
Viðskiptablaðið.

 Hann telur engan valkost annan 
í dag en efnahagslegan stöðugleika. 

„Ofskuldsetning og agaleysi verða 
bannorð næstu áratugi, nú þeg-
ar heimurinn er að jafna sig eftir 
skulda- og ríkisfjármálakreppu.“ 

Lágvær umræða
Í byrjun síðasta árs voru þrír hag-
fræðingar, þeir Friðrik Már Bald-
ursson, Yngvi Örn Kristinsson 
og Jón Steinsson, fengnir til þess 
að skila álitum um skýrslu Seðla-
bankans, „Peningastefnan eftir 
höft“. Seðlabankinn vann skýrsl-
una fyrir efnahagsráðherra og hef-
ur að geyma kosti og galla þeirra 
leiða sem bankinn telur mögulegar. 
Hagfræðingarnir kynntu síðan 
hver sitt álit á opnum fundi í apr-
íl sl. Fundurinn var haldinn til að 
örva umræðu um peningastefnuna 
og framtíð hennar.

Umræðan eftir hrun hefur ekki 
verið eins hávær og ætla mætti. 
Hún hefur þó náð nokkru flugi 
á allra síðustu vikum, sér í lagi í 
tengslum við lögfestingu gjald-
eyrishaftanna. Ákveðið var að þau 
skyldu lögfest til loka árs 2013, en 

ekki 2015 eins og til stóð. Árni Páll 
segist fagna því að í umræðum á 
þingi kom fram skýr vilji til að ráð-
ast í þverpólítiskt starf um peninga-
stefnuna. Hann á von á að óska eft-
ir tilnefningum í það starf á næstu 
dögum.

„Ég fundaði einnig síðasta vor 
með aðilum vinnumarkaðarins og 
Viðskiptaráði. Þá fórum við yfir 
hugmyndir þeirra. Það sem þarf að 
einblína á núna, áður en þrasað er 
um upptöku evru, er farvegur pen-
ingastefnunnar. Viljum vil notast 
við að stýra verðlagsþróun, hafa 
gengisviðmið eða blöndu af þessu 
tvennu?“

Þjóðhagsvarðartæki  í stað hafta
Þessi vinna er eftir til þess að hnika 
Íslandi áfram, segir Árni Páll. Ekki 
síðar en í febrúar á næsta ári mun 
Árni Páll síðan leggja fram á Alþingi 
skýrslu um þjóðhagsvarðartæki 
sem mögulegt er að koma á. Hann 
segir að þau geti stutt við afnám 
hafta, eða komið í stað þeirra.

Sem dæmi nefnir Árni Páll heim-

ild stjórnvalda til þess að takmarka 
starfsemi fjármálastofnana, til 
dæmis takmörkun á skuldsetningu 
banka í erlendri mynt. „Að fram-
lagðri skýrslunni þarf næst að kanna 
hvaða reglur rúmast innan EES 
samningsins og hverjar þeirra kalla 
á annar skonar samninga við ESB 
ef við tökum ekki upp evru. Tækin 
geta þar af leiðandi verið forsenda 
peningamálastefnu í opnu hagkerfi. 
Mörg af þjóðhagsvarðartækjum er 
skynsamlegt að hafa óháð því hvort 
við tökum upp evru eða ekki. Það er 
skynsamlegt að setja sand á tann-
hjólin á þeim tímum sem líður að 
upptöku. Tímabilið frá því að geng-
ið er inn í ERM II[a.m.k. tveggja ára 
ferli áður en evra er tekin upp, innsk. 
blm.] og að upptöku evru getur ver-
ið afar óstöðugt ef ekki er haldið 
rétt á spilunum.“

Áætlun í pólitísku tómarúmi
Aðspurður um þá gagnrýni sem 
Áætlun um losun gjaldeyrishafta 
hefur hlotið segir Árni Páll að áætl-
unin beri með sér merki að hún er 

skrifuð á tímum þar sem ekki er til 
staðar pólitísk samhljóðan um hvað 
taki við eftir höftin. Slíka samhljóð-
an þurfi að byggja eins mikið og 
hægt er. 

„Þar þurfum við að vera raunsæ. 
Það kann að vera að ef ekki næst 
aðild að ESB að krónan sé óhjá-
kvæmileg afleiðing. En það felur í 
sér ákveðið val. Það verður þá ekki 
raunsætt að byggja velsæld á við-
kvæmum samkeppnisiðnaði sem 
þolir litlar hömlur á frjálsum fjár-
magnsflutningum. Okkar skilaboð 
eru þá þau að við ætlum ekki að búa 
til kjöraðstæður fyrir fyrirtæki á 
borð við CCP og Marel til lengri 
tíma litið,“ segir Árni Páll.

„Það felst í því val að vera með ís-
lenska krónu og það besta sem við 
getum gert er að draga úr sveifl-
um hennar. Við þurfum þó áfram 
að gera ráð fyrir að byggja velsæld 
af afkomu af greinum sem eru ekki 
háðar íslensku krónunni, eins og 
við höfum gert á undanförnum ára-
tugum. Krónuhagkerfið hefur ekki 
skilað útflutningstekjum.“

Þörf á endurskoðun 
óháð upptöku evru
Efnahags- og viðskiptaráðherra segir Áætlun um losun gjaldeyrishafta bera þess merki að vera ritaða á tímum 
þar sem vantar samhljóðan um hvert sé stefnt. Fimm viðmælendur Viðskiptablaðsins telja að endurskoða þurfi 
peningastefnuna.

Árni Páll Árnason, efnahags- og viðskiptaráðherra, mun snemma á næsta ári leggja fram skýrslu um svokölluð þjóðhagsvarðartæki. Þeim verður ætlað að styðja við afnám hafta, eða koma í stað haftanna. 
 VB MYND/Big
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 Telur þú, og þá hvernig, að 1. 
endurskoða þurfi peninga
stefnuna innan tólf mánaða?

Markmið peningastefnunnar þarf að gera 
skýrara og skerpa þarf miðlunarferlið 
þannig að stýrivextirnir hafi betri tök 
á verðbólgunni. Miðlunarferlið hrundi 
nær með bönkunum haustið 2008 og 
markmiðið var sett tímabundið á stöðugt 
gengi krónunnar. Nú eru markmiðin hins 
vegar nánast tvö, þ.e. stöðugt gengi og 
verðlag, en stýritækið einungis eitt. Þetta 
er óhentugt m.a. við núverandi aðstæður 
þar sem krónan hefur verið að styrkjast á 
sama tíma og verðbólgan er talsvert yfir 
verðbólgumarkmiði bankans og stefnir 
hærra. Miðlunarferlið er enn verulega 
laskað og óljóst.  Það er forgangsatriði 
að afnema gjaldeyrishöftin núna þegar 
enduruppbygging hagkerfisins er langt á 
veg komin. Afnám haftanna er stórt skref 
í því að koma hér á virkum fjármálamark-
aði á ný og skapa þær forsendur sem 
nauðsynlegar eru fyrir vöxt hagkerfisins. 
Umrót á erlendum fjármálamörkuðum og 
bakslag í alþjóðlegri efnahagsþróun gerir 
þó afnám torsóttara og vandasamara. Ljóst 
er að Ísland liggur vel við höggi í þeirri 
áhættufælni sem nú einkennir markaðina. 
Það þarf því að fara varlega í þessum 
efnum. 

Hvaða framtíðarfyrirkomulag 2. 
á gjaldeyrismálum telur þú 
heppilegast og hvers vegna?

Sú mikla áhætta sem fylgir því flotgengis-
kerfi sem við höfðum hér frá árinu 2001 til 
2008 er ekki ásættanleg. Á henni þarf að 
taka. Ómögulegt er að taka út alla þá þætti 
sem gætu valdið miklum sveiflum krónunn-
ar í flotgengiskerfi. Hér á landi verða slíkir 
áhættuþættir ávallt fyrir hendi þar sem 
hagkerfið mun vera bæði lítið og einhæft. 
Flotgengið ýtir undir sveiflur í íslensku hag-
kerfi en stuðlar ekki að stöðugleika. Fast-
gengiskerfi hefur einnig sýnt sig að gangi 
ekki við skilyrði frjálsra fjármagnsflutninga 
líkt og við höfum skuldbundið okkur til í 
aðild okkar að evrópska efnahagssvæðinu. 
Ég sé því ekki aðra leið betri en að taka 
upp aðra mynt og er augljósasti kosturinn 
í þeim efnum evran í ljósi umfangs hennar 
í okkar utanríkisviðskiptum. Evran myndi 
þannig skila okkur mestum ávinningi 
í því að skapa stöðugleika og minnka 
kostnað í erlendum viðskiptum okkar. Sú 
leið er hins vegar ekki auðveld þar sem 
hún útheimtir væntanlega aðild að ESB 
með öllum þeim kostum og göllum sem 
slíkri aðild fylgir. Sú umræða er hins vegar 
stórpólitískt mál sem enn er óútkljáð. n

Telur þú, og þá hvernig, að 1. 
endurskoða þurfi pen
ingastefnuna innan tólf 
mánaða?

Einfalt verðbólgumarkmið með 
stýrivaxtahækkun eina að vopni hefur 
gengið sér til húðar. Afleiðingin er 
vaxtamunarviðskipti, sveiflur í krón-
unni og röng nýting framleiðsluþátta. 
Sjálfstæð peningastefna er þannig 
ekki í boði, ef við viljum halda 
hagkerfinu opnu með sæmilegum 
gengisstöðugleika. Næstu 12 mánuði 
þarf peningastefnan að styðja við 
endurreisn íslenska hagkerfisins og 
afnám gjaldeyrishafta. grundvallar-
atriðið er heragi í hagstjórn, setja 
þarf ríkisfjármálareglu sem gengur 
jafnvel lengra en Maastricht skilyrðin 
og draga úr fastgreiðslufyrirkomulagi 
verðtryggingar.

Hvaða framtíðarfyrir2. 
komulag á gjaldeyrismál
um telur þú heppilegast 
og hvers vegna?

Fátt bendir til annars en að við 
verðum með íslensku krónuna hér 
langleiðina út þennan áratug hið 
minnsta. Til skamms og meðallangs 
tíma er lykilatriði að nýta kostina og 
lágmarka gallana við sérstaka mynt, 
það hefur t.d. Svíum tekist. Ef og þegar 
við tökum upp alþjóðlegan gjaldmiðil, 
t.d. með inngöngu í ESB eða eftir 
öðrum leiðum, einfaldar það erlendar 
fjárfestingar í landinu og gerir 
íslenskum alþjóðafyrirtækjum betur 
kleift að starfrækja umfangsmikla 
starfsemi á Íslandi. En þá er eins gott 
að við höfum lokið okkar heimavinnu, 
þ.e. agað opinber fjármál og stuðlað 
að sveigjanlegri vinnumarkaði. Ut-
anaðkomandi gjaldmiðill getur sópað 
vandamálum tímabundið undir teppið 
sem koma fram síðar af yfirþyrmandi 
þunga, eins og Argentína kynntist 2001 
og grikkland nú. En Hong Kong og 
Eistland hafa líka sýnt að nýta má ytri 
gjaldmiðil einmitt til að halda skikki á 
fjármálastjórn og viðhalda sveigjan-
leika í hagkerfinu.   n

Orri Hauksson, framkvæmdastjóri 
Samtaka iðnaðarins.

Viðskiptablaðið sendi skriflega fyrirspurn til nokkurra einstaklinga og spurði um sýn þeirra á núverandi peningastefnu og framtíðarfyrirkomulag 
hennar. Beðið var um skorinorð svör. Þau Orri Hauksson, Ásgeir Jónsson, Birna Einarsdóttir, Illugi Gunnarsson og Sigurður Atli Jónsson voru til svara. 
Svör þeirra bera með sér að umræða um gjaldmiðlamál er viðamikil. Gjaldeyrishöft, verðbólgumarkmið, reynsla af flotgengi, fjármál ríkisins og 
upptaka annars gjaldmiðils er meðal álitamála sem tekist er á um þegar peningastefnan er rædd. 

illugi gunnarsson, þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins.

Telur þú, og þá hvernig, að 1. 
endurskoða þurfi pen
ingastefnuna innan tólf 
mánaða?

Sú peningamálastefna sem tekin var 
upp árið 2001 og er kennd við verð-
bólgu markmið hefur brugðist að mínu 
mati. grundvöllur þeirrar stefnu er að 
Seðlabankinn njóti mikils trausts og á 
grundvelli þess takist honum að halda 
verðbólgu innan þeirra marka sem sett 
eru. Það er óumdeilt að Seðlabankinn 
nýtur ekki slíks trausts enda hefur verð-
bólgan verið of há megnið af þeim tíma 
sem verðbólgumarkmiðið hefur verið 
við lýði. Augljóslega er traust á Seðla-
bankanum ekki það akkeri peningastefn-
unnar sem lagt er upp með. Það þarf því 
að endurskoða stefnuna frá grunni og 
það mun taka lengri tíma en 12 mánuði. 
Verðbólga er vissulega vandamál en hún 
er ekki eina vandamálið sem við er að 
fást. Engin von er til að höftunum verði 
létt nema hagvöxtur sé kominn af stað 
og hægt sé að ávaxta fé með góðum 
árangri á Íslandi. Vaxtastefna bankans 
verður því að miða að því að auka hag-
vöxt og fjárfestingar.

Hvaða framtíðarfyrirkomu2. 
lag á gjaldeyrismálum telur 
þú heppilegast og hvers 
vegna?

Árangursrík stjórn peningamála hvílir 
á því að stjórn efnahagsmála sé styrk. 
Jafnvægi í ríkisútgjöldum, skynsam-
legir kjarasamningar og ábyrg nýting 
auðlinda er grunnur að efnahagslegum 
stöðugleika.  Þessi staðreynd er óháð 
því hvaða mynt er notuð. Ég tel að við 
munum áfram búa við íslensku krónuna 
og í því felst sveigjanleiki sem getur 
verið mikilvægur við vissar aðstæður. 
Vandamál krónunnar hefur einkum verið 
lausatök í hagstjórninni. Það er hægt 
að búa við krónuna ef okkur tekst að 
stýra efnahagsmálunum af festu. En ég 
tel fullreynt að nota verðbólgumarkmið 
sem ramma peningamálastefnunnar, 
þar sem Seðlabankinn mun aldrei njóta 
þess trausts sem hann þarf að njóta 
til þess að sú aðferðafræði nýtist sem 
skyldi. Skoða þarf til dæmis hvort rétt 
sé að horfa til einhvers konar stöðug-
leikamarkmiðs sem grundvallað er á 
verðbólgu og atvinnustigi.  n

Sigurður atli Jónsson, forstjóri mP 
Banka.

Telur þú, og þá hvernig, að 1. 
endurskoða þurfi peninga
stefnuna innan tólf mán
aða?

Höft á fjármagnsflutninga og gjaldeyr-
isviðskipti leika stórt hlutverk en það 
er mikilvægt að þeim verði aflétt eins 
fljótt og auðið er. Slík höft geta alls 
ekki verið hluti af peningamálastefnu 
okkar til frambúðar. Ég lít því svo 
á að við séum með einhvers konar 
bráðabirgða peningamálastefnu um 
þessar mundir og framtíðarfyrirkomu-
lag peningamálastefnu sé enn óljóst. 
Mér finnst ólíklegt að verðbólguhætta 
sé raunveruleg um þessar mundir, en 
jafnvel þótt svo væri þá dreg í efa að  
vaxtahækkanir dragi úr þeirri hættu 
við okkar aðstæður. Forgangsatriði í 
bráð er að auka fjárfestingu. Peninga-
málastefnan á því að miðast við að 
halda fjármagnskostnaði fyrirtækja 
sem lægstum og jafnframt á að beita 
ríkisfjármálastefnu til að örva fjárfest-
ingar, m.a. með skattalegum hvötum.

Hvaða framtíðarfyrir2. 
komulag á gjaldeyrismál
um telur þú heppilegast 
og hvers vegna?

Efnahagslegur styrkur okkar liggur 
í náttúruauðlindum okkar og hag-
kvæmri nýtingu þeirra, einnig í vel 
menntuðu vinnuafli og hlutfallslega 
ungri þjóð sem byggt hefur upp 
umtalsverðan lífeyrissparnað með 
sjóðasöfnun. Það sem okkur vantar 
er stöðugleiki í verðlagsmálum sem 
myndi gera okkur kleift að gera betri 
langtímaáætlanir, minnka áhættu og 
lækka fjármagnskostnað. Ég tel að 
besta leiðin að því marki sé að taka 
upp evru í gegnum aðild að evrópska 
myntbandalaginu. Samhliða þarf að 
liggja fyrir skýrt mótuð efnahags-
stefna til framtíðar.  n

Ásgeir Jónsson, lektor við Háskóla Ís-
lands og efnahagsráðgjafi gamma.

Telur þú, og þá hvernig, að 1. 
endurskoða þurfi peninga 
stefnuna innan tólf mán
aða?

Hrunið 2008 var að jafn miklu leyti 
gjaldþrot íslenskrar peningastefnu 
og gjaldþrot íslenskra fjármálastofn-
ana. Uppgjörið við peningastefnuna 
hefur hins vegar ekki enn farið fram 
og hún er á milli vita sem stendur. Á 
einhverjum tíma hljóta landsmenn að 
þurfa að ræða framtíð sína í peninga-
málum og horfast í augu við valkosti 
sem eru fyrir hendi. Ljóst er einnig að 
endurskoða þarf starfshætti og mark-
mið Seðlabankans en til að mynda er 
einkennilegt að seðlabankastjóri og 
tveir undirmenn hans hafi meirihluta 
í peningastefnunefndinni. Sú endur-
skoðun mun þó taka lengri tíma en 
eitt ár. 

Hvaða framtíðarfyrir2. 
komulag á gjaldeyrismál
um telur þú heppilegast 
og hvers vegna?

Sagan sýnir að fastgengi hefur hentað 
landsmönnum best en árin 2001-2008 
eru einstæð í hagsögu landsins sem 
eini tíminn sem krónan hefur flotið 
á frjálsum markaði ef stutt tímabil 
árin 1921-22 er frátalið. Það eru tvær 
leiðir að fastgengi; upptaka evru í 
myntbandalagi eða fastgengi með 
ek. myntráði. Það er ljóst í mínum 
huga að myntbandalag er heppileg-
asti kosturinn en hann er vitaskuld 
skilyrtur við ESB aðild. Að öðrum kosti 
ætti að huga að skipun myntráðs fyrir 
krónuna.  n

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Ís-
landsbanka.



10 |   peningastefnan fimmtudagur   15. desember  2011

Ábyrgur fyrir
stefnunni
Már Guðmundsson seðlabankastjóri telur umræðuna um íslensku 
peningapólitíkina oft sérkennilega. Hann hefur mikinn áhuga á 
að koma öllum þeim hagfræðingum, sem tjá sig um stefnuna, 
saman og fá þá til að útskýra sína sýn. Þannig væri hægt að 
leiða umræðuna áfram. 
Björgvin guðmundsson og Hallgrímur oddsson
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T
ilhneiging er til þess 
hérlendis að gera of 
mikið úr áhrifum pen
ingastefnunnar og 
hvað hún geti gert, seg
ir Már Guðmundsson 

seðlabankastjóri. Honum þykir 
umræðan um peningapólitíkina 
á Íslandi oft sérkennileg, og ein
földuð um of. Hann segist alltaf 
reiðubúinn til að hlusta á gagn
rýnisraddir. Það sé þó ekki þar 
með sagt að bankinn fallist á öll 
rök sem koma fram, alltént ekki 
þau sem eru óskhyggja fremur 
en rök. 

Seðlabankinn hefur í 
lengri tíma legið undir ámæli. 
Efasemda raddir um trúverðug
leika bankans, mátt peninga
stefnunnar og hvort nokkuð hafi 
breyst í stefnu hans eftir hrun 
krónunnar eru og hafa verið há
værar.  Aðgerðir bankans eftir 
hrun hafa valdið titringi, hann 
er gagnrýndur fyrir að lækka 
vexti of hægt í kjölfar hruns
ins og forsvarsmenn verkalýðs
hreyfingarinnar og vinnumark

aðarins brugðust illa við síðustu 
vaxtahækkun í ágúst. Viðskipta
blaðið hefur á síðustu vikum 
fjallað um peningastefnuna og 
gagnrýni á hana, einkum þátt 
vaxtamunarviðskipta í peninga
stefnunni. Að mati margra eru 
viðskiptin, og góðar aðstæður til 
að stunda þau, meginorsök fyrir 
hruni krónunnar.  

Að mati Más er tilhneiging 
hérlendis til að halda að pen
ingastefnan geti skapað við
skiptahalla og annað því um 
líkt. „En stefnan hefur til lengd
ar fyrst og fremst áhrif á nafn
stærðir, og þar af leiðandi verð
bólgu. Til lengri tíma getur hún 
ekki ákvarðað raungengi né við
skiptahalla,“ segir Már.   

Vaxtamunur ekkert nýtt
Voru það vaxtarmunarviðskipt
in sem Seðlabankinn átti að hafa 
áhyggjur af?

„Já, auðvitað, og ég held að 
menn hafi haft áhyggjur af 
þessu á þeim tíma. En svo lengi 
sem peningastefnan er sjálf
stæð á Íslandi þá hlýtur hún 
alltaf að byggja á því að þegar 
verðbólgan fer umfram ákveð
in mörk þá hækka vextir og öf
ugt. Vaxtamunar viðskiptin voru 
áhyggjuefni vegna þess að þau 
voru hluti af stærra samhengi, 
þar sem við vorum með mikinn 

viðskiptahalla fjármagnaðan af 
innstreymi lánsfjár og fór saman 
við mikið ójafnvægi í efnahags
reikningum innlendra fjármála
fyrirtækja. Það var alla tíð ljóst 
að þetta gat ekki haldið. Ég var 
sjálfur sannfærður um að lend
ingin yrði hörð, en hinu var ekki 
hægt að spá með mikilli vissu  að 
hér yrði algjör brotlending.“

Seðlabankinn hljómaði ekki mjög 
áhyggjufullur vegna vaxtamun
arins, og taldi  hann hjálpa bank
anum í baráttunni gegn verðbólg
unni á þeim tíma.

„Bankinn var áhyggjufullur 
yfir ójafnvægi í íslenskum þjóð
arbúskap. Gengisstigið og vaxta
munarviðskiptin eru birtingar
mynd þess. Ég tel að umræðan í 
dag einkennist af sömu öfgum og 
fyrir hrun. Það er einblínt á eitt 

atriði í stóru dýnamísku sam
hengi. Það hefur verið sýnt fram 
á að það var mun meira í gangi 
heldur en vaxtamunur vegna 
peningastefnu. Áhættusækni 
var mikil, trú á Ísland var mikil 
og við vorum dugleg að lofa Ís
land,“ segir Már.

Að mati Más þurfti Seðlabank
inn að vinna gegn verðbólgunni, 
og á þeim tíma hafi miðlunar
ferli peningastefnunnar að veru
legu leyti verið um gengisleiðina. 

„Það þarf ekki að vera neitt stór
mál ef aðrir hlutir eru í lagi. Ef 
við viljum sjá hvað fór úrskeiðis 
hér en ekki annars staðar þurf
um við að einangra þætti og bera 
þá saman við önnur ríki. Í grund
vallaratriðum var peningastefn
an hvað varðar markmið og 
vaxtaákvarðanir ekki öðruvísi 
en í mörgum löndum þar sem 

bankakerfi hrundi ekki. Ég hef 
oft nefnt Nýja Sjáland og Síle í 
því sambandi. Hins vegar var 
hér ofvaxið bankakerfi og önn
ur hagstjórn lagðist ekki nægi
lega á sveif með peningastefn
unni til að hamla ofþenslunni. 
Það hefði hins vegar mátt beita 
ýmsum öðrum peningalegum 
stjórntækjum til að leggjast á 
móti útlána og eignaverðsból
unni, svo sem inngripum á gjald
eyrismarkaði, og bindiskyldu og 
lausafjárkvöðum.“

En hefði innflæði fjármagns ekki 
verið minna ef vextir hefðu verið 
lægri?

„Það er alveg ljóst að svo er. 
En við þurfum að spyrja hvað
an vaxtamunurinn kom. Hann 
varð til vegna þess að kerfið var 
ofþanið,“ segir Már. 

Aðspurður um niðurstöðu 
Ragnars Árnasonar, hagfræði
prófessors og nefndarmanns í 
bankaráði Seðlabankans, um 
vaxtamunarviðskiptin telur Már 
að þar sé of afmarkaður þátt
ur tekinn úr heildarmyndinni 
og hann magnaður upp. Ragn
ar hefur fært fyrir því rök að 
stefna Seðlabankans hafi ekki 
getað endað öðruvísi en með 
miklu bakslagi, vegna mikils 
vaxtamun ar yfir langan tíma. 

Már ítrekar að nauðsynlegt 
sé að skoða heildarmyndina. „Ef 
ekki hefði verið hert að í pen
ingamálum til að hamla ofþenslu 
og verðbólgu, hvernig átti þá að 
gera það? Ef vöxtum hefði verið 
haldið lágum til að hamla vaxta
munarviðskiptum er hætt við að 
verðbólguvæntingar hefðu auk
ist sem hefði fært vaxtamuninn 
yfir í lengri tíma vexti. Það lá 
alla tíð fyrir að gengið „myndi 
fara upp tröppurnar og niður 
með lyftunni“ eins og gerst hef
ur t.d. nokkrum sinnum á Nýja 
Sjálandi og í fleiri löndum. Hugs
unin á bak við verðbólgumark
mið í litlum opnum hagkerfum 
þar sem miðlun peningastefn

unnar eftir vaxtaleiðinni er 
stundum veik er sú að þegar hin 
óhjákvæmilega gengislækkun 
verður sé að myndast innlendur 
slaki og að lægri innlend verð
bólga vinni þannig á móti áhrif
um gengislækkunarinnar. En 
þetta ferli hefur ýmsa galla, þó 
svo það setji ekki fjármálakerf
ið á hliðina og því sé það ekki til
laga bankans að hverfa aftur til 
þeirrar peningastefnu sem rekin 
var fyrir hrun. 

Tvær sögur 
Telur þú þá greiningu rétta að hér 
hafi ekki verið rekin rétt peninga
stefna fyrir hrun og hún eigi sinn 
þátt í að krónan hrundi?

„Við verðum að gera grein
armun á annars vegar hinni inn
lendu hagsveiflu og hinni stærri 
fjármálakreppu, en hrun gjald

miðilsins 2008 orsakaðist af 
báðum. Peningastefnan er auð
vitað hluti af þeirri þróun sem 
hér varð. En mikilvægt er að í 
hruninu tóku tvær sögur enda,“ 
segir Már. Fyrri söguna kallar 
hann „Ofþensla og hjöðnun í litlu, 
opnu og fjármálalega samþættu 
hagkerfi“. Sú síðari fjallar um 
þrjá alþjóðlega banka með höf
uðstöðvar á Íslandi  sem þöndust 
gífurlega út á fimm árum. Sög
urnar gerðust samhliða, spiluðu 
saman, en voru ekki þær sömu, 
segir Már.

„Fyrri sagan er nokkuð sem 
við höfum  séð áður á Íslandi 
og erlendis margoft, þó svo að 
hún hafi verið öfgafyllri en yfir
leitt. Innlendir og erlendir þætt
ir verkuðu saman og leiddu til 
mikils fjármagnsinnstreymis. 
Það er jákvætt til að byrja með 
en fer yfirleitt fram úr sér. Ég 
hef fært fyrir því rök í ræðu og 
riti að fall íslensku bankanna 
hafði lítið með  íslenska hag
stjórn, það er ríkisfjármála og 
peningastefnu, að gera. Miðað 
við stóra og óvarða efnahags
reikninga bankanna í erlendum 
myntum hefðu þeir væntanlega 

„Ég held að lærdómurinn sé sá, og þetta er rætt um allan heim, að nota átti fleiri peningastefnutæki og að stefnan þurfti meiri aðstoð,“ segir Már.  vb mynd/big

Ég tel að umræðan 
í dag einkennist 
af sömu öfgum og 
fyrir hrun. Það er 
einblínt á eitt atriði 
í stóru dýnamísku 
samhengi.

Nokkurra ára stríð

Aðspurður um trúverðugleika Seðlabankans og þann skort á trúverð
ugleika sem skynja má á markaðinum fyrir aðgerðum bankans, segir 
már að vísbendingar séu um að peningastefnan sé ekki trúverðug 

í þeirri merkingu að langtimaverðbólguvæntingar eru yfir markmiði. „Þrjár 
mögulegar ástæður gætu legið fyrir því. Það gæti verið að menn telji okkur 
ekki hafa tækin sem þarf til. Að mínu mati er það vafasamt, því tækin okkar 
eru þau sömu og flestir seðlabankar hafa í litlum, opnum hagkerfum. Kannski 
höfum við ekki notað nógu mörg þeirra, en í grunninn eru þetta sömu tæki, til 
dæmis breytingar á vöxtum og lausafjárskyldu og inngrip á markaði.

Annar möguleiki er að talið sé að peningastefnunefndin vilji ekki ná verðbólgu
markmiðinu. Ég held að því trúi þó enginn.

Þriðji möguleikinn er efasemdir um að við fáum ekki að nota tækin til að ná 
markmiðinu, og þar af leiðandi sé bankinn ekki eins sjálfstæður og hann á að vera.“

Már segir trúverðugleikann aðeins vera byggðan upp með einum hætti. 
„Það er að ná markmiðum sem að er stefnt og reyna að halda þeim yfir 
lengri tíma. Öðrum seðlabönkum hefur tekist þetta. Um leið og þessi trú-
verðugleiki er kominn þá virkar peningastefnan betur til sveiflujöfnunar.

Sagan verður að skera úr um þetta. Ég lít svo á að það sem við göngum í gegn
um í dag er nokkurra ára stríð. Spurningin er ekki um það hvort við náum verð
bólgumarkmiðinu eftir nokkra mánuði. mestu máli skiptir  að reka peningastefn
una þannig að ljóst sé að bankanum er alvara með að ná markmiðum sínum,“ segir 
már. Ef einhver vantrú sé uppi um sjálfstæði bankans þarf að sigrast á henni.

„Í ljósi sögunnar mun trúverðugleikinn ef til vill aukast ef trú á önnur stjórntæki, 
eins og ríkisfjármálin, spila með. Ef sú trú er ekki til staðar þá þarf að styrkja hana. 
Í augnablikinu er það þó ekki sérstakt vandamál, vegna þess að ríkisfjármálastefn
an er enn að herða að, hvað sem síðar kann að verða.“
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lent í greiðslufalli á erlendum 
skuldbindingum, jafnvel þó að 
innlenda hagsveiflan hefði verið 
miklu mildari. Það lá hins veg
ar alla tíð fyrir að hér yrði sam
dráttur á árinu 2009 vegna inn
lendu ofþenslunnar 20052007 
og Seðlabankinn spáði því allt 
frá árinu 2006. Það hafði ekkert 
að gera með bankana.“

Plúsi bætt við
Í umræðu um framtíðarskipu
lag peningastefnunnar hefur 
Seðlabankinn helst talað fyrir 
þeirri leið sem kölluð er „verð
bólgumarkmið plús“. Már segir 
umræðu um leiðina nátengda 
umræðunni um hvað bankinn 
hefði getað gert fyrir hrun. „Í 
fyrsta lagi þurfti að skapa að

stæður þar sem reyndi minna 
á peningastefnuna, sem þýð
ir harðari ríkisfjármálastefna. 
Við hefðum átt að leggjast gegn 
gjaldeyrisinnstreyminu með 
því að kaupa meira af gjald
eyri. Þannig værum við betur 
sett hvað varðar fjármálastöð
ugleika þegar viðsnúningur 
varð, þó það hefði ekki endilega 
breytt miklu um gengisþróun.

Hér hefðu einnig þurft að 
vera ýmsar hömlur, svokallað
ar þjóðhagsvarúðarreglur. Til 
dæmis að banna lántöku í er
lendri mynt ef lántaki er ekki 
með tekjur í erlendri mynt, og 
hömlur á stærð og samsetningu 
þess hluta efnahagsreikninga 
bankanna sem var í erlendri 
mynt,“ segir Már.

„Ég held að lærdómurinn sé sá, 
og þetta er rætt um allan heim, 
að nota átti fleiri peningastefnu
tæki og að stefnan þurfti meiri 
aðstoð. Það breytir því ekki, að 
þótt hliðarverkanir af notkun 
tækis séu einhverjar, að þá eigi 
ekki að nota það.“ Már vísar þar 
í vaxtatæki bankans og umræðu 
um vaxtamunarviðskiptin. „Það 
er eins og að segja við lækni að 
hann megi ekki gefa lyf vegna 

hliðarverkana. Margar þjóðir 
hafa notast við peningastefn
una með fínum árangri.“

Aðrar aðstæður
Menn verða áhyggjufullir þegar 
þeir heyra sama tón og fyrir hrun, 
þegar verið er að kynna forsend
ur stýrivaxtaákvarðana. Bank
inn talar af velvilja um vaxta
munarviðskiptin og að þeim beri 
að fagna. Erum við að fara í sama 
farið og fyrir hrun, sem mun leiða 
til ójafnvægis þar sem bakslag er 
eina lausnin, líkt og þú lýsir?

„Aðstæður eru allt aðrar í dag 
en þær voru þá. Við erum ekki 
að tala um sama kerfi og áður. 
Öll eftirspurnarhlutföll, hlutfall 
launa í þjóðartekjum, viðskipta
jöfnuður, einkaneysla og fleiri 

þættir, eru komnir hinum meg
in við langtímajafnvægið. Nú 
erum við með höft á fjármagns
hreyfingar og lög í landinu sem 
heimila ekki gengisbundin lán.

Varðandi vaxtamunarvið
skiptin þá má það ekki vera 
þannig að ef þú borðar of mik
ið af einhverju og færð í mag
ann, þá ætlir þú aldrei að borða 

aftur. Þessi viðskipti hafa alltaf 
verið hluti af því hvernig pen
ingapólitíkin virkar. Ef við ætl
um að vera með sjálfstæða pen
ingastefnu þá munu alltaf öðru 
hverju skapast aðstæður þar 
sem vextir hér eru lægri eða 
hærri en annars staðar, og fjár
magn streymir inn eða út. Það er 
hluti kerfisins. 

Ég held að óþarfi sé að hafa 
áhyggjur af þessu, svo lengi sem 
öfgarnar verði ekki eins og áður. 
Þar eru áhættuvarnir lykilatriði, 
að tryggja að bankar, fyrirtæki 
og heimili séu ekki í of mik
illi óvarinni áhættutöku,“ segir 
Már.

Ber ábyrgð á stefnunni
Því hefur verið haldið fram að þú 

sért hugmyndafræðingur núver
andi stefnu og sért tregur til að 
ræða breytingar á henni. Telur þú 
þig bera ábyrgð á núverandi pen
ingastefnu? 

„Ég ber auðvitað ábyrgð sem for
maður peningastefnunefndar  
á þeirri stefnu sem nú er rekin, 
og hef oftast verið í meirihluta 
í nefndinni. Það væri fáránlegt 
að segja að ég bæri ekki ábyrgð á 
stefnunni. En það er mikilvægt 
atriði að stefnan nú er ekki sú 
sama og var rekin árið 2001. 
Hún er önnur, og ég boða enn 
frekari breytingar ef ég fæ því 
ráðið,“ segir Már. 

Hann segir að breytingar sem 
voru gerðar árið 2001, þegar 
krónan var sett á flot, sé barn 
síns tíma. Hann hafi raunar 
verið hugsi yfir breytingunni 
strax frá upphafi.  „Ég var all
an tímann á því, og má lesa um 
í greinum sem ég skrifaði á þeim 
tíma, að Ísland stóð frammi fyr
ir tveimur kostum á þeim tíma
punkti. Ég gerði aldrei upp á 
milli þeirra. Annað var verð
bólgumarkmið og hitt var inn
ganga í Evrópusambandið og 
upptaka evru. Það er pólitísk 
spurning og ekki á valdi Seðla

bankans að taka þá ákvörðun.“
Már segir að umræðan haldi 

áfram að þróast. Fjármálakrepp
an leiddi í ljós samspil fjármála
stöðugleikans og þjóðhagsstöð
ugleika. „Það kemur í ljós að ef 
peningastefnan á að ganga upp 
verður hún að vera mun betur 
studd, sérstaklega varúðartækj
um.“ Hann bendir á að hann hafi 
lagt á borðið módel sem geti bet
ur átt við íslenskar aðstæður. 

Hagfræðingar í herbergi
„Ég er alltaf reiðubúinn til að 
hlusta á gagnrýni. Það er al
gjört lykilatriði og margt í um
ræðunni sem er gagnlegt og þarf 
að skoða. En það er ekki þar með 
sagt að við föllumst á öll rök sem 
koma fram, sérstaklega ef þau 

eru óskhyggja fremur en rök,“ 
segir Már. Hann bendir á að 
langtímastefnumótun varðandi 
peningastefnuna fari nokkuð 
eftir aðildarumsókn að Evrópu
sambandinu, sem sé ekki á vald
sviði Seðlabankans.

Már segir að skýrslunni Pen
ingastefnan eftir höft, sem 
bankinn gaf út undir lok síðasta 
árs, hafi verið gert að opna um
ræðuna um framtíð peningamála. 
Í kjölfarið fjölluðu hagfræðing
arnir Jón Steinsson, Friðrik Már 
Baldursson og Yngvi Örn Krist
insson um skýrsluna og sína sýn 
á peningamálin. 

„Ég hef mikinn áhuga á því að 
Seðlabankinn komi öllum hag
fræðingum, sem eru að tjá sig 
um málið, saman. Þá þarf að 
segja: „Hér er taflan, Nú verðum 
við að sjá heildarsamhengið. Nú 
verðið þið að sýna okkur það sem 
þið eru að reyna að segja, og út
skýra kerfið heildstætt.“ Þannig 
væri hægt að leiða umræðuna 
áfram,“ segir Már.  

Unnið í ákveðinni röð
Á sér stað formleg vinna um upp
töku breyttrar stefnu, það er verð
bólgumarkmiðs plús?

„Já, en vinnan verður öll að 
vera í ákveðinni röð. Fyrst 
þurfti að lenda áætlun um af
nám gjaldeyrishafta. Það er ekki 
hnökralaust ferli, en fer vonandi 
að birta til á næstunni. Áður 
en farið verður í seinni hluta 
áætlunarinnar, sem er að lyfta 
hömlum á útflæði innlendra að
ila, þá verður ný stefna mótuð. 
Ég tel það jákvætt að í millitíð
inni sé umræða um kostina. Það 

er mikilvægt að það sem verð
ur ofan á njóti sem mests stuðn
ings og trausts.“

Aldrei verður þó einhugur um 
stefnuna, segir Már. „En mér 
heyrist vera nokkur samhljóm
ur um þjóðhagsvarúðartæki og 
enginn mótmælir því að rík
isfjármálin skuli styðja betur 
við peningastefnuna. Formlegt 
ferli þarf ekki að taka langan 
tíma. Að lokum verður skrifað 
plagg sem er sameiginleg yfir
lýsing Seðlabankans og ríkis
stjórnarinnar um hver stefnan 
verður.“ 

Sagan verður að skera úr um hvort bankinn nái að halda markmiðum yfir lengri tíma, segir Már. Hann lítur svo á að það sem landið gengur í gegnum í dag sé nokkurra 
ára stríð. vb mynd/big

Íslensk 
peningapólitík 
ekki öðruvísi

Einn þeirra sem hefur efast 
um vaxtahækkanir í núver
andi efnahagsumhverfi er 

gylfi Zoëga, sem situr í peninga
stefnunefndinni. Í grein sem hann 
skrifaði í vísbendingu fyrr á þessu ári 
færði hann fyrir því rök að hækkun 
vaxta í dag geti haft öfug áhrif, það 
er að verðbólgan aukist í stað þess 
að minnka. Það skýrir hann með því 
að á Íslandi í dag sé barist um hver 
skuli greiða skuldirnar. Fyrirtækin 
velti hærri fjármagnskostnaði út í 
verðlagið og á móti berjast verkalýðs
hreyfingar fyrir hærri launum.

 „Menn hafa alls konar skoðanir 
og leyfi til að setja þær fram. Það 
er regla hjá okkur í peningastefnu-
nefndinni að við tjáum okkur ekki á 
neikvæðan hátt um skoðanir ann-
arra nefndarmanna en rökstyðjum 
okkar. Sagan leiðir í ljós hvort þetta 
er rétt. Það snýr ekki sérstaklega 
að Gylfa, en almennt má segja um 
ýmislegt sem komið hefur fram 
í umræðunni að það væri gott að 
vera seðlabankastjóri ef leiðin til að 
lækka verðbólgu væri sú að lækka 
vexti. Þá gætum við slegið okkur til 
riddara.“

már segir einnig að það geti vel 
verið sannleikskorn í greiningu gylfa 
og annarra. Oft á tíðum séu hnökrar á 
miðlunarferlinu og að þeir séu mismun
andi á mismunandi tímum. Ekkert bendi 
þó til þess að íslensk peningapólitík sé 
öðruvísi en annarsstaðar. „margir þeir 
erlendu aðilar sem við tölum við finnst 
t.d. síðasta vaxtahækkun hafa verið 
mjög vel skiljanleg. En umræðan hér er 
að sumu leyti sérstök.“

már ítrekar að sagan muni leiða hið 
rétta í ljós. Staðan sé metin á hverjum 
tíma, en góðar tölur um ástandið liggi 
ekki fyrir fyrr en eftir eitt til tvö ár. „Það 
er þess vegna sem við erum með kerfi 
með peningastefnunefnd, þar sem öll
um steinum er velt á löngum fundum,“ 
segir hann.

Það er mikilvægt 
atriði að stefnan nú 
er ekki sú sama og 
var rekin árið 2001. 
Hún er önnur, og 
ég boða enn frekari 
breytingar ef ég fæ 
því ráðið.



OnePortal er 
vefgátt sem gerir 

fyrirtækjum og sveitar- 
félögum kleift að veita íbúum 

þjónustu allan sólahringinn, allt 
árið um kring. Rafrænir innri ferlar 

eru tengdir við þjónustugátt fyrir íbúa 
eða viðskiptavini, þar sem þeir 

geta afgreitt sig sjálfa á 
sjálfvirkan máta með 

innsendingu 
umsókna og 

erinda á 
vef.

Gæða- 
stjórnun á 

stóran þátt í góðum 
árangri fyrirtækja. 
OneQuality er lausn sem 
auðveldar allt vinnferli við útgáfu og 
utanumhald gæðahand- bókar og 
skjala.  

built on technology

OneSystems 

sími: 660 8551 | fax: 588 1057 
www.onesystems.is | one@onesystems.is www.onesystems.is

OneSystems bjóða heildarlausn 
í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga 
og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra

Hagkvæmar lausnir 
með áherslu á rekjanleika,
auðveldan aðgang og gagnsæi.

OneRecords er ö�ug lausn sem auðveldar 
fyrirtækjum og sveitarfélögum halda utan um 
mál sem eru í gangi á hverjum tíma. 

Stjórnendur hafa y�rsýn y�r gang mála innan 
fyrirtækisins og notendur geta á einfaldan máta 
sótt lista y�r þau mál sem þeir bera ábyrgð á. 

Vilt þú koma
skjalamálunum

í lag?
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OneSystems kerfiseiningarnar byggja á Microsoft™ tækni 
og viðmóti sem öllum er tamt að nota. OneSystems styður 
einnig OpenOffice, opinn og ókeypis hugbúnað.

Þróunarstefna OneSystems styður 
Moreq2, kröfur evrópulanda um 
gagnsæi, rekjaleika og öryggi.

Mála- og skjalakerfi
Self-Service




