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Öllum er frjálst að nota efni úr Peningamálum en þess er óskað að getið sé heimildar.

Markmið peningastefnu Seðlabanka Íslands er að stuðla að al   mennri efna hags legri velferð á Íslandi. Það 

gerir Seðlabankinn með því að stuðla að stöð ugu verðlagi sem er meginmarkmið hans. Í sam eiginlegri 

yfirlýsingu ríkis  stjórnar og Seðlabanka Íslands frá 27. mars 2001 er þetta skýrt svo að Seðlabankinn stefni 

að því að árleg verðbólga, reiknuð sem hækkun vísitölu neysluverðs á tólf mánuðum, verði að jafnaði sem 

næst 2½%.

Fagleg greining og gagnsæi eru mikilvægar forsendur trúverðugrar pen  inga stefnu. Með útgáfu árs fjórð-

ungs  ritsins Peningamála leitast Seðla bank inn við að uppfylla þau skilyrði. 

Í ritinu birtist ítarleg greining á framvindu og horfum í efnahags málum sem vaxtaákvarðanir peninga-

stefnunefndar Seðlabankans byggjast á. Með útgáfunni leit ast bankinn einnig við að standa reiknings skil 

gerða sinna gagnvart stjórn  völdum og almenningi. 
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Yfirlýsing peningastefnunefndar 
3. febrúar 2021

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að halda vöxtum bankans óbreytt-
um. Meginvextir bankans, vextir á sjö daga bundnum innlánum, verða því áfram 0,75%.

Samkvæmt nýrri þjóðhagsspá Seðlabankans sem birt er í febrúarhefti Peningamála 
virðist innlend eftirspurn hafa verið þróttmeiri í fyrra en áður var áætlað og efnahagssam-
drátturinn því verið minni en bankinn spáði í nóvember. Á þessu ári eru einnig horfur á 
að innlend eftirspurn vaxi meira en áður var spáð en á móti vega lakari útflutningshorfur. 
Þróun efnahagsmála mun þó markast af framvindu farsóttarinnar.

Verðbólga jókst í janúar þegar hún mældist 4,3%. Hér vega enn þungt áhrif gengis-
lækkunar krónunnar á verð innfluttrar vöru. Á sama tíma hefur verð innlendrar vöru einnig 
hækkað sem endurspeglar að einhverju leyti þrótt innlendrar eftirspurnar. Þá hefur alþjóð-
legt olíu- og hrávöruverð hækkað og við bætast óhagstæð grunnáhrif frá janúar í fyrra. 
Samkvæmt spá Seðlabankans eru horfur á að verðbólga verði um 3,9% á fyrsta fjórðungi 
ársins en að hún hjaðni tiltölulega hratt er líður á árið enda töluverður slaki til staðar í 
þjóðarbúinu og gengi krónunnar hefur hækkað undanfarna mánuði. 

Peningastefnunefnd mun beita þeim tækjum sem nefndin hefur yfir að ráða til að 
styðja við þjóðarbúskapinn og tryggja að verðbólga hjaðni aftur í markmið innan ásættan-
legs tíma.
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Alþjóðleg efnahagsmál og 
viðskiptakjör

• Alþjóðleg efnahagsumsvif tóku hratt við sér í fyrra-
sumar samhliða fækkun COVID-19-tilfella og slök-
un á sóttvarnaraðgerðum stjórnvalda eftir met-
samdrátt á fyrri helmingi ársins. Landsframleiðsla 
helstu viðskiptalanda Íslands jókst um næstum 10% 
að meðaltali milli fjórðunga á þriðja ársfjórðungi. 
Það er mesti vöxtur sem mælst hefur á einum 
fjórðungi í löndunum og heldur meiri en búist var 
við í nóvemberspá bankans. Mikill samdráttur á 
fyrri árshelmingi gerir það hins vegar að verkum að 
landsframleiðsla þeirra var enn um 4% minni en hún 
var áður en farsóttin skall á snemma árs 2020. 

• Í haust tók smitum víða að fjölga á ný og hefur þeim 
fjölgað hraðar en í fyrstu bylgju faraldursins (mynd 
V-1 í viðauka 1). Ríflega 103 milljónir manna hafa 
nú greinst með sjúkdóminn og yfir 2,2 milljónir látist.

• Þessi mikla fjölgun smita og hertar lokunaraðgerðir 
stjórnvalda í kjölfarið hafa lagt stein í götu efna-
hagsbata þróaðra ríkja. PMI-framleiðsluvísitölur hafa 
lækkað, smásala gefið eftir og hægt hefur á bata á 
vinnumarkaði. Þá gefa hátíðnivísbendingar til kynna 
að fólk sé aftur töluvert minna á ferðinni en áður 
en heimsfaraldurinn skall á (mynd V-1 í viðauka 
1). Umsvif í þjónustu hafa aðallega gefið eftir en 
framleiðslugreinar hafa að mestu haldið velli. Það 
er ólíkt framvindunni sl. vor enda beindust lokunar-
aðgerðir þá jafnframt af miklum þunga að ýmsum 
framleiðslugreinum. Áhrifin á þjónustugreinar verða 
þó líklega í flestum tilfellum minni nú en þá þar sem 
heimili og fyrirtæki eru orðin betur í stakk búin til að 
halda viðskiptum gangandi við slíkar aðstæður. 

• Nærhorfur um hagvöxt hafa því versnað í nánast 
öllum helstu viðskiptalöndum Íslands en einkum á 
evrusvæðinu og í Bretlandi þar sem hvað hörðustu 
sóttvörnum hefur verið beitt. Samkvæmt nýbirtum 
bráðabirgðatölum dróst landsframleiðsla evrusvæðis-
ins saman um 0,7% milli fjórðunga á fjórða ársfjórð-
ungi 2020 og er áætlað að samdrátturinn í helstu 
viðskiptalöndum hafi verið ½% í grunnspá bankans. 
Áframhaldandi útbreiðsla farsóttarinnar í upphafi 
þessa árs og harðar sóttvarnaraðgerðir gera það að 
verkum að nú er einnig búist við samdrætti á fyrsta 
fjórðungi þessa árs. 

PMI-vísitala fyrir framleiðslu og þjónustu1

Janúar 2015 - janúar 2021

1. PMI-framleiðsluvísitala IHS Markit fyrir framleiðslu og þjónustu (Composite Output 
Purchasing Managers' Index). Vísitalan er birt mánaðarlega og er árstíðarleiðrétt. Þegar 
gildi vísitölunnar er yfir 50 táknar það vöxt í framleiðslu milli mánaða en ef hún er undir 
50 táknar það samdrátt.

Heimild: Refinitiv Datastream.
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Alþjóðlegur hagvöxtur1

1. ársfj. 2008 - 4. ársfj. 2020

1. Árstíðarleiðréttar tölur. Grunnspá Seðlabankans 4. ársfj. 2020 fyrir viðskiptalönd 
Íslands.

Heimildir: Refinitiv Datastream, Seðlabanki Íslands.
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Iðnframleiðsla og smásala1

Janúar 2018 - desember 2020

1. Mánaðarlegar árstíðarleiðréttar magnvísitölur (2016 = 100).

Heimild: Refinitiv Datastream.
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valda og seðlabanka vega einnig þungt. Þá hefur 
samkomulag Bretlands og Evrópusambandsins (ESB) 
um framtíðarfyrirkomulag viðskiptasambands þeirra 
á milli sem náðist undir lok síðasta árs haft jákvæð 
áhrif á markaði. Langtímavextir helstu iðnríkja hafa 
jafnframt þokast upp á við í takt við aukna bjartsýni 
um efnahagshorfur, einkum í Bandaríkjunum þar 
sem þeir hafa ekki verið hærri síðan í mars í fyrra.

• Heimsmarkaðsverð á hráolíu tók að hækka á ný í 
nóvember og hefur ekki verið hærra síðan í febrúar í 
fyrra. Hækkunin endurspeglar væntingar um að olíu-
eftirspurn taki hraðar við sér en áður var talið vegna 
árangurs við þróun bóluefna gegn farsóttinni. Þá 
hefur minni olíuframleiðsla OPEC-ríkja og nokkurra 
annarra olíuframleiðenda einnig stutt við verðið. 
Verð í framvirkum samningum bendir hins vegar 
til þess að olíuverð muni lækka lítillega á ný á 
spátímanum en að það verði hærra á honum öllum 
en gert var ráð fyrir í nóvemberspá bankans. 

• Álverð og annað hrávöruverð hefur einnig hækkað 
meira á heimsmarkaði en búist var við í nóvember 
og er nú spáð meiri hækkun í ár en þá var gert ráð 
fyrir. Verðhorfur fyrir íslenskar sjávarafurðir hafa 
hins vegar versnað mikið enda markaðsaðstæður 
verið erfiðar vegna minnkandi umsvifa í hótel- og 
veitingaþjónustu í helstu viðskiptalöndum. Talið er 
að útflutningsverð sjávarafurða lækki um 2% í ár í 
stað þess að hækka um 4% eins og búist var við í 
nóvember. Á móti er spáð meiri hækkunum á næstu 
tveimur árum. 

• Samkvæmt endurskoðuðum tölum Hagstofu Íslands 
rýrnuðu viðskiptakjör um tæplega 1% á öðrum 
fjórðungi síðasta árs en fyrri tölur höfðu bent til ríf-
lega 1% bata. Þessi endurskoðun gerir það að verk-
um að nú er talið að viðskiptakjör hafi rýrnað um 
2% á árinu öllu í stað 0,6% rýrnunar í nóvemberspá 
bankans. Ólíkt því sem spáð var í nóvember er gert 
ráð fyrir áframhaldandi rýrnun viðskiptakjara í ár í 
takt við verri horfur um sjávarafurðaverð og meiri 
hækkun olíu- og annars hrávöruverðs. 

• Raungengi miðað við hlutfallslegt verðlag hækkaði 
um 5,4% milli mánaða í desember en var samt 
sem áður tæplega 7% lægra en í sama mánuði árið 
2019. Talið er að raungengið verði lítillega hærra á 
spátímanum en gert var ráð fyrir í nóvember.

Viðskiptakjör og raungengi1

1. ársfj. 2010 - 4. ársfj. 2020

1. Raungengi m.v. hlutfallslegt verðlag. Viðskiptakjör á 4. ársfj. 2020 byggjast á 
grunnspá Seðlabankans. 

Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.
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Heimildir: Refinitiv Datastream, Seðlabanki Íslands.
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meiri vöxtur en í lok árs 2019. Aukin innlán heimila 
og fjármálageirans vega þyngst en innlán atvinnu-
fyrirtækja tóku einnig að aukast undir lok ársins. 

• Ársvöxtur útlána lánakerfisins til heimila hefur verið 
liðlega 6% frá byrjun síðasta árs en undir lok ársins 
var hann kominn í liðlega 8½%, enda hafa vextir 
lækkað mikið og umsvif á fasteignamarkaði verið 
töluverð. Hins vegar hafa útlán til fyrirtækja nán-
ast staðið í stað frá því í lok árs 2019. Aðgerðir 
stjórnvalda hafa þó að einhverju leyti vegið á móti 
takmörkuðu aðgengi að lánsfé til fyrirtækja sem hafa 
orðið fyrir hvað mestum áhrifum vegna faraldursins. 
Frá því í júlí hafa verið veitt brúar- og stuðningslán 
fyrir tæplega 12 ma.kr. en þau lán eru með ríkis-
ábyrgð að hluta eða öllu leyti. Þá var fjármögnun 
fyrirtækja með útgáfu markaðsskuldabréfa nokkuð 
lífleg undir lok ársins en á móti hægði á fjármögnun 
í gegnum sérstaka fagfjárfestasjóðir.

• Lánakjör heimila hafa batnað töluvert í kjölfar vaxta-
lækkana Seðlabankans og hafa heimilin í auknum 
mæli endurfjármagnað íbúðalán sín. Aukin ásókn 
hefur verið í óverðtryggð húsnæðislán hjá viðskipta-
bönkunum og hlutdeild lána á breytilegum vöxtum 
hefur aukist. Markaðshlutdeild bankanna á íbúða-
lánamarkaði hélt áfram að aukast eftir því sem leið á 
síðasta ár enda bjóða þeir nú í flestum tilvikum lægri 
vexti en lífeyrissjóðir. 

• Þótt vaxtaálag á nýjum útlánum til heimila hafi hækk-
að lítillega miðað við meginvexti Seðlabankans hefur 
það lítið breyst miðað við meðalvexti innlána heimil-
anna í bankakerfinu. Miðað við innlánsvexti fyrirtækja 
í bankakerfinu hefur vaxtaálag á ný fyrirtækjalán hins 
vegar lækkað nokkuð eftir að það náði hámarki á fyrri 
hluta síðasta árs. Nýleg þróun gæti hins vegar bent til 
þess að álagið sé tekið að hækka á ný.

• Hlutfall útlána fyrirtækja í vanefndum jókst hratt á 
lokamánuðum síðasta árs og var 18% í lok desem-
ber (sjá nánar í Fjármálastöðugleika 2020/2). Hærra 
hlutfall vanefnda skýrist að mestu af því að sértæk 
greiðslufrestunarúrræði vegna farsóttarinnar hafa að 
stórum hluta verið fullnýtt og teljast mörg þeirra lána 
því nú til vanefnda. Í janúar voru þó enn um 1,6% 
lána fyrirtækja með virk sértæk greiðslufrestunarúr-
ræði vegna farsóttarinnar. Þrátt fyrir auknar van-
efndir hefur gjaldþrotum fyrirtækja fækkað. Hlutfall 
útlána einstaklinga í vanefndum hækkaði lítillega á 
síðasta ári en er áfram lágt.

Vaxtaálag á útlánum1

Mars 2015 - desember 2020

1. Mismunur á vegnum meðalvöxtum á óverðtryggðum útlánum stóru viðskipta-
bankanna þriggja og meginvöxtum Seðlabankans annars vegar og vegnum meðal-
vöxtum á nýjum innlánum hins vegar. Þriggja mánaða hreyfanleg meðaltöl.

Heimild: Seðlabanki Íslands.
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Útlán lánakerfis1

Janúar 2016 - desember 2020

1. Leiðrétt fyrir endurflokkun og skuldalækkunaraðgerðum stjórnvalda. Án útlána til 
innlánsstofnana, fallinna fjármálafyrirtækja og ríkissjóðs. Fyrirtæki eru atvinnufyrirtæki 
og félagasamtök sem þjóna heimilum. Tölur fyrir desember eru áætlun Seðlabankans. 

Heimild: Seðlabanki Íslands.
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einnig talið hafa verið neikvætt og landsframleiðslan 
á fjórðungnum því talin hafa dregist saman um ríf-
lega 6% milli ára. Gangi þetta eftir dróst landsfram-
leiðslan saman um 7,7% á árinu öllu en í nóvember 
var talið að samdrátturinn yrði meiri eða 8,5%. 
Rekja má hagstæðari þróun til kröftugri einkaneyslu 
og einnig er samdráttur fjárfestingar nú talinn hafa 
verið minni en áður var áætlað. 

• Hagvaxtarhorfur fyrir þetta ár eru hins vegar svip-
aðar og í nóvember þar sem vegast á jákvæðari 
horfur um vöxt þjóðarútgjalda og lakari horfur um 
utanríkisviðskipti. Nú er talið að jákvæður árshag-
vöxtur taki að mælast á ný á öðrum fjórðungi ársins 
og að hann verði 2,5% á árinu öllu en í nóvember 
var spáð 2,3% vexti. Á næsta ári halda þjóðarútgjöld 
áfram að aukast en þá er búist við að verulega bæti 
í framlag utanríkisviðskipta með kröftugum vexti 
útflutnings. Gangi spáin eftir verður hagvöxtur á 
næsta ári 5,1% og 4,1% árið 2023. 

Vinnumarkaður og nýting 
framleiðsluþátta
• Samkvæmt vinnumarkaðskönnun Hagstofunnar 

(VMK) fækkaði heildarvinnustundum um 5,9% milli 
ára á fjórða ársfjórðungi í fyrra en þar af fækkaði 
starfandi fólki um 3,6% og meðalvinnutími styttist 
um 2,4%. Farsóttin var í miklum vexti við upphaf 
fjórðungsins og ljóst var að ástandið á vinnumarkaði 
myndi versna samhliða þeirri þróun. Líkt og gert var 
ráð fyrir í nóvemberspá bankans var fækkun heildar-
vinnustunda þó ekki jafn snörp og í fyrstu bylgju 
faraldursins enda hafði fjöldi starfa þá þegar tapast, 
sóttvarnaraðgerðir voru ekki jafn íþyngjandi og fólk 
og fyrirtæki voru líklega betur undirbúin. 

• Áhrif aukinna smita sl. haust reyndust þó enn 
minni en búist var við og því fækkaði störfum og 
heildarvinnustundum minna í fyrra en gert var ráð 
fyrir í nóvemberspánni. Mikið ber enn á milli mæl-
inga á fjölda starfandi fólks en samkvæmt tölum úr 
staðgreiðsluskrá er hlutfallsleg fækkun starfa nærri 
tvöfalt meiri en tölur VMK sýna. Munurinn felst 
meðal annars í vanda VMK við að ná utan um stöðu 
erlends vinnuafls en störfum innflytjenda hefur 
fækkað mun meira en fólks með íslenskan bakgrunn 
(mynd V-3 í viðauka 1).

Heildarvinnustundir í tveimur uppsveiflum farsóttarinnar1

1. Árstíðarleiðréttar tölur.

Heimild: Hagstofa Íslands.
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Fjöldi starfandi og atvinnuleysi1

Janúar - desember 2020

1. VMK stendur fyrir vinnumarkaðskönnun Hagstofu Íslands. Skráargögn eru stað-
greiðsluskrá ríkisskattstjóra fyrir fjölda starfandi og skráð atvinnuleysi Vinnumálastofn-
unar fyrir atvinnuleysi. Atvinnuleysi er árstíðarleiðrétt. Skráð atvinnuleysi er án fólks á 
hlutabótum og er árstíðarleiðrétt af Seðlabankanum. Þriggja mánaða hreyfanlegt 
meðaltal.

Heimildir: Hagstofa Íslands, Vinnumálastofnun, Seðlabanki Íslands.
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Viðaukar 
1 Svipmyndir af innlendum og erlendum efnahagsmálum í miðjum heimsfaraldri

Vísbendingar um innlend efnahagsumsvif1

1. Öll gögn eru 7 daga hreyfanlegt meðaltal nema umfang sóttvarna (frumgögn), velta innlendra greiðslukorta, akandi umferð (14 daga hreyfanlegt meðaltal) og útgjöld eftir útgjaldaflokkum (28 daga 
hreyfanlegt meðaltal). 2. Fjöldi farþega sem fóru daglega um Keflavíkurflugvöll. Tölur fyrir árið 2019 eru án farþega WOW Air. Greiðslukortatölur eru samtala debet- og kreditkorta útgefinna af erlendum 
aðilum. 3. Umfang sóttvarna vegur saman ýmsa mælikvarða á hversu hart stjórnvöld ganga fram við að draga úr útbreiðslu COVID-19. 4. Akandi umferð er dagleg umferð um Hafnarfjarðarveg sunnan 
Kópavogslækjar, Reykjanesbraut við Dalveg í Kópavogi og Vesturlandsveg ofan Ártúnsbrekku. Greiðslukortatölur eru samtala debet- og kreditkorta útgefinna af innlendum aðilum. 5. Ýmis þjónusta á við 
veitingastaði, leikhús, líkamsræktarstöðvar o.fl. Heimilisútgjöld eiga við kaup á raftækjum, húsgögnum og í byggingavöruverslunum.

Heimildir: Covid.is, Hagstofa Íslands, Isavia, Markaðsvakt Meniga, Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Vegagerðin, Seðlabanki Íslands.
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Vísbendingar um alþjóðleg efnahagsumsvif1

1. Öll gögn eru sjö daga hreyfanlegt meðaltal. Norðurlönd eru Danmörk, Noregur og Svíþjóð. 2. Staðfest ný smit. 3. Umfang sóttvarna vegur saman ýmsa mælikvarða á hversu hart stjórnvöld ganga fram við 
að draga úr útbreiðslu COVID-19. 4. Fjöldi heimsókna á veitingahús, kaffihús, verslunarmiðstöðvar, skemmtigarða, söfn og kvikmyndahús samkvæmt Google. Breyting frá tímabilinu 3. janúar - 6. febrúar 
2020. 5. Akandi og gangandi umferð samkvæmt Apple Mobility Trends. Breyting frá 19. janúar 2020. 

Heimildir: Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, Apple Mobility Trends, Google, Johns Hopkins University, OECD, Oxford COVID-19 Government Response Tracker.
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2 Spátöflur

Tafla 1 Helstu hagstærðir1

   2019 2020 2021 2022 2023

 Einkaneysla 1,8 (1,3) -4,4 (-5,5) 3,7 (2,7) 3,2 (3,9) 3,5 (3,7)

 Samneysla 4,2 (4,2) 3,8 (3,9) 1,4 (1,0) 2,2 (2,2) 2,5 (2,5)

 Fjármunamyndun -6,9 (-6,6) -11,7 (-15,5) 6,0 (3,1) 4,8 (4,8) 7,7 (7,0)

 Atvinnuvegafjárfesting -18,0 (-18,0) -15,9 (-19,9) 2,9 (-0,1) 6,4 (14,5) 12,4 (12,2)

 Fjárfesting í íbúðarhúsnæði 31,1 (31,2) -6,1 (-18,8) -4,0 (-10,3) 3,9 (0,8) 5,7 (4,7)

 Fjárfesting hins opinbera -11,5 (-9,8) -7,2 (3,6) 30,6 (28,6) 2,2 (-11,8) -0,9 (-4,5)

 Þjóðarútgjöld 0,1 (-0,2) -3,2 (-4,7) 3,0 (1,9) 3,2 (3,6) 4,1 (4,0)

 Útflutningur vöru og þjónustu -4,6 (-4,9) -30,3 (-30,1) 9,8 (11,7) 22,5 (22,2) 6,9 (5,1)

 Innflutningur vöru og þjónustu -9,3 (-10,2) -22,5 (-23,9) 11,3 (10,7) 17,0 (17,7) 6,8 (5,6)

 Verg landsframleiðsla (VLF) 1,9 (1,9) -7,7 (-8,5) 2,5 (2,3) 5,1 (5,7) 4,1 (3,9) 

 Framlag utanríkisviðskipta til hagvaxtar (prósentur) 1,9 (2,2) -4,6 (-4,0) -0,5 (0,4) 1,9 (2,2) 0,1 (0,0)

 Atvinnuleysi (% af mannafla) 3,6 (3,6) 5,5 (5,9) 7,3 (8,3) 6,7 (6,7) 6,3 (6,5)

 Framleiðsluspenna (% af framleiðslugetu) 1,8 (1,9) -5,6 (-5,7) -2,1 (-1,9) -0,6 (-0,1) -0,2 (0,2)

 Viðskiptajöfnuður (% af VLF) 6,4 (6,2) 1,2 (2,6) 0,1 (3,1) 1,2 (3,9) 1,0 (3,3)

 Vísitala meðalgengis2 181,0 (181,0) 201,0 (201,9) 204,8 (213,0) 206,7 (211,3) 205,3 (207,4)

 Verðbólga (vísitala neysluverðs) 3,0 (3,0) 2,8 (2,9) 3,1 (2,9) 2,2 (2,2) 2,2 (2,3)

 Verðbólga í helstu viðskiptalöndum3 1,5 (1,5) 0,7 (0,8) 1,3 (1,4) 1,7 (1,7) 1,7 (1,6)

 Hagvöxtur í helstu viðskiptalöndum3 1,9 (1,8) -5,7 (-5,9) 4,3 (4,6) 3,8 (3,3) 2,3 (2,3)

1. Breyting frá fyrra ári (%) nema annað sé tekið fram, tölur í svigum eru spá PM 2020/4. 
2. Þröng viðskiptavog. Vísitalan hefur verið endurreiknuð þannig að 2. janúar 2009 taki hún sama gildi og vísitala gengisskráningar sem hætt hefur verið að reikna. 
3. Spá byggð á Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, Consensus Forecasts, IHS Markit og OECD.

Heimildir: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Consensus Forecasts, Hagstofa Íslands, IHS Markit, OECD, Refinitiv Datastream, Seðlabanki Íslands.

Tafla 2 Ársfjórðungsleg verðbólguspá (%)1

 Verðbólga (br. frá sama  Verðbólga (br. frá fyrri
Ársfjórðungur tíma fyrir ári) ársfjórðungi á ársgrundvelli)

 Mæld gildi

2020:1 2,1 (2,1) 0,2 (0,2)

2020:2 2,5 (2,5) 6,0 (6,0)

2020:3 3,2 (3,2) 4,3 (4,3)

2020:4 3,6 (3,7) 3,8 (4,3)

 Spáð gildi

2021:1 3,9 (3,7) 1,7 (0,5)

2021:2 3,3 (3,1) 3,2 (3,3)

2021:3 2,7 (2,5) 2,2 (2,1)

2021:4 2,6 (2,2) 3,3 (3,0)

2022:1 2,3 (2,3) 0,6 (0,7)

2022:2 2,3 (2,3) 3,1 (3,2)

2022:3 2,2 (2,2) 2,0 (1,8)

2022:4 2,1 (2,2) 2,9 (3,2)

2023:1 2,1 (2,2) 0,6 (0,8)

2023:2 2,2 (2,3) 3,5 (3,6)

2023:3 2,3 (2,4) 2,1 (1,9)

2023:4 2,4 (2,4) 3,5 (3,5)

2024:1 2,5 1,0

1. Tölur í svigum eru spá PM 2020/4.

Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.








