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Í byrjun árs 2009 voru gerðar breytingar á umgjörð peningastefn-
unnar hér á landi og núverandi skipan yfirstjórnar peningamála 
komið á fót. Lögum um Seðlabanka Íslands var breytt á þann veg 
að mótun peningastefnunnar og ákvarðanir um beitingu stjórntækja 
Seðlabankans yrðu framvegis í höndum peningastefnunefndar sem 
væri skipuð fimm aðilum í stað þriggja manna bankastjórnar áður. 
Nefndin er skipuð þremur fulltrúum frá Seðlabankanum, þ.e. banka-
stjóra, aðstoðarbankastjóra og aðalhagfræðingi, og tveimur utanað-
komandi sérfræðingum á sviði efnahags- og peningamála. 

Breytingarnar á skipan yfirstjórnar peningamála komu í kjölfar 
fjármálaáfallsins haustið 2008 þegar ríflega níu tíundu af bankakerfi 
Íslendinga urðu gjaldþrota á sama tíma og alþjóðleg fjármálakreppa 
reið yfir. Reynslan af fjármálakreppunni, bæði hér á landi og erlendis, 
benti til þess að skjóta þyrfti fleiri stoðum undir peningastefnuna 
og efnahagsstefnuna almennt. Árangur Seðlabankans í viðureigninni 
við verðbólgu hafði þar að auki verið slakur á meginhluta tímabilsins 
frá því að verðbólgumarkmiðið var tekið upp á árinu 2001 og þang-
að til að fjármálakreppan hófst á árinu 2008. Margvíslegar ástæður 
voru fyrir því, þ.á m. að ekki hafði tekist að tryggja peningastefnunni 
nægilegan trúverðugleika og skapa verðbólguvæntingum kjölfestu í 
verðbólgumarkmiðinu (sjá m.a. umfjöllun í Seðlabanki Íslands, 2010 
og 2012). Því var mikilvægt að breytt skipan peningamála myndi 
taka tillit til sjónarmiða um að auka trúverðugleika peningastefn-
unnar og um leið tryggja enn frekar sjálfstæði hennar. 

Núverandi fyrirkomulag hefur verið við lýði í ríflega sex ár og 
fyrir liggja atkvæðagreiðslur peningastefnunefndar fyrir tímabilið 
2009-2014 (sjá Ársskýrslur Seðlabankans fyrir þetta tímabil).2 Því er 
áhugavert að skoða hvernig ákvarðanataka nefndarinnar fer fram og 
hvernig atkvæði einstakra nefndarmanna hafa fallið á þessu tímabili 
til að sjá hvort finna megi eitthvert hegðunarmynstur í því hvernig 
atkvæði falla og hvort mynstrið sé svipað og í öðrum löndum með 
sambærilegt fyrirkomulag.

Breytingar á umgjörð peningastefnunnar
Flestar rannsóknir benda til þess að fjölskipuð peningastefnunefnd 
henti betur við að móta stefnuna í peningamálum frekar en ein-
staklingur hvort sem litið er til niðurstaðna fræðilegra rannsókna eða 
árangurs af alþjóðlegri reynslu (sjá Blinder, 2009). Slíkar nefndir geta 
hins vegar verið af ólíku tagi. Oftast eru þær aðgreindar eftir tvenns 
konar fyrirkomulagi. Annars vegar nefndir þar sem nefndarmenn 
greiða atkvæði byggð á eigin skoðunum og niðurstöður fást með 
meirihluta atkvæða (e. individualistic committees). Í slíkum nefndum 
er ekki lögð sérstök áhersla á að ná fram einingu um ákvörðunina 
og hver nefndarmaður er ábyrgur fyrir sínu atkvæði. Peningastefnu-
nefndir Bretlands og Svíþjóðar, auk Bandaríkjanna frá miðjum síðasta 
áratug, eru dæmi um slíkar nefndir. Hins vegar eru nefndir þar sem 
lögð er áhersla á að eining ríki um ákvörðunina, a.m.k. opinber-
lega, og peningastefnunefndin stendur öll að baki ákvörðuninni (e. 
collegial committees). Formleg atkvæðagreiðsla fer ekki alltaf fram 
og ekki er skýrt frá hvernig atkvæði féllu þegar það gerist. Seðla-

1. Þessi rammagrein byggist á grein Karenar Áslaugar Vignisdóttur sem væntanleg er í 
Efnahagsmálum.

2. Reynslan af núverandi fyrirkomulagi virðist hafa verið góð: þegar peningastefnunefndin 
hóf störf var verðbólga nálægt 20% en hefur verið við eða undir markmiði síðan í 
febrúar 2014. Eins og fjallað er um í rammagrein I-1 í Peningamálum 2014/2 hafa 
sveiflur í þjóðarbúskapnum einnig minnkað. Langtímaverðbólguvæntingar hafa hins 
veg ar haldist um og yfir 4% á meginhluta tímabilsins sem sýnir að enn er eitthvað í land 
við að tryggja viðvarandi verðstöðugleika hér á landi. Ennfremur er losun fjármagnshafta 
óleyst verkefni en höftin hafa stutt við gengisstöðugleika og þann efnahagsbata sem 
hefur náðst á tímabilinu.

Rammagrein 4

Atkvæðagreiðslur 
peningastefnunefndar: 
sex ára reynsla1
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banki Evrópu og peningastefnunefnd Noregsbanka eru dæmi um 
slíkt fyrirkomulag.

Breytingin á umgjörð peningastefnunnar hér á landi árið 
2009 hafði í för með sér töluverðar breytingar á fyrirkomulaginu í 
tengslum við mótun peningastefnunnar og miðlun upplýsinga um 
ákvarðanir í peningamálum. Núverandi lög kveða á um að peninga-
stefnunefnd haldi fundi að minnsta kosti átta sinnum á ári og að 
ákvarðanir nefndarinnar grundvallist á vönduðu mati á ástandi og 
horfum í efnahags- og peningamálum og fjármálastöðugleika. Fyrir 
hverja vaxtaákvörðun eru haldnir ítarlegir 1-2 daga fundir þar sem 
sérfræðingar innan Seðlabankans kynna fyrir nefndinni nýlega þróun 
efnahagsmála og þróun á fjármálamörkuðum ásamt sérstökum við-
fangsefnum þegar það á við. Stundum er einnig kallað eftir utanað-
komandi kynningum á ýmsum málum sem eru til skoðunar innan 
nefndarinnar. Markmiðið er að öll sjónarmið komist að og að tryggt 
sé að ákvarðanir séu byggðar á faglegum og traustum grunni og að 
þær séu eins gagnsæjar og fyrirsjáanlegar og raunhæft er. Starfs-
hættir nefndarinnar fela í sér að seðlabankastjóri geri tillögu um 
vaxtaákvörðun sem hann telur að nái meirihluta eftir að hafa hlýtt á 
afstöðu hinna nefndarmannanna. Ef nefndarmenn eru ekki einhuga 
fer fram atkvæðagreiðsla um þær tillögur sem fram hafa komið og 
ræður meirihluti atkvæða niðurstöðunni. Fundargerðir eru birtar op-
inberlega tveimur vikum síðar og í Ársskýrslu Seðlabankans er síðan 
greint frá því hvernig einstakir nefndarmenn greiddu atkvæði á liðnu 
ári. Ramma peningastefnunnar hér á landi svipar því til þess sem 
tíðkast í Bretlandi og Svíþjóð. 

Atkvæðaskipting nefndarmanna
Á tímabilinu 2009-2014 hélt peningastefnunefndin 49 vaxtaákvörð-
unarfundi. Í rúmlega helmingi tilvika kaus nefndin að halda vöxtum 
óbreyttum, í 35% tilvika voru vextir lækkaðir en í 12% tilvika voru 
þeir hækkaðir. Í um helmingi tilvika var ákvörðunin tekin með sam-
hljóða atkvæðum og þar af voru 8 fundir þar sem eining var um 
vaxtalækkun en einungis 1 skipti í tilfelli vaxtahækkunar.3

Ef skoðuð eru þau tilvik þar sem ágreiningur var um ákvörðun-
ina kemur í ljós að oftast var ágreiningur árið 2012 eða í ¾ tilvika 
og litlu færri árið 2009 eða í 2/3 tilvika. Sjaldnast var ósamstaða árið 
2013 þegar það var einungis á einum fundi þar sem ekki var eining 
um ákvörðunina (sjá mynd 1). Niðurstöður um atkvæðagreiðslurnar 
yfir allt tímabilið sýna einnig að í tæplega þriðjungi tilvika kaus einn 
nefndarmaður gegn meirihlutanum og í um 1/6 tilvika kusu tveir 
nefndarmenn gegn meirihlutanum. Því er ljóst að ólík sjónarmið hafa 
verið til staðar innan nefndarinnar sl. sex ár enda er markmiðið með 
fjölskipaðri peningastefnunefnd að ólík sjónarmið takist á sem eykur 
líkurnar á að tekin sé upplýst ákvörðun.

Ef minnihlutaatkvæðin eru skoðuð nánar kemur í ljós að Anne 
Sibert, sem var annar af tveimur utanaðkomandi sérfræðingum í 
nefndinni frá febrúar 2009 til febrúar 2012, var oftast í minnihluta 
eða í 30% tilvika (sjá mynd 2). Þar á eftir kom Þórarinn G. Pétursson 
aðalhagfræðingur Seðlabankans í 27% tilvika. Í 12% tilvika hefur 
innri nefndarmaður verið í minnihluta en ytri nefndarmaður í 15% 
tilvika. Már Guðmundsson seðlabankastjóri hefur verið í minnihluta 
einu sinni og Arnór Sighvatsson aðstoðarseðlabankastjóri þrisvar. Ytri 
meðlimur hefur ekki verið í minnihluta síðan í nóvember 2012 þegar 
vaxtahækkunartímabilinu lauk. Jafnframt kemur í ljós að þegar um 
er að ræða ágreining í nefndinni samanstendur meirihlutinn oftar af 
bæði innri og ytri meðlimum heldur en eingöngu innri meðlimum. 

3. Það voru sex vaxtahækkanir á tímabilinu, þar af voru þrjú skipti þar sem einn nefndar-
meðlimur vildi heldur halda vöxtum óbreyttum og síðan tvö skipti þar sem einn nefndar-
meðlimur vildi hækka vexti um meira en ákveðið var að gera.

Mynd 2

Hlutfall tilvika þar sem peningastefnunefndar-
menn eru í minnihluta 2009-2014

Heimild: Seðlabanki Íslands.
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Í þau skipti þar sem tveir nefndarmenn eru í minnihluta hafa innri 
nefndarmenn eingöngu myndað meirihluta í fjórðungi tilvika. Það 
virðast því ekki vera vísbendingar um tilteknar blokkamyndanir innri 
og ytri meðlima auk þess sem staða seðlabankastjóra lítur ekki út 
fyrir að vera of sterk miðað við tíð minnihlutaatkvæði annarra innri 
meðlima nefndarinnar. Hins vegar virðist vera nokkur munur á kosn-
ingahegðun innri og ytri nefndarmanna þegar minnihlutaatkvæðin 
eru skoðuð nánar. Þegar innri meðlimir voru í minnihluta kusu þeir 
oftar hærri vexti en tillaga seðlabankastjóra hljóðaði upp á heldur en 
lægri vexti (sjá mynd 3). Það sama á ekki við um ytri meðlimina þar 
sem fjöldi minnihlutaatkvæða þeirra skiptist jafnt milli þess að vilja 
hærri eða lægri vexti en meirihlutinn kaus. Innri meðlimirnir virðast 
því almennt kjósa meira taumhald peningastefnunnar heldur en þeir 
ytri.

Atkvæðamynstur hér á landi svipað og í öðrum löndum
Atkvæðaskipting peningastefnunefndar undanfarin sex ár virðist 
vera í ágætu samræmi við það sem tíðkast erlendis meðal seðla-
banka með svipað ákvarðanaferli. Í ræðu sem þáverandi seðla-
bankastjóri Englandsbanka, Mervyn King, hélt árið 2007 um tíu ára 
reynslu peningastefnunefndar bankans fjallaði hann um ólíkar skoð-
anir nefndarmanna á ákvörðunum um peningastefnuna og taldi þær 
endurspegla ólík sjónarmið um það hvernig ætti að túlka gögn um 
þróun efnahagsmála. Stundum hefði staðan í efnahagsmálum verið 
afar óljós og túlkun haggagna því erfið sem leiddi til eðlilegra skoð-
anaskipta og ólíkra sjónarmiða innan nefndarinnar og þ.a.l. aukins 
fjölda vaxtaákvörðunarfunda þar sem ekki næðist samhljómur um 
niðurstöðuna. Á hinn bóginn gæti sú staða verið uppi að staða hag-
sveiflunnar og eðli efnahagsskella séu óumdeild og nauðsynleg við-
brögð við þeim skýr og því kæmu tímabil þar sem nefndin væri sam-
mála um aðgerðir í peningamálum. Í ræðu King kemur einnig fram 
að minnihlutaatkvæði eru töluvert fleiri hjá peningastefnunefnd 
Englandsbanka heldur en t.d. í peningastefnunefndum seðlabanka 
Bandaríkjanna, Svíþjóðar og Japans og sama má segja um hlutfall 
funda þar sem a.m.k. fjórðungur nefndarmanna er í minnihluta. 
Samanburður á atkvæðamynstrinu hér á landi við upplýsingar sem 
þarna koma fram sýnir að hlutfallsleg tíðni tilvika hér á landi þar 
sem einn nefndarmaður er í minnihluta er svipuð og var í Svíþjóð á 
árunum 1999-2007 en um helmingi lægri en í Bretlandi á sama tíma-
bili. Hins vegar er hlutfall tilvika þar sem a.m.k. fjórðungur nefndar-
manna er í minnihluta svipað hér og í Bretlandi og hærra en í Svíþjóð.

Niðurstöður rannsóknar Gerlach-Kristen (2009) á atkvæða-
mynstri peningastefnunefndar Englandsbanka benda til þess að ytri 
meðlimir hafi tilhneigingu til að kjósa lægri vexti en innri meðlimir, 
líkt og er raunin hér á landi, einkum á samdráttartímabilum. Ólíkt 
því sem virðist hér á landi eru ytri nefndarmenn hins vegar oftar 
í minnihluta í Englandsbanka heldur en þeir innri. Hún telur lík-
legar ástæður fyrir því vera m.a. að ytri meðlimir virðast leggja meiri 
áherslu á að forðast samdrátt í efnahagslífinu heldur en hinir innri (e. 
recession averse). Ólík tapföll (e. loss function) nefndarmanna gætu 
því skýrt mun á atkvæðamynstri þeirra og að hugsanlegt væri að 
innri nefndarmenn legðu meiri áherslu á verðstöðugleika en þeir ytri. 
Það virðist í takt við niðurstöður rannsóknar Jung (2011) á atkvæða-
mynstri nokkurra peningastefnunefnda sem benda til þess að innri 
meðlimir peningastefnunefndar Englandsbanka bregðist af meiri 
krafti við hættu á aukinni verðbólgu í kjölfar efnahagslegra áfalla 
heldur en ytri meðlimir nefndarinnar.

Mynd 3

Atkvæðaskipting minnihlutaatkvæða
2009-2014

Fjöldi atkvæða

Innri meðlimir

Ytri meðlimir

Heimild: Seðlabanki Íslands.
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Lokaorð
Líklegt er að þær breytingar sem gerðar voru á ramma peninga-
stefnunnar árið 2009 hafi bætt framkvæmd og aukið trúverðugleika 
hennar. Gagnsæi stefnunnar hefur verið aukið mikið og fyrirkomulag 
ákvarðanatöku virðist í takt við það sem best þekkist.4 Atkvæða-
skipting peningastefnunefndarinnar hér á landi og munur á kosn-
ingahegðun innri og ytri nefndarmanna frá því að nefndin hóf störf 
virðist einnig hafa verið svipuð því sem tíðkast í nágrannalöndum 
okkar sem eru með sams konar fyrirkomulag. 
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