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Formáli 

Eftirfarandi ritgerð er 6 ECTS eininga lokaverkefni til BS prófs við Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands. Ég vil þakka handleiðara mínum Gylfa Magnússyni fyrir ánægjulegt 

samstarf. Veitti hann mér innblástur á fundum okkar og kom sífellt með gagnlegar 

ábendingar. Einnig vil ég þakka félögum mínum í deildinni fyrir samveruna í 

hópverkefnum, á skemmtunum og í stúdentapólitík. Að lokum við ég þakka fjölskyldu 

minni fyrir að hafa stutt mig til náms frá því að ég man eftir mér og alla aðstoðina á 

lokasprettinum.  
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Útdráttur 

Verðbólgumarkmið er aðferð til að stýra verðbólgu í tilteknu hagkerfi. Markmið 

þessarar ritgerðar er að kynna starfsemi Seðlabanka Íslands og Seðlabanka Bandaríkjanna 

og sýna fram á mikilvægi þeirra í hagkerfi landanna. Fjallað er um upphaf 

verðbólgumarkmiða og þróun þeirra á undanförnum árum. Varpað verður ljósi á hvaða 

aðferðir eru notaðar við framfylgd verðbólgumarkmiða en þar ber helst að nefna 

stýrivexti og bindiskyldu bankanna. Að lokum skoðum við raunverðbólgutölur á Íslandi og 

í Bandaríkjunum frá árinu 2010 til 2018 og berum þær saman. Niðurstöður ritgerðarinnar 

gefa til kynna að Seðlabanki Íslands og Seðlabanki Bandaríkjanna eigi mikið sameiginlegt 

hvað varðar uppbyggingu sem stofnanir. Þó hafa þeir sín séreinkenni. Við skoðun á árangri 

við framfylgd verðbólgumarkmiða kemur í ljós að Seðlabanka Bandaríkjanna hefur gengið 

betur við að halda verðbólgu í skefjum á árunum 2010 til 2018. Gerð er grein fyrir helstu 

ástæðum þess að verðbólga hefur verið sögulega lág í ofangreindum löndum en þar ber 

helst að nefna tækniframfarir, deilihagkerfi og hækkandi meðalaldur. Fjallað er um 

stækkun efnahagsreikninga seðlabankanna í kjölfar hrunsins 2008. Að lokum er stuttlega 

reifað mikilvægi sjálfstæðra seðlabanka og raundæmi borin saman.  
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1  Inngangur  

Seðlabankar um heim allan bera mikla ábyrgð hvað varðar efnahag og þróun samfélaga. 

Það skiptir bæði fyrirtæki og almenning miklu máli að seðlabanki þeirra stundi trausta og 

skynsama peningastefnu og gæti að fjárhagslegum hagsmunum landsmanna. 

Verðbólgumarkmið hafa á síðastliðnum 30 árum náð fótfestu í mörgum löndum þar á 

meðal á Íslandi og í Bandaríkjunum en hér fyrir neðan verða seðlabankar þessara landa 

bornir saman. Tilgangur ritgerðarinnar er að skoða hver munurinn er á Seðlabanka Íslands 

og Seðlabanka Bandaríkjanna. Í upphafi ritgerðar er gerð grein fyrir upphaf seðlabanka og 

hvernig verðbólgumarkmið komu til og hvernig hún er ákveðin. Einnig verður farið yfir 

kosti verðbólgumarkmiða og hvaða stýritæki eru til staðar við stjórnun á verðbólgu. Síðan 

verða seðlabankarnir bornir saman sem stofnanir en einnig verða raunverðbólgutölur frá 

árinu 2010 teknar fyrir, bornar saman og mat lagt á samanburðinn. Hvorum bankanum 

hefur gengið betur að halda markmiðum og af hverju? Að lokum verða stuttlega kynntar 

nokkrar hugmyndir sem eru taldar eiga hlut í því að verðbólga hafi verið sögulega lág í 

báðum löndum og á heimsvísu á tilteknu tímabili. Í þessari ritgerð verður leitast við að 

svara spurningum á borð við: Hver er munurinn á starfsemi Seðlabanka Íslands og 

Seðlabanka Bandaríkjanna? Hvernig fylgja þau verðbólgumarkmiðum?  
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2 Upphaf verðbólgumarkmiða 

Seðlabankar í þeirri mynd sem við þekkjum í dag eru tiltölulega nýleg fyrirbæri. Fyrstu 

seðlabankarnir risu í Svíþjóð og á Englandi á 17. öld en þær stofnanir áttu eftir að taka 

miklum breytingum. Til að byrja með var hlutverk seðlabanka að vera banki stjórnvalda 

og þá helst til að gera stjórnvöldum kleift að stunda stríðsrekstur. Helsta verkefni margra 

seðlabanka í dag er að halda fyrirfram ákveðin verðbólgumarkmið. Því fylgir mikil ábyrgð 

enda byggir velmegun þjóðarinnar á því að vel takist til. Áhrif aukinnar verðbólgu eru að 

verðlag á vörum og þjónustu hækka og þar af leiðandi minnkar verðgildi peninga. Lífskjör 

versna almennt í samfélaginu og óróleiki á vinnumarkaði gerir oft vart við sig (Fabozzi 

Modigliani Jones, 2014). 

2.1  Þróun verðbólgumarkmiða 
Til þess að mæla verðbólgu er fylgst með verðlagsbreytingum á neysluverðsvísitölum. 

Neysluverðsvísitala (e. Consumer price index) er gjarnan notuð, en þó hefur einnig verið 

stuðst við aðra staðla. Þar ber hæst staðall þar sem breytingar á húsnæðisverði eru teknir 

út úr neysluverðsvísitölunni, en sá þáttur getur vegið þungt ef húsnæðismarkaðurinn 

sveiflast mikið.  Þetta hefur verið mjög áberandi síðustu ár þar sem mikil hækkun 

fasteignaverðs hér á landi hefur leitt til skekkju á neysluverðsvísitölu og þannig valdið 

neikvæðum áhrifum. Neysluverðsvísitala án áhrifa frá húsnæðismarkaðnum gefur betri 

mynd af því sem raunverulega er að gerast á þróun neysluvara. Árið 1990 tók Nýja-Sjáland 

upp nýja peningastefnu þar sem helsta markmið hennar var að halda verðbólgu í skefjum. 

Þetta var nýjung sem vakti mikla athygli og í kjölfarið tóku Svíþjóð, Ástralía og England 

upp svipaða stefnu sem átti eftir að reynast farsæl. Mörg önnur hagkerfi fylgdu fljótlega 

á eftir. Markar þetta upphaf verðbólgumarkmiða sem átti eftir að breyta því hvernig 

seðlabankar starfa. Þó svo að Nýja-Sjáland eigi heiðurinn af því að vera fyrsta landið til 

þess að taka upp verðbólgumarkmið þá voru mörg önnur lönd þegar farin að huga að því 

og almennt er talið að þróunin hafi átt sér stað á svipuðum tíma í nokkrum hagkerfum 

(Frederic S. Mishkin og Adam S. Posen, 1997). Verðbólgumarkmið er peningastefna sem 

felur í sér að gæta stöðugleika á verðlagi á vörum og þjónustu í tilteknu hagkerfi þar sem 

seðlabanki starfar sjálfstætt en í samráði við stjórnvöld. Tiltölulega auðvelt er að fylgjast 
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með því hversu vel seðlabankinn starfar með því að bera saman markmið hans við 

raunverðbólgu. Gegnsæi og ábyrgð seðlabankans var aukin með því að tilkynna 

opinberlega hver markmið seðlabankans væru og einnig þurfti bankinn að svara fyrir sig 

og bregðast við ef markmiðin væru ekki að nást. Þegar óvæntar uppákomur gerast í 

hagkerfi sem hefur áhrif á verðbólgu og verðbólga eykst þá geta seðlabankar enn haldið í 

trúverðuleika sinn með því að útskýra hvað veldur verðbólgunni. Starfsemi bankans felst 

í því að greina og spá fyrir hvaða þættir geta haft áhrif á verðbólgu í tilteknu hagkerfi 

(Scott Roger, 2010). Í dag hafa tugir landa tekið upp verðbólgumarkmið sem helsta 

verkefni seðlabankans. Þar á meðal er Seðlabanki Bandaríkjanna og Seðlabanki Íslands 

sem hafa þó farið mismunandi leiðir að sama marki. Hér fyrir neðan verða þessir tveir 

seðlabankar bornir saman og hvaða leiðir þeir nota til að ná markmiðum sínum.  
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3 Verðbólgumarkmið 

Til þess að að framfylgja verðbólgumarkmiðum þarf tvennt samkvæmt Alþjóðabankanum 

(e. International Monetary Fund, IMF). Í fyrsta lagi þarf bankinn að vera frjáls til að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir óháð ríkisvaldinu. Þó svo það sé aldrei hægt að koma alveg í veg 

fyrir pólitísk áhrif þá þarf bankinn sjálfur að geta ákveðið hvaða aðferðir verða notaðar 

við framfylgd markmiða. Ef stjórnvöld hefðu umsjón yfir seðlabankanum þá yrðu líklega 

fyrir valinu skammvinn pólitísk markmið sem myndu hafa neikvæðar afleiðingar til lengri 

tíma. Þar sem stjórnmálamenn hafa hvata til þess að ná árangri á kjörtímabili sínu til þess 

að eiga von á endurkjöri, er mikil hætta á að þeir leitist eftir því að halda vöxtum lágum í 

von um að örva hagkerfið og þar með skapa sér vinsældir á kostnað verðbólgu til lengri 

tíma litið. Í öðru lagi þarf seðlabankinn að gera sér grein fyrir því að ef notast á við 

verðbólgumarkmið þá þarf stundum að fórna öðrum markmiðum svo sem launaþróun, 

atvinnuþáttöku og stöðugu gengi. Segja má að fyrir hvert markmið þarf eitt verkfæri til að 

fylgja því eftir (Sarwat Jahan, 2016). Til dæmis má skoða Philips kúrfuna en hún gefur til 

kynna að til skemmri tíma þurfi ákvörðunartöku aðilar í peningastjórnun landa að velja á 

milli þess að hafa lága verðbólgu eða lágt stig atvinnuleysis. Þó hafa hagfræðingar síðustu 

ára dregið vægi Philips kúrfunar í efa en margir telja hana nánast gagnlausa í dag. 

Verkfærin til þess að stýra verðbólgu og atvinnuþátttöku eru þau sömu, en þau hafa öfug 

áhrif á hvert annað. Af og til kemur fyrir að seðlabankar missa af verðbólgumarkmiði sínu. 

Í flestum tilfellum hefur seðlabankinn þau verkfæri til þess að þröngva fram markmiðum 

sínum en því fylgja oft aðrar fórnir. Dæmi um þetta er aukið atvinnuleysi. Því er mikilvægt 

að seðlabankar gefi sér nægjanlegt svigrúm þegar þau setja sér verðbólgumarkmið, til 

þess að eiga auðveldara með að standast væntingar skyldi eitthvað óvænt koma upp á. 

Seðlabankar geta réttlætt þá ákvörðun að missa tímabundið af markmiði sínu. Algengt 

dæmi um þetta er ef heimsverð á olíu hækkar skyndilega. Áhrifin eiga þá eftir að sjást á 

hækkun á verðbólgu næstu mánuði. Ef Seðlabankinn gefur út að verðhækkunin á olíu sé 

helsta ástæðan fyrir aukinni verðbólgu þá er líklegra að markaðsaðilar missi síður traust 

til bankans og haldi ró sinni.  
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3.1 Kostir verðbólgumarkmiða  
Helsta ástæðan fyrir því að verðbólgumarkmið virka betur en aðrar peningastefnur er 

gegnsæið sem fylgir opinberum verðbólgumarkmiðum. Um leið og heimili, fyrirtæki og 

markaðir hafa aðgang að upplýsingum um hvert verðbólgan stefnir og treysta því að 

seðlabankinn muni fylgja stefnunni eftir.  Þá eru hagkerfi líklegri til þess að vera stöðug 

og taka réttar ákvarðanir. Til dæmis ef fyrirtæki sér fram á að verð muni hækka í 

framtíðinni mun fyrirtækið frekar eyða peningum í dag, þar sem gjaldmiðillinn er 

verðmætari. Af þessu geta hagkerfi tekið óþarfa sveiflur sem hefði annars haldið 

stöðugleika ef allir leikmenn vissu og treystu því hvert gjaldmiðillinn stefndi (Mark Koba, 

2011) 

 

 

 

3.2 Val á verðbólgumarkmiði  
Á árum áður höfðu seðlabankar það markmið að vernda gjaldmiðil sinn gegn óhóflegum 

gengissveiflum. Sú peningastefna hefur reynst hagkerfum erfið en þá þurftu seðlabankar 

að kaupa gjaldeyri til þess að halda hagkerfinu í jafnvægi. Vissulega kaupir Seðlabanki 

Íslands ennþá gjaldeyri til að halda gengi krónunar stöðugri en mun sjaldnar en áður var. 

Í dag fylgja níu þróuð hagkerfi og tuttugu og eitt þriðjaheimshagkerfi 

verðbólgumarkmiðum. Það virðist vera að hagfræðingar séu sammála um að 

verðbólgumarkmið eigi að vera á bilinu tvö til fjögur prósent en allar þær þjóðir sem hafa 

tekið upp verðbólgumarkmið eru á því bili. Af hverju vilja hagfræðingar þá ekki setja 

stefnuna sem næst engri verðbólgu? Í fyrsta lagi, eru hagfræðingar sammála um að 

verðhjöðnun (viðvarandi lækkun almenns verðlags sökum samdráttar á eftirspurn) sé 

neikvætt fyrirbrigði og beri að forðast. Það hamlar vöxt hagkerfis og hefur neikvæð 

keðjuverkandi áhrif þar sem markaðurinn sér hag sinn í því að spara fjármagn í stað þess 

að lána eða leggja fé í framkvæmdir. Japan glímdi við þetta fyrirbrigði um nokkurra ára 

skeið þar sem verðhjöðnun var viðvarandi. Í öðru lagi, er erfitt er að mæla verðbólgu 

nákvæmlega með tilliti til allra þátta og þess vegna mun alltaf ríkja einhver skekkja í 

þessum mælingum. Því er markmiðið sett rétt yfir tvö prósent til þess að forðast 

verðhjöðnun (Sarwat Jahan, 2016). 
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3.3 Verkfæri notuð í verðbólgustýringu 

3.3.1 Stýrivextir  

Seðlabanki er banki bankanna. Við eftirfylgni á verðbólgumarkmiði eru ýmis verkfæri 

notuð. Sum virka betur en önnur. Stýrivextir eru vextir á sjö daga bundnum innlánum 

lánastofnana. Seðlabankinn getur hækkað stýrivexti sem leiðir til þess að bankar í tilteknu 

hagkerfi hækka einnig vexti. Af því leiðir að markaðurinn verður tregari til lántöku sökum 

þess að fjármagn er dýrara til afnota en áður. Við þetta kólnar hagkerfið þar sem minna 

er keypt og verðbólga leitar niður á við (Fabozzi Modigliani Jones, 2014). 

3.3.2 Bindiskylda 

Seðlabankar geta einnig aukið bindiskyldu sem er það magn af peningum sem bönkum er 

skylt að geyma í vörslu seðlabankans. Sú aðferð er þó ekki talin gott stýritæki við stjórnun 

peningamála. Ef Seðlabankinn breytir oft um bindiskyldu hefur það í för með sér sveiflur 

á lausu fé í umferð og getur valdið vandamálum í lausafjárstýringu viðskiptabanka. 

Bindiskylda sem verkfæri er ekki gegnsætt stjórntæki. Á undanförum árum hefur 

bindiskylda lækkað all verulega og er nú um tvö prósent á Íslandi.  Við þetta minnkar 

peningamagn í umferð sem leiðir af sér að bankar vilja hærri vexti fyrir sín útlán. Áhrifin 

verða öfug ef seðlabanki minnkar skyldu bankana til að geyma fjármagn í vörslu 

seðlabankans. Við það myndast hvati til þess að taka lán og lána, því fjármagn verður 

ódýrara ef meira er um peninga í umferð (Fabozzi Modigliani Jones, 2014). 

3.3.3 Gjaldeyrishöft 

Við efnahagsleg áföll geta seðlabankar gripið til þess ráðs að stöðva frjálst flæði fjármagns 

til og frá tilteknu efnahagssvæði. Til lengri tíma eru gjaldeyrishöft þó talin vera lélegt 

stýritæki en getur þó komið sér vel þegar efnahagsáföllin eru stór. Gjaldeyrishöft hafa 

svipuð áhrif og stýrivextir seðlabankans en þau hafa áhrif á vexti og gengi gjaldmiðla. 

Gjaldeyrishöft er hægt að nota án þess að það hafi bein áhrif á stýrivexti í þeim skilningi 

að seðlabönkum verður ennþá frjálst að nota stýrivexti sem stjórntæki þó svo að höft séu 

á flutningi á fjármagni til og frá tiltekins hagsvæði.  

3.3.4 Önnur verkfæri 

Seðlabankar geta einnig keypt og selt ríkisvíxla eða ríkisskuldabréf. Ef bankinn kaupir 

ríkisskuldabréf á opnum markaði eykst laust fé í umferð, en ef þeir selja ríkisskuldabréf 
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þá minnkar laust fé í umferð. Þessar aðferðir bera öll einkenni þess að auka eða minnka 

peningamagn í umferð, það er að hita eða kæla hagkerfið. Við framfylgd 

verðbólgumarkmiða er mikilvægt að hafa í huga að markmiðið er langtíma jafnvægi frekar 

en að öll sett markmið náist. Því setja flestir seðlabankar vikmörk eitt til tvö prósent til 

eða frá,  til þess að geta tekið við vægum verðbólgsveiflum. Betra er að hugsa 

verðbólgumarkmið til lengri tíma til þess að forðast að forstöðumenn seðlabanka grípi til 

róttækra aðgerða til þess að ná settum markmiðum (Fabozzi Modigliani Jones, 2014). 

 

 

 

 

4 Samanburður Seðlabankanna 

4.1  Ísland 
Í yfirlýsingu um verðbólgumarkmið og breytta gengisstefnu sem undirrituð var af 

forsætisráðherra og seðlabankastjóra árið 2001 var samþykkt að á Íslandi er 

meginmarkmið Seðlabanka Íslands að stuðla að stöðugu verðlagi þar sem stefnt er að 

2,5% verðbólgu á ári með 1,5% skekkjumörk. Vikið var frá því að halda gengi krónunnar 

innan settra marka og tekið upp verðbólgumarkmið að fyrirmynd annarra þróaðra ríkja. 

Seðlabanka Íslands ber þó ennþá að stuðla að fjármálalegum stöðuleika og framgangi 

meginmarkmiða efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar, þó aldrei svo að það halli á 

verðstöðuleika. Tekið var fram að ríkistjórn Íslands veitir Seðlabanka Íslands fullt vald til 

þess að framkvæma þessi markmið og er því óháð ríkisstjórninni. Þó svo að vikið var frá 

gengisstefnunni þá hefur Seðlabanki Íslands heimild til þess að grípa inn á 

gjaldeyrismarkaði með kaupum og sölu á gjaldeyri, telji hann gengissveiflur geti ógnað 

meginmarkmiði bankans um varðveiðslu verðstöðugleika (Seðlabanki Íslands, 2019). 

 

Markmið Seðlabanka Íslands tekið af heimsíðu bankans.  
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,, Meginmarkmið bankans er að stuðla að stöðugu verðlagi. Hann skal enn fremur 

stuðla að fjármálastöðugleika. Seðlabankanum ber þó einnig að stuðla að framgangi 

meginmarkmiða efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar að svo miklu leyti sem hann telur það 

ekki ganga gegn meginmarkmiði hans um verðstöðugleika. Seðlabankinn á enn fremur að 

sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að 

varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. 

greiðslukerfi í landinu og við útlönd.“ 

 

Seðlabanka og aðstoðarseðlabankastjóri Íslands er skipaður af ráðherra til fimm 

ára. Sami aðili getur aðeins gegnt starf seðlabankastjóra í tvö kjörtímabil. Bankinn er í 

fullri eigu ríkisins en starfar sjálfstætt. Í peningastefnunefnd sitja seðlabankastjóri sem er 

jafnframt formaður nefndarinnar, aðstoðarseðlabankastjóri, einn af yfirmönnum 

bankans á sviði mótunar eða stefnu í peningamálum og tveir sérfræðingar á sviði 

efnahagsmála og peningamála sem ráðherra skipar til fimm ára. Fundir peningastefnu 

nefndar eru haldnir að lágmarki átta sinnum á ári. Fundargerðir peningamálanefndar eru 

allar opinberar og því hluti af því að auka gegnsæi bankans gagnvart markaðinum. Fjórum 

sinnum á ári gefur Seðlabankinn út blað sem heitir Peningamál. Þar er farið yfir helstu 

hagstærðir og þróanir á markaði. Eftirlitsaðili Seðlabanka Íslands kallast Bankaráð en 

ráðið hefur eftirlit með að bankinn fylgi lögum og reglum bankans. Þegar nýtt þing kemur 

saman skal Alþingi skipa sjö fulltrúa í ráðið (Seðlabanki Íslands, 2019).
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4.2 Bandaríkin 
 Seðlabönkunum er skipt niður á tólf landssvæði í Bandaríkjunum. Seðlabankarnir eru 

nefndir eftir borginni sem þeir eru staðsettir í. Seðlabankinn í New York hefur meiri áhrif 

en aðrir seðlabankar. Forstöðumaður hvers banka situr í sameiginlegu ráði eða 

peningastefnunefnd (e. Federal Open Market Committe). Hver banki starfar sjálfstætt en 

er undir eftirliti frá ákveðinni nefnd (e. The Board of Govenors). Þó svo að Seðlabankinn 

eigi að teljast óháður pólitískum áhrifum og yfirvöldum þá er það forseti Bandaríkjanna 

sem skipar stjórnarmann hverju sinni, sem er síðan borinn til samþykktar hjá 

Öldungadeildinni (e. The Senate). Í stjórninni sitja sjö aðilar sem eru skipaðir til fjórtán 

ára. Kerfið er þannig sett upp að á tveggja ára fresti rennur stjórnarseta eins aðila út og 

því endurnýjast í ráðinu á fjórtán árum. Þetta tryggir að hver forseti getur í mesta lagi 

valið fjóra nefndarmenn, sitji hann tvö kjörtímabil. Tekið skal fram að ekki er hægt að sitja 

tvö kjörtímabil í nefndinni. Formaður Seðlabankans er þó oft boðaður á fund 

stjórnmálamanna (e. Congress) þar sem hann útskýrir af hverju ákvarðanir voru teknar og 

á hverju þær voru byggðar. Seðlabanki Bandaríkjanna hefur einnig það hlutverk að 

upplýsa almenning um stöðu efnahagsmála. Það er gert með útgáfu tveggja rita, átta 

sinnum á ári. The Beige Book bókin fjallar um efnahagsmál fyrir hvert landssvæði fyrir sig. 

Framtíðarhorfur eru skoðaðar, tekin viðtöl við stjórnendur fyrirtækja og aðra 

sérfræðinga. Í Fed Minutes eru lagðir fram punktar sem peningastefnunefnd (e. The 

Federal Open Market Committee) hefur rætt sín á milli á sínum fundum. Nefndarmenn 

geta skýrt frá sinni skoðun, en oft er ráðið ekki sammála um hvaða leið eigi að fara. Þessi 

rit eiga stóran þátt í því að stýra væntingum markaðarins en markaðsaðilar geta með 

þessu móti fylgst með stefnu og framkvæmd seðlabankans. Seðlabanki Bandaríkjana á sér 

langa sögu en í þeirri mynd sem hann er í dag hefur hann verið starfandi síðan 1913 í 

kjölfar kreppuáranna. Seðlabankar draga verulega úr líkum á því að bankar lendi í 

lausafjárvandræðum. Átta sinnum á ári hittist peningastefnunefndin í þeim tilgangi að 

ákveða peningastefnu Bandaríkjanna.  

Eigendur seðlabankanna á hverju svæði fyrir sig eru einkareknir bankar sem eru 

skyldugir til þess að eiga hlut í seðlabankanum. Markmið seðlabankans er að þjóna 

þegnum Bandaríkjanna frekar en bönkunum sjálfum.  Þó ber að nefna að einkareknu 

bankarnir sem eiga seðlabankann hafa ekki öll þau fríðindi sem oftast fylgir eignahlut í 
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félagi. Bankarnir eru taldir eigendur samkvæmt lögum en þjóna þegnum Bandaríkjanna. 

Einkareknum bönkum er skylt að leggja inn sex prósent af eigið fé bankans í 

seðlabankann. Fyrir það fá þeir fyrirfram ákveðna ávöxtun sem er sex prósent. Bankarnir 

sem eiga hluti í seðlabankanum eiga ekki rétt á arðgreiðslum. Ekki er öllum bönkum skylt 

að eiga hlut í seðlabanka Bandaríkjanna, einungis þeim sem starfa í mörgum fylkjum. Þó 

er algengt að litlir bankar sem starfa aðeins í einu fylki fari með eignahlut enda um 

tillölulega áhættulausa fjárfestingu að ræða (Fabozzi Modigliani Jones, 2014). Þessi 

uppsetning á seðlabanka er óvenjuleg og einungis viðhöfð í Bandaríkjunum en þrátt fyrir 

það er Seðlabankinn rekinn sem ríkisstofnun og því keimlíkur öðrum seðlabönkum.  

 

Markmið Seðlabanka Bandaríkjanna (e. Federal Reserve) tekið af heimasíðu Seðlabanka 

Bandaríkjanna. 

“The Congress established the statutory objectives for monetary policy--

maximum employment, stable prices, and moderate long-term interest rates--in the 

Federal Reserve Act.” 

– “In setting monetary policy, the Committee seeks to mitigate deviations of 

inflation from its longer-run goal and deviations of employment from the Committee's 

assessments of its maximum level. These objectives are generally complementary. 

However, under circumstances in which the Committee judges that the objectives are not 

complementary, it follows a balanced approach in promoting them, taking into account 

the magnitude of the deviations and the potentially different time horizons over which 

employment and inflation are projected to return to levels judged consistent with its 

mandate.” 

4.3 Samanburður 

4.3.1 Markmið  

Ef við skoðum helsta mun á stefnu Seðlabanka Íslands og Seðlabanka Bandaríkjanna 

sjáum við að sá íslenski hefur aðeins eitt megin markmið sem vegur meira enn öll önnur 

en það er stöðugt verðlag. Í Bandaríkjunum hinsvegar hefur seðlabankinn nokkur megin 

markmið sem vega jafnt þar á meðal verðbólgumarkmið. Seðlabanki Bandaríkjanna hefur 

einnig það markmið að halda atvinnuþátttöku sem hæstri og stuðla að vaxtajafnvægi til 
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lengri tíma. Frá upphafi var verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands opinber- og auglýst 

hagstærð. Flestir hagfræðingar eru sammála um mikilvægi þess að opinbera markmiðin 

til þess að stýra væntingum. Það kom hins vegar ekki í ljós hvert nákvæmlega markmið 

hjá Seðlabanka Bandaríkjanna var fyrr en árið 2012 þegar Ben Bernanke þáverandi 

stjórnarmaður Seðlabanka Bandaríkjanna gaf það út opinberlega að verðbólgumarkmið 

Bandaríkjanna væri tvö prósent. Það var í fyrsta skipti sem forstöðumenn seðlabankans í 

Bandaríkjunum opinbera verðbólgumarkmið bankans. Því má spyrja hvort það skipti máli 

að verðbólgumarkmið sé opinber tala eða hvort seðlabankinn eigi einn að vita hver 

prósentu talan er. Það kemur í ljós að verðbólga er að stórum hluta ráðin af því hverjar 

væntingar eru. Því er mikilvægt fyrir seðlabanka að halda markmiðum opinberum til þess 

að stuðla að stöðugleika. Seðlabankar hafa það óformlega hlutverk að stýra væntingum á 

verðbólgu.  

4.3.2 Eigendur 

Skoðum mismunandi eignarhald bankana. Fyrst ber að athuga að eignarhald 

seðlabankanna er sett upp með ólíkum hætti milli ríkjanna. Á Íslandi er Seðlabankinn að 

fullu í eigu ríkisins en í Bandaríkjunum er önnur uppsetning þar sem viðskipta- og 

fjárfestingabankar eru formlegir eigendur Seðlabanka Bandaríkjanna þó svo að þeir njóti 

ekki hefðbundinna fríðinda sem fylgja eign í félagi svo sem arðgreiðslur. Báðir 

seðlabankarnir, óháð eigendum, vinna þó í þágu almennings í landinu. Seðlabankarnir eru 

þá báðir reknir sem ríkisstofnanir. 

4.3.3 Þróun verðbólgu á tímabilinu 2010 til 2018 

Tafla 1.1 

Verðbólga  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ísland 5,4% 4% 5,2% 3,9% 2% 1,6% 1,7% 1,8% 2,7% - 

Bandaríkin 1,5% 3% 1,7% 1,5% 0,8% 0,7% 2,1% 2,1% 1,9% - 

 

Við skoðun á töflu 1.1 kemur í ljós að Seðlabanki Bandaríkjanna hefur gengið heldur betur 

að halda verðbólgunni í skefjum. Þó svo að Seðlabanki Bandaríkjanna gæfi það ekki út 

formleg verðbólgumarkmið fyrr en árið 2012, má gera ráð fyrir að um óopinbert markmið 

hafi verið að ræða fram að því. Markmið Seðlabanka Bandaríkjanna er hálfu prósentu stigi 
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lægra samanborið við verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands og því eðlilegt að verðbólga 

þar í landi sé lægri. Þá ber að athuga að frá árinu 2010 hefur Íslandi gengið ágætlega að 

halda markmiðum sínum að undanskildum árunum 2010 og 2012 þegar verðbólgan fór 

yfir fjögur prósent sem eru ytri mörk verðbólgumarkmiðsins en Seðlabanki Íslands gefur 

sér 1,5% í vikmörk. Á árunum 2010 til 2012 voru afleiðingar bankahrunsins frá 2008 ennþá 

að gera vart við sig. Frá árinu 2014 hefur verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands verið 

tillölulega nálægt settu marki þó aðeins fyrir neðan. Er það aðallega tilkomið vegna mikils 

hagvaxtar og uppsveiflu í hagkerfinu og þá aðallega vegna aukningar í ferðaþjónustu. 

Einnig hefur gengi krónunnar styrkst nokkuð á þessu tímabil sem hefur haft mótáhrif á 

verðbólgu. Í sögulegu samhengi þá hefur verðbólga á Íslandi verið stöðug og lág frá 2010. 

Vænta má að verðbólgumarkmið næstu ára verði erfiðari að fylgja eftir fyrir Seðlabanka 

Íslands vegna kólnunar í hagkerfinu. Einnig skiptir miklu máli hvernig kjaraviðræður 

þokast áfram en eins og seðlabankastjóri varaði við í upphafi árs 2019 geta launahækkanir 

umfram svigrúm leitt til verðbólgu (Már Guðmundsson, 2019). Seðlabanka Bandaríkjanna 

hefur tekist betur til við að halda verðbólgunni niðri. Þó svo að Seðlabanki Bandaríkjanna 

hafi ekki gefið út nein vikmörk þá hafa þau reynst vera innan við hálft prósent vikmörk 

sex sinnum á þessu níu ára tímabili. Það er athyglisvert að sjá að Seðlabanki Bandaríkjanna 

hefur í flestum tilfellum verið með meðalverðbólgu yfir árið fyrir neðan sett tvö prósent 

markið síðustu tíu árin. Dæmi um þetta eru árin 2014 og 2015 þar sem verðbólga var 

undir eitt prósent og því var mikil hætta á verðhjöðnun.  
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Mynd 1.  

 

4.3.4 Lág verðbólguskeið 

Af hverju hefur verðbólgan í Bandaríkjunum verið jafn lág og raun ber vitni? Frá árinu 

2012 hefur verðbólgan á ári hverju endað undir markmiðum að undanskildu árin 2016 til 

2017 þegar markmið héldu. Leiða mál líkur að því að Seðlabanki Bandaríkjanna eigi í 

erfiðleikum með að framfylgja markmiðum sínum þar sem raunverðbólga hefur um 

nokkurt skeið verið talsvert fyrir neðan markmiðið. Einnig getur verið að bankinn leggi 

meiri áherslu á önnur markmið til dæmis að halda atvinnuleysi sem lægstu en atvinnuleysi 

hefur lækkað á þessu tímabili. Alan Greenspan fyrrverandi seðlabankastjóri 

Bandaríkjanna telur að hluta til megi þakka tækniframförum um þessa lágu verðbólgu 

sem hefur verið um nokkurt skeið. Vildi hann meina að tækniframfarir síðustu ára hafi 

aukið afkastagetu vinnuafls og leitt til þess að lækka vinnuaflskostnað. Deilihagkerfið 

hefur líklega einnig haft sín áhrif. En með tilkomu miðla á borð við húsaleiguþjónustu 

Airbnb og leigubílaþjónustu Uber hefur nýting á fjámunum aukist til muna. Hús standa 

síður ónotuð og einkabílar eru notaðir sem leigubílar. Áhrifin hafa einnig verið að verð í 

hótelgeiranum hefur lækkað. Deilihagkerfi hefur leitt til þess að fjármagn samfélagsins 

nýtist betur. Breytingar hafa orðið á aldursdreifingu með bættri læknisfræði. Áhugavert 

er að skoða aldurssamsetninguna í Japan þar sem meðalaldur er hár. Verðhjöðnun hefur 

verið vandamál í Japan og hafa fræðimenn komist að því að hækkandi meðalaldur er 

verðbólguletjandi (Shigeru Fujita and Ippei Fujiwara). 
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Hópurinn yfir 65 ára stækkar sífellt og stærsti hluti hans er ennþá fullfær um að vinna. 

Áhrifin verða því að eldra fólk heldur áfram að vinna störf sem yngri kynslóðin hefði 

annars tekið að sér. Þar af leiðandi verður meira framboð af vinnuafli á markaðinum og 

laun lækka. Áhrifin hafa leitt til minni verðbólgu til lengri tíma litið og verðhjöðnun varð 

niðurstaðan (Juan M. Sánchez og Hee Sung Kim).  

4.3.5 Breytingar á efnahagsreikningum seðlabankanna 

Í kjölfar kreppunar árið 2008 tóku seðlabankar víðs vegar um heiminn á sig nýja mynd. 

Starfsemi seðlabankanna fólst í því að lágmarka áhrifin af falli banka í sínum hagkerfum. 

Helsta breytingin var sú að efnahagsreikningur Seðlabanka Íslands sem og Seðlabanka 

Bandaríkjanna margfaldaðist að stærð á fáeinum mánuðum og árum. Upp var kominn sú 

staða að millibankaviðskipti höfðu nær lagst af en viðskiptabankar eru vanir að fjármagna 

sig þannig. Engir bankar voru viljugir til þess að lána öðrum viðskiptabönkum og því mikil 

hætta á að viðskiptabankarnir færu að innheimta viðskiptakröfur til þess að eiga lausafé. 

Seðlabanki Bandaríkjanna greip því til þess ráðs að snarlækka stýrivexti sem hvatti til þess 

að lána frekar aðilum á markaði frekar en Seðlabankanum. Einnig hóf Seðlabankinn að 

prenta peninga til þess að forðast algjöra viðskiptahömlun í Bandaríkjunum. Við það hófst 

stækkun á efnahagsreikningi seðlabankans. Seðlabankinn tók veð í viðskiptabönkum gegn 

því að auka peningamagn í umferð. Hefði mátt gera ráð fyrir að verðbólga risi við þessa 

ráðstöfun en það kom þó ekki til þess. Viðskiptabankarnir sem fengu þessa 

seðlabankapeninga notuðu þá til þess að greiða niður skuldir hjá öðrum 

fjármálafyrirtækjum. Þar sem efnahagsástandið var í brotalömum þá lögðu 

fjármálafyrirtækin sem höfðu fengið greiddar viðskiptakröfur, peninginn aftur inn á 

reikning hjá Seðlabankanum, enda áhættuminnsti valkosturinn. Af því leiddi að 

fjármagnið sem Seðlabankinn hefði ætlað að koma út í hagkerfið, í von um að örva það, 

endaði aftur á reikningi Seðlabankans. Því margfaldaðist efnahagsreikningur hans á 

skömmum tíma. Sjá má á mynd 2 hvernig eignir Seðlabanka Bandaríkjanna tvöfölduðust 

á nokkrum mánuðum en þróunin heldur síðan áfram og ennþá á eftir að vinda ofan af 

þeim breytingum. Á Íslandi var svipuð staða upp á teningnum. Viðskiptabankarnir höfðu 

komist í alvarlega lausafjárstöðu vegna lokunar á millibankaviðskiptum. Þó svo að 

starfsemi seðlabankanna tveggja hafi verið svipuð að mörgu leyti þá sker sá íslenski sig úr 
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að því leyti að hann gat sett á gjaldeyristhöft sem nýtt peningastýritæki. Seðlabanki 

Íslands lokaði fyrir að fjármagn gæti flætt óhindrað til og frá Íslandi.  

Mynd 2  

 

4.3.6 Seðlabankinn sem sjálfstæð stofnun  

Samkvæmt skilgreiningum á Seðlabönkum Íslands og Bandaríkjanna þá eru þeir báðir 

taldir vera sjálfstæðar stofnanir og þannig óháðir ríkisstjórnum sinna landa en vinna í þágu 

almennings. Þó hafa í gegnum tíðina komið upp dæmi um að aðrir hagsmunaaðilar vilji 

hafa áhrif á ákvarðanir seðlabankans. Þetta er vandamál sem flestir seðlabankar glíma 

við. Ef við skoðum Bandaríkin, sjáum við að Forseti Bandaríkjanna hefur að undanförnu 

kallað opinberlega eftir því að seðlabankinn þar í landi lækki stýrivexti til þess að örva 

hagkerfið. Verðbólgan hefur verið lág að undanförnu og vegna þess sé svigrúm til þess að 

lækka vexti. Leiða má líkum að því að Forseti Bandaríkjanna vilji auðvelda sér endurkjör í 

næstu kosningum með því að sýna fram á blómlegt efnahagslíf landsins en lágir stýrivextir 

hvetja til lántöku og hita almennt hagkerfið. Á Íslandi kom svipað dæmi upp í april 2019 

þegar kjarasamningar voru undirritaðir. Verkalýðshreyfinginn samdi við Samtök 

atvinnulífsins um kjarabót til næstu þriggja ára. Athyglisvert er að skoða ákvæði í 

samningnum um að Seðlabanki Íslands skuli lækka stýrivexti til þess að örfa hagkerfið. Hér 

er vegið að sjálfstæði seðlabankans en bankinn býr nú við þær aðstæður að ef þeir lækka 

ekki vexti þá verða kjarasamningar í uppnámi. Seðlabankinn hefur það verkefni að vinna 
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að hag landsmanna og hefur ýmis verkfæri til þess. Við stjórnun á verðbólgu eru stýrivextir 

eitt mikilvægasta verkfærið og því hættulegt ef þeir geta ekki notað stýrivexti ef aðstæður 

þróast þannig að þörf verði á. Ef Seðlabanka Íslands er ekki fært að bregðast við verðbólgu 

með lækkun stýrivaxta þá getur kjarabótin sem samin var um verið fljót að minnka. 

Mikilvægi þess að seðlabankar starfi sjálfstætt er mjög skýrt í þessu tilviki. 
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5  Lokaorð 

Gerður hefur verið samanburður á Seðlabanka Íslands og Seðlabanka Bandaríkjanna. 

Seðlabankarnir eiga mikið sameiginlegt og þá sérstaklega verðbólgumarkmiðin. Seðlabanka 

Bandaríkjanna hefur gengið betur við framfylgd verðbólgumarkmiða. Þá kom í ljós þegar 

stefnur bankanna voru skoðaðar að munurinn felst í því að á Íslandi er eitt aðalmarkmið sem 

er verðbólgumarkmiðið, á meðan í Bandaríkjunum vega verðbólgumarkmið, atvinnuþáttaka 

og stöðugleiki vaxta jafnt.  Ljóst er að öll samfélög þurfa á seðlabönkum að halda til þess að 

gæta að efnahag þjóða. Velgengi í peningstjórnun seðlabanka síðustu ára má líklega að hluta 

þakka tækiframförum, deilihagkerfi og hærri meðalaldri, en opinber tilkynning 

verðbólgumarkmiða skiptir máli. Þá hafa efnahagsreikningar seðlabankanna stækkað 

allverulega frá hruni 2008. Seðlabankar Íslands og Bandaríkjanna hafa báðir endurtekið þurft 

að gæta að sjálfstæði sínu. 
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