7. apríl 2009

STARFSHÆTTIR PENINGASTEFNUNEFNDAR
Fyrir hverja stýrivaxtaákvörðun skulu:



meðlimir peningastefnunefndarinnar hafa aðgang að öllum tiltækum gögnum
sem þeir þurfa til að taka upplýsta ákvörðun.
meðlimir peningastefnunefndarinnar fá nægilegt ráðrúm til að skiptast á
skoðunum og ræða ákvörðunina.

Til að ná þessum markmiðum hefur peningastefnunefndin samþykkt eftirfarandi
fundafyrirkomulag:
Peningastefnunefndin tekur ákvörðun um stýrivexti að minnsta kosti átta sinnum á hverju ári.
Tvenns konar verklag er viðhaft í aðdraganda hverrar ákvörðunar nefndarinnar:




Að minnsta kosti fjórum sinnum á ári, þegar verðbólguspám er breytt eða
þegar verulegar breytingar verða á horfum í efnahagsmálum, regluverki eða í
málum sem tengjast fjármálastöðugleika, verða haldnir ítarlegir fundir í að
minnsta kosti þremur setum.
Þess á milli má taka ákvarðanir sem byggjast á þéttara fundafyrirkomulagi þar
sem haldnir verða fundir í einni til þremur setum sama daginn. Þá fundi má
halda ýmist að viðstöddum nefndarmönnum eða með fjarfundarfyrirkomulagi.

Fyrirkomulagi þessara tvenns konar funda er lýst hér á eftir:
Ítarlegir fundir peningastefnunefndarinnar
Peningastefnunefndin kemur saman að minnsta kosti þrisvar sinnum á tveimur dögum. Fyrsta
fundinn skal halda tveimur dögum áður en stýrivaxtaákvörðun er tilkynnt, annan að morgni
næsta dags og hinn þriðja síðdegis þann sama dag.
Fyrsti fundur (tveimur dögum fyrir tilkynningu)
Fundarmenn: Meðlimir peningastefnunefndarinnar, ritari peningastefnunefndarinnar,
yfirmenn helstu deilda Seðlabankans og viðkomandi sérfræðingar.
Fundartími: Kl. 10:00

Undirbúningur og framlagning gagna: Fyrir fundina munu sérfræðingar kynna greiningu eða
spádrög (fyrir útgáfu Peningamála) og ræða greininguna eða spána á innri fundum með
seðlabankastjóra, aðstoðarseðlabankastjóra og viðkomandi sérfræðingum. Lokadrög að spám
og/eða önnur viðeigandi gögn verða send nefndarmönnum utan Seðlabankans þremur dögum
áður en reglulegir fundir peningastefnunefndarinnar hefjast.
Fundarefni: Á fundinum er fjallað um efnahagshorfur. Sérfræðingar halda stuttar kynningar
fyrir nefndarmenn á gögnum sem máli skipta og á spám. Meðal þeirra efna sem fjalla ætti um
eru:




Markaðsaðgerðir (kynnt af alþjóða- og markaðssviði).
Fjármálastöðugleiki (kynning fjármálasviðs, ef ástæða er til).
Nýleg framvinda efnahagsmála og horfur næstu misseri (kynnt af
hagfræðisviði).

Annar fundur (daginn fyrir tilkynningu)
Fundarmenn: Meðlimir peningastefnunefndarinnar, stjórnendur alþjóða- og markaðssviðs,
fjármálasviðs og upplýsingasviðs og ritari peningastefnunefndarinnar.
Fundartími: Kl. 9:00
Undirbúningur og framlagning gagna: Kvöldið fyrir fundinn skulu meðlimir
peningastefnunefndarinnar fá drög að yfirlýsingu nefndarinnar (á ensku) til að hafa til
hliðsjónar við umræðuna. Eftir að ákvörðun hefur verið tekin geta meðlimir
peningastefnunefndar tjáð sig um hina almennu stefnumörkun í drögunum.
Fundarefni: Þessi fundur fjallar fyrst og fremst um stýrivaxtaákvörðunina sjálfa.
Aðalhagfræðingur Seðlabankans byrjar á að draga saman efnið í kynningum dagsins á undan.
Á grundvelli þeirrar greiningar leggur hann fram bráðabirgðatillögu um stefnuna í
peningamálum. Í kjölfarið kynnir hver nefndarmaður afstöðu sína til stefnunnar í
peningamálum. Eftir fyrstu umræðu gerir seðlabankastjóri tillögu um stýrivaxtaákvörðun sem
hann telur að breið samstaða sé um innan nefndarinnar. Nefndarmennirnir kynna síðan eigin
hugmyndir um viðeigandi stýrivaxtaákvörðun. Þá leggur seðlabankastjórinn fram tillögu. Í
framhaldinu fer fram frekari umræða sem miðar að því að ná fram samhljóða áliti. Séu
nefndarmennirnir ekki einhuga greiða þeir atkvæði um ákvörðunina.
Þriðji fundur (daginn fyrir tilkynningu)
Fundarmenn: Meðlimir peningastefnunefndarinnar, stjórnendur alþjóða- og markaðssviðs,
fjármálasviðs og upplýsingasviðs og ritari peningastefnunefndarinnar.
Fundartími: Kl. 15:00

Undirbúningur og framlagning gagna: Fyrir fundinn verða drög að yfirlýsingu
peningastefnunefndar uppfærð í samræmi við ákvörðunina og umræðuna á fundinum á undan.
Fundarefni: Á fundinum verður fjallað um yfirlýsingu peningastefnunefndarinnar og
kynningu henni tengda. Ef þörf er á má gera hlé til að endurskoða drögin frekar. Eftir að
endanlega hefur verið gengið frá yfirlýsingunni á ensku verður hún þýdd á íslensku.
Millifundir peningastefnunefndar
Þegar ný gögn eða breytingar á kringumstæðum frá því á síðasta fundi peningastefnunefndar
gefa ekki tilefni til ítarlegrar kynningar á þróun efnahagsmála og spám má taka
stýrivaxtaákvarðanir á grundvelli eftirfarandi einfaldaðs fyrirkomulags. Haldinn verður að
minnsta kosti einn fundur, annaðhvort að viðstöddum nefndarmönnum eða með
fjarfundarfyrirkomulagi.
Fundarmenn: Meðlimir peningastefnunefndarinnar, stjórnendur alþjóða- og markaðssviðs,
fjármálasviðs og upplýsingasviðs og ritari peningastefnunefndarinnar.
Fundartími: Kl. 10:00 (daginn fyrir tilkynningu)
Undirbúningur og framlagning gagna: Þremur dögum fyrir fundinn skulu nefndarmenn fá öll
tiltæk gögn sem máli skipta. Daginn fyrir fundinn fá nefndarmenn drög að yfirlýsingu
peningastefnunefndar.
Fundarefni: Á fundinum verður fjallað um ný gögn eða breyttar aðstæður frá síðustu
stýrivaxtaákvörðun og þau áhrif sem gögnin hafa miðað við þá þróun stýrivaxta sem gert var
ráð fyrir á þeim tíma. Yfirlýsingin skal vera styttri, staðfesta meginatriðin í fyrri yfirlýsingu
peningastefnunefndarinnar eða undirstrika frávik frá þeirri þróun sem spáð hafði verið. Ef
þörf er á má gera hlé til að endurskoða drög að yfirlýsingu. Eftir að lokayfirlýsingin á ensku
hefur verið samþykkt skal þýða hana yfir á íslensku.
Fréttatilkynning og fundir með fréttamönnum og greiningaraðilum
Stýrivaxtaákvörðunin verður tilkynnt með fréttatilkynningu kl. 9:00 að morgni
tilkynningardagsins (daginn eftir fundinn og stýrivaxtaákvörðunina) og í framhaldi þess
verður haldinn fréttamannafundur kl. 11:00. Greiningaraðilar frá bönkum, ráðuneytum og
öðrum viðkomandi efnahagsstofnunum geta einnig sótt þennan fréttamannafund.
Breyting á fyrirkomulagi
Ef einhver nefndarmaður vill leggja til breytingu á leiðbeiningunum hér á undan ber honum
að leggja fram skriflega tillögu til peningastefnunefndarinnar. Eftir að seðlabankastjórinn
hefur ráðfært sig við aðra meðlimi peningastefnunefndarinnar tekur hann ákvörðun um hvort
breyta skuli fyrirkomulaginu.

Dagskrá
Aðalhagfræðingur Seðlabankans undirbýr dagskrá hvers fundar að höfðu samráði við
seðlabankastjóra og aðstoðarseðlabankastjóra. Henni skal komið til meðlima
peningastefnunefndarinnar ekki síðar en þremur dögum fyrir fyrsta fund í hverri fundasyrpu
peningastefnunefndarinnar.
Fundargerðir
Í fundargerðum peningastefnunefndarinnar verður lýst stuttlega helstu sjónarmiðunum sem
komu fram á fundinum, greint skal frá tillögu seðlabankastjóra, stýrivaxtaákvörðuninni og
hvort hún var samþykkt samhljóða eða ekki. Úrslit atkvæðagreiðslunnar verða birt ef
ákvörðunin er ekki samhljóða. Fundargerðirnar verða birtar tveimur vikum eftir hverja
stýrivaxtaákvörðun.

Ummæli meðlima peningastefnunefndar
Meðlimum peningastefnunefndarinnar er frjálst að tjá skoðanir sínar á efnahagshorfum og
peningastefnunni, en til þess er mælst að nefndarmenn hafi eftirfarandi í huga:





Þegar meðlimir peningastefnunefndarinnar tjá sig um peningastefnuna skulu
þeir forðast að tjá sig um viðhorf annarra nefndarmanna.
Nefndarmenn skulu ekki tjá sig opinberlega um efnahagshorfurnar og
peningastefnuna síðustu sjö dagana fyrir tilkynningu um stýrivaxtaákvörðun,
né skulu þeir ræða þessi mál við fjárfesta eða aðra aðila sem kynnu að hagnast
á upplýsingum um viðhorf meðlima peningastefnunefndarinnar. Þetta á einnig
við um birtingu viðtals sem veitt er fyrirfram.
Nefndarmenn skulu einnig forðast að gefa frá sér opinberar yfirlýsingar sama
dag og tilkynningin er birt.

Sömu tilmæli eiga við um þá starfsmenn Seðlabanka Íslands sem sitja fundi
peningastefnunefndarinnar.

