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Markmið peningastefnu Seðlabanka Íslands er að stuðla að almennri efnahagslegri velferð á Íslandi. Það gerir Seðlabankinn með því að stuðla að
stöðugu verðlagi sem er meginmarkmið hans. Í sameiginlegri yfirlýsingu
ríkisstjórnar 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 peningastefnu. Með útgáfu ársþriðjungsritsins Peningamála leitast Seðlabankinn við að uppfylla þau skilyrði.
Í ritinu birtist ítarleg greining á framvindu og horfum í efnahagsmálum sem
vaxtaákvarðanir bankastjórnar Seðlabankans byggjast á. Með útgáfunni
leitast bankinn einnig við að standa reikningsskil gerða sinna gagnvart
stjórnvöldum og almenningi.
Umgjörð peningastefnunnar, framkvæmd hennar og stjórntækjum er nánar lýst í kaflanum Peningastefnan og stjórntæki hennar á bls. 41-44 í þessu
hefti Peningamála.
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Merking tákna:

Vaxtaákvarðanir og breytt útgáfa
Peningamála árið 2009
Fyrirkomulagi útgáfu Peningamála verður breytt á
næsta ári. Ritið mun koma út tvisvar á ári í þeim
búningi sem það hefur verið í að undanförnu,
í byrjun maí og byrjun nóvember. Þess á milli, í
janúar og ágúst, verður birt uppfærð spá með
stuttri umfjöllun um þróun og horfur í efnahagsog peningamálum á vefnum. Birtingu greina í
Peningamálum verður jafnframt hætt en þess í
stað verður gefið út sérstakt vefrit með greinum
jafnóðum og þær eru tilbúnar og þær síðan teknar
saman í prentuðu formi í lok árs. Fastir vaxtadagar
verða því átta: fjórir í tengslum við útgáfu Peningamála og einn á milli útgáfna.
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Bráðabirgðatala eða áætlun.
Minna en helmingur einingar.
Núll, þ.e. ekkert.
Upplýsingar vantar eða tala ekki til.
Tala á ekki við.

Útgáfudagar Peningamála og vaxtaákvörðunardagar 2009
Dagsetning vaxtaákvörðunar
29. janúar 2009
19. mars 2009
7. maí 2009
25. júní 2009
13. ágúst 2009
24. september 2009
5. nóvember 2009
17. desember 2009

Greinargerð

Vikur frá síðasta
vaxtaákvörðunardegi

Peningamál 2009/1- uppfærð spá

11

Fréttatilkynning

7

Peningamál 2009/2

7

Fréttatilkynning

7

Peningamál 2009/3- uppfærð spá

7

Fréttatilkynning

6

Peningamál 2009/4

6

Fréttatilkynning

6

