2009•2
Efnisyfirlit
3 Yfirlýsing peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands
Áfram dregið úr peningalegu aðhaldi

5 Þróun og horfur í efnahags- og peningamálum
Gengisstöðugleiki brýnn á meðan efnahagur heimila og fyrirtækja
er efldur á nýjan leik
Rammagreinar:
Horfur um álverð 16
Aflandsmarkaður með krónur 26
Glímt við vandann vegna „óþolinmóðra” fjárfesta 28
Atvinnuleysi í fjármálakreppum og heimssamdrætti 43
Erlend skuldastaða og þáttatekjuhallinn 47
Uppfært þjóðhagslíkan 55
Viðauki 1: Yfirlit þjóðhags- og verðbólguspár 2009/2 57
Viðauki 2: Skekkjur í verðbólguspám Seðlabanka Íslands 58

63 Peningastefnan og stjórntæki hennar
67 Annáll efnahags- og peningamála
75 Töflur og myndir
85 Rammar og viðaukar

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. 63-65 í
þessu hefti Peningamála.
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Núll, þ.e. ekkert.
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