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Í dag undirrituðu forsætisráðherra og bankastjórn
Seðlabanka Íslands yfirlýsingu um breytingar á fyrir-
komulagi stjórnar peningamála á Íslandi og er hún
svohljóðandi:

Ríkisstjórn Íslands og Seðlabanki Íslands hafa
ákveðið eftirfarandi breytingar á fyrirkomulagi
stjórnar peningamála á Íslandi sem taka gildi 
28. mars 2001:

(1) Meginmarkmið stjórnar peningamála verður
stöðugleiki í verðlagsmálum, eins og hann er
skilgreindur hér að neðan. Seðlabankanum ber
þó einnig að stuðla að fjármálalegum stöðug-
leika og framgangi meginmarkmiða efnahags-
stefnu ríkisstjórnarinnar að svo miklu leyti sem
hann telur það ekki ganga gegn meginmarkmiði
hans um verðstöðugleika.

(2) Í stað þess að miða peningastefnuna við að
halda gengi krónunnar innan vikmarka mun
Seðlabankinn hér eftir miða hana við að halda
verðbólgu innan ákveðinna marka sem nánar
eru tilgreind hér að neðan.

(3) Með ofangreindri breytingu eru núverandi vik-
mörk gengis íslensku krónunnar afnumin.
Gengið mun þó áfram verða mikilvæg viðmiðun
peningastefnunnar.

(4) Ríkisstjórnin veitir Seðlabankanum fullt svig-
rúm til að beita stjórntækjum sínum í því skyni
að ná verðbólgumarkmiði sínu. 

(5) Síðar í þessari viku mun ríkisstjórnin leggja
fram frumvarp til laga um Seðlabanka Íslands
sem felur í sér að lögfestar verða ofangreindar
ákvarðanir um stöðugleika í verðlagsmálum
sem meginmarkmið peningastefnunnar og um
sjálfstæði Seðlabankans til að beita stjórntækj-
um sínum.

(6) Verðbólgumarkmið Seðlabankans mun miðast
við 12 mánaða breytingu vísitölu neysluverðs
eins og hún er nú reiknuð af Hagstofu Íslands.
Þá verður þess farið á leit við Hagstofuna að
hún reikni eina eða fleiri vísitölur sem nota má
til að meta undirliggjandi verðlagsþróun, eins
og nánar verður samið um á milli Hagstofunnar
og Seðlabanka Íslands. Seðlabankinn mun hafa
hliðsjón af slíkum vísitölum við mat á stöðu
verðlagsmála og framkvæmd peningastefnunn-
ar.

(7) Seðlabankinn mun stefna að því að árleg verð-
bólga, reiknuð sem hækkun vísitölu neysluverðs
á 12 mánuðum, verði að jafnaði sem næst 2½%. 

(8) Víki verðbólga meira en ±1½% frá settu marki
ber bankanum að ná verðbólgu svo fljótt sem
auðið er inn fyrir þau mörk að nýju. Jafnframt
ber bankanum að senda greinargerð til ríkis-
stjórnar þar sem fram kemur hver ástæða frávik-
anna er, hvernig bankinn hyggst bregðast við og
hve langan tíma hann telur það taka að ná verð-
bólgumarkmiðinu að nýju. Greinargerð bankans
verður birt opinberlega.
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(9) Seðlabankinn skal stefna að því að ná mark-
miðinu um 2½% verðbólgu eigi síðar en í árslok
2003. Á árinu 2001 skulu efri mörk verðbólg-
unnar vera 3½% fyrir ofan verðbólgumarkmiðið
en 2% á árinu 2002. Neðri mörkin verða 1½%
neðan við markmiðið á þessum árum og fram-
vegis. Fari verðbólgan út fyrir þessi mörk á
árunum 2001 og 2002 kemur til viðbragða í
samræmi við 8. tölulið.

(10) Þrátt fyrir afnám vikmarka gengisstefnunnar
mun Seðlabankinn grípa inn í þróun gjaldeyris-
markaðar með kaupum og sölu gjaldeyris telji
hann það nauðsynlegt til að stuðla að ofan-
greindum markmiðum um verðbólgu eða ef
hann telur að gengissveiflur geti ógnað fjár-
málalegum stöðugleika.

(11) Seðlabankinn skuldbindur sig til að gera árs-
fjórðungslega verðbólguspá þar sem spáð er tvö
ár fram í tímann. Skal spáin birtast í ársfjórð-
ungslegu riti bankans. Þar skal einnig koma
fram mat bankans á helstu óvissuþáttum tengd-
um spánni. Jafnframt mun bankinn gera grein
fyrir mati sínu á stöðu og horfum í efnahags-
málum. 

(12) Seðlabankinn mun í ritum sínum gera grein fyrir
því hvernig til hefur tekist við að ná verðbólgu-
markmiði bankans. Jafnframt mun bankastjórn
Seðlabanka Íslands gera ráðherra, ríkisstjórn,
einstökum ráðherrum og nefndum Alþingis
grein fyrir stefnu bankans í peningamálum og
mati hans á stöðu og horfum í efnahagsmálum.


