Annáll efnahags- og peningamála
Desember 2004
Hinn 2. desember ákvað bankastjórn Seðlabanka Íslands að hækka
vexti bankans í endurhverfum viðskiptum við lánastofnanir um eina
prósentu í 8,25% frá og með 7. desember. Aðrir vextir hækkuðu frá
og með 11. desember, vextir daglána um eina prósentu og vextir viðskiptareikninga og innstæðna á bindireikningum um 1½ prósentu.
Hinn 2. desember var greint frá því í Peningamálum að Seðlabankinn
myndi um áramót hætta kaupum á gjaldeyri á millibankamarkaði sérstaklega til styrkingar gjaldeyrisforða sínum. Hins vegar myndi bankinn halda áfram kaupum gjaldeyris til að fullnægja erlendri greiðsluþörf ríkissjóðs.
Hinn 2. desember voru fjáraukalög fyrir 2004 samþykkt. Áætlaðar
tekjur og gjöld ársins hækkuðu um 9 ma.kr. Þar af hækkuðu gjöld um
3 ma.kr. í meðförum þingsins en tekjur um rúmlega 1 ma.kr.
Hinn 2. desember samþykkti Alþingi að Íbúðalánasjóði væri heimilt að
veita almenn 90% lán að ákveðinni hámarksfjárhæð, 14,9 m.kr.
Hinn 4. desember voru fjárlög fyrir 2005 samþykkt með 306 ma.kr.
tekjum, 296 ma.kr. útgjöldum og 10 ma.kr. áætluðum rekstrarafgangi. Útgjöld hækkuðu um tvo milljarða króna í meðförum þingsins
og tekjur um tæpan milljarð. Áætlaðar tekjur hækka um 5% að nafnvirði en 1% að raunvirði miðað við fjárlög og fjáraukalög 2004. Gjöld
eiga sömuleiðis að hækka um 5% að nafnvirði en standa nánast í stað
að raunvirði. Útgjöld til fræðslumála hækka mest, um 1,7 ma.kr. að
raunvirði.
Hinn 10. desember samþykkti Alþingi lög um víðtækar breytingar á
lögum um tekjuskatt og eignarskatt. Tekjuskattur einstaklinga lækkar
um eina prósentu í ársbyrjun 2005, um eina prósentu í ársbyrjun 2006
og um tvær prósentur 2007 og verður þá 21,75% af skattstofni. Eignarskattur einstaklinga og lögaðila er afnuminn, þannig að ekki verður
lagður skattur árið 2006 á eignir í árslok 2005. Barnabætur hækka í
tveimur álíka stórum áföngum á árunum 2006 og 2007. Í frumvarpi
til laganna er áætlað að heildarframlög til barnabóta verði um 2,4
ma.kr. hærri á árinu 2007 en á árinu 2005.
Hinn 21. desember var dótturfélagi KB banka hf. í Finnlandi, Kaupthing Sofi Oyj, veitt bankaleyfi af finnska fjármálaeftirlitinu. Breyttist
heiti dótturfélagsins í Kaupthing Bank Oyj. Þar með hafði KB banki hf.
og dótturfélög hans bankaleyfi í fimm löndum.
Janúar 2005
Hinn 1. janúar hækkaði útsvarshlutfall í staðgreiðslu úr 12,83% í
12,98%. Munaði mest um að stjórnvöld í Reykjavík og Kópavogi
ákváðu að fullnýta útsvarsheimildir sínar og leggja á 13,03% útsvar.
Skatthlutfall í staðgreiðslu lækkaði þó um 0,85%, úr 38,58% í
37,73% vegna nýsamþykktrar lækkunar tekjuskatts.
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Hinn 13. janúar var hlutafé í Íslandsbanka hf. hækkað um sem nam
1,8 ma.kr. að nafnverði. Upphaflega voru boðnir út 1.500 milljón
hlutir til forgangsréttarhafa. Vegna umframeftirspurnar var ákveðið
að bjóða 300 milljónir til viðbótar. Söluverð hins nýja hlutafjár var
10,65 kr. á hlut og markaðsvirði útboðsins rúmir 19 ma.kr. Heildarhlutafé Íslandsbanka hf. eftir þessa aukningu er 13 milljarðar hluta.
Hinn 20. janúar tilkynnti Landsbanki Íslands hf. að ákveðið hefði verið
að stofna útibú í Bretlandi.
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Febrúar 2005
Hinn 3. febrúar staðfesti alþjóðlega matsfyrirtækið Moody’s Investors
Service óbreyttar lánshæfiseinkunnir sínar fyrir Landsbanka Íslands
hf., A3 fyrir langtímaskuldbindingar, P-1 fyrir skammtímaskuldbindingar og C fyrir fjárhagslegan styrkleika. Horfur um breytingar á matinu voru jákvæðar.
Hinn 10. febrúar hækkaði alþjóðlega matsfyrirtækið Standard &
Poor’s lánshæfiseinkunn ríkissjóðs á langtímaskuldbindingum í erlendri mynt úr A+ í AA- og fyrirtækið staðfesti einnig lánshæfiseinkunnina AA+ fyrir langtímaskuldbindingar í íslenskum krónum og A-1+
fyrir skammtímaskuldbindingar í erlendri mynt og íslenskum krónum.
Horfur fyrir matið eru stöðugar. Lánshæfismat Íbúðalánasjóðs var
hækkað samsvarandi en þó með neikvæðum horfum vegna breytinga
sem orðið höfðu á stöðu sjóðsins í kjölfar komu banka inn á fasteignalánamarkað, sem leitt hafði til samdráttar í markaðshlutdeild sjóðsins.
Hinn 17. febrúar var Íslandsbanka hf. veitt leyfi til stofnunar banka af
fjármálaráðuneytinu í Lúxemborg. Ráðgert er að hinn nýi banki taki til
starfa á vormánuðum ársins 2005. Tilgangurinn er að víkka út starfsemi útibús bankans í Lúxemborg.
Hinn 18. febrúar sendi bankastjórn Seðlabanka Íslands greinargerð til
ríkisstjórnarinnar í tilefni af verðbólgu umfram þolmörk í febrúar. Um
leið var tilkynnt að bankastjórn hefði ákveðið að hækka vexti bankans
í endurhverfum viðskiptum við lánastofnanir um ½ prósentu í 8,75%
frá og með 22. febrúar. Aðrir vextir voru einnig hækkaðir um ½ prósentu frá og með 21. febrúar.
Mars 2005
Hinn 7. mars hækkaði alþjóðlega matsfyrirtækið Moody’s Investors
Service lánshæfiseinkunn sína fyrir Landsbanka Íslands hf. vegna
langtímaskuldbindinga og innlána úr A3 í A2. Um leið staðfesti fyrirtækið P-1-einkunn vegna skammtímaskuldbindinga og C-einkunn
vegna fjárhagslegs styrkleika. Horfur um breytingar á matinu voru
stöðugar.
Hinn 15. mars jók Íslandsbanki hf. hlutafé sitt um rúma 134 milljón
hluti að nafnverði. Hinir nýju hlutir voru greiddir út í formi arðs til
þeirra hluthafa sem þess óskuðu á gengi 10,65 kr. á hlut. Skráð
hlutafé félagsins á aðallista Kauphallar Íslands eftir hækkunina nam
13.134.816.315 kr. að nafnverði.

