
Nóvember 2006

Hinn 1. nóvember voru kaup ríkissjóðs á hlutum Reykjavíkur og Ak-
ureyrar í Landsvirkjun staðfest með undirskrift kaupsamnings með fyrir-
vara um samþykki kjörinna fulltrúa.

Hinn 9. nóvember staðfesti alþjóðlega matsfyrirtækið Fitch Ratings 
lánshæfi seinkunnir ríkissjóðs Íslands AA-/ AAA. Horfur voru áfram 
taldar neikvæðar.

Hinn 24. nóvember samþykkti Alþingi stjórnarfrumvarp um að auka 
við úthlutaðar vaxtabætur ársins í samræmi við fyrirheit ríkisstjórnar-
innar við endurskoðun kjarasamninga í júní 2006.

Hinn 27. nóvember var hlutafé Kaupþings banka hf. hækkað um 666 
milljónir króna að nafnvirði. Hlutafjáraukningin gerðist með útboði á 
nýjum hlutum til alþjóðlegra stofnanafjárfesta. Hinn 1. desember var 
hlutafé Kaupþings hækkað á ný, eftir nýtingu umframsöluréttar, um 99 
milljónir króna að nafnvirði. Skráð hlutafé félagsins eftir hækkanirnar 
er 7.404.530.530 krónur að nafnvirði.

Í nóvember tók ríkissjóður 1 milljarðs evra lán til fi mm ára á alþjóð-
legum skuldabréfamarkaði. Andvirði þess var að fullu varið til efl ingar 
gjaldeyrisforða Seðlabanka Íslands

Desember 2006

Hinn 1. desember hófu bankar á millibankamarkaði með gjaldeyri 
að nota evru í stað Bandaríkjadals í kaup- og sölutilboðum sem við-
skiptavakar setja fram. Skuldbinda þeir sig til að setja fram tilboð í þrjár 
milljónir evra. Viðskiptavakar halda áfram að setja fram verðtilboð í 
Bandaríkjadal eftir sem áður.

Hinn 1. desember voru hlutir OMX AB skráðir á aðallista Kauphall-
ar Íslands. Skráning OMX var fyrsta tvíhliða skráningin í Kauphöllina. 
Frumskráning OMX er í kauphöllinni í Stokkhólmi.

Hinn 4. desember voru fjárlög ríkisins fyrir árið 2007 samþykkt. Af-
gangur á reglulegum rekstri er áætlaður 9 ma.kr., heildarfjárhæð tekna 
376 ma.kr. og heildargjöld 367 ma.kr. 

Hinn 4. desember voru samþykkt fjáraukalög fyrir árið 2006. Viðbótar-
tekjur námu 44 ma.kr. en gjöld 20 ma.kr. og lántökuheimildir voru 
auknar um 87 ma.kr. vegna styrkingar á gjaldeyrisvarasjóði Seðlabank-
ans.

Hinn 8. desember samþykkti Alþingi að breyta Lánasjóði sveitarfélaga 
í opinbert hlutafélag.

Hinn 8. desember var samþykkt í ríkisstjórn að hækka atvinnuleysis-
bætur um 2,9% þann 1. janúar 2007 í stað áður áformaðrar 2,25% 
hækkunar.

Hinn 8. desember samþykkti Fjármálaeftirlitið samruna Sparisjóðs vél-
stjóra og Sparisjóðs Hafnarfjarðar. 

Annáll efnahags- og peningamála
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Hinn 9. desember samþykkti Alþingi stjórnarfrumvarp um hækkun 
lágmarksframlags í lífeyrissjóði úr 10% af launum í 12%, auk þess 
sem sjóðum sem misst hafa bakábyrgð launagreiðenda var heimilað að 
gera þar að lútandi breytingar á samþykktum sínum.

Hinn 9. desember breytti Alþingi lögum um tekjuskatt þannig að í stað 
lækkunar skatthlutfalls um 2 prósentur í ársbyrjun 2007 var hlutfallið 
lækkað um 1 prósentu en persónuafsláttur var hækkaður þannig að 
skattleysismörk hækkuðu um 14%. Þá var lögfest að persónuafsláttur 
fylgi neysluverðsvísitölu og að barnabætur verði greiddar til 18 ára 
aldurs. 

Hinn 9. desember samþykkti Alþingi að tímabundin lækkun á olíugjaldi 
og kílómetragjaldi þungaskatts frá 2004 skyldi framlengd til ársloka 
2007.

Hinn 9. desember samþykkti Alþingi að lækka virðisaukaskatt og vöru-
gjöld á matvælum, veitingaþjónustu, geisladiskum og fl eiru úr 14% og 
24,5% í 7% og afnema vörugjöld af innlendum og erlendum matvæl-
um, að undanskildum sætindum.

Hinn 9. desember var samþykkt að lækka tryggingagjald um 0,45 
prósentur og greiða 0,25% af gjaldstofni þess árlega til lífeyrissjóða 
í hlutfalli við örorkubyrði. Örorkuframlagið verður þó 0,15 prósentur 
2007 og 0,20 prósentur árið 2008.

Hinn 19. desember tilkynnti Straumur-Burðarás Fjárfestingabanki hf. 
að frá 1. janúar 2007 yrði bókhald fært og ársreikningur saminn í evr-
um. Á aðalfundi í mars 2007 var samþykkt breyting á reglum félags-
ins þar sem stjórn félagsins var heimilað að ákvarða útgáfu hlutafjár í 
evrum í stað íslenskra króna.

Hinn 21. desember var tilkynnt að bankastjórn Seðlabanka Íslands hefði 
ákveðið að hækka stýrivexti bankans um 0,25 prósentur í 14,25%. 
Aðrir vextir Seðlabankans voru einnig hækkaðir um 0,25 prósentur. 
Vextir á innstæðubréfum til 7 daga og vextir í endurhverfum viðskipt-
um hækkuðu hinn 27. desember en aðrir vextir hinn 21. desember. 

Hinn 22. desember lækkaði alþjóðlega matsfyrirtækið Standard & 
 Poor’s lánshæfi seinkunnir ríkissjóðs Íslands fyrir langtímaskuldbind-
ingar í erlendri mynt úr AA- í A+ og fyrir skammtímaskuldbind ingar í 
erlendri mynt úr A-1+ í A-1. Um leið var lánshæfi seinkunn fyrir lang-
tímaskuldbindingar í íslenskum krónum lækkuð úr AA+ í AA en  einkunn 
fyrir skammtímaskuldbindingar í íslenskum krónum var staðfest A-1+. 
Horfunum var breytt úr neikvæðum í stöðugar. 

Febrúar 2007

Hinn 6. febrúar lækkaði alþjóðlega matsfyrirtækið Moody’s Investor 
Service mat sitt á fjárhagslegum styrkleika Glitnis banka hf. úr C+ í C. 
Um leið staðfesti matsfyrirtækið lánshæfi seinkunnirnar A1 fyrir lang-
tímaskuldbindingar og P-1 fyrir skammtímaskuldbindingar.

Hinn 20. febrúar heimilaði Seðlabanki Íslands notkun skuldabréfa sem 
gefi n eru út erlendis í íslenskum krónum sem tryggingu fyrir veðlánum 
í bankanum. Meðal skilyrða er að lágmarksstærð hvers fl okks skuli vera 
20 ma.kr.
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Hinn 23. febrúar hækkaði alþjóðlega matsfyrirtækið Moody´s Investor 
Service lánshæfi seinkunnir Kaupþings banka hf., Glitnis banka hf. og 
Landsbanka Íslands hf. Lánshæfi smatið er byggt á nýrri aðferðarfræði 
Moody´s JDA (e. Joint Default Analysis). Einkunnir fyrir langtímaskuld-
bindingar voru hækkaðar úr A1 í Aaa hjá Glitni og Kaupþingi en úr 
A2 í Aaa hjá Landsbankanum. Um leið staðfesti matsfyrirtækið láns-
hæfi seinkunnirnar P-1 fyrir skammtímaskuldbindingar og C fyrir fjár-
hagslegan styrkleika hjá fyrrnefndum bönkum. Skömmu síðar tilkynnti 
Moody’s að þessar einkunnir yrðu endurskoðaðar og nýjar gefnar út 
í apríl 2007.

Mars 2007

Hinn 1. mars var lánshlutfall Íbúðalánasjóðs hækkað úr 80% í 90% og 
hámarkslán úr 17 m.kr. í 18 m.kr.

Hinn 2. mars tilkynnti Landsbanki Íslands hf. um sölu á öllum hlutum 
bankans í Landsafl i hf. Salan hafði jákvæð áhrif á eigið fé Landsbank-
ans sem nemur um 3,5 ma.kr.

Hinn 15. mars lækkaði alþjóðlega matsfyrirtækið Fitch Ratings láns-
hæfi seinkunnir ríkissjóðs Íslands í erlendri og innlendri mynt úr AA- og 
AAA í A+ og AA+. Horfur voru taldar stöðugar fyrir báðar einkunnir. 
Um leið var lánshæfi seinkunnin fyrir skammtímaskuldbindingar í er-
lendri mynt lækkuð úr F1+ í F1 og landseinkunnin (e. country ceiling) 
lækkuð úr AA í AA-.

Hinn 16. mars breytti Alþingi lögum um málefni aldraðra þannig að 
þeir sem einungis teldu fram fjármagnstekjur þyrftu að greiða sama 
skatt í Framkvæmdasjóð aldraðra og þeir sem telja fram laun.

Hinn 17. mars samþykkti Alþingi stjórnarfrumvarp um að ekki greiðist 
tekjuskattur af hagnaði fyrirtækja af viðskiptum með hlutabréf sem 
þau hafi  átt í a.m.k. eitt ár. 

Hinn 16. mars tilkynnti Glitnir banki hf. að kaupum á 68,1% hlut í FIM 
Group Corporation væri lokið. Glitnir áætlaði að gera yfi rtökutilboð í 
eftirstandandi hluti í FIM fyrri hluta aprílmánaðar. Glitnir mun greiða 
um 30 ma.kr. fyrir allt félagið. 
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