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Október 2011

Hinn 4. október tilkynnti Fjármálaeftirlitið að það hefði veitt Íslands-
banka hf. leyfi til útgáfu sértryggðra skuldabréfa. Hinn 5. desember 
fékk Arion banki hf. sams konar leyfi.

Hinn 11. október náðist samkomulag á fundi strandríkja um veiðar úr 
kolmunnastofninum á árinu 2012. Heildarafli verður 391 þúsund tonn, 
sem er talsverð aukning milli ára, og afli íslenskra skipa 63.477 tonn.

Hinn 14. október sömdu viðkomandi strandríki um veiðar úr norsk- 
íslenska síldarstofninum árið 2012. Heildarafli verður 833 þúsund tonn 
árið 2012 og afli íslenskra skipa 123 þúsund tonn.

Hinn 20. október samþykkti Alþingi lög nr. 146/2011. Með þeim var 
XII. kafla laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, breytt í þeim til-
gangi að lögleiða sérstakt varnarþingsákvæði um riftunarmál vegna 
fjármálafyrirtækja sem tekin hafa verið til slita hér á landi og fram-
lengdur frestur til að höfða riftunarmál vegna gerninga fjármálafyrir-
tækja.

Hinn 20. október tilkynnti Fjármálaeftirlitið að það hefði afturkallað 
starfsleyfi Saga Fjárfestingarbanka hf. sem lánafyrirtæki þar sem fyrir-
tækið fullnægði ekki skilyrðum laga um eigið fé. Afturköllunin miðast 
við 3. október.

Hinn 28. október dæmdi Hæstiréttur í ellefu málum sem kærð höfðu 
verið frá héraðsdómi og fjölluðu um hvort tilteknar kröfur á gömlu 
bankana skyldu teljast innstæður og hvort þær skyldu teljast forgangs-
kröfur með tilvísun til neyðarlaganna, nr. 125/2008. Forgangur inn-
stæðukrafna var í dómunum talinn standast. Birti forsætisráðuneytið 
af því tilefni yfirlýsingu um að ákvæði neyðarlaganna um forgang inn-
stæðukrafna á gömlu bankana héldu gildi samkvæmt dómunum.

Nóvember 2011

Hinn 1. nóvember var tilkynnt um kaup MP banka á Júpiter rekstrar-
félagi hf. Júpiter sérhæfir sig í stýringu fjármuna og starfrækir fjóra 
verðbréfasjóði og einn fagfjárfestasjóð.

Hinn 2. nóvember ákvað peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands að 
hækka vexti bankans um 0,25 prósentur. Vextir á viðskiptareikningum 
innlánsstofnana voru hækkaðir í 3,75%, hámarksvextir á 28 daga inn-
stæðubréfum í 4,5%, vextir af lánum gegn veði til sjö daga í 4,75% og 
vextir af daglánum í 5,75%.

Hinn 7. nóvember tilkynnti sjávarútvegsráðuneytið ákvörðun ráðherra 
um að hækka heildaraflamark í íslenskri sumargotssíld á árinu 2011-
2012 um 40 þúsund tonn.

Hinn 10. nóvember komust stjórnir Auðar Capital hf. og Tinda verð-
bréfa hf. að samkomulagi um að sameina starfsemi fyrirtækjanna undir 
merkjum Auðar Capital. Tindar verðbréf voru með starfsleyfi frá Fjár-
málaeftirlitinu sem verðbréfafyrirtæki og buðu viðskiptavinum sínum 
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upp á verðbréfamiðlun og fyrirtækjaráðgjöf, en Auður Capital hafði 
ekki boðið upp á verðbréfamiðlun fyrir sameiningu.

Hinn 11. nóvember undirritaði fjármálaráðherra samning við Reykja-
nesbæ um kaup ríkisins á landi og orkuauðlindum í eigu Reykjanes-
bæjar, með fyrirvara um samþykki Alþingis. Heimild var veitt fyrir 
kaupunum á fjáraukalögum 17. nóvember. 

Hinn 15. og 16. nóvember birti matsfyrirtækið Moody‘s yfirlýsingu um 
lánshæfiseinkunnir Ríkissjóðs Íslands. Engin breyting var gerð á láns-
hæfiseinkunnum ríkissjóðs, Baa3 fyrir langtímaskuldbindingar og P-3 
fyrir skammtímaskuldbindingar.

Hinn 17. nóvember samþykkti Alþingi fjáraukalög fyrir 2011. Tekju-
áætlun hækkaði um 8 ma.kr. og útgjaldaheimildir um 17,4 ma.kr., 
mest vegna tilfærslna og kostnaðarhækkana í ríkisrekstri, en vaxtagjöld 
lækka með lækkandi vaxtastigi. Á fjáraukalögum var einnig heimild til 
að selja hlut ríkisins í Byr hf. (nýja Byr).

Hinn 18. nóvember kynnti Seðlabanki Íslands nýtt skref í losun gjald-
eyrishafta undir heitinu „Fjárfestingarleiðin“. Fjárfestingarleiðin er 
liður í áætlun Seðlabankans frá 25. mars 2011 um losun hafta og felur 
í sér að fjárfestar sem hyggjast fjárfesta á Íslandi fyrir erlendan gjald-
eyri geta keypt íslenskar krónur fyrir hluta gjaldeyrisins í útboði Seðla-
banka Íslands. Skilyrt er að viðkomandi fjárfestir kaupi að minnsta kosti 
sömu fjárhæð króna í venjulegum viðskiptum við fjármálastofnanir og 
að fjárfesting hans sé bundin til langs tíma hér á landi.

Hinn 23. nóvember staðfesti matsfyrirtækið Standard & Poor‘s óbreytta 
lánshæfiseinkunn BBB-/A-3 fyrir langtíma- og skammtímaskuldbind-
ingar Ríkissjóðs Íslands í erlendum og innlendum gjaldmiðli. Horfum 
var breytt úr neikvæðum í stöðugar.

Hinn 25. nóvember var tilkynnt um sölu ríkisins á Byr hf. til Íslands-
banka með samþykki Fjármálaeftirlitsins, Samkeppniseftirlitsins og 
Eftirlitsstofnunar EFTA. Kaupverðið nam 740 m.kr. fyrir 11,8% hlut. 

Desember 2011

Hinn 7. desember samþykkti Alþingi fjárlög fyrir árið 2012. Heildar-
tekjur á fjárlögum 2012 eru áætlaðar 523 ma.kr. og hækka um 9% 
frá fjáraukalögum 2011, heildargjöld eru áætluð 544 ma.kr. og hækka 
um 3% og halli er áætlaður 35 ma.kr. samanborið við 57 ma.kr. sam-
kvæmt fjáraukalögum 2011. 

Hinn 7. desember ákvað peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands að 
halda vöxtum bankans óbreyttum. Vextir á viðskiptareikningum fjár-
málafyrirtækja voru því áfram 3,75%, hámarksvextir á 28 daga inn-
stæðubréfum 4,5%, vextir af lánum gegn veði til sjö daga 4,75% og 
daglánavextir 5,75%.

Hinn 14. desember staðfesti EFTA-dómstóllinn að gjaldeyrishöft, líkt 
og þau sem gilda hér á landi, samrýmast EES-samningnum. Um var 
að ræða ráðgefandi álit sem Héraðsdómur Reykjavíkur óskaði eftir og 
sneri að dómsmáli sem var til umfjöllunar fyrir dómnum. 
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Hinn 14. desember tilkynnti eftirlitsstofnun EFTA að ákveðið hefði 
verið að vísa til EFTA-dómstólsins máli vegna meintra brota Íslands á 
tilskipun um innstæðutryggingar, hinu svonefnda Icesave-máli.

Hinn 17. desember samþykkti Alþingi lög nr. 156/2011, sem breyta 
lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða 
með því að a) framlengja um eitt ár heimild lífeyrissjóða til að hafa allt 
að 15% mun á milli eignarliða og framtíðarskuldbindinga vegna líf-
eyris án þess að breyta samþykktum sjóðanna, b) skylda lífeyrissjóði til 
að greiða í starfsendurmenntunarsjóð, c) leggja 0,0814% skatt á eignir 
lífeyrissjóða vegna viðbótarhúsnæðisbóta 2011-2012 og d) fresta auk 
þess framkvæmd banns við stjórnarsetu í mörgum lífeyrissjóðum sam-
tímis. 

Hinn 17. desember samþykkti Alþingi lög nr. 164/2011, um ráðstafanir 
í ríkisfjármálum. Ákveðið var m.a. að lækka tryggingargjöld um 0,91% 
af stofni frá ársbyrjun 2012, hlutur fæðingarorlofssjóðs var hækkaður 
úr 1,08% í 1,28% af stofni almenns tryggingargjalds og greiðslur í 
Ábyrgðarsjóð launa hækkuðu um 0,05% af sama stofni. Persónuaf-
sláttur var hækkaður um 5,2%, mörkin milli 1. og 2. skattþreps um 
15% og mörk milli 2. og 3. þreps um 8,4%. Skatthlutföll ríkisins breytt-
ust ekki en meðalútsvar og staðgreiðsluhlutföll hækkuðu um 0,03% af 
stofni. Sóknargjöld hækkuðu um 0,5%, álagning auðlegðarskatts var 
framlengd um tvö ár og frádráttur frá skattstofni vegna iðgjalda til að 
afla viðbótarlífeyrisréttinda lækkaður úr 4% í 2% af tekjum á árunum 
2012-2014. Þá voru eldsneytis- og áfengisgjöld hækkuð sem og kol-
efnisskattur. Sérstök skattlagning fjármálafyrirtækja var framlengd út 
árið 2013 sem og ýmsar ívilnanir vegna fjárhagsáfalla.

Hinn 17. desember samþykkti Alþingi lög nr. 165/2011, um fjársýslu-
skatt. Með lögunum er tekinn upp sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki 
og þá aðila sem stunda vátryggingarstarfsemi. Heildarlaunagreiðslur 
þessara aðila verða skattstofn og skatthlutfallið 5,45%. Lögin eru liður 
í sérstökum tekjuöflunaraðgerðum fjárlaga fyrir árið 2012, en tekjur af 
þessum nýja skatti eru taldar verða 2,25 ma.kr. á árinu 2012. Samhliða 
var lagður 6% sérstakur tekjuskattur á hagnað þessara fyrirtækja um-
fram 1 ma.kr. 

Hinn 17. desember 2011 samþykkti Alþingi lög nr. 175/2011, um breyt-
ingu á lögum nr. 42/1983, um Landsvirkjun, lögum nr. 139/2001, um 
stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur, raforkulögum, 
nr. 65/2003, og lögum nr. 19/2011, um breytingu á raforkulögum, nr. 
65/2003, með síðari breytingum. Breytingin á lögum um Landsvirkjun 
er til þess fallin að eyða öllum vafa um það hvaða fjárhagslegar skuld-
bindingar eigi að njóta eigendaábyrgðar. Sambærileg breyting var gerð 
á lögum um stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur. 
Þá var 8. gr. raforkulaga breytt á þann veg að í stað þess að kveðið 
sé á um að flutningsfyrirtæki raforku skuli vera í beinni eigu íslenska 
ríkisins og/eða sveitarfélaga skuli það vera í meirihlutaeigu þeirra og/
eða fyrirtækja sem eru í þeirra eigu. 

Hinn 17. desember samþykkti Alþingi lög nr. 178/2011, um breytingar 
á ýmsum lögum um almannatryggingar. M.a. voru bætur almanna-
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trygginga almennt hækkaðar um 3,5% frá ársbyrjun 2012 og bóta-
tímabil þeirra sem urðu atvinnulausir eftir lok febrúar 2008 framlengt 
um ár til ársloka 2012. 

Hinn 17. desember framlengdi Alþingi um eitt ár meginákvæði laga 
nr. 107/2009, um aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja 
vegna banka- og gjaldeyrishrunsins. Gilda þau nú til ársloka 2012.

Hinn 21. desember auglýsti fjármálaráðuneytið lykilstærðir staðgreiðslu 
á árinu 2012. Meðalútsvar verður 14,44% og hækkar um 0,03% milli 
ára. Hlutföll í staðgreiðslu hækka um þessi 0,03% og verða 37,34%  
á tekjur að 230 þús.kr./mán., síðan 40,24% á tekjur á bilinu 230-704 
þús. kr./mán., og loks 46,24% á tekjur umfram það.  Skattleysismörk 
verða 130 þús. kr./mán. og hækka um 5,2%, neðri mörk 2. skattþreps 
verða 230 þús. kr./mán. og hækka um 9,8%,  en neðri mörk 3. þreps 
verða 704 þús. kr./mán. og hækka um 3,5%.

Hinn 31. desember féllu úr gildi bráðabirgðaákvæði í lögum um at-
vinnuleysistryggingar sem heimiluðu greiðslu bóta á móti skertu starfs-
hlutfalli. Sömuleiðis féll niður samsvarandi ívilnun fyrir sjálfstætt starf-
andi einstaklinga.

Janúar 2012

Hinn 3. janúar var greint frá því að Ríkissjóður Íslands og Seðlabanki 
Íslands hefðu ákveðið að draga að fullu á lánaheimildir frá Norður-
löndunum. Samið var um lánin í tengslum við efnahagsáætlun stjórn-
valda sem studd var af Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og lauk á sl. ári. 
Ákvörðunin var tekin í ljósi ástandsins á alþjóðlegum lánamörkuðum. 
Alls námu norrænu lánaheimildirnar 1.775 milljónum evra eða tæplega 
300 ma.kr. á núverandi gengi og áttu samkvæmt samningum að renna 
út um áramótin. Lántakan nú var um 140 ma.kr. 

Hinn 9. janúar tilkynnti Fjármálaeftirlitið að það hefði lagt dagsektir 
á lífeyrissjóðinn Stapa sem næmu 200 þús.kr. á dag, vegna galla á 
aðgengi eftirlitsins að fjármálaupplýsingum sjóðsins.

Hinn 10. janúar samþykkti  Fjármálaeftirlitið samruna Tinda Verðbréfa 
hf. við Auði Capital hf. á grundvelli laga um fjármálafyrirtæki undir 
nafni síðarnefnda fyrirtækisins.

Hinn 12. janúar bauðst Seðlabanki Íslands til að kaupa evrur í skiptum 
fyrir íslenskar krónur til fjárfestingar til langs tíma í íslensku atvinnulífi 
eða gegn greiðslu í ríkisverðbréfum í flokknum RIKS 30 0701. Sam-
anlagt bauðst Seðlabankinn til að kaupa allt að 100 milljónum evra í 
útboðunum tveimur. Markmið  aðgerðanna var að selja krónur fyrir 
gjaldeyri aðilum sem ákveðið hafa að fjárfesta í íslensku atvinnulífi eða 
í skuldabréfum ríkissjóðs sem verða í vörslu þeirra í minnst 5 ár. Aðilar 
fengu frest til að skila tilboðum til 15. febrúar 2012.

Hinn 20. janúar tilkynntu samninganefndir aðildarsamtaka Alþýðusam-
bands Íslands og Samtaka atvinnulífsins að forsendunefnd samtakanna 
hefði komist að þeirri niðurstöðu að segja ekki upp kjarasamningnum 
sem undirritaður var hinn 5. maí 2011, þrátt fyrir að aðilar teldu að 
efndir á fyrirheitum í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar hefðu ekki gengið 
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eftir. Að mati samningsaðila höfðu aðrar forsendur sem komu til skoð-
unar við þessa endurskoðun gengið eftir, en þær voru að á árinu 2011 
færi kaupmáttur vaxandi, verðlag yrði stöðugt og gengi krónunnar 
styrktist marktækt.

Hinn 23. janúar var greint frá ákvörðun stjórnar Eignasafns Seðlabanka 
Íslands ehf. um  að fella niður kröfur á stofnfjárhafa í Sparisjóði Svarf-
dæla. Umræddar kröfur voru lán til rúmlega 100 aðila sem veitt voru af 
Saga Fjárfestingarbanka í árslok 2007 í tengslum við stofnfjáraukningu 
í Sparisjóði Svarfdæla.

Hinn 25. janúar úrskurðaði Fjármálaeftirlitið að Íslensk verðbréf hf. 
væru hæf til að fara með virkan eignarhlut í T Plús hf. sem nemur allt 
að 50%, samkvæmt ákvæðum laga um fjármálafyrirtæki.

Hinn 26. janúar samþykkti Alþingi lög nr. 5/2012, um heimild fyrir 
ríkisstjórnina til að samþykkja hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum og til að staðfesta fyrir Íslands hönd breytingar á 
stofnskrá sjóðsins. Með lögunum er ríkisstjórninni heimilt að semja um 
hækkun á kvóta Íslands úr 117,6 milljónum SDR í 321,8 milljónir SDR 
og skal Seðlabanki Íslands leggja fram það fé sem þarf til hækkunar 
kvótans. Þá er ríkisstjórninni heimilt fyrir Íslands hönd að samþykkja 
breytingar á stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem varða fyrirkomu-
lag á framkvæmdastjórn hans og voru samþykktar af sjóðráði sjóðsins 
15. desember 2010.

Hinn 26. janúar úrskurðaði Hæstiréttur að íslenska ríkinu bæri ekki 
skylda til að bæta tjón þeirra sem áttu hlut í peningamarkaðssjóðum 
Landsbankans við bankahrunið 2008.

Febrúar 2012

Hinn 1. febrúar samþykkti Alþingi lög nr. 8/2012, um breytingu á lög-
um um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög (einföldun samruna- 
og skiptingarreglna o.fl.). Lögin fela aðallega í sér innleiðingu á tilskip-
un 2009/109/EB sem breytir fjórum tilskipunum á sviði félagaréttar. 
Aðalmarkmiðið með tilskipuninni er að draga úr stjórnsýslubyrðum í 
hlutafélögum en á þeim hvíla ýmsar upplýsingaskyldur. Dregið er úr 
þeim skyldum við vissar aðstæður að því er snertir gerð skýrslna og 
skjala og birtingu þeirra. Heimild til að nýta m.a. vef félaga er víkkuð.

Hinn 8. febrúar ákvað peningastefnunefnd Seðlabankans að halda 
vöxtum bankans óbreyttum. Daglánavextir voru því áfram 5,75%, 
vextir af veðlánum til sjö daga 4,75%, hámarksvextir á 28 daga inn-
stæðubréfum 4,5% og innlánsvextir 3,75%.

Hinn 9. febrúar tilkynnti Seðlabankinn að skiptigengi vegna kaupa 
bankans á erlendum gjaldeyri í tengslum við sölu ríkisverðbréfa í flokki 
RIKS 30 0701 skyldi byggjast á útboðsverðinu og föstu verði ríkisverð-
bréfanna, sem var 115,675833 kr. pr. einingu af ríkisverðbréfinu með 
áföllnum vöxtum og verðbótum (e. dirty price) miðað við uppgjörsdag 
17. febrúar 2012 (krafa 2,50%). Formúlan er eftirfarandi: Skiptigengi 
= útboðsverð/(verð ríkisverðbréfs/100).
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Hinn 9. febrúar samþykkti Fjármálaeftirlitið yfirfærslu fyrirtækjaráð-
gjafar Saga Capital hf. til MP banka hf.

Hinn 10. febrúar greindi Fjármálaráðuneytið frá því að tekist hefði sam-
komulag við Landssamtök lífeyrissjóða um hlutdeild lífeyrissjóðanna í 
fjármögnun sérstakra vaxtabóta, sem kveðið var á um í viljayfirlýsingu 
stjórnvalda, fjármálafyrirtækja og lífeyrissjóða frá 3. desember 2010.

Hinn 15. febrúar fóru fram útboð sem eru liður í losun hafta á fjár-
magnsviðskiptum, samanber áætlun Seðlabankans um losun gjald-
eyrishafta frá 25. mars 2011. Alls bárust 77 tilboð að fjárhæð 173,6 
milljónir evra og var tilboðum að fjárhæð 141,3 milljónir evra tekið. 
Öllum samþykktum tilboðum var tekið á sama verði, sem var ákvarðað 
240 kr. fyrir hverja evru. Sem greiðslu fyrir gjaldeyrinn í ríkisverðbréfa-
leiðinni fengu fjárfestar afhent verðtryggð ríkisverðbréf RIKS 30 0701. 
Samtals voru seld bréf í flokknum fyrir 17,1 ma.kr. að nafnvirði. Sem 
greiðslu fyrir gjaldeyrinn í fjárfestingarleiðinni fengu fjárfestar íslenskar 
krónur til fjárfestingar til langs tíma í íslensku atvinnulífi. Samtals voru 
keyptar evrur að andvirði 14,2 ma.kr. í útboðinu. 

Hinn 15. febrúar var kveðinn upp dómur í Hæstarétti um að Frjálsa 
Fjárfestingarbankanum væri óheimilt að krefjast aukinna vaxta, skv. 4. 
grein laga um vexti og verðtryggingu, fyrir vaxtatímabil sem lauk áður 
en dómur milli sömu málsaðila féll um ólögmæti gengistryggðra lána 
í krónum, hinn 14. febrúar 2011, að því tilskildu að fullnaðarkvittun 
lægi fyrir um fullar greiðslur samkvæmt lánssamningi. Samkeppnis-
eftirlitið heimilaði í framhaldinu að fjármálastofnanir ynnu saman að 
úrlausn og endurútreikningi sambærilegra lána.

Hinn 16. febrúar birti Fjármálaeftirlitið yfirlýsingu um að dómur Hæsta-
réttar frá 15. febrúar 2012 varðandi endurútreikning á gengistrygg-
ðum lánum ógnaði ekki fjármálastöðugleika.

Hinn 17. febrúar hækkaði alþjóðlega matsfyrirtækið Fitch lánshæfis-
einkunn Ríkissjóðs Íslands fyrir langtímaskuldbindingar í erlendum 
gjaldmiðli úr BB+ í BBB-. Lánshæfiseinkunn fyrir skammtímaskuldbind-
ingar í erlendum gjaldmiðli var einnig hækkuð úr B í F3. Horfum var 
haldið stöðugum.

Mars 2012

Hinn 2. mars lauk heimsókn sendinefndar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hér 
á landi. Mat nefndarinnar á efnahagshorfum er að útlit sé fyrir ágætan 
efnahagsbata. Til meðallangs tíma muni uppspretta hagvaxtar færast 
frá innlendri eftirspurn (einkum fjárfestingu) yfir í erlenda eftirspurn 
(með auknum útflutningi). Þrátt fyrir það séu ýmis ljón í veginum sem 
eigi sér bæði erlendar og innlendar orsakir.

Hinn 5. mars skipaði efnahags- og viðskiptaráðherra dr. Katrínu Ólafs-
dóttur fulltrúa í peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands. Katrín tók 
sæti Anne Sibert í nefndinni.

Hinn 5. mars féll dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur í máli Saga Capital 
hf. gegn Fjármálaeftirlitinu. Málið höfðaði Saga Capital til að fá ógilta 
með dómi ákvörðun Fjármálaeftirlitsins um að afturkalla starfsleyfi 
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félagsins sem lánafyrirtæki. Niðurstaða dómsins var að sýkna Fjár-
málaeftirlitið af kröfum Saga Capital og stendur því ákvörðun þess 
óhögguð.

Hinn 6. mars seldi Seðlabanki Íslands 12 milljónir evra á millibanka-
markaði með gjaldeyri. Óvenju mikið gjaldeyrisútstreymi hafði verið 
vikurnar áður og taldi Seðlabankinn það ástand tímabundið. Undan-
þágur frá gjaldeyrislögum, sem bankinn veitti, höfðu í för með sér 
umtalsverð gjaldeyriskaup á markaði. Aðgerðin var í samræmi við þá 
stefnu Seðlabankans að eiga viðskipti á gjaldeyrismarkaði þegar þörf 
krefur í því skyni að draga úr gengissveiflum.

Hinn 7. mars birti Fjármálaráðuneytið bráðabirgðatölur um afkomu 
ríkissjóðs á árinu 2011. Samkvæmt þeim námu innheimtar tekjur 468 
ma.kr. og hækkuðu um 1½% milli ára í krónum talið. Gjöld án loka-
uppgjörsliða námu 526 ma.kr. og lækkuðu um 1%. Gjöld umfram 
tekjur námu 57 ma.kr. á þann mælikvarða, en voru 69 ma.kr. á árinu 
2010.

Hinn 13. mars samþykkti Alþingi lög nr. 17/2012, um breytingu á lög-
um um gjaldeyrismál, nr. 87/1992, með síðari breytingum. Breyting-
arnar gengu í gildi sama dag og voru þríþættar: Í fyrsta lagi fólu lögin 
í sér að undanþága vegna greiðslna á kröfum úr þrotabúi og greiðslu 
samningskrafna samkvæmt nauðasamningi, sbr. lög nr. 21/1991, í 
innlendum gjaldeyri, þegar greiðsla á sér stað af reikningi í eigu greið-
anda hjá fjármálafyrirtæki hér á landi, var felld úr gildi. Tilgangur breyt-
ingarinnar var að veita Seðlabanka Íslands ákveðið varúðartæki til að 
koma í veg fyrir að útgreiðslur innlendra þrotabúa valdi óstöðugleika 
í greiðslujöfnuði eða grafi undan áætlun um losun gjaldeyrishafta. Í 
öðru lagi var um að ræða breytingu á 13. gr. j. í lögum um gjaldeyris-
mál. Fól breytingin í sér að ekki er lengur heimilt að kaupa erlendan 
gjaldeyri fyrir andvirði verðbóta af höfuðstól skuldabréfa auk þess sem 
óheimilt er að kaupa erlendan gjaldeyri vegna afborgana af höfuð-
stól skuldabréfa. Í þriðja lagi var um að ræða breytingu sem fellir úr 
gildi undanþágu sem skilanefndir og slitastjórnir gömlu bankanna hafa 
haft frá banni laganna um fjármagnshreyfingar á milli landa í erlendum 
gjaldeyri.

Hinn 13. mars staðfesti áfrýjunarnefnd samkeppnismála ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins um að heimila samruna Íslandsbanka og Byrs 
sparisjóðs með tilliti til ákvæða samkeppnislaga um fyrirtæki á fallanda 
fæti.

Hinn 14. mars bauðst Seðlabanki Íslands til að kaupa evrur í skiptum 
fyrir íslenskar krónur til fjárfestingar til langs tíma í íslensku atvinnulífi 
eða gegn greiðslu í ríkisverðbréfum í flokknum RIKS 33 0321. Jafn-
framt kallaði Seðlabankinn eftir tilboðum frá aðilum sem vildu selja 
íslenskar krónur gegn greiðslu í reiðufé í erlendum gjaldeyri. Útboðin 
þrjú voru liður í losun hafta á fjármagnsviðskiptum, samanber áætlun 
Seðlabankans um losun gjaldeyrishafta frá 25. mars 2011 og einnig 
skilmála Seðlabanka Íslands um gjaldeyrisviðskipti samkvæmt fjárfest-
ingarleið að losun gjaldeyrishafta, frá 18. nóvember 2011, með síðari 
breytingum. Tilboðum átti að skila fyrir 28. mars 2012.



ANNÁLL

P
E

N
I

N
G

A
M

Á
L

 
2

0
1

2
•

2

64

Hinn 15. mars var greint frá því að Ríkissjóður Íslands og Seðlabanki 
Íslands hefðu greitt fyrirfram af lánum frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum 
(AGS) og Norðurlöndunum. Samtals nam fyrirframgreiðslan 289 millj-
ónum SDR, jafnvirði um 55,6 ma.kr. til AGS og 366 milljónum evra, 
jafnvirði um 60,5 ma.kr., til Norðurlandanna og nemur um 20% af 
þeim lánum sem tekin voru hjá þessum aðilum. Aðgerðin miðaði að 
því að greiða niður lán til skemmri tíma og draga þannig úr kostnaði 
við gjaldeyrisforðann.

Hinn 19. mars samþykkti Fjármálaeftirlitið samruna Alfa verðbréfa hf. 
við MP banka hf. undir nafni síðarnefnda fyrirtækisins á grundvelli laga 
um fjármálafyrirtæki. 

Hinn 21. mars ákvað peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands að 
hækka vexti bankans um 0,25 prósentur. Daglánavextir voru hækkaðir 
í 6,0%, vextir af lánum gegn veði til sjö daga í 5,0%, hámarksvextir á 
28 daga innstæðubréfum í 4,75% og innlánsvextir í 4,0%.

Hinn 22. mars samþykkti Fjármálaeftirlitið yfirfærslu á rekstri tíu verð-
bréfasjóða, þriggja fjárfestingarsjóða og átta fagfjárfestasjóða frá 
Landsvaka hf. til Landsbréfa hf. og gildir yfirfærslan frá 31. mars.

Hinn 28. mars fór fram útboð Seðlabanka Íslands um kaup á evrum 
fyrir krónuskuldbindingar og á íslenskum krónum fyrir gjaldeyri.  Í til-
boð bankans um að kaupa evrur bárust alls 79 tilboð að fjárhæð 92,9 
milljónir evra og var tilboðum að fjárhæð 22,5 milljónir evra tekið. 
Öllum samþykktum tilboðum var tekið á sama verði, sem var ákvarðað 
239 kr. fyrir hverja evru. Sem greiðslu fyrir gjaldeyrinn í ríkisverðbréfa-
leiðinni fengu fjárfestar afhent verðtryggð ríkisverðbréf RIKS 33 0321. 
Samtals voru seld bréf í flokknum fyrir 416,7 m.kr. að nafnvirði. Sem 
greiðslu fyrir gjaldeyrinn í fjárfestingarleiðinni fengu fjárfestar íslenskar 
krónur til fjárfestingar til langs tíma í íslensku atvinnulífi. Í tilboði bank-
ans um að kaupa krónur fyrir gjaldeyri voru samtals keyptar evrur að 
andvirði 4,9 ma.kr. og var lágmarksverð 235 kr. fyrir evru.

Hinn 30. mars samþykkti Fjármálaeftirlitið samruna Íslandsbanka hf. og 
Kreditkorta hf. Íslandsbanki hf. tekur við öllum réttindum og skyldum 
Kreditkorta hf. og verða félögin sameinuð undir nafni Íslandsbanka hf.


