Annáll efnahags- og peningamála
Nóvember 2005
Hinn 18. nóvember ákvað ríkisstjórnin að elli- og örorkulífeyrisþegar
skyldu fá sömu eingreiðslu og samið var um við framlengingu samninga milli aðila vinnumarkaðarins. Kostnaður ríkisins við þessa aðgerð
er áætlaður 700 m.kr.
Hinn 29. nóvember voru fjáraukalög fyrir 2005 samþykkt með 91
ma.kr. afgangi. Þar af mátti rekja um 64 ma.kr. til sölu Símans. Áætlun
um reglulegar tekjur hækkaði um 10,7% frá fjárlögum, og regluleg
gjöld um 3,5%.
Hinn 29. nóvember hækkaði alþjóðlega matsfyrirtækið Fitch Ratings lánshæﬁseinkunn Landsbanka Íslands hf. fyrir eigin styrkleika
(e. individual ratings) úr C í B/C. Um leið staðfesti fyrirtækið lánshæﬁseinkunnirnar A fyrir langtímaskuldbindingar, F1 fyrir skammtímaskuldbindingar og stuðningseinkunn 2. Horfur um breytingar á matinu voru
stöðugar.
Desember 2005
Hinn 2. desember var tilkynnt að bankastjórn Seðlabanka Íslands hefði
ákveðið að hækka stýrivexti bankans, þ.e. vexti í endurhverfum viðskiptum við lánastofnanir, um 0,25 prósentur í 10,50%. Aðrir vextir
Seðlabankans voru einnig hækkaðir um 0,25 prósentur. Vextir á innstæðubréfum til 7 daga og vextir í endurhverfum viðskiptum hækkuðu
hinn 6. desember en aðrir vextir hinn 11. desember.
Hinn 2. desember var tilkynnt í Peningamálum um formlega vaxtaákvörðunardaga ársins 2006 samkvæmt nýju fyrirkomulagi sem greint
var frá í frétt frá Seðlabankanum 11. nóvember. Útgáfudögum Peningamála verður fækkað úr fjórum á ári niður í þrjá frá og með árinu 2006.
Aðrir vaxtaákvörðunardagar fyrir utan útgáfudaga Peningamála verða
þrír á ári en þá mun bankastjórn rökstyðja ákvörðun sína sérstaklega.
Fastir vaxtaákvörðunardagar 2006 verða því sex, útgáfudagar Peningamála 30. mars, 6. júlí og 2. nóvember og vaxtaákvörðunardagar með
fréttatilkynningu 26. janúar, 18. maí og 14. september.
Hinn 2. desember var tilkynnt í Peningamálum að Seðlabankinn áætlaði að kaupa 5 milljónir Bandaríkjadala í viku hverri árið 2006 vegna
þarfa ríkissjóðs og til þess að styrkja gjaldeyrisforða bankans. Seðlabankinn minnkar kaup úr 2,5 milljónum Bandaríkjadala ﬁmm sinnum í
viku eins og gert var út árið 2005 í 2,5 milljónir Bandaríkjadala tvisvar
í viku. Fyrirkomulagið er óbreytt, þ.e. Seðlabankinn kaupir gjaldeyri
fyrir opnun markaða að morgni mánudags og miðvikudags til ársloka
2006.
Hinn 7. desember voru fjárlög 2006 samþykkt með 20 ma.kr. afgangi.
Gert er ráð fyrir að reglulegar tekjur ríkissjóðs lækki um 5,1% að raunvirði og regluleg útgjöld lækki um 3,8% á sama mælikvarða.
Hinn 21. desember tilkynnti Landsbanki Íslands hf. að kaupum á Merrion Capital Group Limited væri lokið eftir að skilyrðum kaupsamnings-
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ins hefði verið fullnægt. Landsbankinn eignast í upphaﬁ 50% hlutafjár
en afganginn mun bankinn eignast á næstu þremur árum. Heildarverðmæti fyrirtækisins við kaupsamning var 4 ma.kr. en verðviðmiðun á síðari hluta fjárfestingarinnar ræðst af rekstrarárangri Merrion á
tímabilinu.
Janúar 2006
Hinn 1. janúar kom til framkvæmda annar hluti tekjuskattslækkunar
sem samþykkt var á haustþingi 2004. Hlutfall tekjuskatts einstaklinga
lækkaði úr 24,75% í 23,75%. Persónuafsláttur hækkaði um 2,5%.
Meðalútsvar í staðgreiðslu lækkaði örlítið, úr 12,98% í 12,97%. Er því
staðgreiðsluhlutfallið á árinu 2006 36,72% samanborið við 37,73%
árið 2005.
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Hinn 1. janúar féllu einnig niður eignarskattar einstaklinga og lögaðila,
þ.e. ekki verður lagt á eignir manna eins og þær voru í árslok 2005.
Sérstakur tekjuskattur féll einnig niður um áramótin að öðru leyti en
því að hann verður lagður á í síðasta sinn í sumar en á tekjur ársins
2005. Hann verður hins vegar ekki lagður á tekjur ársins 2006.
Hinn 20. janúar gaf alþjóðlega matsfyrirtækið Fitch Ratings út lánshæﬁseinkunnir fyrir Straum-Burðarás Fjárfestingarbanka hf., BBB fyrir
langtímaskuldbindingar, F3 fyrir skammtímaskuldbindingar, C/D fyrir
eigin styrkleika (e. individual ratings) og 3 í stuðningseinkunn. Horfur
um breytingar á matinu voru stöðugar.
Hinn 26. janúar var tilkynnt að bankastjórn Seðlabanka Íslands hefði
ákveðið að hækka stýrivexti bankans, þ.e. vexti í endurhverfum viðskiptum við lánastofnanir, um 0,25 prósentur í 10,75%. Aðrir vextir
Seðlabankans voru einnig hækkaðir um 0,25 prósentur, vextir á innstæðubréfum til 7 daga og vextir í endurhverfum viðskiptum hækkuðu
hinn 31. janúar en aðrir vextir hinn 1. febrúar.
Febrúar 2006
Hinn 21. febrúar staðfesti alþjóðlega matsfyrirtækið Fitch Ratings lánshæﬁseinkunnir ríkissjóðs Íslands, AA- fyrir langtímaskuldbindingar í
erlendri mynt, AAA fyrir langtímaskuldbindingar í íslenskum krónum.
Einnig var landseinkunn (e. country ceiling ratings) staðfest AA og lánshæﬁseinkunnin F1+ fyrir erlendar skammtímaskuldbindingar. Horfum
var breytt úr stöðugum í neikvæðar.
Hinn 24. febrúar voru endurskoðaðar starfsreglur um undirbúning,
rökstuðning og kynningu ákvarðana í peningamálum formlega staðfestar. Starfsreglur þessar voru settar með hliðsjón af ákvæðum 3. mgr.
24. gr. laga nr. 36/2001 um Seðlabanka Íslands. Reglurnar hafa verið
endurskoðaðar í ljósi reynslu og með hliðsjón af því að Seðlabankinn
birtir vaxtaákvarðanir sínar nú á fyrirfram ákveðnum og tilkynntum
dögum.
Mars 2006
Hinn 16. mars staðfesti alþjóðlega matsfyrirtækið Standard & Poor’s
lánshæﬁseinkunnir ríkissjóðs á langtímaskuldbindingum í erlendri mynt
AA- og AA+ fyrir langtímaskuldbindingar í íslenskum krónum. Um leið
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staðfesti fyrirtækið lánshæﬁseinkunnina A-1+ fyrir skammtímaskuldbindingar í erlendri mynt og íslenskum krónum. Horfur um lánshæﬁsmatið eru áfram stöðugar.
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