Annáll efnahags- og peningamála
Nóvember 2008
Hinn 5. nóvember tilkynnti alþjóðlega lánshæﬁsmatsfyrirtækið Fitch
Ratings að það hefði lækkað einkunn Straums fyrir langtímaskuldbindingar í B úr BB-. Óháð einkunn Straums var lækkuð í D/E úr D. Einkunnir fyrir skammtímaskuldbindingar voru staðfestar sem B og stuðningseinkunn 5. Horfur fyrir lánshæﬁseinkunnir Straums voru neikvæðar.
Hinn 6. nóvember ákvað bankastjórn Seðlabanka Íslands að halda
stýrivöxtum óbreyttum í 18%.
Hinn 13. nóvember samþykkti Alþingi breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki þess efnis að skiptastjóra sé heimilt að reka áfram tiltekna
leyﬁsbundna þætti fjármálafyrirtækis sem er í gjaldþroti eða greiðslustöðvun, ef þessir þættir eru nauðsynlegir fyrir bústjórn eða hagsmuni
kröfuhafa. Bústjóri í slíkum rekstri skal undanþeginn almennri skaðabótaskyldu. Óheimilt skal að höfða eða halda áfram máli á hendur
fjármálafyrirtæki við slíkar aðstæður. Ákvæði um lengd og veitingu
greiðslustöðvunar voru rýmkuð um þessi fjármálafyrirtæki.
Hinn 13. nóvember var samþykkt tímabundin breyting á lögum um
atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóð launa sem ætlað er að koma
til móts við aðstæður launafólks sem þarf að taka á sig kjaraskerðingu
í formi minnkaðs starfshlutfalls að frumkvæði atvinnurekanda vegna
samdráttar. Jafnframt var sjálfstætt starfandi einstaklingum heimilað tímabundið að taka að sér tilfallandi verkefni samhliða greiðslu
atvinnuleysisbóta.
Hinn 13. nóvember óskaði skilanefnd Kaupþings banka hf. eftir því við
OMX Nordic Exchange á Íslandi að viðskiptum með hlutabréf félagsins
á Nordic Market yrði hætt.
Hinn 17. nóvember samþykkti Alþingi breytingu á lögum um greiðslujöfnun verðtryggðra fasteignaveðlána til einstaklinga. Greiðslujöfnun
felur í sér frestun á hluta afborgana en til lengri tíma litið leiðir hún til
aukins kostnaðar í formi vaxta og verðbóta á upphæðina sem frestast.
Hinn 19. nóvember samþykkti framkvæmdastjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins efnahagsáætlun íslenskra stjórnvalda um að koma á efnahagsstöðugleika á Íslandi. Samkvæmt áætluninni fær Ísland 2,1 ma.
Bandaríkjadala frá sjóðnum og viðbótarlán, allt að þremur milljörðum
Bandaríkjadala, frá Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð, Rússlandi
og Póllandi. Að auki hafa Færeyingar boðið Íslendingum lán sem nemur um 50 milljónum Bandaríkjadala. Áætlunin er til tveggja ára.
Hinn 24. nóvember veitti Héraðsdómur Reykjavíkur Kaupþingi banka
hf. heimild til greiðslustöðvunar.
Hinn 24. nóvember veitti Héraðsdómur Reykjavíkur Glitni banka hf.
heimild til greiðslustöðvunar.
Hinn 24. nóvember lækkaði alþjóðlega matsfyrirtækið Standard &
Poor’s lánshæﬁseinkunn Ríkissjóðs Íslands um eitt þrep í BBB- úr BBB
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vegna vaxandi skuldabyrðar hins opinbera. Mat Standard & Poor's
á skipti- og breytanleika (e. transfer and convertibility assessment)
landsins var einnig lækkað í BBB- úr A- vegna þeirra takmarkana sem
settar voru á fjármagnsviðskipti og að einhverju leyti á vöruviðskipti í
október. Horfurnar voru áfram neikvæðar.
Hinn 25. nóvember tilkynnti Glitnir banki hf. að starfsemi bankans í
New York, Bandaríkjunum, hefði verið seld fyrrum starfsmönnum
bankans.
Hinn 26. nóvember var undirrituð reglugerð um heimild Íbúðalánasjóðs til að yﬁrtaka íbúðaveðlán fjármálafyrirtækja. Kjör og skilmálar
yﬁrtekinna lána haldast óbreytt eftir yﬁrtökuna.
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Hinn 28. nóvember samþykkti Alþingi breytingar á lögum um gjaldeyrismál sem heimiluðu beitingu tímabundinna takmarkana á gjaldeyrisviðskipti vegna fjármagnsviðskipta. Sama dag tóku gildi nýjar
reglur Seðlabankans um gjaldeyrismál þar sem hömlur voru settar á
fjármagnsﬂutninga milli Íslands og annarra landa. Tilgangurinn með
reglunum er að takmarka útﬂæði gjaldeyris. Í kjölfarið voru tilmæli um
tímabundna temprun á útﬂæði gjaldeyris frá því í október afturkölluð.
Desember 2008
Hinn 4. desember tók millibankamarkaður með gjaldeyri til starfa á ný.
Sama dag tóku nýjar reglur Seðlabankans um gjaldeyrismarkað gildi.
Hinn 4. desember lækkaði alþjóðlega matsfyrirtækið Moody’s lánshæﬁseinkunn Ríkissjóðs Íslands fyrir erlendar og innlendar skuldbindingar í Baa1 úr A1 eða um 4 þrep. Lánshæﬁseinkunnin fyrir skammtímaskuldbindingar var lækkuð í P-2 úr P-1 eða um eitt þrep. Horfur
voru áfram neikvæðar. Samhliða þessari tilkynningu kom fram að með
þessari lækkun hefði matsfyrirtækið lokið skoðun sinni (e. review) frá
8. október sl. en þá var tilkynnt að lánshæﬁsmatið gæti hugsanlega
lækkað.
Hinn 5. desember heimilaði Alþingi ríkisstjórninni að leiða til lykta
samninga um fjárhagslega aðstoð frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum.
Hinn 5. desember samþykkti Alþingi breytingu á lögum um húsnæðismál. Samkvæmt lögunum er nú heimilt að lengja lánstíma lána vegna
greiðsluerﬁðleika í allt að 30 ár í stað 15 ára og hámarkslánstími hjá
Íbúðalánasjóði er lengdur úr 55 árum í 70 ár.
Hinn 6. desember veitti Héraðsdómur Reykjavíkur Landsbanka Íslands
hf. heimild til greiðslustöðvunar.
Hinn 11. desember voru samþykkt lög um 12,5% hækkun áfengis- og
tóbaksgjalds, olíu- og kílómetragjalds auk bifreiðagjalda og vörugjalda.
Hinn 12. desember samþykkti Alþingi lög um rannsókn á aðdraganda
og orsökum falls íslensku bankanna árið 2008. Samkvæmt lögunum
er sérstakri rannsóknarnefnd falið að leita sannleikans um aðdraganda
og orsök falls bankanna og tengdra atburða. Þá skal hún leggja mat
á hvort um mistök eða vanrækslu haﬁ verið að ræða við framkvæmd
laga og reglna um fjármálastarfsemi á Íslandi og eftirlit með henni, og
hverjir kunni að bera ábyrgð á því.
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Hinn 12. desember tóku gildi lög um embætti sérstaks saksóknara. Í
lögunum er kveðið á um að sett skuli á stofn embætti sérstaks saksóknara til að rannsaka grun um refsiverða háttsemi í aðdraganda,
tengslum við og kjölfar atburða er leiddu til setningar laga um heimild
til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.ﬂ., og þess ástands sem þá skapaðist á fjármálamarkaði, hvort
sem það tengist starfsemi fjármálafyrirtækja, annarra lögaðila eða einstaklinga, og eftir atvikum fylgja rannsókn eftir með saksókn.
Hinn 12. desember var tollalögum breytt þannig að allt landið verður
eitt tollumdæmi.
Hinn 17. desember ákvað bankastjórn Seðlabanka Íslands að auka bilið
milli hæstu og lægstu vaxta bankans. Stýrivextir bankans voru óbreyttir.

Hinn 18. desember samþykkti Alþingi að nýta aðlögunarheimildir aðildarsamnings EES frá árinu 2007 um aðgengi ríkisborgara Búlgaríu og
Rúmeníu að íslenskum vinnumarkaði þar til 1. janúar 2012.
Hinn 18. desember lauk sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fjögurra
daga heimsókn til Íslands. Tilgangur heimsóknarinnar var að kanna
stöðu og horfur í efnahagsmálum. Heimsóknin tengdist þeirri lánafyrirgreiðslu sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn veitti íslenskum stjórnvöldum
19. nóvember. Sendinefndin átti fundi með stjórnvöldum, þingmönnum og ýmsum hagsmunaaðilum.
Hinn 19. desember tilkynnti skilanefnd Landsbanka Íslands að Kepler
Capital Markets haﬁ verið selt stjórnendum og starfsmönnum Kepler.
Hinn 20. desember samþykkti Alþingi lög um aðgerðir í ríkisfjármálum. Tekjuskattur einstaklinga var hækkaður úr 22,75% í 24,1% og
hámarksútsvar úr 13,03% í 13,28%, sóknargjöld, sjómannaafsláttur,
hámarksfæðingarorlof, barnabætur og greiðslur samkvæmt búvörusamningum voru lækkuð miðað við fyrri viðmiðanir og kostnaður ríkisins við lífeyristryggingar og vistun aldraðra lækkaður með því að auka
vægi fjármagnstekna við útreikning bóta og kostnaðarþátttöku.
Hinn 22. desember samþykkti Alþingi breytingu á lögum um lífeyrissjóði sem rýmkuðu heimildir til að taka út séreignarsparnað, afnámu
hámarksaldur fyrir lífeyristöku og rýmkuðu heimildir lífeyrissjóða til að
kaupa óskráð verðbréf.
Hinn 22. desember voru samþykkt á Alþingi fjáraukalög fyrir árið
2008. Í fjáraukalögum er gert ráð fyrir 6 ma.kr. halla en í upphaﬂegum
fjárlögum var gert ráð fyrir 39 ma.kr. afgangi.
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Hinn 18. desember samþykkti Alþingi breytingu á lögum um ársreikninga til að heimila fyrirtækjum að sækja um heimild til að færa ársreikninga áranna 2008 og 2009 í erlendum gjaldmiðli.
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Hinn 18. desember samþykkti Alþingi breytingu á lögum um vexti og
verðtryggingu. Í lögunum eru gerðar breytingar á ákvæðum 6. gr. laganna um dráttarvexti þess efnis að dráttarvextir miðist framvegis við
7% álag ofan á algengustu skammtímalán Seðlabankans til lánastofnana. Þá hefur heimild Seðlabankans til að ákveða annað vanefndaálag
jafnframt verið felld brott. Með lagabreytingunni má gera ráð fyrir að
dráttarvextir lækki um 4% frá því sem annars væri. Dráttarvextir verða
auk þess framvegis ákveðnir mánaðarlega í stað tvisvar á ári.
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Hinn 22. desember voru samþykkt á Alþingi fjárlög fyrir árið 2009.
Tekjur eru taldar lækka um 19,5% á föstu verði miðað við fjáraukalög
2008 en gjöld hækka um 10,5%. Flestir tekjuliðir lækka verulega vegna
samdráttarins en útgjaldaaukinn á föstu verðlagi er fyrst og fremst í
vaxtagjöldum. Gjöld án vaxta hækka um 0–0,5% að raungildi.
Hinn 29. desember gaf félags- og tryggingamálaráðherra út reglugerðir
um hækkun bóta, styrkja og frítekjumarks árið 2009 og nam hækkunin
9,6%. Lágmarksframfærslutrygging lífeyrisþega hækkaði um 20%.
Hinn 31. desember tilkynnti fjármálaráðuneytið að staðgreiðsluhlutfall tekjuskatts og útsvars yrði 37,2% á árinu 2009 í stað 35,72% árið
2008 en persónuafsláttur hækkaði um 24% og skattleysismörk um
19%. Meðalútsvar hækkaði úr 12,97% í 13,1% og tekjuskattshlutfall
úr 22,75% í 24,1%.
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Janúar 2009
Hinn 1. janúar var starfsemi ﬂugmálastjórnar á Keﬂavíkurﬂugvelli
og ﬂugstöðvar Leifs Eiríkssonar sameinuð sem opinbera hlutafélagið
Keﬂavíkurﬂugvöllur ohf.
Hinn 2. janúar var skráningu vísitölu gengisskráningar hætt. Í stað þess
var vísitala meðalgengis með þröngri viðskiptavog endurreiknuð þannig að 2. janúar taki hún sama gildi og vísitala gengisskráningar.
Hinn 6. janúar lýsti ríkisstjórnin yﬁr að hún hygðist kanna til þrautar
möguleika á að leita réttar Íslendinga fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu vegna beitingar breskra stjórnvalda á svonefndum hryðjuverkalögum frá árinu 2001 gegn Landsbankanum á síðasta ári. Ríkisstjórnin ítrekaði jafnframt að hún myndi styðja við málsókn skilanefndar
Kaupþings vegna framgöngu breska fjármálaeftirlitsins gegn Singer &
Friedlander, dótturfyrirtæki Kaupþings, hinn 8. október 2008. Ríkisstjórnin mun einnig styðja við málsókn skilanefndar Landsbankans í
hugsanlegum málaferlum gegn breskum stjórnvöldum.
Hinn 8. janúar tilkynnti alþjóðlega lánshæﬁsmatsfyrirtækið Fitch Ratings að það hefði staðfest einkunnir Kaupþings banka hf. (gamla Kaupþings), Landsbanka Íslands hf. (gamla Landsbanka Íslands) og Glitnis
hf. (gamla Glitnis). Einkunnir fyrir skammtíma- og langtímaskuldbindingar voru staðfestar sem D, stuðningseinkunn 5 og óháð einkunn F.
Fyrirtækið tilkynnti við sama tækifæri að það hefði hætt mati á bönkunum.
Hinn 23. janúar birti matsfyrirtækið Moody’s árlega skýrslu um lánshæﬁ Ríkissjóðs Íslands. Fram kom í skýrslunni að fyrirtækið teldi enn
að Ríkissjóður Íslands væri í fjárfestingarﬂokki, þrátt fyrir efnahags- og
fjármálaáfall og þær áskoranir sem efnahagurinn stendur frammi fyrir.
Hins vegar voru horfur um lánshæﬁseinkunnina Baa1 áfram metnar neikvæðar, þar sem fyrirtækið telur að efnahagshorfur séu háðar
óvissu og gætu breyst fyrirvaralítið.
Hinn 26. janúar var ríkisstjórnarsamstarﬁ Sjálfstæðisﬂokks og Samfylkingar slitið. Ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri hreyﬁngarinnar-græns
framboðs tók við stjórnartaumunum hinn 1. febrúar undir forsæti
Jóhönnu Sigurðardóttur.
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Hinn 28. janúar birti fjármálaráðuneytið mat á eigna- og skuldastöðu
ríkissjóðs. Gert er ráð fyrir að heildarskuldir ríkissjóðs aukist um rúmlega 400 ma.kr. á árinu 2009 auk þess sem ríkissjóður mun ábyrgjast
skuldir vegna Icesave/Edge og lán IMF o.ﬂ. til Seðlabanka Íslands upp
á tæplega 1.300 ma.kr. Gert er ráð fyrir að skuldir ríkissjóðs nemi tæpum 1.100 ma.kr. í lok ársins 2009. Samkvæmt fjárlögum ársins 2009
verður halli ríkissjóðs á árinu 150 ma.kr.
Hinn 29. janúar ákvað bankastjórn Seðlabanka Íslands að halda stýrivöxtum óbreyttum í 18%.
Febrúar 2009
Hinn 3. febrúar felldi heilbrigðisráðherra niður komugjöld sjúklinga á
sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir. Fyrri reglugerð sem var sett hinn 29.
desember 2008 var afnumin.

Hinn 12. febrúar birti Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn stöðuskýrslu (e. Iceland-SBA-Review Under the Emergency Financing Mechanism) er
fjallaði um gang efnahagsáætlunar Ríkisstjórnar Íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Umsögnin var liður í þeirri lánafyrirgreiðslu sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn veitti íslenskum stjórnvöldum 19. nóvember
sl. Skýrslan var samin eftir heimsókn sendinefndar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins dagana 15.–19. desember 2008.
Hinn 19. febrúar framlengdi Héraðsdómur Reykjavíkur heimild Kaupþings banka hf. og Glitnis banka hf. til greiðslustöðvunar til 13. nóvember 2009.
Hinn 25. febrúar gerðu ASÍ og SA samkomulag um frestun umsaminna launahækkana sem taka áttu gildi 1. mars og frestun ákvörðunar um endurskoðun kjarasamninga um allt að fjóra mánuði. Þrátt
fyrir frestun almennra launahækkana var í samkomulaginu ákvæði um
að lágmarkslaun hækki í 157 þúsund kr. og að nokkur önnur ákvæði
samninganna kæmu til framkvæmda, m.a. lenging orlofs.
Hinn 26. febrúar samþykkti Alþingi breytingar á lögum um Seðlabanka
Íslands. Lögin fela í sér að í stað bankastjórnar sem skipuð er þremur bankastjórum verður einn seðlabankastjóri og einn aðstoðarseðlabankastjóri. Þeir verða skipaðir að undangenginni auglýsingu og eru
gerðar kröfur um að umsækjendur haﬁ lokið meistaragráðu í hagfræði
eða tengdum greinum og búi yﬁr víðtækri reynslu og þekkingu af peningamálum. Ákvarðanir um beitingu stjórntækja bankans í peningamálum verða framvegis teknar af peningastefnunefnd en stjórn bank-
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Hinn 11. febrúar tilkynnti alþjóðlega lánshæﬁsmatsfyrirtækið Moody’s
Investors Service að það hefði lækkað einkunn Glitnis banka hf. (gamla
Glitnis) fyrir langtímaskuldbindingar í C úr Caa1. Einkunnir fyrir skammtímaskuldbindingar eru áfram metnar sem „Not Prime“ og einkunn
fyrir fjárhagslegan styrkleika er E.
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Hinn 9. febrúar tilkynnti alþjóðlega lánshæﬁsmatsfyrirtækið Moody’s
Investors Service að það hefði lækkað einkunn Kaupþings banka hf.
(gamla Kaupþings) fyrir langtímaskuldbindingar í C úr Caa1. Einkunnir
fyrir skammtímaskuldbindingar eru áfram metnar sem „Not Prime“ og
einkunn fyrir fjárhagslegan styrkleika er E.
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ans er að öðru leyti í höndum seðlabankastjóra. Stjórntæki bankans
teljast í þessu sambandi vera vaxtaákvarðanir hans, tiltekin viðskipti við
lánastofnanir, ákvörðun bindiskyldu og viðskipti á gjaldeyrismarkaði
sem hafa það að markmiði að hafa áhrif á gengi krónunnar. Við gildistöku laganna er bankastjórn Seðlabanka Íslands lögð niður og þar með
embætti þriggja bankastjóra sem eiga sæti í stjórninni.
Hinn 27. febrúar setti forsætisráðherra Svein Harald Øygard tímabundið
í embætti seðlabankastjóra og Arnór Sighvatsson tímabundið í embætti
aðstoðarseðlabankastjóra, samkvæmt nýjum lögum um Seðlabanka Íslands. Þeir munu gegna embætti þar til að forsætisráðherra hefur skipað í stöðurnar á grundvelli auglýsinga samkvæmt ákvæðum laganna.
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Mars 2009
Hinn 3. mars framlengdi Héraðsdómur Reykjavíkur heimild Landsbanka Íslands hf. til greiðslustöðvunar til 26. nóvember 2009.
Hinn 3. mars ákvað seðlabankastjóri að Þórarinn G. Pétursson, starfandi aðalhagfræðingur Seðlabanka Íslands, skuli sitja í peningastefnunefnd. Í nefndinni sitja einnig Svein Harald Øygard seðlabankastjóri,
sem er formaður nefndarinnar, og Arnór Sighvatsson aðstoðarseðlabankastjóri. Sama dag skipaði forsætisráðherra tvo utanaðkomandi
fulltrúa í peningastefnunefndina, dr. Gylfa Zoega og dr. Anne Sibert.
Hinn 5. mars samþykkti Alþingi að afnema lög frá 2003 um eftirlaun
forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara. Verða
eftirlaunakjör þeirra framvegis hliðstæð og hjá öðrum opinberum
starfsmönnum.
Hinn 6. mars samþykkti Alþingi lög sem kveða á um 100% endurgreiðslu virðisaukaskatts af vinnu við íbúðarhúsnæði á byggingarstað
á tímabilinu 1. mars 2009 til 1. júlí 2010.
Hinn 9. mars tilkynnti Fjármálaeftirlitið að það hefði gripið inn í rekstur
Straums-Burðaráss Fjárfestingarbanka hf. á grundvelli heimildar 100.
gr. a í lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Fjármálaeftirlitið skipaði skilanefnd sem tók við öllum heimildum stjórnar Straums.
Hinn 9. mars tilkynnti alþjóðlega lánshæﬁsmatsfyrirtækið Fitch Ratings
að það hefði lækkað einkunn Straums fyrir langtímaskuldbindingar
og skammtímaskuldbindingar í D úr B. Fyrirtækið hefur hætt mati á
Straumi.
Hinn 10. mars tilkynnti alþjóðlega lánshæﬁsmatsfyrirtækið Moody’s
Investors Service að það hefði lækkað einkunn Landsbanka Íslands hf.
(gamla Landsbanka Íslands) fyrir langtímaskuldbindingar í C úr Caa1.
Einkunnir fyrir skammtímaskuldbindingar eru áfram metnar sem „Not
Prime“ og einkunn fyrir fjárhagslegan styrkleika er E. Moody’s tilkynnti
um leið að það hefði hætt mati á bankanum.
Hinn 10. mars samþykkti Alþingi að heimila eigendum séreignarsparnaðar að taka út allt að 1 m.kr. á níu mánaða tímabili. Heimildin nær
til umsókna sem lagðar verða fram á tímabilinu 1. mars 2009 til 1.
október 2010.
Hinn 13. mars lauk sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins ﬁmmtán daga
heimsókn til Íslands. Tilgangur heimsóknarinnar var að meta stöðu
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efnahagsáætlunar íslenskra stjórnvalda og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.
Heimsóknin tengdist 2,1 ma. Bandaríkjadala lánafyrirgreiðslu sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn veitti íslenskum stjórnvöldum 19. nóvember.
Sendinefndin átti fundi með stjórnvöldum, þingmönnum og fulltrúum
atvinnulífsins og verkalýðsfélaga.
Hinn 17. mars samþykkti Alþingi breytingar á lögum um verðbréfaviðskipti sem m.a. lækkuðu mörk yﬁrtökuskyldu úr 40% eignarhlut í
33% og heimilaði að fallast á í einstökum tilvikum að eignarhlutur geti
aukist upp fyrir yﬁrtökumörk án þess að yﬁrtökuskylda myndist.
Hinn 17. mars samþykkti Alþingi lagabreytingu sem heimilar Fjármálaeftirlitinu að birta niðurstöður athugana sinna nema í undantekningartilvikum.
Hinn 19. mars ákvað peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands að lækka
stýrivexti um 1,0 prósentu í 17%.

Hinn 21. mars tilkynnti Fjármálaeftirlitið að það hefði gripið inn í rekstur Sparisjóðabanka Íslands hf. á grundvelli heimildar 100. gr. a í lögum
nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.
Hinn 23. mars veitti Héraðsdómur Reykjavíkur Sparisjóðabanka Íslands
hf. heimild til greiðslustöðvunar.
Hinn 26. mars var tilkynnt um lánafyrirgreiðslu ríkisins við VBS Fjárfestingarbanka og Saga Capital vegna skulda sem ríkissjóður yﬁrtók frá
Seðlabankanum. Bankarnir fá verðtryggð lán til sjö ára á 2% vöxtum.
Lántakan er háð ýmsum öryggisskilmálum.
Hinn 27. mars tilkynnti Fjármálaeftirlitið að það hefði á grundvelli
heimildar 100. gr. a í lögum nr. 161/2002 skipað skilanefnd í Sparisjóðabanka Íslands hf. Skilanefndin tók við öllum heimildum stjórnar
Sparisjóðabankans.
Hinn 30. mars var skýrsla Kaarlos Jännäris, ﬁnnsks bankasérfræðings,
um reglur og eftirlit með bankastarfsemi kynnt. Í skýrslunni eru ýmsar
ábendingar og tillögur og skipaði ríkisstjórnin vinnuhóp til að vinna úr
þeim ábendingum.
Hinn 30. mars samþykkti Alþingi breytingu á lögum um gjaldþrotaskipti o.ﬂ. þar sem fjallað er um úrræði (greiðsluaðlögun) fyrir einstaklinga sem glíma við verulegan fjárhagsvanda. Samkvæmt lögum
þessum getur einstaklingur leitað nauðasamnings til greiðsluaðlögunar
ef hann sýnir fram á að hann sé og verði um fyrirséða framtíð ófær um
að standa í skilum með skuldbindingar sínar. Kveða má á um algera
eftirgjöf samningskrafna, hlutfallslega lækkun þeirra, gjaldfrest á þeim,
greiðslu þeirra með hlutdeild í afborgunarfjárhæð í einu lagi eða með
ákveðnu millibili á nánar tilteknu tímabili, breytt form á greiðslu þeirra
eða fernt það síðastnefnda í senn.
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Hinn 21. mars tilkynnti Fjármálaeftirlitið að það hefði gripið inn í rekstur
Sparisjóðs Reykjavíkur og nágrennis hf. (SPRON) á grundvelli heimildar
100. gr. a í lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Fjármálaeftirlitið
skipaði skilanefnd sem tók við öllum heimildum stjórnar SPRON.
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Hinn 19. mars veitti Héraðsdómur Reykjavíkur Straumi-Burðarás Fjárfestingarbanka hf. heimild til greiðslustöðvunar.
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Hinn 30. mars samþykkti Alþingi lög um ábyrgðarmenn sem kveða
m.a. á um upplýsingaskyldu til verðandi ábyrgðarmanns og að fasteign
ábyrgðarmanns sé undanskilin í uppgjöri ef ábyrgðin fellur á hann.
Hinn 31. mars samþykkti Alþingi að herða lagaákvæði um gjaldeyrishömlur með breytingum á tollalögum og lögum um gjaldeyrismál.
Nýju bráðabirgðaákvæði var bætt við lög um gjaldeyrismál sem kveður
á um að útﬂutningsviðskipti vöru og þjónustu skuli fara fram í erlendum gjaldmiðli. Breytingin á tollalögum felur í sér að á útﬂutningsskýrslu
skuli viðskiptaverð vöru skráð í erlendum gjaldmiðli og að við skráningu skuli miðað við þann gjaldmiðil sem fram kemur á sölureikningi
útﬂytjanda, þó ekki íslenskar krónur.
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