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Janúar 2010
Hinn 5. janúar neitaði forseti Íslands að undirrita lög um breytingar
á heimild fjármálaráðherra til að veita ríkisábyrgð á lántökur Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta vegna innstæðna á Icesavereikningum. Með því vísaði forseti málinu í þjóðaratkvæðagreiðslu.
Þremur dögum seinna samþykkti Alþingi lög um að atkvæðagreiðslan
skyldi fara fram hið fyrsta og ekki seinna en 6. mars.
Hinn 5. janúar birti matsfyrirtækið Standard og Poor's tilkynningu um
óbreytt lánshæfismat, en taldi hættu á einangrun á lánsfjármörkuðum
og harkalegum þrýstingi erlendis frá vegna Icesave-málsins.
Hinn 5. janúar greindi matsfyrirtækið Fitch Ratings frá lækkun lánshæfismats Íslands í innlendum og erlendum gjaldmiðli. Langtímaeinkunnir
Íslands í erlendum og innlendum gjaldmiðli eru nú BB+ og BBB+ og
skammtímaeinkunn í erlendum gjaldmiðli er B. Landseinkunn lækkar
úr BBB- í BB+.
Hinn 6. janúar birti matsfyrirtækið Moody's tilkynningu þar sem sagði
að lánshæfiseinkunn ríkissjóðs yrði að svo stöddu óbreytt, þrátt fyrir
synjun forseta Íslands á Icesave-ábyrgðarlögunum. Talin var hætta á
óróleika í innlendum stjórnmálum og þrýstingi frá útlöndum vegna
Icesave-málsins. Hvort sem væri gæti spillt lánshæfismati Íslands.
Hinn 7. janúar veitti fjármálaeftirlitið ISB Holding ehf. leyfi til að fara
með virkan eignarhlut í Íslandsbanka fyrir hönd Glitnis banka hf. Leyfið
var veitt í kjölfar samnings Glitnis og íslenska fjármálaráðuneytisins,
hinn 13. september 2009, þess efnis að Glitnir gæti eignast 95% hlut í
Íslandsbanka að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.
Hinn 8. janúar tilkynnti japanska matsfyrirtækið R&I Rating að lánshæfiseinkunn ríkissjóðs yrði áfram undir eftirliti vegna hugsanlegrar
lækkunar. Matsfyrirtækið staðfesti fyrri einkunn ríkissjóðs hjá fyrirtækinu, BBB-.
Hinn 11. janúar veitti fjármálaeftirlitið Kaupskilum ehf. leyfi til að fara
með virkan eignarhlut í Arion banka hf. fyrir hönd Kaupþings banka
hf. Leyfið var veitt í kjölfar samnings Kaupþings og íslenska fjármálaráðuneytisins, hinn 3. september 2009, þess efnis að Kaupþing gæti
eignast 87% hlut í Arion banka að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.
Hinn 22. janúar veitti fjármálaeftirlitið Landskilum ehf. leyfi til að fara
með virkan eignarhlut í NBI hf. fyrir hönd Landsbanka Íslands hf. Leyfið var veitt í kjölfar samnings Landsbanka Íslands hf. og íslenska fjármálaráðuneytisins, 15. desember 2009, m.a. þess efnis að Landsbanki
Íslands hf. gæti eignast 18,7% hlut í NBI hf. að uppfylltum ákveðnum
skilyrðum.
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Hinn 27. janúar ákvað peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands að
lækka vexti bankans um 0,5 prósentur. Vextir á viðskiptareikningum
innlánsstofnana lækkuðu í 8,0%, hámarksvextir á 28 daga innstæðubréfum í 9,25%, vextir á lánum gegn veði til sjö daga í 9,5% og daglánavextir í 11,0%.
Hinn 29. janúar heimilaði sjávarútvegsráðherra veiðar á 130.000 tonnum af loðnu á vetrarvertíð. Koma 97.100 tonn í hlut íslenskra skipa.
Febrúar 2010
Hinn 1. febrúar tilkynnti matsfyrirtækið Standard and Poor's óbreytta
lánshæfiseinkunn ríkissjóðs, en að matið yrði áfram á athugunarlista
vegna óvissu um erlenda lánsfjármögnun, afnám gjaldeyrishafta og
stöðuna í Icesave-málinu.
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Hinn 8. febrúar skipaði ráðherra samgöngu- og sveitarstjórnarmála
fjárhaldsstjórn fyrir Álftanes að tillögu eftirlitsnefndar með fjármálum
sveitarfélaga.
Hinn 17. febrúar var tilkynnt að fjármálaeftirlitið hefði sett á stofn
þriggja manna ráðgjafarnefnd um mat á hæfi stjórnarmanna í eftirlitsskyldum fjármálafyrirtækjum.
Hinn 24. febrúar gaf framkvæmdastjórn Evrópusambandsins út álit um
aðildarumsókn Íslands að ESB. Niðurstaða hennar var að Ísland fullnægði öllum skilyrðum sem umsóknarríki og var lagt til að hafnar yrðu
aðildarviðræður við Ísland.
Hinn 25. febrúar samþykkti Alþingi breytingu (389. mál á 138. þingi) á
lögum um nauðungarsölu þannig að fram til 1. ágúst 2010 geti skuldari samkvæmt umsókn fengið frestun á sölu eigin íbúðarhúsnæðis um
allt að þrjá mánuði. Breytingin gekk í gildi samdægurs. Áður var í
lögum ákvæði um frestun á nauðungarsölu íbúðarhúsnæðis fram yfir
28. febrúar.
Hinn 26. febrúar lýsti matsfyrirtækið Moody's áhyggjum af þeim þrýstingi sem þráteflið í Icesave-málinu setti til lækkunar á Baa3 lánshæfis
einkunn Íslands. Engar breytingar voru tilkynntar á lánshæfismati.
Mars 2010
Hinn 4. mars samþykkti Alþingi breytingar á hlutafélagalögum (71.
mál á 138. þingi). Með breytingunni er hlutverk stjórnarformanna
takmarkað þannig að staða starfandi stjórnarformanna má heita úr
sögunni. Þá eru fest í lög afdráttarlaus ákvæði um kynjajöfnuð í félagsstjórnum.
Hinn 4. mars staðfesti Fjármálaeftirlitið sameiginlegar reglur fjármálafyrirtækja um fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja, eins og því
var falið með lögum nr. 107/2009, um aðgerðir í þágu einstaklinga,
heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins.
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Hinn 5. mars tilkynnti fjármálaeftirlitið að gengið hefði verið frá upplýsingaskiptasamningum við Fjármálaeftirlitið á Bresku Jómfrúareyjum
og Verðbréfaeftirlit Alberta-fylkis í Kanada.
Hinn 6. mars fór fram þjóðaratkvæðagreiðsla um heimild til ríkisábyrgðar vegna Icesave-reikninganna. Var ábyrgðarheimildinni hafnað
með um 98% gildra atkvæða. Gengu því eldri lög um ábyrgðarheimild
með fyrirvörum, nr. 136/2009, aftur í gildi.
Hinn 10. mars veitti Fjármálaeftirlitið Arev verðbréfafyrirtæki hf. auknar starfsheimildir sem verðbréfafyrirtæki og var starfsleyfi félagsins
endurútgefið með tilliti til þess.

Hinn 23. mars úrskurðaði nefnd um erlenda fjárfestingu að ekki væri
ástæða til að gera athugasemdir við fjárfestingu Magma Energy
Sweden AB í HS Orku hf. Úrskurður nefndarinnar telst endanlegur.
Hinn 25. mars samþykkti Alþingi breytingu (386. mál á 138. þingi)
á lögum um tekjuskatt, sem heimilar ríkisskattstjóra að krefjast kyrrsetningar eigna hjá aðilum sem grunaðir eru um stórfelld brot á framtalsreglum eða ef talin er veruleg hætta á að stórfelld vanhöld verði á
skattskilum.
Hinn 29. mars veitti Fjármálaeftirlitið Arctica Finance hf. starfsleyfi sem
verðbréfafyrirtæki, samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki. Samhliða
fékk Arctica Eignarhaldsfélag ehf. heimild til að eiga og fara með yfir
50% eignarhlut í Arctica Finance.
Hinn 30. mars staðfesti matsfyrirtækið Standard & Poor's lánshæfiseinkunnir Ríkissjóðs Íslands fyrir erlendar langtíma- og skammtímaskuldbindingar BBB-/A-3. Lánshæfiseinkunnir fyrir innlendar langtíma- og
skammtímaskuldbindingar voru lækkaðar í BBB/A-3 úr BBB+/A-2.
Lánshæfiseinkunnirnar voru teknar af gátlista, þar sem þær hafa verið
með neikvæðum horfum frá 5. janúar 2010. Horfur eru áfram neikvæðar.
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Hinn 22. mars samþykkti Alþingi (483. mál á 138. þingi) lög sem
banna verkfall flugvirkja, sem hófst á miðnætti kvöldið áður. Gildistími kjarasamnings sem rann út 31. október 2009 var framlengdur út
nóvember 2010.
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Hinn 17. mars ákvað peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands að lækka
vexti bankans um 0,5 prósentur. Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnana lækkuðu í 7,5%, hámarksvextir á 28 daga innstæðubréfum í
8,75%, vextir á lánum gegn veði til sjö daga í 9,0% og daglánavextir
í 10,5%.
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