Annáll efnahags- og peningamála
Apríl 2010
Hinn 12. apríl kom út skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsök falls íslensku bankanna árið 2008. Skýrslan var birt í
prentuðu formi og á vef Alþingis.
Hinn 13. apríl veitti Fjármálaeftirlitið Alfa verðbréfum hf. starfsleyfi sem
verðbréfafyrirtæki, samkvæmt 5. tl. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 161/2002
um fjármálafyrirtæki.

Hinn 22. apríl fóru stjórnir Byrs Sparisjóðs og Sparisjóðsins í Keflavík
fram á að Fjármálaeftirlitið tæki yfir starfsemi sparisjóðanna í kjölfar
þess að samningaviðræðum við kröfuhafa þeirra lauk án árangurs. Í
ákvörðunum Fjármálaeftirlitsins um ráðstöfun eigna og skulda sparisjóðanna kemur fram að eignir og innlán Byrs Sparisjóðs hafi verið
fluttar til nýs viðskiptabanka, Byrs hf., og eignir og innlán Sparisjóðsins
í Keflavík hafi verið fluttar til nýs sparisjóðs, SpKef Sparisjóðs. Bæði
fjármálafyrirtækin eru að fullu í eigu ríkisins.
Hinn 23. apríl samþykkti Alþingi lög nr. 31/2010 um breytingar á
lögum um gjaldþrotaskipti sem fólust í því að frestir til að rifta ráðstöfunum þrotamanna skyldu miðast við fjögur ár fyrir frestdag til að
tryggja að hægt verði að ganga frá þeim málum sem upp koma í kjölfar bankahrunsins án þess að hætta sé á að hagsmunir spillist vegna
álags og tímaskorts.
Hinn 23. apríl breytti matsfyrirtækið Moody‘s horfum á lánshæfismati
Ríkissjóðs Íslands úr neikvæðum í stöðugar. Einkunn Íslands var eftir
sem áður Baa3 á innlendum og erlendum langtímaskuldbindingum og
P-3 á skammtímaskuldbindingum. Breytingin átti rætur sínar að rekja
til bættrar erlendrar lausafjárstöðu ríkissjóðs í kjölfar annarrar endurskoðunar efnahagsáætlunar íslenskra stjórnvalda og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.
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Hinn 16. apríl samþykkti framkvæmdastjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
aðra endurskoðun efnahagsáætlunar íslenskra stjórnvalda. Að ósk íslenskra stjórnvalda var samþykkt að framlengja lánafyrirgreiðslu sjóðsins um þrjá mánuði, til loka ágúst 2011, vegna þeirra tafa sem höfðu
orðið á endurskoðun áætlunarinnar. Með samþykkt framkvæmdastjórnarinnar varð þriðji áfangi lánafyrirgreiðslunnar til reiðu, að upphæð 105 milljónir SDR. Sú upphæð er jafnvirði 160 milljóna Bandaríkjadala eða um 20 ma.kr. Einnig varð heimil lánafyrirgreiðsla frá
Norðurlöndunum og Póllandi að fjárhæð um 85 ma.kr.
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Hinn 14. apríl hófst eldgos í Eyjafjallajökli eftir að minna gos hafði staðið frá 20. mars á Fimmvörðuhálsi norðan við jökulinn. Gosið í jöklinum
olli miklum truflunum á flugi innanlands og í Evrópu og dró verulega
úr ferðamannastraumi til Íslands fram eftir sumri. Um miðjan maí var
eldgosinu að mestu lokið.

ANNÁLL

Hinn 23. apríl veitti Fjármálaeftirlitið KEA svf. heimild til að fara með
virkan eignarhlut í Sparisjóði Höfðhverfinga.
Hinn 30. apríl gerði Seðlabanki Íslands breytingar á reglum um gjaldeyrismál. Reglurnar voru gerðar skýrari, hámarksfjárhæð heimildar til
kaupa á erlendum gjaldeyri vegna ferðalaga var lækkuð og breyting
gerð á sérstökum undanþágum til að taka af allan vafa um ólögmæti
aflandsviðskipta.
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Maí 2010
Hinn 5. maí ákvað peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands að lækka
vexti bankans um 0,5 prósentur. Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnana lækkuðu í 7,0%, hámarksvextir á 28 daga innstæðubréfum í
8,25%, vextir á lánum gegn veði til sjö daga í 8,5% og daglánavextir
í 10,0%.
Hinn 19. maí undirrituðu Seðlabanki Íslands (SÍ), Seðlabanki Lúxemborgar (BCL) og skiptastjóri Landsbankans í Lúxemborg samkomulag
um kaup SÍ á 98% útistandandi skuldabréfa Avens B.V. Skuldabréfin
voru í eigu Landsbankans í Lúxemborg en veðsett BCL í tengslum
við lausafjárfyrirgreiðslu á árinu 2008. Fékk SÍ full yfirráð yfir eignum
Avens, sem var stærsti einstaki eigandi krónueigna utan Íslands með
um 120 ma.kr. eða um fjórðung allra krónueigna erlendra aðila á þeim
tíma sem viðskiptin voru gerð.
Hinn 26. maí sendi eftirlitsstofnun EFTA (ESA) frá sér formlega athugasemd (e. letter of formal notice) þar sem fram kemur það álit
stofnunarinnar að íslenskum stjórnvöldum hafi borið skylda til þess að
setja upp innstæðutryggingar sem tryggi innstæður að því lágmarki
sem tilskipun um innlánatryggingakerfi nr. 94/19/EB kveður á um, eða
rúmlega 20.000 evrur.
Hinn 28. maí samdi Seðlabanki Íslands fyrir hönd Ríkissjóðs Íslands
um kaup á rösklega 2% hlut af útgefnum evruskuldabréfum Avens
B.V. Með viðskiptunum varð ríkissjóður eigandi að öllum útgefnum
skuldabréfum félagsins í evrum, en áður hafði hann tryggt sér 98% af
útistandandi skuldabréfum félagsins, við undirskrift samnings í Lúxemborg 19. maí.
Hinn 30. maí seldi ríkissjóður 26 lífeyrissjóðum íbúðabréf að nafnverði
90 ma.kr. sem ríkissjóður hafði eignast við hrunið og með kaupum frá
Seðlabankanum í Lúxemborg. Lífeyrissjóðirnir keyptu bréfin miðað við
7,2% ávöxtun og fjármögnuðu kaupin með sölu á erlendum eignum.
Við söluna lækkaði hrein skuld ríkisins í erlendri mynt sem hafði aukist
vegna fjármögnunar áðurnefndra samninga í Lúxemborg. Jafnframt
jókst gjaldeyrisforði Seðlabankans um 82 ma.kr.
Júní 2010
Hinn 1. júní samþykkti Alþingi lög nr. 49/2010 um breytingu á lögum
um stimpilgjald og lögum um aukatekjur ríkissjóðs þar sem tímabundið
er heimiluð undanþága frá greiðslu stimpilgjalds við endurfjármögnun

ANNÁLL

bílalána auk þess sem rýmkuð var undanþága frá greiðslu þinglýsingargjalda vegna endurfjármögnunar fasteignaveðskuldabréfa og bílalána
einstaklinga.
Hinn 9. júní var undirritaður tvíhliða gjaldmiðlaskiptasamningur milli
Seðlabanka Kína og Seðlabanka Íslands. Fjárhæð samningsins er 66
ma.kr. eða 3,5 milljarðar kínverskra júan. Samningurinn gildir í þrjú ár
og er hægt að framlengja hann að gefnu samþykki beggja aðila.
Hinn 9. júní var aðildarumsókn Fjármálaeftirlitsins að Alþjóðasambandi
verðbréfaeftirlita (IOSCO) samþykkt. Með aðildinni getur Fjármálaeftirlitið skipst á upplýsingum um verðbréfaviðskipti við flestar þjóðir
heims innan ramma gildandi laga.

Hinn 10. júní tóku ný lög um vátryggingastarfsemi gildi, nr. 56/2010,
og leystu af hólmi eldri lög nr. 60/1994. Lögin gilda um frumtryggingastarfsemi á sviði skaðatrygginga og persónutrygginga auk hvers
konar endurtrygginga en eftirlit með þeim er sem fyrr í höndum Fjármálaeftirlitsins.
Hinn 11. júní samþykkti Alþingi lög nr. 67/2010 um heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi í tengslum við uppgjör vegna ráðstöfunar Fjármálaeftirlitsins á eignum og skuldum vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði. Var það gert til að auðvelda uppgjör milli
gömlu og nýju bankanna.
Hinn 12. júní samþykkti Alþingi lög nr. 75/2010 um breytingu á lögum
um fjármálafyrirtæki. Breytingarnar fela í sér hertar reglur og aukið eftirlit og má þar m.a. nefna auknar eftirlitsheimildir Fjármálaeftirlitsins,
skyldu til þess að halda sérstaka skrá um stærri lántakendur, þrengri
og skýrari skilyrði fyrir því að fjármálafyrirtæki eigi eigin hluti, bann
við lánveitingum með veði í eigin hlutabréfum eða stofnfjárbréfum,
þröngar skorður við lánveitingum til tiltekinna aðila sem tengdir eru
fyrirtækinu, þrengri reglur um stórar áhættuskuldbindingar og reglur
um hvernig megi standa að hvatakerfum, kaupaukakerfum og starfslokasamningum.
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Hinn 10. júní samþykkti Alþingi lög nr. 70/2010 um breytingar á atvinnuleysistryggingum og húsaleigubótum þar sem m.a. réttur til hlutfallslegra bóta á móti skertu starfshlutfalli framlengist til loka ársins
2010, tekjur úr séreignarsjóðum skerði ekki atvinnuleysisbætur (afturvirkt frá 1. mars 2009) og að við framkvæmd laganna skuli tekið tillit til
alþjóðlegra skuldbindinga. Breyting á lögum um húsaleigubætur felur í
sér að tekjur úr séreignarlífeyrissjóði skerði ekki bætur.
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Hinn 10. júní samþykkti Alþingi lög nr. 60/2010 um breytingu á lögum
um gjaldþrotaskipti sem miða að því að bæta réttarstöðu skuldara, m.a.
svo að þeir geti dvalið áfram í íbúðarhúsnæði um nokkurn tíma við
gjaldþrotaskipti eða eftir nauðungarsölu. Einnig var bætt við ákvæðum
um að ef eign er seld nauðungarsölu á eðlilegu markaðsverði, reiknist
mismunur skuldaranum til góða.

ANNÁLL

Hinn 14. júní samþykkti Alþingi lög nr. 78/2010 um breytingu á lögum
um gjaldeyrismál og tollalögum, þar sem Seðlabanka Íslands var alfarið
falin meðferð rannsóknar og álagning sekta í tengslum við eftirlit með
lögum og reglum um gjaldeyrismál.
Hinn 15. júní samþykkti Alþingi lög nr. 95/2010 um breytingar á
lögum um aðför og lögum um gjaldþrotaskipti o.fl. þar sem meðal
annars nauðasamningur er gerður að virkara úrræði fyrir skuldara og
skilyrði eru rýmkuð fyrir því að knýja fram árangurslaust fjárnám og
gjaldþrotaskipti.
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Hinn 15. júní samþykkti Alþingi lög nr. 99/2010 um ívilnanir vegna
nýfjárfestingar á Íslandi en markmið þeirra laga er að örva og efla fjárfestingu í atvinnurekstri á Íslandi, með því að tilgreina með gegnsæjum
hætti í lögum hvaða heimildir stjórnvöld og sveitarfélög hafa til að
veita skilgreindar ívilnanir til fjárfestingarverkefna, svo að horfið verði
frá því fyrirkomulagi sem tíðkast hefur að gera sértæka fjárfestingarsamninga vegna einstakra verkefna á grundvelli sérstakra heimildarlaga frá Alþingi.
Hinn 16. júní samþykkti Alþingi lög nr. 92/2010 um breytingu á lögum
um tekjuskatt og ívilnun vegna endurbóta og viðhalds. Við álagningu
2011 og 2012 má draga frá tekjum 50% af þeirri fjárhæð sem greidd
er vegna vinnu án virðisaukaskatts sem unnin er á árunum 2010 og
2011, að hámarki 200.000 kr. hjá einstaklingi og 300.000 kr. hjá
hjónum og samsköttuðum, vegna viðhalds og endurbóta á íbúðar- og
frístundahúsnæði til eigin nota.
Hinn 16. júní gengu dómar í Hæstarétti Íslands í svokölluðum gengistryggingarmálum, þar sem tekist var á um lögmæti sk. gengistryggðs
bílasamnings. Niðurstaða Hæstaréttar var sú að umræddur samningur
væri í raun lánssamningur, en ekki bílasamingur, og að lánið sem um
ræddi væri lán í íslenskum krónum en ekki erlendri mynt, en einnig
að það væri andstætt ákvæðum vaxtalaga að gengistryggja höfuðstól
lánsins. Dómurinn var fordæmisgefandi varðandi túlkun sk. gengistryggðra bílasamninga, en þó var þeirri spurningu enn ósvarað hvernig
fara ætti með uppgjör þeirra að teknu tilliti til vaxta.
Hinn 22. júní leysti Ríkissjóður Íslands til sín skuldabréf í evrum með
gjalddaga 2011 og 2012 í kjölfar opins útboðs. Kaupin námu alls 160
milljónum evra af fyrra bréfinu og 32 milljónum evra af því síðara, að
nafnvirði. Einnig var ákveðið að draga á tvíhliða lán sem samið var
um við Danmörku, Finnland, Noreg, Pólland og Svíþjóð í tengslum
við efnahagsáætlun íslenskra stjórnvalda og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.
Heildarfjárhæðin nemur jafnvirði 639 milljóna evra og bætist við gjaldeyrisforða Seðlabanka Íslands.
Hinn 23. júní ákvað peningastefnunefnd Seðlabankans að lækka vexti
bankans um 0,5 prósentur. Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnana
lækkuðu í 6,5%, hámarksvextir á 28 daga innstæðubréfum í 7,75%,
vextir á lánum gegn veði til sjö daga í 8,0% og daglánavextir í 9,5%.

ANNÁLL

Hinn 24. júní samþykkti Alþingi lög nr. 100/2010 um stofnun sérstaks
embættis umboðsmanns skuldara, sem hefur það hlutverk að veita einstaklingum endurgjaldslausa aðstoð við að öðlast heildarsýn á fjármál
sín, og leita leiða til úrlausnar þeim. Umboðsmanni skuldara er ætlað
að hafa milligöngu um samskipti og samninga við lánardrottna, fara
með framkvæmd greiðsluaðlögunar, taka við erindum skuldara, gæta
hagsmuna þeirra og bregðast við ef gengið er á réttindi þeirra. Einnig á
hann að veita alhliða ráðgjöf og fræðslu um fjármál heimilanna.
Hinn 24. júní samþykkti Alþingi lög nr. 101/2010 um greiðsluaðlögun
einstaklinga, en markmið þeirra laga er að gera einstaklingum í verulegum greiðsluerfiðleikum kleift að endurskipuleggja fjármál sín og
koma á jafnvægi milli skulda og greiðslugetu þannig að raunhæft sé að
skuldari geti staðið við skuldbindingar sínar um fyrirsjáanlega framtíð.

Hinn 24. júní samþykkti Alþingi lög nr. 104/2010 um tímabundna
breytingu á lögum um tekjuskatt, varðandi skattalega meðferð á
eftirgjöf skulda, bæði varðandi lögaðila og aðila í sjálfstæðum atvinnurekstri og svo einstaklinga, vegna þess óvenjulega ástands sem uppi er,
svo að tímabundið verði, að uppfylltum tilteknum skilyrðum, heimilt
að telja einungis ákveðið hlutfall þeirrar fjárhæðar sem gefin er eftir til
skattskyldra tekna.
Hinn 30. júní sendu Seðlabanki Íslands og Fjármálaeftirlitið fjármálafyrirtækjum tilmæli í tilefni af dómum Hæstaréttar Íslands í sk. gengistryggingarmálum. Var það gert á grundvelli þeirrar óvissu sem skapast
hafði á meðan ekki hefði verið skorið úr um umfang og lánakjör þeirra
samninga sem dómarnir næðu yfir. Var óvissan talin grafa undan festu
í viðskiptum á fjármálamarkaði og fjármálastöðugleika í heild. Með tilmælunum var því m.a. beint til fjármálafyrirtækjanna að miða við þá
vexti sem Seðlabanki Íslands ákveður með hliðsjón af lægstu vöxtum
á nýjum almennum óverðtryggðum eða verðtryggðum útlánum í stað
erlends vaxtaviðmiðs.
Júlí 2010
Hinn 6. júlí undirrituðu forsætisráðherra, fjármálaráðherra, efnahagsog viðskiptaráðherra, seðlabankastjóri og forstjóri Fjármálaeftirlitsins
samkomulag um skipun nefndar um fjármálastöðugleika. Að grunni
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Hinn 24. júní samþykkti Alþingi lög nr. 103/2010 um tímabundið
úrræði einstaklinga sem eiga tvær fasteignir til heimilisnota, en samkvæmt lögunum getur einstaklingur sem greiðir fasteignaveðkröfur af
tveimur fasteignum, vegna kaupa á fasteign sem ætluð var til að halda
heimili í, óskað eftir því að ráðstafa annarri eigninni til veðhafa. Lögin
gilda frá 1. ágúst 2010 til ársloka 2011.
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Hinn 24. júní samþykkti Alþingi lög nr. 102/2010 um breytingu á
lögum um tímabundna greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði, þar sem úrræði laga um tímabundna greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði eru fest í sessi, þannig að ekki verði
lengur um tímabundið úrræði að ræða.

ANNÁLL

til byggjast samkomulagið og starf nefndarinnar á fyrra samkomulagi
ráðuneytanna og stofnananna frá árinu 2006 um samráð varðandi
fjármálastöðugleika og viðbúnað. Í nefndinni sitja fulltrúar efnahagsog viðskiptaráðuneytis, forsætisráðuneytis, fjármálaráðuneytis, Fjármálaeftirlits og Seðlabanka Íslands. Fulltrúi efnahags- og viðskiptaráðuneytis er formaður nefndarinnar og stýrir starfi hennar.
Hinn 7. júlí kynnti ríkisstjórnin átak til að auka atvinnu. Endurgreiðsla
virðisaukaskatts vegna vinnu við íbúðar- og sumarhús yrði hækkuð úr
60% í 100%. Einstaklingum yrði veittur frádráttur allt að 200 þ.kr. og
hjónum allt að 300 þ.kr. frá tekjuskattsstofni vegna viðhalds.
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Hinn 7. júlí sendi umboðsmaður Alþingis samhljóða fyrirspurnarbréf til
bæði Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins, í tilefni útgáfu þeirra
síðarnefndu á tilmælum þann 30. júní í kjölfar dóma Hæstaréttar Íslands í sk. gengistryggingarmálum. Voru í bréfinu settar fram ítarlegar
spurningar í nokkrum liðum og gefinn frestur til 16. júlí til svara. Eftir
að hafa fengið frestinn framlengdan um viku svaraði Seðlabanki Íslands umboðsmanni hinn 23. júlí, og Fjármálaeftirlitið svaraði fyrir sitt
leyti sama dag.
Hinn 12. júlí var birt skýrsla sérfræðinga Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um
breytingar á skattkerfinu. Skýrslan var unnin fyrir fjármálaráðuneytið,
sem vildi fá leiðbeiningar um hugsanlegar endurbætur m.t.t. hagvaxtar og hagkvæmni, auk þess sem mæta þyrfti aukinni tekjuþörf sem
næmi 1-2% af VLF til meðallangs tíma. Í skýrslunni eru settar fram
tillögur um tekjuaukningu. Þær byggjast að mestu á tekjuöflun með
tekjuskatti einstaklinga og virðisaukaskatti, en þó einnig á hækkun
tekjuskatts fyrirtækja, fjármagnstekjuskatts og skatta á eldsneyti.
Hinn 13. júlí varð Fjármálaeftirlitið við beiðni Avant hf. um að skipa
félaginu bráðabirgðastjórn á grundvelli 100. gr. a. laga nr. 161/2002
um fjármálafyrirtæki, sbr. 4. gr. laga nr. 44/2009.
Hinn 16. júli var tilkynnt um heildaraflamark fisktegunda á fiskveiðiárinu sem byrjaði 1. september 2010. Leyfilegur þorskafli var aukinn um
10 þúsund tonn í samræmi við ráðgjöf, en ýsu- og ufsaheimildir dregnar
saman, þó minna en ráðlagt var. Veiði á úthafsrækju var gefin frjáls.
Hinn 30. júlí breytti matsfyrirtækið Moody‘s horfum á lánshæfiseinkunn ríkissjóðs fyrir erlendar og innlendar skuldbindingar úr stöðugum
í neikvæðar. Matinu var breytt í kjölfar niðurstöðu Hæstaréttar um
ólögmæti gengistryggðra bílalána.
Ágúst 2010
Hinn 16. ágúst samþykkti Fjármálaeftirlitið umsókn Eignasafns Seðlabanka Íslands (ESÍ ehf.) um heimild félagsins til að fara með virkan
eignarhlut í Sjóvá-Almennum tryggingum hf. Eignasafn Seðlabanka
Íslands er að fullu í eigu Seðlabanka Íslands. Aðrir hluthafar SjóvárAlmennra trygginga hf. eru Íslandsbanki hf. með 9,3% hlutafjár og
SAT eignarhaldsfélag hf. með 17,67% hlutafjár.

ANNÁLL

Hinn 17. ágúst gekk í gildi samkomulag um samvinnu Norðurlandanna
og Eystrasaltsríkja yfir landamæri til að tryggja fjármálastöðugleika og
samhæfa viðbrögð við fjármálaáfalli sem snertir fleiri en eitt ríki. Samkomulagið er ekki lagalega bindandi en á grundvelli þess verður unnt
að efla samvinnu og samhæfa viðbrögð, meðal annars með betri upplýsingagjöf milli stofnana.
Hinn 18. ágúst ákvað peningastefnunefnd Seðlabankans að lækka
vexti bankans um 1 prósentu. Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnana lækkuðu í 5,5%, hámarksvextir á 28 daga innstæðubréfum í
6,75%, vextir á lánum gegn veði til sjö daga í 7,0% og daglánavextir
í 8,5%.

September 2010
Hinn 14. september sendi Fjármálaeftirlitið dreifibréf til lánastofnana
um meðferð rekstrar-, einka- og fjármögnunarleigusamninga. Í dreifibréfinu var eftirfarandi beint til lánastofnana: „Á meðan ekki hefur
endanlega verið skorið úr um hvort rekstrar-, einka- og fjármögnunarleigusamningar falli undir gildissvið VI. kafla vaxtalaga og hvort þeir
innihaldi óskuldbindandi gengistryggingarákvæði, skal meðferð slíkra
eignaleigusamninga vera með sama hætti og umræddra kaupleigusamninga viðkomandi lánastofnana. Með öðrum orðum, að meðferð
þeirra verði í samræmi við tilmæli Fjármálaeftirlitsins og Seðlabanka
Íslands frá 30. júní sl.“
Hinn 16. september gekk dómur í Hæstarétti Íslands þar sem tekist
var á um meðferð eftirstöðva af sk. gengistryggðum bílasamningi sem
féll undir fordæmi dómanna frá 16. júní. Niðurstaða Hæstaréttar var
sú að við útreikning eftirstöðva yrði ekki miðað við umsamda vexti af
erlendum gjaldmiðlum, þar eð forsendur fyrir því hefðu brostið með
því að gengistryggingarþáttur slíkra samninga hefði verið dæmdur
ólögmætur. Þess í stað ætti að miða við lægstu auglýsta vexti Seðlabanka Íslands af nýjum óverðtryggðum útlánum. Dómurinn var fordæmisgefandi varðandi meðferð eftirstöðva sk. gengistryggðra bílasamninga.
Hinn 17. september var birt skýrsla sérstakrar nefndar forsætisráðherra,
þar sem lýst var því áliti að engir augljósir lagalegir annmarkar væru
á samningum um kaup Magma Energy Sweden á hlutum í HS orku.
Aðrir tækir kostir á lagatúlkun um samband kaupandans við móðurfélag sitt gætu þó leitt til annarrar niðurstöðu.
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Hinn 31. ágúst afturkallaði Fjármálaeftirlitið starfsleyfi SPRON Verðbréfa og Rekstrarfélags SPRON hf. en í báðum tilvikum höfðu fyrirtækin afsalað sér leyfi sínu.
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Hinn 31. ágúst hóf Seðlabankinn að kaupa gjaldeyri af viðskiptavökum
á millibankamarkaði með gjaldeyri. Tilgangur kaupanna var að auka
þann hluta gjaldeyrisforða Seðlabankans sem ekki er fenginn að láni.
Seðlabankinn ákvað að kaupa 500 þúsund evrur af hverjum viðskiptavaka einu sinni í viku, á þriðjudögum.

ANNÁLL

Hinn 19. september seldi Seðlabankinn 99,89% hlut sinn í danska
bankanum FIH, sem Seðlabankinn tók að veði fyrir þrautavaraláni til
Kaupþings í október 2008 að upphæð 500 milljónir evra. Söluverðið
er samtals 5 milljarðar danskra króna (sem nemur 103 ma.kr. eða 670
milljónum evra). Kaupin eru tengd afkomu FIH til ársins 2014.
Hinn 20. september gaf matsfyrirtækið Moody‘s út álit í kjölfar dóms
Hæstaréttar hinn 16. september um gengisbundin lán. Taldi matsfyrirtækið dóminn draga úr óvissu en ekki hafa áhrif á lánshæfismat Ríkissjóðs Íslands.
Hinn 20. september veitti Fjármálaeftirlitið ALM Fjármálaráðgjöf hf.
starfsleyfi sem verðbréfafyrirtæki, skv. 5. tl. 1. mgr. 4. gr. laga nr.
161/2002 um fjármálafyrirtæki.

P E N IN G AMÁ L

2 010• 4

74

Hinn 21. september veitti Fjármálaeftirlitið Annex ehf. heimild til að
fara með virkan eignarhlut allt að 50 prósentum í ARM Verðbréfum
hf., sbr. VI. kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.
Hinn 22. september ákvað peningastefnunefnd Seðlabankans að
lækka vexti um 0,75 prósentur. Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnana lækkuðu í 4,75%, hámarksvextir á 28 daga innstæðubréfum
í 6,0%, vextir á lánum gegn veði til sjö daga í 6,25% og daglánavextir
í 7,75%.
Hinn 23. september veitti Fjármálaeftirlitið Virðingu hf. auknar starfsheimildir sem verðbréfafyrirtæki og var starfsleyfi félagsins endurútgefið með tilliti til þess.
Hinn 29. september samþykkti framkvæmdastjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þriðju endurskoðun efnahagsáætlunar íslenskra stjórnvalda og
sjóðsins. Endurskoðanirnar eru alls sjö. Með samþykkt framkvæmdastjórnarinnar varð fjórði áfangi lánafyrirgreiðslunnar til reiðu, að upphæð 105 milljónir SDR. Sú upphæð er jafnvirði 162 milljóna Bandaríkjadala eða tæplega 19 ma.kr. Við samþykkt stjórnar AGS er einnig
gert ráð fyrir lánafyrirgreiðslu frá Norðurlöndum að fjárhæð 444 milljónir evra og Póllandi að fjárhæð 71 milljón Bandaríkjadala.

