Annáll efnahags- og peningamála 2005
Janúar
Hinn 1. janúar hækkaði útsvarshlutfall í staðgreiðslu úr 12,83% í 12,98%. Munaði mest um að stjórnvöld í Reykjavík
og Kópavogi ákváðu að fullnýta útsvarsheimildir sínar og leggja á 13,03% útsvar. Skatthlutfall í staðgreiðslu lækkaði
þó um 0,85%, úr 38,58% í 37,73% vegna nýsamþykktrar lækkunar tekjuskatts.
Hinn 13. janúar var hlutafé í Íslandsbanka hf. hækkað um sem nam 1,8 ma.kr. að nafnverði. Upphaflega voru
boðnir út 1.500 milljón hlutir til forgangsréttarhafa. Vegna umframeftirspurnar var ákveðið að bjóða 300 milljónir til
viðbótar. Söluverð hins nýja hlutafjár var 10,65 kr. á hlut og markaðsvirði útboðsins rúmir 19 ma.kr. Heildarhlutafé
Íslandsbanka hf. eftir þessa aukningu er 13 milljarðar hluta.
Hinn 20. janúar tilkynnti Landsbanki Íslands hf. að ákveðið hefði verið að stofna útibú í Bretlandi.
Febrúar
Hinn 3. febrúar staðfesti alþjóðlega matsfyrirtækið Moody’s Investors Service óbreyttar lánshæfiseinkunnir sínar fyrir
Landsbanka Íslands hf., A3 fyrir langtímaskuldbindingar, P-1 fyrir skammtímaskuldbindingar og C fyrir fjárhagslegan
styrkleika. Horfur um breytingar á matinu voru jákvæðar.
Hinn 10. febrúar hækkaði alþjóðlega matsfyrirtækið Standard & Poor’s lánshæfiseinkunn ríkissjóðs á langtímaskuldbindingum í erlendri mynt úr A+ í AA- og fyrirtækið staðfesti einnig lánshæfiseinkunnina AA+ fyrir langtímaskuldbindingar í íslenskum krónum og A-1+ fyrir skammtímaskuldbindingar í erlendri mynt og íslenskum krónum. Horfur
fyrir matið eru stöðugar. Lánshæfismat Íbúðalánasjóðs var hækkað samsvarandi en þó með neikvæðum horfum
vegna breytinga sem orðið höfðu á stöðu sjóðsins í kjölfar komu banka inn á fasteignalánamarkað, sem leitt hafði
til samdráttar í markaðshlutdeild sjóðsins.
Hinn 17. febrúar var Íslandsbanka hf. veitt leyfi til stofnunar banka af fjármálaráðuneytinu í Lúxemborg. Ráðgert
er að hinn nýi banki taki til starfa á vormánuðum ársins 2005. Tilgangurinn er að víkka út starfsemi útibús bankans
í Lúxemborg.
Hinn 18. febrúar sendi bankastjórn Seðlabanka Íslands greinargerð til ríkisstjórnarinnar í tilefni af verðbólgu umfram
þolmörk í febrúar. Um leið var tilkynnt að bankastjórn hefði ákveðið að hækka vexti bankans í endurhverfum viðskiptum við lánastofnanir um ½ prósentu í 8,75% frá og með 22. febrúar. Aðrir vextir voru einnig hækkaðir um ½
prósentu frá og með 21. febrúar.
Mars
Hinn 7. mars hækkaði alþjóðlega matsfyrirtækið Moody’s Investors Service lánshæfiseinkunn sína fyrir Landsbanka
Íslands hf. vegna langtímaskuldbindinga og innlána úr A3 í A2. Um leið staðfesti fyrirtækið P-1-einkunn vegna
skammtímaskuldbindinga og C-einkunn vegna fjárhagslegs styrkleika. Horfur um breytingar á matinu voru stöðugar.
Hinn 15. mars jók Íslandsbanki hf. hlutafé sitt um rúma 134 milljón hluti að nafnverði. Hinir nýju hlutir voru greiddir
út í formi arðs til þeirra hluthafa sem þess óskuðu á gengi 10,65 kr. á hlut. Skráð hlutafé félagsins á aðallista
Kauphallar Íslands eftir hækkunina nam 13.134.816.315 kr. að nafnverði.
Hinn 16. mars tilkynnti Landsbanki Íslands hf. að gengið hefði verið frá útgáfu víkjandi skuldabréfa að fjárhæð 350
milljónir evra, eða um 28 ma.kr., innan EMTN-fjármögnunarramma bankans. Til eiginfjárþáttar A töldust 150 milljónir evra en afgangurinn til eiginfjárþáttar B.
Hinn 18. mars tilkynnti Straumur Fjárfestingarbanki hf. að gengið hefði verið frá sölu víkjandi skuldabréfa að fjárhæð
5 ma.kr. Um var að ræða fyrstu útgáfu bankans á víkjandi skuldabréfum og töldust þau til eiginfjárþáttar B.
Hinn 22. mars var tilkynnt að bankastjórn Seðlabanka Íslands hefði ákveðið að hækka vexti bankans í endurhverfum
viðskiptum við lánastofnanir um 0,25 prósentur í 9,0% hinn 29. mars. Aðrir vextir hækkuðu hinn 1. apríl, á viðskiptareikningum um 0,5 prósentur og á innstæðum á bindireikningum um 0,25 prósentur.
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Hinn 31. mars var hlutafé Straums Fjárfestingarbanka hf. hækkað um sem nam 700 milljónum króna að nafnverði.
Skráð hlutafé félagsins í Kauphöll Íslands eftir hækkunina var 6,1 ma.kr. að nafnverði. Söluverð hins nýja hlutafjár
var 7 ma.kr.
Apríl
Hinn 1. apríl varð Bolig- og Næringsbanken ASA (BNbank) í Noregi hluti af samstæðuuppgjöri Íslandsbanka hf. í
kjölfar þess að öll skilyrði fyrir kaupum Íslandsbanka á BNbank höfðu verið uppfyllt. Upphaflega gerði Íslandsbanki
hluthöfum BNbank tilboð þann 15. nóvember 2004 um kaup á öllum hlutabréfum í BNbank. Nam kaupverðið 3,3
milljörðum norskra króna, eða um 35 ma.kr. Þann 15. mars var síðasta skilyrðinu um kaupin fullnægt.
Hinn 13. apríl tilkynnti Íslandsbanki hf. að dótturfyrirtæki hans í Lúxemborg, ISB Luxembourg S.A., hefði tekið til
starfa og að útlánastarfsemi útibús Íslandsbanka í Lúxemborg myndi færast til hins nýja banka.
Hinn 18. apríl var hlutafé Landsbanka Íslands hf. hækkað um sem nam 800 milljónum króna að nafnverði. Skráð
hlutafé félagsins eftir hækkunina var 8,9 ma.kr. að nafnverði. Söluverð hins nýja hlutafjár var 11,4 ma.kr.
Hinn 19. apríl seldi Íslandsbanki hf. 66,6% hlutafjár í dótturfélagi sínu Sjóvá hf. til Þáttar eignarhaldsfélags ehf. fyrir
17,5 ma.kr. Við það hvarf tryggingarfélagið úr samstæðuuppgjöri bankans. Eignarhlutur Íslandsbanka í Sjóvá eftir
söluna nam 33,4% hlutafjár.
Maí
Hinn 2. maí var tilkynnt að Seðlabankinn myndi kaupa gjaldeyri fyrir ríkissjóð á innlendum millibankamarkaði,
vegna sérstakrar endurgreiðslu á erlendum lánum ríkissjóðs. Gjaldeyriskaupin fóru fram í áföngum, 20 milljónir
Bandaríkjadala í senn, dagana 12., 17., 19., 23. og 25. maí.
Hinn 10. maí staðfesti alþjóðlega matsfyrirtækið Moody’s Investors Service óbreyttar lánshæfiseinkunnir sínar fyrir
Kaupþing banka hf., A1 fyrir langtímaskuldbindingar, P-1 fyrir skammtímaskuldbindingar og C+ fyrir fjárhagslegan
styrkleika.
Hinn 10. maí lækkaði alþjóðlega matsfyrirtækið Moody’s Investors Service mat sitt á fjárhagslegum styrkleika
Íslandsbanka hf. í C+. Að öðru leyti staðfesti matsfyrirtækið lánshæfiseinkunnir sínar fyrir Íslandsbanka, A1 fyrir
langtímaskuldbindingar og P-1 fyrir skammtímaskuldbindingar. Horfur um breytingar á matinu voru stöðugar.
Júní
Hinn 3. júní var tilkynnt að bankastjórn Seðlabanka Íslands hefði ákveðið að hækka stýrivexti bankans, þ.e. vexti
í endurhverfum viðskiptum við lánastofnanir um 0,50 prósentur í 9,50% hinn 7. júní. Vextir á innstæðubréfum til
einnar viku voru ákveðnir 0,15 prósentum undir stýrivöxtunum og fjárhæðartakmarkanir í vikulegum útboðum
þeirra voru afnumdar. Aðrir vextir bankans hækkuðu hinn 11. júní, vextir á viðskiptareikningum lánastofnana í
bankanum um 0,75 prósentur og daglánavextir bankans um 0,25 prósentur.
Hinn 15. júní tilkynnti Íslandsbanki hf. að gengið hefði verið frá útgáfu víkjandi skuldabréfa að fjárhæð 150 milljónir
evra, eða um 12 milljarða króna. Skuldabréfin teljast til eiginfjárþáttar A í samræmi við reglur um viðbótareiginfjárliði.
Júlí
Hinn 11. júlí tilkynnti Kaupþing banki hf. að öll skilyrði tilboðs Kaupthing Holdings UK Ltd. dótturfélags hans í
Bretlandi í Singer & Friedlander Group PLC. hefðu verið uppfyllt. Í kjölfarið var stefnt að afskráningu hluta í Singer
& Friedlander. Nam tilboðsupphæðin 316 pensum á hlut eða sem svarar til um 547 milljóna punda, um 64,6 ma.kr.,
fyrir alla útgefna hluti í Singer & Friedlander. Mælti stjórn Singer & Friedlander með kaupunum. Kaupþing banki átti
fyrir viðskiptin 19,5% hlutafjár í Singer & Friedlander.
Hinn 12. júlí tilkynnti Seðlabanki Íslands um árlega endurskoðun gengisskráningarvogar krónunnar í ljósi utanríkisviðskipta ársins 2004. Hin nýja vog tók gildi sama dag.
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Hinn 19. júlí staðfesti alþjóðlega matsfyrirtækið Moody’s Investor Service lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs Íslands, Aaa
fyrir langtímaskuldbindingar og P-1 fyrir skammtímaskuldbindingar. Einkunnirnar gilda bæði fyrir erlendar og innlendar skuldbindingar. Horfur eru áfram stöðugar.
Ágúst
Hinn 3. ágúst staðfesti alþjóðlega matsfyrirtækið Fitch Ratings óbreyttar lánshæfiseinkunnir fyrir Landsbanka Íslands
hf., A fyrir langtímaskuldbindingar, F1 fyrir skammtímaskuldbindingar, C í eigin einkunn og 2 í stuðningseinkunn.
Horfur um breytingar á matinu voru stöðugar.
Hinn 4. ágúst staðfesti alþjóðlega matsfyrirtækið Fitch Ratings lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs Íslands, AA- fyrir langtímaskuldbindingar í erlendri mynt, AAA fyrir langtímaskuldbindingar í íslenskum krónum og F1+ fyrir skammtímaskuldbindingar í erlendri mynt. Horfur eru áfram stöðugar.
Hinn 5. ágúst var 98,8% hlutur ríkisins í Landssíma Íslands hf. seldur Skipti ehf. Að Skipti ehf. standa átta aðilar,
Exista ehf. með 45% hlut, Kaupþing banki með 30%, Lífeyrissjóður verslunarmanna með 8,25%, Gildi-lífeyrissjóður
með 8,25%, Sameinaði lífeyrissjóðurinn með 2,25%, Samvinnulífeyrissjóðurinn með 2,25%, MP fjárfestingarbanki
með 2% og Imis ehf. með 2%. Greiðsla kaupverðsins, 66,7 milljarðar króna skyldi miðast við gengisskráningu
Seðlabanka Íslands 27. júlí 2005. Kaupverðið skiptist í eftirfarandi gjaldmiðla: íslenskar krónur: 34.505.550.000,
evrur: 310.000.000 og Bandaríkjadali: 125.000.000. Nýjum eigendum er skylt að uppfylla skilyrði ríkisins er fram
koma í söluskilmálum. Þannig má enginn einn einstakur aðili, skyldir eða tengdir aðilar, eignast stærri hlut í Símanum
en 45% fram að skráningu félagsins á Aðallista í Kauphöll, og ekki minna en 30% af heildarhlutafé félagsins verður,
af hálfu kaupanda, að bjóða almenningi og öðrum fjárfestum til kaups, í síðasta lagi fyrir árslok 2007. Fyrir sama
tíma skal félagið skráð á Aðallista Kauphallarinnar. Eftir þessi viðskipti hefur ríkið dregið sig að öllu leyti út úr samkeppnisrekstri á fjarskiptamarkaði.
Hinn 12. ágúst staðfesti alþjóðlega matsfyrirtækið Moody’s Investor Service óbreyttar lánshæfiseinkunnir fyrir
Landsbanka Íslands hf., A2 fyrir langtímaskuldbindingar, P-1 fyrir skammtímaskuldbindingar og C fyrir fjárhagslegan
styrkleika. Horfur um breytingar á matinu voru stöðugar.
Hinn 17. ágúst var umsókn Lánasjóðs sveitarfélaga um starfsleyfi sem lánafyrirtæki samþykkt af Fjármálaeftirlitinu.
September
Hinn 6. september barst ríkissjóði greiðsla fyrir hlut sinn í Landssíma Íslands hf. frá Skipti ehf. að fjárhæð 66,7
milljarðar króna. Þeim 32,2 milljörðum króna sem greiddir voru í erlendri mynt verður varið til að greiða niður
erlendar skuldir ríkissjóðs. Afgangur söluandvirðisins verður að mestu lagður inn á reikning í Seðlabankanum fram
til ársins 2007. Þeim hluta greiðslunnar sem greiddur verður í íslenskri mynt mun verða varið á eftirfarandi hátt:
15 milljörðum verður varið á árunum 2007 - 2010 til framkvæmda í vegamálum, 18 milljörðum á árunum 2008
- 2012 verður varið til uppbyggingar hátæknisjúkrahúss, 3 milljörðum króna til kaupa á varðskipi og flugvél fyrir
Landhelgisgæsluna, 2,5 milljörðum króna til eflingar nýsköpunar í íslensku efnahagslífi, 2,5 milljörðum króna í fjarskiptasjóð, 1 milljarði króna í framkvæmdir vegna geðfatlaðra, og 1 milljarði króna til nýbyggingar fyrir Stofnun
íslenskra fræða – Árnastofnun.
Hinn 8. september var tilkynnt að Seðlabankinn myndi auka regluleg gjaldeyriskaup sín á innlendum millibankamarkaði fyrir ríkissjóð. Í ljósi bættrar greiðslustöðu ríkissjóðs hefur fjármálaráðherra ákveðið að greiða meira af
erlendum lánum ríkissjóðs en áður var áformað. Frá 12. september munu kaup bankans aukast um 10 milljónir
Bandaríkjadala í viku hverri til viðbótar þeim 2,5 milljónum dala sem hann hefur keypt vikulega það sem af var ári.
Hinn 15. september var nafni Straums Fjárfestingarbanka hf. breytt í Straumur – Burðarás Fjárfestingabanki hf.
Hinn 29. september var tilkynnt að bankastjórn Seðlabanka Íslands hefði ákveðið að hækka stýrivexti bankans, þ.e.
vexti í endurhverfum viðskiptum við lánastofnanir, um 0,75 prósentur í 10,25%. Aðrir vextir Seðlabankans hækkuðu
einnig um 0,75 prósentur. Vextir á innstæðubréfum til 7 daga og vextir í endurhverfum viðskiptum hækkuðu frá og
með 4. október en aðrir vextir hinn 1. október.
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Hinn 30. september var Burðarási hf. skipt og fyrirtækið sameinað annars vegar Straumi – Burðarási Fjárfestingabanka hf. og hins vegar Landsbanka Íslands hf. eftir að öllum skilyrðum um samrunann hafði verið fullnægt samkvæmt samkomulagi frá 1. ágúst. Burðarás var þar með afskráður úr hlutafélagaskrá.
Október
Hinn 1. október var fjárlagafrumvarp fyrir árið 2006 lagt fram. Gert var ráð fyrir 14 ma.kr. tekjuafgangi. Í frumvarpinu var kynnt stefna ríkisstjórnarinnar í ríkisfjármálum fyrir árin 2006 til 2010.
Hinn 3. október fóru fram umræður í framkvæmdastjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um reglulega skýrslu um íslensk
efnahagsmál. Skýrslan fjallar um stöðu og horfur í efnahagsmálum og var samin eftir heimsókn sérfræðinga sjóðsins
hingað til lands í júní sl. Skýrslunni fylgja fjórir viðaukar sem fjalla um peningastefnureglur og verðbólgumarkmið,
áhrif skattalækkana, skuldsetningu fyrirtækja og íbúðalánamarkaðinn. Hinn 14. október var skýrslan birt á heimasíðum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Seðlabanka Íslands.
Hinn 3. október var hlutafé Landsbanka Íslands hf. hækkað um 2.120 milljónir króna að nafnverði. Hlutafjáraukningin var innt af hendi til hluthafa Burðaráss hf. sem hluti endurgjalds fyrir yfirtöku Landsbanka á hluta Burðaráss.
Skráð hlutafé Landsbankans eftir hækkunina nam 11.020.677.803 krónum að nafnverði.
Hinn 3. október var hlutafé Straums – Burðaráss Fjárfestingabanka hf. hækkað um 4.575 milljónir króna að nafnverði. Hlutafjáraukningin var innt af hendi til hluthafa Burðaráss hf. sem hluti endurgjalds fyrir yfirtöku Straums Burðaráss á hluta Burðaráss. Skráð hlutafé félagsins eftir hækkunina var 10.675.747.810 króna að nafnverði.
Hinn 6. október var hlutafé Straums – Burðaráss Fjárfestingabanka hf. lækkað um 316 milljónir króna að nafnverði.
Lækkunin var þáttur af samningi um kaup á hlut Burðaráss Fjárfestingarbanka hf. þar sem kveðið var svo á að hlutir
sem Burðarás átti í Straumi við samrunann skyldu felldir niður og hlutafé lækkað sem því næmi. Skráð hlutafé félagsins eftir lækkunina var 10.359.144.971 krónur að nafnverði.
Hinn 31. október var hlutafé Kaupþings banka hf. hækkað um 3.867.413 króna að nafnverði. Tilgangur hlutafjárhækkunarinnar var að efna kaupréttarsamninga við starfsmenn. Skráð hlutafé félagsins eftir hækkunina var
6.645.530.530 krónur að nafnverði.
Hinn 31. október staðfesti alþjóðlega matsfyrirtækið Standard & Poor‘s lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs á langtímaskuldbindingum í erlendri mynt AA- og AA+ fyrir langtímaskuldbindingar í íslenskum krónum. Um leið staðfesti
fyrirtækið lánshæfiseinkunnina A-1+ fyrir skammtímaskuldbindingar í erlendri mynt og íslenskum krónum. Horfur
um lánshæfismatið eru áfram stöðugar.
Nóvember
Hinn 14. nóvember tilkynnti Landsbanki Íslands hf. að öll skilyrði kaupa á evrópska verðbréfafyrirtækinu Kepler
Equities SA hefðu verið uppfyllt og kaupunum væri lokið. Þar með varð Kepler hluti af samstæðu Landsbankans.
Samtals keypti Landsbankinn 81% hlut í Kepler fyrir 76,1 milljón sterlingspunda, um 5,8 milljarða króna, en mun á
næstu 5 árum kaupa þá hluti sem eftir standa.
Hinn 15. nóvember komst forsendunefnd Alþýðusambands Íslands (ASÍ) og Samtaka atvinnulífsins (SA) vegna endurskoðunar kjarasamninga aðildarfélaga ASÍ og SA að sameiginlegri niðurstöðu um að samningsforsendur gildandi
kjarasamninga hefðu ekki staðist. Jafnframt sömdu þessir aðilar um breytingar á launalið samninganna. Samið var
um að greidd yrði 26.000 kr. eingreiðsla í desember 2005 og jafngildir hún u.þ.b. 0,65% viðbótarhækkun launa í
þrettán mánuði frá desember 2005. Verði kjarasamningum ekki sagt upp við seinni endurskoðun þeirra í nóvember
2006 hækka laun í ársbyrjun 2007 um 0,65% umfram þau 2,25% sem samningurinn frá árinu 2004 kveður á um.
ASÍ og SA gerðu jafnframt með sér samkomulag um meginatriði breytinga á atvinnuleysistryggingum. Samkvæmt
yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar mun hún beita sér fyrir lagasetningu um þær breytingar sem aðilar urðu sammála um og
tryggja fjármögnun þeirra með framlagi úr Atvinnuleysistryggingasjóði (sjá umfjöllun um yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar
hér á eftir). Samkvæmt samkomulagi ASÍ og SA verða atvinnuleysisbætur tekjutengdar en þak verður á upphæð
bóta, 180.000 kr. Gert er ráð fyrir að tekjutengdar bætur greiðist frá tíunda virka degi atvinnuleysis en ekki lengur
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en þrjá mánuði á þriggja ára tímabili. Bótaréttur skal endurnýjast á 24 mánaða tímabili. Jafnframt munu grunnbætur
atvinnuleysistrygginga verða 96.000 kr. við gildistöku laganna á árinu 2006 í stað 93.821 kr. og hækka í takt við
launabreytingar í ársbyrjun 2007.
Hinn 15. nóvember tilkynnti ríkisstjórnin um framlag sitt til að greiða fyrir samkomulagi ASÍ og SA vegna endurskoðunar kjarasamninga. Framlag ríkisstjórnarinnar var fjórþætt: Í fyrsta lagi 100 m.kr. framlag til starfsmenntamála. Í
öðru lagi mun ríkisstjórnin greiða fyrir jöfnun á örorkubyrði milli lífeyrissjóða á samningssviði ASÍ og SA með framlagi
sem svarar til 0,25% af tryggingagjaldi og kemur það til framkvæmda í áföngum á tímabilinu 2007 til 2009. Miðað
við núverandi áætlanir um tekjur af tryggingagjöldum yrði kostnaður vegna breytinganna 1,5 ma.kr. Í þriðja lagi
mun ríkisstjórnin beita sér fyrir því að lög um starfsmannaleigur verði samþykkt fyrir jólahlé Alþingis 2005. Að lokum
hét ríkisstjórnin því að beita sér fyrir lagasetningu um breytingar á greiðslum atvinnuleysisbóta í samræmi við samkomulag milli ASÍ og SA frá 15. nóvember og að tryggja fjármögnun breytinganna með greiðslum úr Atvinnuleysistryggingasjóði.
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 22. nóvember hækkaði alþjóðlega matsfyrirtækið Fitch Ratings lánshæfiseinkunn Íslandsbanka 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 eru stöðugar.
Hinn 22. nóvember gaf alþjóðlega matsfyrirtækið Fitch Ratings í fyrsta sinn út lánshæfiseinkunnir fyrir Kaupþing
banka hf., A fyrir langtímaskuldbindingar, F1 fyrir skammtímaskuldbindingar, B/C fyrir eigin styrkleika (e. individual
ratings) og 2 í stuðningseinkunn. Horfur um breytingar á matinu eru stöðugar.
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
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.
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Hinn 21. desember tilkynnti Landsbanki Íslands hf. að kaupum á Merrion Capital Group Limited væri lokið eftir að
skilyrðum kaupsamningsins 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.
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