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Mars 2004
Hinn 7. mars voru undirritaðir kjarasamningar
Starfsgreinasambandsins og Flóabandalagsins
(aðildarfélaga Starfsgreinasambandsins við Faxaflóa)
við SA. Samningarnir gilda til 31. desember 2007.
Heildarkostnaður launagreiðenda á samningstíman-
um er áætlaður 15,1% eða 3,6% að meðaltali á ári.
Samið var um að ný launatafla tæki gildi og ýmiss
konar bónus- og álagsgreiðslur yrðu felldar inn í
taxtakaup árin 2004 og 2006. Í tengslum við breyt-
ingar á launatöflu var samið um sveigjanlegri vinnu-
tíma í einstökum starfsgreinum eða vinnustöðum.
Ennfremur var samið um að framlag atvinnurekenda
í lífeyrissjóð ykist á samningstímabilinu úr 6% í 8%. 

Forsendur kjarasamninganna eru að verðlag
þróist í takt við verðbólgumarkmið Seðlabanka
Íslands og að kostnaðarhækkanir samningsins verði
almennt stefnumarkandi fyrir aðra samninga á vinnu-
markaði. Tvisvar á samningstímanum, árin 2005 og
2006, metur sérstök nefnd skipuð fulltrúum ASÍ og
SA hvort samningsforsendur hafi staðist. Í tengslum
við undirskrift kjarasamninga Starfsgreinasambands-
ins lofaði ríkisstjórnin að beita sér fyrir lækkun trygg-
ingagjalds um 0,45% árið 2007 til að draga úr
kostnaðaráhrifum samningsins fyrir atvinnurekendur.
Samið var um að atvinnuleysisbætur hækki um 3,6%
umfram lágmarkstekjur á samningstímanum og að
fjármögnun starfsmenntasjóða verði tryggð til loka
samningstímans. Kostnaður ríkissjóðs vegna þessa
hefur verið metinn 2½ ma.kr.

Hinn 12. mars var hlutafé Íslandsbanka hf. lækkað
um 500 m.kr. að nafnvirði. Skráð hlutafé félagsins,
eftir lækkun, var því 10 ma.kr. að nafnvirði.

Hinn 17. mars fór fram útboð hjá Lánasýslu ríkisins
á nýjum flokki óverðtryggðra ríkisbréfa. Þetta var
flokkur ríkisbréfa, RIKB 10 0317, með lokagjald-
daga 17. mars 2010. Skuldabréfin eru með vaxta-
greiðslufyrirkomulagi og greiðast vextir eftir á, einu

sinni á ári. Ársvextir eru 7,00%. Á lokagjalddaga
greiðist síðasta vaxtagreiðslan ásamt nafnverði bréfs-
ins.

Hinn 17. mars sl. var tilkynnt að Íslandsbanki hf.
hefði selt 75% eignarhlut í breska einkabankanum
R. Raphael & Sons plc í Bretlandi. Eftir söluna mun
bankinn því eiga 25% í Raphael & Sons, sem er því
ekki lengur dótturfélag í reikningum bankans. Kaup-
andinn er Lenlyn Holdings plc. Í tilkynningunni kom
fram að söluverð R. Raphael & Sons plc hafi verið í
samræmi við bókfært virði í reikningum bankans og
salan hefði því haft óveruleg áhrif á rekstur og efna-
hag Íslandsbanka hf.

Hinn 12. mars jók Landsbanki Íslands hf. hlutafé sitt
um 600 m.kr. að nafnvirði. Skráð hlutafé félagsins
eftir hækkun var 8,1 ma.kr. að nafnverði. Gengi í
viðskiptunum var 7,6 og hækkaði því eigið fé bank-
ans um 4.560 m.kr. við söluna. Miðað við niðurstöðu
ársreiknings 2003 og að viðbættu söluverði hlutafjár-
aukningarinnar varð eigið fé Landsbankans tæpir 27
milljarðar kr. Lögbundið eiginfjárhlutfall bankans
varð því ríflega 11% eftir þessa hlutafjáraukningu og
þar af rúmlega 8% í eiginfjárþætti A.

Apríl 2004
Hinn 5. apríl var tilkynnt að fjármálaráðuneytið hefði
óskað eftir því við Lánasýslu ríkisins að útgáfumagn
spariskírteina ríkissjóðs í flokknum RIKS 15 1001
yrði aukið um 3.434.428.436 kr. að nafnverði 6. apr-
íl. Þetta var gert í tengslum við uppgjör lífeyrisskuld-
bindingar vegna samreksturs ríkissjóðs og Reykja-
víkurborgar. 

Hinn 5. apríl gerðu ríkissjóður og Reykjavíkurborg
samkomulag um lífeyrisskuldbindingar stofnana sem
þau reka saman. Ríkissjóður greiðir borgarsjóði 2,9
ma.kr., auk þess sem stefnt er að árlegu uppgjöri
skuldbindinga milli ríkis og borgar, eftir því sem þær
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falla til. Gert hafði verið ráð fyrir þessum skuldbind-
ingum við fyrri uppgjör ríkissjóðs. Því fylgir henni
engin gjaldfærsla í ríkisreikningi ársins.

Hinn 5. apríl tók alþjóðlega uppgjörsfyrirtækið
Clearstream Banking Luxembourg upp skráningu á
íslenskum skuldabréfum. Samkvæmt tilkynningu
verða skráðir helstu flokkar húsbréfa, húsnæðisbréfa,
ríkisbréfa og spariskírteina ríkissjóðs.

Hinn 8. apríl var gerður nýr heildarkjarasamningur
aðildarfélaga Starfsgreinasambandsins við ríkið.
Samningurinn gildir til 31. mars árið 2008.
Kostnaðarhækkun launagreiðslna er 20,4% á samn-
ingstímanum, eða 4,7% að meðaltali á ári. Þetta er
meiri kostnaður en í kjarasamningum landssambanda
ASÍ og SA og stafar af því að mótframlag ríkisins
vegna félagsmanna Starfsgreinasambandsins verður
hækkað úr 6% í 11,5%, til jafns við það sem greitt er
vegna annarra starfsmanna ríkisins.

Hinn 10. apríl kom til innlausnar flokkur spariskír-
teina RIKS 04 0410 að fjárhæð um 5 ma.kr.

Hinn 11. apríl afþökkuðu Decode Genetics 20 millj-
arða króna ríkisábyrgð, sem fjármálaráðherra hafði
fengið heimild Alþingis til að veita. Þessi ábyrgðar-
veiting hafði verið í skoðun hjá Eftirlitsstofnun
EFTA. Í kjölfarið dró ríkisstjórnin til baka beiðni sína
til eftirlitsstofnunarinnar um slíka skoðun.

Meirihluti landssambanda ASÍ lauk við gerð kjara-
samninga við SA seinni hluta apríl. Rafiðnaðarsam-
band Íslands undirritaði samning við SA 15. apríl,
Landssamband íslenskra verslunarmanna og
Verslunarmannafélag Reykjavíkur 21. apríl, Matvís,
matvæla- og veitingasamband Íslands 24. apríl og
Samiðn, samband iðnfélaga þann 29. apríl. Samning-

arnir gilda allir til 31. desember 2007 og eru
kostnaðaráhrif þeirra svipuð og í kjarasamningi
Starfsgreinasambandsins og SA, þótt útfærsla ein-
stakra atriða sé mismunandi.

Maí 2004
Hinn 4. maí fékk Straumur Fjárfestingarbanki hf.
leyfi til miðlunar verðbréfa.

Hinn 6. maí var tilkynnt að bankastjórn Seðlabanka
Íslands hefði ákveðið að hækka stýrivexti bankans,
þ.e. vexti í endurhverfum viðskiptum við lánastofn-
anir, um 0,2 prósentur í 5,5% hinn 11. maí. Aðrir
vextir bankans voru einnig hækkaðir um 0,2 prósent-
ur 11. maí.

Hinn 11. maí voru undirritaðir hjá Lánasýslu ríkisins
samningar í tengslum við útgáfu ríkisskuldabréfa og
viðskiptavakt á eftirmarkaði. Frá 1. júní 2004 hafa
sex aðilar heimild til þess að kalla sig „Aðalmiðlara
með ríkisskuldabréf“. Þeir aðilar eru: Íslandsbanki,
KB banki, Landsbanki Íslands, MP Fjárfestingar-
banki, Sparisjóðabanki Íslands og Sparisjóður
Reykjavíkur og nágrennis.

Hinn 13. maí var tilkynnt að Íbúðalánasjóður hefði
samið við Deutsche Bank AG í London um að starfa
sem ráðgjafi og umsjónaraðili við endurskipulagn-
ingu markflokka húsbréfa.

Hinn 19. maí var tilkynnt að bankastjórn Seðlabanka
Íslands hefði breytt reglum um viðskipti bindiskyldra
lánastofnana við bankann. Í breytingunni fólst að
samningstími sem gilti um reglulegar markaðs-
aðgerðir bankans, þ.e. endurhverf viðskipti og sölu
innstæðubréfa, styttist úr 14 dögum í 7 daga frá og
með 1. júní.


