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Samantekt
Eftirfarandi umsögn er unnin fyrir Fjárlaganefnd Alþingis um nýja lcesave samninginn sem áritaöur hefur verið af 
samningamönnum og bíður umfjöiiunar Alþingis. í umsögninni er lagt mat á áhœ tfuþœ tti samningsins og áhrif 
hans á greiðsluhœfi og skuldaþol ríkissjóðs. Þessir áhœttuþœttir eru m.a. vaxtakjör, gengisáhœíta, áœtlaður 
vöxtur landsframleiðslu, áœtiaður vöru- og þjónustujöfnuður, áœílaður útflutningur framleiðslu, 
endurfjármögnun skulda o.fi. Settar eru fram nokkrar sviösmyndir og greiðslugeta þjóðarbúsins metið út frá 
þeim.

Umsamdar kröfur í samningunum eru annarsvegar allt að 2.350 milljónir punda til Bretlands og 1.329 milljónir 
evra til Hollands. Þessar fjárhœðir jafngilda samtals 674 milljöröum íslenskra króna miðaö við gengi krónunnar 
gagnvart þessum myntum þann 22. apríl 2009. Krónan hefur styrkst síðan þá og nemur fjárhœðin nú um 624 
milljörðum króna. Mögulega gceti þessi upphœð verið lœgri og numið um 659 milijörðum króna miðað við 
sömu dagssetningu og miðað við gengið nú um 610 milljarðar króna. Breytingar á gengi krónu hafa því mikil 
áhrif á þá krónufjárhœð sem þarf að greiða ef samningurinn verður samþykktur á Alþingi og því er innifalin 
gengisáhœtta af þessum hluta samningsins.

Tryggingasjóður innstœðueigenda og fjártesta (TIF) er sá aðili sem kröfunni er beint að. Ríkissjóður er hinsvegar 
ábyrgur fyrir eftirstöðvum höfuðstóls samningsins í lok júní 2016 ásamt vaxtagreiðslum á tímabilinu. TIF er með 
forgangskröfu fyrir rúmu 51% af endurheimtum í þrotabú Landsbankans. TIF fœr greitt úr þrotabúinu allt að 674 
milSjarða króna viö fuliar endurheimtur. Áœflað endurheimtuhlutfall miðað við gengi á endurheimtum þann 30. 
september 2010 og gengi forgangskrafna þann 22. opríl 2009 var 86%. Sem hlutfal! áœtlaðra endurheimta á 
virði erlendu krafnanna er það um 93%. Það þýðir að um 93% nást uppí kröfur Breta og Holiendinga miðað við 
núverandi gengi.

Nýi samningurinn er á margan hátt hagstœðari en sá eidri. Þaö sem skiptir eflaust mestu máli í efnahagslegu 
tiiiiti er að vaxtaprósenta skuldbindinga hefur iœkkað úr 5,5% í 3,2% að meðaltali fram ti! ioka júní 2016. 
Jafnframt falla vextir ekki á skuídbindinguna fyrr en 1. október 2009 í stað 1. janúar 2009 skv. fyrri samningi. 
Vaxtakostnaður nýja samningsins verður því mun lœgri.

Innifalin í samningnum er áhœtta sem snýr aö mestu að veikingu á gengi krónunnar og tœgra 
endurheimtuhlutfalli úr þrotabúi Landsbankans. Einnig hefði það neikvœð áhrif ef afgangur af vöru- og 
þjónustujöfnuði lcekkaöi mikið því þá þyrfti að fjármagna stcerri hluta kostnaðar af samningnum með lántökum. 
í nýja samningnum eru efnahagsiegír fyrirvarar sem verja ríkissjóð gagnvart þungum greiðslum og veita því visst 
skjól gagnvart neikvœðri þróun í uppgjöri samningsins. Slíkt skjól getur verið afar þýðingamíkið taki það lengri 
tíma en vonir standa íil að komast aftur upp úr efnahagstcegð.

! nýja samkomulaginu er að finna skilyrði sem gœti veitf TIF aukinn forgang umfram aðra kröfuhafa. Líkiegt er 
að TIF muni sœkjast eftir þessum aukna forgangi. Ef það gengi eftír þá fengi TIF greitt út úr þrotabúinu á undan 
öðrum. Það gœti jafnvel leitt til þess að endanleg niðurstaða yröi sú oð TIF fengi meira greitt úr þrotabúinu en 
hann þyrfti að greiða Bretum og Hollendingum miðað við núverandi gengi krónunnar.
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1 Inngangur
Nýtt lcesave samkomulag hefur veriö áritaö af samninganefndum og bíður umrœðu á Alþingi. Á margan háft 
er þetta samkomulag mun hagstœðara en fyrri samningur og munar þar mest um lœgri vexti og vaxtafrís fram 
til 1. október 2009. Áfram er þó tii staðar veruieg gengisáhœtta af samningnum, en hagkvœmari efnahagslegir 
fyrlrvarar en í fyrri samningi takmarka þá áhœttu að hluta. Ekki er lengur um iánasamning að rœöa heldur 
samkomulag sem felur í sér að ríkissjoður ber ábyrgð á eftirstöðum samningsins f iok júní 201 ó og öllum 
vaxtagreiðslum.

Mikil óvissa ríkir áfram í efnahagsmálum þjóðarinnar og mun vœntanlega gera áfram meðan endurreisn eftir 
efnahagsáfaílið stendur yfir. Veruleg óvissa ríkir áfram um erlenda eigna- og skuidastöðu þjóðarinnar og þróun 
hennar á ncestu árum. bróun gengis krónunnar er einnig háö mikiili óvissu m.a. ef gjaldeyrishöftum yröi aflétt í 
hratt. Fjárfestingar hafa fafist og geta tafist áfram en aö mati IFS verða þœr drifkraftur hagvaxtar á nœstu 
árum. Vegna alls þessa og margra annarra þátta er erfitt að meta nákvœmlega áhrif nýja lcesave 
samkomulagsins á skuldastööu og efnahagslíf þjóöarinnar. Mestar líkur eru á aö samkomuiagið þurfi ekki að 
vera erfiður baggi að bera til lengdar og núverandi afgangur af vöru- og þjónustujöfnuöi œtti að duga vel til 
að standa undir vaxtakostnaði. Ef gengi krónunnar veíkist hinsvegar mikið og/eöa endurheimtur úr þrotabúi 
Landsbankans lœkka verulega t.d. vegna annars efnahagshruns þá gœti samningurinn orðið meira 
íþyngjandi, a.m.k. tímabundið.

Ýmsir hagfrœðingar hafa fullyrt aö ekki sé ástœöa til að óttast að skuldastaða þjóðarinnar eöa ríkisins sé svo 
slcem að tii greiðslufaíls geti komið. í sumum tilfellum byggir þeirra mat á því aö til séu lönd meö svipað eða 
jafnvel hœrra hiutfall erlendra skulda. Við vörum við þessari tegund af samanburðargreiningu. Líta þarf á hvert 
tilfeíii fyrir sig, greina vaxtabyröí og leggja mat á mögulegt innflœðí af gjaldeyri. Hvaö varöar möguleikann á 
greiöslufalli þá er ekki hœgt að reikna nákvœmlega út hversu miklar erlendar skuldir þjóöir eöa ríkistjórnir geta 
ráðið við. Er það bœði út af óvissu um framtíöina og einnig vegna þess að ákvöröun um nauðasamninga er 
pólitísk ákvörðun byggð á mati um hvort hœgt sé að leggja meiri álögur á þegna þjóðarinnar. Mat á því hve 
miklar erlendar skuldir rtki þoiir er einníg háð mati kröfuhafa á efnahagsstefnu og stjórnmálaiegum stöðugleika 
viðkomandi ríkis.

Skuldastaöa þjóðarinnar er enn mjög há í alþjóðlegum samanburðl. Mikilvœgt er að lœkka hana sem mest og 
sem fyrst. Áframhaldandi afgangur af vöru- og þjónustujöfnuöi er mikiivœgur þáttur í því. Enn meiri ástceöa er 
þó til að viðhalda sem mesfum afgangi vegna þess kostnaðar sem lcesave samningurinn felur í sér þrátt fyrir 
mun hagstœðari samnlng en áður.

Niðurstaða okkar er að nýja samkomuiagið sé mun hagstceðara en fyrri samningur og að ekki muni reyna á 
fyrirvara nema í þeim tilvikum aö veruleg breyting verði til hins verra í efnahagslegu tilliti með filheyrandi 
gengisveikingu krónunnar og/eöa mun lœgri endurheimtum úr þrotabút Landsbankans. Verði þaö raunin mun 
reyna á fyrirvarana og að þeir mildi verulega áhrif á greiðsluhcefi þjóðarbúsins.
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2 Samningurinn
í janúar 2010 var ákveðið með samkomulagi allra flokka á Alþingi aö hefja á ný samningaviðrœður við bresk 
og hoílensk stjárnvöld vegna ícesave-reikninga Landsbankans. Þœr viðrœður skiluöu sér í nýjum samningum 
sem áritaðir voru í London 8. desember 2010. Auk íslenskra, breskra og hollenskra stjárnvalda er Tryggingasjóður 
innstœðueigenda og fjárfesta (TIF) aðiii að samningnum. Samningar verða ekki endaniega undirritaöir fyrr en 
þeir hafa verið samþykktir af Alþingi.

2.1 Helstu atridi samningsins er varða umsögn þessa

Þcer upphœðir sem TIF skuldbindur sig til að endurgreiða breskum og holienskum stjórnvöldum er fjárhœð allt 
að 2,350 milijarðar punda vegna innstœðna í Bretlandi annars vegar og hinsvegar ailt aö 1,329 milljarðar evra 
vegna innstœðna í Hoilandi. Þessar fjárhœðir þarf að greiða í erlendri mynt og rœðst því endanlegt upphœö 
þeirra í íslenskum krónum ekki fyrr en þœr eru uppgreiddar. Upphœðirnar ti! samans jafngilda 674 mö. kr. miöað 
við söiugengi 22. aprí! 2009 og miðast krafa TIF í bú Landsbankans því viö þá upphœö í krónum. Skuidbindingin 
er því í eriendum myntum en kröfur í íslenskum krónum. Sökum þessa getur verið um veruiega gengisáhcettu aö 
rœöa af samningnum og veröur vikiö nánar að því síðar.

Talið er að höfuðstóll framseldra krafna frá Bretum og Hollendingum verði nokkru lœgri en hámarkið, 674 ma. 
kr„ eða 659 ma. kr. miðað við sama gengi þann 22. apríí 2009. Það er því hagstœtí fyrir T!F sem því nemur.

Áœtiað endurheimtuhlutfail forgangskrafna í bú Landsbankans er um 86% miðað við gengi 30. september 
2010. Þar er hiutfallið reiknað út frá forgangskröfum á gengi 22. april 2009 en endurheimtum á gengi 30. 
september 2010. Ef hlutfalliö er hinsvegar reiknaö þannig að forgangskröfur séu reiknaðar upp miðaö við sama 
dag og endurheimtur, eða á gengi 30. september 2010, þá hœkkar endurheimtuhlutfaiiiö í 93,7% og jafnvei 
enn hœrra, eöa í 95,7%, ef höfuðstólí framseldra krafna verður 659 ma. kr. i staö 674 ma.kr. miðaö viö gengi 22. 
apríl 2009.

Jafnstöðuákvœði samningsins feiur í sér jafnrœði forgangskröfuhafa við úthiutun úr búi Landsbankans og fá 
þeir því greitt í jöfnum hiutfölium upp í sínar kröfur. Hiutfall TIF af forgangskröfum er 51,26%. Samkvœmt 
viöaukasamningi frá 19. október 2009 er þó einnig gert ráð fyrir að TIF geti látið reyna á það fyrir íslenskum 
dómstólum hvort kröfur sjóösins viö úthiufun eigna úr búi Landsbankans hafi sérstakan forgang umfram kröfur 
annarra aðiia vegna sömu innstœða. Jafnframf er gert ráð fyrir aö slitastjórn Landsbankans gefi ákveðið að 
veita siíkum kröfum sérstakan forgang og hefur þaö sömu áhrif ef þeirri ákvörðun er ekki skotiö til dómstóla.

Eöli málsins samkvœmt mundi skipta máli fyrir kostnað ríkísins af samningnum hvorf TIF nyti forgangs eða ekki 
umfram aöra forgangskröfuhafa. Inngreiðslur bœrust hraðar og áhœtta ríkissjóðs minnkaði. Jafnvel gœti komið 
upp sú staða aö krafa TiF í þrotabúið nœmi hœrri fjárhœö en skuldbindingin fii Breta og Hoilendinga. Nánar 
verður vikið að því síðar.

Samkvœmt samningnum ber ríkissjóður ábyrgð á eftirstöðvum samningsins þann 30. júní 2016 sem og öllum 
vaxfagreiðsium.

2.2 Vextír

Vextir þessa samnings eru verulega hagstceðari en fyrri samnings. Vaxtakjör taka mið af fjármögnunarkostnaði 
hvors ríkis um síg og eru 3.3% í pundum en 3,0% í evrum. Vextirnir eru fasfir tii 30. júní 2016 og reiknast frá 1. 
október 2009. Vegið meðalfai vaxta á samningsupphœð er 3,2%. Vextirnir eru ekki þeir sömu vegna þess að 
Hoilendingar gátu fjármagnað sig á betri kjörum en Bretar þegar hámarkstrygging innstceöueigenda lcesave 
var greidd úf. Fyrri samningur geröi ráð fyrir föstum 5,5% fastir vöxtum, sem reiknast skyidu frá 1. janúar 2009.

Nýi samningurinn ber íöluvert iœgri vexti en sá eldri eins og fram hefur komið. Vegna vaxfafrísins sem nýi' 
samningurinn hefur (til 1. október 2009 eða 9 mánuði) þarf að leiðrétta vegna meðalvexti samningsins miöað 
við tímabiliö sem gamli samningurinn ber vexti, eða frá 1. janúar 2009, tii að vaxtakjör séu samanburöarhœf. 
Vegið meðaltal vaxtanna í nýja samningnum verður því um 2,62% samkvœmt útreikningum IFS Greiningar.

ÍFS -  lcesave
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2.3 Ákvœdi samningsins eftir 30. júní 2016

Eftir 30. júní 2016 breyfisf vaxfaviömiö og vexfir munu faka miö af CIRR-vöxfum (Commercial inferesf reference 
rate) OECD í pundum og evrum á eftirstöövar eins og þœr voru 16. júní 2016. CIRR vextir jafngilda útreiknaðri 
ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa viökomandi ríkis, meö samsvarandi endurgreiöslutíma, aö viðbœttu 1% álagi.

Efnahagslegir fyrin/arar samningsins eftir áriö 2016 eru tvíþœttir. Verði eftirstöövar endurgreiöslnanna undir 45 
mö. kr. 30. júní 2016 er ríkissjóöi ísiands gert að greiða upphœðina innan árs. Veröi upphœöin hœrri iengist 
endurgreiðslutímabiíið um eitt ár fyrir hverja 10 ma. kr. sem eftir sfanda. Eftir árið 2016 fara árlegar greiðslur 
íslenska ríkisins ekki yfir 5% af fekjum þess miöað við áriö á undan. Árlegar greiösíur mega heldur ekki fara yfir 
1,3% af VLF ársins á undan og gildir þaö þak sem er iœgra.
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3 Mat á nýjum samnlngi
Nýr samningur er á margan hátt hagstœðari og sanngj'arnari en fyrri samningur. Varðandi þessa umsögn 
munar mestu um lœgri vexti og vaxtafrí tram til 1. október 2009 auk ákvœða um árlegar hámarksgreiðslur eftir 
30. júní 2016. Áhœtta samningsins er hinsvegar áfram veruleg ef efnahagsaðstœður hér á landi og eriendis 
þróast neikvœtt. bar skiptir áfram mestu möguleg gengisáhœtta og lœgri endurheimtur úr þrotabúi 
Landsbankans.

3.1 Mat á vœntur kostnaði míðað vlð núverandi efnahagsforsendur

í nýja samningnum er áœtfaður kostnaður ríkisins nœr 48 mö. kr. og skýrist munurinn fyrst og fremst af lœgri 
vaxtaprósentu og að vextir byrja að reiknast ofan á höfuðstól frá 1. október 2009 en ekki 1. janúar 2009 eins og í 
þeim eldri. Einnig breytir styrking krónunnar undanfarna mánuði mikíu til batnaðar. Núvirtur kostnaður ríkisins á 
nýja samningnum er um 45 ma. kr. miðað við 3,2% vexti. Ávöxtun TIF á eignum gamla Landsbankans hefur 
komið tii frádráttar kostnaðar ríkisins. Ef ávöxtun TIF á eignunum veröur engin á þessum tíma má ácetla aö 
kostnaður ríkisins veröi um 84 ma. kr. og núvirði kostnaðarins vœri þá um 76 ma. kr. Helstu áhœ ttuþœttir nýja 
samningsins snúa að gjaldeyrisáhœftu og óvissu um endurheimtur úr þrotabúi Landsbankans en þeir voru 
einnig til staðar í þeim eldri.

Samkvœmt mati iFS Greinhgar á eldrí samningnum hefðu endanleg gjöld, sem fallið heföu á ríkissjóð árið 2016 
miðaö viö 100% endurheimtur úr Landsbankanum, numið um 278 mÖ. kr. aö nafnvirði og 191 mö. kr. að núvirði 
áriö 2009. Miðað við 80% endurheimtur voru samsvarandi upphœðir 435 ma. kr. og 305 ma. kr.

EF TÍF nýtir sér möguleikann á að óska eftir eða ieita til dómsstóla varðandi aukinn forgang fyrir sínar kröfur og ef 
því máli lyki þannig að slíkur forgangur fengist, þá myndi vœntur kostnaöur breytast veruiega og í stað 
kostnaðar yröi eftir afgangur þegar búið vœri að gera upp viö bresku og hoilensku tryggingasjóðina. Sú 
upphœð nœmi um 64 ma. kr. að nafnvirði miöaö viö 100% heimtur sem ailar líkur eru á náist í því tilviki.

Áœtlaöur kostnaður nýja samningsins er því verulega lœgri en fyrri samnings, Áhrif á helstu hagstœrðir eru því 
samsvarandi jákvœö og í raun hcegt aö bera saman við afleiðingar aflabrests t.d. loðnuveiðar í nokkur ár. Á 
hinn bóginn geta aðstceður breyst hratt í efnahagsmálum þjóðarinnar og helstu viðskiptaþjóðum s.s. vegna 
hamfara, hryöjuverka, stríðsátaka eða efnahagskreppu sem gœti feitt af sér mun hœrri kostnaöar vegna 
mögulegrar gengisveikningu íslensku krónunnar og/eöa verulega iœkkandi endurheimtuhlutfails úr þrotabúi 
Landsbankans.

3.2 M at á vaxtakjörum

Eins og fram hefur komið eru núverandi vaxtakjör mun hagstceðari en í eidri samningi. Þessi vaxfakjör eru 
nokkuö hagstœð miðað við CDS álag til 5 ára á ísland sem nú er um 2,8% og nýlegri fjármögnun Landsvirkjunar 
sem var einnig til 5 ára og með 5,0% föstu vaxtaálagi. Fjármögnunarkjör Landsvirkjunar á erlendum 
skuidabréfamarkaði hafa verið mjög nálœgt kjörum ísienska ríkisins.

Til að meta gœði vaxtakjara, þ.e. hvort þau séu há eða lág, þá þarf annarsvegar að bera þau saman við 
vaxtaferil (e. Euro-swap) með samsvarandi meöallíftíma (e. duration) til einföldunar og hins vegar við það álag 
sem samsvarandi iántakendur eru aö fá. Erfíff er að reikna nákvœman meðailíftíma á þennan samning vegna 
óvissu um greiðslu en áœttaður endurheimtuferiil úr Landsbankanum getur gefið góða vísbendingu. Tafla 1 
sýnir áœ tlaðar endurgreiðslur úr þrotabúi Landsbankans. Meðallíftími samkvœmt þessari áœtlun er 3,1 ár. 
Mynd 1 sýnir vaxtaferil evru og punds (GBP). Miðað við núverandi vaxtaferil eru því grunnvextir evru um 1,7% og 
GBPum 1,8%.

Tafía 1: Áœtlaður endurgreiðsiuferill

_Ár________________2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Samtais

Án forgangs 228.456 71.779 27.630 64.076 64.076 75.875 29.262 29.262 590.416
Með forgangi 445.334 139.921 53.860 34.885_________________________________ 674.000

IFS -  icesave
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Mynd 1: Vaxtaferlar evru og punds.

Mafkaðsvextlr í evrum Markaðsvextir í pundum

Tímatengd
“ 4 .1 .2 0 0 8  — ” 2 2 , 12 .2 00 9  4 .1 .2 0 1 1

Tlmalangd 
•22.i2.2009 •

Heimild: Bloomberg og IFS Greining

Ofan á grunnvexti bœtist vaxtaóíag sem hœgt er aö bera saman viö vaxtakjör samningsins, 3,3% og 3,0%. 
íslenska ríkið hefur ekki farið í fjarmögnun á erlendum mörkuðum undanfarin ár nema vegna fjármögnunar frá 
Aiþjóðagjaldeyrissjóðnum, Norðurlöndum og Öðrum vinaþjóðum. Kjör á þeim lánum endurspegla ekki eðlileg 
markaðskjör og því erfitt að nota þau til samanburðar. Vœníegra er að líta til vaxtaálags í nýiegri fjármögnun 
Landsvirkjunar eða skuidatryggingarálagsins (CDS). Mynd 2 sýnir þróun CDS álagsins frá 2008 og er það nú um 
2,8% eins og áður sagði. Vœntir fastir vextir á markaði í fjármögnun til 5 ára vœru því að öðru óbreyttu nálœgt 
4,5% í evrum og 4,6% í pundum. Samkvœmt þessu er því hœgt að fœra rök fyrir því að vaxtakjör samningsins 
séu verulega hagstœð miðað við vcent markaðskjör um þessar mundir.

AAynd 2: Skuldatryggingaráiag (CDS) á 5 ára skuldabréfum ríkissjóöa

— Meöaltal Evrópu --------ísia nd

Heimild: Bloomberg og IFS Greining

Möguleiki er á að ekkí verðt búið að greiða upp alla skuidbindingu gagnvart Bretum og Hoilendingum í lok júní 
2016 og breytast þá vaxtakjör yfír í svonefnda CiRR vexti eins og áður sagði. Þeir vextir miðast við ávöxtun 
ríkisskuldabréfa að viðbœtfu 1% vaxtaálagi. Með sömu forsendum má segja að þeir vextir séu hagstœðir 
miðað við núverandi aðstœður því mismunur á CDS álagi íslands og Bretiands og Hollands er meir en sem 
nemur þessu \%. Mynd 3 sýnir þróun CiRR vaxta undanfarin ár.
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Mynd 3: CIRR vextir OECD fyrir evru skuldir.

2001 2002 200ð 200-1 2035 2004 2007 2006 200? 2010

 ....   C!ftRvenHftÓns!ími>8,5áf —    CIRR vexllf lónstíml < S ór

Heimiid: Bioomberg og iFS Greining

Veröi níðurstaðan sú að ekkí verði búið að greiða samninginn upp að fullu fyrir lok júní 2016 þá rœður 
vaxtaþróun á mörkuöum hvaöa kjör taka við af föstu vöxtunum. í því felst viss áhcetta, en eðiileg, og hefur hún 
sömu áhrif á aðrar vaxtaberandi skuldbindingar ríkíssjóðs með breytiiegum vaxtakjörum. Tafla 2 sýnir nœmni 
vaxtakostnaðar við mismunandi vöxtum ef gert er ráð fyrir því aö höfuðstóil eftirstöðva samningsins sé tcepir
52,5 ma. kr. í lok júní 2016. Samkvœmt samningunum þarf ríkissjóður að greiða þessa upphœö á tveimur árum 
og greiða ársfjórðungsiega vexti. Vaxtakostnaður ríkissjóðs eykst eða minnkar um 25% við hverja 
prósentubreytingu á CIRR vöxtum miðaö við að engar gengisbreytingar í erlendum gjaldmiðlum verði á 
þessum tíma.

Tafla 2: Nœmni vaxtakostnaðar

CIRR vextir 2,3% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 15,0%
Vaxtakostnaður (tna. Kr..) . 1,4 1,8 ■2,5 2,9 3,5 4.Ö 4,6 5,1 5,7 8.4
Kostnaöarbreyting frá 4% CIRR -42% -25% 0% 25% 49% 73% 97% 121% 145% 261%

3.3 Mat á gengísáhœttu

Sú gengisáhœtta sem var f fyrri samningi er áfram til staðar í þessum samningi. KrÖfur TIF voru seftar fram í 
íslenskum krónum miðað við skráð gengi þann 22. apríl 2009. í því felst að TIF fœr að hámarki 674 milljarða 
króna óháð gengisþróun. Skuldir vegna ícesave samningsins eru htnsvegar í pundum og evrum.

Mynd 4 sýnir genglsáhœttu lcesave samningsins. Endurheimtuhiutfall m.v. forgangskröfur var metið 86% þann 
30. september s.l Ef endurheimfur hcekka eöa lcekka í eriendri mynt talið þá breytist fjárhœðin eins og grœni 
og appeísínuguli feriilin sýna. Vegna þess að endurheimtuhlutfali er reiknað miðað við forgangskröfur í 
íslenskum krónum munar mestu um breytingar á gengi krónunnar. Þá breytist það eftir gildi gengisvísitölu, sem 
sýnt er á lárétta ásnum, miðað við að innbyrðis gengi eriendu myntanna haldisf óbreytt.
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Mynd 4: Gengisáhœtta lcesave samningsins

Endurheimt fjárhæð úr þrotabúi

Genglsvfsltala

•“" “ NCiverandimat ® Nú 5% lakari *>»™*5%betri »  Áætí 22 .4.09

Gengi krónunnar hefur styrkst undanfarna mónuði og er hún nú sterkari en í lok árs 2009. Það er jákvœtt fyrir 
samninginn. Ef gengi krónunnar veikist hinsvegar hcekkar vírði skuidbindinganna í ísienskum krónum talið, en 
nokkurskonar þak hefur myndast þar eð hlutfall TIF af endurheimtum úr þrotabúi Landsbankans verða ekki 
haerri en 674 ma.kr. óháð gengi. Mynd 5 sýnir betur þetta samhengi um áhrif gengisþróunar á höfuðstót 
skuldbindinga og krafna TIF varðandi samkomuiagið.

Þann 30. september síðastliðinn hafði þessi upphœð lœkkað í um 631 ma.kr. og hefur verið nánast óbreytt þar 
til núna í janúar. Á sama tíma hafa vœntar endurheimtur lœkkað nánast hlutfaiislega þar sem eignir 
Landsbankans eru að stórum hiuta i eriendum gjaldmiðlum (91,5%). Á meðan ekki nœst að greiða allar 
forgangskröfur œtti veiking krónunnar að hafa þau áhrif að hœrra hlutfaíl af kröfum TÍF fœst greitt. Þegar 
endurheimtur ná 100% leiðir frekari veiking krónunnar til þess að lán vegna lcesave hœkka, en eignirnar ekki. 
Áhrif gengis á höfuðstól skuldar og vœntar endurheimtur eru sýndar á Mynd 5.

Mynd 5: Áhrif gengis á höfuðstól skuldar og vœntar endurheimtur.

Næmni endurheimta og skuldar

Gengisvísitala

■Samtals skuid ® Nú Endurheimtur * Nú
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í umsögn sinnl um frumvarpið miðar fjárlagaskrifsfofa Fjármálaráðuneyfis við gengisspá Seðlabanka ísiands, 
sem visað er i á bls. 159 í þingskjali 546. Spáin, sem er þó ekki opinber gengispá bankans heldur reikniforsenda 
sem byggir á útkomu úr þjóðhagsííkani, gerir ráð fyrir að gengi krónunnar sfyrkisf lífiííega gagnvarf evru og 
pundi. IFS hefur metið frávik frá þessari spá miðað við að krossgengi erlendu myntanna haldisf óbreyff. Mynd 6 
sýnir vœntar eftirstöðvar af lánum að nafnvirði og núvirði m.v. frávik frá gengisspá Seðlabanka ísiands. Mynd 7 
sýnir kostnað ríkissjóðs miðað við sömu frávik.

Mynd 6: Eftirsföðvar af lánum Brefa og Hollendinga á nafnvirði og núviröi áriö 2016

Gengisbreytingar

*  Eftirstöðvar höfuðstóls áriö 2016 ■ Núvirtar effirstöövar 2016

Mynd 7: Kostnaður ríkissjóðs íslands á nafnviröi og núviröi

Gengisbreytlngar

■ Kostnaöur alls ■ Núvirfur kosfnaöur ríkisins
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3.4 Þróun krónunnar

Eins og kom fram í síöasta kafla, fer kostnaður icesave mikiö eftir þróun ó gengi krónunnar. Nafngengi 
krónunnar gagnvart pundi og evru rœöst aö miklu leyti af verðbóigu á Islandi, Sretlandi og á Evrusvœðinu. Ef 
raungengi helst óbreytt, endurspegla nafngengisbreytingar hlutfall verðbólgu í mismunandi löndum. Ef 
raungengi krónunnar gagnvart pundt er stööugt breytist nafngengi krónunnar í samrœmi viö verðbólgu í 
Bretlandi og á ísiandi.

Mynd 8 sýnir raungengi íslensku krónunnar frá 2000. Eins og grafið sýnir er raungengt krónunnar lágt miöað viö 
söguleg gögn. Áœtlanir um mikinn afgang af vöruskiptum ganga iíkiega eftir ef gjaldeyrishöftin veröa áfram 
við iýði á fsíandi og raungengi helst áfram lágt. Ef raungengið styrkist verða eriendar vörur hiutfalisiega ódýrari 
sem ieiöir til þess að íslendingar kaupa meira af erlendum vörum. Raungengið hœkkaöi áriö 2010 eftir mikia 
lœkkun á árunum 2008 og 2009.

Mynd 8: Raungengi ísiensku krónunnar

Ár

Heímild: Seölabanki íslands

Eins og fram hefur komiö lœkkaöi gengi íslensku krónunnar verulega á árinu 2008 og fram til 2009 en síðan tekið 
örlítiö viö sér og styrkst. Á meðan frjáist fiœöi fjármagns milli íslands og annarra landa er ekki til staðar sökum 
gjaideyrishaftanna þá teljum viö ekki iíkiegt aö gengi íslensku krónunnar eigi eftir að veikjast mikið á nœstu 
árum. Seöiabanki íslands rœöur yfir gjaldeyrisflœði til og frá landí með höftunum og mun reyna að halda 
genginu stööugu með hóflegri styrkingu á nœstu árum. Meö því að halda genginu stöðugu nœst að haida 
þessum mikla afgangi af vöruskiptum sem hefur verið á síöasta ári og er mjög mikilvœgur fyrir þjóðarbúiö til að 
geta greitt niður erlend lán ríkisins, Seðlabankans og annarra fyrirtcekja. Styrkist gengið mikið á nœstu árum 
mun innflutningur vera ódýrari og útflutningur ekki eins eftirsóknarverður, við það munu gjaideyristekjur minnka.

Mynd 9: Gengi eriendra gjaidmiðla miðað við íslensku kyrónuna

EUR/iSK ------ GBP/ISK —  USD/ISK
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Heimiid: Landsbanki íslands

3.5 Þróun punds, evru og dollars

Gengisáhœtta samningsins nœr ekki aðeins til breyíinga í gengisvísitöiu krónunnar heídur eínnig tii breytinga á 
gengi pundsins ef ekki er gripið tii sérstakra aðgerða. Nokkuð gott jafnvœgi er milli eigna þrotabús 
Landsbankans í evrum og skuldbindinga TIF gagnvart Hollendingum.

Hins vegar er meira ójafnvœgi milii eigna þrotabúsins í pundum og skuldbindinga gagnvart Bretum. í 
athugasemdum með iagafrumvarpinu á þingskjali 549 (bls. 14) kemur fram að TIF muni leita leiða tii að draga 
úr gengisáhœttu vegna þessa misvœgis. Breytingar á gengi erlendu myníanna inbyrðis eru háðar nokkurri 
óvissu en vega iítíð í heildaráhœttunni. Hér er þvt aðeins vikið að þróun þessara myntkrossa undanfarin ár.

Frá árinu 2008 hefur breska pundið veikst mtðað við evruna (EUR/GBPj en gengi þeirra hefur hœkkað frá þeim 
tíma til dagsins í dag. Einnig hefur pundið veikst miðað við bandarískan og kanadískan doilar. Icesave- 
samningurinn er viðkvœmur fyrir gengi punds gagnvart doilar, þar sem eignir gamla Landsbankans (GLAIS) í 
bandarískum dollurum eru um 17% af heildareignum bankans en 5% í kanadtskum dollar. Þessar eignir þarf að 
nota til að greiðo of breska höfuðsfólnum. Ef gengl Bandaríkjadals gagnvart Steriingspunkdi lcekkar mikið á 
nœstu árum mun það hafa siœm áhrif á eignir gamla Landsbankans, þar sem eignirnar munu minnka á móti 
lcesave-skuldum í pundum. Ekki er hœgf að horfa fram hjá þróun evrunnar á nœstu árum þrátt fyrir að eignir 
GLAIS í evrum eru svipaðar og skuidir TIF í evrum. Eignir bankans í evrum eru um €2.805 m. á meðan 
hámarksskuldir lcesave í evrum eru um €1.329 m. Þar með er nokkur áhœtta sem fylgir þróun evrunnar 
gagnvart pundinu (EUR/GBP) og hefur gengí evrunnar mest áhrif á eignir GLAIS.

Mynd 10: Gjaideyrískrossar

EUR/GBP —  USD/GBP -------USD/EUR

Heimild: Landsbanki íslands
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4 Efnahagslegir óvissuþœttir
Nokkrir efnahagslegir áhœttuþœttir hafa áhrif á greidslugetu ísiensku þjóöarinnar á erlendum skuldbindingum. 
Helsíu áhœttuþœttirnir eru óvissa um vöxt iandsframleiðsiu (hagvöxtur) á nœstu árum og afgangur 
vöruskiptum og þjónustu við utiönd. Eftir því sem hagvöxtur eykst verður auðveidara að greiða vexti og 
afborganir af erlendum iánum. Verðmœti útflutnings þarf að vera meira en innflutníngs til að styrkja 
gjaldeyristekjur landsins Hl að greiða erlend lán. Úíflutningur islendinga rœðst aö miklu leyti af sölu áls og 
sjávarafurðum og annaira útflutningsgreina sem hafa verið aö stcekka siðustu ár. Ferðaþjónusta, atvinnuleysi 
og fólksflótti munu einnlg hafa áhrif á greiðsiugetu þjóðarinnar. Þessir óvissuþœttir verða nú metnir út frá 
sögulegri þróun og iíklegri þróun í framtíðinni út frá spám.

Við mat á stœrstu efnahagsþáttunum þarf að meta hvort mikil erlend skuldsetning muni draga úr hagvexti og í 
öðru lagi þurfa isíendingar að geta skapað gjaldeyri til að standa skil á erlendum lánum. Til þess þarf að 
framleiða meira af vörum (eða þjónustu) sem hœgt er aö flytja út eða sem geta komið í staö innflutnings (e, 
tradabie goods). Ávöxtun af erlendum eignum getur einnig hjáipað til við að greiða vexti og afborganir af 
eriendum lánum. í kafla 6 verður nánar farið yfir skuldastöðu þjóðarinnar og settar upp nokkrar sviðsmyndir til 
að meta greiðslugetu að gefnum mismunandi forsendum,

4.1 Vöxtur landsframleiöslu

Samkvœmt síðustu þjóðhagsspám Hagstofu ísiands og AGS verður samdráttur VLF ársins 2010 nálcegt 3,0%. 
Tafir á stóriðjuuppbyggingu við Búðarháls og Helguvík ásamt fleiri töfum á framkvœmdum hafa orðiö til þess að 
hagvaxtarspár hafa almennt verið lœkkaöar fyrir árin 2011 og 2012. Hagvaxtarspá IFS Greiningar fyrir árið 2011 
gerir ráö fyrir 1 -2% vexti VLF. Þar sem samneysla, einkaneysla og útflutningur eru að Öðru óbreyttu að okkar mati 
ekki líklegir þœttir til að drífa hagvöxt á nœstu árum, verða fjárfestingar aö draga vagninn. Hiutfall fjárfestinga 
af VLF náði sennilega sínu iœgsta gildl í a.m.k. 15 ár áriö 2010 og iítið er í farvatninu á nœstu árum í samanburði 
við síðasta áratug. Þó er áœtiað að nokkur stór verkefni fari af staö á seinni hluta nœsta árs. Auknar 
fjárfestingar eru nauðsynleg forsenda hagvaxtar og ef tafir verða á þeim lœkkar hagvöxtur sem því nemur. 
Þróun einkaneyslu veltur svo á umfangi fjárfestinga sem aftur hefur áhrif á landsframleiðslu.

Mynd 11: Ársfjórðungsleg breyting VLF miðað við sama fjórðung áríð áður
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Hagvaxtarspár fyrir árið 2010 sýna allt frá -2,6% samdrcetti (SÍ) til -3,6% samdráttar (OECD). OECD spáir einnig 
minni hagvexti en aörír greiningaraöiiar fyrir 2011 og 2012. OECD gerir ráð íyrir litlum samdrœtti í einkaneyslu 
árið 2010 (-0,8%) og víðsnúningi árið eftir (+2,2%). Seðiabanki (slands og Hagstofa íslands gera ráð fyrir enn 
sterkari viösnúningi í einkaneyslu árið 2011 sem skilar sér í enn meiri hagvexti það ár en í spá OECD. í október s.l. 
sagðist AGS reikna með aö enfahagsbatinn hœfist undir lok þessa árs. Spám fylgir alltaf einhver óvissa og það 
er engin undantekning hvað varðar hagvaxtarspár. Fjárfestingar og einkaneysla eru þeir þcettir sem líklegastir 
eru til að valda sveiflum í hagvaxtamceSingum en þeim fylgir mest óvissa á naestu árum.

Margar rannsóknir hafa verið gerðar til að reyna að meta áhrif mikiilar eriendrar skuldsetningu á hagvöxt. 
Rannsóknirnar benda til þess að mikil skuldsetning geti haft áhrif á hagvöxt, fyrst og fremst vegna áhrifa 
skuldsetningar á fjárfestingu. Þetta á sérstakiega við, ef ekki er mikið um erlenda fjárfestingu. í finnsku 
kreppunni á tíunda áratugnum var hagvöxtur neikvceöur í fjögur ár. í mörgum bankakreppum hefur hagvöxtur
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oröíö jákvœöur effír 1 -2 ár. Tií þess veróur þó aö ííía að engin bankakreppa hefur verið hluffallsiega jafn sfór og 
sú íslenska né aukið skuldir ríkissjóðs jafn mikið.

Seíjum upp þrjár sviðsmyndir um hagvaxtarspár fií ársins 2015. Grunnspáin er spá Hagstofu íslands, svartsýn spá 
miðar við að fjárfestingar verði minni en í grunnspánni sem heíur áhrif á einka- og samneyslu árin á eftir og svo 
bjartsýn spá sem miðar viö að fjárfestingar komi fyrr og verði meiri en í grunnspánni.

Mynd 12: Þrjár sviðsmyndir um hagvaxtarspár til ársins 2015

.......... Hagvöxtur — — — Spá Hagstofu ■»«■«* Svartsýnspá Bjartsýnspá

Heimild: Hagstofa Eslands og IFS

í bjarísýnu spánni er miðað við að vöxtur fjárfestinga, úíflutnings og einkaneyslu verði 50% meiri en í 
grunnspánni og innflutningur 10% hœrri, í svarstýnu spánni er gerf ráö fyrir að ekki verði af byggingu fyrsta 
áfanga álvers í Heiguvík ásamt virkjunum. í henni gerum viö enn fremur ráð fyrir 20% minni vexti einkaneyslu 
vegna minni fjárfestinga sem og 10% minni innflutningl vegna minni neysiu.

4.2 Afgangur af vöruskiptum

Vöruskipti við útlönd hafa verið hagstœð frá síðasta ársfjórðungi árisins 2008 til 2010. Gengi íslensku krónunnar 
hefur mikil áhrif á virði inn- og útflutnings. Gengið hefur veikst töíuvert eða um 40% frá ársbyrjun 2008 og gert 
útflutning fýsiiegri, Mynd 13 vöruskiptajöfnuð síðustu tvo áratugi.
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Mynd 13:vöruskiptajöfnuður

alnrsfiufningur «Útflufningur *  Vöruskipfajöfnuöur

Heimild; Hagstofa íslands 
Nóvember og desember árið 2010 voru metnir út frá þriggja mánaða meðaltali

Mismunur inn- og útflutnings hefur áhrif á hagvöxt og eykur getu þjoðarbúsins til aö standa undir 
skuldbindingum í eriendum gjaldmiðium ef mismunurinn er jákvœöur. Afgangur af vöruskiptum hefur meiri áhrif 
á hagvöxt þegar hagkerfið er á samdráttartímum þar sem inniend effirspurn eftir landsframleiðsiunni er minni 
en á þenslutímum. Landsframieiöslunni má ráöstafa til fjárfestinga til aö auka framleiöslu í framtíöinni, 
einkaneysiu, samneyslu, hluti fer úr landi og hluti er notaöur til aö kaupa vörur frá útlöndum. Hluti 
landsframleiðslunnar er þannig aö ekki er hœgt að flytja hana út og því er mikilvœgt að efla framleiðslu á 
vörum og þjónustu sem skilar þjóðarbúinu erlendum tekjum. Til þess aö gefa greitt hœrra hlutfall af 
landframleiöslunni í vexti og afborganir af erlendum lánum þurfa erlendar tekjur að aukast umfram innflutning.

Samanburður á fyrstu tíu mánuðum ársins 2010 og 2009 sýnir aö innflutningur hefur aukist um tœ p 10% á föstu 
gengi en miðað við 2008 hefur innflutningur dregist saman um rúm 36%. Úfflutningur hefur aukist um 13,8% frá 
því í fyrra en dregist saman um tœp 10% frá 2008. Annar útflutningur en sjávarafurðir, ál og flugvélar hefur 
aukist um 19,2% frá árinu 2009 en einungis um 5,4% frá 2008. Afgangur af vöruskiptum heldur því áfram að vera 
jákvœöur og búist er við að sú þróun haldi áfram á ncesta ári á meðan gjaldeyrishöftin eru enn viö lýði og 
gengi krónunnar helst nokkurn veginn stööugf.

Magn útflutnings á helstu úfflutningsvörum þjóöarinnar, áli og sjávarafuröum, er ekki talinn líklegur til aö aukast 
mikiö á allra nœsfu árum. Þar sem stœkkun eöa bygging nýs álvers tekur tíma er erfitf að auka framieiðslu áis til 
skamms tíma. Einnig er kvótinn fulinýtfur og engar ákvaröanir verið teknar um aukningu hans þó svo það hafi 
verið tii skoðunar. Afuröaverö hefur farið hœkkandi erlendis og líkur á aö einhverjar hcekkanir geti orðiö til 
viöbótar.
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Mynd 14: Spá um afgang af vöru- og þjónustuskípfum til ársins 2015

‘ hagsíofa spá 

'Svarfsýnni spá 

'•Bjartsýnni spá

Heimild: Hagsfofa (siands og IFS

í síðustu þjóðhagsspá Hagsfofu Ísíands var afgangi af vöru- og þjónustuviðskíptum við úflönd úf spátímabiíið fil 
ársins 2015. Samdráffur á vöru- og þjónustujöfnuöi árin 2012 og 2013 sfafar af vexti í innflutningi fjármuna vegna 
áœtlaðra stóriðjuframkvœmda. Við gerum ráö fyrir að engar sfórvœgilegar breytingar verði gerðar á 
gjaldeyrishöftum til ársins 2016 og að nafngengi krónunnar muni aðeins styrkjast lítiiiega til að viðhalda góðum 
afgangi af vöru- og þjónusíuskiptum. Þess vegna gerum viö ekki ráð fyrir raungengisstyrkingu samhliða auknum 
hagvexti. Vegna gjaldeyrishafta mun hagvöxtur ekki leiöa til minni afgangs af vöru- og þjónustuskiptum heldur 
mun aukinn afgangur ieiða til meiri hagvaxtar samkvœmt skilgreiningu.

Raungengið lækkaöi mikið árið 2008 en tók svo að styrkjast aftur árlð 2010. Búist er við að styrking raungengis 
verði minni milli ára til ársins 2015 samkvœmt spá Hagstofunnar fyrir nœstu ár. Styrking raungengis gerir 
innflutning eftirsóknarveröari, enda hefur innflufnsngur aukist það sem af er þessu ári miðaö við áriö á undan. Ef 
styrking raungengis verður minni en Hagsfofan spáir um þá getur innfiutningur dregist saman í stað þess að 
aukast eins og búist er við og afgangur vöruskipta orðið meiri en vcenst er nú. Styrking raungengis getur því haft 
áhrif á gjaldeyrisstöðu landsins og dregið úr gefu þjóöarbúsins tij að greiða afborganir og vexfi af erlendum 
lánum.

Mynd 15: Spá um raungengi og hlulfall útflutnings á öðrum vörum en áli, fiski og flugvélum af heildarúfflutningí.
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Heimild: Hagstofa fsfands, Seölabanki ísiands og IFS 
Árin 2010 til 2015 eru spár Hagstofu fslands.
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Útflutningur á öörum vörum en áli, sjávarafuröum og flugvélum í hlutfalli af heildarútflutningi hefur veriö aö 
aukast frá árinu 2007 í takti við veikingu krónunnar. Hlutfaiiið jókst mest miili 2007 og 2008 eöa um 10,3% en 
hiutfallið jókst um 2,4% frá 2009 til 2010. Eftir því sem gengið styrkisí þá minnkar vöxturinn á öðrum útfluttum 
vörum. Útflutningur áis og sjávarafurða eru um 80% af heiidarútflutningi iandsins og hafa verðmœtabreytingar í 
þessum flokkum mikil áhrif á verðmœti útfiutnings.

4.3 Útflutníngur á sjávarafuröum

Verðvísitala sjávarafuröa í isienskum krónum hefur hœkkað töluvert frá árinu 2006 tii ársins 2010 en í janúar 2006 
var gengið í rúmum 101 en í október 2010 var gengið í 224. Afurðaverð á eriendum mörkuðum hefur hœkkað 
um 16% frá því á fyrrihluta árs 2009. Það gefur til kynna aö aðstœöur á mörkuðum erlendis hafi batnað. 
Verðmœti útfiuttra sjávarafurða eftir markaðssvœöum og löndum hefur hœkkaö verulega á síðustu þremur 
árum í krónum íalið. Árið 2009 var verðmœtið um 208 ma. kr. en árið 2007 var verömœtið um 127 ma. kr.

Mynd 16: Verövísitala sjávarafurða í íslenskum krónum

Heistu fískistofnar í íslenskri landhelgi eru fullnýttir. Mikilvœgasta einstaka fiskitegundin, þorskurinn, hefur verið í 
lcegð um þessar mundir og hefur kvótinn verið minni en á árum áður til þess að styrkja stofninn. 
Niðurskurðaraögerðir í kvófaheimiidum á þorski hafa skilaö góöum árangri hingað tii þar sem hrygningar- og 
viðmiðunarstofninn hefur styrkst og nýting árganga er betri en hefur veriö, þ.e.a.s. fiskurinn nœr að vaxa. Þetta 
eru því góöar fréttir varðandi veiðar á þorski á nœstu árum og spurning hvenœr kvótinn verður aukinn aftur. 
Veiðar á öðrum tegundum botnfískstofna hafa aukist vegna niðurskurðar í þorskafla og því hafa tekjur af 
sjávarútvegi sveifiast minna en œtla mcetti.

Tekjur af útflutningsverðmœtum sjávarafuröa geta þvi sveíflast til eftir gengi krónunnar og 
heimsmarkaösverömceti afurðanna. Hagstofan gerirráð fyrir hóflegri hcekkun á verði sjávarafurða árin 2011 og 
2012. Hagvöxtur þeirra landa sem kaupa sjávarafurðir af okkur getur haft áhrif á spurn eftir okkar 
útflutningsvörum og breytt þar með verðinu á þeim. Snöggiega eftir hruniö árið 2008 iœkkaði verð á 
sjávarafuröum, áii og öörum hrávörum töluvert vegna versnandi efnahags flestra ianda.

4.4 Útflutningur á áli

Ál er um 40% af útflutningi íslendinga. Frá janúar til október á þessu ári mióaö við sama tímabii í fyrra hefur 
verðmceti útflutnings á áli hœkkaö um 34%, aðaliega vegna hcekkandi heimsmarkaðsverðs. Af þessu má sjá 
að sveiflur í álveröi hafa mikii áhrif á vöruskiptajöfnuö íslands. Lœkki verð á áli um 10% rýrir það virði útfiutnings 
um 4%. Sömu iögmál giida um áhrif af verðbreytingum á sjávarafurðum sem einnig eru um 40% af 
útflutningstekjum ísiands. Mynd 17sýnir þróun heimsmarkaðsverðs á áli.
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Mynd 17: Heimsmarkaösverð á áli.

Heimild; The London Meta! Exchange

4.5 Uppbygging álvera hefur tafist

Uppbygging álvera og virkjana þeim fengdum er stœrsfi hlufi áœtlaðra fjárfesfinga atvinnuvega á Ísíandi á 
nœstu árum. Tafir á fjárfestingum í sfóriðju hafa seinkað áœtluðum hagvexti árin 2011 og 2012 en hafa jákvœð 
áhrif á hagvaxtarspár fyrir nœstu tvö ár þar á eftir miðað við eldri spár. Þessar tafir hafa einnig haft áhrif til 
lœkkunar á verðbólguspám fyrir árin 2011 og 2012 en til hœkkunar fyrir árin 2013 og 2014. Gert er ráð fyrir að 
framkvœmdir við Búðarhálsvirkjun komisf á fulit skrið þegar fjármögnun framkvœmdanna hefur verið tryggð af 
Landsvirkjun og að virkjunin verði komin í rekstur árið 2013. Heiidarkostnaður við Búðarháisvirkjun verður um 26,5 
ma. kr. án fjármagnskostnaðar og án virðisaukaskatts, Virkjunin eykur framleiðslugetu álversisns í Straumsvík og 
hefur Rio Tinto Alcan þegar ákveðið að gera breytingar á framieiðsiuferli og uppfcera búnað fii að auka 
framleiðslugefu og verja tií þess samtais $487 m. (57,3 mö. kr.). Nú er gerf ráð fyrir að fjárfesfingar vegna fyrsta 
áfanga í byggingu áiversins ? Helguvík muni hefjast 2012, seinna en áœ tlað var árið 2010. Gerf er ráð fyrir að 
fjárfesting í álverinu muni nema $450-500 m. og $350 m. fjárfesting í virkjunum. Heiidarfjárfestingar vegna áívers í 
Helguvík og virkjanna henni tengdrí verða því um 105 ma. kr sem falla ti! 2-3 árum eftir að þœr hefjast.

4.6 Feröaþjónusta

Ferðaþjónustan hefur áhrif á viðskiptajöfnuð í gegnum þjónustujöfnuð. Viðskiptaafgangur eykst því þegar 
eriendir ferðamenn koma með gjaldeyri tií íslands að því gefnu að neysia íslendinga erlendis haidisf óbreytt. 
Eldgos í Eyjafjailajökli gerði það að verkum að fjölmargir ferðamenn sem hugðust koma til íslands afbókuðu 
ferðir sínar sem hafði neikvœð áhrif á þjónusfujöfnuð. Viö gerum ráð fyrir auknum tekjum af ferðamönnum árið 
2011 vegna eldossins í fyrra og batnandi efnahagsástands í þeim iöndum sem ferðamenn á íslandi koma 
yfirleitt frá.
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4.7 Atvinnuleysi og fólksflótti

Fólksflótti var föluveröur áriö 2009 en þá voru brottfluttir umfram aöflufta 4.835 manns en um helmingurinn voru 
erlendir ríkisborgarar. Á þessu ári hefur talan minnkaö en brotffluttir umfram aöfíutta voru um 1600 samanlagt á 
fyrstu þremur fjóröungum ársins 2010. Því hafa um 6435 flutt úr landi árið 2009 og á fyrstu 9 mánuðum árisns 
2010. Fóiksflutningar úr landi geta haft áhrif á iandsframleiðsluna en áhrifin verða minni ef afvinnuleysið er mikið 
þar sem atvinnuieysi er vannýting á vinnuafli. Atvinnuleysi hefur því áhrif á landsframleiðslu f landinu. Aukin 
raungengislcekkun sem leiöir til samdrátfar í innfiuttningi getur valdið auknum fólksflótta. Mynd 18 sýnir 
samanburð á hagvexti og aðfiuttum einstakiingum umfram brottfiutta.

Mynd 18: Samanburður á hagvexti og aðfluttum einstaklingum umfram brottflutta
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Heimlid: Hagstofa íslands og IFS 
Gildin fyriráriö 2010 eru spágildi.
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5 Mat á óvissuþáttum og áhrif á greiðsíugetu og greiðslubyrði
Greiöslugeta ríkissjóös rœðst af flœði erlends gjaldeyris um íslenskt hagkerfi. Á tekjuhlið þjóðarbúsins er 
mikilvœgt að horfa á afgang af vöru- og þjónustuskiptum ásamt ávöxtun á eignum ísiendinga erlendis. 
Afgangur af viðskiptum (afgangur af vöru- og þjónustuskiptum að viöbœttum þáttatekjujöfnuöi og 
rekstrarframlögum) mun þurfa að standa undir vöxíum og að hluta ti! afborgunum af erlendum lánum. Ef ekki 
er hœ gí aö greiða niður erlendar skuldir með gjaldeyristekjum þjóðarínnar, þarf aö vera hœ gt aö 
endurfjármagna þœr. Mat okkar á sjálfbœrni skulda felst í að meta hvort gjaldeyristekjur þjóðarbúsins dugi til 
að borga vexti af erlendum lánum. Á gjaldahiiðinni eru það vextir og afborganir af lánum þjóðarbúsins í 
eriendum gjaídeyri og sérsfakiega rtkissjóðs sem vega þyngst. Staða gjaldeyrishafta og þróun krónunnar hafa 
svo áhrif á bceði gjalda- og tekjuhliðina.

Eftirfarandi áhœ ttuþœííir teíjum við að skipti mestu máli fyrir framvindu efnahagsmála á nœstu árum:

1) Verðmœíi sjávarafurða og áls
2) Hagvöxtur- fjárfestingar, vöruskipti
3) Atvinnuleysi
4) Gengi krónunnar
5) Ferðamenn
6) Endurfjármögnun skulda
7) Niðurstaða dómsmála

Við höfum stuttlega gert grein fyrír þessum þáttum hér á undan. Allir þessir þcettir geta haft mikil áhrif á 
greiðslugetu þjóðarinnar. Allir þœttirnir hafa áhrif á hagvöxt og/eða gjaldeyristekjur þjóöarinnar. Við höfum 
áður minnst á atriði 1 ~5. Atriði 6, varðandi endurfjármögnun skulda, er einnig mjög mikilvœgt. Á nœstu árum 
þarf að endurfjármagna lán. Mörg lán sem tekín voru fyrir hrun eru á lágum vöxtum en lán sem tekin voru eftir 
hrun eru meö hátt vaxtaálag. Vonandi ncest aö endurfjármagna lán sem tekin voru eftir hrun á befri kjörum, 
þegar aöstceður á lánamörkuðum batna. Einnig er atriði 7, niðurstaða dómsmáia sem nú eru fyrir dómi eða 
munu fara fyrir dóm, mjög mikiívcegf fyrir ríkisjóö og efnahagsmál þjóðarinnar.

Hér aö neðan er fölfrceðiaðferðum beiff tií að meta áhceffu vegna verðsveiflna stœrstu útflutningsafurðum 
íslendinga, þ.e. áli og sjávarafurðum. Á Mynd 19 og 20 sjá sveifSur á álverði og sjávarafurðum undanfarinn 
áratug.

Mynd 19: Verðmœti útfíuínings sjávarafurða

Verövísitala sjávarafurða

Ár

Heimild: Hagstofa íslands
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Mynd 20: Þróun heímsmarkaðsverðs á álL

Álverð

Ar

Heimild: Bloomberg, IFS Greining

Frá því fyrir um ári síðan hefur verð fiskafurða, mœlt í eriendri mynt, hœkkað um rétf rúm 10% eins og greina má 
á Mynd 19. Fiskverð er nú nœrri því þegar það var hœst á árunum 2007 til 2009. FlÖkt fiskverðs, reiknað sem 
staðalfrávik verðbreytinga, mœlist svipað og fyrir ári síðan eða um 10% á ársgrunni (e. annua! voiatilify).

Álverð er einnig hátt í sögulegu samhengí og það jaðrar nú við möd< þess bils, sem það sveiflaðist á, árin 2006 til
2009. Flökt á verði áis hefur aukist, sem eykur óvissu um verðmœti útfluttra afurða til iengri tíma litið. Það mœiist 
nú um 20-25%.

Verð þessara tveggja megin útflutningsafurða íslendinga er nœmt fyrir efnahagsástandi í helstu 
viðskiptalöndum. Það sýndi sig undir lok árs 2008 þegar verð beggja afurða snarlœkkaði samfara hrakandi 
efnahag þróaðra ríkja.

Almennt er fyigni verðbreytinga tág fyrir þessar afurðir og hér er gengið út frá því að hún sé 0,25 (25%). 
Samkvœmt því eru um 8% líkur á því að verðmœti útflutíra afurða Scekki um meira en 15% á einu ári. í mati á 
fyrri samningi voru líkindi jafn mikillar verðiœkkunar metin 5%. Ástœða haekkunar er aukin óvissa á 
hrávörumarkaði.

Til þess að meta betur ÍSkurnar ef um harkatega lœkkun vcert að rceða gerum við ráð fyrir að fylgni verðs 
afurðanna vœri 0,50 (50%). Þá vceru líkurnar á meira en 15% verðlœkkun um 10% samanborið við 7% í fyrra.

Mynd 21: ÁrsbreyHng útflutingsverðmœta

Ársbreyting útflutningsverðmæta
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6 Skuldir þjóöarbúsins og greiöslugeta
Samkvœmt nýlegum tölum frá Seölabanka íslands nema erlendar skuldir þjáöarbúsins án fjármálastofnana í 
slitameðferð 2.947 mö.kr. og eignir 2.580 mö.kr. sem merkir aö hrein staða er neikvœð um 368 ma.kr. 
Skuldastaðan er þó heldur hœrri þar sem ekki er búið að taka tiilit til skuldabréfs nýja Landsbankans og einnig 
er gert ráð fyrir ýmsum ókomnum leiðréttinum fyrir 400 ma.kr. samkvœmt upplýsingum frá Seðlabankanum.

Tafla 3: Erlendar skuldir á þriðja fjórðungi 2010

Áœtlaðar hreinar erlendar skuldir á 3F 2010

Þ,-kr:....... % VÍF

Ríkissjóður 632.515 42,)%

Seðlabanki 240.640 16,0%

Fyrirtœki og aðrir 2.074.150 138,2%

= Erlendar skuldir 2.947.305 196,4%

+ Skuidabréf Nýja Landsbanka 270.000 18,0%

+ Ýmsarieiöréttingar 400.000 26,6%

= Heildar erlendar skuldir 3.617.305 241,0%

Heildar eriendar eignir 2.579.521 1719%

= Hreinar skuldir 1.037.784 69,1%

Heimildir: Seðlabanki íslands

lcesave samningurinn, sem fjallað er um í þessari skýrslu, er ekki eiginlegt lán og kemur þess vegna hvergi fram í 
opinberum tölum um skuldasföðu ríkissjóðs eða þjóðarbúsins. Meirihluti höfuðsfóis lcesave samningsins verður 
greiddur úr þrofabúi gamla Landsbankans og dregst þess vegna ekki frá fyrrnefndum 2.947 ma.kr. Icesave 
samningurinn skuidbindur þannig ríkissjóð ti! greiðslna vaxta af höfuðstöl samningsins að frátöídum mögulegum 
afgangi af eignum gamla Landsbankans eöa að viðbœtfum mögulegum effirstöðvum höfuðstóisins. Þrotabú 
gömlu bankanna eiga íslenskar eignir og eru þœr að hluta til í eigu erlendra kröfuhafa og bcetist sá hluti við 
erlendar skuldir þjóðarbúsins rétt eins og eign útlendinga í íslenskum verðbréfum. Ein af stœrstu eignum gamia 
Landsbankans er skuldabréf í erlendri mynt að verðmcefi 267 ma.kr. sem Nýi Landsbankinn gekk frá í október
2010. Samkvcemt upplýsingum af heimasíðu gamla Landsbankans eru um 49% af forgangskröfum í bú bankans 
kröfur erlendra aðila, þ.e. Breta og Hoíiendinga. Lánið er því um 49% erlend skuid þar sem eriendir 
forgangskröfuhafar fá 49% af vöxtum og afborgunum iánsins.

IFS -  lcesave
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6.1 Greiðsiugeta þjóðarbúsins -  Nokkrar sviðsmyndir
í þessum kafla veróa settar upp sviösmyndir sem innihalda þœr stýribreytur sem hafa mest óhrif á greiðslugetu 
þjóöarbúsins. Þœr eru: gengi krónunnar, óvöxíun eriends hlutafjór og hiutfal! þess sem skiiar sér til landsins, 
afgangur af vöru- og þjónustuskiptum, vextir ó erlendum lónum, endurheimtur úr þrotabúi gamla 
Landsbankans og hvort veröi af byggingu ólvers í Helguvík.

Svidsmynd 1
1) Gengi krónunnar þróast eftir líkani S.í.

í ölíum útreikningum í þessari skýrslu er fariö eftir spó S.í. um þróun krónunnar gagnvart evru nema 
annaö sé tekiö fram f fróvíksdœmum. Veikist krónan ó samningstímabilinu hœkkar höfuöstóll 
samningsins en endurheimtur úr búi gamla Landsbankans veröa meiri í krónum talið. Styrkist krónan 
gerist hið gagnsfœða.

2) ÁvÖxtun erlendra eígna veröur 4%.
í þessum sviösmyndum er gert róö fyrir því að óvöxtun erlendra eigna þjóðarbúsins veröi 4% og er það 
sama ávöxtun og ácetlað er að þjóðarbúið þurfi að greiða af skuldum sínum. Allar erlendar eignir, 
samtals 2.580 ma.kr. beri sömu ávöxtun að meðaitali.

3) Afgangur af vöru- og þjónustuskiptum breytist lítlllega.
Viö gerum ráð fyrir óverulegum vexti í afgangi af vöru- og þjónustuviöskiptum tii ársins 2016. Lítið 
svigrúm er fyrir afganginn aö minnka mikið nema meö auknum lántökum. Áriö 2010 var afgangur 
áœtlaöur nálcegt 115 ma.kr. Sé gengið út frá því að gengið haidist óbreytt og að verðbólga verði 
svipuð og í helstu viðskiptaiöndum íslands, mun raungengi einnig haldast óbreytt og hefur þess vegna 
ekki miki! áhrif á vöru- og þjónustujöfnuð eins og það gerði árin 2008 og 2009. Afurðaverð er helsti 
óvissuþátturinn í spám um afgang á nœstu árum. Haldi efnahagsástand áfram að batna gœti það 
leitt til áframhaldandi hœkkunar afuröaverð. Ekki er þó gerf ráð fyrir því í dcemunum hér á eftir.

4) Endurheimtur úr gamla Landsbankanum samkvœmt mati skilanefndar.
Þróist gengi gjaldmiðla eins og S.f. gerir ráö fyrtr munu endurheimtur úr búi gamia Landsbankans duga 
fyrir afborgunum lcesave skuldbindingarinnar og 8,65 ma.kr. munu ganga upp í vaxtakostnaö ríkisins. 
Verði endurheimtur minni mun kostnaöurinn falia á TIF og þvíncest íslenska ríkið.

5) 50% af ávöxtun eigna skilar sér Hl landsins sem innflceði gjaldeyris.
Erfitt er aö áœtia hlutfail þeirrar ávöxtunar sem skilar sér til baka til landsins. Gjaldeyrishöft eru líkleg til 
aö draga úr vilja ti! að skiia heim ávöxtun og llklegt að þelr sem geti kjósi að endurfjárfesta erlendis.
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Sviðsmynd 1 -  Líklegasta niðurstaðan: Svigrúm til niðurgreiðslna lóna
Sviösmynd 1 (Mynd 22) endurspeglar aöstœöurnar sem við teljum iíklegastar að veröi. Samkvœmt henni dugar 
afgangur af vöru og þjónustujöfnuöi til að greiða vexti af eriendum skuidum ósamt kostnaði vegna lcesave að 
því gefnu að forsendur í sviðsmynd 1 gangi eftir. Hér er jafnframt gert róð fyrir því að það takist að greiða upp 
lcesave skuídina fyrir íok júní 2016. Ekki reynir ó efnahagslegu fyrirvarana í þessu tiivikt hér.

AAynd 22: Svigrúm til niöurgreiðslna lána
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i kostn ríkisins af 
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í nettó vaxtagjöid 
þjóöarbúsins/VLF
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vönjskiptum/VLF

‘Afgangur af þj.og 
vöruskiptum- 
fjárfestingar/VLF

Sviðsmynd 2 -  Allur arður af tjárfestinum skilar sér heim
Mynd 23 sýnir áhrif þess að öll arðsemi af erlendum fjárfestingum kœmi heim en að öðru ieyti er hún eins og 
sviðsmynd 1.

Mynd 23: Allur arður af fjárfestinum skilar sér heim

9%  "i-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mmm kostn ríkisins af 
lcesave/VLF
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Sviðsmynd 3 -  50% minni endurheimtur og ekkert af ávöxtun erlendra eigna komi til landsins
f þessari sviðsmynd er dregin upp mjög svört mynd þar sem einhverskonar efnahagsáfai) hefur á tt sér stað 
eriendis og endurheimtur úr búi gamia Landsbankans verða aöeins 50% af forgangskröfum og öil ávöxtun 
erlendra eigna komi ekki til landsins. Verði hver afborgun aðeins helmingur þess sem búist er við í sviðsmynd 1 
hœkkar vaxíakostnaöur mikið sem og eftirstöðvar undir lok samningsins. Eftirstöðvarnar sem nœmu rúmíega 
290 mö.kr. féiiu á ríkissjóð og reiknuðust CIRR-vextir á höfuðstólinn. Verði þetta niðurstaöan lengisí
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samningstíminn um eitt ár fyrir hverja tíu ma.kr. sem eftir standa en þá ekki lengur en til þrjátíu ára. Ríkissjóður 
þyrfti því að greiða um 15 ma.kr. árlega til ársins 2046 miðað við 3% CIRR vexti út samningstímann.

Mynd 24: Atgangur til nidurgreiðslu lána
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Svlðsmynd 4 ~ TIF tœr torgang umtram aðrar íorgangskröfur
Samkvcemt samningnum njóta ailir forgangskröfuhafar jafnrœðis við úthlutun úr búi gamla Landsbankans. Þó 
er skilið eftir svigrúm svo að TIF geti látið reyna á það hvort kröfur hans njóti forgangs umfram aðra 
forgangskröfuhafa. Úrlausn íslenskra dómstóla um þetfa afriði má þó ekki vera í andstöðu við ráðgefandi álií 
EFTA-dómstólsins. Fái TiF forgang umfram aðrar forgangskröfur fœr hann allt það fé sem berst frá þrotabúi 
gamla Landsbankans þar tii krafa sjóðsins er að fullu greidd. Við þefta hœkka árlegar afborganir til Breta og 
Hoiiendinga og höfuöstóll samningsins veröur greiddur upp mun fyrr með lœgri vaxtakostnaði fyrir ríkissjóð. Við 
þessar aðstœður yrði vaxtakostnaður sem félll á ríkið rúmiega 20 ma.kr. ef greiðsla frá TIF uppá 20.ma.kr vegna 
áfallinna vaxta frá 1. október 2009 eru feknir með í reikninginn.

Mynd 25: Afgangur til niðurgreiðslu lána
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7 Niöurstöður
Nýr lcesave samningur er mun hagstœðari en fyrri samningur. Vextir hafa iœkkað og vaxtahíé hefur verið 
lengf. Ákvœði er um möguleika á að sœkja rétt fil að fá forgang á gretðsiur. Efnahagslegir fyrirvarar eru settir tií 
að tryggja að fjárhagsieg byrði vegna greiðslna eftirsíöðva verði ríkissjóði ekki of þungbœr, ef til þess kemur.

Sú gengisáhœfta sem leiddi af samningi er enn til staðar en vœntanlega mundu fyrirvararnir veita vörn ef af 
tímabundinni veikingu krónunnar yrði. Efnahagshorfur fara batnandi og ef ekkerf óvœnt gerist œtti lcesave 
samningurinn að vera hófleg byrði á ríkissjóði gangi grunnspár eftir. Mögulega eru forsendur til þess að 
afgangur af vöru- og þjónustujöfnuði gefi staðið undir viðbótargreiðslum af lcesave ef aðstœður þróast áfram 
jákvœtt og nafngengi krónunnar sfyrkisf ekki um of. Ef það tekst ekki þá þarf að fjármagna afborganir þœr 
með nýjum iánfökum. Undir öllum eðlilegum kringumstœðum œtti skuldsetning ríkissjóðs ekki að aukast meira 
en að hámarki um 5% vegna samningsins. Hinsvegar er möguleiki á að kostnaður af lcesave gefi orðið mun 
hœrri í tilviki verulegrar veikingar krónunnar eða mun minni endurheimfum úr þrotabúi Landsbankans. Slíkt gœti 
hœglega gerst ef innlenf efnahaldsííf yrði fyrir nýju áfaifi eða verðbóiga ykist, sem iœkkaði aftur gengi 
gjaldmiðiísins. Einnig gœ tu nýjar efnahagsþrengingar erlendis rýrf gœði þrotabús Landsbankans og verðmœti 
útflutnings frá fslandi. Vœntanlega eru slíkar aðstœður tímabundnar og þá er mikilvœgt að hafa þá 
efnahagslegu fyrirvara sem í samningnum eru til að viðhalda góðu greiðsluhœfi.

Þá getur einnig komið upp sú staða að úfgreiðsíur úr þrotabúinu verða mögulega haerri en sem nemur 
greiðslum til Breta og Hollendinga. Ef TIF fengi forgang umfram aðra forgangshafa í þrofabúið gceti sú sfaða 
myndast og einnig frœðilega, ef krónan styrktist, fullar endurheimtur fengjust og útgreiðsiur úr þrotabúi gengu 
hraðar fyrir sig en núverandi áœflun gerir ráð fyrir.

Hrein erlend skuidastaða er enn há þó svo hún hafi lœkkað frá því það var verið að meta fyrri samninginn. Hún 
er að okkar mati um 70% af VLF. Opinberar tölur Seðlabanka eru mun lœgri en hann hefur nefnt hcerri fölur iíka 
þar sem ekki er búið að taka tillit til alira þátta vegna efnahagsuppgjörs í skýrslugjöf. Þessi skuidsetning er há í 
alþjóðiegum samanburði og mikiivœgt að unnið sé að því að iœkka þessa stöðu sem mest og hraðast. Óvissa 
ríkir um hvaða áhrif þessi háa skuldastaða hefur. Háar erlendar skuldir hafa tilhneigingu til að draga úr hagvexti 
i gegnum samdrátt í fjárfestingum.

Skattahœkkanír geta eínnig haft neíkvœð áhrif á hagvöxt. bœr draga bœði úr fjárfestingum og draga úr 
vinnufýsi. Óvissa er um hagvaxtarhorfur í nágranalöndum okkar og margir telja að framundan sé 
stöðnunarskeið sem gœ ti staðið f nokkur ár. Mlkilvcegt er því að grípa þau tœkifœri til hagvaxtaraukningar 
sem gefast og ekki hvað síst þau sem skila sér jafnframf inn í erlent fekjustreymi þjóðarinnar. Ef það tekst œtti 
að vera hœgt að greiða niður erlendar skuldir og þar með að auka iífsgœði.

Niðurstaða okkar er að nýi samningurinn breyti ekki greiðsiuhœfi rikissjóðs að neinu marki, nema þá helsf fil 
batnaðar í gegnum óbeín áhrif s.s. betra lánshcefismat, og að það séu aðrir þœtfir sem vega þar mun þyngra í 
efnahagslegu tilliti, Fyrri samningur jók líkur á greiðsíufalli að okkar mati miðað við umfang og áhœttu hans 
ásamt þeirri óvissu sem var til staðar varðandi efnahagsmál þjóðarinnar og nágranarlandanna. Nú teljum við 
að efnahagslegt umhverfi hafi bafnað ásamt þvf að umfang og áhœffa nýja samningsins er mun minni gerir 
það að verkum að við teljum að nýi lcesave samningurinn einn sér muni ekki valda greiðslufalli hjá ríkissjóði.

í þessari skýrslu höfum við reynt að svara þeim spurningum sem víð vorum beðin um umsögn á. Fyrst og fremst 
snérust þau atriði um áhœftumat á samningnum ásamt mati á getu ríkissjóðs við að standa við sínar 
greiðsluskuldbindingar við mismunandi aðsfœður. Ekki var f þessari skýrslu reynt að leggja mat á afleiðingar 
þess að hafna samningnum. bað er von okkar að þessi samantekt komi að gagni í þessu mikiivœga máli.
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i' Fyrirvarar úfgáfu /í;v■; s
Þœr skoöanir og spár sem hér koma fram eru byggðar á almennuiti upplýsingum sem IFS ráðgjof hefur undir 
höndurm þegar skýrslan er rifuð. Helsfu heimildir eru ársskýrslur, afkomufundir og hluthafafundir auk annarra 
opinbeira upplýsinga sem birst haifa í fjölmiðium og á öðrum vettvangi. Upplýsingar í umfjöliun eru einungis 
birtar í upplýsingarskyni og þœr ber ekki aó skoða sem tilboð á einn eða annan hátt. Skoðanir og spár geta 
breyst án fyrírvará. Þrátt fyrir að þess sé sérstakléga gætt að úpplýsingarhar séu réttar og nákvcemar þegar 
þœr eru settar fram getur IFS iráðgjöf/eða starfsmenn IFS ráðgjafar ekld tekið ábyrgð á villum. IFS ráðgjöf og 
starfsmenn félagsins taka ekki ábyrgð á því ef að gengi einstakra bréfa sem félagið maelir með kaupum á 
kunniaðlœkka og öfugt. irý-._ Æ; ..v ;
IFS ráðgjöf, starfsmenn IFS ráðgjafar, stjórnarmenn eða aðilar tengdir IFS ráðgjöf kunna að eiga hagsmuna 
áð gceta.varðandi einstök félög sem greiningar, vefðmatsskýrslur og annað útgáfuefni IFS ráðgjafar lýtur að 
hverju sinni. Hagsmunir kunna að vera ýmsir t.d. s«em híuthafar eða ráðgjafar í eínstaka félögum, eða 
hagsmuhirsemlúta aöannam veittri þjánustú. -r -" : ■ ' ; - ! ■' / , :  v:
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