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Efnahagsieg áhrif Icesave samninganna

Við mat á efnahagslegum áhrifum Icesave samninganna er nauðsynlegt að aðgreina þau eflir 
einstökum þáttum. Einn þeirra þátta eru áh rif þeirra á þjóðartekjur. Með yflrtöku skuldbindinga vegna 
innstæðutrygginga voru eignir þjóðarinnar skertar og með greiðslu vaxta a f  þeim skuldum verður hluta 
iandsfram leiðsiunnar ráðstafað til erlendra eigenda þessara skulda og þjóðarframleiðslan lækkar 
samsvarandi. Annar þáttur eru áhrif samninganna á ríkisbúskapinn. Fyrirsjáanlegt er að nokkur hluti af 
endurgreiðslu lánanna og vaxta a f  þeim mun lenda á sameiginlegum sjóði landsmanna og því 
mikilvægt að gera grein fyrir þvi hvem ig þær greiðslur koma til með að falla að ríkisQármálunum á 
þeim árum sem þau áhrif vara. Hér á eftir verður gerð grein fyrir þessum þáttum efnahagsmála. I 
lyrsta lagi verður fjallað um Icesave samningana og þjóðarbúskapinn, þ.e. hvaða áhrif m á reikna m eð 
að þeir hafi á þjóðarframleiðslu og þar með afkomu þjóðarinnar. Verður reynt að m eta þessi áhrif og 
setja þau i samhengi við aðrar stærðir svo sem landsframleiðsiuna og vöxt hennar. I öðru lagi verður 
fjallað um áhrif samninganna á ríkisbúskapinn, þ.e. hvem ig áhrif munu þeir hafa á ríkisfjárm álin og 
afltomu ríkissjóðs og þá einkum í tengslum við þá áætlun i ríkisfjármálum sem nýlega hefur verið lögð 
fram og kvnnt.

Sam ingam ir hafa lítil áhrif fýrstu 7 árin. Fjárstreymi í gegnum þrotabúi Landsbankans kem ur að 
mestu frá erlendum skuldunautum bankans og rennur til erlendra kröfuhafa þrotabúsins eða 
lánadrottna Tryggingasjóð innstæðueigenda. Nokkur hluti kem ur þó frá inlendum skuldunautum þar a f 
mest frá NBI. Að því leyti sem um er að ræða endurgreiðslu á þeim eignum sem fluttar voru í NBI úr 
gam la bankanum er ekki um að ræða rýmun áeigum  þjóðarinnar eða gjöld þjóðarbúsins. Vextir a f 
þcirri skuld umfram þær tekjur sem a f  eignunum koma hafa hins vegar áhrif á þjóðarframleiðsiuna. 
Fjárhæð þessi og vaxtagjöld eru enn óákveðin en iíklegt er að bein áhrif á þjóðarbúskap og ríkisQármál 
verði ekki veruieg. Önnur efnahagsleg áhrif fyrstu sjö árin eru þau að vextir a f  skuldum 
í r\ggingasjóðsins umfram vöxt á kröfu sjóðsins í þrotabúið eru gjöld fyrir þjóðarbúið sem skuldfærast 

og koma til endurgreiðslu úr ríkissjóði að loknum þessum sjö árum. S trangttekið  ætti að líta á þessa 
vexti sem útgjöld og skerðingu á þjóðarframleiðslunni á þessum sjö árum en til einföldunar verður 
þeim bætt við gjöld og greiðslur síðari átta ár lánatímans.

,\ síðari átta árum lánatímans þ.e eftir að eignir þrotabúsins eru uppum ar verða áh rif samninganna 
mest bæði á þjóðarhag og á fjármál ríkisins þar sem reyna mun á ábyrgð hans á láninu. 
Va.xtagreiðslumar skerða þjóðarframleiðsluna og endurgreiðslur lánanna hafa áh rif á rtkisfjármálin. 
bar sem yfirtaka skuldbindinga umfram eignir í þrotabúinu hefur ekki verið gjaldfærð i þessum 
utreíkningum um áh rif  á þjóðarbúið verður það gert hér um ieið og greiðslur fara fram.

Til að m eta áhrif samninganna á þjóðarbúið og ríkisfjármálin að 7 til 15 árum liðnum er nauðsynlegt 
að aætla hvem ig þær hagstærðir sem ináli skipta verða á þeim tíma. A það einkum við verga 
landsframleiðslu. gjöld og tekjur ríkissjóðs og afkomu ríkisins. Til þess að áætia verga 
landsframleiðslu verður stuðst við áætlanir Seðlabanka íslands um þjóðarhag til 2011 '. Eftir það er 
landsframleiðslan fram reiknuð með forsendum sem notaðar hafa verið a f  Seðlabankanum við 
langtímaspár. Miðað er við hagvöxt á mann á ári, 2,2%. fjölgun vinnandi m anna' auk þess sem að gert 
er ráð fyrir að verðbólga sé að jafnaði 2.5% til lengri tim a litið en það hefúr verið markmið i stjóm un 
peningamála. Hvað lánin varðar er miðað við gengi á pundi og evru eins að það var í byijun jún i 2009. 
í þessu felst að gert er ráð fyrir að verðlagsþróun i lánveitendalöndunum verði svipuð og hér á Iandi. 
Áætlun um rikisfjármálin byggist á forsendum Áætlunar um jöfnuð i ríkisfjármálum hvað varðar 
tekjur. gjöld og afkomu ríkissjóðs sem hiutfall a f  vergri landsframleiðslu.

Seðlabíinki íslands, Peningamál 2009:2, Maí 2009
E'ftir að jafnvægisatvinnustigi er náð er reiknað með að fjölgun vinnandi manna sé eins og fjölgun fólks á

aldrinum 16 65 ára.



1. Áhrif Icesave skuldanna á þjóðarframleiðslu.
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I v tlriöku skuldbindinga á innstæðutrvggingum feist að hiuta a f  landsframieiðsiu komandi ára verður 
ráðstafað til hinna erlendu eigenda innstæðnanna eða þeirra sem þær hafa yftrtekið og lækkar 
þjóðarframleiðsian samsvarandi, þ.e. sá hluti landsframleiðsiunnar sem er inniendum aðilum til 
ráðstöfunar. Áhrifin má að m eta meö því að skoða greiðsiur vegna sam ninganna í samanburði við
landsframleiðslu.

Gert er ráð fyrir aö greiðslur samkvæmt samningunum heQist um mitt ár 2016 og Ijúki um m itt ár 
2024 ' Vliðað er við að endurgreiðslur úr þrotabúi Landsbankans verði 75% upp í kröfur 
forgangskröfuhafa þ.m.t. íslenska tryggingasjóðsins en það sem umfram er greiðist úr ríkissjóði. 
Greiðslur vegna afborgana og vaxta í samræmi við það eru sýnd í eftirfarand töflu þar sem þær eru 
settar i samhengi við verga landsframleiðslu eins og hún er áastluð á þessum árum. I töflunni er 
lcesave greiðslum ar einnig sýndar sem hiutfali a f  landsframaieiðslu og auk þess er árlegur vöxtur 
landsframleiðslunnar sýndur i milijörðum króna og sem hlutfail a f  VLF fyrra árs.

Tafla I. Verg landsframleiðsla og Icessave greiðslur
VLF Icesave Greiðslur Vöxtur VLF

Ar m. kr. greiðslur m. kr. % af VLF m. kr.
2016 1.998.117 38.504 1.9% 128.576
2017 2.141.361 75.529 3.5% 143.244
2018 2.288.594 72.569 3,2% 147.233
2019 2.451.676 69.609 2.8% 163.082
2020 2.617.916 66.649 2,5% 166.240
2021 2.788.559 63.689 2,3% 170.643
2022 2.969.299 60.730 2.0% 180.740
2023 3.159.529 57.770 1.8% 190.231
2024 3.339.426 28.145 0.8% 179.897

( iert er rað fyrir að áriegar greiðsiur4 vegna Icesave skuldanna verði rúmlega 75 mrd. kr. í upphafi 
greiðslutimabilsins. Þær svara þá til allt að 3.5% a f  VLF. Á lánstímanum fara þær fallandi niður í um 
60 mrd. kr. a ari og verða tæplega 2% a f  VLF í lok lánstímans. Til sam anburðar má nefna að á árunum 
2009 til 2013 verði vaxtagjöld ríkissjóðs án atborgana um 6% a f  VLF á ári. Fari svo að ekki verði 
nemn hagv öxtur fram til loka endurgreiðslutímans en aðrar forsendur óbreyttar vex hlutfali 
endurgreiðslu um 0.1-0.2% a f  VLF á ári.

Mvnd I. Vöxtur landsframieiðslu og greíðslur skv. Icesave sanmningum

Afborganatimabilið hefst 5. júni 2016 og lýkur 5. júni 2024 og því lenda tvær afborganir á hvoru áranna 2016 
ug 2024 en 4 afborganirá öðrum árum.

1 veir gjalddaga falla til á árunum 2016 og 2024 í stað 4 á hinum árunum.
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Samkvæmt framangreindri töflu 1 verður árlegur vöxtur vergrar landsframleiðslu á þessu tím abili að 
jafnaði um 167 mrd. kr. Miðað við verðbólguforsendur útreikningsins m á áætla að raunvöxtur 
landsfram leiðslunnar á þessum árum sé að jafnaði um 110 mrd. kr. Greiðslur vegna Icesave verða 
árlega að jafnaði um 67 mrd. kr. eða um 60% árleg raunvaxtar landsframleiðslu. Greiðslur a f  Icesave 
lánunum verða aldrei til þess að draga þjóðarútgjöldin niður en valda því að þau verða um átta ára 
skeið á nokkuð lægra stigi en ella sem svarar til um 60% a f  árlegum raunvexti landsframleiðslu. Feril 
landsframleiðslu og áhrif Icesave á hann m á sjá á mynd II.

Mynd II. Þróun vergrar landsframleiðslu og áhrif Icesave samninga
’t.-r .-------------- -------------------- ------------------------ ---------------------------------------------- ,
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Þótt þær fjárhæðir sem greiddar verða vegna Icesave skuldbindinganna séu verulegar er ljóst að þær 
munu ekki hafa afleiðingar sem talist óbærilegar.

II. Áhrif Icesave samninganna á ríkisfjármál

Athuga ma áhrif lcesave greiðslnanna á ríkissjóð og afkomu hans með því að bera greiðslur 
samkvæmt samningunum saman við áætlanir um afkomu ríkisgóðs eins og þær eru í nýlegri áætlun 
um ríkisfjármál og þeim markmiðum sem þar eru sett um afkomu ríkissjóðs. í Áætlun um jö fnud  í 
ríkisfjármálum  er stefnt að því að jöfnuður náist 2013 og eftir það verði afgangur á heildarjöfnuði 
ríkissjóðs um 3% a f VLF. Til þess að það markmið náist þarf að lækka ríkisútgjöld og hækka skatta. í 
áætluninni er miðað við að 2013 verði frumgjöld rikissjóðs komin niður í um 26% a f  VLF úr 28 -29% 
a árunum tý rir 2008. Á sama ári verði tekjur ríkissjóðs komnar í um 34% afV L F  en þær voru um 35% 
a arunurn fyrir 2008.

Til þess aö fá viðmiðun fyrir það tímabil þegar greiðslur samkvæmt Icesave samningunum fallatil er 
hér gert ráð fyrir að halda heildargreiðslujöfnuðinum óbreyttum þ.e. að tekjuafgangur hjá ríkissjóði 
verði 3% a f VLF, sömuleiðis að tekjur rikissjóðs haldist i 34% allt timabilið og að frumgjöld hækki í 
28% til 2023. þ.e. að þau hækki til jafns við lækkun vaxtagjalda. Með því að nota spá um verga 
landsframleiðslu eins og gerð var grein fyrir hér að framan má áætla tekjur, gjöld og afkomu ríkissjóðs 
til ársins 2024 og athuga greiðsiur vegna Icesave i samanburði við þæ rtölur. Er það gert í töflu II.
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Tafla II. Ríkisfjármálin og greiðslur samkvæmt Icesave samningum
Heildar- Heildar- Vextir Afb. sem

gjöld tekjur Jöfnuður Iee vextir ICE afb. sem % af % af
m. kr. m. kr. m. kr. m. kr. m. kr. tekjum tekjum

2016 627.409 687.352 59.944 11.839 26.665 1.7% 3,9%
2017 672.387 736.628 64.241 22.199 53.330 3,0% 7,2%
2018 718.618 787.276 68.658 19.239 53.330 2,4% 6,8%
2019 769.826 843.377 73.550 16.279 53.330 1,9% 6,3%
2020 822.026 900.563 78.537 13.319 53.330 1.5% 5.9%
2021 875.607 959.264 83.657 10.359 53.330 1,1% 5,6%
2022 932.360 1.021.439 89.079 7.400 53.330 0.7% 5.2%
2023 992.092 1.086.878 94.786 4.440 53.330 0.4% 4.9%
2024 ! .048.580 1.148.763 100.183 1.480 26.665 0.1% 2,3%

!m s  og þessi tatla ber nieð sér verða vextir a f  icesave samningunum í upphafi greiðslutím ans um 3% 
nt tekjum ríkissjóðs en fara síðan hratt lækkandi. Til samanburðar má taka að heildarvaxtagreiðslur 
rik issjóðs án atborgana af lánum eru i ár u.þ.b. 20% a f  tekjum ríkissjóðs og verða væntanlega um 15% 
þegar greiðslum skv. icesave samningunum kem ur og fara niður i um 10% þegar þeim lýkur. í 
nkisfjarm álaáætluninni er þegar gert ráð fýrir vöxtum a f  öllum skuldum ríkissjóðs og skuldum vegna 
lcesave samninganna þannig að framangreindir vextir vegna þeirra bætast ekki við þær tölur heldur 
eru þegar innifaldar í þeim

Alborganim ar a f  Icesave lánunum verða framan af'um 7% af tekjum ríkissjóðs en fara lækkandi í um 
5% undir lok lánatimans. Í ríkistjármálaáætiuninni er markmiðið með afgangi a f  rekstri ríkissjóðs sem 
s \a ra r 3% af VLF eða um 9%  aftekjum  ríkissjóðs að fá svigrúm til að greiða niður lán ríkisins. Eftir 
20 i 6 taka afborganir a f  Icesave samningunum allstóran hluta þessa svigrúms en hafa ber í huga eins 
og fram kemur í greinargenð með frumvarpinu að stefnt er að því að áður en að greiðslur a f  Icesave 
lanunum hefjast hafi tekist að greiða aðrar skuldir rikissjóðs verulega og að endurfjárm agna þær að 
hluta. I rikisfjármálaáætluninni er þegar tekið tiliit til skulda vegna Icesave lánanna og bætast þær því 
ekki við þá skuidastöðu ríkissjóðs og feril hennar sem miðað var við í áætluninni.

Vlynd III. Afkoma ríkissjóðs, afborganir og vextir vegna icesave samninga.
'W.&_______________ ________ ______________________________
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(ireiósíurr vaxta og atborgana a f  lánasamningum vegna Icesave reikninganna eru þótt háar séu 
samrýmanlegar áætlunum um fjámiál ríkissjóðs og er þegar tekið tillit til þeirra í Áœtlun um jö fhuó  í
rík isfjá n m 'ilum .


