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Með bréfi formanns fjárlaganefndar frá 2. júlí sl. var óskað álits 
efnahags- og skattanefndar um tilgreinda efnisþætti í máli nr. 136 (ríkisábyrgð 
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skattanefndar sem samþykkt var 22. júlí 2009.
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Álit
um frv. til 1. um heimild til handa Qármálaráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, til að ábyrgjast lán 
Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og hollenska ríkinu til að standa 
straum af greiðslum til innstæðueigenda hjá Landsbanka íslands hf.

Frá meiri hluta efnahags- og skattanefndar.

Með bréfí dagsettu 2. júlí 2009 óskaði formaður Qárlaganefndar Alþingis eftir umsögn 
efnahags- og skattanefndar um efitirtalda þætti málsins sem heyra undir málefnasvið nefndar- 
innar: Getu þjóðarbúsins til að standa undir skuldbindingum og greiðslum tengdum Icesave 
í ljósi tekna ríkisins, gjaldeyris- og útflutningstekna o.fl. því tengdu; skilgreiningu og mati 
á þeim efiiahagsforsendum sem felast í endurskoðunarákvæði samningsins; mat á áhrifum 
sem samningurinn kemur til með að hafa á lánshæfismat, gengi og aðrar lykilefhahagsstærðir 
íslenska þjóðarbúsins; samstarfsáætlun í efnahagsmálum milli Seðlabanka, fj ármálaráðuneyt- 
is og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og þá er óskað eftir að lagt verði mat á þjóðhagsforsendur.

Nefndin hefiir fjallað um málið og fengið á sinn fund Indriða H. Þorláksson, Pál Þórhalls- 
son, Aslaugu Arnadóttur, Einar Gunnarsson (staðgengil Martins Eyjólfssonar) og Daníel 
Svavarsson (staðgengil Sturlu Pálssonar) sem áttu sæti í samninganefnd um Icesave, Franek 
Rozwadowski og Eddu Rós Karlsdóttur frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, Svein Harald 0ygard, 
Lilju Alfreðsdóttur, Ásgeir Daníelsson, Sigríði Logadóttur, Sturlu Pálsson, Sigurð G. Thor- 
oddsen og Jón Sigurgeirsson frá Seðlabanka íslands, Bjöm Rúnar Guðmundsson frá forsætis- 
ráðuneytinu, Sigurð Guðmundsson frá Qármálaráðuneytinu, Hannes G. Sigurðsson frá Sam- 
tökum atvinnulífsins, Harald Líndal Haraldsson og Marinó G. Njálsson frá Hagsmuna- 
samtökum heimilanna, Helga Áss Grétarsson, Magnús Áma Skúlason, Sigurð Hannesson og 
Eirík S vavarsson frá Indefence-hópnum, Gunnar T ómasson hagfræðing, Jón Sigurðsson, ráð- 
gjafa ríkisstjómarinnar, Gylfa Zoega prófessor og Kára Sigurðsson lektor. Nefndin átti síma- 
fundi með Jóni Daníelssyni sem var í Bretlandi, Gunnari Tómassyni sem staddur var í 
Bandaríkjunum og Má Guðmundssyni sem var í Sviss.

Þá hafa nefndinni borist gögn og minnisblöð frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, Seðlabanka 
Islands, fjármálaráðuneyti, Hagsmunasamtökum heimilanna, Gunnari Tómassyni, Gylfa 
Zoega, Kára Sigurðssyni, Jóni Daníelssyni og Jóni Sigurðssyni.

Endurskoðunarákvæðin.
Fjármáiaráðherra fól með erindisbréfi, dags. 24. febrúar 2009, sérstakri samninganefnd 

að annast viðræður við stjómvöld í Bretlandi og Hollandi um lán sem þau vom tilbúin til að 
veita gegn því að íslenski tryggingarsjóðurinn efndi meintar lágmarksskuldbindingar gagn- 
vart innstæðueigendum í útibúum Landsbankans í þessum ríkjum.

Lánasamningar þeir sem samninganefiidin efiir umboði sínu gerði (Icesave-samningamir) 
eru einkaréttarlegs eðlis og að mestu samhljóða. Samningamir eruþeir stærstu hvað fjárhæðir 
snertir sem Island hefur gert og nema nær helmingi landsframleiðslu. Að gefnum forsendum
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áætlar Seðlabanki íslands að skuld íslenska ríkisins vegna samninganna verði 240 milljarðar 
kr. að núvirði í lok árs 2015 sem er hátt í 1 millj. kr. á hvert mannsbam í landinu.

Nefndin ræddi sérstaklega ákvæði í samningunum sem varðar skuldaþol íslenska þjóðar- 
búsins og heimild íslenska ríkisins til að óska viðræðna um endurskoðun ef það versnar til 
muna frá því sem það var áætlað í úttekt Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í nóvember 2008. Ákvæð- 
ið felur ekki í sér skilyrðislausan rétt til endurskoðunar heldur er breyting á samningunum 
komin undir samþykki viðsemjenda okkar. í íslenskri þýðingu hljóðar ákvæðið í breska 
samningnum svo:

16 BREYTTAR AÐSTÆÐUR
16.1 Þegar breytingar verða á aðstæðum

Þessi grein (16. gr.) á við sýni nýjasta IV. greinar úttekt Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
á stöðu íslands að skuldaþoli þess hafi hrakað til muna miðað við slíkt mat Alþjóða- 
gjaldeyrissjóðsins frá 19. nóvember 2008.

16.2 Fundur til að fjalla um breyttar aðstæður
Lánveitandi fellst á að, ef aðstæður samkvæmt þessari grein (16. gr.) koma upp og 
íslenska ríkið óskar eftir þvi, verði efnt til fundar og staðan rædd og íhugað hvort, 
og þá hvemig, breyta skuli samningi þessum til að hann endurspegli þá breytingu 
á aðstæðum sem um er að ræða.

í úttekt Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fránóvember2008 ererlendbrúttóskuldsetningþjóðar- 
búsins áætluð 160% af vergri landsframleiðslu (VLF) árið 2009. Fyrir liggur að heildar- 
umfang erlendra skulda var vanmetið eins og fram kemur m.a. í umsögn Seðlabanka Islands 
um málið.

Á fundum nefiidarinnar var spurt hvort íslenska ríkið gæti þegar við gildistöku samning- 
anna óskað endurskoðunar á þeim í ljósi þess að erlend skuldastaða væri nú áætluð talsvert 
meiri en í nóvember og að teknu tilliti til ummæla sem fram koma í umræddri úttekt Alþjóða- 
gjaldeyrissjóðsins: „Extemal debt remains extremely vulnerable to shocks -  most notably 
the exchange rate. A fúrther depreciation of the exchange rate of 30 percent would cause a 
fúrther precipitous rise in the debt ratio (to 240 percent of GDP in 2009) and would clearly 
be unsustainable.“ (í íslenskri þýðingu: Erlendar skuldir verða enn geysimikill óvissuþáttur 
-  ekki síst hvað gengið snertir. Frekara gengisfall um 30% ylli því að hiutfall skulda mundi 
snarhækka (og færi upp í 240% af vergri landsframleiðslu árið 2009) og yrði það vitaskuld 
ósjálfbært.)

Fram kom á fúndum nefndarinnar að erfitt sé að nefna eitt tiltekið skuldahlutfall sem sé 
ákvarðandi um ósjálfbæra skuldastöðu og að þetta þurfi að skoða með hliðsjón af aðstæðum. 
Ymsir þættir hafi í kjölfar bankahrunsins þróast hér með jákvæðari hætti en gert hafi verið 
ráð fyrir í umræddri úttekt. Þannig hefðu aðhaldsaðgerðir í ríkisfjármálum hafist fyrr og 
gengju lengra en þar er gert ráð fyrir og kjör á erlendum lánasamningum væm hagstæðari. 
Einnig væri nauðsynlegt að horfa til þess að á móti skuldunum stæðu erlendar eignir og að 
nettóskuldimar væm því ekki jafiialvarlegar.

Fram kom að IV. greinar úttekt sjóðsins sem vísað er til í ákvæðinu eigi að liggja fyrir í 
desember ár hvert, en geti dregist um nokkra mánuði. Búast megi við að á fyrri hluta árs 
2010 liggi fyrir hvort skuldaþol íslands hafi batnað eða versnað og síðan árlega upp frá því. 
Þegar tekið hefði verið tillit til þeirra breytinga sem orðið hafa frá matinu i nóvember 2008 
þá væri nú, í júlí 2009, eftir sem áður talið að skuldbindingar landsins væm innan marka, en 
um það er nánar fjallað i næsta kafla þessa álits.



Geta þjóðarbúsins.
I skriflegri umsögn Seðlabanka íslands um Icesave-samningana er fjallað xun erlenda 

skuldastöðu þjóðarbúsins, sem bankinn telur að geti farið talsvert yfir 200% af VLF á næsta 
ári, og möguleika þess til að standa undir ábyrgð samkvæmt frumvarpinu. Fulltrúar Seðla- 
banka komu á sameiginlega fundi ^árlaganefndar og efnahags- og skattanefndar til að skýra 
forsendur sem umsögnin byggist á og er hún birt sem fylgiskjal með áliti þessu.

Nefndin ræddi ítarlega hversu raunhæfar forsendur frumvarpsins og greining Seðlabanka 
íslands væru varðandi skuldaþol íslenska þjóðarbúsins. Sjónarmið komu bæði fram um að 
forsendur væru þar vanmetnar eða ofmetnar.

Seðlabankinn gerir ráð fyrir umtalsverðum jákvæðum viðskiptajöfnuði. Aukning útflutn- 
ingstekna fyrstu sex mánuðina og samdráttur innflutnings leiddi til u.þ.b. 30 milljarða kr. 
afgangs af vöru- og þjónustuviðskiptum við útlönd sem nýtist við greiðslu vaxta og afborg- 
ana erlendra skulda. Með umskiptum frá viðvarandi viðskiptahalla sýnir hagkerfið enn á ný 
viðbragðsflýti sinn við breyttar aðstæður. Þó er óvarlegt að ætla að innflutningur verði svo 
lítill að jafnaði sem hann var á fyrri hluta þessa árs, en jafnframt má vænta umtalsverðrar 
aukningar útflutningstekna á tímabilinu eins og raunin hefúr verið allan lýðveldistímann.

Meiri hlutinn telur að forsendur í umsögn Seðlabanka íslands séu rökstuddar og að 
fráviksdæmi sem þar er að finna bendi til þess að íslenska þjóðarbúið hafi getu til að standa 
undir ábyrgðinni jaftivel þótt veruleg viðbótaráföll ríði yfir þjóðarbúið. Meiri hlutinn leggur 
auk þess áherslu á að samþykkt frumvarpsins er liður í að rjúfa fjárhagslega einangrun 
íslands og getur opnað fyrir aðgengi að erlendum fjármálamörkuðum. Mikilvægt er að Ice- 
save-samningamir veita sjö ára svigrúm til endurreisnar. í skýrslu Seðlabanka íslands er að 
finna dæmi um hvað hækka þurfi virðisaukaskatt mikið til að standa imdir ábyrgð ríkisins 
samkvæmt frumvarpinu miðað við gefiiar forsendur og endurspeglar það dæmi vægi hag- 
stjómar næstu ára. Er gert ráð fyrir að neðra þrep skattsins (7%) hækki um 0,88% og efra 
þrepið (24,5%) um 3,07%.

Vegna efasemda sem fram komu um forsendur frumvarpsins og greiningu Seðlabanka 
íslands var rætt hvort þörf væri á að skýra nánar endurskoðunarákvæðið. Nefndin ræddi leiðir 
til að skilyrða ábyrgðina og hver áhrif það hefði á gildi samkomulagsins. Hugmyndir komu 
fram um að setja hámark á ábyrgðina sem nemur vissu hlutfalli af landsframleiðslu eða að 
setja það skilyrði að ábyrgðin félli niður að hluta eða að öllu leyti ef efnahagslegar forsendur 
bresta fyrir ábyrgðinni. Ábendingar komu fram um að landsframleiðsla væri ekki tækt við- 
mið til að afinarka ábyrgð íslenska ríkisins.

Því var einnig hreyft í nefndinni að ástæða væri til að nota líkindaútreikning til að meta 
áhættu íslenska ríkisins sem tengist eignum Landsbankans og eftir atvikum öðrum þáttum 
sem liggja til grundvallar mati á skuldaþoli þess en að fengnu áliti gesta telur meiri hlutinn 
að þetta sé ekki forsenda upplýstrar ákvarðanatöku í málinu.

í aðalatriðum sýnir úttekt Seðlabankans að meginhagsmunir íslands felast í því að rjúfa 
vítahring einangrunar landsins, skapa forsendur fjárfestingar og snúa þannig hjólum verð- 
mætasköpunar á fúllan skrið. Að þetta takist sem fyrst mun ráða mestu um að ísland standi 
undir skuldbindingum sínxun almennt, Icesave þar með talið. Stærsta ógnin stafar nú af víxl- 
verkunum samdráttar, þar sem erfiðleikar einstakra aðila valda öðrum erfiðleikum og dýpka 
vandann með hverri viku sem líður. Hér mim ekki síst ráða miklu endurreisn bankanna sem 
þurfa að verða fjölskyldum og fyrirtækjum bakhjarl endurreisnar. Augljóst er að endumýjun 
alþjóðlegrar lánafyrirgreiðslu er forsenda þeirrar endurreisnar.
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Skuldir ríkisins í erlendri mynt.
Lögð var áhersla á við umfjöllun nefndarinnar að ekki yrði ruglað saman brúttóskuldum 

og nettóskuldum annars vegar og skuldum þjóðarbúsins og ríkisins hins vegar. Á fundi með 
framkvæmdastjóra alþjóðasviðs Seðlabanka íslands og í gagnaöflun leitaðist meiri hlutinn 
við að greina skuldir ríkisins í erlendri mynt og leggja mat á getu þess til að standa undir 
þeim.

Á móti skuldum ríkisins í erlendri mynt, öðrum en þeim sem tengjast gjaldeyrisvarasjóði, 
Landsvirkjun og Icesave, á Seðlabankinn erlend skuldabréf sem auðvelt er að selja á mark- 
aði.

Um hina þijá þætti skulda ríkisins í erlendri mynt er þetta að segja: Lán til að efla gjald- 
eyrisvarasjóð eru ýmist ónýttar heimildir eða á móti þeim er lausafjáreign í erlendum gjald- 
eyri. Stærstur hluti tekna Landsvirkjunar er hlutdeild í útflutningstekjum stóriðjunnar í er- 
lendum gjaldmiðli, en af þeim tekjum er greitt af erlendum lánum fyrirtækisins og var hand- 
bært fé þess frá rekstri til að mæta skuldum um 185 millj. bandaríkjadala á sl. ári, eða u.þ.b. 
23,4 milljarðar íslenskra kr. á gengi dagsins. Ríkissjóður á hins vegar hvorki tiltækt erlent 
lausafé né ákveðnar tekjur til að mæta Icesave-ábyrgðinni og þess vegna er það verkefni 
næstu 15 ára að afla ríkissjóði tekna til að mæta þessu. Greiðslur af skuldum ríkissjóðs í er- 
lendri mynt eru tryggðar út árið 2014, en Landsvirkjun þarfiiast nokkurrar endurfj ármögnun- 
ar árin 2010 og 2011. Gjalddagar lána ríkisins í erlendri mynt árin 2012 til 2014 eru fyrst og 
fremst lán Alþj óðagj aldeyrissj óðsins og norrænu lánin, en efitir 2015 hefj ast afborganir vegna 
Icesave.

Gengi og vextir.
Ekkert einhlítt mat er unnt að leggja á áhrif Icesave-samninganna á þróun gengis og vaxta 

og síst yfir jafnlangt tímabil og hér um ræðir. Sú þróun er margvíslegri óvissu háð og á hana 
hafa fjölmargir aðrir þættir áhrif.

Gengi íslensku krónunnar hefur veikst jafnt og þétt á þessu ári. í nokkra mánuði hefur ver- 
ið beðið endurskoðunar á efiiahagsáætlun íslenskra stjómvalda sem unnin er í samstarfi við 
Alþj óðagj aldeyrissj óðinn. Á henni byggist lánafyrirgreiðsla sj óðsins og Norðurlandanna. Að 
svo miklu leyti sem gerð Icesave-samninganna stuðlar að því að endurskoðuninni verði lokið 
og lánin veitt draga þeir úr líkum á veikingu krónunnar til skemmri tíma. í fundargerð pen- 
ingamálastefnunefndar Seðlabankans fyrir júlí 2009 kemur fram að til greina komi að bank- 
inn grípi til stýrivaxtahækkunar til að koma í veg fyrir frekari veikingu hennar. Þar sem lána- 
fyrirgreiðsla sjóðsins og Norðurlandanna á að styrkja gjaldeyrisvaraforðann eru Icesave- 
samningamir til þess fallnir að styðja við frekara vaxtalækkunarferli, eða hið minnsta að 
draga úr líkum á vaxtahækkunum næstu mánuði.

Til lengri tíma litið eru áhrif samninga af þessari stærðargráðu þau að veikja gengi krón- 
unnar frá því sem annars hefði orðið og getur sú þróun haft áhrif á vaxtastig til hækkunar 
fremur en lækkunar. Um leið verður að hafa í huga að verði frumvarpið ekki samþykkt verð- 
ur Icesave-málið ekki úr sögunni og óvissan sem því fylgir getur haft afdrifaríkar afleiðingar 
fyrir gengis- og vaxtaþróun.

Lánshæfismat.
Það er erfitt að spá og einkanlega um framtíðina. Þetta á ekki síst við um lánshæfismat. 

Þau alþjóðlegu fyrirtæki sem sérhæfa sig í lánshæfismati hafa verið gagnrýnd fyrir ofmat á 
lánshæfi ríkja og fyrirtækja í aðdraganda fjármálakreppunnar. Fram kom að aðferðafræði 
matsfyrirtækjanna væri til endurskoðimar og að það gæti leitt af sér strangara og neikvæðara



viðhorf gagnvart íslandi, sbr. nýlega lækkun Standard og Poor's á einkunn Landsvirkjunar. 
Meiri hlutinn telur samt sem áður að áhrif Icesave-samninganna á lánshæfismat íslands eigi 
eftir að verða jákvæð fremur en neikvæð í ljósi þeirrar óvissu sem hefur verið um skuldir 
þjóðarbúsins fram að þessu. í mati Moody's sem birt er sem fylgiskjal nr. 6 í skýrslu Seðla- 
banka Islands segir: „Although there is still uncertainty about the Icelandic govemment’s 
fiscal position, the Icesave agreement brings some welcome clarity to the public debt pict- 
ure.“ (I íslenskri þýðingu: Þótt enn sé sitthvað óljóst um stefnu í ríkisfjármálum gefst þó sem 
betur fer með Icesave-samningunum skýrari mynd en áður af skuldum ríkissjóðs Islands.)

Tekjumöguleikar rikissjóðs.
A fundum neftidarinnar hefur verið lögð áhersla á að vegna mikillar erlendrar skuldabyrði 

þjóðarbúsins þurfi hagstjóm næstu ára að stuðla að batnandi afkomu ríkissjóðs samfara 
hagstæðum viðskiptajöfnuði og aðgengi að erlendum lánsfjármörkuðum.

Meiri hlutinn leggur til að fjármálaráðherra komi á fót starfshópi til að gera tillögur um 
tekjuöflun til að standa imdir Icesave-ábyrgðinni. Við þá vinnu leggur meiri hlutinn sérstaka 
áherslu á að þær aðgerðir bitni ekki á velferðarþjónustunni.

Aðrir valkostir.
Það er álit meiri hlutans eftir athugun sína og viðræður við ýmsa aðila að lausn Icesave- 

deilunnar sé ein af forsendunum fyrir lánafyrirgreiðslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og tengd- 
um lánum Norðurlandanna og að höfhun frumvarpsins muni leiða til verulegrar óvissu sem 
ógnað getur efnahagslegu öryggi þjóðarinnar. Fram hefur komið á fundum nefndarinnar að 
útgreiðsla lána Norðurlandanna er háð ársfjórðungslegri endurskoðun efiiahagsáætlunar is- 
lenskra stjómvalda og sjóðsins. Endurskoðunin er aftur háð lánsQármögnun frá Norðurlönd- 
unum. Eins og nánar greinir í áliti meiri hluta utanríkismálanefndar um frumvarpið undir- 
gengust íslensk stjómvöld með 9. lið viljayfirlýsingar sem liggur til grundvallar lánafyrir- 
greiðslu sjóðsins að virða skuldbindingar á grundvelli evrópska innstæðutryggingakerfisins 
gagnvart öllum tryggðum innlánshöfum. í bréfi fuiltrúa Norðurlandanna í samningaviðræð- 
um um lán þeirra til Islands, dags. 15. maí 2009, var það sett sem skilyrði að ísland uppfyllti 
alþjóðlegar skuldbindingar sínar, þ.m.t. hvað varðar innstæðutryggingar. Sami skilningur 
kemur fram í greinargerð sænsku ríkisstjómarinnar til sænska þingsins, dags. 2. júlí 2009, 
um lánafyrirgreiðslu til íslands. Enn fremur kemur þar fram sá skilningur að með skilyrði um 
lausn deilu íslendinga við Hollendinga og Breta með lánasaxnningi þessara aðila verði um- 
rædd lán Norðurlandanna ekki látin standa undir Icesave-skuldbindingunni.

Er því að mati meiri hlutans vemleg hætta á því að verði ábyrgðinni hafnað þá verði ekki 
af fyrmefndri fyrirgreiðslu við ísland og muni hver benda á annan um ástæður þess. Þá er 
enn fremur ljóst að staða Breta og Hollendinga innan Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er sterk, 
bæði með beinum hætti og í krafti stöðu þeirra gagnvart öðrum áhrifamiklum aðildarríkjum. 
Er þess skemmst að minnast þegar ísland var tekið af dagskrá stjómarfunda sjóðsins sl. haust 
að því er telja verður að undirlagi Breta og Hollendinga. Þá gæti höfnun vakið upp fráleitar 
aðgerðir gagnvart íslandi eins og dæmin sanna. Má þvi leiða líkum að því að höfnun frum- 
varpsins feli í sér hættu á að landið einangrist á alþjóðavettvangi eins og gerðist sl. vetur. 
Mikilvægt er að hafa í huga að Norðurlöndin og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn em sem stendur 
einu aðilamir sem tilbúnir em að veita íslandi lánafyrirgreiðslu og e.t.v. Pólland og Rússland.

Meiri hlutinn telur að þjóðhagslegar forsendur þess að veita ábyrgðina séu jákvæð þróun 
útflutningsverðmæta og fólksfjölda og 3% hagvöxtur til lengri tíma litið. Meiri hlutinn leggur



til að fjárlaganefnd skoði hvort árétta eigi fyrirvara um þjóðhagsþróun, sbr. enn fremur 
Brussel-viðmiðin.

Kjósi fjárlaganefnd að binda ábyrgðina fyrirvörum í frumvarpstextanum verðiu- hún að 
leggja mat sitt á hvemig þeir skulu úr garði gerðir og hvaða áhrif þeir eru líklegir til að hafa 
á gildi samninganna. Álit þetta varðar ekki lögfræðileg atriði málsins.

Alþingi, 22. júlí 2009.

Helgi Hjörvar, form.,
Álfheiður Ingadóttir,

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir,
Þórunn Sveinbjamardóttir,

Bjarkey Gunnarsdóttir.
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Fylgiskjal.

Minnisblað frá Seðlabanka íslands.
(15. júlí 2009.)

Viðtakandi: Fjárlaganefnd Alþingis 
Sendandi: Seðlabanki Islands, Seðlabankastjóri

Efni: Skrifieg umsögn Seðiabanka ísiands um lcesave-samningana 
og upplýsingar um greiðslubyrði af eriendum iánum

Fjárlaganefnd Alþingis óskaði e ftir skriflegri umsögn Seðlabanka Islands um lcesave-samningana og uppiýsingum um 
greiðslubyrði a f erlendum lánum. Beiðnin barst bankanum 6. jú li 2009. Seðlabanki Islands hefur tekið saman álit og 
skiptíst það I tvennt: umfjöllun um erlenda skuldastöðu Islands og lögfræðtlegt álit á rlklsábyrgð á skuldbindingu 
Tryggingarsjóðs innstæðueigenda.

I. Erlend skuld«staða
Mat á greiðslubyrði vegna þeirra lánasamninga sem undirritaðir hafa 
verið við Sreta og Hollendinga til þess að standa við verðandi skuld- 
bindingar vegna lcesave-reikninganna snýst einkum um tvennt:
1. Cetu rfklssjóðs til þess að afla tekna og draga úr útgjðldum ( þvl 

skyni að standa undtr vaxtabyrði sem af samningunum hlýst.
2. Getu þjóðarbúsins tll þess að afla afgangs af vðru- og þjónustuvið- 

skiptum til þess að greiða vexti og afborganir á endurgreiðslutíma 
samningsins án þess að það leiði til umtalsverðrar lækkunar á gengi 
krónunnar.

Mat á þessum lykilþáttum er háð umtalsverðri óvissu. Nefna má 
óvissu um endurheimtuhlutfall eigrta Landsbankans, sem reiknað er með 
að standi undlr meglnhluta skuldbindinga Trygglngarsjóðs Innstæðueig- 
enda. Þá er einnig talsverð óvissa um þróun hagvaxtar, sem hafa mun 
áhrif á tekjuöflun rlklssjóðs, og útflutningstekna, sem hefur áhrtf á það 
hve afgangur af vöru- og þjónustuviðskiptum verður mikill og þar með 
hvaða áhrif aukin greiðslubyrði hefur á gengi krónunnar. Gengi krón- 
unnar hefur svo I sjálfu sér mikil áhríf á hlutfallslega greiðslubyrði miðað 
vlð landsframleiðslu I krónum talið. Allir f ramangrelndir óvlssuþættlr eru 
mjðg háðir framvindu efnahagsmála á heimsvisu, sem enn e r! mik- 
illi óvissu. Taka ber fram að ákvarðanir ( hagstjóm munu einnig hafa 
veruleg áhrif á þróun hagvaxtar á lánstlmanum sem úm rasðir.

Skuldir vegna lcesave
Þegar lcesave-samningamir eru metnir er gert ráð fyrir að Mok árs 
2015 verði búið að selja allar eignír gamla Landsbankans eriendis en þá 
verði skuld islenska rikisins vegna samninganna 340 milljarðar krónaef
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miðað er við 75% endurheimtur. Núvirði þessarar fjárhasðar miðast við 
5,55% vextí og er 240 milljarðar króna eða sem svarar 17% af áætlaðri 
vergri landsframleiðslu (VLF) ársins 2009. Þessa fjárhasð á að greiða á 8 
árum, þ.e. 30 milljarða á ári eða 2,1 % a f áætlaðri VLF ársins 2009.

Vegna þess hversu greiðslurnar vegna lcesave eru seint á samn- 
ingstfmanum hafa þær safnað verulegum vöxtum þegar kemur að 
gjalddðgunum. Cert er ráð fyrir að fyrsta greiðslan, árið 2016, verði 
3,1 %  af VLF þess árs en hlutfallið lækki svo hratt bæði vegna þess að 
áfallnir vextir laekka þegar lánið lækkar og vegna þess að gert er ráð 
fyrir að VLF hækki. Sfðasta árið, 2023, er gert ráð fyrir að greiðslan 
verði 1,4% af VLF þess árs. Ef gjalddagar lcesave-skuldarinnar vaeru 
fyrr væru vextir vegna þessarar skuldar minni, e n  væntanlega mundi 
rfkissjóður f því tilfelli þurfa að taka meira af ððrum lánum til að greiða 
af ðllum skuldbindingum sfnum.

Ahrif lcesave-samninganna á þjóðarbúið
Enn erfiðara er að meta afleiðingar lcesave-samninganna f heild fyrir 
stöðu þjóðarbúsins en áhrif þeirra á stððu rfkissjóðs. Efnahagsreikn- 
ingur þjóðarbúsins f heild er afar stór, jafnvel þegar eignir og skuldir 
gömlu bankanna hafa verið teknar til hliðar. Hér er nauðsynlegt að 
hafa f huga að straumur gjaldeyristekna til að standa undir vöxtum og 
afborgunum af erlendum lánum einkaaðila ræðst ekki eingöngu af út- 
flutningstekjum þjóðarinnar heldur einnig af arði af erlendum eignum 
einkaaðila. Grfðarleg óvissa rfkir um þessa þætti. Þvf er ( raun heppileg- 
ast að halda einkageiranum fyrir utan mat á sjálfbæmi skuldastöðunn- 
ar eftir að skuldbindingar vegna lcesave-samninganna hafa bæst við. 
Hvað einkageirann áhrærir getur annað af tvennu gerst: viðkomandi 
fyrirtæki tekst að afla tekna, útflutningstekna eða hagnaðar af fjár- 
festingu, til að standa undir vðxtum og afborgunum, sem felur I sér 
að staða fyrirtækisins er sjálfbær, eða fyrirtæklð verður gjaldþrota og 
eignir þess ganga upp f skuldir sem að lokum eru afskrifaðar. Svo lengi 
sem rfklssjóður forðast að taka á sig byrðar elnkageirans munu skuldlr 
einkageirans ekki hafa langvarandi áhrif á sjálfbæmi skulda þjóðarbús- 
ins. Óstððugleiki í tengslum við endurfjármögnun skulda einkaaðila 
getur þó verið umtalsverður.

Beinar skuldir fslenskra aðila voru taldar 2.100 milljarðar f lok 
mars á þessu árí.1 Þessi fjárhæð er rúmlega 140% af áætlaðri VLF árs- 
ins 2009. f þessum tölum eru meðtalin nokkur lán sem tekin hafa verið 
til að styrkja gjaldeyrisvaraforðann en þama eru ekki með skuldbind- 
ingar vegna lcesave. Ekki er heldur tekið með eigið fé erlendra aðila 
f fyrirtækjum hér á landi eða lán sem erlendir aðilar hafa lánað til fyr- 
irtækja f þeirra eigu hér á landi (þ.e. „lán frá tengdum félögum"). í lok 
mars sl. eru þessir liðir taldir nema tæplega 600 milljörðum eða 40% af 
áætlaðri VLF ársins 2009.2

1 Astaeða er tll aS  vek)a athygií á að þesar skuldir eru mun mlnni en þ»r skuidlr seift taldar 
eru með f opinberum tölum Soðlabankans og finna má á hcimasf&j bankans en þar cru 
skukiimar takfar 13.059 milijarðar kr. f lok mars. I opinberu tölunum eru skuldir (og eignír) 
gömiu bankanna og flelri fyrirtækja sem orðið hafa bankahruninu að bráð taidar með I 
samræml við alþjóðlegar reglur (AGS) um útreikning sSkra taina. Það er hins vegar IJóst að 
þessar tölur gefa ekkf rétta mynd af skukJastÖðunni nú. Tðlur um skuidastððuna í þessu 
minnisblaði endurspegla mat Seðlabankans á  þvf hvaða skuldír verði eftir þcgar búið er að 
gera upp gjaldþrotabú gðmiu bankanna og annarra fyrírtækja sem svipað er ástatt um. 
Þetta mat hefur verið unnið f samráði við sérfræðfnga ACS.

2. I fylgiskjali 3 hér fyrlr neðan er sýntyfiriít yfir hrefna erlenda stöðu þjóðarbúsinsog útskýrð 
mismunandl hugtök og gögn sem notuð eru f þessu minnisbiaði.
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Fyrir liggja áætlanir um frekari erlendar lántökur á árunum 2009 
og 2010 til að styrkja gjaldeyrisforðann en þessi lán þarf að greiða 
aftur frá og með árinu 2011.

Á móti þessum skuidum eni nokkrar eignir. f töflu 1 eru tilteknar 
þær eignir sem taldar eru öruggar. Þær eru gjaldeyrisvarasjóður Seðla- 
bankans, veð Seðlabankans í FIH f Danmðrku, hlutdelld ( tekjum af 
sölu eigna gamla Landsbankans skv. samkomutaginu um lcesave og 
erlendar eignir Itfeyrissjóðanna. Án efa eiga aðilar sem búsettir eru á fs- 
landi aðrar eignir erlendis en upplýsingar um verðmæti þeirra eru mjög 
á reiki. I tðflu 1 er þvf notuð sú varúðamálgun að tilgreina elnungis þær 
eignir sem taldar eru naer ðruggar.

Skuidbindingar vegna lcesave eru I erlendri mynt. Það veltur þvf 
á þvf hvaða gengi er notað hverjar fjárhæðirnar verða f krónum. Hér 
er valin sú leið að miða við spá Seðlabankans sem birt var i Peninga- 
málum 2009/2. ( þeirri spá er gert ráð fyrir að gengi evru verði að 
meðaltali 158 kr. á þessu ári. Þetta gengi er mun lægra en núverandi 
gengi, sem er 180 kr., og lægra en gengið I byrjun júnf þegar samning- 
urinn um lcesave var undirritaður en þá var gengið 175 kr. Þetta er þó 
ekki langt frá meðalgengi evru á þeim rúma helmingi ársins 2009 sem 
er liðinn en þá var það tæpar 164 krónur. Með þvf að miða við gengi f 
spám Seðlabankans er tryggt að samræmi er á milli gengisforsendna f 
matinu á lcesave og verðforsendna f þeim tðlum um landsframleiðslu 
og útflutnlng sem eðlilegt er að nota sem viðmiðun. Ef gengi krón- 
unnar verður áfram jafn lágt og það er nú má gera ráð fyrir að verðlag 
á Islandi aðlagist þvf og verði hærra sem þv( nemur.

I mynd 1 er sýnd spá Seðlabankans um þróun evru fram til ársins 
2018. Einnig er sýnd spá um þróun raungengis.

Eins og sést er þvf spáð að raungengið verði um 0,8 á tfmabilinu 
en það hefur sveiflast f kringum 1,01 langan tfma fyrir hrun þegar við- 
skiptahalli og skuldasöfnun einkenndu fstenskt efnahagslff.

Mynd 1
Raungengi og gengi evru 2000-2018

Raungen# (v. ás) 
<— • Gvngi «viu (h. ás)

H w nikt M Um ki tó»nds.

Tafla 1. Frlendar eignir og skuldir þjóðarbúsins

31/3 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201$ 2016 2017 2018Eining: mitlj&rðar kr

lcesave-eignir <75% endufhefmtur)

Aðrar eriendar efgnir (FIH) 82 81 74
flrl nptrm nm 498 496 476
Eriendar sleuldtr hms optnbera 767 1 S>20 1 718

57S « 7
Erfendtr skuidir vegne aaldeynsforða 406 584 836

MfanHnrdMÍfrlcitpnAi fwynt 9» 5» 54
Ertond skuid Si uten forðe (ISK) 97 9/ 97
ABMTtttUfNri* 206 206 206
Opinber fynrtaria og emkuðHer 1 422 1 312 1235

wmu n s 8*6 B09
þer af l5K-elgnir utlendingi 426 426 426

jU k lW lM lM ig M iy iia k 1 »1 2104 2 224
SkukKr í ISK aHs 728 728 728

> « » 2*53
Hrein skuid (umfram tflgr. eignir) 1.080 1.207 1.096
HelmHé, SeðUbanki isiands.

269 250
M S 99«
74 0

501 547
1 502 1 4*>6

530 522
617 *i76
54 K
97 9?

206 206
1 238 1 270

St2 S44
426 426

2 « 2 1M7
728 728

2 7 *
1.051 973

110

0 0 0 0 0 0
578 003 621 « 7 686 728

1240 1 151 996 899 812 724
427 419 U 3 301 » '  B 0 |
454 574 299 241 194 147
56 56 « 54 55 55
97 97 97 97 97 97

206 206 206 206 206 20«
1 276 1 270 1 254 1 248 1 256 1.265

850 844 838 822 830 839
426 426 426 426 426 426

1788 10M f£24 1*418 1JI61 :
728 728 728 728 728 728

761 711 524 533 460 357
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Tafla 1 sýnir einnig framreikning á eignum og skuldum ísienskra 
aðila til ársins 2018. I þessum framreikningi er miðad við forsendur I 
þjóðhagsspá Seðlabankans þar sem gert er ráð fyrir verulegum afgangi 
af viðskiptum við útlönd næstu árin. Gert er ráð fyrir að höfuðstöll 
skuida við erlenda aðila I krónum verði óbreyttur frá þvl sem hann 
var 31. mars s.l. en að eigendumir flytji vexti af þessum skuldum til 
útlanda. Áætlaðar eru vaxtatekjur af gjaldeyrisvarasjóði og endur- 
greiðslur af þekktum lánum sem tekin hafa verið eða verða tekin á 
næstunni til að efla hann. Einnig eru áætluð vaxtagjðid af öðrum |án- 
um f erlendri mynt, bæði opinberra aðila og elnkaaðlla. Ekki er gert ráð 
fyrir arðgreiðslum inn eða út úr landinu. Cert er ráð fyrir að erlendar 
eignir lífeyrissjóðanna verði áfram ávaxtaðar ertendis og hvorki höfuð- 
stóll, vextir né arður verði flutt tii iandsins. Þá er gert ráð fyrir að hægt 
verði að endurfjármagna erlendar skuidir fyrirtækja og aðrar skuldir 
hins opinbera en þær sem stofnað var til I því skyni að fjármagna gjald- 
eyrisvarasjóðinn. Næstneðsta ilnan I töflu 1 sýnir að miðað við þessar 
forsendur verða erlendar skuldir þjóðarbúsins lítið eitt lægri I krónum 
við iok ársins 2018 en þær voru I lok mars I ár. A þessum tíma minnka 
skuldirnar sem hlutfall af VLF úr 143% (87% en þær eignir sem eru 
tilfærðar I töflu 1 aukast á sama ttma úr 69% 171 %  af VLF.

Tafla 2. Greíðsluflæði gjaldeyris

Eining m illjarðar kr. 31/32009 2009 2010 2011 2012 2013 2074 2015 2016 2017 2018
Útflutoingtír -  inn&Jttfngur -43 154 135 151 189 222 200 167 135 134 ! 141
Hreinar vaxtat. (án ttfeyrfesj. og arðgr.) -103 -105 -94 -100 -92 -87 -80 -75 -90 66
- ’ - f hluö. af ótfl.-ínnfiutnlngi (% ) 68,3 69.9 66 48,8 39 40.2 44.B 66.5 64.3 46.2

Afborgun af lcesave-skukiabréfi 0 0 0 0 0 0 0 -43 *4á -43
Lárrtaka og etgnasaia íhreln) 195 272 -192 14 -135 -79 -71 -54 -49 -50
Gjaideyrisvaras/., staða I bk árs 429 673 986 845 956 956 996 1.018 966 922 904
VLF (Sð vtðrmðunAr) 1 465 1.427 1414 1 466 1 543 1 M i 1746 1.870 1.998 2.141 2.289

Heimild. Seöiabðnki hlandi.

Mynd 2
GreiðsJur vegna lcesave í hlutfalli við VLP ársins 

%

fasl hiotfall 
—  Greiðsla af lcesavft-sladd

HehmM: Scðlabtnkt Manck.

M y n d  3
Staða í lok árs í hlutfalli við VLF ársins

—  Eriendar skuldir þjóðarbústns
Eflwxidi skiAiir aðs • gjdld«yrKvar«sjöður

—  Ertendar skuidír <Ms - kesave-Mgnir - FIH - gjaWeyris- 
varas|6dur

—~ Efteodar vkuid'r a ls  - kesav»>e(gnir -  FIH - gjafdeyris* 
vansj6dur - erl. eignir tifeyrmföða

HdmiM: Stðiabwld tdands.

Tafla 2 sýnir hvernlg gert er ráð fyrir að framboð og eftirspurn 
eftir gjaldeyri muni þróast. Tölumar um mismun útflutnings og inn- 
flutnings byggja á þjóðhagsspá Seðlabankans. Þama er gert ráð fyrir 
mjög miklum afgangi I mjög langan tíma.3 Einnig er gert ráð fyrir að 
raungengi haldist mjög lágt lengi. Á þeim tfma sem iiðinn er frá gerð 
spárinnar hefur raungengið verið heldur lægra en þama er gert ráð 
fyrir.

Gert er ráð fyrir þvf að vextir af skuldbindingum vegna lcesave 
séu taldir með þegar þær eru greiddar. Ekki er gert ráð fyrir öðrum 
lántökum eða afborgunum lána en þeim sem búið er að semja um 
til að efla gjaldeyrisyarasjóð. Ekki er gert ráð fyrir sölu erlendra eigna 
nema hvað gert er ráð fyrir að Seðlabankinn selji FIH á árinu 2012.

Næstneðsta llnan f töflu 2 sýnir að miðað við forsendumar I fram- 
reikningunum hafa menn gott borð fyrir báru f gjaldeyrisvarasjóði allt 
tfmabilið.

3. I bpánni er gert ráð t/rir að útflutningur dragist saman um 3% f ír  og verði nær óbreyttur 
árið 2010 en váxí um nálægt 3%  á ári frá þeim tíma. I spánni cr gerí ráð fyrir stækkun 
étv«rsfn$ I Statumsvfk og ný|u álveri í Helguvfk. Innflutnlngur minnlrar einhls mddð en 
gert er ráð fyrir að innftútníngtir mínnkl um 36% f ár. Eför það véx ínnfkitningur h«gt 
en þó hekiur mdra en útfiutningur. Oert er rið fyrir því að lágt raungengí íeiðj til þess að 
útfiutningur verði umfram innflutning á spátfmanum.
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I fylgiskjali B er gerð grein fyrir hreinni erlendri stöðu þjóðarbús- 
Ins en þar er búið að taka út gðmlu bankana og þau fyrirtækí sem eru 
I greiðslustððvun. Þar eru leiddar Ifkur að þvl að hrein erlend staða sé 
viðunandi. Þess ber þó að geta að nauðsynlegt erað skoða eignahlið- 
ina betur og þvf eru þetta bráðbirgðatölur.

Hér fyrir neðan eru nokkrar myndir sem sýna niðurstöður úr 
töflum 1 og 2 í hlutfalli af VLF. Mynd 2 sýnir áætlað hlutfall greiðslu 
skv. Icesave-samkomulaginu. Rauða iinan sýnir áætíað hlutfall út frá 
áaetlunum um greiðslubyrðina skv. samkomulaginu en bláa Ifnan sýn- 
ir hvaða hlutfa.ll af VLF þyrfti að leggja til hliðar til að standa undir 
greiðslunum miðað við að hlutfallinu væri haldið föstu á tímabilinu
2009-2023. Á þeim tfma þyrfti að leggja tæplega 1,2% af VLF til hlið- 
ar á hverju ári í þessi 15 ár.

Mynd 3 sýnir hlutfðll skulda af VLF. Biáa Knan sýnir hlutfail 
heildarskuldanna. Þetta hlutfall fer hæst f 210% árlð 2010. Rétt er að 
ftreka að þetta hlutfall er heidur tægra en ella vegna þess að ekki eru 
teknar með skuldir fyrirtækja hér á landi sem eru í eigu erlendta aðila 
við móðurfélög eða fjárfesta erlendis og ekki heldur eigið fé f þessum 
fyrirtækjum.

Aðrar Ifnur f myndinni sýna hlutfail heildarskuldanna að frádregn- 
um einhverjum þeirra eigna sem tllgreindar eru f tðflu 1.

Mynd 4 sýnir hlutföll stærða f töflu 2 af VLF. Fjólubláa ifnan sýnir 
útflutning að frádregnum innflutningi, rauða linan hreinar vaxtatekjur 
(án tekna af eignum Iffeyrissjóðanna eða annarra aðila búsettra á Is- 
landi og án arðs af beinum fjárfestingum útlendinga hér á landi), gula 
Ifnan hreina lántöku og eignasölu eins og gerð var grein fyrir hér að 
framan og græna ifnan sýnir gjaidéyrísstöðuna f lok árs.

Hér að framan var miðað við að sala á eignum Landsbankans 
gæfi fslenskum stjórnvöldum fjárhæð sem nemur75% af fjárhæð láns- 
ins vegna lcesave nú. I mynd 5 kemur fram hvernig greiðslur vegna 
lcesave breytast ef endurheimtur verða aðrar en þau 75% sem miðað 
var við hér að framan.

Mynd 6 sýnir hvemig skuldastaðan breytist og mynd 7 sýnir 
hvemig þróurr gjaldeyrisvarasjóðsins þróast f þessum tilfellum. [ ölium 
titfellum sýna myndirnar viðkomandi stærð f hlutfalli af VLF.

M ynd4
Hiutföll afVLF 2008-2018
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Mynd 8
Greiðslur vegna lcesave í hlutfaili við VLF ársíns
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Myrvd 9
Erlendar skuldir alls I hlutfalli af VLF
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Mynd 10
Gjaldeyrisvarasjóður I lok árs í hlutfalíj afa VLF
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I umrasðunni hefur endurheimtuhlutfallið verið miðað við sam- 
tölu endurgreiðslna án núvirðingar. Vegna vaxtanna væri eðlilegra 
að miða við núvirði endurgréiðslnanna. Áætlun um dreifingu endur- 
greiðslnanna er þannig að ef miðað er við 75% endurheimtuhlutfall 
jafngildir það þvi að núvirði endurgreiðslnanna, miðað við 5,55% 
vexti, sé 60% af höfuðstóli lánsins nú eða 322 ma. kr. Vegna vaxtanna 
skiptir ekki einungis máli hve há heildarfjárhæðin er heldur einnig hve- 
rtasr hún fellur til. Ef endurheimtumar næmu 75% af heildarfjárhæð- 
inni en greiðslan kæmi öll í lokin, þ.e. árið 2015, væri núvirði hennar 
51 %  af höfuðstóli lánsins nú eða 222 ma. kr.

Tfmasetning endurgreiðslnanna getur einnig haft áhrif ef höfuð- 
stóll lcesave-lánsins er forgangskrafa en vextimir sem bætast við eru 
það ekki. Þess vegna geta tveir endurgreiðsluferlar sem hafi sama nú- 
virði leitt til mismunandi stöðu lánsins árlð 2015. Þetta getur aðeins 
gerst ef endurheimtur eru það háar að það heimtist upp f allan hðfuð- 
stól lánanna nú, þ.e. ef endurheimtur verða nokkuð góðar, a.m.k. 70% 
og sennilega nokkuð hasrri en það.

Hér að framan var miðað við þjóðhagsspá Seðlabankans f Pen- 
ingamálum 2009/2. Til sámanburðar hefur verið reiknað út hvemig 
dæmið liti út ef þróunin verður lakari og einnig ef þróunin verður betri 
en spá bankans gerir ráð fyrir.
• Lakari spáin gerir ráð fyrir að vöxtur VLF verði enginn á tfmabilinu

2010-2123, að endurheimtur með sðlu á eígnum Landsbank- 
ans verði 50%, að rfkissjóður verði að taka á sig óvæntar byrðar 
i ertendri mynt sem nema 500 milljörðum Isl. kr. á árinu 2009, að 
þróun efnahagsmála f umheiminum verði þannig að viðskiptakjör 
landsins verði 5% lakari en f spá bankans og að verðhjöðnun verði 
f Bretlandi sem leiði til þess að gengi pundsins hækkl um 2% á ári 
gagnvart krónu. Þetta er þvf augljóslega mjög svartsýnt dasmi

• Betra dæmið er i bjartsýnna lagi en þar er gert ráð fyrir að hag- 
vöxtur verði 1 %  meiri á ári en f grunndæminu, að endurheimtur af 
eignum Landsbankans verði 75% elns og I grunndæminu, og að 
þróun efnahagsmála verði þannig að viðskiptakjör landsins verði 
5% betri en f spá bankans

AAynd 8 sýnir þróun endurgreiðslna vegna lcesave-lánsins í hlut- 
falli af VLF f þessum þremur trlfellum.4

Mynd 9 sýnir þróun heildarskuldanna f hlutfalli af VLF.
Mynd 10 sýnir þróun gjaldeyrisvarasjóðsins f hlutfalll af VLF f 

þessum þremur sviðsmyndum:
Það er eftirtektarvert að þrátt fyrir að skily rði séu mjög óhagstæð 

f lakara dæminu er gjaldeyrlsvarasjóðurinn ekkí uppurinn fyrr en f lok 
ársins 2018. Rétt erað ftreka að f þessum deemum er reiknað með að

4. ftétt er geta þess að ( hvorugu daeminu er útskýrt hvers vegna }>ær breytlngar verða 
sem gert er ráð fyrir. Petta skípör máM vegna þess að þegar stTklr atburðir eiga sér stað, td. 
þefr sem g«tu vdcb'ð því aá hðgv&ctA’ sem verið hefur yflr 3% að meðaltaö i langan tfma 
verður enginn f mðrg ár, þá verður hágkerfið fyrir skelN sem það aðiagast einungts smátt 
og smátt eftfr nokkuð ó|afnv*glstímabil. Þrátt fyrfr þetta ættí lakara dttmið að gefa nokfcra 
hugmynd um þolgæði fsienska hagkerfisins. P>6tt útreikningámir sýni að skuidastaðan sé 
ekki ósiáifbaer við þessar erfiðu aðsbeður er engu að síður mjög mðciivaegt að ráðamenn 
grípi tfmaniegatil nauðsyniegra ráðstafana tíl úrbóta, td. teitfallra ieiða til að auka hagvöxt 
og atvinnu.
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þau lán sem rikissjóður er að taka þessa dagana tíl að efla gjaldeyr- 
isvarasjóðinn séu greidd tii baka eins og ráð er fyrir gert. Ekki er gert 
ráð fyrir neinum frekari lántökum til að efla gjaldeyrisvarasjóðinn á 
tímabilinu. Einnig er gert ráð fyrir að skuldbindingar vegna lcesave 
séu greiddar. Hins vegar er gert ráð fyrir að tekin séu lán til að fjár- 
magna afborganir af öðrum skuldum opinberra aðila og öllum skuld- 
um elnkaaðila. Þetta þýðir að ef mismunur út- og innflutnlngs naeglr 
til að greiða vexti af erlendum skuldum og til að greiða þessar tilteknu 
endurgreiðslur þá eykst gjaldeyrisvarasjóðurinn sem nemur þvi sem 
umfram er. I lakara tilfellinu er hreint útstreymi gjaldeyris það mikið að 
miðað við þessar forsendur verður gjaldeyrisvarasjóðurinn uppurinn 
árið 2018.

Mynd 11 sýnir að skuldabyrðin að frádregnum gjaldeyrisvara- 
sjóðnum helst mjög há altt tímabilið en lækkar þó nokkuð á tímabilinu 
frá því sem hún er hæst árið 2009. Þessi niðurstaða felur það í sér að 
skuldabyrðin vegna lcesave-lánsins er ekki ósjálfbær jafnvel þótt gert 
sé ráð fyrir jafn óhagstæðri þróun og hér er gert.

Skuldahlutfallið hækkar aðeins í lok tímabilsins þegar byrjað er að 
greiða af lcesave-láninu en verður þó ekki eins hátt og það var 2009. 
Ástæða þessarar hækkunar sést á mynd 12.

Mynd 13 sýnir hreina erlenda stöðu (intemational Investment 
Position) ( lok árs sem hlutfall af VLF. Bláu súlurnar sýna oplnberar tölur 
fyrir árin 1995-2008.

Tölfræðideild Seðlabankans hefur birt áætlanir sem sýna að gömlu 
bankamir áttu stærstan þátt f neikvæðri hreinni stöðu I lok ársins 2008. 
Ef eignir þeirra og skuldir eru undanskildir lækkar hlutfallið af VLF úr 
-322% I -33%. Rétt er að geta þess að mjög lágt gengi krónunnar ( 
lok ársins 2008 veldur þvi að erlendar eignir og skuldir, sem umreikn- 
aðar eru miðað við þetta lága gengi, verða mjög háar miðað VLF á 
meðalverði ársins. Þess vegna er sennilegt að talan -322% gefi ýkta 
mynd af hreinni erlendri stöðu Islands I lok árs 2008. Ekki er ósennilegt 
að „rétta talan" sé einhvers staðar á milli -322% og -33% sem rauða 
súlan sýnir fyrir árið 2008.

Siðasta bláa súlan, fýrir mars 2009, sýnir opinbera áætlun Seðla- 
bankans um hreina erlenda stöðu án eigna og skulda gömlu bankanna 
og annarra fyrirtækja sem orðið hafa bankahruninu að bráð. Sem stend- 
ur miðast áætlunin við að hrein staða sé jákvæð um fáeinar milljónir en 
sem hundraðshluti af VLF ársins 2009 er hún 0,0%. Ef áætlaðri skuld- 
bindingu vegna lcesave væri bætt við væri talan -17%.

Önnur aðferð til að nálgast hreina stöðu fslenska hagkerfisins er 
að taka einungis með þær eignir sem öruggar megi teljast eins og gert 
var í töflu 1. Með því að byggja á þeim tölum og bæta við skuldbind- 
ingum vegna lcesave og einnig eignarvirði vaxtamunar vegna þeirra 
lána sem tekin hafa verið til að efla gjaldeyrisvarasjóðinn fæst mat á 
neðri mörkum hreinnar erlendrar skuldastöðu landsins í lok þessa árs. 
Þessi tala er -94%. Miðað við þessar forsendur er Ifklegt að hreina 
staðan í lok þessa árs sé einhvers staðar á milli -17% og -94%.

Ástæða er til að Itreka að þessar tölur eru mjög óvlssar. Þrátt fyrir 
það gefa þær skýrar vtsbendingar um megindrættlna ( þróun hreinnar 
eriendrar stöðu á árunum 1995-2009.

Mynd 11
Eriendar skuldir alls - gjaideyrisvarasjóður 
i hlutfalli af VLF
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Staða Rfkissjóðs Islands og Seðlabanka Islands 
Ljóst er að erlendar óg innlendar skuldir rlkissjóðs og Seðlabanka (s- 
lands hafa auklst ( kjðlfar bankaáfallslns. A móti hefur eignastaðan 
styrkst m,a. vegna styrkingar gjaldeyrisforða. Alls nema eignlr rfkfssjóðs 
og Sl 1.840 ma. kr. fyrir árið 2009 en skuldir nema 2.418 ma. kr. Hrein 
staða er þv( neikvasð um 580 ma. kr. eða um 40% af VLF.

Tafla 3. Eignir og skuidir rfkissjóðs og

Eining: m illiarfar kr.
Bgnir

Seðlabanka Islands. Bráðabirgðamat. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

VMMdpt*i«ikniftg«r nettó 79,5 73,3 733 73,3 73,3 73,3
197.8 583,7 58W) S U fl SMjO 564,0

lcesove-ngnír (75% endurheimtur) 0.0 376,0 322,0 269,0 250,0 221,0
Sí 9*6.7 82*9 616.5 »8 ,9 548,6

Aðrar ertendar ngnlr (FIH; 81,5 8C,7 73,6 71,9
tO ntík  innlwrt 453/) 767,7 768.3 768J 768,J 76SJ

Ssmtafc erient *10 8 1 041.4 1 JJ7 .6 959.4 845.9 769.fi

Sam tt 963J8 1.811,1 1.990,» 1.727,7 1.614,2 1 5379

Skuldlr Í11

3437 471.2 5210 533,0 5is ja M 0
TapAðtr /aðlirukrdfur Sl 270,0 297.5 302,0 3060 316,0 323,0
LM M b iv O fi 39Sfi m p m p m fi
luesave-skuld 575,0 527.0 530,0 522,0 427.0

406 9 W 4 S B » 6 617j0 5761 4M.3

Samtafe innlent 613,7 1 153,7 1208,0 1 226,0 1 276,0 1 243.0
M  tSK o jp lr ÉttanJnga 302.0 3<a.o X 2 fi 3010 302JO

Samtahértent 406,9 1.159.5 1162.6
2J7D.fi

1.147,0 1.098.1 861.3
SaMWHMLhr. 1-020.6 2.313.2 im f i 2.3W., a w i
Hrein !Uð» rfldssjóís og Sl -56.7 -502,1 -579,8 >645,3 -760.0 -586,4
1. SpoiWdbtdní, rikisbréf. rikSsvfcdar og aflnr dcukfoindingar.

Mynd 14
Hcfldarslojldir rfktssjóða ýmissa ianda á 
tfmabillnu 1989-2008 sem hlutfall afVLF
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Skuldastaða rikissjóðs i samanburði við önnur lönd hefur á slð- 
ustu árum veríð hagsta^), eins og sjá má á mynd 14. Af þeim sökum 
var svigrúm til að taka við ákveðnum skukibindingum ( kjölfar banka- 
áfallsihs. Engu að sfður versnaði hrein staða rfkissjóðs og sl frá 2008 til 
2009 en hún er þó mun betri en helldarskuldastaðan ef miðað er við 
þær eignir sem myndast á móti t.d. vegna eiginfjárframlags rfkissjóðs til 
bankanna. Seðlabanklnn hefur f hyggju að þróa frekar samstasðureikn- 
ing rfkissjóðs og Seðlabankans og bæta þá við sveitarfélðgunum.

Icesave-skuld og mðguleg tekjuðflun
Mögulegt er að greiða lcesave-skuldbindingamar með ýmsu móti. Til 
dæmis hefur Seðlabankinn gert greiningu á þvl hversu mikið þyrfti að 
hækka virðisaukaskatta til aðfjármagna lcesave-skuldbindingar. Seðla- 
bankinn gefur sér eftirfarandi forsendur:
• Hagvöxtur, vöxtur einkaneyslu og gengi eru ( takt við spá sem birt 

var f Peningamálum 2009/2.
• EndurheimtelgnaLandsbankalslandsverður75%.
• Virðisaukaskattsprósentur verði hækkaðar um sama hlutfall eins og 

sýnt er ( töflu 4.
• Hægt verður að ávaxta ágóðann af hækkun virðisaukaskatts á €% 

vöxtum.
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Niðurstaða útreikninganna5 leiðir ( i|ós að nauðsynlegt væri að 
hækka virðisaukaskatt til að uppsafnaðar tekjur af hækkun skattsins 
yrðu jafnar icesave-skuidinni. Þess ber að geta að Seðiabankinn er ekki 
með þessu að mæla með þessari leið, þar sem hér er einungis tekið 
dæmi.

Tafla 4. Möguleg hækkun virðisaukaskatts
M  VI Um
7% 7,88% 0,88 prósentusUg

24.50% 27,57% 3,07 prúsentusög

Við útreikningana var gert ráð fyrir að einkaneysla á nafnverði 
væri allur skattstofnínn. Tölur um skattstofninn og spá um þróun hans 
voru fengnar úr QMM-I(kani Seðlabanka (slands.

Mynd 15 sýnir árlegar greiðslur (afborganir og vexti) af eftirstððv- 
um lcesave-lánsins (m.v. 75% endurheimt eigna Landsbankans) og 
stöðu sjóðs sem hefði tekjur af vlðbótarálagi á VSK, eins og gert er ráð 
fyrir I töflu 4, væri ávaxtaður með 6% vöxtum og yrði notaður tál að 
greiða tilfallandi greiðslur af lcesave-láninu.

Ljóst er að hagstjómarákvarðanir næstu ára munu ákvarða I 
hvaða mæll lcesave-skuldbindlngamar verða byrðl á komandl kyn- 
slóðum. Ef áhersla verður lögð á hagvöxt þurfa efnahagsleg áföll að 
dynja yflr til að lcesave-skuldbindingar etnar og sér leiði til þess að rlk- 
issjóður geti ekki staðið við erlendar skuldbindingar sfnar.

Mynd 15
Áriegar afborganir og vextir vegna eftrrstöðva 
lcesave-iánsins og staða sjóðs sem hefðl tekjur 
af viðbótarálagl á VSK

—  SUða VSK-sjóAs 
■ I Aftwigun af hðfuðstó) 
M B Vaxtagreífiriur

tteimikt: Seðtabxnki hlindt

Viðhorf matsfyrirtækla og fjármálastofna t il 
lcesave-samkomulagsins
Seðlabanki Islands hefur á liðnum árum átt í miklum samskiptum við 
matsfyrlrtæki og fjármálastofnanir sem hafa verið lánveltendur rfkls- 
sjóðs íslands.

Rlklssjóður Islands hefur alla tlð staðið við greiðsluskuldbinding- 
ar slnar og fékk mjög góðar lánshæfiseinkunnir og I sumum tilfellum 
þær hæstu. Hins vegar er rfkissjóður nú metinn á ystu nöf „fjárfest- 
ingaflokks" og horfur hans álrtnar neikvæðar. Það þarf þvl lltið út af að 
bera til að rikissjóðurfalli niður I „áhættuflokk".

Matsfyrirtækin hafa verið upplýst um efni samninganna frá upp- 
hafi. Fram hafa farið simafundir með öllum þremur fyrirtækjunum 
og fslenskum embættismönnum, þar á meðal í fjármáiaráðuneytinu, 
samninganefnd um bankana, skilanefnd Landsbankans, fulltrúa Al- 
þjóðagjaldeyrissjóðsins á Islandi og Seðlabanka fslands.

Af hálfu matsfyrirtækjanna hafa ekki komið fram einhlftar vfs- 
bendingar um hvaða áhrif þetta samkomulag gætl haft á lánshæfis- 
einkunn ríkissjóðs, enda er starfsmönnum þeirra ekki heimilt að gefa 
slfkar vfsbendingar. Ákvarðanir um breytingar á einkunn eru teknar I 
matsnefndum innan fyrirtækjanna, annaðhvort á reglulegum fundum, 
eða fundum vegna tiltekinna atvika.

5. í þessum útreikningum er ekkí gert ráð fyrir þvt að hækkun virðfeaukaskatts tetíN tíi 
hækkunar verðlags og minnkandi kaupmáttar rlöstöfunartekna heimilanna og hafí þar 
með einnig áhrif á helldarefHrspum og atWnnu. ÞjóðhagsspáJn í Peningðmáium 2009/2, 
sem byggt er á, gerír ráð fyrtr skattahækkunum og niðurskurði útgjaida hins opinbera 
þannig að afkoma hins opinbera verði í samratmi við áætlanir stjómvakia. Þessar 
skattahækkanir draga úr etnkaneysiu og minnka tekjur af virðisaukaskatti i spinni fyrir 
næstu ár.
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Eins og fram kemur í meðfylgjandi fylgiskjali 6, segir I greiningu 
Moody-s dagsettu 15. jún( 2009 að fyrirtaskið telji jákvætt að ákveð- 
Innl óvissu sé eytt um skuldastððu þjóðarbúslns, jafnvel þótt áfram rfki 
óvissa m.a. um endurheimtur. Einnig kemur fram að Moody’s telurað 
skuldastaðan með lcesave-samnlngunum verðl vlðráðanleg fyrir þjóð- 
arbúlð. Fulltrti Fltch Ratings, Paul Rawklns, hefur dnnlg vertð jákvœð- 
ur f garð þess að ákveðinni óvissu verði eytt f þessu máli. Sú skoðun 
hans hefur komið fram f fslenskum fjölmiðlum, 23. júnf 2009.

Búast má vlð þvf að þessi ákvörðun hafl jákvaeð áhrif á fram- 
gang efnahagsáætlunar sflómvakfa og Alþjóðagjatdeyrissjóðsins. T.d. 
aukast Ifkur á að fyrsta endurskoðun verði f samraemi við núgildandi 
áætlun og lán verði veitt samkvæmt henni. Einnig má búast við þvf 
að það verði álttið jákvætt að millilandadeilur rfkissjóðs um Innstæðu- 
tryggingar verði Jeystar. Þessi atriði verða llklega til að styðja við láns- 
hæfismatlð.

Hins vegar verður samningurinn til þess að rfkissjóður tekur á 
sig raunverulegar skuldbindingar og að ekki verður aftur snúið. Litlar 
sem engar Ifkur eru á þvf aðatburðir f framtfðinni dragi úr eða auki við 
þessa skuldbindlngu.

Skuldastaða og greiðslubyrði eru þeir þættir sem mestu máli 
skipta fyrir matsfyrirtækin. Fyrirtaekin munu væntanlega skoða þau 
atriði f helld sinni. Greining llkt og hér hefur verið sett fram verður 
einnig kynnt þeim.

Það ber einnig að nefna að matsfyrirtækin hafa gefið rlkissjóði 
mjög háar elnkunnir vegna þess að þau tefja stjómkerfið bæðl gott og 
skilvlrkt ( þvl sambandi má benda á slðustu greinlngu Moody's frá 23. 
janúar 2009, þar sem stjómkerfið er talið vera einn mikilvægasti þátt- 
urinn sem Moody's styðst við.

Þá hefur einnig komlð fram að greiðslutfminn og vextlrnir eru 
hagstæðari en fyrirtækin gerðu ráð fyrir f upphafí. Áður hefur komið 
fram að önnur kjör hefðu staðið til boða.

Að lokum má nefna að fram hefur komið I samtðtum við erlenda 
fjárfestingabanka að ekki er talið útílokað að rlkissjóður gæti kannað 
markaði fyrir bk ársins ef endurreisnaráætlunin gengur eftlr eins og 
gert var ráð fyrir.

II. Lögfraftilegt álit
Athugasemdirnar hér á eftir varða lögfræðileg atriði f lánasamnlng- 
unum miDi Tryggingarsjóðs innstæðuetgenda og fjárfesta og Islenska 
rfkisins við breska og hollenska rfkið (lcesave-samningar). Tekið er 
fram að flestar athugasemdanna f álltinu eiga við þær aðstæður ef upp 
kemur sú ólfklega staða að rfkissjóður fslands geti ekki mætt skuld- 
bindingum slnum samanber mat AGS á sjálfbæmi skulda sem getið 
er i umsögn þessari. Þau atriði sem hafa mest áhrif á áætlað núvirði 
lánsskuldbindinganna eru lengd endurgreiðslutfmabils og uppröðun 
greiðslna, uppgreiðsluákvæði, endurheimtuhlutfall og forgangsröð- 
un krafna. Þar af lelðandl ber að skoða lagalegar athugasemdlr út frá 
þvf fgrunduðu álKI bankans að ekkl séu Ifkur á þvf að Islenska rfklð 
geti ekkí staðið undir ábyrgð samkvæmt samningnum og að synjun á 
rfklsábyrgð gætl haft afar alvarlegar afleiölngar fyrlr efnahagslfflð og 
endun-elsn fjármálakerfisins.
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Samkvæmt samnlngi milli flármálaráðuneytis og Seðlabanka ís- 
lands um lánaumsýslu rfkissjóðs, nú sfðast dags. 4. september 2007, 
annast Seðlabankinn framkvæmd lánamála, rfkisábyrgða- og endur- 
lánamála, svo og önnur verkefnl sem fjármálaráðherra fer með sam- 
kvæmt lögum nr. 43/1990 um Lánasýslu rfkisirts. f samningnum er 
kveðið á um að Seðlabankinn sjái um umsýslu rikisábyrgða og meti 
áhættu rfkissjóðs vegna þeirra.

Icesave-samningamir voru undirritaðir þ. 5. júnl s.l. en Iðgfræð- 
ingar Seðlabankans hafa ekki fyrr gefið álit sitt hvorki á ríkisábyrgðinni 
né lcesave-samningunum.

a. Samningarnir eru einkaréttarlegs eðfis
Gefnar hafa verið þær skýringar6 að samnlngamir séu í eðli slnu hefð- 
bundnir lánssamnlngar sem lúta reglum einkaréttar. Ekkl er vafi á þvf 
að samningurinn fellur undir einkarétt en sú skýring orkar hins vegar 
tvfmaslis hvort um venjulegan lánasamning sé að rasða þar sem þessir 
samningar eru ekki um efni sem samið er um I venjulegum lánssamn- 
ingum eða viðskiptasamningum. Islenska rlkið tekur með samning- 
unum á  sig ábyrgð sem lagaleg óvissa rlkir um á  sviði ESB réttar fyrir 
Tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta sem er einkaréttarlegur 
aðili. Rlkissjóður gengst I ótilgreinda ábyrgð sem sjálfskuldarábyrgð- 
araðili fyrir láni, ásamt vöxtum og kostnaði, enda þarf að nema úr gildi 
Iðg nr. 121/1997, um rfkisábyrgðir að undanskilinni 5. gr. þeirra laga7, 
sbr. 2. gr. frumvarpslns. Rlkið er sett ( stððu einkaréttarlegs samnlngs- 
aðila þar sem samningsákvaeði tryggja stððu lánveitanda fremur en 
lántaka. Það að fslenska rfkið taki á sig ábyrgð á grelðslu Trygging- 
arsjóðs gagnvart Innstæðueigendum hefði ekki þurft að leiða til þess 
að rfkið lenti (stöðu einkaréttarlegs samningsaðila. Æskilegt hefði verið 
að þjóðréttarleg staða isienska rfkisins hefði verið betur tryggð.

Ekki verður séð að neln tiivlsun sé I samningunum tH hinna um- 
sömdu Brussel-viðmiða (e. agreed guidelines) frá 14. nóvember 2008. 
f greinargerðinni sem fylgirfrumvarpinu segir að tilgangur viðmiðanna 
sé að tryggja ákveðlð jafnvægl mllli delluaðtta. Þessi viðmið fela það f 
sér f fyrsta lagi að tilskipunin um innstæðutryggingar hafi verið felld 
inn f löggjöfina um Evrópska efnahagssvæðið í samræmi við samning- 
inn um EES og gildl þvf á fslandi með sama hætti og hún glktír f aðild- 
arrlkjum ESB. f öðru lagi var Iðgð áhersla á að samningsaðliar mundu 
taka tBlit til „hinna erflðu og fordæmislausu aðstæðna sem fsland er 
[ og knýjandi nauðsyr̂ ar þess að ákveða ráðstafanir sem gera fslandi 
kleift að endurreisa fjármála- og efnahagskerfi sitt“ . f þriðja lagi var 
lögð sérstök áhersla á að stofnanir ESB og EÉS tækju áframhaldandi 
þátt f samningafertinu sem færi fram I samráði við þær. Þær væru þvi f 
hlutverki nokkurs konar milligðnguaðila ef á þyrfti að halda.

Þar sem samningamir eru einkaréttarlegs eðlis og undir breskri 
lögsögu og breskum lögum fer það eftir þeim lögum hvort túlka megi 
samningana út frá þessum viðmiðunum. Seðlabankinn dregur I efa að

6. SJá t.d. umQð&in A v«f www.tiand.is sem er upplýsingamidstðð stfómvakia.
7. 5. gr, tafa 121/1997. Sú gtein ffaUar um afsknftaneðcrang ritósábyrgdasjóds vegna verttra 

&yrgða. Afirianftanröntaftfrten «kal 4 hvefjum önkt gefa raunhiefa mynd af áaduðum 
aMcriftum aflra ábyrgða sjóðttns.

http://www.tiand.is
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slfk túlkun mundi komast að I breskum dómstól þar sem ekkl er vfsað 
til þeirra I sjálfum samningunum.

Þar sem samningarnir eru einkaréttarlegs eðlis verður úrlausn & 
vettvangi ESB eða ðnnur alþjóðleg úriausn þelrrar lagalegu óvissu sem 
rikir vegna galla innstæðutryggingarkeifisins aðskiiin frá efndum rfkisins 
á icesave-samningunum. Skýr skil eru á mllll þjóðaréttar (intemational 
law) og einkamálaréttar og með þvf að færa úrlausn lcesave-dellunnar 
f þann búning sem hún er nú komin I með lánasamningunum er búið 
að rjúfa tengslin þama á milli.

Vilji fslenska rlkið freista þess að taka upp samningana kemur 
til kasta 13. gr. og 16. gr. (breski samningurinn)8. Samkvæmt 13. gr. 
verður samningnum ekki breytt, bætt við hann eða fallið frá honum 
nema með skriflegu samkomulagi milii samningsaðila. Heimiid til end- 
urupptöku er stðan að finna 116. gr. sem fjallar um breyttar aðstæður. 
Þar segir: „Greinin á við sýni nýjasta IV. greinar úttekt AGS 4 stöðu fs- 
lands að skuldaþoll þess hafl hrakað til muna mlðað vlð sltkt mat AGS 
frá 19. nóvember 2008." 

f 16.2. gr. segir:
„Lánveitandi féllst á aðf ef aðsteður samkvæml þessarí greín (16. gr.) koma 
upp og fslenska rítóð óskar eftir því, verði efnt til fundar og staðan rædd og 
fhugað hvort, og þá hverrtg, breyta skuli samníngi þessum tH að hann endur- 
spegK þá bre/tingu á aðstæðum sém um er að raeða.''

fsienska rikið virðíst ekki beinlinis eiga rétt á þvl skv. 16. gr. að 
samningurinn verði tekinn upp og endursamlð. I greinargerðinni með 
frumvafpinu segir hins vegar að Islensk sljómvðld ifti svo á að verði 
endurskoðunarákvæði samninganna virkt vegna venjlegrar breyting- 
ar á skuldaþoli fsiands séu Bretar og Hollendingar á grundvetíl hinna 
umsömdu viðmiðana sem samþykkt voru I Brussel I nóvember 2008 
skuldbundnirti! þess að taka fullt tfllrt tll hinna erfiðu og fordæmislausu 
aðstæðna sem fsland er I og knýjandl nauðsynjar þess að gera fslandi 
kleift að endurreisa fjármála- og efnahagskerfl sitt. Eins og áður segir 
er engin tiivísun I samningunum til hinna umsðmdu viðmiða og þvi 
alis óvíst hvort viðsemjendur muni taka undir þessa túlkun islenskra 
stjómvalda.

Vilji Isienska rfkið taka upp samningana vegna hugsanlegrar úr- 
lausnar innan ESB á lagalegum og/eða pólitfskum ágreiningi um það 
hversu vlðtæk ábyrgð rfkis er á innsöeðutrygglngarkerf! sem innleltt 
er á grundveiii tilskipunar ESB virðist siikt ekki fært samkvsmt samn- 
ingnum. Isiand yrðl þvl að leita sérstakra samninga um sllkt við Holland 
og Bretland.

b. Nokkrar athugasemdir við samninginn
f eftirfarandi umfjðliun er stiklað á stóru um nokkur ákvæði samningsins. 
Vegna anna hafa Iðgfræðingar bankans ekki getað grandskoðað samn- 
inginn eða gert samanburðarrannsóknir eins og æskilegt hefði veríð.

8. i mlnrtfcblaAfmj cr vlsað I samnlngmn vlð fiiétíand en samnlngurinn vfð Hdland er svo afi 
segja alveg samhl|ðða.
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1. Vextir
Gildistaka laga nr. 44/2009* þ. 22. april 2009 jafngitdir úrskurðardegi 
f skilningi laga um gjaldþrotaskiptí. Þessi dagur skiptir máli varðandi 
vexti og kostnað, en vextir og kostnaður af kröfum sem til falfa eftir 
22. aprfl 2009 verða eftirstæðar kröfur, þ.e. aftast i skuldaröð.

2. Endutgreiðsla lánsf|árh»ðarinnar
I greinargerðinni kemur fram að gengið hafi verið út frá þeirri for- 
sendu að islenska rfkið geti staðið undir þeirri ábyrgð sem veitt er með 
samningunum. Komist dómstólar að þeirri niðurstððu að forgangur sá 
sem innstaeðum var veittur með neyðarlðgunum10 standist ekki gagn- 
vart stjórnarskrá mundi það setja veniegt str'rtt f reikninginn. Uggja 
mun fyrir álit rfkisiögmanns um að neyðariögin standist stjómarskrá 
að þessu leyti og þá fyrir fslenskum dómstólum. f þessu sambandi má 
velta fyrir sér hvað ákvæði 6.9. gr. f samningnum þýðir og hver sé til- 
gangurinn með þvi.

„Meðferð á kröfuhðfum Landsbankans
Islenska rfkið mun ekki grfpa til neinna aðgerða setn gastu leitt til þess að 
kröfuhafar (eða einhver hópur þeirraj Landsbankans (þ.m t . ,  til að taka af 
allan vafa, krðfuhafar (eða einhver hópur þeirra) Landsbankans ( London) 
hljóti meðferð sem andstæð er almennt viðurkenndum, alþjóðlegum eða evr- 
ópskum meginreglum um meðferð krðfuhafa I alþjóðtegrí slitameðferð."

Ákvæðið er rúmt og óskýrt. Ef á reynir mun það koma f hlut 
breskra dómstóla að túlka það vegna þeirra ákvæða 17. gr. samnings- 
ins að breskir dómstólar skeri úr ágreiningsefnum sem verða vegna 
samningsins „eða ágreiningsefnum tengdum honum “ hvort sem er 
vegna samningsbundinna atriða eða atriða „utan samninga". Með 
hliðsjón af 17. gr vaknar spuming hvort breska rikið geti beitt fyrir sig 
ákvæðinu i málarekstri gegn skiianefnd/slitasQóm Landsbankans eða 
jafnvel i máisókn á hendur (slandi fyrir breskum dómstólum. Ekki er 
Ijóst af ákvæðinu til hvaða almenntviðurkenndra, alþjóðlegra eða evr- 
ópskra meginreglna um meðferð kröfuhafa I alþjóðlegri slitameðferð 
er visað tJI. Að matl Seðlabankans væri æskilegt að 6.9. gr. væri skýrari. 
Á það skal bent að samnlngurlnn helmilar ekki að þriðju aðilár byggi 
rétt á honum og dregur það úr hættu ákvæðisins.

3. Eignasafn Landsbankans
Um eignasafn Landsbankans sem renna á upp f kröfur innstæðueig- 
enda rlkir óvissa, ekki bara f tölulegum skilningi heldur einnig lögfræði- 
legum. Það er fyrirséð að kröfuhafar munu reyna hvað þelr geta til að 
endurheimta verðmæti úr búi Landsbankans. Ekki hefur heidur komið 
skýrt fram hversu veðsett eignasafn Landsbankans kann að vera en 
krðfur sem njóta veðréttar ganga framar foigangskrðfum. Mikilvægt 
er að eytt sé óvissu um lagalega stöðu eigna sem fyrst.

9. Breytin* í  lögum nr. 161/2002 um fiánnáWyrirtaBki.

10 Lðg nr. 125/2008.
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4. Grelðslur «ð  s|ð árum llðnum / ábyrgð rfklslns
Þegar sjð ár eru liðin frá undirrítun samningsins skal Tryggingarsjóð- 
ur innstæðueigenda byija áð endurgreiða það sem þá stendur efttr af 
heildarhöfuðstólnum. Greitt verður I þijátfu og tveimur afborgunum á 
ársfjórðungsfresti. Standi Tryggingarsjóðurinn ekki vjð greiðsluskyldu 
slna verðurábyrgð Islenska rHdsins skv. 6. gr. samnlngsins virk. (slenska 
rfkið ábyrgist óafturkallanlega og skilyrðislaust gagnvart lánveitendum 
að Tryggingar5|óðurinn muni standa á tilhlýðHegan hátt og á réttum 
tfma við allar skuldbindingar sfnar. fslenska rfkið ábyrgist skv. b. lið 6.2. 
gr. eíns og það v«ri frumlántakandi (e. prlrtclpal obligor), m.ö.o. er 
ábyrgðin sjátfskuldarábyrgð.

5. Samberileg og jöfn meðferð
17.1. gr. samningsins er fjallað um sambasrilega meðferð. Ákvasðið er 
svohljóðandi:

„Geri Tryggingarejóður innstæðueigenda eða fslenska rikið einhvere konar 
samkomulag eða samnlng um (ármflgnun (annan en lánssamninglnn við 
Holland) við eínhvers konar fjármðgnunaraíila (þ.m.t., án takmaikana, rild, 
alþjúðastofnun eða einkaaðila) I þeim tilgangi að Qármagna kitSfur innstæðu- 
eigénda Hjá Menskum banka og sá fjármðgnunaiaðiti nýtur, samkvæmt við- 
komand samkomuiagl eða samningi um ffárniðgnun (skoðað f heild sinni), 
almennt hagstæðari meðferðar en lánveitandinn samkvæmt þessum samn- 
ingl eða nýtur einhven konar tiyggingar, skulu Tryggfngarsjóður innstaeðu- 
eigenda og (slenska rfkiðláta lánveitandann njðta sðmu hagstaeðu meðferðar 
eða svipaðrar tryggingar (og skulu Tryggingarsjððurinn og fslenska rlkið láta 
skjalfesta það i  nauðsynlegan eða*skilegan hátt)."

Greinin tryggir lánveitendum sama rétt og hugsanlegir framtfð- 
arlánveítendur vegna fjármðgnunar á krðfum innstaeðueigenda hjá 
fslenskum banka fá ef þau kjðr réynast hagstseðari. Þetta þýðir að 
gangi Tryggingarsjóðurinn eða fslenska rfkið til samninga við aðra aðila 
en Breta og Hollendinga vegna greiðslna Ul innstsðueigenda, óg þeir 
samningar eru hagstæðari lánveitanda en þessir samningar, bæði hvað 
varðar kjðr og tryggingar, þá skulu Tryggingarsjóðurinn og fslenska 
rikið veita Bretum og Hollendingum sömu skilmála.

Reyni á ákvæðið getur það leitt til breytlnga á kjðrum lánasamn- 
inganna.

f skilgreiningu 7.2.1. gr. er gerður greinarmunur á innstæðu- 
eigendum Landsbankans að frátöldum þeim sem urðu innstæðu- 
eigendur hjá NBI. Skilgieiningin kann að benda til þess að meðhðndla 
megi þessa tvo ftokka innstæðueigertda með mismunandi hætti.

6. Gjaldfellingarhelmildir
Fleiri ástæður en vanefnd á greiðslu lánsfjárhæðarinnar getá vakflð þvi 
að samnlngurinn teljist vanefndur en um vanefndarástaeður erfjallað i
12. gr. samningsins.

f 12.1.5 gr. er kveðið á um að verði erlend skuldbindlng rikisins 
(hærri en 10 millj. sterlingspund) galdfelld vegna þess að ekki er greitt 
á gjalddaga, þá megi gjaldfella lánið. Skilgreining á erlendri skuldbrnd- 
ingu er f 1.1 gr. « Extemal índebtedness means any present or future 
borrowing, debt or other obllgatlon, whether actual or contlngent.. “ 
Skilgretningin virðist þvf geta náð til skuldbindinga sem rfkið er I ábyrgð
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fyrir. Rlktð er t.d. I einfaJdrl ábyngðtyrir lculdblndlngum Landsvirttjunar 
og Byggðastofnunar. Kröfu verður þvi ekki komið á rikið fyrr en reynt 
hefur verið til þrautar að fá greitt hjá þessum aðilum. En samkvæmt 
þessum samningi gætl þetta lán og þar með ðll eHend tán rfkisins gjald- 
fallið ef fyrrnefnd rlkisfyrirtæki greiddu ekki ágjalddaga.

I fyrri eriendum lánssamningum rfkisins hefur verið reynt að 
þrengja skilgreininguna áþetan skuldbindingum sem gætu valdið gjald- 
fellingu annarra lána rikisins. Æskilegt hefði verið að Ijóst væri af grein- 
inni að þrengri skilgreiningin eigi við.

Samkvaemt 12.1.8 gr. er það tilefni gjaldfellingar ef greiðslu- 
skuldbindingar rfkislns samkvasmt samningnum verða ekki lengur 
a.m.k. jafnréttháar núverandi eða sfðari erlendum lánaskuldbindingum 
rikislns. Þetta naer til allra sllkra skuldbindinga, nema lög kveði á um 
annað við giklistöku þessa samnings.

Venja hefur verið í fyrri lánasamningum islenska rikisins að 
undanskiija veðkröfur og þau tilvik þegar keypt er eign með áhvitandi 
veðlánum eða kaupverð fjármagnað með láni sem fær veðrétt 1 við- 
komandi eign.

7. Cildandi lög
f báðum samningunum er ákvæði um hvaða Iðg gildi vlð úrlausn 
ágreinings og hvaða iögsaga. Venja er f alþjóðlegum lánasamningum 
að um ágreining gtkll armaðhvort lög þess rfkis sem veltir lánið eða 
bresk tög sem skýrist af stöðu London sem alþjóðlegrar fjármálamtð- 
stftðvar. AthygU vekur að ákvaeði 17.1. gr. kveður á um að ensk lög gitdi 
ekki eirtgöngu um ágreiningsefni vegna samningsins heldur einnig um 
„sérhvert það m ilefn i, kröfu eða ágreiningsefni sem kemur upp vegna 
eða í tengslum við hann, hvort sem þau réttindi, sem þau byggjast á, 
eru innan eða utan samninga {e. contractual or non-contractual), og 
skulu túlkuð I samræmi við þau. “

Það vekur atíiygli að gildandi lög ná Ifka tíl „non-contractual" 
atriða en venjulega er eftirfarandi orðalag látið naegja: , This Agree- 
ment is govemed by and shall be construed In accordance with, Engl- 
ish law. “

8. Lögsaga
f 17.2.1. gr. er kveðið á um að ágreiningsefni, skilgrelnd með jafn- 
vfðtaekum hætti og f 17.1. g rsku li iúta iögsögu breskra dómstóla. 
f 17.2.3. gr. er fvilnandi ákvæðl eingöngu f þágu lánveitanda. Sam- 
kvæmt þvf getur lánveitandi hðfðað dómsmál vegna ágreiningsefna 
fyrir öðrum dómstólum sem lögsögu hafa. Þá vekur einnig athygli sfð- 
asta málsgreinin þar sem segir: „Að þvl marki sem lög heimila getur 
lánveitandi hðfðað mál samtímis í mðrgum Iðgsögum."

9. Afsal á friðhelgi
Það er megtnregta f þjóðarétti að rfki njóti friðhetgi frá lögsögu annarra 
rfkja. Regtan byggir á þeirri grunnhugsun að rfki séu formlega jafnsettir 
þjóðréttaraðilar og að slfkir fullvalda jafningjar geti þar af leiðandi ekki 
átt lögsögu hver yflr öðoim.

Eins og getið er i upphafi minnisbtaðsins falla samningamir undir 
einkarétt og giidir þvf meginneglan f þjóðarétti um friðhelgi rfkja ekki
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afdráttariaust. Það er atvanalegt í lánasamningum rikja að falllð sé frá 
frlðhelgisréttindum enda væri hvorki hægt að stefna máli án sllks af- 
sals, né reka það fyrir umsömdum dómstóli. í greínargerðínni sem fylgir 
frumvarpinu er tekið sem dæmi EMTN-lánarammi rfkissjóðs en sfðustu 
ár hafa flest erlend lán rfkissjóðs verið tekin á grundvelli þess samnings. 
Orðalag ákvæðislns í EMTN-lánarammanum er eftírfarandi:

„In raspect of any proceedings, the Issuer irrevocably consents generally to 
the givlng of any rellef and the issue crf any process In connectlon with such 
proceedings indudíng, without límítation, the making, enforcement or ex- 
ecution against any assets whatsœver of any oider or judgement made or 
given in any such proceedings with the exception of real property and build- 
ings and the contents thereof owned by the Ministry of Foreign Affairs and 
situated outside lceland and assets necessary for the proper functioning of 
the Republic of lceland as a sovereign power."

Athygli vekurað afsal friðhelgi 118. gr. samningsins er mun vfð- 
tækara en ofangreint afsal og er það tekið hér upp á ensku tit sam- 
anburðar:

„Each of the Guarantee Fund and lceland consents generally to the Issue of 
any process in connedion with any Dispute and to the gMng of any type of 
relief or remedy against it, induding the making, enforcement or execution 
agaínst any of its property or assets (regardless of its or their use or intended 
use) of any order or judgment. If either the Guarantee Fund or lceland or 
any of their respective property or assets is or are entitled in any jurisdiction 
to arty immunity from service of process or of other documents relating to 
any Dispute, or to any immunity from jurisdiction, suit, judgment, execution, 
attachment (whether before judgment, in aid of execution or utherwise) or 
other iegal process, thls is irrevocably waived to the fullest extent permitted 
by the law of that jurisdictlon. Each of the Guarantee Fund and lceland aiso 
írrevocably agree not to dalm any such immuntty for themselves or their 
respective property or assets."

Samkvæmt slðasta málslið greinarinnar afsala Tryggingarsjóður 
og fslenska rikið sér einnig með óafturkræfum hætti rétti öl að hafa 
uppi kröfu, þ.e. láta á það reyna hvort um friðhelgi sé að ræða hvort 
sem er sér til handa eða varðandi eigur slnar.

Reyni á afsal friðhelgi verður breskum lögum, State Immunity 
Act 1978 (SIA), beitt um sllkt úrlausnarefni. Samkvæmt þeim lögum 
getur ríki á mjög víðtækan hátt áfsalað sér friðhelgi með skriflegu sam- 
þykki. Það er þvf Ijóstað breskir dómstólar hafa alla lögsðgu til aðskera 
úr um ágreiningsefni eða greiðslufall vegna samningslns. Breskt réttar- 
far mundi einnig gilda um fullnustu eigna íslenska rfkisins I breskri Iðg- 
sögu. Vakin er athygli á að Seðlabanki Islands telst sjálfstæður lögaðili 
skv. SIA og nýtur hann sem slfkur og eignir hans friðhelgi. Á það skal 
þó bent að þrátt fyrir SlA beitti breska rfkið hryðuverkalðgum á Seðla- 
bankann og kyrrsetti eignir hans um stund I október 2008.

Cangi dómur mun fullnusta hans fara fram I þeirri lögsögu þar 
sem viðkomandi etgur er að flnna. Möguleg fullnusta á grundvelli 
dómsniðurstöðu f eigum rlkisins hér á landi lýtur (slenskum réttarfars- 
regium að ðllu leyti. f íslensku fullnusturéttarfari nýtur ríkið engrarsér- 
stakrar frlðhelgi umfram aðra dómþola. Það kemur þvl engin sérstðk 
lagaleg hlndrun l veg fyrir að gerð verði aðför I eigum rfklsins að und- 
anskíldu því að 40. gr. stjómarskrárinnar getur staðið í vegi fyrir aðför 
f fasteignum og afnotarétti þeirra. Þar segirað ekki megi ,,..mecI öðru
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m áti láta s f heridi neina a í fasteignum landsins né afnotarétt þeirra 
nema samkvxmt lag ahe im ild Taki samningurinn gildi getur breyting 
á istenskum iögum, t.d, með þvf að undanskilja eigur rfkisins fullnustu, 
verlð túlkuð sem vanefndatilvik sbr. 12.1.11. gr. en þar segir

„ Breyting sem verður á fslenskum lögum og hefur eða royndl hafa veruleg 
neikvæð áhrif i  getu Tryggingarsfóðs innstæðueigenda eða fdenska rfkisins ttl 
að inna greiðslur sfnar, hvors um sig, af hendi eða standa vlð aðrar skuldblnd- 
ingar samkvasmt fjármálaskjölunum sem þau eru aðllar að."

Lögfræðinga greinir á með hversu vfðtækum hætti rlkl getur að 
þjóðarétti afsalað sér friðhelgi hvað varðar fullnustu I eigum sfnum. 
Ljést er að riki getur afsalað sér friðhelgi hvað varðar þaer eignir sem 
saeta einkarétti og þeim sem jafna má til starfsemi einkaaðila (e. used 
for œmmerdai purpose). Meiri vafi ríkir hins vegar í þjóðarétti um rétt 
tll fullnustu f þeim eigum sem nauðsynlegar eru til að halda uppl full- 
valda rfki (assets necessary for the proper functioning of the state as a 
sovereign power). f þessu sambandi má benda á, komi til þess að reyni 
á fullnustu eigna rfkisins f fslenskri lögsðgu, að óvfst er hvort Iðgskýr- 
ingar þjóðaréttar eða megínreglur hans kaemust að þar sem islenskt 
réttaricerfi byggir á sjónarmiðum um tvfeðli (dualism). Með þv( er átt 
við að réttarheimild samkvæmt þjóðarétti er ekki stjórnskipulega bind- 
andi fyrr en hún er orðin að (slenskum lögum.

Þá er Ijóst að íslenska rfkið mun njóta friðhelgi samkvæmt Vfn- 
arsamningnum frá 1961 um stjómmálasamba nd. Diplómatar og elgnir 
sem nauðsynlegar eru vegna sendiráða njóta verndar fyrir ihlutun eða 
aðför viðkomandi rfkis eða annarra. Vfnarsamningurinn hefur verið 
fullgiltur um alfan heim, þ. á. m. á fslandi sbr. lög nr. 16/1971.
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írriend langtimafón (auk áaetlaðrA lántakd) Ríki«.|óðs og Seðlabanka íslands. Júíí, 2009.

AIH upptwð t  m illi. /
Vextfr G jaiáétff GfaldmiðM viðkamandi gjéldm iðti

EM T N tfn*M f< 4,375% 3092009 EUR 1501
EMTN (skuldftbrtf) 3,750% 1 12Í011 EUR 1000

S 3 » % 1044012 EUft » » §
EMTN (skuldibrfrf) 4,375% 10 3 2014 USD 200

14,300% 311201« G8P » 1
SambttnfcalAn (UBOR+) 0,900% 22 9 2011 EUR 300
M f SfcA* U S 0 % 3112.3015 SUR
IMF Stateral (3M Eurtbor+) 2,750% 1.12.2020 USD 3250

t. Ldn«kki fuWrAjWíið. RáðfMt að stsrstur WuG lánanna vtrði I «vlum. OtgraíðtHnr vcrðal takt vW IMF-iarthmfoa.

Fyigiskjai 2.
Icesave-skuldbind'mgar (allat fjárliæðir I millj, kr. i viðkomandi gjaldmiðli).

M v. 75% endurtwfmtui'
Sterlingspund Bmir

Hófuðstóll 
(l byrfun án) Gmðslur

Hðfuðstóll 
(1 byrtun irs j Gre.ðstur

2009 2 J90 220 1.329 12S
2010 2 260 237 1 278 134
2011 2.148 1fi9 1.215 96
2012 2 096 186 1 186 105
2013 2.028 47S 1.147 268
7014 1 666 107 <W2 57
2014 1.657 373 937 211
2016 1 376 248 778 140
2017 1204 23» «81 139
2018 1032 229 584 130
2 0 » 860 210 « fr 174
2020 688 210 389 119
2031 5n 201 299 113
2022 344 191 195 108
2023 172 182 «

Sm talskr,
HóluðsUII 

(I byriun irs )

a r ja
574 841 
53TJ0Q2 
529 612 
921 898 
427 014

Cmðsiur
«1 1 3
71.237

55.967

30.539

Gengishrsendur

ISK/GBP ISK/EUR
1 7 7 *  ! « . «
169,09 150,72

14M7
167,82 149,59
1 7 1 « 15J.4S
170,39 151,88

260857 57.954

177 213 54.139
182 075 51355
85.834 47 681
41096 43*377
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Fyigiskjal 3.
Hrein staða við útlðnd’ í lok mars 2009, bráðahirgðamat

Staða f iok tfmabih / miUjónum keón* ISK USD

ErinMUraiftifr. atts 3B11347 22.978
Bein f|irfesting edendis 1 1d1 154 »245
M i w l n M M 1.093.390 8537
Afleiður 75 099 614
Aðkar fffeeignlr en forðl 46091 377
Gjaldeynsfoiðf 381 072 3.139
** ■ -* -■ ■ i» _ m_M M T w K W 2.811.006
Bein fjárfestfng A (slandf 590 314 4.825

3 «  785 2.507
þar af lán frá tengdum féiógum 281 52*? 2.317

iHribnrf mai* tfiii nrlMiUf 946372 7.740
Afleiður 75.099 614
M w th q r fa r M * 1.1M482 9.717
Hrem staða við útlðnd 281 2
ðfeiria- iM d * *  ( yfrHl yftr ikuldv* 2.9M.281 20.468

fcriendar skuldir aih l þessu minnisblaði’ 2 088 825 17 07J
OenrftaneUrlfcjriotos 12235

1. Gðmlu vKWdptebankamir «ru ekki meðtAldir hér, auk þess er eidd reflcnað ired ýmsum 
fynrtaekjum og fjárfestmsarfétögum sem eru ( greiðslusiððvun eða í gjaidþrotoneðferð, 
Þess ber þd að geta að hér er um að naða óbirt irinnusfqal Seðlabanka (dands og 
tðlfasðtsvið bankam vinnur að þvf að kanna betur efgnaMlðina.

2. A/Usmunurinni«eriendumskukÍumalis“ fyfhftuniamyflrhreinastöðuogíyfif4tumjmyffr 
ertendar skukilr atts er Nðurtnn wefgið fj4imagn“ undir ilðmim „bein ffárfesting á lslandiM. 
Enda telst«fgjð fé aknennt ekid M skulda.

3. Mrsmtiruirlnn á eriendum skuklum aNs í þessu minnsblaði og eriendum skukium afis { 
opteberoro tðtum Seðiabankans er fyrst og fremst WurlBfl ,ttnfrttengdumfátðgumM undir 
Iðnum ,be&) f)árfesttng á ísiandi*1, Hérer um að ra»ða ián frt ertendum möðurfótögum tfl 
ddtturftHaga á  (sttndN. Bnnig var ákveftð að steppa skíptasamníngum sem ckki voni taklir 
með { gjaldíEyttevarafmðanum.

Fylgiskjal 4.
Skuldirog eignir rikissjóðs og Seðlabanka í hlutfalli af vergrt landsframleiðslu.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

v tr 1464:000 1 487173
HeHdar eigrur/VLF. % 66,83 126,90 140,76 117,87 104,63 93,61
M f c 0 M k W . lL *T,71 162.08 111,76 1«K> 153,88 1 »3 1
fnnlendaragnirA/LF, % 30,94 53,79 54.32 52.42 49,80 46,77
B M v á ^ p fM iF  % 34J88 73,11 8844 65.46 M.89 4*£4
Innlendar skuldirA/LF. S 4 i,y i 80,04 85,41 83,65 82,71 75,66
BdendarslcBkÍlr/VLf1, % 81,24 »635 7A26 71.18 5346

Hæm skufdéiU&s
nw^nðurogsrf, % -35 -41 •44 -48 •36
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Fylgiskjal 5.
Samstæðueínahagur rfkissjóðs og Seðlabanka

Ma.kr. á verði hvecs Uma 14. jú!2009

2013
fcnduidcaflaAar
xen^sforMndur
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Fylgiskjal 6.
Moody's Weekly Credit Outlook, 15, júnf, Skrif Kenneth Orchard, aðalsérfrasðings Moody’s f málefnum íslands,

lcesave Agreement Brings Some Clarity to lcelandic Debt Pidure
On June 5, the lcelandic govemment signed an agreement wlth the 
British and Dutch govemments resolving the lcesave dispute, Although 
there is still unceitainty about the lcelandic govemment's fiscal posi- 
tion, the lcesave agreement brings some welcome ctarity to the pubflc 
debt pictuie, The agreement supports our view that the lcelandic gov- 
emment's löng term debt burden will be manageable, thereby under- 
pinning our Baa1 rating. The negattve outlook on the rating remains 
appropriate, however, in light of the still-fragile economic and flnancial 
situation.

The collapse of Landsbanki in October 2008 left the lcelandlc 
depositors’ and investors' prívate guarantee fund with a significant 
liability from intemet deposits collected by the bank in the UK and 
Netheriands. Afthough the British and Dutch govemments inHiaily 
paid out compensation to depositors, the lcelandic govemment was 
forced at the time to assume uMmate responsibility for the deposit in- 
surance. The gross liability emanating from the lcesave reimbursement 
is 40%-50% of lceland’s annual GDP (depending upon assumptions 
used for the exchange rate and CDP), but the govemment hopes to 
recoup at least 75% of the amount by liquidating Landsbanki’s assets 
over the next 5-10 years.

The lcesave agreement set some key parameters for the liability, 
particulariy the interest rate and maturity. The loan wiil accrue interest 
at 5.55% per annum and will have a 15-year térm with a 7-year grace 
period. This will provide the govemment with some much needed time 
to realize value from Landsbanki’s assets and get its own físcal house in 
order. Because the lcesave liabiiity is the largest portion of the govem- 
ment’s gross debt, at about 44% of the total in 2009, the lcesave agree- 
ment brings some much needed darity to the public debt picture.

In additkm to the lcesave iiabiiity, the lcelandic govemment’s debt 
is increasing significantly. This is largely due to significant budget defi- 
cits, the need to recapitalise the banking system and foreign borrowing 
- from the IMF, Nordlc countries and others - to support the currency.

Exhibit 1: lcelandic Covemment Debt
Exhibit 1 shows gross and net govemment debt as a percentage of 
GDP. Gross debt/GDP is estimated to peak this year at about 144%, 
while net debt/GDP, which incorporates the equíty the government 
w ill hold in the banking system and liquid assets, is estimated to teach 
about 95 % . The ratios aie then expected to dedine over the next few 
years, with net debt/GDP stabilizing at approximately 55% in 2013.

In relation to the negative outlook on the rating, we are currently 
monitoring three developments:

1. fiscal consoHdation, which is desperately needed to get the 
budget deftdt under control over the next few years;

2. banklng sector restructuring, which holds the key to jump- 
starting private sector activity;
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3. the level of the currency (the lcelandic krona).
14 June 15, 2009 Moody's Weekly Credit Outlook Moody's 
Weekly Credit Outiook 

Fiscai policy siippage, extra costs associated with the banking 
sector resuscitation, and/or a weak currency could all cause debt/CDP 
to stabiltse at a higher level than forecast. Progress on fiscal consoli- 
dation and banking sector restructuring is expected over the next six 
wéeks before the next review of the IMF programme is finalised in 
late July. The currency issue, on the other hand, seems likely tp remain 
tentative for some time. The krona has been gradually weakening over 
the past couple of months, despite tough capital controls, high (albeit 
dedinlng) irtterest rates, and a trade surplus. However, there is some 
optimism that a dedsion to pursue EU mémbership, which could even- 
tually lead to adoption of the euro, will reduce anxiety about lceiand's 
currency reglme and boost local's confidence in the krona.


