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Málefhi: Umsögn um lcesave-samningana

Inngangur

Fjárlaganefnd hefur með bréfi dagsettu 3. júlí 2009 óskað eftir skriflegri umsögn Hagfræðistofnunar 
um Icesave samningana, þ.e. samninga Tryggingasjóðs innstæðueigenda og fjárfesta og ríkissjóðs 
íslands við bresk og hollensk stjórnvöld.

Tilefnið er frumvarp til laga um heimild til fjármálaráðherra til að veita Tryggingasjóði 
innstæðueigenda og fjárfesta ríkisábyrgð vegna lána sjóðsins frá breska og hollenska ríkinu 
samkvæmt samningum þar að lútandi.

í erindinu er sérstaklega óskað eftir því að Hagfræðistofnun leggi mat á áhættuþætti samninganna, 
áhrif þeirra á fjárlagagerð næstu ára, áhrif á greiðslustöðu ríkissjóðs og þjóðarbúsins, hagræn áhrif 
og tengd mál. Þá er beðið um að Hagfræðistofnun fjalli um þá þætti samninganna sem talin er 
ástæða til að vekja athygli fjárlaganefndar Alþingis á.

Ljóst er að jafnvel gróf úttekt á þeim málum sem beðið er um álit á krefst ítarlegra rannsókna og 
verður að teljast óábyrgt að veita faglegt álit á þeim flóknu málum sem hér um ræðir á þeim 
skamma tíma sem veittur er. Þá er rétt að nefna að Hagfræðistofnun hefúr ekki áður verið beðin 
um að leggja mat á nokkur þau atriði sem þessu máli tengjast A f þeim sökum hefur ekki verið unnin 
grunnvinna sem nýta mætti við að svara spurningum nefndarinnar. Hagfræðistofnun Háskóla 
íslands er sjálfstæð rannsóknarstofnun og sérfræðingar hennar telja að hér sé um að ræða bæði 
mikilvægt og áhugavert rannsóknarefni. Stofnunin leggur metnað sinn í að vinna með faglegum 
hætti og ástunda vísindaleg vinnubrögð. Til að svara spurningum fjárlaganefndar með viðunandi 
hætti þyrfti að leggjast í rannsóknir sem tækju mun lengri tíma en hér er veittur.

í meðfylgjandi umfjöllun er einungis tæpt á nokkrum atriðum sem skipta máli við mat á þeim 
þáttum sem spurt er um í bréfi fjárlaganefndar.

Almennt um samningana

Um er að ræða tvo samninga sem eru nokkurn veginn samhljóða, annar við Breta en hinn við 
Hollendinga, utan hvað upphæðir lána eru ólíkar. Bresk stjórnvöld lána Tiyggingasjóðnum allt að 
2.350 milljónir GBP en hollensk stjórnvöld lána rúmar 1.329 milljónir EUR. Á núverandi gengi 
nemur fjárhæð lánanna beggja u.þ.b. 730 milljörðum króna. Bæði lánin skal endurgreiða á næstu 15 
árum en fyrstu 7 árin þarf ekki að greiða afborganir utan það sem Tryggingasjóðurinn fær greitt úr 
þrotabúi Landsbankans. Á síðari 8 árum samningstímans greiðist höfúðstóll ásamt áföllnum 
vöxtum, með 32 jöfnum afborgunum.



Til tryggingar afborgunum og vöxtum er ríkisábyrgð sem veita á skv. fyrrnefndu frumvarpi. Vextir 
eru 5,55% p.a.

Helstu áhættuþættir samninganna

Sé einungis litið til efnahagslegra áhrifa liggur mikil óvissa í verðmati eignasafns Landsbankans og 
getu ríkisins til að standa við samninginn. Þessi tvö atriði eru að sjálfsögðu innbyrðis tengd.

Hagfræðistofnun hefur ekki yfir að ráða gögnum umfram þau sem birst hafa opinberlega um mat á 
virði þeirra eigna Landsbankans sem eiga að standa undir greiðslum af skuldbindingum þessum. 
Samkvæmt mati Ríkisendurskoðunar getur greiðsla ríkisins vegna samningsins legið á bilinu 245 til 
1.036 milljarðar króna fyrir tímabilið 2016-2024. Lægri talan byggir á þeirri forsendu að eignir 
bankans muni nægja til að greiða skuldirnar, en hærri talan á því að eignirnar muni einungis standa 
undir 25% skuldbindingarinnar. Hér er um mjög háar upphæðir að ræða í þjóðhagslegu samhengi 
og ætla má að þær hlaupi á bilinu 17-75% af vergri landsframleiðslu íslands.

Hér verður ekki lagt mat á hvaða endurgreiðsluhlutfall sé líklegast enda liggja ekki fyrir þær 
upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að framkvæma slíkt mat Þá er einnig óljóst hvernig 
sjóðstreymi verður af endurgreiðslunni jrfir tíma, sem einnig getur skipt miklu hvað varðar 
endanlega niðurstöðu um fjárhagslega áhættu samninganna.

Annað atriði sem skiptir miklu í þessu samhengi er óvissa um þróun gengis íslensku krónunnar á 
næstu árum. Þar sem um er að ræða skuldbindingar í erlendum gjaldmiðlum er Ijóst að gengi 
krónunnar gagnvart þessum sömu gjaldmiðlum getur skipt sköpum hvað varðar greiðslubyrðina. 
Ómögulegt er að fullyrða nokkuð um trúlega þróun í gengi íslensku krónunnar á næstu misserum 
og árum. Til langs tíma víkur raungengi ekki langt frá meðaltali undanfarinna áratuga þótt ljóst sé 
að sennilega þurfi það að vera lægra en sem því nemur vegna skuldabyrðarinnar.

Þá skiptir hagvaxtarþróun miklu og ljóst að ef hagvöxtur næstu ára verður öflugur mun 
greiðslubyrði þessara lána verða minni en ella.

Einnig má benda á þá staðreynd að þróun verðlags í Bretlandi og Hollandi skiptir einnig máli hvað 
varðar greiðslubyrðina.

Áhrif á fjárlagagerð næstu ára

Þar sem um er að ræða fjármálagjörninga með 15 ára líftíma er ljóst að til að leggja mat á áhrif á 
fjárlagagerð þyrfti að liggja fyrir trúverðug áætlun í ríkisfjármálum til langs tíma og sjálfstætt mat á 
trúlegri stöðu ríkissjóðs til næstu ára. Hvorugt liggur nú fyrir. Engu að síður er ljóst að jafn 
viðamikil skuldbinding sníður fjárlagagerð næstu ára þrengri stakk en ella hefði verið.

Áhrif á greiðslustöðu ríkissjóðs

Það er ljóst að þrátt fyrir að endurgreiðsluhlutfall eigna Landsbanka íslands verði hátt og 
efnahagslífið rétti úr kútnum þýðir samningurinn að greiðslustaða ríkissjóðs verður erfiðari en ella. 
Á móti koma hugsanleg jákvæð áhrif gegnum lánshæfismat. Hve þessir þættir vega þungt er 
ómögulegt að segja án nánari upplýsinga og rannsókna.



Önnur hagræn áhrif samninganna

Svo virðist sem fyrirliggjandi samningar íslenska ríkisins við Breta og Hollendinga séu hefðbundnir 
lánasamningar. í þeim er fjallað um ýmis lagatæknileg atriði sem liggja utan þess sviðs sem 
Hagfræðistofnun telur að hún hafi sérþekkingu á. Miklu skiptir að hugað sé að áhrifum ýmissa 
útfærsluatriða samningsins þar sem þau geta haft áhrif á aðra þætti í endurreisn íslenska 
hagkerfisins sem aftur endurspeglast í hagrænum áhrifúm.
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