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Álit
um frv. til 1. um heimild til handa fjármálaráðherra, 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 1. minni hluta efnahags- og skattanefndar.

Efnahags- og skattanefnd hefur verið beðin um að fjalla um þá þætti málsins sem heyra 
undir hana, þ.m.t. getu þjóðarbúsins til að standa undir skuldbindingum og greiðslum 
tengdum Icesave með tilliti til tekna ríkisins, gjaldeyris- og útflutningstekna o.fl., svo sem 
mats á áhrifum sem samningurinn kemur til með að hafa á lánshæflsmat, gengi og aðrar 
lykilefnahagsstærðir íslenska þjóðarbúsins sem og þær þjóðhagsforsendur sem fyrir liggja.

Á fúndum efhahags- og skattanefndar voru rædd ýmis álitamál varðandi greiðslugetu 
þjóðarbúsins, efnahagslegar forsendur Icesave-samkomulagsins og óvissuþættir sem upp 
gætu komið. Meiri hluti nefndarinnar hafnaði því að skoðaðar væru nýjustu tölur sem sýna 
fram á að erlendar skuldir ríkissjóðs eru orðnar 258% af skatttekjum og því ekki viðráðan- 
legar samkvæmt stöðlum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS), en það mál snertir nefndina 
beint.

Að mati AGS er skuldaþol þjóðarbúsins mikið, þar sem eignir þjóðarinnar erlendis eru 
verðmiklar og nægir í því sambandi að nefna erlendar eignir lífeyrissjóðanna og gjaldeyris- 
varasjóð Seðlabankans. Nettóskuldir eru hins vegar ekki notaðar sem mælikvarði á skuldaþol 
landa. Telja verður einkennilegt að Qalla með þessum hætti um lífeyrissjóðina sem eru ekki 
í ríkiseigu.

Einn helsti mælikvarði AGS á skuldaþol þjóða er hlutfall heildarskulda þjóðarbúsins 
(opinberra og einkaaðila) við erlenda aðila sem hlutfall af vergri landsframleiðslu (VLF). í 
nóvember 2008 mat AGS skuldaþol þjóðarbúsins í fylgiskjali með skýrslu sinni (sjá fylgi- 
skjal 51 vegna frumvarpsins á island.is) og komst þá að þeirri niðurstöðu að hlutfall erlendra 
skulda þjóðarbúsins á árinu 2009 yrði um 160%. Sjóðurinn hefúr nú lýst því yfír að þetta 
hlutfall sé mun hærra, þar sem komið hefúr í ljós að mun stærri hluti af skuldum bankanna 
(þ.e. innlán þeirra) eru í eigu erlendra aðila en í fyrstu var ætlað. Allt virðist með öðrum 
orðum stefna í að skuldsetning íslenska þjóðarbúsins samkvæmt þessum mælikvarða sé orðin 
mjög mikil á alþjóðlegan mælikvarða.

Starfsfólk AGS vinnur nú að mati á skuldaþoli þjóðarbúsins fyrir næstu fimm árin og 
verður það gert opinbert eftir stjómarfúnd AGS í ágúst. Skuldaþolsútreikningar AGS munu 
því ekki ná fram til þess tíma þegar byija þarf að greiða af Icesave-láninu. Fram kom að fúll- 
trúi AGS hér á landi telur að skuldahlutfall á bilinu 240-260% sé enn viðráðanlegt (e. 
sustainable). Þess má hins vegar geta að í skýrslu AGS frá því í nóvember 2008 (sjá fylgi- 
skjal 51 á island.is) stendur á bls. 55: „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.“ sem útleggst: „Erlendar skuldir eru gríðarlega viðkvæmar



fyrir áföllum -  sérstaklega gengi. Frekari lækkun á gengi um 30% mundi valda áframhald- 
andi lóðréttri hækkun á skuldahlutfallinu (í 240 prósent af VLF árið 2009) og klárlega vera 
óviðráðanlegt.“ Ástæður þess að skuldaþolið er enn viðráðanlegt að mati fulltrúa AGS eru: 
meiri afgangur af vöruskiptajöfnuði en gert hafði verið ráð fyrir, niðurskurður á ríkisútgj öld- 
um strax á árinu 2009, hagstæður lánasamningar við önnur norræn ríki og gjaldeyrishöft til 
að halda aftur af útstreymi fjármagns. Þá taldi AGS mikilvægt að ríkið tæki ekki á sig neinar 
frekari skuldbindingar t.d. vegna endurreisnar bankanna og héldi sig við áætlun um niður- 
skurð ríkisútgjalda.

Ljóst er að skuldsetning þjóðarbúsins erlendis er komin langt umfram það sem gerist hjá 
mjög skuldugum þjóðum heims og miklar líkur á að þjóðarbúið komist í greiðsluþrot haldi 
ekki þær forsendur sem stjómvöld gefa sér varðandi endurheimtuhlutfall á eignum Lands- 
banka íslands, hagvöxt á Islandi, gengi krónunnar, mannfjölda og verðlag í Bretlandi og á 
evrusvæðinu.

Greiðslur af Icesave-lánunum eru í erlendum myntum (evrum og pundum) og þarf að afla 
þess gjaldeyris með afgangi af útflutningstekjum. Tölur Seðlabankans sýna hins vegar að 
halli á vöru- og þjónustujöfnuði hefur verið neikvæður í 12 af síðustu 19 árum. Afgangur 
hefur mest verið 22 milljarðar kr. árið 1994 og fyrir þau sjö ár á tímabilinu 1990-2008 þegar 
ekki var halli á viðskiptunum var afgangurinn samanlagt um 76 milljarðar kr. Samanlagður 
halli á vöru- og þjónustujöfnuði frá árinu 2000 er 632 milljarðar kr. eða 70 milljarðar kr. að 
meðaltali á ári. Umsögn Seðlabankans gerir hins vegar ráð fyrir 163 milljarða kr. afgangi af 
viðskiptum við útlönd á hveiju ári að meðaltali næstu 10 árin. í ljósi þróunar á viðskiptum 
við útlönd undanfama áratugi og þeirrar staðreyndar að ísland er aðili að samningunum um 
Evrópska efnahagssvæðið (EES) og getur því ekki hindrað flæði vöru og þjónustu virðist spá 
Seðlabankans einfaldlega vera algerlega óraunhæf.

Fram kom á fiindum nefndarinnar að erfitt sé að nefna eitt ákveðið skuldahlutfall sem sé 
ákvarðandi um að skuldir verði óviðráðanlegar. Skoða þurfi skuldastöðuna með hliðsjón af 
aðstæðum í hveiju landi. Málið er ekki hvort ríkið geti staðið undir skuldbindingum sínum
-  heldur hvort þjóðin geti það. Ríkið getur staðið í skilum með því einfaldlega að taka þessa 
upphæð af þjóðinni í formi hærri skatta eða/og skertrar velferðarþjónustu. Málið snýst um 
efnahag Islands á meðan á greiðslum stendur en hugsanlegt er að farið verði svo djúpt í skatt- 
lagningu að upp úr því verður seint komist. Fólk og fyrirtæki eru hreyfanleg og mörg þeirra 
munu flýja land ef of langt verður gengið í skattheimtu og skerðingu lífskjara til að standa 
í skilum á erlendum lánum þjóðarbúsins. Afar lítið af auði landsins er bundið við landið 
nema e.t.v. landbúnaðurinn, stóriðjan og hluti af fiskveiðunum.

Alþjóðlegur mælikvarði á skuldaþol ríkissjóðs er hlutfall erlendra skulda ríkissjóðs af 
skatttekjum. Þetta hlutfall hér á landi er nú orðið 258%. Alþjóðastofnanir veita ríkjum með 
hlutfall yfir 250% sérstaka aðstoð til að tryggja að þau ráði við skuldabyrðina. Hlutfallið er 
viðmið um hvenær ekki er hægt að greiða niður skuld af þessari stærðargráðu með frekari 
skattlagningu. Við útreikninga á greiðslugetu ríkissjóðs var hvorki athugað hvaða áhrif 
umtalsverðir fólksflutningar úr landi hefðu á skattstofn ríkisins (sem minnkar þegar fólki 
fækkar) né á hagvöxt en fólksfækkun hefur bein neikvæð áhrif á hagvöxt. Ótrúlegt er að þetta 
hafi ekki verið skoðað þar sem fram hefur komið að fyrstu fimm mánuði ársins fluttu tíu 
fjölskyldur úr landi á hveijum einasta degi, hvem virkan daga vikunnar.

I ljósi nýrra upplýsinga um að skuldabyrði þjóðarbúsins sé mun meira en AGS gerði ráð 
fyrir í nóvember 2008 var Seðlabanka Islands falið að meta skuldaþol og greiðslugetu 
þjóðarbúsins. I skriflegri umsögn Seðlabanka íslands frá 15. júlí sl. um Icesave-samningana 
er fjallað um erlenda skuldastöðu þjóðarbúsins, sem bankinn telur að sé um 200% af VLF



á þessu ári. Skilgreining Seðlabankans á skuldum þjóðarbúsins er því miður þrengri en AGS, 
þar sem inn i útreikninga vantar skuldir erlendra dótturfélaga, þ.e. álfyrirtækjanna. Ef notuð 
er skilgreining AGS á skuldum þjóðarbúsins er hlutfallið hins vegar komið í um 240% af 
VLF.

Þess má geta að Argentína lenti í greiðsluþroti þegar þetta hlutfall var komið yfir 140% 
af VLF árið 2002. í ljósi þessa er mikilvægt er að skoða hvað ísland geti lært af reynslu 
Argentínu.

Hvað varðar mat á eignum Landsbankans þá hefur enginn fengið að sjá hveijar þessar 
eignir eru fyrir utan skilanefnd bankans. Gert er ráð fyrir að 75% eignanna 1 eignasafhinu 
gangi upp í skuldina vegna Icesave-reikninganna. Við venjubundin gjaldþrot telst gott ef 
endurheimtur á eignum eru á bilinu 20-30%.

í skýrslu finnska Qármálaeftirlitsins frá árinu 2003 kom fram að í finnsku bankakreppunni 
hefðu eignir finnsku bankanna verið ofmetnar og skuldimar vanmetnar í a.m.k. ár eftir að 
bankamir lentu í erfiðleikum við upphaf §ármálakreppunnar á tíunda áratug síðustu aldar. 
Miðað við þá reynslu má telja líklegt að eignir Landbanka íslands séu enn ofinetnar og 
skuldir vanmetnar en ekki hefúr enn fengist uppgefið hversu stór hluti af eignum Landsbank- 
ans eru veðsettar. Ofmat á eignum Landsbankans mun þýða að minna endurheimtist af þeim 
á næstu árum, þannig að höfuðstóll Icesave-lána verður hærra eftir sjö ár en nú er gert ráð 
fyrir í athugasemdum við frumvarpið.

í athugasemdunum er gert ráð fýrir að árlegur hagvöxtur frá 2009-2018 verði 3%. Komið 
hefur fram að þessi hagvöxtur verði drifinn af stórum hluta af virkjana- og álversfram- 
kvæmdum. Samþykki Alþingi ríkisábyrgð á Icesave-lánasamningum mun skuldastaða 
þjóðarbúsins versna til muna og því litlar líkur á að hægt verði að fjármagna virkjanafram- 
kvæmdir. Margir hagfræðingar telja að núverandi efnahagskreppa í heiminum muni hugsan- 
lega vara í 10 ár. Það er því mikil áhætta fólgin í því að gera ráð fyrir jafnmiklum hagvexti. 
Verði hagvöxtur minni en útreikningar gera ráð fyrir, er ljóst að þjóðin getur ekki staðið 
undir skuldabyrðinni. Annar óvissuþáttur er mannfjöldaþróun á næstu árum. í útreikningum 
á skuldaþoli gerir AGS ráð fyrir fólksfækkun á árinu 2009 en að þróunin færist í eðlilegt horf 
árin þar á eftir. Mikið veltur á að spá um mannfjöldaþróun og hagvöxt gangi eftir eigi þjóðar- 
búið ekki að lenda i greiðslufalli og efnahagslegu öngþveiti.

Rétt er að geta þess að sumir gesta nefndarinnar lýstu yfir áhyggjum af því að forsendur 
Seðlabankans væru ofbjartsýnar en nefndinni fannst ekki ástæða til að láta óháðan aðila rýna 
í reikninga Seðlabankans til að ganga úr skugga um að svo væri ekki. Til dæmis gera for- 
sendur frumvarpsins ráð fyrir að hagvöxtur verði að meðaltali 3% en það er meiri hagvöxtur 
en mörg vestræn ríki gera ráð fyrir, þrátt fyrir að vera ekki jafnskuldsett og íslenska þjóðar- 
búið eftir mikilla efnahagslega kollsteypu. Ekki er heldur tekið tillit til verulegrar fólks- 
fækkunar i þessum hagvaxtarspám en eins og áður hefur komið fram er nú þegar mikið um 
fólksflutninga frá Islandi og munu þeir mjög líklega aukast verði þessum skuldbindingum 
einnig velt yfir á almenning.

I útreikningum í greinargerð frumvarpsins er gengisáhætta vanmetin og gert ráð fyrir að 
gengið verði stöðugt. Upphaflegir útreikningar Seðlabankans á skuldaþoli þjóðarbúsins gerðu 
hins vegar ráð fyrir 20% styrkingu á gengi krónunnar. Síðan þá hefúr Seðlabankinn notast 
við gengisspá sem gerir ráð fyrir mun hærra gengi en gengi krónunnar er í dag. Það er ljóst 
að mikil óvissa ríkir varðandi gengisþróun, en gengið hefúr mikil áhrif á greiðslubyrðina. 
Rétt er að ítreka að skuldir vegna Icesave-samninganna eru í erlendri mynt og eru því mjög 
háðar gengi í slensku krónunnar. Útreikningur Seðlabankans um hógværa hækkun virðisauka-
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skatts hvílir á forsendunni um að gengi krónunnar haldist óbreytt. Frá upphafi árs 2006 hefur 
gengi íslensku krónunnar fallið um 15% að jafnaði á ári gagnvart sterlingspundi.

Einnig er hætta á því að núverandi efnahagsþrengingum ljúki ekki nærri strax og því líkur 
á að verðhjöðnun verði i heiminum á næstu árum sem mundi þýða að íslenska ríkið þyrfti að 
greiða a.m.k. 5,5% í raimvexti en það eru afar háir raunvextir.

Varðandi lánshæfismat ríkissjóðs þá hafa sumir haldið því fram að staðfesting Alþingis 
á fyrirliggjandi Icesave-sammngum muni bæta lánshæfismatið. Þetta virðist mjög langsótt, 
þar sem með samþykkt ríkisábyrgðarinnar fylgir gríðarleg óvissa um hvemig ríkissjóður 
ætlar að standa undir skuldbindingunum. Áður ríkti óvissa um hversu mikið íslenska ríkið 
þyrfti að taka á sig, þannig að lánshæfisfyrirtækin gátu ekki leyft sér að gera ráð fyrir að ríkið 
tæki á sig alla skuldbindinguna. En komið er í ljós að með samþykkt fyrirliggjandi Icesave- 
samninga mun ísland borga það sem upp á vantar hjá innlánatryggingasjóðum og allan 
kostnað Breta og Hollenda ásamt vöxtum af lánunum sem þessar þjóðir veita íslenska ríkinu 
til að standa við skuldbindingamar. Slík staða getur ekki haft jákvæð áhrif á lánshæfismatið 
og nægir i því sambandi að benda á að reiknað er með að ársvextir af Icesave-lánum verði 
um 30 milljarðar kr. árlega

í ljósi þess að með samþykkt Icesave-samninganna verður skuldabyrði þjóðarbúsins á 
mörkum þess að vera viðráðanleg, og er jafnvel nú þegar orðið óviðráðanleg, og að lítið eða 
ekkert má út af bregða til að þjóðin lendi í greiðsluþroti, telur 1. minni hluti sig ekki geta 
mælt með að Alþingi samþykki ríkisábyrgð á Icesave-samningunum. Of miklar líkur eru á 
að þjóðin geti ekki staðið undir skuldum á næstu árum sem mundi m.a. þýða að leita yrði 
ásjár Parísarklúbbsins svokallaða sem aðstoðar mjög skuldsett lönd við að ná fram samning- 
um við kröfuhafa um greiðslujöfhuð og/eða niðurfærslu skulda þjóðarbúsins. í þessu sam- 
hengi er mikilvægt að geta þess að fram kom í máli fulltrúa AGS og samningamanns rikisins 
vegna lánasamninga við Norðurlöndin að þessir aðilar gera ekki kröfú um að Alþingi sam- 
þykki ábyrgð á fyrirliggjandi Icesave-samningum áður en til greiðslu lánanna kemur. Jafn- 
framt er ljóst að mat AGS á skuldastöðu þjóðarbúsins er mun hærra en gert var ráð fyrir í 
nóvember og því eru endurskoðunarákvæði samninganna nú þegar orðin virk.

Lögfræðingar Seðlabankans draga hins vegar í efa að skv. 16. gr. samningsins við Breta 
og 15. gr. samnings við Hollendinga eigi íslenska ríkið rétt á að samningar séu teknir upp og 
endursamið, þar sem tilvísun vantar í samningana til hinna svokölluðu umsömdu viðmiða 
sem samþykkt voru í Brussel í nóvember 2008. Með öðrum orðum ísland yrði að leita sér- 
stakra samninga um slíkt við Holland og Bretland, sjá umsögn Seðlabankans, 15. júlí 2009, 
bls. 12.

Þessu frumvarpi fylgir mikil óvissa um greiðslugetu ríkissjóðs sem og greiðslugetu 
þjóðarbúsins í heild. Höfnun samninganna fylgir einnig óvissa en sú óvissa felur líka í sér 
að hugsanlega er hægt að ná betri samningum

Fyrsti minni hluti leyfir sér að gagnrýna harðlega nefndarálit meiri hlutans og telur það 
nánast einhliða stuðningsplagg við ósk ríkisstjómarinnar um ríkisábjTgð en ekki vandaða 
úttekt á þeim efnisatriðum málsins sem nefndin fjallaði um. Það er einfaldlega hneyksli að 
ekki skuli hafa verið skoðað að fá úttekt á framlögðum gögnum firá Seðlabankanum og fjár- 
málaráðuneytinu í kjölfar gagnrýni sem kom fram hjá Kára Sigurðssyni og Jóni Daníelssyni 
á fúndi þeirra með nefndinni. Álit meiri hlutans gefúr ekki rétta mynd af þeirri hagrænu um- 
gjörð sem er um málið og tekur ekki að neinu leyti á þeirri gríðarlegu áhættu sem samþykkt 
ríkisábyrgðarinnar felur í sér. Álitið gefúr þar af leiðandi ekki rétta mynd af málinu miðað 
við gögn, upplýsingar og álit gesta sem nefndin fékk á sinn fúnd. Meiri hlutinn gerir og 
tilraun til að setja þjóðhagslegar forsendur fyrir ábyrgðaveitingunni en þær forsendur eru



engan veginn nægar, eru almennt orðaðar og algerlega óljósar hvað varðar töluleg viðmið, 
í stuttu máli sagt, gagnslausar.

Fyrsti minni hluti hvetur því til þess að gerð verði ítarleg hlutlaus úttekt í samræmi við 
verklýsingu þá er Kári Sigurðsson hagfræðingur hefur lagt til við fjárlaganefnd. Þar er m.a. 
gert ráð fyrir mælanlegum efnahagslegum fyrirvðrum sem munu tryggja að þjóðarbúið geti 
staðið við skuldbindinguna. Jafnframt áréttar 1. minni hluti nauðsyn þess að fram komi skýr 
endurskoðunarákvæði sem geri íslenska ríkinu kleift að endursemja verði breyting á 
forsendum útreikningaá skuldaþoli þjóðarbúsins. Þessar forsendur eru endurheimtuhlutfall 
á eignum Landsbanka íslands, hagvöxtur á íslandi, gengi krónunnar, mannfjöldi, afgangur 
a f útflutningstekjum og verðlag í Bretlandi og á evrusvæðinu. Einnig er mikilvægt að skoða 
hvemig hægt er að binda greiðslubyrðina við ákveðið hlutfall af aukningu vergrar landsfram- 
leiðslu mælt í þeim gjaldmiðlum sem greitt er í (evra og pund) eins og Pétur H. Blöndal hefúr 
lagt til. Jafnframt þarf íslenska ríkið að geta krafist endurskoðunar lækki lánshæfismat ís- 
lenska ríkisins frá því sem nú er.

I framhaldinu verði hafnar sem fyrst samningaviðræður við bresk og hollensk yfirvöld um 
skuldbindingar þjóðarinnar vegna Icesave-innlánsreikninganna á grundvelli nýrra útreikninga 
á skuldaþoli þjóðarbúsins.

Einnig hvetur 1. minni hluti til þess að þegar í stað verði gerðar ráðstafanir til að frysta 
eigur allra þeirra sem stóðu fyrir þessum skuldbindingum og gerð áætlun um með hvaða 
hætti verður reynt að endurheimta það sem á vantar upp í Iceasave-skuldbindinguna þannig 
að henni verði ekki velt í heilu lagi yfir á almenning í landinu með tilheyrandi skattahækk- 
unum og niðurskurði rikisútgjalda.

Alþingi, 25. júlí 2009.

Þór Saari.
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