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Riksdagen beslutade den 25 februari 2009 att bemyndiga regeringen att 
under 2009 besluta om kredit till Island om högst 6,5 miljarder kronor 
som tillágg till Intemationella valutafondens (IMF) finansiella stöd till 
Island (prop. 2008/09:106, bet. 2008/09:FiU34, rskr. 2008/09:177). 
Riksdagen tillkánnagav ocksá som sin mening att regeringen under váren 
2009 borde áterkomma till riksdagen med information om villkoren för 
krediten.

Den 25 juni 2009 beslutade regeringen att underteckna láneavtal för en 
kredit till Island. Krediten uppgár till 495 miljoner euro, vilket för 
nárvarande motsvarar ca 5,5 miljarder kronor. Regeringen gav samtidigt 
Riksgaldskontoret i uppdrag att handlágga krediten. Láneavtalet under- 
tecknades den 1 juli 2009 i Stockholm.

I denna skrivelse redogör regeringen för den ekonomiska situationen i 
Island, landets genomförande av det reformprogram som presenterats för 
IMF och villkoren för Sveriges kredit till Island. Avslutningsvis berörs 
kortfattat förvántade framtida utmaningar för Island och möjliga behov 
av intemationella stödinsatser i andra lander.

1 Árendet och dess beredning

2 Krediten till Island

2.1 Det ekonomiska láget i Island

Det allvarliga ekonomiska láget i Island har flera orsaker. Ett antal 
obalanser har byggts upp i den islándska ekonomin de senaste áren, 
vilket har gjort landet sárbart för extema chocker. Island har hafi en 
snabb ekonomisk tillváxt sedan mitten av 2000-talet. Banksektom váxte 
snabbt med hjálp av utlándskt kapital, írán cirka 100 procent av BNP 
2004 till nára 900 procent av BNP 2008. Stora reallöneökningar och 
kraftig kredittillváxt möjliggjorde en snabb, privat konsumtionsökning. 
Under perioden 2003-2007 ökade den privata konsumtionen realt med 
över 30 procent. Importen och investeringama ökade mycket hastigt. 
Bytesbalansunderskottet steg kraftigt. Ekonomin var överhettad och 
under 2008 försámrades laget. De snabba prisstegringama urholkade 
realinkomstema. Konsumtionen och investeringama minskade. Nár 
pressen pá de intemationella kapitalmarknadema ökade under hösten 
2008 förlorade utlándska investerare förtroendet för Islands högt 
belánade finanssektor, vilket medförde att de tre största islandska 
bankema -  Glitnir, Landsbanki och Kaupthing -  inte lángre kunde 
finansiera sin verksamhet. Pá mindre án en vecka tvingades den 
islandska staten att ta över de tre bankema, som tillsammans svarade för 
cirka 85 procent av bankverksamheten i Island.

Den islándska ekonomin stagnerade under 2008 och för 2009 vántas ett 
fall i den reala BNP:n pá drygt 10 procent. Den islándska regeringens 
senaste makroekonomiska bedömning i maj 2009 skiljer sig inte sá 
mycket frán den bedömning som IMF gjorde i november 2008 (se bet. 
2008/09:FiU34, s. 8). Det finns dock nu senare utfallsdata som nágot 
reviderar utgángsláget. Ár 2008 förefaller sálunda ha varit nágot svagare
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án vad som tidigare förvántats, framför allt beroende pá en svagare Skr. 2008/09:230 
export, större import och en större minskning av investeringama.
Sammantaget stagnerade BNP under 2008 (+0,3 procent). Arbets- 
marknaden har snabbt försámrats. Island, som under flera ár har haft en 
nármast försumbar arbetslöshet, vantas i ár och nSsta ár fá en arbetslöshet 
motsvarande ca 10 procent av arbetskraften.

Det ekonomiska láget ár mycket allvarligt, men det fmns ocksá 
positiva faktorer som talar för att Island, givet att landet vidtar kraftfulla 
ekonomisk-politiska átgárder, relativt snabbt kan vánda de negativa 
trendema. Prisstegringama var höga under 2008, men i takt med att 
kronan starkts har ökningstakten avtagit. Konsumentprisema ökar för 
nárvarande i en árstakt om 11,6 procent (maj 2009), men vantas avta 
markant ner mot 3,5 procent vid ársskiftet. Bytesbalansunderskottet 2008 
uppskattas motsvara 34,6 procent av BNP. Till följd av den svaga 
inhemska efterfrágan och den vásentliga förbáttring som skett av den 
islándska industrins konkurrensláge genom kronförsvagningen förvántas 
en kraflig omsvángning i bytesbalansen under 2009.

IMF gör i grunden, i likhet med den islándska regeringen, en 
optimistisk bedömning av den islándska ekonomin och landets 
möjligheter att komma ur krisen. Sálunda bedöms fallet i BNP att plana 
ut under 2010 och en viss áterhámtning förvántas under 2011. Denna 
optimism grundar sig pá att den islandska ekonomin under tidigare kriser 
visat stor flexibilitet och anpassningsförmága. Inte minst har arbets- 
marknadens parter gett prov pá stor samarbetsvilja.

Tabell. Island. Ekonomiska nyckeldata 2008-2011
Procentuell volymforðndring om inte annat anges

BNP-tillváxt 
Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Bruttoinvesteringar 
Total varuexport 
Total varuimport 
Bytesbalans (% av BNP) 
Arbetslöshet (% av arbetskraften) 
Inflation (árssnitt %) 
Váxelkursindex (dec 1991=100) 
Styrránta (árssnitt %)

2008 2009* 2010» 2011*
0,3 -10,6 0,5 5,0
-7,7 -24,7 -2,5 5,5

2,8 0,5 0,3 0,4
-21,8 -36,3 11,6 17,7

7,1 0,5 1,6 3,0
-18,0 -27,9 2,4 6,1
-34,6 -2,0 0,2 -1,1

1,7 9,0 9,6 7,5
12,7 10,2 1,6 1,9

166,0 218,3 219,1 202,9
15,4 11,8 4,3 4,8

*  Prognos
Kalla: The Icelandic Economy, Islands finansministerium, maj 2009.
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2.2 Islands IMF-program Skr. 2008/09:230

Bakgrund

Ett IMF-lán baseras alltid pá ett reformprogram utarbetat av mottagar- 
landets regering och centralbank tillsammans med experter M n IMF. 
Landet deklarerar sitt reformprogram i form av en s.k. avsiktsförklaring 
som sands till IMF. Ett antal av átgárdema utgör konkreta villkor för 
utbetalningama av IMF-lánet, s.k. konditionalitet. Konditionaliteten 
bestár normalt av dels kvantitativa átaganden gallande t.ex. storlek pá 
budgetsaldo, statsskuld och valutareserv, dels strukturella átaganden 
sásom t.ex. genomförandet av konkreta steg i en bankomstrukturering 
eller utveckling av ett medelfristigt budgetramverk. En tidsplan för 
efterlevnaden av konditionaliteten faststalls ocksá som en del av IMF- 
programmet. Inför vaije översyn av programmet bedömer IMF landets 
efterlevnad av átagandena enligt tidsplanen. IMF analyserar ocksá, 
tillsammans med mottagarlandet, behovet av eventuella revideringar av 
tidigare gjorda átaganden, inklusive faststallandet av framtida kondi- 
tionalitet för programmet, som dá anges i en kompletterande 
avsiktsförklaring.

Den 19 november 2008 godkánde IMF:s styrelse ett lán pá 1,4 
miljarder SDR (Special Drawing Rights, sárskilda dragningsrátter), 
motsvarande ca 2,1 miljarder US dollar som stöd för Islands 
stabiliserings- och reformprognun. Islands IMF-lán uppgár till 1190 
procent av Islands agarandel i IMF (s.k. kvot). I sammanhanget kan 
námnas att IMF vid tidpunkten för styrelsens beslut hade som regel att ett 
land normalt endast fick lána upp till 300 procent av sin IMF-kvot. Áven 
andra lander i svár ekonomisk kris har dock beviljats lán frán IMF i 
samma storleksordning som Island, och IMF har sedermera höjt den 
normala utláningsgránsen till 600 procent av ett lands IMF-kvot.

IMF:s lán ska utbetalas under en tváársperiod. Den första utbetalningen 
pá ca 827 miljoner US dollar gjordes i samband med godkánnandet av 
programmet. Áterstáende belopp ska utbetalas i átta lika stora delar om 
ca 155 miljoner US dollar vardera efter det att IMF:s styrelse godkánt 
översyner av genomförandet av det islándska reformprogrammet. Dessa 
översyner sker normalt vaije kvartal och den första översynen var 
ursprungligen planerad att ske i slutet av februari 2009. Framst pá grund 
av regeringsskifte och nyval i Island senarelades dock översynen, som nu 
planeras att behandlas av IMF:s styrelse i juli 2009.

IMF:s finansiering tácker drygt 40 procent av det av IMF identifierade 
extema finansieringsbehovet för Island om ca 5 miljarder US dollar. Det 
resterande behovet planeras att táckas av nordiska krediter om samman- 
lagt 2,5 miljarder US dollar, en kredit frán Polen om 200 miljoner US 
dollar samt en kredit frán Fáröama om 50 miljoner US dollar. Dessa 
krediter ska anvándas för att stárka valutareserven. Dárutöver lámnas 
áven krediter till Island frán de lánder som frámst berörs av Islands 
insáttningsgarantiátaganden, dvs. Storbritannien och Nederlándema (se 
vidare avsnitt 2.3.1).
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• stabilisera váxelkursen,
• rekonstruera banksystemet, och
• sákra en medelfristig hállbar finanspolitik.
Nedan redogörs nármare för innehállet i reformprogrammet och vilka 

átgárder som vidtagits.

Stabilisering av vaxelkursen

Den mest akuta utmaningen för den islándska ekonomin har varit att 
stabilisera várdet pá den islándska kronan. Detta ár av stor vikt dá en 
ytterligare försvagning av kronan áven Ieder till ökat inflationstryck och 
far förödande konsekvenser för islándska husháll och företag, som ár 
kraftigt exponerade mot lán i utlándsk valuta eller inflationsindexerade 
lán. Den islandska regeringen och centralbanken har átagit sig att föra en 
stram penningpolitik inom ramen för en flytande váxelkurs, vilket ska 
ske genom att följande átgárder vidtas.

• Höjd styrránta. I slutet av oktober 2008 höjde den islandska 
centralbanken styrrántan till 18 procent. Höjningen av styrrántan 
var ett villkor för att den första utbetalningen skulle ske enligt IMF- 
programmet. En beredskap för att vid behov genomföra ytterligare 
höjningar deklarerades ocksá i den islándska avsiktsförklaringen till 
IMF. Samtidigt uttrycktes ocksá en förvántan om att vaxelkursen 
skulle stabiliseras och att framtida rántesánkningar dármed skulle 
möjliggöras.

• Införande av tillfalliga restriktioner för valutaváxling och kapital- 
kontroller. Dá rántehöjningen visade sig vara otillrácklig för att 
stoppa utflödet av kapital frán landet införde Island i oktober och 
november 2008 ocksá restriktioner för valutavaxling och 
kapitalkontroller. Island har förklarat sig vilja ta bort dessa 
restriktioner och kontroller sá snart situationen tilláter, dock senast 
vid slutet av den tvááriga programperioden.

• Begránsning av bankemas tillgáng till likviditet frán centralbanken.
Centralbanken har ökat kontrollen av penningflödet genom att 
anpassa strukturen pá sina likviditetsfaciliteter, t.ex. genom att 
begránsa de typer av vardepapper som bankema kan anvánda som 
sákerhet vid nyttjande av centralbankens faciliteter.

• Beredskap att anvánda valutareserven för att motverka kraftiga 
svángningar i kronans várde. Island har en flytande váxelkurs och 
inget mál för várdet pá kronan, men centralbanken har ándá 
beredskap för att genom interventioner motverka kraftiga kort- 
fristiga váxelkursförándringar.

Efter antagandet av IMF-programmet har várdet pá den islandska 
kronan stabiliserats och inflationstakten har böijat avta. Centralbanken 
har, med start i mitten av mars 2009, sánkt rántan i ett par steg. I böijan 
av juni 2009 genomfördes en rántesánkning till 12 procent.

Reformer av centralbankens styming och fiinktionssátt har ocksá 
genomförts. En ny styrstruktur har införts, som bl.a. innefattar bildandet

Huvudinriktningen i det islandska IMF-stödda reformprogrammet ar Skr. 2008/09:230
att
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av en penningpolitisk kommitté som fattar rántebeslut. Anteckningama Skr. 2008/09:230 
frán de penningpolitiska mötena ár avsedda att publiceras.

Den islandska centralbanken ser löpande över restriktionema för 
valutaváxling och kapitalkontrollema i syfte att kunna aweckla dessa nár 
situationen sá tilláter. Det finns flera utlándska investerare, med ett 
betydande innehav av islándska kronor, som tidigare investerat i 
islandska tillgángar denominerade i islándsk valuta, och som inte kunnat 
sálja sina islándska kronor sedan införandet av dessa restriktioner och 
kontroller i oktober 2008. En snabb försaljning av dessa innehav, som 
uppgár till ca fyra miljarder euro, skulle skapa ett stort deprecieringstryck 
pá den islándska kronan. För att restriktionema och kontrollema ska 
kunna tas bort krávs att det föreligger en större klarhet om den sannolika 
utvecklingen av betalningsbalansen, ett förtydligande av den medel- 
fristiga fmanspolitiska konsolideringsplanen samt betydande framsteg i 
bankomstruktureringen. Den islándska centralbanken gör bedömningen 
att dessa förutsáttningar ánnu inte föreligger.

Rekonstruktion av banksysíemet

Islands parlament beslutade den 6 oktober 2008 att införa en krislag- 
stiftning som ger regeringen omfattande möjligheter att ingripa i det 
finansiella systemet. Syftet med lagstiftningen ár att ge myndighetema 
möjlighet att agera utan fördröjning för att sákra funktionen i bank- 
systemet. Krislagstiftningen innebár ocksá att insáttare ska prioriteras om 
en bank blir insolvent. Den islandska staten tog i oktober 2008 över 
landets tre största banker Glitnir, Landsbanki och Kaupthing. För att 
hantera bankkrisen och rekonstruera banksektom har den islándska 
regeringen antagit en sárskild strategi för banksektom. Strategin bestár 
av följande átgárder.

• En sárskild kommitté har bildats för att koordinera om- 
struktureringen av banksektom. Kommittén, vars inráttande ár ett 
villkor inom ramen för IMF-programmet, leds av en intemationell 
expert och bestár i övrigt av representanter frán premiárministems 
kontor, finansinspektionen, centralbanken samt finans- och 
handelsministeriema.

• Bankema har delats upp i s.k. gamla och nya delar. Syftet ár först 
och frámst att bibehálla ett fungerande banksystem i Island. En ny 
banksektor byggs upp genom att de sunda delama av bankema förs 
över till nya banker, som áterkapitaliseras. Till de nya bankema har 
den inhemska verksamheten, som ár finansierad genom inhemsk 
inláning, förts. I de gamla bankema áterfinns frámst bankemas 
utlandska verksamhet, inklusive utlándska filialer och dotterbolag, 
som framför allt ár fmansierade genom obligationsuppláning 
(inhemsk och utlándsk) och utlándsk inláning. De nya bankema har 
fortsatt att bedriva sin verksamhet för inhemska kunder. För de 
gamla bankema har betalningsmoratorium införts. Baserat pá 
preliminára bedömningar M n den islándska fmansinspektionen av 
kvaliteten pá tillgángama i de nya och gamla bankema gjordes 
omfattande nedskrivningar av tillgángama för att spegla marknads- 
várdet. Nya styrelser utságs vidare för de nya bankema och för de



gamla bankema utságs sárskilda s.k. rekonstruktionskommittéer, Skr. 2008/09:230 
med uppgift att tillvarata fordringságamas intressen.

• En várdering av tillg&ngama i bankema genomförs. Intemationella 
revisionsbyráer har gjort en fömyad várdering av tillgángama i 
báde de nya och gamla bankema, baserad pá en enhetlig 
metodologi, som har utarbetats av en annan intemationell 
revisionsbyrá i enlighet med intemationell standard. Med 
utgángspunkt i varderingen av tillgángama ska de nya bankema 
utfárda finansiella instrument till de gamla bankema för att 
kompensera fordringsagama i de gamla bankema för de tillgángar 
som förts över.

• De nya bankema ska áterkapitaliseras av staten för att uppná en 
kapitaltackningsgrad pá minst 10 procent. Den exakta storleken pá 
áterkapitaliseringsbehovet för vatje bank ska baseras pá 
varderingen av bankens tillgángar. Den islándska regeringen 
uppskattade i november 2008 det totala áterkapitaliseringsbehovet 
till ca 385 miljarder islandska kronor (ungefMr 26 procent av BNP). 
Áterkapitaliseringen förvantades ursprungligen vara genomförd till 
slutet av februari 2009, men har försenats. De nya bankemas 
affarsplaner ska i detta sammanhang granskas áv den islándska 
finansinspektionen. Den islándska regeringen har i sin avsikts- 
förklaring till IMF angett att den avser att sálja statens ágande i de 
nya bankema nár marknadsförhállandena tilláter detta.

• En strategi för maximal átervinning av tillgángar i de gamla 
bankema ska utvecklas av en sárskild rádgivare senast i slutet av 
november 2009. Átervinningen av tillgángar kommer att ta láng tid 
och IMF bedömer att alla fordringar mot bankema inte kommer att 
kunna táckas.

• Inom ramen för IMF-programmet átar sig den islándska regeringen 
att behandla alla insáttare och fordringsagare till de övertagna 
bankema pá ett korrekt och ráttvist sátt. Den islándska regeringen 
ska ocksá uppfylla sina átaganden enligt EG:s insáttningsgaranti- 
direktiv (se vidare avsnitt 2.3.1).

• Regelverket och tillsynen av den finansiella sektom ska stárkas. En 
erfaren tillsynsexpert har utsetts för att göra en översyn av regel- 
verket och tillsynsexpertens rekommendationer presenterades för 
de islandska myndighetema i mars 2009.

• Konkurslagstiftningen ska förbáttras, sárskilt vad gáller bank- och 
företagssektom.

Rekonstruktionen av den islándska banksektom har försenats jámfört 
med tidigare aviserade tidsplaner. Det har tagit lángre tid án vántat att 
utveckla metoden för várdering av de nya bankemas tillgángar samt för 
att genomföra várderingen av tillgángama. De fömyade várderingama av 
tillgángama i de nya bankema presenterades i slutet av april 2009. Med 
utgángspunkt i dessa várderingar págár förhandlingar om den exakta 
storleken pá kompensationen frán de nya till de gamla bankema. Áven 
dessa förhandlingar har tagit lángre tid án vántat och förvántas nu vara 
slutförda i mitten av juli 2009. Dárefter planerar regeringen att áter- 
kapitalisera de nya bankema.
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Nar det gáller eíterlevnaden av Islands átaganden enligt insáttnings- 
garantidirektivet har Island i böijan av juni nátt en överenskommelse 
med Storbritannien respektive Nederlándema om lán för att tácka de 
belopp som betalats ut frán dessa lánders garantisystem för att ersátta 
insáttare i islándska bankfilialer (se vidare avsnitt 2.3.1).

En hállbar medelfristigfinanspolitik

För de offentliga finansema förutses en dramatisk försámring. Med en 
oförándrad politik beráknar IMF att den offentliga sektoms primára saldo 
försámras frán +5,8 procent av BNP 2007 till -8,5 procent 2009. 
Hanteringen av bankkrisen kommer att innebára en stor kostnad för den 
islandska staten och kraftigt försámrade offentliga fmanser. I november 
2008 uppskattade IMF bruttokostnaden för bankomstruktureringen till 
drygt 80 procent av landets BNP. Bruttokostnadema utgörs av 
kompensation till utlandska kontoinnehavare till följd av insáttnings- 
garantin motsvarande ca 8,2 miljarder US dollar (ca 47 procent av BNP), 
áterkapitalisering av de nya bankema motsvarande ca 385 miljarder 
islándska kronor (ca 26 procent av BNP) och áterkapitalisering av den 
islandska centralbanken för att kompensera för innehav av obligationer 
frán de tre bankema motsvarande ca 150 miljarder islándska kronor (10 
procent av BNP). IMF uppskattar att nettokostnaden för bank- 
omstruktureringen kommer att uppgá till ca 55 procent av BNP, dá vissa 
av bankemas tillgángar pá sikt kommer att kunna sáljas. Upp- 
skattningama práglas dock av stor osákerhet eftersom det ár mycket svárt 
att förutse hur stora intákter som kommer att genereras vid försáljningen 
av bankemas tillgángar. I sammanhanget kan námnas att IMF i slutet av
2008 sánkte sin uppskattning av bruttokostnaden för kompensationen för 
insáttningsgarantin med ca 30 procent till 5,8 miljarder US dollar.

En ytterligare utmaning för de offentliga fmansema ár effektema av 
lágkonjunkturen och det förvántade kraftiga BNP-fallet. Den offentliga 
sektoms bruttoskuld förvántas stiga frán 20 procent av BNP i slutet av 
2007 till ca 109 procent av BNP i slutet av 2009. För att sákra den 
medelfristiga hállbarheten i de offentliga fmansema, och samtidigt 
balansera risken för en kraftigare ekonomisk nedgáng, nádde den 
islándska regeringen följande överenskommelse med IMF.

• Under 2009 ska regeringen láta de automatiska stabilisatorema 
verka fiillt ut.

• Regeringen ska kraftigt minska de fór 2009 árs budget redan 
beslutade stimulansátgárdema frán 2,7 till högst 0,25 procent av 
BNP. Regeringen átar sig vidare att spara alla intákter som 
överstiger de beráknade. Den islándska regeringen och IMF 
förvántade i november 2008 att det totala budgetunderskottet 
skulle bli -13,5 procent för 2009 (jámfört med -0,2 procent för
2008 och +5,5 procent för 2007).

• Med böijan 2010 ska regeringen genomföra ett ambitiöst 
finanspolitiskt konsolideringsprogram. Detaljema i den finans- 
politiska konsolideringsplanen ska utarbetas under 2009 och vara 
fárdiga i mitten av 2009. Frán och med 2010 ska det strukturella 
primárunderskottet minska med 2-3 procent per ár de nármaste

Skr. 2008/09:230
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fem áren och ná ett mindre strukturellt primaröverskott 2011 och Skr. 2008/09:230
ett generellt budgetöverskott till 2013. Den islðndska regeringen
och IMF beraknade i november 2008 att det totala budgetsaldot
skulle bli -10,5 procent för 2010, -7,3 procent för 2011, -1,7
procent för 2012 och +2 procent för 2013.

• Regeringen ska genomföra en översyn och förstarkning av 
budgetprocessen och det finanspolitiska ramverket för att förbáttra 
hállbarheten i de offentliga finansema pá medelfristig sikt. Som en 
del av detta arbete ska ett förslag presenteras om hur 
kommunemas finanser pá báttre sátt kan anpassas till regeringens 
övergripande finanspolitiska planer.

Den islándska regeringen presenterade i juni 2009 en tillággsbudget för
2009 med konsolideringsátgárder uppgáende till 1,6 procent av BNP. Av 
det sammanlagda beloppet utgör ca 60 procent ökade intákter och ca 40 
procent minskade utgifter. Átgárdema bestár av bl.a. höjd skatt pá 
bensin, diesel, tobak och alkohol, höjd skatt pá höga inkomster och 
kapitalvinster, minskade löpande utgifter inom den statliga 
administrationen och utbildningssektom, samt minskade pensioner och 
investeringar (frámst i vágar). Med dessa átgárder förvántar sig den 
islandska regeringen ett underskott pá drygt 12 procent av BNP under 
2009. Finansieringen av 2009 árs budgetunderskott sker genom inhemsk 
uppláning samt genom anvándande av tidigare överskott i de offentliga 
fínansema och intákter frán privatiseringar.

Arbetet med specificeringen av det finanspolitiska konsoliderings- 
programmet har försenats pá grund av regeringsskiftet. Den nya 
regeringen har deklarerat att den stár fast vid den tidigare regeringens 
átaganden inom ramen för IMF-programmet, inklusive málet att uppná 
ett överskott i de offentliga finansema till 2013. Regeringen presenterade 
i slutet av juni sin finanspolitiska konsolideringsplan för perioden 2009- 
2013 för parlamentet. Málet ár att uppná ett primáröverskott 2011, ett 
generellt budgetöverskott till 2013 och överskott i de offentliga 
finansema för tiden dárefter, till dess att statsskulden sjunker under 60 
procent av BNP. De fmanspolitiska konsolideringsátgárdema ska uppgá 
till 3,5 procent av BNP 2010 och 3 procent per ár under perioden 2011- 
2013. Konsolideringen kommer att ske genom en balanserad anvándning 
av átgárder pá sávál inkomst- som utgiftssidan. I konsolideringsplanen 
presenteras möjliga omráden för intaktsökningar och utgiftsminskningar.
Under den ekonomiska expansionen pá Island genomfördes sánkningar 
av bl.a. inkomstskatten, mervárdesskatten och bolagsskatten. Regeringen 
övervager nu höjningar av dessa skatter, vissa miljöskatter samt 
ytterligare höjningar av punktskatter pá alkohol och tobak. Utgifts- 
minskningama ska genomföras sá att basservicen bibehálls och utsatta 
gmpper skyddas. Statens löpande utgifter ska minska genom t.ex. 
minskade lönekostnader inom staten. Vaije ministerium och myndighet 
har i uppgift att genomföra besparingar. Minskade transfereringar 
planeras ocksá betraffande exempelvis förmáner för áldre och bam- 
bidrag. Dárutöver planeras ocksá minskade investeringar inom frámst 
infrastrukturomrádet. Vad gáller det medelfristiga finanspolitiska ram- 
verket inkluderades för första gángen ett fyraárigt ramverk i 
budgetförslaget för 2009 och detta planeras att förstárkas ytterligare till



budgeten för 2010. IMF har bistátt Island med tekniskt stöd för att 
analysera möjlighetema att förbáttra effektiviteten i de finanspolitiska 
átgárdema pá kort sikt och hállbarheten i de offentliga finansema pá 
medelláng sikt.

2.3 Villkoren för Sveriges kredit till Island

2.3.1 Generella villkor

Bakgrund

I samband med att IMF:s styrelse den 19 november 2008 godkánde 
Islands reformprogram utfáste sig Danmark, Finland, Norge och Sverige 
att stödja Island med krediter om sammanlagt 2,5 miljarder US dollar. 
Utláningen frán de nordiska lándema till Island sker inom ramen för 
IMF-programmet och utbetalningama av de bilaterala lánen kommer att 
ske i fyra lika stora belopp, i takt med att IMF:s styrelse godkánner de 
fyra första översynema av IMF-programmet. De nordiska lángivama har 
som villkor för att utbetalningama ska ske sárskilt betonat vikten av att 
Island ska leva upp till sina intemationella átaganden, inklusive vad som 
gáller enligt insáttningsgarantidirektivet, att de lánder som frámst berörs 
av Islands insáttningsgarantiátaganden ska vara med och lána ut till 
Island samt att landet ska presentera en specifikation av sitt 
fmanspolitiskakonsolideringsprogram.

En nordisk ámbetsmannagrupp, bildad i oktober 2008 av de nordiska 
statsministrama, fick i uppdrag att undersöka de nordiska lándemas 
möjligheter att stödja Island. Sveríge ár ordförande i gruppen, som bestár 
av representanter frán finansdepartementen och centralbankema i de 
nordiska lándema. Den nordiska ámbetsmannagruppen följer genom- 
förandet av det islándska reformprogrammet genom löpande kontakter 
med Island och IMF och har förhandlat fram de detaljerade villkoren för 
de nordiska lánen. Regeringen beslutade den 25 juni 2009 att under- 
teckna láneavtalet med Island.

Islands efterlevnad av sina intemationella átaganden

Island har utlovat att alla insáttare och fordringságare till de övertagna 
bankema ska behandlas pá ett korrekt och icke-diskriminerande sátt vid 
omstruktureringen av banksektom. Várderingama av tillgángama i de 
gamla och nya bankema, inklusive kompensationen frán de nya till de 
gamla bankema, och en korrekt utförd förhandling med bankemas 
fordringságare ár av avgörande betydelse i detta sammanhang.

Vad gailer insáttare i islándska banker kan konstateras att Island 
genom EES-avtalet omfattas av EG:s insáttningsgarantidirektiv 
(94/19/EG). Enligt direktivet ska ett land ha ett insáttningsgarantisystem 
som betalar ut ersattning till insáttare om de insáttningar som de har gjort 
i kreditinstitut som auktoriserats i landet blir indisponibla. Garanti- 
systemet ska áven omfatta insáttningar som gjorts i kreditinstitutets 
filialer i andra medlemsstater. Enligt direktivet i dess lydelse före den 11 
mars 2009 ska garantin tácka insáttningar upp till minst 20 000 euro per
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insáttare och kreditinstitut. Det kan noteras att gránsen i direktivet pá Skr. 2008/09:230
20 000 euro numera höjts till 50 000 euro. Stater som omfattas av
direktivet kan besluta att ha ett högre belopp för insattningsgarantin,
vilket dá ocksá tácker insáttare i filialer i andra stater som omfattas av
direktivet.

I november 2008 bekráftade Island att landet kommer att leva upp till 
sina átaganden enligt insáttningsgarantidirektivet, det vill sága att ersátta 
insáttare i islándska bankers utlandska filialer upp till det högsta möjliga 
beloppet enligt den islandska insáttningsgarantin, 20 887 euro. De största 
átagandena finns i Storbritannien och Nederlándema genom Landsbanki- 
fílialer (Icesave) och i Tyskland genom Kaupthing-filialer (Edge). Dessa 
lander har redan betalat ut ersáttningar till de lokala insáttama och ocksá 
gjort átaganden om att stálla upp med lán till Island sá att landet kan 
áterbetala garantibeloppen. Ursprungligen uppskattade IMF att Islands 
sammanlagda bruttoutgifter för garantiátagandena uppgick till 8,2 
miljarder US dollar. Delar av dessa utgifter kommer dock pá sikt att 
kunna táckas av tillgángar i de islándska bankfílialema. Efter ytterligare 
analys, och genom avyttringar av vissa tillgángar i de islándska 
bankfilialema, beráknar IMF nu att bruttoutgiftema kommer att uppgá 
till ca 5,8 miljarder US dollar. För de tyska filialema har tillráckliga 
tillgángar sálts för att tácka de utbetalningar som gjorts. Detta innebár att 
ett lán frán Tyskland till Island inte lángre ár aktuellt. I andra EU-lánder 
dár ocksá islándska bankfilialer bedrivit verksamhet (Danmark, Finland,
Norge, Sverige och Österrike) har insáttare erhállit utbetalningar tack 
vare försáljning av tillgángar i de islándska bankemas filialer i dessa 
lánder. I Sverige hade endast Kaupthing Bank en filial, dár de svenska 
insáttama kunde áterfá insatta medel genom försáljning av filialens 
tillgángar.

Utláning till lsland frán lander som frámst berörs av Islands 
insáttningsgarantiátaganden

De nordiska lángivama har villkorat sin utláning med att de lander som 
frámst berörs av Islands insattningsgarantiátaganden, dvs. Storbritannien 
och Nederlándema, ska bidra med lán till Island. De nordiska lángivama 
vill pá detta sátt undvika att medel frán de nordiska kreditema gár till 
dessa tvá lánder. I böijan av juni nádde Island en överenskommelse med 
Storbritannien respektive Nederlándema om lán för att tácka de belopp 
som betalats ut frán dessa lánders garantisystem för att ersátta insáttare i 
islándska bankfilialer. Enligt överenskommelsen ska lánen betalas 
tillbaka under en period om sju ár genom de intákter som kan genereras 
av försáljning av Landsbankis tillgángar. Eventuella kvarvarande 
lánebelopp ár garanterade av den islándska staten och ska betalas tillbaka 
under en period om átta ár. Den islándska statsgarantin ska godkánnas av 
det islándska parlamentet.

Specifikation av Islands finanspolitiska konsolideringsprogram

De nordiska lángivama har understrukit vikten av att Island specificerar 
sin finanspolitiska konsolideringsplan. Detta ár viktigt dá erfarenhetema



av t.ex. den svenska budgetkonsolideringen pá 90-talet visar att Skr. 2008/09:230 
förtroendet för den ekonomiska utvecklingen átervander snabbare om det 
konkreta innehállet i ett fínanspolitiskt konsolideringsprogram kan 
tydliggöras. Som ovan angivits har den islándska regeringen nyligen 
presenterat förslag pá átgarder inom ramen för konsolideringsplanen.
Detta ár ett viktigt omráde inför den första översynen av Islands IMF- 
program och kommer att analyseras narmare i detta sammanhang.

2.3.2 RSnte- och áterbetalningsvillkor

Grundprincipen för de nordiska lánevillkoren för krediten till Island ár att 
prissáttningen ska reflektera lángivarlándemas uppláningskostnad och 
administrativa kostnader samt den ekonomiska risken. Med utgángspunkt 
i dessa principer har de nordiska lándema enats om en rörlig ránta pá 3- 
mánaders Euribor + 275 rántepunkter. Löptiden pá lánet ár 12 ár, varav 
de första 5 áren amorteringsfria, varefter áterbetalningen sker med lika 
stora belopp vaije kvartal. Euribor anvánds som referensránta eftersom 
det ár en ránta för vilken officiella noteringar alltid finns tillgángliga, 
samtidigt som den ligger relativt nára de nordiska lángivarlándemas egna 
uppláningskostnader. Uppláningskostnadema kan förándras över tiden 
och ligger i dagsláget nágot över Euribor. För att garantera att de 
nordiska lángivama inte ska belastas av en negativ rántedifferens 
inneháller láneavtalet en klausul som innebár att om ett lángivarland i 
framtiden skulle fá en högre uppláningskostnad án den ránta Island 
betalar, sá ska den sistnámnda rántan justeras sá att den uppgár till 
uppláningskostnaden.

De nordiska rántevillkoren utgár frán den rántesáttning som IMF 
tillámpar. IMF har olika rántesatser beroende pá lánets storlek. För 
utláning över 300 procent av landets IMF-kvot, dvs. landets ágarandel i 
IMF, motsvarar rántan normalt den s.k. SDR-rántan + 300 rántepunkter. 
Islands IMF-lán ár pá 1190 procent av kvoten och Islands genom- 
snittsranta frán IMF uppgár till SDR-rántan + cirka 260 rántepunkter. 
Den nominella ránteniván för IMF-lánet ár dock lágre án den nordiska 
ránteniván p.g.a. att IMF:s uppláningskostnad, som utgörs av SDR- 
rántan, ligger lágre án referensrántan för det nordiska lánet, dvs. Euribor. 
SDR-rántan ligger för nárvarande pá ca 0,4 procent och 3-mánaders 
Euribor pá ca 1,2 procent. Vid en jámförelse med IMF:s ránteniváer bör 
ocksá framhállas att IMF, i likhet med andra intemationella finansiella 
institutioner, átnjuter status som prioriterad fordringságare (s.k. preferred 
creditor). Detta innebar att IMF inte ska behöva delta i om- 
struktureringen av en statsskuld (se vidare avsnitt 2.3.3). De nordiska 
lángivama átnjuter inte denna status och har alltsá en högre risk án IMF. 
Dárutöver ár áven löptiden och den amorteringsfria perioden för de 
nordiska lánen avsevárt lángre án för IMF:s lán. IMF:s lán till Island har 
en löptid pá mellan 3,25-5 ár varav 3,25 ár ár amorteringsfria. En láng 
löptid pá de nordiska lánen ár en viktig förtroendeskapande faktor för 
Island dá landet har andra lán som förfaller under de nármaste áren. I och 
med att de nordiska lánen har en láng löptid kan Islands áter- 
betalningsprofil jámnas ut.
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2.3.3 Kreditrisker Skr. 2008/09:230

Den exakta ekonomiska risken för utláning till Island ár svár att bedöma. 
Landets kreditbetyg för uppláning i utlándsk valuta ar Baal- frán 
Moodys samt BBB- frán Standard & Poor’s. Báda betygen inneháller 
bedömningen att utsiktema ár negativa áven om landets kreditbetyg 
fortfarande behálls som ett investeringsobjekt med s.k. "investment 
grade”. Island har i dag stora svárigheter att lána pá de intemationella 
iánemarknadema. Om en uppskattning av möjliga marknadsvillkor för 
Island ska göras, kan priset pá en s.k. CDS, Credit Default Swap, för 
landets statsobligationer anvándas som ett mátt pá marknadens 
bedömning av kreditrisken. Genom en CDS försákrar sig köparen mot 
eventuell betalningsinstállelse pá kreditinstrumentet i frágan -  i detta fall 
en statsobligation -  och ár alltsá garanterad full betalning pá sitt 
várdepapper. Priset pá Islands CDS fór 5- och 10-áriga statsobligationer i 
islandska kronor har legat mellan 800-1000 rántepunkter. Denna 
marknad ár dock mycket begránsad, varför direkta jámförelser ár svára 
att göra.

Áven om den islándska ekonomin stár inför stora utmaningar och 
risker, gör IMF en i grunden positiv bedömning av Islands 
förutsáttningar för áterhamtning. Island ár ett land med i grunden en 
djupt förankrad demokrati, válutvecklade institutioner och en tidigare 
uppvisad förmága att snabbt anpassa ekonomin till nya förhállanden. 
Landet har ocksá betydande naturtillgángar och ytterligare investeringar 
relaterade till landets energitillgángar, t.ex. inom den energiintensiva 
aluminiumsektom, förvántas. Bankkrisen har visserligen antagit extra- 
ordinara proportioner och lett till en kraftigt ökande bruttostatsskuld. 
Detta har dock skett frán en relativt lág nivá om 20 procent av BNP 2007 
till en av IMF uppskattad skuld om ca 109 procent i slutet av 2009. 
Skulden kommer sannolikt att minska de nármaste áren, inte minst pá 
grund av försáljning av tillgángar frán de statligt övertagna bankema. 
Sammantaget beror Islands áterbetalningsförmága i stor utstrackning pá 
hur rekonstruktionen av banksystemet hanteras och pá áterstállandet av 
marknadens förtroende för den makroekonomiska politiken och 
banksystemet.

Trots att Islands betalningsförmága och förutsáttningar för áter- 
hámtning bedöms som goda gár det inte att fiillstándigt utesluta risken 
för en omfattande betalningsinstállelse. I ett sádant, mycket osannolikt 
fall, skulle Islands samlade utlandsskuld hanteras inom ramen för ett 
intemationellt sammanhállet ráddningspaket, baserat pá en överens- 
kommelse om ett ekonomiskt program med IMF. Pá detta sátt har de 
skuldkriser hanterats som t.ex. Mexiko (1982), Ryssland (1998) och 
Argentina (2002) genomgátt. Ett sádant raddningspaket, lett av IMF, 
omfattar áven, om IMF bedömer att det ár nödvándigt, skuldeftergifter 
altemativt refínansiering av utestáende fordringar frán fordringságamas 
sida. De multilaterala fordringságama ár relativt skyddade genom sin 
status som prioriterade fordringsagare. Vid en omfattande betalnings- 
instállelse skulle sannolikt privata och bilaterala fordringságare fá 
acceptera skuldeftergifter i form av senarelággning av betalningar eller 
nedskrivning av utlandsskulden, beroende pá om det handlar om 
likviditets- eller solvensproblem. Denna typ av átgárder skulle áven



omfatta de nordiska lánen. Det bör dock framhállas att det inte gár att Skr. 2008/09:230 
tvinga fordringsðgama att acceptera skuldeftergifter. Vidare máste det 
understrykas att risken fór att denna typ av bred betalningsinstállelse ska 
intrfiffa ár mycket liten.

3 Framtida utmaningar

3.1 Island

Den islðndska ekonomin stár inför fortsatt stora utmaningar. För att 
áterfá intemationellt förtroende för ekonomin ðr det viktigt att 
regeringens saneringsprogram för de offentliga finansema kommer pá 
plats. Det krftvs en ambitiös fmanspolitisk konsolidering för att sðkra den 
medelfristiga hállbarheten i de offentliga fmansema och betala av 
statsskulden, som ökat kraftigt pá grund av bankkrisen. Rekonstruktionen 
och kapitaliseringen av banksektom máste fullföljas och förhandlingama 
med fordringsSgama till de gamla bankema slutföras. Den strama 
penningpolitiken och kontrollen av kapitalrörelsema kommer troligen att 
fortsatta under översk&dlig tid. Först dðrefter kan det intemationella 
förtroendet förhoppningsvis ha átervunnits i en sádan utstrfickning att 
restriktionema för valutavfixling och kapitalkontrollema kan avskaffas.

3.2 Andra intemationella stödinsatser

Flera lðnder har den senaste tiden fótt krislán frán frfimst IMF. Det finns 
fortfarande risk för fler eller förvfirrade kriser. Det págár dfirför en 
utökning av de multilaterala resursema för krishantering. Detta gfiller i 
första hand IMF och GU. Multilaterala stödpaket, dvs. utan bilaterala 
krediter, kan dfirför förvfintas vara den mest troliga fmansieringsformen 
framöver. Enligt regeringen bör mot denna bakgrund krisstöd till 
enskilda lfinder i framtiden lfimnas multilateralt, fiven om bilateralt stöd 
inte helt kan uteslutas om sfirskilda omstfindigheter föreligger.

Som regeringen tidigare har informerat riksdagen om har Sverige och 
andra nordiska lfinder utfSst sig att gemensamt bidra till det 
intemationella stödpaketet till Lettland pá totalt 7,5 miljarder euro. 
Regeringama i Danmark, Finland, Norge och Sverige har utföst sig att 
gemensamt bidra med krediter till Lettland om sammanlagt 1,8 miljaider 
euro, som planeras att utbetalas under 2010. Regeringen avser att under
2009 áterkomma till riksdagen angáende krediten till Lettland.
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