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Efni: Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingasjóðs innstæðueigenda og fjárfesta (lcesave- 
samningar).

Formaður fjárlaganefndar óskaði eftir því sl. föstudag að fá skriflega beiðni frá 
nefndarmönnum fjárlaganefndar um frekari rannsókn, gögn eða gesti sem gaetu varpað Ijósi 
á framgang málsins í nefndinni.

Óskað er eftirfarandi úttektar:

• Óskað er eftir úttekt HaRfræðisstofnunar Háskóla íslands á fylgigögnum 
fjármálaráðuneytis og Seðlabanka íslands samkvæmt meðfylgjandi verkefnalýsingu 
frá Kára Sigurðssyni, hagfræðingi.

Meðfylgjandi, Verkefnalýsing, Kárí Sigurðsson.

Undirritaðir óska eftir að eftirfarandi gestir verði boðaðir á fund fjárlaganefndar Alþingis svo 
fljótt sem auðið er:

• Ragnar H. Hall. hrl. Hörður Felix Harðarsson. hrl. Eiríkur Elís Þorláksson. hrl. og 
Steinunn Guðbiartsdóttur. hrl. varðandi ágreining um hvort bresku og hollensku 
innistæðusjóðirnir eigi sama forgangsrétt og íslenski innistæðusjóðurinn við 
útgreiðslu krafna úr þrotabúi Landsbankans.

• Fulltrúar bresku lögmannsstofunnar Mischon De Reva í London. í greinargerð með 
lagafrumvparpinu var þess sérstaklega getið að notið hefði verið aðstoðar 
lögmannsstofunnar við samningagerðina. Fulltrúar hennar hafa óskað eftir því við 
einstaka nefndarmenn að þeir fái að koma fyrir nefndina og skýra sína aðkomu að 
málinu. En samkvæmt upplýsingum frá þeim var aðkoma þeirra önnur en fram hefur 
komið og m.a. uppi fleiri möguleikar til samkomulags en nú liggur fýrir nefndinni.

• Davíð Oddsson fv. Seðlabankastióri og Biörgvin G. Sigurðsson. fvrrv. 
viðskipotaráðherra. Til að varpa Ijósi á þann ágreining hvort íslensk stjórnvöld hafi 
skuldbundið sig til að greiða lcesave samningana í aðdraganda og í kjölfar 
bankahrunsins. (Vísað er til beiðni Höskuldar Þórhallssonar, alþ.m. sama efnis dags. 
10. júlísl.)



Eftirfarandi eru óskir um framlagningu gagna:

• Settiement aereement. ítrekuð er beiðni nefndarmanna um að leynd verði svipt af 
uppgreiðslusamningnum við Breta og hann þýddur á íslensku. (Nr. 1 í leyniskjölum.)

• Memorandum of understandine (MQU) frá oktbóber 2006. í ofangreindum 
uppgreiðslusamningi við Breta er vísað til MOU frá árinu 2006. Það er hvergi að finna 
í þeim gögnum sem nefndarmenn hafa undir höndunum. Óskað er framlagningu 
skjalsins.

• Dómur Evrópudómstólsins c-222/02 og að hann verði þýddur yfir á íslensku.
• Að skýrsla Elviru verði öll þýdd yfir á íslensku.
• Svör Seðlabanka íslands við skriflegum fyrirspurnum nefndarmanna fjárlaganefndar 

og efnahags- og skattanefndar verði lögð fram.
• Að skjal utanríkisráðuneytisins um skilning á friðhelgisákvæðum verði lagt fram.
• Að yfirlit yfir öll gögn lcesave málsins, þar á meðal tölvupósta verði lögð fram.

Svar við beiðni þessari óskast sent í dag skriflega.

Virðingarfyllst,

Ásbjörn Óttarsson, alþingismaður, Höskuldur Þórhallsson, alþingismaður,

Kristján Þór Júlíusson, alþingismaður, Ólöf Nordal, alþingismaður

Þór Saari, alþingismaður



Kári Sigurðsson, kari@ru.is

RE: Fjárlaganefnd, Efnahags- og skattanefnd - mál nr. 136 (ábyrgð íslenska 
ríkisins á Tryggingasjóði innstæðueigenda vegna Icesave skuldbindinga)

1) VERKEFNALÝSING
Miðað við tímaramma þá er heppilegast að fá óháðan aðila til að rýna líkan (Excel 
skjal) Seðlabankans. Það er einfaldlega of knappur tími til að smíða nýtt líkan. Auk 
þess vegur þyngra ef í ljós kemur að jafnvel með líkani Seðlabankans eru töluverðar 
líkur á því að skuldabirðin verði óbærileg. Rýnin ætti að:

a) Yfirfara allar grunnforsendur eins og upphafsgengi og upphaflegt VLF. Nú þegar 
hefur komið í ljós að upphafsgengi er alltof hátt (sjá sértæka athugsemd að neðan).

b) Yfírfara útreikninga. Þeir ættu ekki að vera mjög flóknir, allavega ekki það sem 
skiptir mestu máli.

c) Birta útkomur miðað við að lykilforsendur (vöxtur VLF, endurheimtur og gengi) 
breytist um +1-2 staðalfrávik. Eins og kemur fram að neðan þá virðist mér sem 
Seðlabankinn vanmeti mjög óvissu í gengismálum (árlegt staðalfrávik á ISK/GBP í 
góðu árferði er um 13%!). Það þýðir heldur ekki að skýla sér á bakvið upptöku Evru 
því það ríkir alveg jafii mikil óvissa um skiptigengi á ISK/ELfR.

2) EFNAHAGSLEGIR FYRIRVARAR
Eg verð að játa að ég er ekki með næga sérfræðiþekkingu á þessu sviði til að geta 
komið með trúverðuga og nákvæma skilgreiningu. Þetta þarf að vera almennilega 
gert og helst stutt með alþjóðlegum dæmum. Ég er búinn að senda út boð til minna 
kontakt aðila til að athuga hvort þeir þekki sérfræðing sem getur gert þetta 
almennilega. Það þarf allavega að skilgreina þrennt:

a) Við hvað á að miða (VLF, vöxt VLF, útflutningstekjur, skatttekjur ríkisins af 
útflutningi,...)?
b) Hversu hátt á hámarkið að vera (1%, 2%,...)?
c) A skuldabirði (fyrirgefning skuldar) að vera háð efnahagslegu árferði (og hvemig á 
að skilgreina árferðið?)?

Eins og þið sjáið eru ótal tæknilegir valmöguleikar fyrir hendi og til að gera þetta á 
vitrænan hátt þarf að hafa reynslu af því hvaða afleiðingar fylgja hveijum valkosti.
Eg held að það þurfi að hengja þetta við skatttekjur ríkisins af útflutningi og bæta við 
fyrirgefningu skuldar miðað við raunvöxt VLF. Ég geri mér hins vegar ekki grein 
fyrir hvað er ásættanlegt hámark eða hvemig best væri að skilgreina sambandið á milli 
skuldafyrirgefiiingar og raunvaxtar VLF.

Þessu til viðbótar þyrfti að fá sérstök svör við fyrri athugsemdum mínum. Ég læta 
þær fylgja með aftur.
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AÐAL ATRIÐI
1) Gengi íslensku krónunnar
Það ríkir mikil óvissa um gengi krónunnar. Það verður því að gera skýra grein fyrir 
fyrir gengisforsendum. í núverandi greinagerð er notast við ISK/EUR 158 sem er 
töluvert hærra en núverandi opinbert gengi (ISK/EUR 180) og mun hærra en 
"offshore" gengi (ISK/EUR 200+). Þessu til viðbótar má nefna að árlegt staðalfrávik 
á gengi ISK gagnvart GBP var 13% árin 2006 og 2007 þegar efhahagslífíð var stöðugt 
(Staðalfrávikið var 29% árið 2008). Þetta jafiigildir 34% staðalfráviki yfir 7 ára 
tímabil (76% staðalfráviki miðað við flökt 2008). Það verður að hnika til 
gengisforsendum a.m.k. um eitt staðalfrávik og skoða útkomuna út frá því.

2) Afgangur á viðskiptum við útlönd
í töflu 2 kemur firam afgangur af vöru og þjónustujöfnuði uppá ISK100-200ma.
Okkur er ekki kunnugt um að þvílíkur afgangur hafi áður sést. Það verður því að: (a) 
sýna hvemig þessar tölur litu út í fortíð til að áætla hversu líklegt er að hlutimir þróist 
á þennan hátt í framtíðinni og (b) hnika til þessari forsendu og skoða útkomuna. 
Samkvæmt minnisblaðinu er megin röksemdin á bakvið þennan mikla afgang sú að 
raungengi haldist lágt á íslandi í mörg ár. Með öðrum orðum að verð á vörum og 
þjónustu á íslandi verði lágt samanborið við útlönd og því hafi íslendingar ekki hvata 
til að kaupa hluti erlendis. Hvemig fæst þessa forsenda staðist þegar haft er í huga að 
ísland er mjög háð innflutningi og því hlýtur verðlag á íslandi að haldast í hendur við 
gengi krónunnar?

3) Misvísandi næmnigreining
Myndir 6 og 7 á blaðsíðu 5 gefa til kynna að endurheimtur af eignum Landsbankans 
skipti litlu máli. Þjóðarbúið muni ráða við skuldbindinguna jafiivel þótt það fáist 
einungis 10% endurheimtur. Hér virðist niðurstaðan vera drifin áfram að forsendu um 
sterkt gengi krónu og myndarlegan hagvöxt. í lok tímabilsins er verg landsframleiðsla 
orðin svo há að hún drekkir einfaldlega öllum skuldbindingum. Svona greining gefur 
misvísandi mynd af óvissu og því þarf að hnika nokkrum forsendum samtímis (gengi, 
vexti VLF og endurheimtum) til að gefa raunhæfari mynd af óvissunni.

4) "Lakari spáin" er ekki nógu lök
"Lakari spáin" á blaðsíðu 7 gerir ráð fyrir 50% enduheimtum og að krónan muni 
veikjast um 2% árlega gagnvart sterlingspundi. Hér þarf að gera ráð fyrir 32% 
endurheimtum sem er u.þ.b. það sem fæst ef skuldabréfaeigendur eiga kröfu á 
þrotabúið. Þá þarf jafhframt að hnika genginu um a.m.k. eitt staðalfrávik á ári (13%) 
til að gefa raunhæfa mynd af óvissunni. Að lokum þarf líka að taka skýrt fram hvaða 
forsenda er notuð um gengi ISK/EUR því hollenska lánið er í EUR.

MINNIATRIÐI
1) A blaðsíðu 2 og 3 er sagt að án efa eigi aðilar, sem búsettir eru á íslandi, eignir í 
erlendis. Svo er talað um að verð á þessum eignum sé háð mikilli óvissu og því séu 
þær ekki til greinar í töflu 1 sem "varúðamálgun". Þetta gefur til kynna að matið á 
erlendum eignum sé hógvært.
Til að ganga úr skugga um að ekki sé verið að slá ryki í augu lesenda væri eðlilegt að 
biðja Seðlabankann um að gefa dæmi um markverðar eignir íslendinga í útlöndum. 
Okkur koma ekki til hugar nein dæmi um íslenska aðila sem eiga markverðar eignir 
erlendis. Flestar (ef ekki allar) eignir "útrásarvíkinganna" vora skuldsettar og eru
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núna í eigu bankastofhanna. Auk þess er mjög óvíst hvort íslenskir aðilar (útlægir 
íslenskir auðmenn) muni skipta hugsanlegum framtíðararði af erlendum eingum yfir í 
krónur.

2) í töflu 1 á blaðsíðu 3 er gert ráð fyrir að það fáist rúmir ISK70ma fyrir hlutabréf í 
FIH. Hafa verður í huga að FIH er skuldsett fyrirtæki sem hefur m.a. lánað til danskra 
fasteignakaupa og þurfl að nýta sér björgunarpakka danskra stjómvalda. Hlutaféð 
getur þar af leiðandi auðveldlega orðið einskis virði. Það verður því að gera 
næmnigreiningu fyrir því að ekkert fáist fyrir hlutaféð.

3) í töflu 2 á blaðsíðu 3 er gert ráð fyrir stækkun álvers í Straumsvík og álveri í 
Helguvík. Það ríkir mikil óvissa um þessar framkvæmdir. Til dæmis er
fjármögnunarstaða Orkuveitu Reykjavíkur og Landsvirkjunar slæm. Það verður því 
að athuga hvort niðursöður haldi ef þessum forsendum er sleppt.

ANNAÐ
Það má segja að ef líkur á slæmri útkomu séu í raun jafn litlar og Seðlabankinn vill 
vera láta þá hljóta mótaðilar okkar (Bretar og Hollendingar) að vera sammála því. Þar 
af leiðandi ætti að vera auðsótt að fá þá til að samþykkja fyrirvara. Sú staðreynd að 
móttaðilar vilja ekki gjaman samþykkja fyrirvara hlýtur að vera sú að þeir em 
ósammála mati Seðlabankans.

Kveðja,
Kári
GSM 0044 773 695 5709
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