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Eftir Jón Gunnar Jónsson og Helga Ass Grétarsson

Jón Gunnar Jónsson

Eftir Jón Gunnar Jónsson og Helga Áss Grétarsson: "Með Icesavelánunum tekur íslenska 
ríkið á sig þunga fjárhagslega ábyrgð. Fjárhagslega áhættan og lagalega óvissan af því að 
samþykkja fyrirliggjandi ábyrgð er veruleg."

ÁÐUR en Alþingi samþykkir ríkisábyrgð á Icesave-lánunum, þarf að greina fjárhags- og 
lagalega áhættuþætti og samspil þeirra. Þegar greiðist úr flækjunum, gæti útkoman orðið betri 
en forsendur fjármálaráðuneytisins gera ráð fyrir. Útkoman verður hins vegar verri, ef 
greiðslur úr slitameðferð Landsbanka íslands (LÍ) tefjast fram til ársins 2011 þegar 180 
milljarða króna erlent skuldabréf ríkisins fellur á gjalddaga.

Lánskjör, ríkisábyrgð og áhætta

Vextimir á Icesave-lánunum (5,55%) eru nær lægri mörkum, þ.e. fjármögnunarkostnaði 
breska og hollenska ríkisins (4%), en hærri mörkum, þ.e. ávöxtunarkröfu á islenskum 
ríkisskuldabréfum í evrum (15%). Ríkisábyrgðin verður ekki virk fyrr en árið 2016 og ekki 
þarf að greiða a f láninu þangað til. Ef tekst að selja eignir LÍ tímanlega gætu þessi kjör reynst 
hagstæð.

Ríkisábyrgð Icesave-lánanna er aftur á móti óhagstæðari en sú einfalda ábyrgð sem er fyrir 
lánum Landsvirkjunar og Ibúðalánasjóðs, þar sem lánardrottnar þurfa fyrst að ganga að 
eignum þeirra, áður en þeir ganga að eignum ríkisins. í tilfelli Icesave-lánanna geta bresk og 
hollensk stjómvöld hins vegar gengið beint að eignum íslenska ríkisins.

Réttur Breta og Hollendinga til að ganga að eignum íslenska ríkisins er einnig afdráttarlausari 
í Icesave-lánasamningunum en í öðrum erlendum lánasamningum. í alþjóðlegum 
skuldabréfalýsingum íslands og Landsvirkjunar er sérstaklega tekið fram að lánardrottnar hafi 
ekki heimild til að gera aðför að eignum íslenska ríkisins sem nauðsynlegar eru fyrir



starfsemi sjálfstæðs ríkis. Engin slík undantekningarákvæði eru í Icesave-lánasamningunum, 
heldur er treyst á að ríkið njóti aðfararvemdar á öðrum grundvelli, þ.e. samkvæmt svokallaðri 
„ordre public“ reglu og ákvæðum Vínarsamningsins um stjómmálasamband.

Með ábyrgðinni tekur ríkið þá áhættu að innheimtu- eða endursöluvirði eigna LÍ rými ekki. 
Það tekur einnig gjaldeyrisáhættu vegna lítilla erlendra tekna og misvægis í samsetningu 
eigna LÍ og Icesave-lánanna. Þar sem um 20% markaðseigna LÍ eru í pundum, en 66% 
Icesave-lánanna, kæmi sér illa ef pundið styrktist gagnvart öðrum gjaldmiðlum.

Þróun eigna, lána og ríkisábyrgðar

Við Icesave-lánin fær Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta (TIF) forgangskröfu í 
slitameðferð LÍ. í upphafí verður krafan jafn há að höfuðstól og Icesave-lánin (700 
milljarðar), en þar sem eignir LÍ (1.100 milljarðar) eru lægri en forgangskröfur i bankann 
(1.330 milljarðar), skv. skýrslu skilanefndar LÍ, lækkar endurheimtuvirði hennar (580 
milljarðar). Þar sem skuldir TIF verða hærri en eignir, verður eigið fé hans neikvætt. 
Mismunurinn (120 milljarðar) fellur þannig í rikisábyrgð.

E f eignasafn LÍ ber 50 milljarða í vaxtatekjur á ári, þá hækkar virði þess sem því nemur. Þar 
sem höfuðstóll forgangskrafna helst óbreyttur, mun endurheimtuhlutfall þeirra hækka til 
ársins 2014, þegar það verður 100%. Það sem fæst umfram 1.330 milljarða fellur almennum 
kröfuhöfum í skaut. Þar sem virði kröfu TIF mun hækka um 25 milljarða árlega (til 2014), í 
hlutfalli við kröfuna i LÍ, en Icesave-lánin um 40 milljarða fyrstu árin, mun eftirstandandi 
ríkisábyrgð aukast ár frá ári, komi ekki til greiðslna úr slitameðferðinni.

Slitameðferð, útgreiðslur og hagsmunaárekstrar

A f ofangreindu er ljóst að miklu máli skiptir að greiðslum slitastjómar LÍ til TIF og annarra 
forgangskröfuhafa verði hraðað svo að ríkisábyrgðin verði sem lægst árið 2016 þegar hún 
virkjast. Hins vegar þjónar það hagsmunum almennra kröfuhafa, sem eiga 1.900 milljarða 
kröfu í búið, að tefja sölu eigna. Þessu má lýsa með ímynduðu dæmi. Eftir tvö ár, árið 2011, 
verður mögulega unnt að selja eignasafn bankans á 1.200 milljarða (leið A), og þá fengju 
almennir kröfuhafar ekkert, en sé beðið til ársins 2016 yrði hugsanlegt að selja það á 1.450 
milljarða króna (leið B), og þá fengju almennir kröfuhafar 120 milljarða. Leið A er 
hagkvæmari fyrir ríkið þar sem þá yrðu eftirstöðvar Icesave-lánanna 200 milljarðar árið 2016, 
en ef leið B yrði farin, yrðu eftirstöðvamar 350 milljarðar árið 2016.

Samkvæmt lögum á slitastjóm að hámarka eignavirði Qármálafyrirtækis, t.d. með því að bíða 
eftir efndatíma útistandandi krafna. Reyni slitastjóm hins vegar að selja útlán bankans áður en 
þau falla á gjalddaga og greiða úr búinu geta almennir kröfuhafar kært ákvarðanir hennar til 
dómstóla. Slíkt er til þess fallið að teija útgreiðslur úr búinu. Fram hefur komið í fjölmiðlum 
að slitastjómin hyggist ekki greiða út úr búinu fyrr en öllum dómsmálum er varða stöðu þess 
verður lokið.

Útgreiðslur gætu einnig tafist vegna skaðabótakrafna almennra kröfuhafa LÍ vegna 
óréttmætrar auðgunar, þar sem ríkið notfærir sér ákvæði neyðarlaganna um forgang innlána, á 
kostnað annarra kröfuhafa, til að standa skil á ábyrgðum sínum á Icesave-lánunum. í þessu 
samhengi má nefna að skuldabréf LÍ hafa tæplega tvöfaldast í verði á alþjóðlegum mörkuðum 
eftir að Icesave-lánasamningamir voru birtir. í mögulegum málaferlum getur íslenska ríkið þó



borið fyrir sig að hafa náð fram affrystingu eigna bankans í London, öllum kröfuhöfum til 
hagsbóta.

Ríkið er einnig almennur kröfuhafi í slitameðferð LI vegna veðlána Seðlabankans og hefur 
þannig hag af því að eignir bankans séu seldar á sem hæstu verði. Hins vegar, sem hluthafi í 
nýja Landsbankanum, hefur ríkið einnig hagsmuni af að kaupa þær á sem lægstu verði.

Lánshæfísmat, skuldir ríkisins og alþjóðasamfélagið

Beinar erlendar skuldir ríkissjóðs munu rúmlega tvöfaldast vegna Icesave, án þess að nokkrar 
eignir komi á móti, en fjármálaráðuneytið metur núvirði ríkisábyrgðarinnar á 373 milljarða, 
sem er svipuð fjárhæð og skuldir Landsvirkjunar, sem ríkið ábyrgist einnig. Ekkert bendir til 
þess, að leitað hafi verið álits matsfyrirtækja á lánshæfisáhrifum Icesave-lánanna, eða álits 
lögfræðinga um hvort þau stangist á við aðra lánasamninga ríkisins, en hefð er fyrir slíku í 
ijármálaheiminum.

Það er misskilningur að alþjóðlegir lánsfjármarkaðir muni einungis opnast íslenskum aðilum 
með því að taka Icesave-lánin og lán tengd áætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS). Hafi 
AGS ofinetið lánsfjárþörf íslenska ríkisins, t.d. vegna uppgjörs og endurreisnar bankanna, 
getur öll þessi skuldasöfnun stefiit lánshæfismati islenska ríkisins í hættu. Þá yrði erfiðara 
fyrir alla islenska aðila að sækja lánsfjármagn til erlendra banka og skuldabréfasjóða, en það 
er bagalegt þar sem skuldabréfamarkaðir hafa styrkst og þessir aðilar hafa hingað til lánað 
islenskum aðilum án þeirra iþyngjandi skilyrða sem alþjóðlegar stofnanir og erlend stjómvöld 
setja.

Afgangur af rekstri ríkisins er betri mælikvarði á greiðslugetu ríkissjóðs en landsframleiðsla, 
enda er „þjóðarbúið“ ekki lögaðili að lánasamningum ríkisins. Vegna Icesave-lánanna og 
íjárlagahalla næstu tvö árin munu skuldir ríkisins aukast fiam úr væntingum 
matsfyrirtækjanna, en þó hugsanlega rúmast innan áætlunar AGS. Sökum þessa er óvíst að 
endurskoðunarákvæði Icesave-lánasamninganna geti verið virkjuð.

Þar sem ósennilegt er að háar útgreiðslur hafi borist úr slitameðferð LÍ fyrir árið 2011 til að 
greiða niður Icesave-lánin, munu lánshæfismatsfyrirtæki líta á heildarfjárhæð Icesave- 
lánanna, sem þá verður um 800 milljarðar, en ekki nettóskuldbindingu íslenska ríkisins, og 
væntanlega lækka lánshæfismat íslands. Þessi hætta er þegar endurspegluð i því að 
skuldatryggingarálag íslands er nú svipað og hjá aðilum með lægra lánshæfismat (á bilinu 
BB- til B+) en ríkið (BBB). Þar sem skuldabréf ríkisins upp á einn milljarð evra fellur á 
gjalddaga árið 2011, myndi íslenska ríkið þá standa frammi fyrir þremur kostum: að missa 
180 milljarða af gjaldeyrisvaraforðanum úr landi (ef svo mikið verður þá til), endurfjármagna 
skuldina á afarkjörum eða greiða hana ekki, sem væri ígildi greiðsluþrots íslenska ríkisins.

Lokaorð

Með Icesave-lánunum tekur íslenska ríkið á sig þunga fjárhagslega ábyrgð. Fjárhagslega 
áhættan og lagalega óvissan af því að samþykkja fyrirliggjandi ábyrgð er veruleg. Með 
þessari grein deilum við okkar hugmyndum um hvemig mál geta þróast ef ríkisábyrgðin 
verður samþykkt.

Jón Gunnar hefur starfað við alþjóðlega lána- og skuldabréfafjármögnun, Helgi Áss er 
lögfræðingur.



Ferns konar áhætta
Ú tlánaáhæ tta (credit risk)
• Endursöluvirði eigna Landsbanka íslands (LÍ)
• Endurheimtuvirði eigna LÍ 

Lagaleg og stjórnskipulags áhæ tta
• Skaðabótakröfur vegna óréttmætrar auðgunar
• Slitameðferð fjármálafyrirtækja
• Gjaldþrotalög (skuldajöfnun)
• Neyðarlögin
• Ftíkið sem kröfuhafi 

G jaldeyrisáhætta 
Vaxtaáhætta

Eignlr og skuldir Landsbanka (LÍ), 
Tryggingasjóðs (TIF) og ríkisins

■ Byvjtm  árs 20 u  [ 201 j  íBBI2015 I z o j 6  I
L a n d sb a n kin n

Eignir (A) 1,200 1,150 1,200 1.250 1,300 1.350 1,400 1,450

Tryggðiim lán (B) 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330

Þarafkrafa TIF (C) 700 700 700 700 700 700 700 700

Endurheimtur (D=A/B) 83% 86% 90% 94% 98% 100% 100% 100%

T ryggin gasjó d u r 

o g  ís le n s k a  r ík ið  

K rafeíLÍ(E*C *Ð ) 579 605 632 658 684 700 700 700

Icesave lánið (F) 700 JZ3Ö 780 -ÖZ3 86q -912 968 1.022

Ríkisábypgð (F-E) -134 -148 -165 -185 -217 -2 68 -322

Rikisábyrgð áríð 2016 177 185 194 205 217 242 283 322



ft/fögulegar skaðaboTá 
almennra kröfuhafa Lí

>.*» T t m i n i p r f P h i r

Forgangur (B*A/(B+C)) 579

Tryggi«>i»t»i8ttr{B) 700 Ödd fbrðangur Jta&
önnurtryggð innlán (C) 630 Hagnaður rtídsms 341

J& B
Kröftir samtals (E-B+C+D) 3,233 A lm ennir kröfuhafar

Fofgatwurío, e f  A«B+C) 0

Ekki (brgangur (D*A/E) 64.7

Tápv*nfrö«f^fcröíbhafa -647

Gjaldeyrisáhætta
Icesave lánin Eignir Landsbankans

■ Evrur ■ Pund s&Annað l Evrur ■ Pund s  Annað

Eignir og kröfur í LÍ

D a K ftta if l* 1401.08 (Ú d a ffH tl) i ð j u  04 ÍO.<M*®9

K rö fu ráliA asto& an ir 7« 5*1 9.2% 48 126

ÚcUn tJLvtíMkipcanM <4 4 1*78 S i ð f t 662 533

Markaðsskulda- o g  h h itabrtf 603 218 45-9 % 100 76

AfleiSur >45 i * i 37-8% 70 35

Hlutir i  dócturfélögum r u 122 14.8% 18 14

JUSvardgntr AO -4& j a 32

Heildareignir, án NBI 3-H7 2.364 38.5% 910 816



Eignir og kröfur í LÍ (frh.) Forsendur vaxtaútreikninga

• • 
OUfl &,04X>9

Heildareignir, án NBI 3-147 2364 38.5% 910 816

SfcuhUMtffigNm J b J8t M k

Eignir saintals (A) 3-431 2.643 45.1% U94 1.100

Innián viöskiptam anna (B) 1-349 1-338 1.338 1-33P

Endurhtimtuhlutfall (A/B) 254% 198% 89% 83%

E fA > & i0 ( A lörtfe

E f A<B, A/B 89% 83%

K m r a r a w k a n m w
■

V * * a % 1

Útlán tíl viðskiptavina 1,278 3.5% 66.7% 30

M w k a M u U ^ o g  M utihrff 1 « .̂cKH 4» 4 K . 3
Afleiður 185 0.0% 37-8% 0

HlntirÍdótúrfHðgliitL 122 0 0 « 14«% 0

Aðrareignir Æ . 0.0% ■1040% J2
■ « m ain w s w p i t  a r w i u fl* 34
SkuLdabréf frá NBI jf iA Í 5& 100.0%

ESm ftnnlrii 2,648 i.q% 48.9K 50

lcesave lánin í hnotskurn
Stærsta skuldsetning íslandssögunnar 

Núvirði ríkisábyrgðar (373 milljarðar), án þess að 
nokkrar eignir komi á móti, er svipuð og ábyrgð 
ríkisins á skuldum Landsvirkjunar (377 milljarðar) 
Breska lánið upp á 2.350 milljónir punda
• Aðeinstveiraðilar utan Bretlands (Evrópubankinn, 

KfW) hafa gefið út stærra skuldabréf í £
• Gæti verið stærsta lán í £ hjá aðila utan Bretlands



Skuldaþróun ríkisins
' Afgangur af fiárlögum er betrí mælikvarði á greiðslugetu 

ríkissjoðs en VLF, jpar sem “þjóðarbúið” er ekki lögaoili að 
lánasamningum nkisins 

« Fjárlagahalli næstu tvö árin þýðir að nettóskuldir munu 
aukast, en ekki minnka, þegar engin eignasala á sér stað 
Skuldaaukning mun þrýsta á iánshæfismat og auka á 
erfiðleika allra íslenskra aðila að endurfjármagna sig, t.d. 
Landsvirkjunar

* Lækkandi lánshæfismat íslenskra aðOa með ríkisábyrgð 
mun auka enn á frekari lækkun lánshæfismats rfldsins 

■ Vítahringur skuldaaukninear og lánshæfismatslækkunar 
munþrengja að íslenska rikinu við gjalddaga á €i milljarða 
skuldabrén, 1. desember 2on

Skuldaþróun ríkisins (frh.)

Skuldaþróun ríkisins (frh.) Hvað segja alþjóða lánamarkaðir?



..Þó hafa verið fœ rð lögfrœðileg rök fyrir gagnstœðri 
skoðun, þ.e. að m eðþvi að hafa komið tryggingarsjóði 

innstœðna á laggirnar sé ísland búið aðfullnœgja 
skyldum sinum og að ekki sé við íslenska rikið að 

sakast þó tt eignir tryggingarsjóðsins dugi ekki fyrir 
þeim kröfiim er á hannfalli"

Skriflegt svar utanríkisráðherra, 26. febrúar, við 
fyrirspurn Sivjar Friðleifsdóttur, 6. febrúar

Eigum við að greiða? (frh.)
Ábyrgð á innistæðum ekki fjárskuldarábyrgð
Eignir og skuldbindingar TIF voru svipaðar og annarra
innstæðutryggingasjóoa
Innstæður í bönkunum voru með hátt lánshæfismat 
FME greip inn i bankana áður en þeir fóru í þrot á skuldum 
sínum; aðgerðir fyrr hefðu leitt til stórra skaðabótakrafna 
Fjárhagslegt bolmagn ríkisstjórnar er ekki mælikvarði á 
styrk eftirhtsaðila
Neyðarlögin settu innstæður í forgang til að hjálpa 
innstæðueigendum og mismunuðu ekki eftir þjoðerni 
“Alþjóðasamfélagið” einskorðast ekki við AGS, bresk og 
hoDensk stjórvöld; með ábyrgðinni erum við að bregðast 
trausti og hlunnfara aðra erlenda lánardrottna landsins

ærmng getum viöDáeft 
samninginn?

Samningsferill
• Stofna stuðningshóp til að starfa með neftidinni
• Auka aðkomu Tryggingarsjóðsins að ferlinu
• Fá aðgang að skýrslum um verðmat eins og aðrir kröfiihafar
• Útbúa “Plan B”

Samningsatriði
• Fá fyrirvara á neyðarlögunum
• Setja lánshæfismat í endurskoðunarskilmála
• Gefa TIF rétt á að berjast fyrir forgangi
• Semja um rétt á að framselja kröfuna til að flýta fyrir 

endurgreiðslu og minnka ríkisábyrgðina



Samantekt
• Fjárhagsleg skuldbinding vegna Icesave er veruleg og 

mun stofna lánshæfismati ríkisins í hættu
• Ríkið þarf að þrýsta á skjóta eignasölu LÍ til að greiða 

Icesave lán, en miklar laga- og stjórnarfarslegar 
hindranir eru á veginum

• Ríkið hefur margs konar varnir til að hafna 
samningnum og semja um endurbætur


