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Álit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 96/2009, um heimild til handa Qármálaráðherra, fyrir hönd 
ríkissjóðs, til að ábyrgjast lán Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og 
hollenska rikinu til að standa straum af greiðslum til innstæðueigenda hjá Landsbanka 
íslands hf.

Frá 2. minni hluta efnahags- og skattanefndar.

Á  fundum efnahags- og skattanefhdar voru rædd ýmis álitamál, svo sem getaþjóðarbúsins 
og hins opinbera til að greiða af skuldum næstu 15 árin. Fram kemur í minnisblaði Seðla- 
banka íslands sem rætt var á fundi nefndarinnar að mikil skuldabyrði hins opinbera hér á 
landi á næstu árum sé áhyggjuefni (bls. 3). Gert er ráð fyrir að hlutfall skulda hins opinbera 
a f vergri landsframleiðslu (VLF ) verði 125% á árinu 2009. Þetta hlutfall má ekki vera hærra 
en 60% vilji íslendingar uppfylla Maastricht-skilyrðin og gerast aðildar að evrópska mynt- 
samstarfinu. Aðeins eitt þróað hagkerfíð er með hærra skuldahlutfall hins opinbera en það 
er Japan. Lítill hagvöxtur í Japan undanfama tvo áratugi hefur að hluta verið rakinn til mik- 
illar skuldsetningar hins opinbera. Það eru því líkur á þvi að mikil skuldsetning hins opinbera 
hér á landi muni draga úr hagvexti á næstu árum. Vaxi hagkerfið ekki hraðar en sem nemur 
vexti skuldanna er skuldsetning þjóðarbúsins ekki lengur sjálfbær. Ósjálfbæmi skulda mun 
óhjákvæmilega leiða til greiðslufalls, en þá þurfa íslensk stjómvöld að biðja kröfuhafa um 
hagstæðari endurfjármögnun á skuldum hins opinbera, þ.e. með lægri vöxtum og lengingu 
lánstímans. í þessu felst mikil áhætta því að erfítt er geta sér til um viðbrögð kröfiihafa við 
slíkri beiðni.

Mikil óvissa ríkir varðandi endurheimtur á eignasafhi Landsbanka í slands og því er vand- 
kvæðum bundið að áætla hver raunveruleg skuldbinding vegna Icesave verður. E f miðað er 
við 90% endurheimtur, þá verður núvirt hrein skuldbinding vegna Icesave um 14% af VLF 
á þessu ári en hlutfallið fer í 30% e f gert er ráð fyrir 50% endurheimtum.

í skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) um skuldaþol íslenska þjóðarbúsins er hlutfall 
erlendra skulda þjóðarbúsins a f VLF áætlað 310% fyrir árið 2009. Við útreikning á hlutfall- 
inu gjaldfærir sjóðurinn heildarupphæð Icesave-lánasamninganna og nemur upphæðin um 
49% a f VLF eða um 721 milljarði kr. sem kemur til viðbótar annarri skuldsetningu opinberra 
aðila og einkaaðila. Þess má geta að AGS notar alþjóðlega staðla við mat á skuldbindingum 
og miðar alltaf við heildarskuldsetningu þjóðarbús við erlenda aðila sem hlutfall a f VLF. í 
nóvember 2008 mat AGS að 240% skuldahlutfall væri „augljóslega óviðráðanlegt“  (clearly 
unsustainable). Ári síðar telur sjóðurinn að 310% hlutfall sé viðráðanlegt. Þessi mótsögn í 
mati sjóðsins er athyglisverð í ljósi þess að íslenska ríkið gæti ekki ábyrgst lán Tryggingar- 
sjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og hollenska ríkinu e f skuldaþolsmörkin fráþví 
í nóvember 2008 héldu og væru enn 240%. Það er ekki hægt að útskýra þessa stefnubreytingu 
AGS nema með þeim hætti að Bretar og Hollendingar hafi beitt pólitískum þrýsting í stjóm 
AGS til að tryggja að íslenska ríkið taki á sig Icesave-skuldbindingamar.

Skuldahlutfall sem er langt yfir eðlilegum þolmörkum þýðir rýrari lífskjör því að draga 
þarf úr neyslu innan lands, ella mun ekki takast að tryggja nægilegan afgang á vöruskipta- 
jöfnuði. Rýmandi lífskjör almennings munu auka hættuna á landflótta. AGS gerir ráð fyrir 
að afgangurinn á vöruskiptajöfnuði verði á bilinu 123-172 milljarðar kr. á ári fram til ársins



2014 en þess má geta að vöruskiptajöfhuðurinn fyrstu átta mánuði þessa árs nam ekki nema 
44,7 milljörðum kr. Þjóðarbúið mun ekki standa undir skuldsetningu sem nemur i ár um 
310% a f VLF nema þessi afgangur gangi eftir og hægt verði að endurfjármagna erlendar 
skuldir.

í  júní sl. var samið um 5,55% vexti í Icesave-lánasamningunum sem eru mun hærri vextir 
en breska ríkið þarf að greiða a f útgefnum ríkisskuldabréfum. Auk þess var upphæð for- 
gangskrafíia í Landsbanka íslands fryst í krónum talið hinn 22. apríl 2009, þannig að vextir 
og gengishagnaður verða ekki lengur forgangskröfur. Þetta þýðir að krafa innlánstryggingar- 
sjóðsins á hendur Landsbanka íslands ber hvorki vexti, verðbætur né gengishagnað vegna 
hækkunar erlendra mynta í 5-7 ár. Hins vegar greiðir innlánstryggingarsjóður 5,55% vexti 
a f lánum sem eru í evrum og pundum eða gengistryggð. Vaxtastigið er með öðrum orðum 
í litlu samræmi við annars vegar skuldsetningu íslenska þjóðarbúsins i kjölfar bankahruns 
og hins vegar kröfú innlánstryggingarsjóðsins á hendur Landsbanka íslands.

V ið sjáum ástæðu til að vekja athygli á mikilli skuldsetningu þjóðarbúsins og hins opin- 
bera í ljósi þess að draga þarf verulega úr einkaneyslu og samneyslu á næstu árum til að þjóð- 
in geti staðið undir greiðslubyrðinni.

Alþingi, 15. nóv. 2009.
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