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Frá 4. minni hluta efnahags- og skattanefndar.

1. Forsaga.
Stuttu eftir að ríkisbankamir voru einkavæddir óx framboð á ódýru fjármagni á alþjóða- 

mörkuðum mjög. Rekja má þetta aukna framboð til mikils spamaðar í nýmarkaðsríkjunum, 
sérstaklega Kína, Rússlandi og Miðausturlöndum. Jafnframt urðu fjárfestar almennt áhættu- 
sæknari en áhættusækni helst oftast í hendur við mikið framboð á ódýru fjármagni. í þessu 
umhverfi uxu íslensku bankamir þrir með ógnarhraða, skiluðu miklum hagnaði og fengu 
fljótlega hæsta lánshæfísmat hjá alþjóðlegum matsfyrirtækjum. íslenska ríkið fékk á sama 
hátt hæstu einkunn enda nánast skuldlaust, skattar hóflegir og útlitið bjart. Þetta háa mat á 
ríki og bönkum gerði bönkunum kleift að taka að láni gríðarlega fjánnuni í hlutfalli við 
landsframleiðslu íslands eða um 40 millj. kr. á hvem íbúa. Á sama tíma olli peningastefna 
Seðlabanka íslands miklu innstreymi erlends gjaldeyris, sem styrkti gengi krónunnar, hvatti 
til neyslu og olli þenslu, þetta voru svokölluð jöklabréf.

Með örfáum undantekningum virtust lánveitendur bankanna, stjómendur þeirra, endur- 
skoðendur, hagfræðingar, matsfyrirtæki, ijármálaeftirlit, löggjafinn, stjómmálamenn og 
fjölmiðlar ekki hafa haft miklar áhyggjur af þessum mikla vexti fyrr en í byijun árs 2006 
þegar efasemdaraddir hófú að heyrast um hið íslenska „bankamódel“. Þetta mikla lánsfé var 
notað til útlána til skuldsettra yfirtaka og kaupa á fyrirtækjum um alla Evrópu og snertu 
íslenskt atvinnulíf lítið sem ekkert að því er virðist. Það á einnig við um fé sem lagt var inn 
á Icesave-reikninga Landsbankans og hefúr sennilega aldrei runnið til fjárfestinga á íslandi. 
Það ætti að vera rannsóknarinnar virði að kortleggja þessa Qármagnsstrauma sem og 
íjármagnsstrauma vegna fyrrgreindra jöklabréfa, sem virðast hafa runnið til innlendrar 
neyslu. Krosseignarhald á milli fyrirtækja, raðeignarhald og lánveitingar til stærstu eigenda 
og starfsmanna mögnuðu upp áhættu og ójafnvægi í Jjármálakerfínu, gerði það óstöðugt og 
viðkvæmt fyrir áföllum.

Þegar vart varð við lausafjárskort í byrjun árs 2006 og sérstaklega eftir fall vogunarsjóða 
Bear Steams sumarið 2007 varð snautt um Qármagn og bankamir stóðu frammi fyrir lausa- 
fjárskorti. Landsbankinn og Kaupþing leystu að hluta vanda sinn með því að opna innláns- 
reikninga víða um Evrópu. Landsbankinn var stórtækari og hóf umfangsmikla móttöku inn- 
lána í Bretlandi og í Hollandi undir nafhinu Icesave. Bætti sú ráðstöfún stöðu hans umfram 
Kaupþing og Glitni. Lánsmatsfyrirtækin verðlaunuðu þessa ráðstöfún Landsbankans með 
hærra lánshæfismati en hinir bankamir tveir fengu og markaðurinn með lægra skuldatrygg- 
ingarálagi (CDS-álagi). í ágúst 2008 voru reikningar í Hollandi yfir 100 þúsund talsins eftir



að aðeins þrír mánuðir höíðu liðið frá því hafið var að taka við innlánum og reikningamir 
voru yfir 300 þúsund í Bretlandi eftir tæplega tveggja ára starfsemi þar.

Við fall bankans Lehman Brothers 15. september 2008 greip mikil óvissa um sig í 
fjármálakerfi heimsins og áhrifin komu víða fram. M.a. féllu lánalínur til íslensku bankanna 
meira og minna niður. Glitnir leitaði til Seðlabanka íslands um neyðarlán sem neitaði en 
lagði þess í stað til yfirtöku á 75% hlutafjár. Þetta leiddi til kveðjuverkunar sem á endanum 
varð til þess að ríkið þurfti að taka yfir bankann þijá á grundvelli neyðarlaganna svokölluðu 
sem samþykkt voru af Alþingi 6. október, sjá lög nr. 125/2008. Tveimur dögum síðar var 
Landsbankinn yfirtekinn. Mikill vilji var til að standa vörð um Kaupþing sem m.a. endur- 
speglaðist í því að lán að upphæð 500 milljón evrur voru veitt til bankans gegn veði í hlutafé 
FIH bankans danska. Óvarleg ummæli breskra ráðherra og óskiljanleg beiting breskra 
stjómvalda á hryðjuverkalögum gegn Landsbankanum ollu áhlaupi á alla íslensku bankana 
erlendis, kippti grunninum undan Kaupþingi og dótturfyrirtækjum og tilraunir til að bjarga 
félaginu urðu að engu.

í kjölfar falls íslensku bankanna varð staða þeirra sem lagt höföu fé inn á innlánslánsreikn- 
inga í útibúum Landsbankans í Hollandi og í Bretlandi óljós. Tryggingasjóður innlána, sem 
starfaði á íslandi sem sj álfseignarstofnun í samræmi við tilskipun Evrópusambandsins, réð 
einungis yfir fé sem dugði fyrir um 3% af innlánum í þessum löndum. Samkvæmt reglum 
áttu innlánsstofnanir að greiða 0,15% af innlánum í lok hvers árs þar til 1 % af innlánum yrði 
náð. Þannig réð kerfið við áfall sem næmi því að um einn banki af hverjum 100 lenti í vand- 
ræðum á sjö ára fresti. Innstæðutryggingakerfið réð hins vegar ekki við kerfishrun eins og 
varð á íslandi enda ekki hannað til þess. Veik staða innlánstryggingasjóðsins stafaði af þeim 
gífurlega vexti sem verið hafði á innlánum og eins því að 85% af ijármálakerfmu á íslandi 
hrundi. Er óhætt að fullyrða að slíkt hrun í öðru landi EES hefði gert innlánstryggingakerfi 
viðkomandi lands óstarfhæft. Óttast var þessi veila í innlánstryggingakerfinu kæmi í ljós og 
að vantrú sparifjáreigenda mundi breiðast út og valda áhlaupi á banka í Evrópu ef ekkert yrði 
að gert.

Þrátt fyrir að tilskipun Evrópusambandsins gerði ráð fyrir að innlánsstofnanir stæðu alfarið 
straum af kostnaði við innlánstryggingakerfið sáu bresk og hollensk yfirvöld sig knúin til að 
taka einhliða ákvörðun um að skattgreiðendur landanna greiddu það sem á vantaði að 
tryggingasjóðurinn og eignir Landsbankans dygðu fyrir greiðslu innlánanna vegna ótta við 
áhlaup. Greiddu þau sum innlán að fullu en önnur að hluta eftir eðli innistæðueigenda. Gerðu 
bresk og hollensk yfirvöld svo kröfu um að íslensk stjómvöld og skattgreiðendur stæðu 
straum af því sem vantaði á að innlánstryggingasjóðurinn gæti tryggt það sem honum bar 
samkvæmt tilskipuninni, 20.778 evrur á hveq'um reikningi. Greiddu stjómvöld í löndunum 
trygginguna út til innstæðueigendanna og buðu að ríkissjóðir landanna mundu lána íslenska 
ríkinu jgárhæðina sem þau töldu að því bæri að greiða. íslensk stjómvöld féllust ekki á að 
þeim bæri að greiða þessar skuldbindingar en sögðust mundu standa við allar skuldbindingar 
Islands. Að lokum voru þau neydd til að samþykkja að semja um þessar skuldbindingar og 
skyldi í þeim samningum tekið tillit til svokallaðra Brussel-viðmiða. Staðan á gjaldeyris- 
markaði var þannig að ekki var unnt að flytja til landsins innstæður útflytjenda um alla 
Evrópu og innflytjendur þurftu að staðgreiða vörur áður en þær fóra úr höfii. Voru vand- 
kvæði að afla gjaldeyris fýrir nauðsynlegum innflutningi eins og olíum og lyfjum. Öll lána- 
fyrirgreiðsla var sömuleiðis lokuð. Var samþykkt þingsályktun á Alþingi um að ganga til 
samninga 5. desember 2008.



Brussel-viðmiðin M  14. nóvember 2008 gengu út á að tekið skyldi tillit til hinna erfiðu 
og fordæmislausu aðstæðna sem ísland er í og nauðsynjar þess að ákveða ráðstafanir sem 
gerðu íslandi kleift að endurreisa fjármála- og efnahagskerfí sitt.

Samkvæmt mati fjármálaráðuneytisins gæti upphæðin sem fellur á íslenska skattgreið- 
endur samkvæmt samningnum orðið allt að 516 milljarðar króna að núvirði (miðað við 
5,55% ávöxtunarkröfu) miðað við að eignir Landsbankans nægi til að greiða 60% af inni- 
stæðum Landsbankans. Ljóst er að skuldbindingin mun hafa afdrifarík áhrif á fjármál hins 
opinbera í framtíðinni og lifskjör á íslandi almennt ef fram heldur sem horfir.

Frásögnin hér að framan er í hnotskum forsaga þess vandamáls sem íslendingar standa nú 
firammi fyrir.

2. Frumvarpið.
í 2. mgr. l.gr. laga nr. 96/2009, um heimild til handa fjármálaráðherra, fyrir hönd ríkis- 

sjóðs, til að ábyrgjast lán Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og Qárfesta frá breska og 
hollenska ríkinu til að standa straum af greiðslum til innstæðueigenda hjá Landsbanka 
íslands hf., segir: „Það er skilyrði fyrir veitingu ríkisábyxgðarinnar að breskum og hollensk- 
um stjómvöldum verði kynntir þeir fyrirvarar sem era settir við ábyrgðina samkvæmt lögum 
þessum og að þau fallist á þá.“ Þrátt fyrir þessi ótvíræðu lagafyrirmæli hafa íslensk stjóm- 
völd tekið upp viðræður við bresk og hollensk stjómvöld um breytingar á fyrirvörum laganna 
án þess að fýrir liggi formlega að bresk og hollensk stjómvöld hafi ekki fallist á skilyrði 
laganna. Þetta er verulega ámælisvert og lítilsvirðing við Alþingi og landslög.

Ekki liggur fyrir hvað rak ríkistjómina til þess að ganga enn og aftur til nauðasamninga 
við stjómvöld í Bretlandi og Hollandi. í nýjastu áætlun AGS segir að norræn stjómvöld hafi 
neitað að veita lán til íslands nema íslensk stjómvöld væru búin að semja við Breta og 
Hollendinga. Þar sem ísland var mjög háð því að fá þessa fyrirgreiðslu má halda því fram að 
norræn stjómvöld hafi neytt íslensk stjómvöld til að ganga til þeirra nauðasamninga sem 
fyrir liggja í því frumvarpi sem hér er til umræðu. Hin undarlega yfirlýsing fjármálaráherra 
Bretlands og Hollands um að nú megi AGS halda starfi sínu áfram er ekki í samræmi við 
þessi orð i nýjustu áætlun AGS. Mikilvægt er að fá á hreint hvaða þjóðir eða samtök þjóða 
höfðu forgöngu um að þrýsta á íslensk stjómvöld til þess að ganga til þessara nauðasamninga 
sem geta haft alvarlegar afleiðingar fyrir íslenskt samfélag. Sérstaklega þegar haft er í huga 
að fyrirvarar Alþingis í lögum nr. 96/2009 voru sanngjamir og lýstu fullum vilja íslands til 
að taka þátt í þeim mikla kostnaði sem Bretar og Hollendingar ákváðu einhliða að fara út í 
til að viðhalda trausti á bankakerfi landa sinna og dylja veilur í innlánstryggingakerfi 
Evrópusambandsins. Fyrirvarar Alþingis gengu eingöngu út á að tryggja íslenska þjóð fyrir 
mögulegum áföllum sem leitt gætu til þess að hún gæti ekki staðið undir þessum geigvæn- 
legu skuldbindingum.

3. Breytingar á efnahagslegum fyrirvðrum.
I 3. gr. laga nr. 96/2009 er kveðið á um að hámarksafborgun af skuldbindingum vegna 

Icesave-lánanna verði 6% af hagvexti hvers árs að því gefnu að landsframleiðsla ársins 2016 
verði hærri en ársins 2009 mælt í pundum eða evrum. Jafnframt er gert ráð fyrir að ríkis- 
ábyrgðin falli niður árið 2024. Þessir fyrirvarar hafa nú verið aftengdir og þar með eru efna- 
hagslegir fyrirvarar að engu orðnir.
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Veigamestu efnahagslegu breytingamar eru tvær:
1. Ríkisábyrgðin er ekki takmörkuð í tíma.
2. Ætíð skal greiða 5,55% vexti af skuldbindingunni árlega fra 2016 án tillits til efnahags- 

legrar stöðu íslands á hverjum tíma.
í nefndinni var rædd sú nýja staða sem í ljós hefur komið að forgangskröfur á skilanefnd 

Landsbanka íslands voru fiystar í krónutölu miðað við 22. apríl sl. samkvæmt lögum nr. 
44/2009 og vextir á þær eða gengishagnaður verða eftirstæðar kröfiir. Nefndin Qallaði ekki 
um þetta atriði þrátt fyrir að minni hlutinn kallaði eftir umfjöllun né féllst meiri hlutinn á að 
beðið yrði eftir niðurstöðu úr skoðun forsætisráðherra sem hann tilkynnti Alþingi 5. nóvem- 
ber sl. að væri í gangi. Hér á eftir verður reynt að skoða þetta vandamál en með nokkuð fá- 
tæklegum verkfærum, þar sem ekki liggja fyrir upplýsingar né gafst tími til að kryfja málið 
til mergjar.

3.1 Vaxtagreiðsla.
í nýjum Icesave-samningum er kveðið á um að ávallt skuli greiða vexti af höfuðstóli lán- 

anna en að höfuðstólsgreiðsla sé takmörkuð við 6% af hagvexti. Ef forsendur um hagvöxt 
bresta verða lánin framlengd allt þar til að þau em að fullu greidd. Vaxtagreiðslan miðað við 
300 milljarða kr. höfuðstól verður því 16,5 milljarðar kr. árlega ef ekkert er greitt af 
höfuðstólnum. Þetta ber með sér mikla hættu ef illa gengur með hagvöxtinn í framtíðinni. 
Mikilvægt er að hafa reynslu Japana frá áttunda og niunda áratug síðustu aldar í huga. Eftir 
kreppuna þar tók við langvarandi stöðnunarskeið, m.a. vegna mikillar skuldabyrði. 
Hagvöxtur var lítill sem enginn og efhahagslífinu hnignaði. Ef svipuð staða kæmi upp hér 
á landi í framtíðinni, sem er alls ekki óhugsandi ef núverandi atvinnu- og skattastefna er höfð 
i huga, gæti aftenging efiiahagsfyrirvarans leitt miklar efnahagslegar hörmungar yfir Island 
í framtíðinni.

Vextir.
Þess var getið þegar samningamir vom undirritaðir 5. júní 2009 að vextir á skuldabréf sem 

Innlánstryggingasjóður tók hjá breskum og hollenskum yfirvöldum bæm svokallaða CIRR 
(Commercial Interest Reference Rates) vexti OECD auk 1,25% álags. CIRR-vextir em 
lágmarksvaxtakjör sem ríki geta veitt einkafyrirtækjum vegna útflutnings án þess að litið sé 
á það sem samkeppnishindrun, Þessir vextir em eðlilegir þegar horft er til þess að það var 
einkafyrirtæki, Tryggingasjóður innstæðueigenda og fjárfesta, sem var skuldari. Það virtist 
líka vera hugljómun að ríkisábyrgðin tæki við árið 2016. Þangað til væri tryggingarsjóðurinn 
ábyrgður.

í greinargerð með frumvarpinu segir: Lánasamningamir frá 5. júní 2009 vora til 15 ára og 
áttu því að vera að fullu efndir 5. júní 2024. Greiðsla afborgana og vaxta átti að hefjast 5. júní 
2016 en fram að því bar íslenska tryggingarsjóðnum að greiða niður lánin eftir því sem hann 
fengi úthlutað úr búi Landsbanka íslands hf. Ábyrgð ríkisins á skuldbindingum sjóðsins yrði 
samkvæmt þessu virk 5. júní 2016 og með því væri íslenska rikinu skylt að tryggja greiðslur 
á afborgunum og vöxtum á hveijum ársfjórðungi þar til lánin væra að fullu greidd 5. júní 
2024.

Þetta er mjög alvarlegur misskilningur. Ef 100 millj. kr. krafa tapast t.d. í febrúar 2011 þá 
lækkar eign Landsbankans um 100 millj. kr. og hann greiðir sem því nemur minna til trygg- 
ingarsjóðs og íslenska ríkið þarf að greiða meira. Þess vegna er ríkisábyrgð allan tímann frá 
þvi að lögin eru samþykkt. Ríkisábyrgðin er virk allan tímann því ríkissjóður ábyrgðist 
stöðuna 2016. Þessi misskilningur samningsaðila endurspeglast í allt of háum vöxtum. Hér
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er í er í reynd ríkisábyrgð á láni á milli ríkisstjóma og vextir á slík lán em miklu lægri enda 
þarf ekki að gæta að samkeppni á milli einkafyrirtækja eins og CIRR-vöxtum er ætlað að 
veija. Bresku og hollensku ríkisstjómimar greiða um 3,8% vexti á lántökur sínar til svipaðs 
tima. Þær em því að „græða“ á þessum nauðungarsamningi, eða um 1,75% á hveiju ári.

Mjög mikill vafí leikur á þvi hvort íslenska ríkinu beri að greiða þessa kröfu og er fjallað 
um það annars staðar. í ljósi þessa vafa hefðu vextir átt að vera mjög lágir, jafnvel bara til 
málamynda, t.d. 0,1%. Ekki virðist hafa verið bent á það.

Öll áhætta af samningnum, hversu mikið greiðist af eignum Landsbankans, hversu mikil 
verðbólga verður í pundi eða evra, hversu mikill hagvöxtur verður á íslandi, fellur á íslenska 
rikið. Engin trygging er fyrir því að það geti staðið við þessa skuldbindingu og landið getur 
lent í þeirri geigvænlegu stöðu að geta ekki greitt og þurfa í þeirri stöðu að leita á náðir Breta 
og Hollendinga.

Raunvextir.
Þegar til lengri tíma er litið eru það raunvextir, sem skipta máli. Það eru vextir umfram 

verðbólgu, þ.e. hækkun verðlags. Langtimareynsla af verðbólgu í Bretlandi eða evralöndun- 
um gefiir ekki tilefni til mikillar bjartsýni um að verðbólga i þessum löndum muni hjálpa til 
við að greiða þessa ofurvexti. Frá upptöku evrunnar árið 1999 hefur verið um 2% verðbólga 
i þeirri mynt. Síðustu mánuði hefur verið nokkur verðhjöðnun. Verðbólga í pundinu hefur 
löngum verið nokkuð minni eða um 1-2% nema síðustu fjögur ár en nú stefnir aftur í mikla 
lækkun verðbólgu, jafiivel verðhjöðnun. Þetta gefur til kynna að 5,55% vextir muni gefa lán- 
veitandanum umtalsverða raunvexti, 2-3%.

Gildi vaxta.
Ekki er ljóst hvaða upphæð fellur í skaut rikisstjómar íslands að taka yfir og ábyrgjast 5. 

júní 2016. Það er sterklega háð endurgreiðslum af eignum Landsbankans en ekki síður er það 
háð gengi krónunnar þegar úthlutun forgangskrafna á sér stað. Þær eru föst krónutala eins og 
vikið verður að hér á eftir. Þess vegna liggur ekki fyrir hvort einungis verði greiddir vextir 
(ef þeir eru hærri en 6% af vexti landsframleiðslu frá 2008 til greiðsluárs). í slíkri stöðu væri 
mjög ólíklegt að það tækist að fá lán annars staðar til að greiða niður þessi lán og ekki 
auðvelt að sjá hvemig afla eigi gjaldeyris til að greiða vextina. Þannig yrðu lánin framlengd 
ítrekað jafhvel i 50-100 ár. Þá fara vextimir, 5,55%, að skipta veralegu máli, sérstaklega þó 
þeir raunvextir sem þeir mynda. í töflunni hér á eftir er sýnt fram á áhrif vaxtanna 
(raunvaxtanna) á raunveralegar greiðslur af lánunum. Gengið er út frá því að verðbólga í 
evra og pundi verði 2% og 1% og niðurstaðan borin saman við 3,8% vexti ofan á pund en 
það era markaðsvextir á 10 ára ríkisskuldabréfum, sem Bretar fjármagna sig með um þessar 
mundir (sjám.a. Bloomberg.com). Vextir á evru-rikisskuldabréfum Hollendinga era lítið eitt 
lægri. Til samanburðar era teknir vextir sem era 3% lægri og er það hugsað sem ríkis- 
ábyrgðargjald en einnig mætti skoða 0,5% raunvexti, sem eðlilegt er að sett yrðu sem efri 
mörk fyrir ríkisábyrgðinni.



Verðmæti 100 milljarða láns með raunvðxtum

Nafn-
vextir

Verð- 
bólga í 
£ o g €

Raun-
vextir

Lánstími
15 ár 30 ár 50 ár 100 ár

5,55% 2,00% 3,48% 167 279 553 3.061
3,80% 2,00% 1,76% 130 169 240 575
2,55% 2,00% 0,54% 108 118 131 171

5,55% 1,00% 4,50% 194 375 905 8.198
3,90% 1,00% 2,87% 153 234 412 1.696
2,55% 1,00% 1,53% 126 158 214 459

0,50% 108 116 128 165

Eðlilegt verður að teljast að íslenska ríkið taki rikisábyrgðargjald því það ábyrgist lána- 
samning Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta og breskra og hollenskra stjómvalda. 
Ríkisábyrgðagjald er yfirleitt um 0,25% á ári en þá er alltaf um tiltölulega góða skuldara að 
ræða, t.d. Landsvirkjun. Hér er um fyrir fram lélegan skuldara að ræða sem á fyrirsjáanlega 
ekki nema 3% upp í kröfur. Þess vegna er ekki óeðlilegt að ríkisábyrgðagjald verði 3% í 
þessu tilviki og virkir vextir því 2,55% sem em miklu sanngjamari miðað við eðli máls. Eins 
mætti hafa ákvæði um að raunvextir, mældir í pundum eða evram verði ekki hærri en 0,5%. 
Bretar ættu að kannast við það því verðtryggð lán era nokkuð algeng hjá breska ríkinu. Þar 
sem lánið er orðið endalaust er þetta mjög sanngjöm krafa. 4. minni hluti leggur til að slíkar 
hugmyndir verði skoðaðar

Krónutölufrystingin: Með lögum nr. 44/2009, sem tóku gildi 22. apríl sl., era allar kröfur 
í bú Landsbanka íslands frystar í krónutölu miðað við gengi þann dag, áfallna vexti og annan 
kostnað. Vextir eftir þann dag sem og gengishækkun krafha verða eftirstæðar kröfur og munu 
aldrei fást greiddar. Icesave-kröfumar, sem fengu forgang með neyðarlögunum vega þyngst 
í vægi krafna. Það era kröfur tryggingarsjóðs og breskra og hollenskra yfirvalda sem og 
annarra. Þar sem megineign Landsbankans er í erlendri mynt (80-85%) verður geta hans til 
að standa við þessa krónutölu mjög háð gengi erlendra mynta. Eftir nokkra hækkun gengis 
í maí og júní „batnaði“ staða hans til að standa við forgangskröfiir, sem fastar era í krónutölu, 
umtalsvert og gat hann því staðið við 90% af kröfunum 30. júní sl. Þar sem pundið hefur 
fallið nokkuð en evran styrkst mun hann sennilega geta staðið við svipað hlutfall um þessar 
mundir. Þessi staða er sterklega háð gengi erlendra mynta en einnig til lengri tíma háð verð- 
lagsþróun hér á landi því þessi forgangskrafa rýmar að sjálfsögðu í verðbólgu og verðbólga 
hækkar gengi erlendra mynta að öðru óbreyttu. Öll er þessi staða svo háð því hvenær hægt 
verður að gera upp forgangskröfur en á þeim degi ætti Landsbankinn að selja allar eignir 
sínar ef hann hefði hagsmuni stærsta kröfuhafans, tryggingarsjóðs, að leiðarljósi því hann 
mun ólíklepa ná þeim 5,55% vöxtum umfram evru og pimd, sem tryggingarsjóðurinn þarf 
að greiða. A töflu hér á eftir er tilraun gerð til þess að meta áhrif gengis á getu Landsbankans 
til að greiða Icesave forgangskröfumar en auðvitað þyrfti að skoða það miklu nánar. Hinu 
megin er svo tryggingarsjóður, sem er með allar skuldir gengistryggðar, en stærsta eignin, 
forgangskrafan á Landsbankann, er firyst sem krónutala.
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Landsbankinn Rikissjóður

Gengis- Nettó-
vísitala Hækkun Skuld skuld + Vextir Afb.
e. 3 ár /lækkun Eign Fore.kr. Hlutf. Alm. kr. Hlutf. Eien 2012 vextir 2017 2017 Alls

150 53% 738 1.319 56% 2336 0% 420 620 243 14 30 44
170 35% 836 1.319 63% 2336 0% 476 703 276 15 34 50
190 21% 935 1.319 71% 2336 0% 531 785 308 17 39 56
210 10% 1.033 1.319 78% 2336 0% 587 868 341 19 43 61
230 0% 1.131 1.319 86% 2336 0% 643 951 373 21 47 67
250 -8% 1.230 1.319 93% 2336 0% 699 1.033 406 23 51 73
270 -15% 1.328 1.319 100% 2336 0% 750 1.116 444 25 56 80
290 -21% 1.427 1.319 100% 2336 5% 750 1.199 545 30 68 98
310 -26% 1.525 1.319 100% 2336 9% 750 1.281 645 36 81 116
330 -30% 1.623 1.319 100% 2337 13% 750 1.364 746 41 93 135

Nevðarlöein halda ekki oe foreaneskröfur brevtast i almennar krðfur.
230 1.131 0 31% 3.656 31% 232 951 873 48 109 158

Forsenda:
Uppgjðr fari fram 100% eftir 3 ár að loknum málaferlum. Allar eignir verði seldar á þeim tima með 5% meðalaffðllum.
Gert er ráð fyrir að eignir Landsbankans hækki og lækki alveg f takt við gengisvísitðlu. Ekki er gert ráð fyrir ávðxtun.
Gert er ráð fyrir að krónutðlukrafa tryggingarsjóðs hafi verið 750 milljarðar kr.

3.2. Óendanleg ríkisábyrgð.
I efnahagslegu fyrirvörunum er gert ráð fyrir að ef hagvaxtarreglan leiðir af einhverjum 

orsökum til þess að eitthvað stendur efitir af höfuðstóli árið 2024 verða lánin framlengd allt 
þar til þau hafa verið greidd upp. Vísbendingin sem er falin í því að lán hafi verið framlengd 
eftir 2024 er að hagvaxtarforsendur hafi brostið. Ef svo fer verður íslenskt efnahagslíf fast 
í vítahring stöðnunar og versnandi lífskjara og ekki er tekið mið af Brussel-viðmiðunum. 
Oásættanlegt er að setja enn auknar byrðar á íslendinga við slíkar aðstæður. Á þessu atriði 
tók efnahagslegi fyrirvarinn sem aftengdur var.

4. Niðurlag.
Að lokum hlýtur 4. minni hluti efnahags- og skattanefndar að benda á lagalega óvissu um 

hvort yfirleitt beri að greiða umfram getu Tryggingarsjóðs innlánseigenda og fjárfesta. 4. 
minni hlutinn setur því fyrirvara við lagalega skyldu íslendinga til að greiða innlánstrygg- 
ingar umfram þær eignir sem Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta býr yfir.

Alþingi, 16. nóvember, 2009.

Birkir Jón Jónsson,
Pétur Blöndal,

Ásbjöm Óttarsson.


