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Efnaliags- og skattanefhd hefur óskað eftir áliti mínu á eftirtöldum atriðum varðandi Icesave 
málið:

1. Lagt verði mat á efnahagslega áhættu af því að hafa skilyrðislausa greiðsíuskyldu á 
vöxtum á Icesave-lánunum.

2. Lagt verði mat á þær breytingar sem gerðar hafa verið á efnahagslegu fyrirvörunum frá 
því í sumar.

Rétt er að setja þann fyrirvara við það sem hér fer á eftir að fresturinn sem mér var gefínn til 
þessarar athugunar var rétt rúmur sólarhringur. Óþarft er að fjölyrða um að ekki gefst tími til 
ítarlegrar skoðunar á þessu mikla og flókna máli á þeim tíma. Einnig er rétt að taka það fram 
að ég tek enga afstöðu til lagalegra eða pólitískra álitaefna er varða Icesave.

Varðandi mat á greiðslubyrði vegna Icesave vísast fyrst til minnisblaðs Seðlabankans dags. 9. 
nóv. 2009. Þar eru sýndar greiðslur vegna ícesave skuldbindinganna, bæði eins og þær yrðu 
með og án greiðsluhámarks. Greiðsluhámark -  sem helst frá fyrri lögum skv. fyrirliggjandi 
frumvarpi -  hefst skv. útreikningum Seðlabankans í um 0,6% af landsframleiðslu árið 2016, 
hækkar síðan í 1,5% af landsframleiðslu, fer stighækkandi og endar í um 4% af 
landsframleiðslu árið 2030. Þetta hámark byggir á tilteknum forsendum um hagvöxt, 
verðlagsþróun og gengi. Ég hef farið yfír þessar eftiahagslegu forsendur og tel þær raunsæjar 
en í íhaldssamara lagi þó. Til að mynda er reiknað með minni hagvexti en verið hefur á 
íslandi á undanfömum áratugum og að raungengi krónunnar verði verulega undir meðaltali 
undanfarinna ára.

Greiðsluferlar fara síðan eftir samningum um greíðslur, þ.e. greiðsluhámarki, að teknu tilliti 
til vaxta, ásamt forsendu um endurheimtur úr eignasafni Landsbankans. Ég hef engin tök á að 
leggja sjálfstætt mat á fyrirliggjandi spár um endurheimtur, en skv. fréttum þar um virðist sem 
þær verði betri en áður var talið, jaíhvel hátt í 100%.

Það ríkir óvissa um þær efhahagslegu forsendur sem reikningar Seðlabankans byggir á; þetta 
gildir um alla slíka útreikninga. Greiðsíuhámarkið gerir það hins vegar að verkum að frávik í 
forsendum til hins verra -  t.d. veikara gengi krónunnar, lakari hagvöxtur og minni 
endurheimtur - leiða til lægri hámarksgreiðslu mælt í hlutfalli af vergri landsframleiðslu. 
Greiðslubyrðin tekur því mið af þróun lífskjara í landinu. Fjármögnun á því sem út af stendur 
virðist tryggð með samkomulaginu. Áhættan kemur því fyrst og fremst fram í óvissu um hve 
lengi þarf að greiða af viðkomandi skuldbindingum.

Setja ber þann fyrirvara við þessar niðurstöður að vextir skulu ávallt greiðast að fullu. Þetta 
skapar ákveðna áhættu. Nauðsynlegt er að framkvæma vandaða áhættugreiningu til að leggja
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mat á þessa áhættu. Slík áhættugreining felur í sér að reiknaðar eru út sviðsmyndir sem byggja 
á mismunandi forsendum. Þetta má gera á formi frávikagreiningar og slembihermunar á 
eíhahags forsendum.

Mér er ekki kunnugt um að áhættugreining af þessu tagi hafi farið fram. Því hef ég sett upp 
lítið reiknilíkan til að gera a.m.k. einföldustu útgáfu slíkrar greiningar, þ.e. Mvikagreiningu 
þar sem kannað er hvemig niðurstöður breytast með breytingu á þremur mikilvægum 
forsendum, þ.e. endurheimtum, hagvexti og raungengi. Niðurstöður úr reikningum með þessu 
líkani em sýndar í eftirfarandi töflu. í reikningunum er gert ráð fyrir að greiðslur úr þrotabúi 
Landsbankans berist jafnt og þétt á ámnum 2010-2015, Greiðsluhámark er reiknað út 
samkvæmt reglum þar um, en þó þannig að vextir em ávallt greiddir að fullu. Þann fvrirvara 
verður að setia við þessa reikninga að þeir em gerðir á skömmum tíma og hafa ekki fengið 
tilhlvðilega vfírferð og rvni: því geta levnst villur í útreikningunum sem gætu haft áhrif á 
niðurstöður.

........... ........  .......... Endurheimtur Hagvöxtur Raungengi Allt þrennt
Endurheimtur (+/- 20%) 
Hagvöxiw 2010-2025 (+/-]% ) 
Raungengi 2010-2025 (+/- 10%)

75,0%
2.6%
81,3
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SIJ sl.3

75,0% 75,0% 

S!,3 811
1,8% 1,8% 
2,7%: 2,8% 
1,7% 7,2%
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1,6% 2,0% 
2,0%: 2,9% 
1,9%, 6,4%

0,7%; 1,9% 
1,0%; 2,6% 
0,5%: 26,9%

Jafnaðargreiðsla 2016-2025, % af VLF 
Hámarksgreiðsla 2016-2025, % a f VLF 
Eftirstöðvar í !ok árs 2025, % af VLF

2,0% 
2,7% „  — 1,6% |__ 3,3%

Samkvæmt niðurstöðum í gmnndæminu -  með öllum fyrirvömm -  em greiðslur á ámnum 
2016-2025 að jafnaði um 2% af landsframleiðslu; hæstar verða þær 2,7% af landsframleiðslu 
og eftirstöðvar í árslok 2025 em 2,6% af landsframleiðslu. Þegar frávikagreiningin er skoðuð 
sést að greiðslubyrði er mismunandi eftir forsendum um endurheimtur og efnahagsþróun. 
Þannig liggur jafhaðargreiðsla á ári vegna Icesave á bilinu 0,7-2?3% af landsframleiðslu á ári; 
hæsta greiðsla á árabilinu 2016-2025 liggur á bilinu l%-3,3%. Eftirstöðvar skuldar í lok árs 
2025 verða lægstar 0,5% af landsframleiðslu -  það gerist þegar forsendumar þrjár em allar 
hagstæðari en í gmnndæmi. Hæstar verða eftirstöðvar 26,9%; það gerist í því dæmi þar sem 
allar forsendur em óhagstæðari en í gmnndæmi. Eins og áður sagði felst því áhætta vegna 
greiðsluákvæða i fyrirliggjandi frumvarpi þvi fyrst og íremst í óvissu um hve lengi þarf að 
greiða af Icesave skuldunum.

Taka verður fram að forsendur í gmnndæmi verða að teljast fremur íhaldssamar. Forsendur í 
því dæmi þar sem allt gengur íslandi í hag (2. dálkur frá hægri) em e.t.v. í bjartsýnni 
kantinum, en þó alls ekki útilokaðar: Endurheimtur em í takt við það sem fréttir herma að 
búast megi við, hagvöxtur er hóflegur -  bæði miðað við sögulegan hagvöxt á Islandi og 
reynslu landa sem lent hafa í efnahagskreppum -  og raungengi er 10% lægra en sögulegt 
langtímameðaltal. Dæmið þar sem allt fer á versta veg (dálkurinn lengst til hægri) verður að 
teljast afskaplega ólíklegt (líklega myndu aðrir atburðir koma til áður en þessi sviðsmynd 
gengi eftir).
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Til að fá skýrari mynd af þeirri áhættu sem felst í greiðsluákvæðum fyrirliggjandi 
frumvarps/samnings er nauðsynlegt að gera fullkomna áhættugreiningu. Sér í lagi verður að 
beita slembihermun til að leggja líkindamat á mismunandi útkomur verður að beita 
slembihermun.

Ég hef ekki haft tök á því að gera samsvarandi útreikninga byggt á þeim skilmálum sem 
fyrirliggjandi lög um Icesave (þ.e. með fyrirvörum Alþingis frá því sumarið 2009) fela í sér. 
Breyting frá þeim lögum felst aðallega í tveimur atriðum: 1) Vextir skulu nú ávallt greiðast að 
fullu óháð reiknuðu greiðsluhámarki, og 2) takmörkun á greiðslutíma er aflétt, þ.e. í stað þess 
að greiðslur hætti eftir 8 ár geta þær haldið áfram ótímabundið. Áhrif síðari breytingarinnar 
koma að nokkru fram í töflunni að ofan þar sem eftirstöðvar skuldar í árslok eru sýndar. Ef 
tekið væri tillit til áhrifa af breytingunni hvað vexti áhrærir þá myndi það væntanlega koma 
fram í eitthvað léttari greiðslum í þeim dæmum þar sem þróun verður óhagstæðari en reiknað 
er með í grunndæmi, en að sama skapi yrðu eftirstöðvar í lok árs 2025 hærri því það sem út af 
stendur (vextir umfram greiðsluhámark) bætist við höfuðstól lánsins.

Reynslan sýnir að það tekur lönd 2-3 ár að ná sér á strik eftir efriahagskreppur. Ekkert bendir 
til annars en að þróunin verði svipuð hér takist að skapa réttar forsendur. Fyrirliggjandi spár 
um hagvöxt næstu ára byggja á þeirri forsendu að hægt verði að fjármagna ijárfestingar -  
beint eða óbeint -  með erlendu fé. Ef frestun Icesave málsins veldur því að slík ijármögnun 
fáist ekki meðan málið er enn í vinnslu þýðir það samsvarandi frestun á áformum um 
Qárfestingar. Þetta ber að hafa í huga þegar sviðsmyndir um þróun efnahagsmála eru 
skoðaðar.

Áhættu af því að ganga nú að greiðsluákvæðum Icesave verður að vega á móti áhættunni sem 
felst í að fresta málinu enn frekar. Mjög erfítt er að meta þessa áhættu, en líkt og gildir um 
fjárfestingaráform virðist hún feíast að miklu leyti í því hvaða áhrif frestun hefði á erlenda 
fjármögnun. Framundan eru miklar greiðslur ríkissjóðs og aðila með ríkisábyrgð, sérstaklega 
árin 2011 og 2012. Núverandi gjaldeyrisforði kann að duga til að standa skil á þessum 
greiðslum en það virðist þó háð verulegri óvissu. Komi ekki til annarrar fjármögnunar virðast 
því líkur á greiðslufalli ríkis, fyrirtækja með ríkisábyrgð eða sveitarfélaga eftir 2-3 ár og er þá 
ekki reiknað með greiðsluþörf vegna nýrra íjárfestinga. í þessari stöðu felst mikil áhætta sem 
brýnt er að leysa úr með því að tryggja tjármögnun greiðslna þessara opinberu aðila með 
góðum fyrirvara.
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