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1. Inngangur

í oktöber 2008 hrundi íslenska bankakerfið. Ríkið tók yfir alla stærstu banka landsins. Til að 
endurvekja traust á bankakerfinu og koma i veg fyrir bankaáhlaup lýsti ríkistjómin því yfir að 
hún myndi tryggja allar innistæður. Greiðslumiðlun til og frá landinu bjargaðist. Gengi 
krónunnar lækkaði mjög mikið. Skuldir ríkisins, heimila og margra fyrirtækja hækkuðu mjög 
mikið vegna veikingu krónunnar og mikillar verðbóigu i kjölfar hrunsins.

Ekkert land i heiminum hefur komið jafii illa út úr bankakreppu, metið út frá aukningu skulda 
ríkissjóðs. Metið út frá stærð bankakerfisins fyrir hrun í samanburði við landsframleiðslu, er 
bankahrunið hið mesta i veraldarsögunni. Samanburður við aðrar bankakreppur þarf því að 
skoða í þessu ljósi. í norrænu bankakreppunni í lok níunda áratugarins og byrjun þess tíunda 
jukust skuldir ríkisjóða Noregs og Svíþjóðar ekki neitt en skuldir finnska ríkisins jukust um 5%.

Mikil óvissa ríkir um skuldastöðu þjóðarinnar og íslenska ríkisins. Samkvæmt síðustu opinberum 
tölum frá Seðlabanka íslands námu hreinar erlendar skuldir þjóðarbúsins 36% af vergri 
landsframleiðslu. f útgáfu IFS greiningar frá 10. desember1 var lagt mat á verga og hreina 
skuldastöðu þjóðarinnar. Okkar mat var að vergar erlendar skuldir þjóðarbúsins næmu 295% af 
vergri landsframleiðslu og að hreinar erlendar skuldir þjóðarinnar næmu 80% af 
landsframleiðslu í lok árs 2009. Við notuðum opinberar upplýsingar frá Seðlabankanum, en 
tókum einnig tillit til annarra upplýsinga sem Seðlabankinn notaði ekki í sínu mati, þar á meðal 
upplýsinga um innlenda krónueign þrotabúa bankanna og skulda vegna Icesave samningsins.

Mat á skuldum þjóðarbúsins og hins opinbera hafa tekið Örum breytingum. í minnisbiaði (SI- 
58722) frá 18. desember birtir Seðlabankinn endurmat á skuldastöðu hins opinbera og 
þjöðarbúsins í heild. í því endurmati mátu þeir innlendar eignir þrotabúa bankanna auk þess að 
endurmeta ýmsar aðrar skuldir og eignir. Nú telja starfsmenn Seðlabankans að vergar erlendar 
skuldir muni nema 320% og að hreinar erlendar skuldir muni nema 91% af vergri 
landsframleiðslu í lok árs 2010. Seðlabankinn er nú kominn með heldur hærra mat á skuldum en 
kom fram í útgáfu IFS greiningar. Munurinn stafar að mestu leyti af því að þeirra mat er fyrir 
lok árs 2010 en IFS áætlaði stöðuna i lok árs 2009. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn mat, i síðustu 
endurskoðun sjóðsins, að hreinar erlendar skuldir þjóðarbúsins næmu 60% af vergri 
landsframleiðslu í lok árs 2009, sem er mun lægra en Seðlabankinn metur núna.

Spá Seðlabankans um erlenda skuldastöðu þjóðarbúsins í lok árs 2010 byggist á að viðskipta- 
jöfnuður verði í jafnvægi á næsta ári. Ekki er ólíklegt að viðskiptahalli verði á næsta ári, af 
ástæðum sem við útskýrum síðar í skýrslunni. Viðskiptahalli leiðir til þess að erlendar skuldir 
hækka. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn bendir á, i fyrstu endurskoðun áætlunarinnar, að mikil 
óvissa ríki um hreinar skuldir þjóðarbúsins. Tekið er fram að óvissan gæti bæði leitt til

1 „Skuldastaða íslensku þjóðarinnar-staða og horfur“. IFS ráðgjöf. 10. Desember 2009
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hækkunar og lækkunar. Því miður virðist óvissa um skuldastöðu þjóðarinnar offcar hafa leitt til 
endurmats vegna vanmats á skuldum og ofmats á eignum en til hins gagnstæða.

Fram kemur í áðurgreindu minnisblaði Seðlabankans og í fyrstu endurskoðun Alþjóðagjaldeyris- 
sjóðins2 að hrein skuldastaða þjóðarbúsins sé svipuð og nokkurra annarra þjóða. Til stuðnings 
þeiixi íullyrðingu birti Aíþjóðagjaldeyrissjóðurinn töflu með lista af löndum og hreinni erlendri 
skuldastöðu þeirra. Athyglisvert er að líta á þennan lista og uppfæra stöðu íslands miðað við 
nýjasta mat Seðlabankans.

T afla  1. Hreinar erlendar skuldir nokkra landa

Hreinar erlendar skuldir

Ástralía 49%
Rúmenía 50%

Grikkland 72%
Króatía 73%
Nýja Sjáland 75%
Spánn 76%

Lettland 76%
ísland 91%
Portugal 92%
Ungverjaland 92%

Það verður að teljast nokkuð athyglisvert að sérfræðingar Seðiabankans vísi í þennan lista sem 
rökstuðning fyrir því að ekki þurfí að hafa áhyggjur af hreinum erlendum skuldum íslensku 
þjóðarinnar. Okkur fínnst listinn frekar benda til hins gagnstæða. Þar má fínna Grikkland sem 
hefur mjög lítið lánstraust en minni hreinar erlendar skuldir en ísland. Efhahagsástandið í 
Lettlandi er mjög slæmt en skuldastaðan betri en íslands. Ungverjar hafa þurft að fá mikla 
aðstoð frá Alþjóðagjaldeyrisjóðnum og Evrópusambandinu. Lánshæfísmat Portúgals hefur farið 
lækkandi. í heildina litið er staða íslands á þessum lista ekki til að auka traust á stöðu íslands.

Flestir álitsgjafar sem hafa tjáð sig um skuldastöðu þjóðarinnar og áhrif hennar, á síðustu 
mánuðum, hafa gert ráð fyrir að hreinar skuldir þjóðarbúsins séu miklu lægri mati IFS greiningar 
og nýjustu tölur Seðlabankans. Sumir þeirra hafa fullyrt að hreinar skuldir þjóðarbúsins væri

2 Sjá bls. 8 í fyrstu endurskoðun Alþjóðagjaldeyrissjóðsms
3 George Papandreou, forsæíisráðherra Grikklands dró reyndar úr vandamálum Grikklands og lýsti því yfir að 
Grikkland væri ekki næsta ísland (sjá Morgunblaðið 14. Desember 2009).
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ekki meiri en margra annarra þjóða. Mat Seðlabankans á hreinum erlendum skuldum hefur 
hækkað og er orðið sambærilegt við mat IFS greiningar frá 10. desember 2009.

Ofangreindur listi ætti að gefa tilefhi til áhyggja af skuldastöðu þjóðarinnar. Þó er varasamt að 
taka afstöðu til efhahagsástands landa og framtíðarhorfa eingöngu út frá samanburði á hreinum 
erlendum skuldum. Líta þarf á hvert land fyrir sig og meta helstu áhættuþætti þess. Einnig þarf 
að taka tillit til efiiahagsástands heimsins. Til dæmis hefur efnahagsástand í heimum áhrif á 
heimsmarkaðsverð á helstu útflutningsvörum fslands (ál og sjávarafurðum) og flölda ferðamanna 
sem koma til ísland. Efnahagsþróun í heiminum mun hafa áhrif á efnáhagsþróun á íslandi.

Greining Alþjóðagjaldeyrisjóðsins á skuldaþoli íslands sem kom fram í fyrstu endurskoðun 
byggist á gögnum sem nú eru úrelt Aðferðin byggist á að athuga áhrif frávika frá spám á 
greiðslugetu þjóðarinnar út frá ákveðnum stöðluðum aðferðum. Þessar aðferðir virðast vera þær 
sömu fyrir öll lönd. Við fjöllum nánar um áhættugremingu Alþjóðagjaldeyrisjóðsins í næst 
síðasta kafla skýrslunnar.

í þessari skýrslu munum við fjalla um gengisáhættu Icesave samningsins sem íslensk stjómvöld 
gerðu við hollensk og bresk stjómvöld. Við greinum áhrif fyrirvarana á greiðsluskyldu ríkisins. 
Lánin bera fasta 5,55% vexti. Við berum saman kjör og kosti fastra og fljótandi vaxta. Við 
fjöllum um og metum áhættuþætti sem áhrif hafa á greiðslugetu þjóðarinnar.

Varfærið mat á óvissuþáttum gefur mat á líkum á verulegum greiðsluerfiðleikum (greiðslufalli) 
séu 10%. Niðurstaða okkar er að það mun reyna á fyrirvaranna í viðaukum. Við gerðum ^órar 
sviðsmyndir og í öllum sviðsmyndum eru afborganir af Icesave hærri en sem nemur 6% af 
aukningu vergrar landsframleiðslu fyrstu ár greiðslutímans.



2. Icesave samningur
Samningur milli samninganefhda isienskra stjómvalda annars vegar og breskra og hoiienskra 
stjómvaida hins vegar var undirritaður 5. júní 2009. Samningurinn og viðaukar tóku gildi með 
lögum númer 96/2009.

Bresk og hollensk stjómvöid samþykktu ekki viðaukana sem fyigdu ofangreindum lögum. Fyrir 
Alþingi Íiggur nú frumvarp um breytingar á lögum 96/2009 sem tekur tii breytinga á viðaukum 
sem Alþingi samþykkti sem iög 96/2009. Við munum nú iýsa lausiega efriahagslegum atriðum 
samninganna og breyttum viðaukum samkvæmt frumvarpi sem lýst er í þingskjali 76 mál 76. 
Nánari lýsingar má finna í þingskjalinu.

Tii að standa skii á lágmarkstryggingu vegna innistæða sparifláreigenda í Landsbankanum í 
Bretiandi og Hoilandi tók ríkissjóður ián að Qárhæð 2.350 milljónir punda og 1.329 milljóna 
evra frá Bretum og Hollendingum. Lánið ber 5,55% vexti og reiknast vextir frá og með 1. janúar 
2009.

Á móti skuldinni á Tryggingasjóður innstæðueigenda og fjárfesta (innlánstryggingasjóður) kröfu 
í þrotabú Gamla Landsbankans. Allar kröfur í þrotabú Gamla Landsbankans voru umreiknaðar 
yfir í íslenskar krónur miðað við gengi gjaldmiðla 22. apríl 2009. Kröfur innlánstryggingasjóðs 
nema 674 milljörðum króna. Þessi krónutala helst óbreytt þó að gengi punds og evru kunni að 
breytast og þar með verðmæti þrotabúsins í íslenskum krónum.

KrÖfumar eða a.m.k. hluta þeirra fær innlánstryggingasjóður greiddar yfir 7 ára tímabil. 
Hugsanlegt er að Landsbankinn eigi einhverjar eignir eftir 7 ár samkvæmt endurskoðaðri áætlun 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins en gert er ráð fyrír að langstærsti hluti eigna bankans hafi þá gengið 
upp í kröfur.

Þann 5. júní 2016 verður eftirstandandi skuld við Breta og Hollendinga skipt i 32 afborganir af 
höfuðstól sem greiðast ásamt vöxtum ársfjórðungslega fram að 5. júní 2024. Tii að auðvelda 
greiðslur af Icesave skuldinni voru settir fyrirvarar um hámarksgreiðsluskyldu á hverjum tíma. 
Fyrirvaramir tengja greiðsluskyldu ríkisins við þróun efnahagsmála á íslandi. Áhrif þeirra 
verður greind í kafla hér á eftir. Fyrirvaramir geta leitt til þess að ekki verði búið að greiða alla 
Icsave skuldina 2024. f þeim tilfellum framlengist lánasamningurinn sjálfkrafa um 5 ár í senn.
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3. Gengisáhætta Icesave samningsins

Kröfiir itmistæðutryggingarsjóðs voru settar fram í íslenskum krónum miðað við gengi 
krónunnar þann 22. apríl. í því felst að Innlánstryggingarsjóður fær að hámarki 674 milljarða 
króna óháð gengisþróun íslensku krónunnar. Skuldir vegna Icesave samningsins eru hins vegar í 
pundum og evrum. Þann 18. desember stóð lán vegna Icesave samningsins í 768,3 milljörðum 
króna. Gjaldeyrisáhætta íslenska ríkisins eykst með því að festa hámarks endurheimtur úr 
þrotabúi Landsbanks í íslenskum krónum. Á meðan ekki næst að greiða allar forgangskröfur ætti 
veiking krónunnar að hafa þau áhrif að hærra hlutfall af kröfum Innistæðutryggingarsjöðs fæst 
greitt. Þegar endurheimtur ná 100% leiðir frekari veiking krónunnar til þess að lán vegna 
Icesave hækka, en eignimar ekki. Þessi gjaldeyrisáhætta virðist ekki hafa orðið mönnum ljös 
fyrr en á haustmánuðum. Ekki var gert ráð fyrir gjaldeyrisáhættu í mati Seðlabankans á Icesave 
samningnum sem birt var júní 2009. Nú er ljóst að þröun íslensku krónunnar er einn af 
aðaláhættuþáttum Icesave samningsins.

Frá 22. apríl hefur gengi krónunnar veikst. Miðað við gengi punds og evru þann 18. desember 
hefur Icesave hækkað um 55,3 milljarða kr. vegna gengislækkunar. f gegnum árin hefur 
gengisvísitala krönunnar stundum sveiflast um tugi prósenta milli ára. Gengisvísitala krónunnar 
er karfa nokkurra gjaldmiðla og eru sveiflur í krónunni gagnvart einstökum gjaldmiðlum mun 
meiri en gagnvart gengiskörfunni.

Á mynd 1 má sjá skuld vegna Icesave í byrjun árs 2016 miðað við mismunandi þróun íslensku 
krónunnar og 90% endurheimtur. f sumar var gert ráð fyrir að 26% af endurheimtum myndu 
nást á árunum 2009 til 2010. Nú er ekki gert ráð fyrir að neitt endurheimtist fyrr en árið 2011 
vegna mála sem eiga eftir að fara fyrir dórastóla4. Þetta leiðir til þess að kostnaður vegna Icesave 
eykst og einnig gjaldeyrisáhætta samningsins.

Sjá má að ef nafhgengi krónunnar veikist að meðaltali um 6% á ári eða um 31% frá 1. janúar 
2009 til 1 janúar 2016, mun eftirstöðvar skulda vegna Icesave standa í 707 milljörðum í lok 
tímabilsins. Hins vegar, ef gengi krónunnar styrkist uin 5% á ári mun skuldin standa í 171 
milljörðum króna.

4 Sjá minnisblað SI-58722 frá Seðlabanka íslands frá 18. Desember 2009
7



Myad 1: Skuld vegna Icesave miðað mismunandi þróun gengis

5%  4% 3%  2%  ?% 0%  - 1% -2%  -3% - 4%  -5%  -6%  -7%  -8%  -9%  - 10%
Áfleg genglsbreytlfig

Á mynd 2 má sjá áhrif mismunandi endurheimta (70% og 100%) á skuld vegna Icesave- 
samnings eftir 6 ár. Benda má á að bæði litlar endurheimtur og mikil veiking gengis er ólíkleg. 
Að sama skapi er mikil gengisstyrking og íullar endurheimtur ólíklegar. Miðað við núverandi 
gengi og mat á eignum er endurheimtuhlutfallið í kringum 90% Þannig munu fullar 
endurheimtur forgangskrafiia líklega fást ef gengi krónu veikist lítillega frá því sem nú er. Þótt 
að endurheimtur aukist dregst kostnaður ekki saman. Þvert á móti mun kostnaður vegna Icesave 
samnings aukast.

M ynd 2: Skuld vegna Icesave miðað við mismunandi endurheimtur og gengisbreytingar

Árleg gengtsbreytfng
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3*1« Þróun króminnar
Eins og kom íram í síðasta kafla, fer kostnaður Icesave mikið eftir þróun gengis krónunnar. 
Naftigengi krónunnar gagnvart pundi og evru ræðst að miklu leyti af verðbólgu á íslandi, 
Bretlandi og á Evrusvæðinu. Ef raungengi helst óbreytt, endurspegla naftigengisbreytingar 
hlutfall verðbólgu í mismunandi löndum. Ef raungengi krónunnar gagnvart pundi er stöðugt 
breytist nafhgengi krónunnar í samræmi við verðbólgu í Bretlandi og á íslandi (sjá nánar 
viðauka).

Mynd 3 sýnir raungengi íslensku krónunnar frá 1980. Eins og grafíð sýnir er raungengi 
krónunnar lágt miðað við söguleg gögn. Áætlanir um mikinn afgang af vöruskiptum ganga 
líklega ekki eftir, nema raungengið verði áfram lágt. Ef að raungengið styrkist verða erlendar 
vömr hlutfallslega ódýrari sem leiðir til þess að íslendingar kaupa meira af erlendum vörum.

M yiid 3: Raungengi krónu
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4. Áhrif efnahagslegra fyrirvara Icesave samnings

í fyrirvörum Icesave samnings er ákvæði um lágmarksgreiðslur sem íslendingar þurfa að inna af 
hendi á árunum 2016-2024. Greiðslan er jöfn 6% af vexti landsframleiðslu mældri frá 2008 til 
greiðsluárs. Vöxtur landsframleiðslu er mældur í pundum fyrir viðmið hámarksgreiðslu til Breta 
en mældur í evrum fyrir viðmið hámarksgreiðslu til Hollendinga. Vöxtur landsframleiðslu mæld 
í erlendum gjaldeyri er ekki það sama og það sem hagfræðingar almennt kalla hagvöxt. 
Hagvöxtur er yfirleitt skilgreindur sem vöxtur landsframleiðslu á föstu verðlagi. Það má því 
segja að hagvöxtur landa mæli raunvöxt, þ.e.a.s. vöxt landsframleiðslu umfram verðbólgu. Eins 
og sýnt er í viðauka þá er vöxtur landsframleiðslu mældur í pundum jafn og hagvexti á Islandi að 
viðbættri verðbólga í Bretlandi, ef raungengið er óbreytt.

Mynd 4 sýnir uppsafhaða hagvaxtaraukningu á íslandi frá 1981 og uppsafiiaðan vöxt 
landsframleiðslu mældan í pundum og evrum. Fyrir tímabil áður en evran var tekin upp 
notuðum við þýsk mörk í útreikningi á verðbólgu. Myndin sýnir að vöxtur landsframleiðslu í 
pundum er mun meiri en hagvöxtur yfir tímabilið 1981 til 2008, Skýrist það af því að 
verðbólgan hefur verið jákvæð í Bretlandi yfir þetta tímabil. Vöxtur landsframleiðslu í pundum 
hefur verið meiri en vöxtur landsframleiðslu í evrum (mörkum) sem kemur ekki á óvart, því 
verðbólgan var hærri í Bretlandi en á evrusvæðinu (Þýskalandi) yfir tímabilið.

M ynd 4 Raunaukning landsframleiðslu í íslenskum krónum, pundum og evrum

“^-~"R aunaukning iandsframleiðslu í ISK (1981=100)
...Raunaukning landsframleíðslu í GBP /1981=100)

...— Raunaukning landsframielðsla IEUR (1981=100)
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Vöxtur landsframleiðslu í erlendum myntum og gengisþróun krónunnar er háð verðbólgu á 
Islandi í samanburði við útlönd. Mynd 5 sýnir verðbólgu á íslandi, Bretlandi og á Evrusvæðinu 
frá 1991 til 2009. Mest af tímabilinu var verðbólga á íslandi hærri en í Bretalandi og á 
evrusvæðinu. Miklu meiri sveiflur hafa einnig verið í verðbólgu á íslandi. Athygli vekur hve 
stöðug verðbólgan hefur verið í Bretlandi og á Evrusvæðinu og nálægt verðbólgumarkmiðum 
þessara landa (2,5% og 2%). Einnig er eftirtektarvert hvað verðbólgan er lág í Bretlandi og á 
Evrusvæðinu um þessar mundir.

Ef nafngengi krónunnar helst stöðugt og verðbólga á íslandi verður hærri en í útlöndum, mun 
raungengi krónunnar styrkjast. Raungengið gæti einnig styrkst í gegnum nafhgengið án þess að 
verðbólga aukist. E f á hinn bóginn raungengið helst stöðugt og verðbólga á íslandi verður hærri 
en í útlöndum, mun nafhgengi krónunnar veikjast. Veikingin hefur í för með sér að skuldir 
vegna Icesave aukasl

M ynd 5. Verðbólga á Ísíand, Bretlandi og evrusvæðinu

........................................................................ ................................................ ..................................................................... 14%

........ Bretland Evrusvæðl — *• fsland

Mynd 5 sýnir að síðustu 18 ár hefur verðbólga yfirleitt verið hærri á íslandi en í Bretlandi og í 
Evrulöndunum. Munurinn er sérstaklega hár 2009, en mun vonandi minnka þegar öll áhrif 
gengisveikingar krónunnar 2008-2009 verða komin fram. Væntingar eru einnig um að verðbólga 
í Bretalandi og á evrusvæðinu mun aukast eitthvað á næstu árum. í ljósi sögunnar verður samt 
að teljast frekar liklegt að verðbólga verði hærra á íslandi en í Bretlandi og á evrusvæðinu á 
næstu 7 árum.

11



5. Áhrif fyrirvara á greiðsluskyldu

5.1. Mikfl lækkun landsframleiðslu í erlendri mynt milli 2008 og 2009
Viðaukar um greiðsluhámark hafa veruleg áhrif á greiðsluskyldu vegna Icesave-samningsins 
samkvæmt okkar útreikningum. Viðaukamir gera ráð fyrir að greiðsiuhámark miðist við 6% af 
samanlagðri vexti landsframleiðslu á íslandi frá 2008 fram að greiðsluári. Vöxtur 
landsframleiðslu er mældur í pundum og evrum í samræmi við hlutfall skuldbindingarinnar í 
umræddum myntum. Miðað er við landsframleiðslu íslands frá árinu 2008 mælda í evrum annars 
vegar og í pundum hins vegar. Samkvæmt hollenska viðaukasamningnum var landsframleiðslan 
á íslandi 11,495 milljarðar evra sem jafngildir 1.982 milljörðum króna á meðalgengi ársins 
2009. í breska viðaukasamningnum er miðað við 9,194 milljarða pusda sem jafngildir um 
1.780 milljörðum króna á gengi ársins 2009, Miðað við hlutfallslega kröfu þessara tveggja 
þjóða er því viðmiðunar landsframleiðslan sem miðað er við 1.847 milljarðar króna. Spár fyrir 
um landsframleiðslu 2009 hljóða upp á um 1.470 milljarða króna. Landsframleiðslan hefur því 
dregist saman um rúmlega 20% í pundum og evrum. Þrátt fyrir kröftugan hagvöxt hér á næstu 
árum tekur tíma að vinna upp fall vergrar landsframleiðslu í erlendri mynt á milli áranna, ef 
gengi krónunnar styrkist ekki. Þetta ákvæði mun því veita ríkissjóði ákveðið skjól og lækka 
greiðsluskyldu.

5.2. Það mun að öllum líkindum reyna á fyrirvara
Tii að meta áhrif fyrirvara höfiim við sett upp fjórar sviðsmyndir. í öllum sviðsmyndum er gert 
ráð fyrir 90% endurheimtum af Icesave-samningnum. Niðurstaða allra sviðsmyndanna er að það 
muni reyna á fyrirvaranna. í öllum sviðsmyndum eru afborganir af Icesave hærri en sem nemur 
6% af aukningu vergrar landsframleiðsiu fyrstu ár greiðslutímans.

Sviðsmyíidiruar eru eftírfarandi:

Sviðsmynd 1.

1. Verðbólga á fslandi og í Bretlandi 2,5%.
2. Raungegni óbreytt,
3. Naftigengi óbreytt (afleiðing af 1 og 2)
4. Hagvöxtur 2,5% á íslandi
5. Vöxtur VLF í GBP 5%
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Sviðsmynd 2.

1. Verðbólga á íslandi 5% og 2,5% í Bretlandi
2 Raungengi óbreytt
3 Nafngengi veikist 2,5% (afleiðing af 1 og 2)
4 Hagvöxtur 2,5% á íslandi
5 Vöxtur VLF í GBP 5%

Sviðsmynd 3:

1. Verðbólga á íslandi 5% og 1,5% í Bretlandi
2. Raungengi óbreytt
3. Nafhgengi veikist um 3,5%
4. Hagvöxtur 1% á íslandi
5. Vöxtur VLF í GBP 4,5%

Sviðsmynd 4:

1. Verðbólga á íslandi 2% og 2,5% í Bretlandi
2. Raungengi styrkist 1,5%
3. Nafiigengi styrking 2% (aíleiðing af 1 og 2)
4. Hagvöxtur 2,5% á íslandi
5. Vöxtur VLF í GBP 2,5%

í sviðsmyndum 1 til 3 gerum við ráð fyrir að raungengi krónunnar haldist stöðugt og að 
vöxtur landsframleiðslu mældur í pundum sé hærri en hagvöxtur í krónum sem nemur 
verðbólgu i Bretlandi. (sjá viðauka). Sömuleiðis setur forsenda um fast raungengi þær 
skorður að mismunur á verðbólgu milli landa kemur fram í veikingu þess gjaldmiðils sem 
hefur hærri verðbólgu. Út frá sögulegri reynslu má búast við að verðbólga hér verði hærri en 
í Bretlandi og Hollandi og að gengi krónunnar veikist. Gert er ráð fyrir gengisveikingu í 
sviðsmynd 2 og 3, óbreyttu gengi í sviðsmynd 1 og gengisstyrkingu í sviðsmynd 4. Við 
gerum ráð fyrir 2,5% hagvexti sem er svipaður meðalhagvexti síðustu 40 ára, i ölium 
sviðsmyndum nema sviðsmynd 3 þar sem við gerum ráð fyrir 1% hagvexti.
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M ynd 6: Afborgun Icesave-samningsins með og án fyrirvara

......... . Sviðsm ynd 1: Ó bre yttge ng i, VLF vöxtxirí G B P 5 %  .......-Sviðsm ynd 2: ^/S ^gengisveik ing, VLF f6 B P 5 %

............. Svlðsmynd 3 :3,5%gengisveiking, VLF í G8P 2,5% ™™™™"Sviðsmynd 4 :2 %  gengisstyrking, VLF í G BP4,S%
* ~ 'Sviðsm ynd 1: Án viðauka -  -  -  ‘ Sviðsmyncf 2t Án viSauka
-  -  -  ‘ Sviðsmynd 3: Án viðauka " ~ " ‘ Sviðsmynd 4: Án viðauka

Á mynd 6 hér að ofan má sjá afborgun Icesave-samningsins miðað mismunandi forsendur 
sviðsmynda. Brotalínur sýna greiðslur af Icesave-samningi miðað við að ekki verði notast við 
greiðslureglu fyrirvara, Þá yrði greiðslubyrðin mest árið 2017, eins og sést af mynd 6, og verður 
2,3%-5,l% af vergrí landsframleiðslu á verðlagi ársins 2009. Það jafhgildir 34 milljörðum kr. 
upp í 75 milljarða kr. Framgreind fjárhæð bætist svo við aðra greiðslur annarra lána.

Nær öhætt er að fuílyrða að greiðslubyrði í sviðmynd 2 og 3 sem koma verst út yrðu þjóðinni 
ofviða, ef ekki kæmi til greiðslureglu viðauka og ekki væri hægt að endurfjármagna samninginn. 
Afborganir eru annars vegar 3,8% og 5,1% af VLF sem jafiigildir 55 og 75 milljörðum kr. 
Greiðsluregla lækkar greiðslubyrðina niður í 1,0% til 2,5% af VLF. Hins vegar lengist í 
afborgunartíma Icesave-samningsins verulega við greiðslureglu og yrði ekki lokið að greiða 
samninginn niður fyrr en 2046 í verstu sviðsmyndinni en 2028 í þeirri bestu. Sviðsmynd 3 sem 
kemur verst út gerir ráð fyrir lágum hagvexti eða 1% sem er nokkuð undir meðalhagvexti síðustu 
áratuga. í  sviðsmynd 2 er gert ráð fyrir 2,5% hagvexti og 2,5% árlegri gengisveikingu.
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í sviðmynd 4 þar sem við gerum ráð fyrir að gengisstyrkingu og 2,5% hagvexti væri 
greiðslubyrðin mun léttbærari og greiðslubyrðin færi hæst í 2,3% af VLF án greiðslureglu 
viðauka og 1,6% af VLF með greiðslureglu viðauka.

M ynd 7; Höfuðstöll Icesave-samnings m.v. greiðslureglu og mismunandi sviðsmyndir

M inni vöxtur VLF

 .......1 Sviðsrnynd l:Óbreyttgengi, 5%VLF íGBP 5%   Sviðsmynd 2:2,5% gengisveíking, VLFIGBP 5%

  Sviðsmynd 3:3,5% gengisveiking, VLF í GBP 2,5% Sviðsmynd 4 :2 %  gengisstyrking, VLF í GBP 4,5%

5,3. Vöxtur vergrar landsíramleiðslu lykilþáttur
Á mynd 7 má sjá afborgun þess hluta höfuðstóls Icesave-samningsins sem er í pundum, miðað 
við mismunandi forsendur sviðsmynda og reiknireglu viðauka. Sú breyta sem skiptir mestu máli 
varðandi greiðsluskyldu og hversu lengi það tekur að greiða niður Icesave-samninginn er 
íramtíðar hagvöxtur. Eftir því sem vöxturinn er minni því lengri tíma mun taka að greiða niður 
Icesave-samninginn. Það er kostur að hagvöxtur hafi áhrif á greiðsluskyldu því hann hefur 
auðvitað áhrif á greiðslugetu. Auknar skuldir þjóðarbúsins gætu haft áhrif á hagvöxt. Ástæðan 
er að miklar erlendar skuldir þjóðarbúsins leiða til þess að hærri hluti af landsframleiðslunni fer í 
að borga skuldir. Þetta getur leitt til samdráttar í fjárfestingu og þar með til lægri hagvaxtar.
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5.4. Greiðsluregla viðauka hefur áhrif á sjálfbærni skuída
Þar sem að viðaukamir draga úr greiðsluskyldu geta þeir haft umtalsverð áhrif á vöxt skulda. Á 
mynd 8 má sjá getu til að greiða niður erlend lán. Gjaldeyristekjur munu ekki nægja til að greiða 
niður erlend lán fyrstu ár eftir að afborganir Icesave-samningsins hefjast og mun erlend 
skuldastaða fara vaxandi þrátt fyrir að allar gjaldeyristekjur séu nýttar til að greiða af erlendum 
lánum. Á mynd 9 er sama sviðsmynd með sömu forsendum en afborganir af Icesave fara hins 
vegar eftir greiðslureglu viðauka. í  þessu tilfelli munu gjaldeyristekjur nægja til að greiða niður 
erlendar skuldir. í þessum báðum sviðsmyndum er gert ráð fyrir að endurheimtur af Icesave séu 
90%, að afgangur af vöruskipta-og þjónustujöfhuði vaxi um 2%, vextir á erlendum skuldum séu 
4,5% og árleg ávöxtun á erlendum hlutabréfum sé 7%. Frekari upplýsingar um forsendumar má 
finna í „Skuldastaða íslensku þjóðarinnar, staða og horfur” sem IFS greining gaf út þann 10. 
desember síðastliðinn.

Mynd 8: Afgangur af gjaldeyristekjum til niðurgreiðslu erlendra lána, án greiðslureglu

130.000 kr. -

80.000 kr. -

30.000 kr. '

-20.000 kr.

-70.000 fcr. J

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

■  Vöruskipta-og þjónustujöfnur að frádregnum hagnaðr greidtíum tií erlendra aðiia 
S  Vaxtagjöid að fródregnum vaxtatekjum og tekjum af erlendri verðbréfaetgn 
KGjafdeyristekjurti! nfðurgreiðsiu erlendra lána
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M ynd 9: Afgangur af gjaldeyristekjum til niðurgreiðslu erlendra lána, með greiðslureglu

180.000 kr.

130.000 kr.

80.000 kr,

30.000 kr.

-20.000 kr. J

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

■  Vöruskipta-ogþjónustuiöfnuraðfrádregnum  hagrtaði greiddum til erlendra aðila 
S  Vaxtagjöld að frádregnum vaxtatekjum og tekjum af erlendrl verðbréfaeign
■  Gjaldeyristekjurtil nlðurgreiðsSu erlendra lána
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6. Efnahaglegir óvissuþættir

Mestu eíhahagslegri óvissu hvað varðar greiðslugetu þjóðarinnar má skipta í tvennt. í fyrsta lagi 
óvissu um vöxt landsframleiðslu, þ.e.a.s. hagvöxt. Því meira sem við getum framleitt því 
auðveldara verður að borga ákveðnar upphæðir í vexti og afborganir af erlendum lánum. Hér er 
einn helst óvissuþátturinn hvort að mikil erlend skuldsetning muni draga úr hagvexti.

í öðru lagi þurfum við að geta skapað gjaldeyri til að standa skil á erlendum lánum, Til þess 
þurfum við að framleiða meira af vörum (eða þjónustu) sem við getum flutt út eða geta komið í 
stað innflutnings (e. tradable goods). Ávöxtun af erlendum eignum getur einnig hjálpað til við 
að greiða vexti og afborganir af erlendum lánum.

6.1. Vöxtur landsframleiðslu

Vöxtur landsframleiðslu ræðst af stórum hluta af fjárfestingu. Hugsanlega má einnig auka 
landsframleiðslu með aukinni framleiðni vinnuafls eða með því að fjölga vinnandi fólki. Til að 
auka landsframleiðslu á næstu árum þarf fjárfesting að aukast. Fjárfesting getur bæði verið 
innlend og erlend. Skuldsetning ríkisins, fyrirtækja og heimila hafa aukist mjög mikið í kjölfar 
bankahrunsins. Þessi aukna skuldabyrði gæti dregið úr hagvexti á næstu árum. Mikið áf 
rannsóknum hafa reynt að meta áhrif mikillar erlendrar skuldsetningu á hagvöxt. Rannsóknimar 
benda til þess að mikil skuldsetning geti haft áhrif á hagvöxt, fyrst og fremst vegna áhrifa 
skuldsetningar á flárfestingu. Þetta á sérstaklega við, ef ekki er mikið um erlenda fjárfestingu. í 
spá Seðlabankans er gert ráð fyrir að hagvöxtur verði jákvæður árið 2011 og fari fljótt í 2,5%. í 
fínnsku kreppunni á tíunda áratugnum var hagvöxtur neikvæður í fjögur ár. í mörgum 
bankakreppum hefiir hagvöxtur orðið jákvæður eftír 1-2 ár. Til þess verður þó að líta að engin 
bankakreppa hefur verið jafh stór og sú íslenska né aukið skuldir rikisjóðs jafn mikið. 
Hagvaxtarspá Seðlabankans er sú spá sem við vonumst eftir að rætist, ef allt fer á besta veg.

Lækkun raungengis hefur að öðru óbreyttu jákvæð áhrif á fjárfestingar. Þegar raungengi lækkar, 
bætist samkeppnisstaða íslensk iðnaðar sem leiðir til aukinnar flárfestingar. Áhrifin fara að 
sjálfsögðu eftir væntingum um framtíðar breytingar á raungengi. Ef búist er við mikilli styrkingu 
raungengis munu fáir ráðast út í framkvæmdir vegna lágs raungengi. Það mun hins vegar taka 
nokkum tíma fyrir slíkar framkvæmdir að skila auknum tekjum og útflutningi. Á mynd 10 má 
sjá að útflutningsverðmæti annarra vara en ál og sjávarafurða (að flugvélum undanskildum) hefur 
sveiflast frá 15% til 20% sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Innflutningur á



fj árfestingarvöram hefur hrapað og vísbendingar eru um að skuldastaða heimila og fyrirtækja 
hafi áhrif á fjárfestingar.

6.2. Afgangwr af vöruskiptum
Gengi krónunnar hefur lækkað um meira en 40% frá 2008 og gjaldeyrishöf hafa verið á íslandi 
frá hruni. í kjölfar hruns íslenska bankakerfisins í október 2009 hafa skuldir ríkissjóðs og 
heimila aukist mjög mikið. Erlendar skuldir þjóðarbúsins og ríkisins eru mjög háar. Innflæði af 
gjaldeyri vegna fjárfestingar útlendinga verður líklega minna á næstu árum en á árunum fyrir 
hrun. íslendingar munu því þurfa að láta hærra hlutfall af því sem þeir framleiða á íslandi ganga 
upp í vaxtagreiðslur og afborganir á erlendum lánum.

Landsframleiðslu má ráðstafa á nokkra vegu. Hluti fer í einkaneyslu, hluti í fjárfestingar til að 
auka framleiðslu í framtíðinni, hluti í samneyslu (útgjöld ríkisins) og hluti er flutt er út og hluti er 
notaður til að kaupa vörur frá útlöndum. Hlutfall afborganna erlendra lána af landsframleiðslu 
segir ekki alla söguna, því mikið af því sem við framleiðum er einungis hægt að nota á íslandi en 
ekki selja útlendingum. Til að geta borgað hærra hlutfalí af landsframleiðslu í vexti af erlendum 
lánum þurfum við að breyta hvemig við ráðstöfum innlendri framleiðslu, Við þurfum að flytja 
meira af landsframleiðslunni út eða að flytja minna inn.

Samanburður á fyrstu níu mánuðum ársins 2008 og 2009 sýnir að innflutningur hefur dregist 
saman um 46,5% á föstu gengi5. Útflutningur hefur einnig dregist saman um 32%. Þar sem 
innflutningur hefur dregist saman meira en útflutningur hefur afgangur af vöruskiptum aukist 
Vegna mikils samdráttar í útflutningi hefur afgangurinn samt ekki aukist jafh mikið og vonir 
stóðu til um. Vegna mikilíar lækkunar í verði á sjávarafurðum og áli þá hefur hlutfall verðmætis 
annarra útflutnings aukist hlutfallslega6. Aukning á útflutningi á Öðrum vörum jókst hiutfallslega 
úr 18,1% í 20,4%, vegna þess að útflutningsverðmæti sjávarafurða og áls minnkaði meira en 
annarra vara. Útfiutningur á öðrum vörum hefur þó dregist saman um tæp 30% á föstu gengi. 
Við höfum því ekki enn séð aukningu á útflutningi á öðrum vörum vegna lægra raungengis. 
Vonir standa til að útflutningur aukist á næstu árum vegna aukins útflutnings á öðrum vörum en 
áli og sjávarútveg. Sú aukning mun þó líklega ekki gerast mjög hratt. Það tekur tíma fyrir nýjar 
útflutningsgreinar að vaxa. Spár AGS og Seðlabankans fyrir afgang af viðskiptum við útlönd 
gera ráð fyrir að útflutningur annarra vara en áls og físks aukist mikið. Það er okkar mat að það 
sé ólíklegt að slíkt gerist jafnhratt og AGS og Seðlabankinn virðast gera ráð fyrir. Að minnsta 
kosti eru umtalsverðar líkur á að aukning á útflutningi gerist mun hægar.

5 Miðað var við gengisvísitöluna. Ef miðað er við innflutnmgsvog er hlutfallið aðeins Iægra.
6 í þessum samanburði slepptum við útflutningi á flugvélum sem sura árin hefur verið nokkuð hátt hlutfall af 
útflutningi „annarra vara“.
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Innflutningur dregst væntanlega ekki mikið saman írá þvi sem nú er, nema gengi krónunnar 
veikist enn frekar. Er það vegna þess að til þess að fólk kaupi enn minna af erlendum vörum 
þurfa híutfallsleg verð þeirra að hækka, þ.e.a.s. vörumar verða að verða dýrari í samanburði við 
innlendar vörar.

Stóra spumingin í sambandi við hagvöxt á næstu árum er hvort að aukin skuldsetning muni draga 
úr hagvexti. Samkvæmt kenningum geta miklar erlendar skuldir dregið úr hagvexti í gegnum 
áhrif á minnkandi fjárfestingar. Lækkun raungengis ætti hins vegar að hvetja til fjárfestinga. En 
lækkun raungengis og raunlauna gæti hins vegar einnig leitt til þess að hluti af vinnuafli leyti að 
atvinnu erlendis.

M ynd 10  Útflutningur annarra vara og raungengi

Útflutningur á öðrumvörum — — Raungengi

Stærstu útflutningsgreinar íslands eru ál og sjávarafurðir. Um 82% af útflutningi samanstóð af 
þessum greinum fyrstu níu mánuði 2009. Verðbreytingar eða magnbreytingar á útflutningi á 
þessum vörum hefitr mikil áhrif á verðmæti útflutnings.
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6*3» Útflutnmgur á sjávarafurðum
Helstu fískistofhar í íslenskri landhelgi eru fullnýttir. Þetta sést þegar úthlutaður kvóti í helstu 
tegundum er borinn saman við veiðiráðgjöf Hafró. Síðustu ár og áratugi hafa umsvif í 
sjávarútvegi sveiflast talsvert á milli ára. Það skýrist af aflabrögðum og breytingum á 
afurðaverði en einnig af umhverfisbreytingum, t.d. breytingum á hitastigi sjávar. Loks hafa 
gengissveiflur mikil áhrif á afkomu í sjávarútvegi. Mikilvægasta einstaka fiskitegundin, 
þorskurinn, er í lægð um þessar mundir og síðustu árin hefur kvótinn verið mun minni en hann 
var á fyrri árum. Á móti kemur að veiðar á öðrum tegundum hafa aukist og því hafa tekjur af 
sjávarútvegi sveiflast minna en ætla mætti. Til að mynda veiðist nú makríll í meira mæli en 
verið hefur.

6Æ Á 1
Álframleiðsla hófst á íslandi árið 1969 og fram til ársins 1995 var árlegur útflutningur á áli um 
100 þús. tonn. Nú er framleiðslugeta áliðnaðarins á íslandi um 800 þús. tonn. Til samanburðar 
eru framleidd 40 milljónir tonna á heimsvísu.

Þrjú álver eru starfrækt á íslandi:
1) Alcoa Fjarðaál 346.000 tonna álver á Reyðarfirði
2) Norðurál 260.000 tonna álver á Grundartanga
3) Alcan á íslandi 188.000 tonna álver í Straumsvík

Fletrl álver á teikniborðinu

Á næstu árum er líklegt að álframleiðsla muni aukast enn frekar. Óljóst er þó um tímasetningar 
og umfang framleiðsluaukningar. Norðurál hefur hafíð byggingu á álveri í Helguvík þar sem 
fyrirtækið vill byggja álver í górum 90.000 tonna áföngum. Undirbúningur í Helguvík er langt 
kominn en þó eru enn lausir endar varðandi lagningu á rafmagnslínum og einnig varðandi 
orkuöflun fyrir verkeMð í heild. Alcan fyrirhugar 40.000 tonna framleiðsluaukningu í 
Straumsvík, óljóst er um tímasetningar og hvort verður af verkefninu. Loks viimur Alcoa nú að 
hagkvæmniathugun á byggingu 250-346 þús. tonna álvers á Bakka við Húsavík. Þar er enn 
ósvarað hversu mikil orka er til staðar fyrir slíkan iðnað. Talverð óvissa er því enn um verkefhið 
áBakka.

Helguvík komin lengst

Norðurál stefhir að 360 þús. tonna álveri í Helguvík sem rísa mun í flórum áföngum. Stefna 
Norðuráls er að gangsetning á fyrsta áfanga verði síðla árs 2011 en að álverið verði fullbúið árið 
2016. Á rekstrartíma er gert ráð fyrir um 600 störfum i álverinu fullgerðu. Áætlað er að ríflega 
4.000 ársverk þurfi við byggingu álversins. Álver í Helguvík er talið þurfa 625 MW þegar það er 
komið í fulla stærð. Líklegast er að orkuöflun vegna álversins komi frá virkjunum á Reykjanesi,
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Hellisheiði og í Þjórsá. Ríkisstjóm íslands og Century Aluminum hafa núþegar gert 
ijárfestingarsamning um byggingu og reksturs álvers í Helguvík.

Úíflutniíigsverðinætí áls ineira eu sjávarafurða áríð 2008

Árið 2008 námu útflutningstekjur vegna áls 182 ma.kr. sem var lítillega meira en 
útflutningstekjur af sjávarafurðum. Á móti kom 55 ma.kr. innflutningur á súráli árið 2008. Árið 
2008 skilaði áliðnaðurinn um 40% af vöruútflutningi. í ár (2009) stefixir í að 
útflutningsverðmæti álframleiðslu lækki lítillega vegna lækkandi álverðs frá fyrra ári. í ár verður 
útflutningsverðmæti sjávarafurða líklega nokkm hærra en álframleiðslu. Áliðnaðurinn kaupir 
um 75% af allri raforku sem framleidd er í landinu. Ef álver í Helguvík verður reist á næstu 
ámm stefnir í að útflutningstekjur af álframleiðslu verði nokkm hærri en af sjávarafurðum á 
komandi árum.

6.5. Ferðáþjónusta
Umsvif ferðaþjónustu hafa aukist hröðum skrefum undangengin ár. Árið 2008 komu ríflega 500 
þúsund erlendir ferðamenn til landsins og hefor fjöldinn tvöfaldast á síðustu 10 árum. í ár má 
búast við áþekkum fjölda og árið 2008 en í ljósi veikari stöðu ISK verða gjaldeyristekjur vegna 
erlendra ferðamanna talsvert meiri í ár, mældar í krónum. Væntingar em áframhaldandi 
aukningu, sérstaklega þegar efhahagslægðin í heiminum batnar.

M ynd 14: Fjöldi Ferðamanna

22



Mikil aukning hefur verið í flölda ferðamanna til íslands síðustu 30 árin. Á fyrstu 9 mánuðum 
ársins 2009 komu 426.274 ferðamenn til íslands í samanburði við 425.944 fyrir sama tímabil
2008. Fjöldi ferðamanna stóð því í stað á milli ára. í heiminum öllum dróst hins vegar 
ferðamennska mikið saman milli ára. Á síðustu 20 árum hefur fjöldi ferðamann sem koma til 
ísland tæplega fjórfaldast og rúmlega tvöfaldast á síðust 10 árum. Líklegt má telja að fjöldi 
ferðamanna munu aukast á komandi ámm. Verðlag á íslandi mælt í erlendri mynt hefur lækkað 
mikið og því ætti ferðalag til íslands að vera mun hagstæðara.

Frá 1973 til 1982 stóð fjöldi ferðamanna sem kom til íslands nánast í stað. Yfir stóran hluta 
þess tímabils var efhahagslægð í heiminum. Þróunin á næstu árum mun því fara mikið eftir 
efnahagsástandinu í heiminum. En jafhvel þó að efhahagsástandið batni umtalsvert þá mun 
væntanlega draga úr flölgun ferðamanna.

7. Atvinnuleysi og fólksflótti

Atvinnuleysið er vannýting á vinnuafli. Atvinnustig hefur því áhrif á landsframleiðslu. 
Sömuleiðis geta fólksflutningar haft áhrif á landsframleiðslu. Raungengislækkunin sem leiðir til 
samdráttar í innflutningi mun eirniig leiða til þess að fóík mun flytja úr landi. Vonast er til þess 
að hin mikla gengislækkun krónunnar leiði til þess að vinnuafl á íslandi verði notað til að 
framleiða meira af vörum sem hægt er að flytja úr landi eða komi í stað innflutnings. 
Möguleikinn er samt vemlegur að raunlaunalækkunin leiði til þess að margir flytji til útlanda.
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8. Mat á óvissuþáttum og áhrif á greiðslugetu og greiðsiubyrði

Eftirfarandi áhættuþættir teljum við að skipti mestu máli fyrir framvindu efnahagsmála á næstu 
árum.

1) Verðmæti sjávarafurða og áls
2) Hagvöxtur- j§árfestingar, vöruskipti
3) Atvinnuleysi
4) Gengi krónimnar
5) Ferðamenn
6) Endurfjármögnun skulda

Við höfum stuttlega gert grein fyrir þessum þáttum hér á undan, Allir þessir þættir geta haft 
mikil áhrif á greiðslugetu þjóðarinnar. Allir þættimir hafa áhrif á hagvöxt og/eða 
gjaldeyristekjur þjóðarinnar. Við höfum áður minnst á atriði 1-5. Atriði 6, varðandi 
endurfjármögnun skulda, er einnig mjög mikilvægt. Á næstu árum þarf að endurijármagna lán, 
Mikið af lánum sem tekin voru fyrir hrun eru á lágum vöxtum en lán sem tekin voru eftir hrun 
eru með hátt vaxtaálag. Vonandi næst að endurfjármagna lán sem tekin voru eftir hrun á betri 
kjörum, þegar aðstæður á lánamörkuðum batna.

Hér að neðan munum við beita tölfræðiaðferðum til að meta áhættu vegna verðsveiflna á áli og 
sjávarafurðum. Á mynd 11 má sjá sveiflur í áli og sjávarafurðir.
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M ynd 11 Verð sjávarafurða og áls

Verðvísitala sjávarafurða
- erlendri mynt-

1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009

Áiverð - raunverö
-dollar á tonn-

1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007

Mynd 12 sýnir verðmæti sjávarafurða á hverju ári frá 1988-2008. Raunaukning yfir tímabilið 
nam 1,22%. Til samanburðar var hagvöxtur yfir tímabilið 2,97%. Staðalfrávik verðmæta 
sjávarafurða var 9,6%. Út frá því áætlum við að 5% líkur séu á 16% lækkun sjávarafurða.

M ynd 12 Aflaverðmæti sjávarafurða
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Álverð virðist sveifiast meira en fískverð. Við mátum að mánaðarstaðalfrávik hlutfallslegra 
verðbreytinga væri 5,4% og árlegt staðalírávik sé um 19%. Út frá því metum við dreifingu sem 
lýsir líkindum á verðbreytingum.

Mynd 13: Útflutningsverðmæti sjávaraíurða

Ársbreyting útflutningsverðmæta

Ársbreyting útflutningsverðmæta

-----------FylgrtíO ,25

Mynd 13 sýnir að um 5% líkur eru á 15% lækkun á útflutningsverðmætum vegna verðbreytinga 
á erlendum mörkuðum. Við mátum að fylgni milli verðbreytingar á áli og verðbreytingar á 
sjávarafurðum væru 25%. Hugsanlegt er að meiri fylgni sé þegar um miklar verðbreytingar er að 
ræða. Ef fylgnin er metin sem 50% væri um 7% likur á meira en 15% lækkun.



9. Vextir

Vextir af lánum Breta og Hollendinga vegna Icesave samninga eru 5,55%. í minnisblaði frá 
Fjármálaráðuneytinu kemur fram að vextimir á láni Breta og Hollendinga hafí verið miðaðir við 
CIRR (Commercial interest reference rates) sem ákvarðaðir eru af OECD sem lægstu vaxtakjör 
sem hægt er að bjóða útflutningsfyrirtækjum án þess að þess að lánakjörin teljist styrkur. í dag 
eru þessir vextir 4,10%. í maí 2009 voru vextir á CIRR lánum í evrum 4,30%. Við þessa vexti 
bættust 1,25% álag. Þar sem verðbólgan er mjög lág í Bretlandi eru raunvextir lánsins mjög háir.

Út frá væntum greiðslum upp í lán Hollendinga og Breta er hægt að reikna fasta vexti sem eru 
jafngildir breytilegum LIBOR vöxtum. Væntar greiðslur er hægt að áætla út frá 
endurheimtuhlutfalli sem við fengum úr minnisblaði frá Seðlabankanum um Icesave frá júní
2009. Miðað við núverandi LIBOR vexti og skiptivexti (Swap) þá er eru fastir vextir sem 
jafngilda LIBOR kjörum og taka mið af væntum greiðslum upp í lán Hollendinga og Breta 
eftirfarandi:

EUR 2,41%

GBP 2,79%

breska og hollenska ríkið geta fjármagnað sig undir LIBOR vöxtum. Ofan á þessa vexti bætist 
við álag vegna þess að lánið er uppgreiðanlegt hvenær sem er, óvissu um hvenær greitt verður 
inn á lánið, sveigjanleiki í afborgunarskilmálum og áhættuálag.

í minnisblaði frá Fjármálaráðuneyti (málsnúmer FJR09020124) segir að lántakendur ættu að vera 
hlutlausir gagnvart því að greiða fljótandi vexti, t.d. í 12 ár og að greiða fasta vexti sem byggðir 
séu á vöxtum sem kallaðir eru 12 ára euro-swap. Þessi fullyrðing er rétt, ef greiðsluflæði lánsins 
er það sama og greiðsluflæði EURO-Swap láns. þ.e.a.s lánið greiði vexti hálfsárslega og svo 
höfuðstól eftir 12 ár. Ef lánið hefur lægri meðaltíma en 12 ára vaxtaskiptasamningi (e.EURO 
swap) verða föstu vextir sem eru sambærilegir og breytilegir vextir lægri. Hugsanlegt er að fastir 
vextir lánsins hafi verið bomir saman við vaxtakjörin út frá vöxtum á vaxtaskiptasamningi (e. 
Euro Swap) og ekki tekið tillit til greiðsluflæðis.

Vaxtakúrfa í bæði pundum og evrum er upphallandi sem þýðir að vextir til lengri tíma er hærri 
en til skemmri tíma. Stafar það fyrst og fremst af væntingum um hærri verðbólgu. Ef ekki



hefur verið tekið tillit til þess að meðaltími lánsins er mun minni en á hefðbundnu 15 ára láni, við 
val á föstum vöxtum, er hagkvæmara að leita eftir breytilegum vöxtum á lán frá Hollendingum 
og Bretum. Þrátt fyrir mikinn sveigjanleika í afborgunarskilmálum, er það mat hagfræðinga IFS 
greiningar að álagið sé mjög hátt miðað við kringumstæður.

Önnur rök hníga einnig til þess að hagkvæmara sé fyrir íslendinga að taka lán með breytileg 
vöxtum. Vextir fylgja hagsveiflum (e. procyclical) sem þýðir að þegar hagvöxtur er hár eru 
vextir háir, M.ö.o., þegar efhahagsumhverfi heimsins batnar þá munu vextir hækka. En ef 
efnahagsumhverfi heimsins batnar mun eftirspum eftir áli og fiski aukast og þar með 
útflutningsverðmæti íslendinga. Jafnframt munu fleiri ferðamenn koma til íslands. Með 
breytilegum vöxtum má því búast við að vaxtakostnaður verði hár þegar útflutningsverðmæti er 
hátt og að vextir séu lágir þegar útflutningsverðmæti eru lág. Þegar jákvæð fylgni er á milli 
breytilegra vaxta og útflutningsverðmæta, þá er áhætta af breytilegum vöxtum mun minni en 
ella. Út frá áhættusjónarmiðum og slæmum vaxtakjörum virðist vera mun ákjósanlegra kjósa 
breytileg vexti.
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10. Aðferðafræði AGS við mat á skuldaþoli

íslenska bankakerfið var mjög stórt í hlutfalli við landsframleiðslu. Skuldir ríkissjóðs og 
almennings hafa aukist mjög mikið í kjölfar hrunsins þrátt fyrir að skuldir gömlu bankanna hafi 
lækkað. íslenska bankahrunið á sér enga hliðstæðu hvað varðar stærð bankakerfisins fyrir hrun 
og hlutfallslega skuldaaukningu ríkisjóðs í kjölfar hruns.

Krónan féll mjög mikið og innflutningur dróst saman. Vegna lækkunar heimsmarkaðsverðs á áli 
og sjávarafurðum, dróst útflutningur einnig saman. Efnahagssamdráttur í heiminum varð til þess 
að ferðmönnum til ísiands flölgaði ekki. Hrein skuldastaða þjóðarinnar er mun verri samkvæmt 
nýjasta mati Seðlabankans en AGS gerði ráð fyrir í sinni endurskoðun. í  stað 60% er hún um 
90% og með því hæsta í heimi. Verg skuldastaða er einnig með því hæsta sem gerist.

Enginn veit nákvæmlega hver áhrifin verða af hruninu og hinni erfiðu skuldastöðu þjóðarinnar 
og ríkissjóðs. AGS spáir því að hagvöxtur verði hár á íslandi og afgangur á vöruskiptum verði 
mjög mikill í ár og á næstu árum. Þessar spár byggja m.a. á þeirri von að hin erfiða skuldastaða 
dragi ekki mikið úr ijárfestingum og auknar skattheímtur dragi ekki úr hagvexti. Útflutningur frá 
íslandi er enn frekar einsleitur og sveiflukenndur, en vonast er til að breytingar á raungengi 
krónunnar leiði til aukinnar firamleiðsiu á öðram vörum en hinna hefðbundnu útflutningsgreina. 
Útflutningur á öðrum vörum en áli og sjávarafurðum hefur dregist saman um 30% á fyrstu 9 
mánuði ársins. En útflutningur annarra vara mun vonandi aukast er fram líða stundir. Það mun 
þó taka einhvem tima fyrir íslenskt hagkerfi að bregðast við lægra raungengi með aukinni og 
fj ölbreyttari framleiðslu á útflutningsvörum.

Forsendur AGS virðast langflestar vera mjög bjartsýnar. Áhættugreining sem byggir á athugun á 
áhrifum smá frávika frá mjög bjartsýnni spá er líkleg til að vanmeta áhættuna. Til dæmis þá 
athugar AGS hver áhrifin yrðu ef spá þeirra um afgang vöruskiptum yrðu 5% lægri. Staðalfrávik 
verðbreytinga áls og sjávarafurða er mun meira en 5%. Frávik upp á meira en 5% frá mjög 
bjartsýnni spá er frekar likleg útkoma. Liklega eru álagspróf AGS sterkari fyrir lönd þar sem 
auðveldara er að spá fyrir um efnahagstæðir og sveiflur eru minni.
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11« Niðurstöður
Mat á Icesave skuldbinguimi heíur hækkað því nú er talið að ekkert endurheimtist fyrr en 2011 
vegna málaferla, Þessar breyttu forsendur leiða einnig til þess að gengisáhætta Icesave 
samninganna hefur aukist. Allar kröfur í þrotabú Gamla Landsbankans voru umreiknaðar yfir í 
íslenskar krónur miðað við gengi gjaldmiðla þann 22. apríl. Veiking krónunnar leiðir til þess að 
eignir þrotabúsins verða meiri í krónum taldar. Veiking leiðir því til að meira næst upp í 
forgangskröfur. Þessi gengisáhætta getur valdið hundruðum milljarða króna breytingum á 
Icesave skuldbindingunni.

Fyrirvarar samningsins hafa veruleg áhrif. Bæði geta þeir minnkað greiðsluskyldu umtalsvert en 
einnig séð til þess að íslendingar gætu hugsanlega eytt mörgum áratugum í að greiða Icesave 
skuldbindingarnar. Hversu hratt við náum að borga niður skuldina mun fara eftir því hversu hár 
hagvöxtur verður og afgangur af vöruskiptum. Hagvöxturinn mun fara eftir því hve miklar 
íjárfestingar verða á næstu árum. Þá skiptir verulegu máli hvort að erfið skuldastaða muni draga 
úr fjárfestingum.

Vextir samningsins eru háir og álag ofan á millibankavexti hátt. Leiða má rök fyrir því að 
skynsamlegra hefði verið að velja breytilega vexti. Þá hefðu íslendingar notið meira góðs af því, 
ef hægt væri að endurheimta eignir Landsbankans hratt og ef hægt væri að endurfjármagna þessi 
lán á betri kjörum á næstu árum. Áhætta fylgjandi því að greiða breytilega vexti er sú að 
verðbólga í Bretlandi og á Evrusvæðinu verði hærri á næstu árum en fjárfestar gera ráð fyrir. 
Verðbólga í Evrópu hækkar hins vegar ekki nema efhahagsástandið þar batni, Ef 
efiiahagsástandið þar batnar, eru góðar Iíkur á að verðmæti útflutnings fslendinga aukist og að 
fleiri ferðamenn komi til íslands. í raun má því segja að þegar tekjur aukast með verðbólgu séu 
íslendingar með góðar vamir (e. hedge) gegn aukningu lánakostnaðar vegna aukinnar verðbólgu

Við teljum að skuldastaða þjóðarinnar og ríkisins sé mjög erfið. Mat Seðlabankans og AGS á 
skuldastöðunni ríkisins hefur farið hækkandi eftir því sem lengra hefur liðið frá hruni bankaiina. 
Endurmat á skuldastöðunni vegna betri upplýsinga hafa oftast leitt til hækkunar.

Erlendar skuldir þjóðarbúsins eru mjög háar. Ríkissjóður er einnig mjög skuldsettur. Mat á 
skuldum hefur hækkað og nú telur Seðlabanki íslands að verger erlendar skuldir þjóðarbúsins 
nemi 320% af vergri landsframleiðslu og að hreinar skuldir nemi 91% af vergri landsframleiðslu. 
Bæði þessi hlutföll eru með því hæsta sem þekkist í heiminum.

Óvissa ríkir um hvaða áhrif þessi skuldastaða hefur. Háar erlendar skuldir hafa tilhneigingu til 
að draga úr hagvexti í gegnum samdrátt í íjárfestingum. Skattahækkanir geta einnig haft 
neikvæð áhrif á hagvöxt. Skatthækkanir bæði draga úr fjárfestingum og leiða til minni notkunar 
ávinnuafii.
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Gengi krónunnar hefur lækkað mjög mikið frá 2008. Áhrif gengislækkunarinnar eru að raunlaun 
hafa lækkað. Þessi áhrif ættu að leiða til aukinnar flárfestingar því að ýmsar atvinnugreinar eru 
orðnar meira samkeppnishæfar við útlönd. Líklegt er þó að fjárfestar vilji bíða og sjá hver þróun 
gengis krónunnar verður. Við teljum því ekki líklegt að flárfesting aukist mikið af þessum 
völdum á næstunni, þ.e.a.s. á næstu 1-2 árum.

Raunlaunalækkunin getur einnig leitt til þess að fleiri flytji af landi brott. Erfítt er að meta 
hversu margir munu flytja af landi brott, ef raunlaun hækka ekki. Samanburður við fyrri 
niðursveiflur er varasamur af ýmsum ástæðum. Til dæmis hefur þróun í tölvusamskiptum haft 
þau áhrif að mun auðveldara er að leita að starfi erlendis án þess að vera erlendis. Auk þess 
hefur EES samningurinn gert það að verkum að íslendingar hafa atvinnuleyfí innan 
Evrópusambandsins.

Til að geta greitt erlendar skuldir þurfa íslendingar að framleiða meira af vörum sem hægt er að 
flytja út. Spár AGS um mikinn vöxt í afgangi í vöruskiptum frá 2009-2010, benda til mikillar 
bjartsýnar um hversu auðvelt verður fyrir íslenska hagkerflð að vaxa og umbreytast. Hin erfiða 
skuldastaða mun leiða til samdráttar í hagvexti og gera þennan vöxt ólíklegri.

Fjöldi ferðamanna til íslands stóð í stað milli fyrstu 9 mánuði ársins 2008 og 2009. Er það vegna 
þess að í nánast öllum heiminum er efnahagssamdráttur. Þegar fólk hefur það ekki jafii gott pg 
áður dregur úr ferðalögum. Áhrif alþjóðlegu bankakreppunnar mun líklega hafa áhrif á 
ferðamannafjöldann á næstu árum. Hlutabréfaverð í alþjóðlegum hótelkeðjum benda til þess að 
væntingar séu um að tekjur af ferðamönnum muni ekki aukast hratt á næstunni. Lágt gengi 
krónunnar ætti að styrkja ferðaþjónustuna. í spá Seðlabanka og AGS er gert ráð fyrir að 
ferðamönnum fjölgi umtalsvert á næstu árum, Jafnframt var gert ráð fyrir flölgun fyrir árið 2009 
sem mun ekki rætast.

Við teljum umtalsverðar líkur á að afgangur af vöru -og þjónustuskiptum verði minni á næstu 3-4 
árum en gert er ráð fyrir í áætlunum AGS. Þetta mun leiða til þess að erlendar skuldir munu 
aukast enn frekar. Fjárfesting á komandi árum gæti þó aukið útflutning lengra inn i framtíðina. 
Það er auðvitað ekki stóra vandamálið hvort að spár um einstök ár gangi eftir, heldur hvort að 
íslandi takist að auka hagvöxt og útflutningstekjur íslendinga til lengri tíma litið.

Ut frá sögulegum gögnum metum við að 5% líkur á meira en 15% samdrætti í 
útflutningsverðmæti áls og sjávarafurða og 12% líkur á 10% samdrætti í útflutningsverðmæti áls 
og sjávarafurða. Við þær aðstæður sem nú eru myndi sííkur samdráttur leiða til þess að mjög 
erfítt væri að standa skil á erlendum skuldum. Við þessar líkur bætist svo áhætta vegna hættu á 
fólksflutningum úr landi, hætta á að fjárfestingar dragist verulega saman vegna hárra skulda 
þjóðarinnar og aukinnar skattheimtu, hætta vegna þess að vextir á lánum sem endurgármagna 
þarf á næstu árum verði mun hærri en núverandi kjör. í ljósi alls þessa teljum við að varfærði 
mat á líkum á verulegum erfiðleikum sem leitt gætu til greiðslufalls ríkissjóðs sé 10%. í raun er
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sú ákvörðun að greiða ekki einhverjar skuldir og leita eftir nauðasamningum pólitísk. Þær 
aðstæður geta samt komið upp að slíkt væri nánast óumflýjanlegt. Okkar mat á Iíkum á 
greiðslufalli er lægra en meta má út frá skuldatryggingarálagi á 5 ára ríkisskuldabréf, en hærri en 
meta má út frá lánshæfismati ríkissjóðs.

í þessari samantekt höfum við að reynt að svara eftirfarandi spumingum:

1) Hver er áhætta Icesave samnings?
2) Hvaða áhrif hafa núverandi fyrirvarar á greiðsluskyldu?
3) Hvaða kostir hafa fastir og fljótandi vextir og hvemig á að velja á milli þeirra?
4) Hvaða áhrif hefur hin þunga skuldabyrði þjóðarinnar/ríkisjóðs og

hversu líklegt er að íslendingar lendi í þeirri stöðu að geta ekki borgað af Iánum sínum?.

í þessari skýrslu var ekki reynt að leggja mat á afleiðingar þess að hafna Icesave samningnum. 
Það er þó von okkar að þessi greinargerð komi að gagni við ákvörðunartöku í þessu 
umfangsmikla máli. Hér hefur verið lagt mat á efnahagshorfur og áhættuþætti. Slíkt felst í að 
meta mögulega neikvæða þróun. Við vonumst auðvitað til þess að hlutir þróist á sem allra 
besta veg. Það er þó ekki hægt að afheita erfíðri stöðu þjöðarbúsins og rfkissjóðs. Vonandi 
rætist vel úr öllu og við náum að vinna okkur úr erfiðri stöðu.
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Viðauki

Látum GDP_1 standafyrir landsframleiðslu áíslandi ári 1, GDP_2 standafyrir 
landsframleiðslu árið eftir og wisk standa fyrir meðalverðbólgu milli árs 1 og 2 á íslandi. Þá er

hagvöxtur frá ári 1 til árs 2 jafn:

1 - f - T T
GDP:

GBP^

GDP* GDP*

Ef S__l og S_J2 eru gengi íslensku krónunnar gagnvart pundi á tímum 1 og 2 má skrifa vöxt 
landsframleiðslu mældri í pundum sem:

GDP7 GBPi

GDP* GDP^S^ - 1  (3)

Ef raungengið helst óbreytt þá getum við búist við nafhgengi krónunnar breytist í samræmi við 
jöfn (1). Þá má skrifa jöfnu (3) sem:

GD&

GDPt  i + f r ÍÆfe

Samanburður á jöfh u (3) og (4) sýnir að ef raungengi krónunnar helst stöðugt þá má búast við að 
vöxtur landsframleiðslu mældri í punktum sé hærri en hagvöxtur sem nemur verðbólgu í 
Bretlandi.
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