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Álit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 96/2009, um heimild til handa fjármálaráðherra, fyrir hönd
ríkissjóðs, 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.

Frá minni hluta viðskiptanefndar.

Með bréfí dags. 10. desember 2009 óskaði fjárlaganefnd eftir því, í tengslum við 
umfjöllun hennar um framangreint ftumvarp, að viðskiptanefnd aflaði ákveðinna upplýsinga 
um málið. Var þess farið á leit við viðskiptanefiid að hún annars vegar leitaði eftir 
upplýsingum um hversu miklar fj árskuldbindingar fælust í Icesave-samningunum. Hins 
vegar var óskað eftir upplýsingum frá skilanefnd Landsbanka íslands um Qárflæði úr 
þrotabúi bankans.

Minni hlutinn bendir á að einungis var fjallað um þetta stóra mál á einum fundi 
nefndarinnar. Á fundinn komu fulltrúar skilanefndar og slitastjómar Landsbanka Islands auk 
Asgeirs Daníelssonar frá Seðlabanka Islands.

Fulltrúar Landsbanka íslands upplýstu að heildareignir Landsbankans væru metnar á um 
1.164 milljarða kr. miðað við stöðu bankans 30. september 2009. Einnig kom fram að áætlað 
fjárflæði heildareignanna inn í búið yrði á árinu 2009 um 190 milljarðar kr., 112 milljarðar 
kr. árið 2010, 78 milljarðar kr. árið 2011, 182 milljarðar kr. árið 2012 og 55 milljarðar kr. 
árið 2013. Eftir það væri gert ráð fyrir að Qárflæði til bankans næmi samtals um 534 
milljörðum kr. Þar af væru greiðslur frá NBI hf. vegna útgefíns skuldabréfs (upphaflegur 
höfuðstóll 260 milljarðar kr.) að fjárhæð um 332 milljarðar kr. í 5 ár eða til ársins 2013 verða 
aðeins greiddir vextir af skuldabréfinu. Samið var um að skuldabréfið yrði afborgunarlaust 
fyrstu fimm árin, en síðan greitt niður á árunum 2014-2018, þegar gjaldeyrismarkaður ætti 
að vera kominn í betra horf. Upphæð skuldabréfsins, eða um 332 milljarðar króna, er álíka 
upphæð og Seðlabanki íslands og Fjármálaráðuneytið áætluðu að myndi falla á ríkið vegna 
ríkisábyrgðarinnar á Icesave. Vegna stærðar skuldabréfsins og þeirrar staðreyndar að 
afborgunarferill bréfsins fellur að hluta saman við greiðslur ríkisins af 
Icesave-skuldbindingunni var samið um að afborganimar tækju tillit til áætlana um 
greiðslujöfnuð landsins gagnvart útlöndum á næstu ámm.

Minni hlutinn gerir eftirfarandi athugasemdir:
1. V erklag nefndarinnar. Erfiðlega gekk að fá upplýsingar um þær f j á r s k u l d b i n d i n g a r  Sem 

munu leiða af samþykkt fhimvarpsins. Fulltrúar meiri hlutans tóku ákvörðun um að afgreiða 
álitið firá viðskiptanefnd þrátt fyrir að ekki væri búið að svara spumingunum frá 
fjárlaganefnd.

Eftir mikil mótmæli minni hlutans, þar sem bent var á að þessi afgreiðsla væri brot á 
samkomulagi við stjómarandstöðuna um afgreiðslu málsins, varð fj ármálaráðuneytið við því 
að láta uppfæra áætlanir um fjárskuldbindingar vegna Icesave og útreikninga um 
greiðsluflæði ríkissjóðs á næstu ámm miðað við nýjar upplýsingar um eignir þrotabúsins og
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uppgjör á milli NBI hf. og Landsbanka íslands.
Utreikningar þeirra sem bárust 22. desember 2009 gera ráð fyrir að áætlaðar greiðslur af 

Icesave, miðað við 88% endurheimtur eigna, verði árið 2016 75,5 milljónir evra, 178,7 
milljónir evra árið 2017,217,3 milljónir evra árið 2018,272,7 milljónir evra árið 2019,337,6 
milljónir evra árið 2020, 404,5 milljónir evra 2021, 222,4 milljónir evra árið 2022, 205,8 
milljónir evra árið 2023 og 96,6 milljónir evra árið 2024 eða samtals um 2012,1 milljónir 
evra. (Gengi miðast við dagslokagengi 6.11.2009)

2. Ovissa um upphaf útgreiðslu úr þrotabúinu. A fundi nefndarinnar með fulltrúum 
Landsbanka íslands var ítrekuð óvissan um hvenær yrði byijað að greiða út úr þrotabúinu. 
Þegar í sumar lýstu fulltrúar bankans því yfír að ekki yrði byijað að greiða út úr þrotabúinu 
fyrr en búið væri að fá niðurstöðu um helsta ágreining á milli kröfiihafa búsins. Aætlað er að 
það muni taka um eitt og hálft til tvö ár að fá niðurstöðu dómstóla um ágreiningsefni. Þetta 
þýðir að íslenskir skattgreiðendur munu greiða vexti af öllum höfuðstólnum í a.m.k. 2-3 ár. 
Vextir eru eftirstæðar kröfur og því er ljóst að allur vaxtakostnaður vegna 
Icesave-samninganna mun falla á íslenska ríkið og þar af leiðandi íslenska skattgreiðendur.

3. Ovissa um endurheimtur eigna. Nýjustu tölur um mat á verðmæti eigna Landsbanka 
íslands eru frá 30. september 2009. Mikil óvissa er um endurheimtur þessara eigna en það 
endurspeglast í miklum niðurfærslum á verðmæti þeirra. Þrátt fyrir það getur eignasafhið 
rýmað enn frekar ef ekki verður gætt fyllstu varúðar við umsýslu og vörslu þess. Um 30% 
af eignasafni bankans eru skuldabréfið frá NBI hf. Þar af leiðandi mun góð afkoma og 
rekstur NBI hf. skipta miklu máli.

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur bent á þá miklu áhættu sem fólgin er í ágreiningi við 
kröfuhafa og endurheimtur eigna bankanna. Þótt stjómvöld hafi náð samkomulagi við 
slitastjómina em engar líkur á að ná samkomulagi við kröfuhafa.

4. Óvissa um greiðslugetu ríkisins. Þann 22.12.2009 fengu viðskiptanefnd og 
Qárlaganefnd upplýsingar um heildarendurgreiðslur íslenska rikisins á ámnum 2009 til 2024. 
Árin 2011 til 2015 em heildargreiðslur íslenska ríksins vegna eldri lána og vaxtagreiðslna 
áætlaðar um 4.063 milljónir evra sem em 756,2 milljarðar króna miðað við dagslokagengi 
6. nóvember 2009. Þessi upphæð er hærri en allt það fjármagn sem 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og önnur lönd hafa lofað að lána íslandi sem hluta af 
efnahagsáætlun sjóðsins, og ætlað er að styrkja varagjaldeyrisforðann. Ljóst er að 
nauðsynlegt verður að endurfjármagna og lengja í þeim lánum sem koma til greiðslu á 
ámnum 2011-2015. Ekki verður séð að ríkissjóður verði í aðstöðu til að safna sjóðum til að 
standa undir greiðslum á Icesave.

Arin 2016-2024 em heildargreiðslur rikissjóðs áætlaðar 4.290 milljónir evra og þar af er 
Icesave skuldbindingin um 2.012 milljónir evra eða um 47% af heildargreiðslum ríkissjóðs 
á þessu tímabili. Ekki verður heldur séð hvemig ríkissjóður muni geta staðið undir 
afborgunum og vaxtagreiðslum af öllu þessu og því má telja nokkuð ljóst að áfram verður 
að endurfjármagna og lengja í lánum.

Ekki liggur fyrir hvert verður hægt að sækja endurfjármögnun þessara lána né á hvaða 
kjömm þau munu bjóðast. Vegna mikillar skuldsetningar Islands má þó gera ráð fyrir að þau 
kjör verði slæm. Til samanburðar má benda á Litháen sem gaf nýlega út skuldabréf á 
alþjóðlegum mörkuðum og greiðir um 8% í vexti af þeirri lántöku. Það em um helmingi 
hærri vextir en bjóðast nú í gegnum samstarfið við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og frá 
Norðurlöndunum og Póllandi.

I ljósi alls þessa lýsir minni hlutinn yfir gífurlegum áhyggjum af greiðslugetu ríkissjóðs 
á næstu ámm og áratugum. Ekki hefur verið sýnt fram á hvemig íslenska ríkið ætlar að
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standa undir þeim skuldbindingum sem það hefur þegar gengist undir, hvað þá er það bætir 
við þeirri fiárhagslegu skuldbindingu sem felst í Icesave-samingunum.

Alþingi, 28. des. 2009.

Eygló Harðardóttir, Margrét Tryggvadóttir.
frsm.


