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2013 en þær náðu hámarki í 65% 

af VLF árið 2009.



Stjórnarráð íslands
Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Stefna í [ánamálum
Stefna í lánamálum 2021-2025 var birt 29. desember. Stefnan er sett fram á grundvelli 

fjármáiaáætlunar og inniheidur hún markmið og viðmið fyrir lánastýringu ríkisins á 

tímabilinu.

Meginmarkmið stefnunnar er að tryggja að lánsfjárþörf og fjárhagslegum 

skuldbindingum ríkissjóðs sé mætt með lágmarkskostnaði að teknu tilliti tiL 

varfærinnar áhættustefnu

Eitt af markmiðum er að stuðla að frekari uppbyggingu á skiLvirkum frum- og 

eftirmarkaði með innlend ríkisbréf.

Einnig er miðað því að viðhalda aðgangi að alþjóðlegum fjármagnsmörkuðum.
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Stefna í lánamálum frh.

í stefnunni er lýst markmiðum við lánastýringu, viðmiðum við stýringu lánamála, 

núverandi samsetningu lána ríkissjóðs, helstu áhættuþáttum við lánastýringu og 

helstu áhættuskuld-bindingum ríkissjóðs.

Fjármáia- og efnahagsráðuneytið ber ábyrgð á lánaumsýslu ríkisins, mótar stefnu í 

lánamálum ogtekur ákvarðanir um verðbréfaútgáfu.

Lánamál ríkisins, sérstök deild innan Seðlabanka ísLands, sér um framkvæmd 

stefnunnar í samræmi við samning á miLLi þessara aðiLa.
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Helstu breytingar frá fyrra ári
Aukin lánsfjárþörf kallar á að markmið um hámarksfjárhæð útistandandi flokka verður 

afnumið, áfram verður tryggð verðmyndun með 2, 5 og 10 ára markflokka,

Fjárþörf næstu ára verður að hluta mætt með erlendri lántöku eða með því að nýta

Viðmið fyrir samsetningu lánasafns ríkissjóðs í heiid verður breytt þannig að hLutfaLL 

erlendra Lána eykst í 15-25% af lánasafni, hlutur óverðtryggðra lána verður 50-70% af 

iánasafni og hlutur verðtryggðra Lána 20-30% af lánasafni.

Áfram verður unnið með sameiginlega lausafjárstýring ríkissjóðs og ÍL-sjóðs með það að 

markmiði að hámarka ávinning fyrir ríkissjóð í heild.

Skýrt skiLgreind græn og sjálfbær verkefni hér á landi kunna að verða fjármögnuð með 

útgáfu svokaLLaðra grænna (sjáifbærra) ríkisskuLdabréfa. Verkefnahópur á vegum 

fjármála- og efnahagsráðherra vinnur nú að greiningu á fýsileika sLíkrar útgáfu.



nnlend íántaka

Áhersla er á útgáfu óverðtryggðra ríkisbréfa tiL að mynda grunn að virkum 

skuLdabréfamarkaði innanlands.

Verðtryggð útgáfa ríkisbréfa er óregluleg og ræðst af Lánsfjárþörf og aðstæðum á 

hverjum tíma.

Uppbygging markflokka ríkisbréfa miðar að því að hver flokkur verði nægiiega stó rtil að 

tryggja virka verðmyndun á eftirmarkaði.

Árlega verður tryggt að virk verðmyndun verði með 2, 5 og 10 ára markflokka ríkisbréfa.

TiL að draga úr endurfjármögnunaráhættu er stefnt að því að endurgreiðsLuferiLL 

ríkisverðbréfa verði sem jafnastur.

Þá er stefnt að því að meðallánstími verði að lágmarki 5 ár en að hámarki 7 ár.



Erlend lántaka

Stefnt er að reglulegri útgáfu markaðsskuldabréfa ríkissjóðs á alþjóðlegum 

mörkuðum sem höfði tiL breiðs hóps fjárfesta.

Leitast skal við að halda úti viðmiði í markaðsútgáfum á hverjum tíma tiL að greiða 

fyrir aðgengi innlendra fyrirtækja að erlendu Lánsfé ogveita mikilvægt viðmið fyrir

Lán í erlendum gjaldmiðlum hafa fyrst og fremst verið tekin til að styrkja 

gjaldeyrisforða SeðLabanka eða endurfjármagna útistandandi Lán.

Erlendar iántökur eða hagnýting á gjaideyriseign geta einnig verið nýttar í að



Jákvæð áhrif á markaðinn
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Fjárþörf ríkissjóðs 2021-2025
2021 2022 2023 2024 2025

Fjárþörf 389 344,9 210,2 144,3 200,9
% a f V L F 12,8 10,5 6,0 3,9 5,2

Inn lendar afborgan ir -135,6 -84,5 -33,8 -1,7 -95,3
Fjárþörf, nettó 253,5 260,4 176,4 142,3 105,6

Nettó fjárþörf fyrir árin 2021-2025 938 ma.kr. (38% af VLF)

Mikið framboð af ríkisbréfum á innanlandsm arkaði getur haft neikvæð áhrif á 

vaxtakjör ríkissjóðs.

Fjárþörf verður að hluta mætt með láni frá ÍL-sjóði og erlendum lántökum 

/erlendum innstæðum.

Með því að nýta aðrar fjárm ögnunarleiðir og söLuandvirði af íslandsbanka er unnt 

að draga verulega úr framboði ríkisbréfa á næstu árum.



Skuldir ríkissjóðs nái jafnvægi í 58% af VLF
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Vaxtajöfnuður ríkissjóðs
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Önnur lán 9,81%

Erlendar skuldir 20,33%

Ríkisvíxlar 8,12%

Verðtryggð 
ríkisskuldabréf 21,33%

Óverðtryggð 
ríkisskuldabréf 40,41%

Samsetning  
skuida ríkissjóðs 
í ársiok 2020

Áhersla lögð á fjármögnun í 

gegnum innlenda 

skuldabréfamarkaðinn.

HLutfaLL erlendra lána og 

ríkisvíxla minnkar á tímabili



Fjárþörf ríkissjóðs 2021
Heildarfjárþörf ríkissjóðs 390 ma.kr. eftir nýtingu innstæða

Fjárþörf hefur að mikiu Leyti verið mætt með skam m tím afjárm ögnun en stefnt er að því að halda 

áfram að lengja í skuldunum  á næstu misserum þegar tækifæri gefast.

Heiidarútgáfa ríkisskuLdabréfa á árinu hefur verið tilkynnt 200 ma.kr.

Áætlað að lántökurfrá ÍL-sjóði nemi 88 ma.kr. á árinu.

Eftir standa rúmlega 100 ma.kr. sem fjármagna þarf með öðrum leiðum.

• Nýting á erlendum innstæðum ríkissjóðs

• Sala á eignarhiut ríkissjóðs í íslandsbanka

• Annað

Sjóðstaða ríkissjóðs sterlc 139 ma.kr. í krónum og 220 ma.kr. í gjaldeyri í árslok 2020.



Útgáfa evrubréfs í janúar 2021

Ríkissjóður gaf út skuldabréf að fjárhæð 750 m illjónir evra (117 ma.kr.) á 0% vöxtum. 

Gjalddagi bréfsins er í apríl 2028 sem fellur vel að endurgreiðsluferii skulda ríkissjóðs. 

Ávöxtunarkrafa útgáfunnar var 0,117%.

Kjör bötnuðu um 12 bps frá fyrstu verðleiðsögn fyrir útboðið.

Útboðinu va rv e l tekið affjárfestum  o gvar eftirspurn um 3,5 ma. evra eða um fjórföld 

af heildarfjárhæð útgáfunnar.

Kaupendur voru yfir 150 fjárfestar, bankar, tryggingaféiög og aðrir stofnanafjárfestar, 

sem flestir eru frá Norður-Evrópu.

Citybank, Barciays og Deutsche Banksáu um útboðið.



EndurgreiðsLuferiLL skuLda ríkissjóðs
Stórir gjalddagar framundan 
Aukinni fjárþörf dreift y fir ferilinn
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Lífeyrissjóðir; 38%

Eigendur innlendra ríkisskuldabréfa í árslok 2020

Ým is lánaft.; 
9%

Lífeyrissjóðir eru 
stærstu eigendur 
innlendra 
ríkissku Ldabréfa

Verðbréfa-  
og fj.sjóðir; 

15%

Lífeyrisjóðir hafa hinsvegar 

Lítið keypt af ríkisskuLdabréfum 

síðustu mánuði á meðan 

bankar hafa bætt mikið við sig.

Erlendir aðilar hafa losað um 

stöður sínar, aðeins er um 6% 

eru í eigu erlendra aðiLa.



Icelandair 2% viðbótar-os

Minnkandi áhætta 
af ríkisábyrgðum

Ríkisábyrgðir hafa lækkað úr 83% af 

VLF á árinu 2009 í 30% í Lok árs 

2020 .

HeiLdarfjárhæð útistandandi 

ábyrgða nam 897 ma.kr.

Ábyrgðir vegna ÍL-sjóðs nema 82% 

af heildar ríkisábyrgðum.
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Lánshæfi ríkissjóðs

vera í samskiptum við 

lánshæfismatsfyrirtæki frá Seðlabanka

LT einkunnir ríkissjóðs hafa haidist 

óbreyttar á síðasta ári hjá Moody's, S&P

Government of lceland
Ministry of Finance and Economic Affairs

Einkunn Horfur___________ Tiikynnt

Stöðugar nóv.19

Stöðugar mar.17

Neikvæðar maí.20



Helstu áskoranir framundan

Mikil fjárþörf ríkissjóðs á næstu árum verður áskorun.

Helsta áhyggjuefnið er hraði skuldaaukningar fremur en umfangið.

Þrátt fyrir mikla hækkun verður skuLdahLutfaLL ríkissjóðs hagstætt í 

samanburði við önnur ríki.

Staða ríkissjóðs er sterk; innstæður nema nú um 460 ma.kr.

Ríkissjóður hefur yfir fjölbreyttum fjármögnunarleiðum að ráða.

Erlendar lántökur verða nýttar að hluta tiL að mæta fjárþörf.



ÍL-sjóður
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ÍL sjóður - staða og áhætta

Skuldir sjóðsins eru óuppgreiðanlegar en útlánin má greiða upp hvenær sem er.

Lækkun vaxta á síðustu árum hefur Leitt tiL mikiLLa uppgreiðslna á útlánum - 30% 

2020.

Þar sem sjóðurinn er hættur útlánastarfsemi er uppgreiðslum ráðstafað í innián og 

skuldabréf sem bera í dag iægri vexti en eru á skuldum sjóðsins.

-  Vaxtatekjur eru ogverða neikvæðar og fyrirliggjandi tap á rekstrinum tiL 

framtíðar

-  Gert er ráð fyrir að ríkissjóður muni þurfa að Leggja sjóðnum tiL fjármagn 2034



ÍL-sjóður staða við stofnun

• Við uppskiptingu íbúðaiánasjóðs var iagt mat á gangvirði eigna og skulda

• Samkvæmt því mati var eigið fé neikvætt um 178 ma.kr. við stofnun.

• Endurspeglar tap sjóðsins af lækkun vaxta frá útgáfu skulda.

• Fært í ríkisreikning 2019 sem skuld.

• Vandinn ekki nýr

-  Byggðist upp á iöngum tíma



Staða sjóðsins í byrjun árs 2021

Væ nttap sjóðsins út líftíma skulda 220-230 ma.kr. 

Helstu ástæður aukins taps:

Lausafjárstýring ríkissjóðs og ÍL sjóðs var sameinuð í hagræðingarskyni á 

vormánuðum 2020.

Áætlanir gera ráð fyrir að sjóðurinn Láni ríkissjóði 190 ma.kr.
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Áhrif dóms um uppgreiðslugjöld

Veruiega neikvæð áhrif á sjóðinn ef uppgreiðslugjöld verða dæmd ólögmæt. 

Uppgreiðslur munu aukast og leiða tiL enn neikvæðari vaxtamunar. 

Útistandandi Lán með uppgreiðsLuákvæðum eru 47 ma.kr. eða 28% af

UppgreiðsLur á árinu 2020 námu 59 ma.kr.

Kostnaður vegna dómsins metinn á biLinu 15-20 ma.kr.

EndurgreiðsLa á þegar innheimtum gjöLdum vaxtareiknað.

NiðurfærsLa á bókfærðum óinnheimtum gjöLdum.

EIMS er að vinna samantekt um möguLegt tjón ef dómurinn verður staðfestur.
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