
 

 

 1 

 

Greinagerð hagdeildar ASÍ um Icesave 

Nýi Icesave samningurinn gerir ráð fyrir að Tryggingasjóður innistæðueigenda og fjárfesta 
(TIF) endurgreiði breskum og hollenskum stjórnvöldum þær fjárhæðir sem þau hafa lagt út 
vegna lágmarkstryggingar við innistæðueigendur Landsbankans í Bretlandi og Hollandi. Í 
staðinn fær Innistæðutryggingasjóðurinn framseldan hluta krafna Breta og Hollendinga í bú 
Landsbankans. Gert er ráð fyrir að tryggingasjóðurinn nýti áður en til þess kemur þá 20 
milljarða sem nú eru til í sjóðnum til endurgreiðslu. Síðan verði greiðslur inntar af hendi eftir 
því sem úthlutað verður úr búi Landsbankans. 

Vextir 

Vextir samningsins eru fastir út árið 2016. Vextirnir eru 3% á hollenska hluta lánsins og 3,3% 
á breska hlutann. Meðalvextir eru 3,2%. Vextir reiknast á skuldbindingarnar frá 1. október 
2009. Vextirnir eru því umtalsvert lægri en í fyrri samningi þar sem þeir voru 5,5%. Einnig 
reiknast vextirnir frá 1. október 2009 í stað 1. janúar 2009. Inn í nýja samninginn er því komið 
9 mánaða vaxtahlé.  

Verði greiðslum ekki að fullu lokið árið 2016 munu vextir verða svokallaðir CIRR vextir enn 
það eru vextir sem reiknaðir eru af OECD. Þeir vextir er þeir lægstu sem tíðkast í 
lánasamningum opinberra aðila. 

Efnahagslegir fyrirvarar 

Í samningnum eru tvennskonar efnahagslegir fyrirvarar; annars vegar er sett þak á árlegar 
greiðslur úr ríkissjóði og hins vegar er við það miðað að ef höfuðstóll skuldbindingar 
Innistæðutryggingasjóðs fer yfir tiltekna upphæð þá lengist lánstíminn sjálfkrafa.  

Þakið á greiðslum ríkissjóðs miðar við það að ríkissjóður greiði ekki hærri upphæð en sem 
nemur 5% af tekjum ríkisins á næstliðnu ári nema að sú fjárhæð verði lægri en 1,3% af VLF 
(um 20 milljarðar í dag), þá greiðir ríkissjóður aldrei hærri upphæð en það. 

Þessir fyrirvarar eiga að tryggja að greiðslur vegna Icesave verði innan viðráðanlegra marka 
fyrir ríkissjóð. 

Áætlaður kostnaður 

Áætlað er að Icesave samningurinn kosti ríkissjóð 27 milljarða þegar tekið hefur verið tillit til 
eigna Innistæðutryggingasjóðs. Matið er háð nokkurri óvissu. Helstu áhættuþættir 
samninganna eru þrír: 

 Eignaheimtur þrotabús Landsbankans 

 Tímasetning á greiðslum krafna 

 Gengisþróun 

Í eftirfarandi töflu eru sýnd þrjú dæmi; áætluð útkoma (grunndæmi), dæmi þar sem 
eignaheimtur þrotabúsins eru betri en í grunndæmi og greiðslur úr þrotabúinu berast hraðar 
en í grunndæminu og síðan dæmi þar sem eignaheimtur eru verri en í grunndæminu og 
greiðslur úr þrotabúinu berast seinna en í grunndæminu. 
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Tölur í milljörðum 

Betri 

útkoma 

Grunn- 

dæmi 

Verri 

Útkoma 

Áfallnir vextir til júní 2016 63 74 93 

Eftirstöðvar höfuðstóls 2016 (mínus tala þýðir að 
hluti greiðslna úr búinu ganga upp í vexti) 

-46 -22 25 

Samtals greiðslur til Breta og Hollendinga 17 52 118 

Frádregnar greiðslur frá Innistæðu-tryggingasjóði 
(með arðgr. frá Iceland Food) 

-25 -25 -25 

Heildargreiðslur ríkissjóðs -8 27 93 

 
Betri útkoma: Gert er ráð fyrir að endurheimtur batni um sem nemur 30 milljörðum króna á 
hlut Innistæðutryggingasjóðs. Gert er ráð fyrir að útborganir úr búinu eftir árslok 2011 færist 
fram um hálft ár að jafnaði.  
Verri útkoma: Gert er ráð fyrir að endurheimtur versni um sem nemur 51 milljarði á hlut 
innistæðutryggingasjóðs og að útborgun úr búinu seinki um tvö ár þannig að hún hæfist ekki 
að neinu leyti fyrr en á árinu 2013. 

Niðurstaðan úr þessum dæmum er sú að ef endurheimtur batna og greiðslur úr þrotabúinu 
berast hraðar en áætlað hefur verið, mun enginn kostnaður falla á íslenska ríkið vegna 
Icesave. Ef hins vegar heimtur úr þrotabúinu versna frá því sem áætlað hefur verið og 
greiðslur muni berast seinna mun allt að 93 milljarða kostnaður falla á ríkið. 

Þróun gengis krónunnar getur einnig haft umtalsverð áhrif á væntanlegan kostnað ríkisins af 
samningnum. Seðlabankinn hefur áætlað áhrif gengisbreytinga á kostnað vegna Icesave. 
Útreikningarnir voru gerðir áður en nýtt mat barst frá skilanefnd Landsbankans um áætlaðar 
bættar heimtur úr þrotabúinu. Í meðfylgjandi töflu eru útreikningar Hagdeildar ASÍ byggðir á 
útreikninum Seðlabankans um áhrif gengisbreytinga á kostnað ríkisjóðs af Icesave.  

Tölur í milljörðum 

Breytingar á gengi frá grunndæmi 

-25% -10% 0 10% 25% 

Heildargreiðslur vegna Icesave 144 60 52 46 38 

Hlutur TIF (auk arðgr. frá Iceland Food) -25 -25 -25 -25 -25 

Greiðslur ríkissjóðs vegna Icesave 119 35 27 21 13 

Veikist gengið um 25% (-25% í töflu) mun það hafa umtalsverð neikvæð áhrif á kostnað 
ríkissjóðs en hann mun þá aukast um 92 milljarða og fara í 119 milljarða. Gengisstyrking 
hefur aftur á móti minni áhrif en 25% styrking krónunnar myndi lækka kostnað ríkissjóðs um 
14 milljarða. 

Áætlaður kostnaður ríkissjóðs af samningnum er áætlaður um 27 milljarðar. Verði heimtur úr 
búinu betri en áætlanir gera ráð fyrir, greiðslur úr búinu berist fyrr og gengisþróun verði 
hagstæð getur kostnaður ríkissjóðs orðið engin. Þróist allir hlutir til verri vegar, heimtur úr 
búinu versni umtalsvert, greiðslur úr búinu dragist og gengið falli um 25% getur kostnaður 
ríkissjóðs orðið rúmlega 200 milljarðar. 

Áhrif Icesave samningsins á íslenskt efnahagslíf 

Lánshæfi Íslands hefur skaðast vegna dráttar á lausn Icesave deilunnar. Alþjóðlegu 
matsfyrirtækin telja að leið Íslands út úr efnahagsvandanum sé torveldari á meðan deilan er 
óleyst. Þessi afstaða hefur komið fram í lánshæfismati þeirra á Íslandi. Þannig lækkaði 
lánshæfismat ríkissjóðs í kjölfar þess að forsetinn synjaði Icesave lögunum staðfestingar í 
ársbyrjun 2010.  

Icesave deilan hefur því bæði áhrif á möguleika Íslands til að fá lán á alþjóðlegum 
fjármálamörkuðum og einnig á vaxtakjör á þeim lánum sem kunna að fást. Þetta á bæði við 
um möguleika okkar og kostnað við að taka ný lán til fjárfestinga en einnig varðandi 
endurfjármögnun á eldri lánum.  



 

 

 3 

Sveitarfélög og orkufyrirtæki þurfa að endurfjármagna erlend lán sem nema umtalsverðum 
upphæðum. Á endurfjármögnunina reynir þegar á þessu ári. Deilan hefur því áhrif á fjárhag 
þessara aðila og þar með þjónustustig, nauðsynlega tekjuöflun og möguleika þeirra til að 
fjárfesta. 

Ljóst er að mjög erfiðlega hefur gengið að fá erlend lán til landsins. Þau fáu lánsloforð sem 
fengist hafa frá hruni virðast beint eða óbeint háð því skilyrði að Icesave deilan leysist eða eru 
til fyrirtækja sem að mestu starfa erlendis. Það er því borin von að ætla að leggja út í stórar 
fjárfestingar innanlands sem byggja á erlendu lánsfjármagni á meðan deilan er óleyst. 

Fjárfestingar eru í sögulegu lágmarki. Afleiðingarnar eru stöðnun í efnahagslífinu og 14.000 
manns án atvinnu. Hagdeild ASÍ hefur lagt mat á það hvaða fjárhæðum það skilaði til 
þjóðarbúsins ef tækist að auka fjárfestingar og fá þannig hjól efnahags- og atvinnulífsins til að 
snúast hraðar. Til mikils er að vinna því að hvert prósentustig í hagvexti gefur árlega 15 
milljarða í aukna verðmætasköpun. Takist að hrinda þeim fjárfestingaráformum sem nú er 
unnið að á vettvangi stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins í framkvæmd myndi það hafa 
mjög jákvæð áhrif á atvinnu- og efnahagslífið.  

Tölur í milljörðum 2011 2012 2013 Samtals  

Landsframleiðslan, grunndæmi 1.578 1.612 1.649  

Landsframleiðsla með auknum fjárfestingum 1.601 1.652 1.705  

Mismunur, aukin verðmætasköpun 24 40 56 119 

Draga myndi úr atvinnuleysi, hagvöxtur myndi aukast sem skilað gæti auknum verðmætum 
sem nema um 120 milljörðum fyrir þjóðfélagið í heild á næstu þremur árum. Ljóst er að stór 
hluti þessara fjárfestinga ráðast af því hvort að okkur takist að tryggja okkur aðgang að 
erlendum lánsfjármörkuðum. 

Ekki er hægt að fullyrða að lausn Icesave deilunnar muni sjálfkrafa leiða til þess að erlendir 
lánsfjármarkaðir opnist og þar með verði öllum hindrunum rutt úr vegi fyrir auknum 
fjárfestingum og nauðsynlegri endurfjármögnun eldri lána. En það má segja með nokkuð góðri 
vissu að á meðan deilan er óleyst þá munu erlendu lánsfjármarkaðirnir vera lokaðir. Slíkt 
ástand er áskrift að stöðnun. 

Ólafur Darri Andrason, deildarstjóri hagdeildar ASÍ 


