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Minnisblað
Viðtakandi: Efnahags- og skattanefnd
Sendandi: Seðlabanki Íslands

Efni: Nokkur atriði Icesave‐málsins
Efnahags- og skattanefnd óskaði þess í tölvuskeyti dags. hinn 11.
desember sl. að fulltrúi Seðlabanka Íslands mætti á fund nefndarinnar
laugardaginn 12. desember og gæfi álit sitt á eftirtöldum atriðum á
formi minnisblaðs. Ekki er tími né tilefni til ýtarlegra svara, en hér á
eftir fara spurningarnar og svör bankans.
1. Lagt verði mat á efnahagslega áhættu af því að hafa
skilyrðislausa greiðsluskyldu á vöxtum af Icesave-lánunum.
Svar: Að jafnaði er greiðsluskylda lánasamninga skilyrðislaus.
Skilyrðislaus greiðsluskylda er augljóslega ævinlega
áhættusamari fyrir skuldarann en greiðsluskylda sem er háð
skilyrðum er gætu dregið úr greiðslubyrði hans. Lagt hefur
verið mat á líklega greiðslubyrði vegna vaxta í fyrra
minnisblaði frá Seðlabankanum (sjá fylgiskjal).
2. Lagt verði mat á þær breytingar sem gerðar hafa verið á
efnahagslegu fyrirvörunum frá því í sumar.
Svar: Mat var lagt á breytingar sem gerðar hafa verið á
efnahagslegu fyrirvörunum í minnisblaði frá Seðlabankanum,
dags. 14. nóvember 2009, sem áður hefur verið rætt í
fjárlaganefnd. Seðlabankinn telur hvorki tilefni né tíma til að
bæta við það mat nú.
3. Gerður verði samanburður á föstum vöxtum og breytilegum.
Enn fremur að leitað verði eftir samanburði á vöxtum á
Icesave-samningunum og öðrum sambærilegum lánsamningum
eða erlendum lánum.
Svar: Hvort æskilegt er að samið sé um fasta vexti eða
breytilega ræðst m.a. af væntri þróun skammtímavaxta árum og
í hve ríkum mæli aðrir lánasamningar ríkisins eru með föstum
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eða breytilegum vöxtum. Vextir í lánasamningum við
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Norðurlönd eru með breytilegum
vöxtum. Að lánasamningar við Bretland og Holland séu á
föstum vöxtum felur því í sér áhættudreifingu. Rétt er hins
vegar að minna á að heimilt er að greiða upp lánin hvenær sem
er án uppgreiðsluálags, bjóðist Íslandi hagstæðari vextir á
næstu árum. Áhættan af því að lánasamningurinn er með
föstum vöxtum er því mun minni en ætla má við fyrstu sýn.
Auk þess er rétt að nefna að á fjármálamörkuðum er vaxandi
umræða um að komið geti til lækkunar lánshæfismats
Bretlands. Kæmi til þess myndu vextir í Bretlandi hækka
umfram það sem yrði t.d. á evrusvæðinu. Fastir vextir á
pundláninu ver Ísland gagnvart þessari áhættu (sjá nánar
meðfylgjandi minnisblað).
4. Að lagt verði mat á gengisáhættu samninganna.
Svar: Fjallað er um gjaldmiðlaáhættuna í fyrrgreindu
minnisblaði.
5. Lagt verði mat á þýðingu nýrra upplýsinga um mat AGS á
greiðsluþoli ríkissjóðs.
Svar: Samkvæmt nýjustu áætlunum verða skuldir ríkissjóðs
heldur minni en áður var talið. Það stafar af því að kostnaður
ríkissjóðs vegna endurfjármögnunar bankakerfisins verður
minni en áður var áætlað. Greiðsluþol ríkissjóðs vegna annarra
skuldbindinga verður þá samsvarandi meira.
6. Lagt verði mat á afleiðingar þess að frumvarpið verði ekki
samþykkt eða að það dragist.
Svar: Eins og áður hefur komið fram í svörum Seðlabankans
felst áhættan meðal annars í því að lánshæfiseinkunn ríkissjóðs
Íslands verði lækkuð og að lánveitingar Norðurlandanna
stöðvist. Slíkt gæti tafið verulega afnám gjaldeyrishafta og
torveldað mjög endurfjármögnun skulda ríkissjóðs. Í því
sambandi má nefna að fulltrúar stórra erlendra banka sem hafa
sýnt því áhuga að Ísland efni til kynningar á næstu mánuðum
með þann möguleika í huga að opna erlenda fjármálamarkaði
fyrir lántöku innlendra aðila hafa talið slík áform háð lausn
deilunnar.

Fylgiskjal: Minnisblað SÍ frá 14. nóvember og minnisblað um fasta og
breytilegavexti.

SI-58096 (2).docx

