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Forsendur sviðsmynda um ICESAVE skuldbindingar

• Samkvæmt upplýsingum úr fjölmiðlum eru forsendur ICESAVE
samningsins eftirfarandi.

• Heildarskuldbinding í Bretlandi og Hollandi nema 3.349 m. GBP.
Hrein skuldbinding er 3.095 m. GDP eftir að greitt hefur verið
inn á lánið af innstæðu ICESAVE í Englandsbanka.

• Umsamin vaxtakjör eru 5,55% og leggjast á höfuðstól.

• Lánstími eru 15 ár með 7 ára tímabili þar sem það er valkvætt
hvort vextir eða afborganir verða greiddar. Vextir reiknast á
lánið þó þeir verði ekki greiddir strax.

• Gengi krónunnar gagnvart GBP er 197,07, en gengi hefur ekki
áhrif á skuldbindingar, þar sem eignir og skuldir eru í evrum og
pundum. Reyndar hefur verið upplýst að meginhluti eigna sé í
evrum því gæti myndast gengishagnaður ef pundið veikist
gagnvart evru á næstu misserum…

• …hins vegar skiptir gengi krónunnar verulegu máli þegar
ábyrgðin fellur á íslenska ríkið.
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Forsendur ávöxtunar eigna ICESAVE

• Bókfærðar eignir ICESAVE útibúsins nema sömu upphæð og
skuldbindingarnar hér að framan.

• Útlán vegna ICESAVE beri 3.5% ársvexti.

• Vaxtamunur á ICESAVE skuldbindingum og meðalávöxtun ICESAVE eigna
er því 2,05%

• Vextir og afborganir greiðist einu sinni á ári.

• Einungis reiðufé sem fæst úr eignasafni Landsbankans er notað til að
greiða inn á lánið fyrstu sjö árin.

• Gert er ráð fyrir eftirfarandi innheimtuhlutfalli af ICESAVE eignum.
• 100% ef allt fer á besta mögulega veg.

• 95%

• 85%

• 65%

• 50% ef algjört hrun hefur orðið á eignunum.
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Sviðsmynd 1, Innheimtur verða í lok 7. árs

• Hér er gert ráð fyrir því að eignasafn Landsbankans innleysist að fullu í lok
sjöunda árs.

• Þangað til safnar það 3.5% vöxtum sem eru greiddir út árlega.

• Vextirnir eru notaðir til að greiða inn á skuldina við Bretland og Holland.

• Myndin sýnir skuld Ríkissjóðs eftir sjö ár miðað við hve mikið af eignunum
endurheimtist. Einnig er sýnt hvernig lægri vextir á skuldinni hafa áhrif.
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Sviðsmynd 2, Innheimtur verða í lok 1. árs

• Hér er gert ráð fyrir því að eignasafn Landsbankans innleysist að fullu í lok
fyrsta árs. Eftir það fást ekki vextir af eignunum.

• 3.5% vextir greiðast út í lok fyrsta árs.

• Myndin sýnir skuld Ríkissjóðs eftir sjö ár miðað við hve mikið af eignunum

endurheimtist. Einnig er sýnt hvernig lægri vextir á skuldinni hafa áhrif.
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Sviðsmynd 3, jafnmikið innheimtist árlega í sjö ár 

• Hér er gert ráð fyrir því að eignasafn Landsbankans innleysist á sjö árum, jafn
mikið á hverju ári.

• Eignasafnið safnar 3.5% vöxtum á eftirstöðvar eignasafnsins. Vextirnir eru
greiddir út árlega.

• Vextirnir eru notaðir til að greiða inn á skuldina við Bretland og Holland.

• Myndin sýnir skuld Ríkissjóðs eftir sjö ár miðað við hve mikið af eignunum

endurheimtist. Einnig er sýnt hvernig lægri vextir á skuldinni hafa áhrif.
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Athugasemdir

• Þó svo að endurheimtur af eignasafninu verði 100% getur skuld lent á
ríkinu. Þetta er vegna þess að vextir á eignasafninu eru lægri en vextir
á láninu.

• Hver skuldin verður að sjö árum liðnum veltur á því hvenær eignasafnið
innleysist.

• Viðmiðunarvextir lánsins eru sk. CIRR vextir OECD. Í október voru þessir
vextir 5.27% eða 0.98% hærri en nú.

• Ríkisstjórnin hefur miðað við 75%-95% endurheimtur af eignasafninu
vegna Icesave. Útfrá sviðsmyndunum munu þá 59-256 milljarðar króna
falla á ríkið að sjö árum liðnum.

• Fyrir 256 milljarða má reka
• Landspítala í 8 ár,

• Háskóla Íslands í 26 ár,

• Landhelgisgæsluna í 94 ár,

• Fjármálaeftirlitið í 230 ár

• Heilsugæsluna á höfuðborgarsvæðinu í 69 ár

• Greiða barnabætur í 25 ár.

Heimild: vefur DataMarket
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Nótur varðandi samningsmarkmið

• Það væri forvitnilegt að vita hvort að samningamenn Íslands hefðu tekið
tillit til eftirfarandi þátta:
• 1. Efnahagslegum skaða íslensku þjóðarinnar vegna setningar and-

hryðjuverkalaga á íslenska ríkið, Seðlabankann sem og Landsbanka. Hvaða
fjárhagslegum skaða hafa aðrir óskyldir aðilar orðið fyrir s.s. íslensk
fyrirtæki?

• 2. Hefur fjárhagslegur skaði vegna yfirtöku FSA á Singer og Friedlander
verið metinn? Lögmenn hafa metið það svo að stjórnvaldsaðgerðir breskra
yfirvalda væru vafasamar gegn breskum banka í eigu Kaupþings.

• 3. Bresk yfirvöld segja að þetta séu aðskildir hagsmunir, en þau hafa ekki
litið svo á þegar um IMF og Icesave er um að tefla.

• 4. Munu íslensk stjórnvöld leita réttar síns fyrir breskum og alþjóðlegum
dómsstólum?

• 5. Eru vextir upp á 5.55% ásættanlegir þegar vextir Bank of England eru
0.5%? Evruvextir til 10 ára eru nú 3.80% og 10 ára vextir á pund eru nú 4.20%.

• 6. Hefur þessi samningur verið kynntur lánshæfismatsfyrirtækjum eða hafa
lánshæfismatsfyrirtæki verið fengin til að meta áhrif þessa samnings á stöðu
Íslands? Er verið að endurtaka mistökin sem gerð voru við yfirtöku Glitnis þar
sem lánshæfismatsfyrirtæki voru ekki spurð álits?

• 7. Hver verða áhrif samnings á gengi íslensku krónunnar? Ef það fellur í
kjölfarið þá er ljóst að bæði fólk og fyrirtæki munu fara í þrot ásamt því að
hér verður óðaverðbólga.

• 8. Kom til greina að takmarka ábyrgð íslenska ríkisins við t.d. 1% af
landsframleiðslu í 10 ár?

• Það er ánægjulegt að vita að bresk yfirvöld áforma fjárlægja
ríkisbankann Landsbanka af hryðjuverkalistanum þann 15. júní nk.
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Um InDefence

• InDefence eru óháð samtök sem höfðu það að meginmarkmiði að mótmæla því að íslenska ríkið,

Seðlabankinn og Landsbanki Íslands voru beitt hryðjuverkalögum.

• InDefence afhentu undirskriftir 83 þúsund manna í við athöfn í breska þinginu í Lundúnum þann

17. Mars 2009.

• InDefence skipulagði stærstu undirskriftarsöfnun Íslandssögunnar og hreyfingin er með með

tengsl við fjölmiðla sem og stjórnmálamenn víða um heim.

• Forsvarsmenn InDefence eiga það sameiginlegt að hafa numið og starfað á Bretlandseyjum, en

hafa ólíkar skoðanir á stjórnmálum almennt.


