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Inngangur
Með bréfi frá skrifstofu Alþingis, dags. 3. júlí sl. var óskað umsagnar InDefence hópsins um 
Icesave samningana eigi síðar en 10. júlí 2009. InDefence hópurinn þakkar beiðnina og 
meðfylgjandi er umsögn hópsins ásamt fylgiskjölum. Í hnotskurn er niðurstaða hópsins sú að 
fyrirliggjandi samningar séu óviðunandi og skynsamlegast sé að hafna ríkisábyrgð á þeim en 
hvetja til nýrra samningaviðræðna þar sem meira tillit yrði tekið til hinnar erfiðu og 
fordæmalausu stöðu Íslands. Rökum hópsins verða gerð skil hér á eftir.

Um Icesave lánasamningana
Þann 5. júní sl. var skrifað undir tvo lánasamninga þar sem Tryggingarsjóður innstæðueigenda 
og fjárfesta (TIF) var skuldari og íslenska ríkið ábyrgðaraðili en hollenska ríkið og breska ríkið 
lánveitendur. Lán breska ríkisins nemur í mesta lagi 2,35 milljörðum punda en lán hollenska 
ríkisins nemur um 1,33 milljörðum evra. Lánstíminn er frá 1. janúar 2009 til ársloka 2023. Lánin 
bera 5,55% vexti og á fyrstu sjö árum samninganna þarf ekki að greiða af höfuðstól lánsins en þó 
verður hægt að greiða inn á hann hvenær sem er á samningstímanum, en þó aldrei minna en eina 
milljón í mynt viðkomandi samnings. Samkvæmt samningunum fær TIF framselda kröfu breska 
og hollenska ríkisins í þrotabú Landsbanka Íslands hf. og ber TIF að greiða hollenska og breska 
ríkinu allar útgreiðslur úr þrotabúinu í samræmi við hlutfallslegan rétt ríkjanna.

InDefence hópurinn hefur lagt sig fram við að safna upplýsingum sem tengjast Icesave- 
lánasamningunum, greina þær og koma þeim á framfæri við þingmenn og almenning. Hópurinn 
beitti sér m.a. fyrir því að samningarnir ásamt fylgiskjölum yrðu birtir þingmönnum, en 
upphaflega stóð það ekki til. Hópurinn hefur farið ítarlega yfir Icesave samningana, ákvæði 
þeirra, réttaráhrif og efnahagsleg áhrif af beinni ábyrgð ríkissjóðs fyrir öllum skuldum sem geta 
fallið til af samningunum.

Málstaður og samningsstaða Íslands
Það hlýtur að vera eðlileg krafa Íslendinga að ríkisstjórn og embættismenn þeirra leiti allra leiða 
til þess að verja hagsmuni þjóðarinnar og að búa til sterkustu samningsstöðu sem völ er á í 
deilunni við Hollendinga og Breta um Icesave reikninganna. Vissulega geta Bretar og 
Hollendingar vísað til glæfralegs athæfis íslenskra banka og slælegs eftirlits íslenskra 
eftirlitsstofnana og stjórnvalda þegar þeir byggja upp málstað sinn. Á móti þessum málflutningi 
Breta og Hollendinga eiga Íslendingar sér einnig málstað. Fyrsta krafa íslenskra skattgreiðenda 
hlýtur að vera sú að kröfur Breta og Hollendinga eigi sér trausta lagalega stoð. Kröfur 
Hollendinga og Breta byggja á óskýru og ófullnægjandi regluverki ESB um innstæðutryggingar 
og því er eðlilegt að ríki ESB taki þátt í að axla þá ábyrgð. Einnig eiga Íslendingar kröfu á því að 
áður en að gengið er að kröfum Breta og Hollendinga á grundvelli siðferðislegra forsendna (í 
ljósi þess að ekki fæst skorið úr um lagalegar forsendur) sé tekið fullt tillit til þess skaða sem 
einkum Bretar hafa veitt íslenskum skattgreiðendum með beitingu hryðjuverkalaga gegn 
Seðlabanka Íslands og eigum íslenska ríkisins. Ennfremur verður að taka tillit til þess skaða sem 
breskir ráðamenn hafa valdið Íslendingum með stóryrtum yfirlýsingum í garð Íslendinga í 
alþjóðlegum fjölmiðlum. Síðast en ekki síst hlýtur það að vera skylda Íslendinga að veita 
viðnám við þeirri undirróðurstarfsemi, sem Hollendingar og Bretar hafa beitt gegn smáþjóð, m.a. 
með því að nota sér áhrif sín innan Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.
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Umboð, aðferðafræði og árangur Icesave 
samninganefndar

Icesave deilan frá sjónarhorni breskra og hollenskra stjórnvalda
Þegar afstaða er tekin til Icesave samningana og samningsstöðu Íslendinga er gríðarlega 
mikilvægt er að hafa í huga að bresk og hollensk stjórnvöld hafa þegar greitt Icesave 
innistæðueigendum langt umfram þá lágmarkstryggingarupphæð (20.887 Evrur) sem EES 
regluverkið tilgreinir. Í tilviki Bretlands var um að ræða greiðslu á öllum innstæðum innan 
Icesave utan þeirra sem voru í eigu fagaðila. Í tilviki Hollands greiddi ríkið öllum 
innstæðueigendum upp að 100.000 Evrum. Hér var um að ræða einhliða ákvarðanir þessara 
stjórnvalda sem miðuðu fyrst og fremst að því að auka traust á eigin bankakerfi, sem voru í 
talsverðri áhlaupshættu á síðustu þremur mánuðum ársins 2008. Frá sjónarhorni breskra og 
hollenskra stjórnvalda snýst Icesave deilan um að endurheimta þessa peninga, bæði andvirði 
lágmarkstryggingarinnar og að auki umframgreiðslur sínar. Í ljósi þess að innstæða TIF dugar 
tæplega fyrir 2% af samanlögðum endurgreiðslum á lágmarkstryggingarupphæðinni í Bretlandi 
og Hollandi var brýnasta samningsmarkmið þarlendra stjórnvalda að knýja íslensk stjórnvöld til 
að viðurkenna ábyrgð TIF á allri lágmarkstryggingarupphæðinni og ábyrgð íslenska ríkisins á 
TIF.

Samningsstaða Íslands gefin eftir frá upphafi
Stefán Már Stefánsson, prófessor, Lárus Blöndal, hrl., breska lögfræðistofan Mishcon de Reya 
og fleiri hafa bent á að innstæðutilskipun ESB kveði ekki á um skyldur um ríkisábyrgð fyrir 
innstæðutryggingasjóð. Það að gerð er sérstök krafa af hálfu Hollendinga og Breta í Icesave- 
samningunum um að Alþingi samþykki sérstaka ríkisábyrgð og það sé gildisskilyrði 
samninganna er bein staðfesting á því að ríkisábyrgð gildi ekki um útgreiðslukröfur 
innstæðutryggingasjóðanna. Í það minnsta er regluverk EES óskýrt og ófullnægjandi að þessu 
leyti, sem endurspeglast best í þeim breytingum sem ESB ríkin sjálf eru að gera á þessu 
regluverki í kjölfar bankahrunsins á Íslandi. Í þeirri miklu óvissu sem ríkir um lagalega skyldu 
íslenska ríkisins til að ábyrgjast alla lágmarkstryggingarupphæðina fyrir Icesave reikningana felst 
mikilvæg samningsstaða fyrir Íslendinga, eins og bent er á í minniblaði bresku lögfræðistofunnar 
Mishcon de Reya. Sú samningsstaða virðist hafa verið algjörlega gefin eftir frá upphafi af 
íslensku samninganefndinni. Hvergi er vitnisburður um að hún hafi verið tilbúin til að slíta 
samningaviðræðum og fara fram á að Bretar og Hollendingar sæki kröfur sínar á grundvelli 
lagalegra raka. Yfirlýstur vilji íslensku samninganefndarinnar til að beita slíkum afarkostum, ef 
ekki væri tekið nægjanlegt tillit til hagsmuna Íslendinga, hefði að öllum líkindum tryggt 
hagstæðari samninga. Þess má geta að samningsstaðan er í sjálfu sér enn fyrir hendi, ef Alþingi 
hafnar ríkisábyrgð á fyrirliggjandi Icesave samningum.

Of þröngt umboð íslensku samninganefndarinnar
Eftirgjöf á samningsstöðu Íslendinga að þessu leyti er skýr í erindisbréfi Icesave 
samninganefndarinnar frá fjármálaráðherra, dags 24. febrúar 2009. Þar er gengið út frá því að 
samkomulag hafi náðst um að Íslendingar bæru ábyrgð á endurgreiðslu innstæðna í útibúum
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íslensku bankanna erlendis í samræmi við ákvæði lagaramma EES um lágmarkstryggingu 
innstæðna. Samkvæmt þessu bréfi er hlutverk íslensku samninganefndarinnar að ganga frá 
lánasamningum við bresk og hollensk stjórnvöld. Þótt samninganefndinni sé gert að sækja 
hagstæð lánakjör á grundvelli sérstæðrar stöðu Íslendinga og galla á EES regluverki um 
innistæðutryggingar, er ljóst að orðrétt túlkun á þessu erindisbréfi þrengir mjög að umboði 
samninganefndarinnar til að ná hagstæðum samningum með því að nýta öll þau spil sem 
Íslendingar höfðu á hendi í þessu máli. Að mati InDefence er ámælisvert að samninganefndin 
hafi ekki fengið víðtækara umboð til að semja um Icesave málið, enda er næsta víst að betri kjör 
hefðu fengist ef fleiri samningsmarkmið hefðu verið höfð að leiðarljósi en vaxtakjör og 
greiðsluskilmálar.

Óljósri lagalegri ábyrgð breytt í bindandi skuldabréf
Í ljósi þessa var samningsstaða Íslendinga mjög veik. Samningaviðræður snérust um lánakjör og 
í stað þess að tiltaka og útfæra þau pólitísku viðmið - þ.e.a.s. Brussel viðmiðin - sem lagt var upp 
með urðu Icesave samningarnir í raun skuldabréf. Í Brussel viðmiðunum, sem Alþingi samþykkti 
með þingsályktunartillögu sinni frá 5. desember 20081, er ríkistjórninni gefin heimild til að 
ganga til samninga á grundvelli þess að tekið verði:

„ tillit til hinna erfiðu og fordæmislausu aðstæðna sem Island er í og knýjandi nauðsynjar þess 
að ákveða ráðstafanir sem gera Íslandi kleift að endurreisa fjármála- og efnahagskerfi sitt “.

Í samningunum er hins vegar einfaldlega lögfest greiðsluskylda Íslendinga á allri 
lágmarkstryggingarupphæðinni, skilgreint lánafyrirkomulag og greiðslubyrði, og tiltekin þau 
úrræði sem Bretar og Hollendingar geta beitt ef íslenska ríkið stendur ekki skilyrðislaust í skilum 
á lánunum. Öll áhætta og allur kostnaður vegna endurgreiðslu á lágmarkstryggingarupphæðinni 
fellur á Íslendinga. Fulltrúar samninganefndarinnar hafa sagt að tekið hafi verið tillit til Brussel 
viðmiðanna í lánskjörunum (vextir og sjö ára skjól) og upptökuákvæðinu. Þetta telur InDefence 
ranga túlkun. Samningurinn er ekki í samræmi við Brussel viðmiðin.

Brussel viðmið sniðgengin
Vaxtakjörin munu líklega leiða til greiðsluþrots ríkisins og upptökuákvæðið er afar veikt og 
hefur trúlega lítið sem ekkert gildi, eins og nánar verður vikið að. Sjálf Brussel viðmiðin eru ekki 
einu sinni tilgreind í samningunum og ekki útskýrt á hvaða hátt tillit var tekið til þeirra í 
samningsgerðinni. Af birtum og óbirtum bréfaskriftum og minnisblöðum tengdum 
samningaferlinu, sem sum eru tiltæk á vefsvæðinu island.is, má vera ljóst að lítið sem ekkert 
tillit var tekið til þeirra hluta Brussel viðmiðanna sem áttu að vernda hagsmuni Íslendinga. Það 
vekur furðu InDefence að Brussel viðmiðin eru ekki einu sinni tilgreind í samningnum, sem 
samkvæmt Common Law lögsögu þýðir að þau muni ekki hafa lagalegt gildi ef Bretar og 
Hollendingar sættast á endursamningu, ef kemur til greiðsluþrots íslenska ríkisins. Þetta er 
ámælisvert.

Augljóst er t.d. að ekki var farið eftir þriðja ákvæði Brussel viðmiðanna, þar sem tilgreint er að 
“[s]tofnanir Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins munu taka áframhaldandi þátt í 
[samningaviðræðum]”. Elvira Méndez Pinedo, doktor í Evrópurétti, hefur í skýrslu fyrir

1 Þingskjal 219-177.mál
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Borgarahreyfinguna bent á vannýtt tækifæri Íslendinga í þessu sambandi. Burt séð frá Brussel 
viðmiðunum, þá er það grundvallaratriði í samningatækni að þegar veikari aðili semur við 
sterkari aðila, eins og ríkisstjórn Íslands hefur viðurkennt að hafi verið tilfellið þegar samið var 
um Icesave, þá er mikilvægt að fá óháðan eða utanaðkomandi aðila til að leiða samingaviðræður 
eða a.m.k. til að meta sanngirni þeirra samninga sem aðilarnir koma sér saman um. Fulltrúar 
íslenskra stjórnvalda hafa margoft lýst veikri samningsstöðu sinni gagnvart breskum og 
hollenskum stjórnvöldum (sem nutu liðsinnis Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og sumra Evrópuríkja) í 
deilum um lausn Icesave málsins. Það er furðulegt að íslensk stjórnvöld hafi ekki farið fram á að 
hlutlaus þriðji aðili kæmi að samningagerðinni til að tryggja betur hagsmuni sína. Í ljósi þess að 
Brussel viðmiðin eru mun hagfelldari fyrir Íslendinga en fyrirliggjandi Icesave samningar, má 
leiða líkum að því að aðkoma stofnanana og annarra ríkja ESB hefðu tryggt Íslendingum mun 
betri útkomu en raun bar vitni. Nefna má að Frakkar reyndu að miðla málum strax í haust, en 
einhverra hluta vegna misstu íslensk stjórnvöld samningana úr evrópsku ferli í tvíhliða ferli sem 
líklega hefur kostað Ísland aðstoð úr bjargráðasjóði ESB (e. Macro Financial Assistance), sbr 
minnisblað Stefáns Hauks Jóhannssonar sendiherra í Brussel2, en einnig má ráða þetta af 
samtölum InDefence við evrópska embættismenn.

Ofmetinn hagur af lánakjörum fyrirliggjandi samninga
Að mati InDefence er rangt að halda því fram að íslenska samninganefndin hafi náð að bæta
vaxtakjör um 1,15%. Í október var skrifað undir minnisblað (Memorandum o f Understanding) 
við hollenska ríkið þar sem kveðið var á um 6,7% vexti. Þá voru lágmarksviðmiðunarvextir 
OECD á langtímalánum í Evrum 5,19%3 og álag á grunnvexti því 1,51%. Í júní þegar 
lánasamningur vegna Icesave var undirritaður höfðu sömu viðmiðunarvextir lækkað í 4,29%, 
svo umsamdir 5,55% vextir svara til 1,26% álags á grunnvexti. Hið rétta er að samninganefndin 
náði að lækka álag á grunnvexti um 0,25%. Í þessu samhengi er rétt að geta þess að 
ávöxtunarkrafa á skuldabréf útgefin af breska og hollenska ríkinu til 15 ára er um 4,30% án 
uppgreiðsluákvæðis. Þar sem vextir munu að fullu lenda á ríkissjóði hefði til dæmis verið 
heppilegra að semja um lægri vexti fyrstu sjö árin en hærri vexti átta árin þar á eftir. Við það 
hefði sú fjárhæð sem falla mun á ríkissjóð eftir sjö ár lækkað og meira hald hefði verið í hinu 
svonefnda “sjö ára skjóli”..

Lakari vaxtakjör á láni Breta
Einkennilegt er að lánasamningur við Breta miði einnig við vexti OCED á lánum í Evrum, þar 
sem lágmarksviðmiðunarvextir OECD í pundum í júní voru töluvert lægri. Vaxtaálag á láni Breta 
er því 1,61% og kjörin fyrir Íslendinga þar með lakari en á láni Hollendinga. Þetta kemur á óvart 
þar sem því er haldið fram að tekið hafi verið tillit til afleiðinga beitingar hryðjuverkalaga. Þvert 
á móti virðist sem að Bretar myndu græða meira á þeim lánakjörum sem skilgreind eru í Icesave 
samningunum heldur en Hollendingar.

Ekkert tillit tekið til efnahagsskaða vegna aðgerða Breta
Að lokum vekur það furðu okkar að í Icesave samningnum við Breta er ekkert tillit tekið til þess 
efnahagsskaða sem Bretar ollu Íslendingum með beitingu hryðjuverkalaga þann 8. október 2008.
Svo virðist sem að íslensk stjórnvöld hafi ekki gert neina tilraun til að meta þennan skaða og

2 Minnisblað dags. 21. nóv. 2008, fylgiskjal 12 á island.is, efni: ECOFIN fundur 4. nóv. 2008.
3 Sjá upplýsingar um viðmiðunarvexti OECD hér http://www.oecd.org/dataoecd/21/52/39085945.xls
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þ.a.l. hafa yfirlýsingar og kröfur íslensku samninganefndarinnar í þessu sambandi varla verið 
teknar alvarlega af samninganefndum Breta og Hollendinga. Formaður íslensku 
samninganefndarinnar tjáði InDefence hópnum að samningarnir og lánakjörin hafi tekið mið af 
þeim skaða sem Bretar ollu Íslendingum með beitingu hryðjuverkalaganna. Hins vegar gat hann 
ekki bent á nein efnisatriði til að styðja þessa fullyrðingu. Í ljósi þess að lánakjörin í breska 
samningnum eru lakari en í þeim hollenska má ljóst vera að ekkert tillit var tekið til þess skaða 
sem Bretar ollu Íslendingum. Þetta er ámælisvert.

Geta íslenska ríkisins til að efna Icesave samningana
Eins og rakið er hér að neðan eru ýmis rök sem hníga að því að Icesave skuldbindingar verði 
greiðsluþoli íslenska ríkisins ofviða.

Icesave skuldin verður yfir 400 milljarðar ISK
Skuldir íslenska ríkisins hafa hrannast upp í kjölfar bankahrunsins í október síðastliðnum. Mikið 
af þessum skuldum er í íslenskum krónum. Með Icesave samningunum er ríkið að taka á sig 
stóra fjárskuldbindingu í erlendri mynt, evrum annars vegar og pundum hins vegar. Miðað við 
fyrirliggjandi forsendur er líklegt að Icesave skuldin verði 415 milljarðar umreiknað í íslenskar 
krónur árið 2016, þegar greiðslur hefjast. Þessi niðurstaða er líkleg vegna þess að á meðan vextir 
bætast við höfuðstól Icesave lánasamninganna mun höfuðstóll kröfu TIF í þrotabú Landsbankans 
ekki bera vexti.

Hvar á að fá gjaldeyrinn?
Ólíkt ýmsum öðrum gjaldeyrislánum sem íslenska ríkið er að taka um þessar mundir þá fær ríkið 
ekki vaxtaberandi eign á móti þeirri ríkisábyrgð sem það tekur á efndum Icesave 
lánasamninganna. Sé tekið mið af veikri stöðu íslensku krónunnar og mikils þrýstings á hana 
næstu árin vegna hagsmuna svokallaðra krónubréfaeigenda, þá verður afar erfitt fyrir ríkið að 
afla sér þess gjaldeyris sem þarf til að greiða Icesave lánasamningana. Þetta getur ríkið gert með 
því að tryggja að hagstæður viðskiptajöfnuður, í heild eða hluta, renni til ríkisins eða þá að ríkið 
sé rekið með myndarlegum afgangi sem síðan er nýttur til að kaupa gjaldeyri. Sagan segir okkur 
að hvort tveggja verður afar erfitt. Það verður væntanlega óhjákvæmilegt að viðhalda 
gjaldeyrishöftum og skilaskyldu gjaldeyris í því skyni að tryggja íslenska ríkinu þann gjaldeyri 
sem til þarf. Slíkt fyrirkomulag er til þess fallið að hrekja öflug fyrirtæki frá Íslandi. Eigi ríkið að 
skila rekstrarafgangi þarf að skera niður kostnað og auka tekjuöflun ríkisins. Niðurskurður í 
ríkisfjármálum og hækkun skatta á sama tíma er vart líkleg til að örva atvinnulíf í vanda. Jafnvel 
þótt slíkt takist, þ.e. að ná tökum á ríkisfjármálunum, þá þarf ríkið að kaupa gjaldeyri af öðrum.
Hver vill selja þann gjaldeyri og fá á móti íslenskar krónur? Er gert ráð fyrir því að hér verði 
búið að taka upp erlenda mynt, t.d. með inngöngu í ESB? Ef um slíkar forsendur er að ræða þarf 
ríkisstjórnin að gera grein fyrir þeim.

Sérkennilegur seinagangur í upplýsingamiðlun
Frá því samningurinn var kynntur hefur InDefence hópurinn kallað eftir upplýsingum um þær 
efnahagslegu forsendur sem samninganefndin studdist við þegar samið var um Icesave 
skuldabréfin. Þessar upplýsingar hafa ekki fengist og grunur leikur á að ekkert slíkt hafi legið til 
grundvallar heldur hafi verið reiknað "eftir á" hvernig skuldbindingin félli á íslenska þjóðarbúið.
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Vaxtagjöldin falla að öllu leyti á ríkissjóð
Samkvæmt útreikningum InDefence eru hverfandi líkur á því að nægur afgangur verði á 
viðskiptum við útlönd til að greiða Icesave skuldbindingu Íslendinga að sjö árum liðnum. Í 
útreikningi InDefence, sem kynntur var fyrir fjárlaganefnd, 8. júlí s.l. kemur fram að ríkissjóður 
muni alltaf þurfa að taka á sig 241 milljarðs króna greiðslu vaxta, hvort sem höfuðstóll lánsins 
fæst greiddur með eignum Landsbankans eða ekki. Þetta er vegna þess að vextir á kröfuna eru 
svokölluð eftirstæð krafa. Þar sem almennar kröfur í þrotabú Landsbankans munu ekki einu sinni 
fást greiddar munu eftirstæðar kröfur alls ekki fást greiddar.

Mynd 1 - Viðskiptajöfnuður áranna 1945 til 2008 sem hlutfall af vergri landsframleirtslu. Til samanburðar er 
sýnd áætluð meðalgreiðslubyrði af Icesave lánum árin 2016-2023, sem nemur 3,2% af vergri landsframleiðslu 
miðað við 75% heimtur úr þrotabúi Landsbankans

Ólíklegt að ríkissjóður afli nægjanlegs gjaldeyris með sjálfbærum 
hætti
Fáist 75% upp í skuldina, eins og fjármálaráðuneytið telur líklegt, munu 415 milljarðar falla á 
ríkissjóð eftir sjö ár miðað við fast gengi. Þá þurfa íslenskir skattgreiðendur að greiða að jafnaði 
64 milljarða króna á ári á árunum 2016 til 2023. Miðað við verga landsframleiðslu eru þetta að
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meðaltali 3,2% á ári4 og hafa ber í huga að greiða þarf skuldina með erlendum gjaldeyri. 
Umframgjaldeyrir verður meðal annars til við það að afgangur er á viðskiptum við útlönd, það 
er; meira er selt frá landinu en flutt inn. Undanfarin 64 ár hefur afgangurinn verið minni en 
enginn eða -2,2% og einungis í sex ár af þessum 64 hefur orðið meiri afgangur en 3,2% af vergri 
landsframleiðslu (sjá Mynd 1). Því er ljóst að mikið skilur á milli þess sem vænta má að skili sér, 
og þess sem þarf, ef miðað er við þá sögulegu þróun sem finnst í gögnum Hagstofunnar, sem ná 
aftur til ársins 1945. Miðað við þessa útreikninga InDefence eru því hverfandi líkur á að 
ríkissjóður muni afla gjaldeyris með sjálfbærum hætti til að standa við greiðslu 
skuldbindinganna. Önnur leið til að afla gjaldeyris til að standa við skuldbindinguna, er að taka 
lán, en með þeirri leið skánar að sjálfsögðu skuldastaða ríkisins ekki neitt. Þess ber að geta að 
Fjármálaráðuneytið hefur ekki enn lagt opinberlega fram áætlun um, hvernig verði staðið við 
greiðslur af Icesave skuldbindingunni. Þá ber einnig að hafa í huga, að áður en til greiðslu 
Icesave skuldbindingarinnar kemur, eða 2011, þarf íslenska ríkið að standa skil á greiðslu, eða 
endurfjármagna um 200 milljarða króna erlend lán (um 1,3 ma Evra), sem tekin voru 2006 og 
2008 m.a. til þess að efla gjaldeyrisvaraforðann.

Gjaldeyrishöft til frambúðar?
Einnig er ósvarað þeirri spurningu með hvaða hætti á að færa gjaldeyri frá einkaaðilum til 
ríkisins. Á að gera það með sköttum? Á að gera það með gjaldeyrishöftum og skilaskyldu? Á að 
koma á innflutningshöftum í því skyni að auka hagstæðan viðskiptajöfnuð? Hvernig á að standa 
við Icesave samningana nema með öðrum erlendum lántökum?

Hörð samkeppni um erlendan gjaldeyri
Fyrir utan ríkissjóð eru fjölmargir aðilar skuldsettir í erlendri mynt. Sjávarútvegsfyrirtæki skulda 
erlendum bönkum í erlendum myntum og sömuleiðis félög í ferðaþjónustu og orkufyrirtækin.
Hluti þeirra gjaldeyristekna sem félög í þessum atvinnugreinum skapa renna því beint til erlendra 
aðila. Ennfremur eru aðilar með engar tekjur í gjaldeyri skuldsettir í erlendum myntum. Má þar 
nefna íslensk sveitarfélög og einnig heimili. Þessir aðilar keppa við ríkið um þann gjaldeyri sem 
útflutningsfyrirtæki afla þjóðarbúinu. Fyrir utan skuldsetningu fyrirtækja í erlendri mynt eiga 
erlendir aðilar krónueignir fyrir um 630 milljarða króna, sem þeir vilja á einhverjum tímapúnkti 
leysa út í erlendum gjaldmiðlum5.

Ekki sjálfgefið að kaupa megi nægan gjaldeyri á markaði
Á síðustu árum hefur markaður með íslenskar krónur verið líflegur. Ástæða þess er sú að það var 
ofgnótt af erlendu lánsfé. Nú hefur traust á íslenskt efnahagslíf nær horfið og með tilkomu 
gjaldeyrishafta er ljóst að velta með íslenskar krónur mun ekki verða mikil. Viðskiptaráðherra 
gefur sér að á hverjum tíma í framtíðinni verði hægt að kaupa erlendan gjaldeyri fyrir íslenskar 
krónur á markaði. Þessi forsenda er ekki sjálfgefin.

Íslenska krónan verður veik næstu árin
Hafa ber í huga að skuldsetning í erlendri mynt leiðir til þess að gengi íslensku krónunnar mun 
verða veikt næstu árin, þ.e.a.s. að raungengi krónunnar verður töluvert undir langtímameðaltali.

4 Þskj. 204-136.mál, Tafla 3.
5 Peningamál Seðlabanka Íslands, 2009-2, bls. 23-25, http://sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6993
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Á fundi InDefence hópsins með viðskiptaráðherra þann 6. júlí sl. staðfesti ráðherrann þetta. Þetta 
gengur þvert á það sem sagt var þegar samningarnir um Icesave voru kynntir 6. júní sl.

Ekki leitað til lánshæfismatsfyrirtækja
Samninganefndin gætti þess ekki að fá lánshæfismatsfyrirtæki til að meta áhrif samninganna á 
lánshæfismat ríkissjóðs áður en hann var kynntur. Þess má geta að það er hefð við gerð stórra 
samninga á alþjóðavísu að fara fram á slíkt mat. Sem dæmi má nefna að þetta var vinnuregla hjá 
íslensku bönkunum áður en ritað var undir stóra lána- og samrunasamninga. Þessi viðskiptavenja 
var brotin og verður að átelja samninganefndina fyrir þetta í ljósi þeirrar áhættu sem 
samningarnir fela í sér fyrir lánshæfismat ríkisins sem og annarra íslenskra fyrirtækja og 
stofnana. Á fundi InDefence með fulltrúum samninganefnarinnar þann 8. júní gerði nefndin ráð 
fyrir að lánshæfismatið myndi hækka við að gengið yrði frá samningunum án þess að hafa 
nokkuð fyrir sér í því efni.

Í bréfi fjármálaráðherra til kollega síns í Hollandi þann 3. apríl6 er lánshæfismat ríkissjóðs gert að 
umtalsefni. Í bréfinu vonast fjármálaráðherra til þess að lausn finnist á Icesave deilunni, sem 
hafa muni jákvæðari áhrif á lánshæfismat ríkissjóðs, en fyrri tillögur. Ljóst er af bréfinu að 
fjármálaráðherra hafði verulegar áhyggjur af lánshæfismati íslenska ríkisins m.t.t. Icesave 
skuldbindinga.

Engin áhættugreining á eignasafni Landsbankans
Samkvæmt þeim upplýsingum sem InDefence hefur undir höndum virðist ekki hafa verið gerð 
úttekt á áhættu eignasafns Landsbankans. Áhættuna má flokka niður í eftirfarandi liði:

1. Gjaldeyrisáhætta. Eignir Landsbankans eru í hinum ýmsu myntum og getur gengi þeirra 
sveiflast innbyrðis ekki síður en gagnvart íslenskri krónu. Skuldbinding TIF og ríkissjóðs 
er hins vegar í evrum og sterlingspundum.

2. Innheimtur af eignasafni Landsbankans. Ríkissjóður og TIF bera m.a. ábyrgð á þeirri 
upphæð sem eignir Landsbankans skila. Einungis einn aðili hefur staðið fyrir mati á virði 
eignasafnsins og er það skilanefnd Landsbankans. Samninganefnd Icesave og 
fjármálaráðuneytið hafa notast við mat sem gerir ráð fyrir að 75% af höfuðstól kröfunnar 
fáist greitt. Engin haldbær rök eða gögn hafa verið sett fram til að styðja þetta mat. Þess 
má geta að frá því í febrúar og fram í júní lækkaði skilanefnd Landsbankans verðmat sitt 
á eignasafni bankans um 95 milljarða króna. Samkvæmt fyrirliggjandi Icesave 
samningum er efnahagur Íslendinga á komandi áratugum nánast algjörlega háður 
innheimtu af eignasafni Landsbankans. Hversu lágt getur innheimtuhlutfallið orðið án 
þess að íslenska ríkið lendi í greiðsluþroti vegna Icesave lánanna? Hversu líklegt er að 
innheimtuhlutfallið verði svo hátt? Þetta eru á meðal þeirra spurninga sem Alþingismenn 
verða að fá svör við áður en þeir taka afstöðu til Icesave samninganna. Þess má geta að ef 
heimtur verða eitthvað í líkingu við þær sem einkenndu hina svonefndu Asía-kreppu 
1997-1998, þá er ljóst að íslenska ríkið verður langt frá því að geta efnt þær 
skuldbindingar sem Icesave samningarnir kveða á um.

6 Fylgiskjal númer 59 á island.is
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3. Útgreiðslur úr þrotabúinu. Þar sem vextir af kröfunni falla að fullu á ríkissjóð er 
mikilvægt að greina hvenær þrotabúið greiðir út til kröfuhafa. Gögn um vænt 
greiðsluflæði af eignasafninu hafa ekki verið gerð opinber þrátt fyrir að það skaði vart á 
nokkurn hátt hagsmuni Landsbankans eða kröfuhafa. Vegna neyðarlaganna má gera ráð 
fyrir því að almennir kröfuhafar muni reyna að hindra útgreiðslur til forgangskröfuhafa.
Það mun hafa í för með sér aukna áfallna vexti á kröfuna vegna þess tíma sem hugsanleg 
málaferli munu taka með tilheyrandi skaða fyrir ríkissjóð. InDefence bendir sértaklega á 
að skilanefnd og slitastjórn Landsbankans hafa lýst því yfir að þau muni ekki inna af 
hendi neinar greiðslur úr þrotabúi Landsbankans fyrr en öll dómsmál séu til lykta leidd7.

Að mati InDefence hópsins er það grundvallaratriði að settar séu upp nokkrar ólíkar sviðsmyndir 
og útkoma úr þeim greind ásamt því að tilraun verði gerð til að meta líkur á því að viðkomandi 
sviðsmynd muni eiga sér stað. Einungis þannig er hægt að meta áhættu vegna Icesave 
samninganna á viðunandi hátt. Sér í lagi er mikilvægt að meta líkur þess að skuldin sem fellur á 
ríkissjóð að sjö árum liðnum verði viðráðanleg.

Ástæður þess hruns sem efnahagskerfi heimsins hafa orðið fyrir síðustu misseri má ekki síst 
rekja til þess að áhætta var vanmetin. Líkur á því að alvarlegir atburðir gætu átt sér stað voru 
vanmetnar og þannig gert ráð fyrir að ekki gæti komið til þeirra.

Það er mikið rætt um það að íslensk stjórnvöld verði að endurheimta trúverðugleika sinn á 
erlendum vettvangi eftir bankahrunið. Í ljósi þess er ennþá mikilvægara en ella, að gera ekki 
samninga, nema það sé fyllilega ljóst að við getum staðið við hann.

Greiðsluþol ríkissjóðs ekki metið á trúverðugan hátt
Þann 8. júlí sendi fjármálaráðuneytið frá sér minnisblað um greiðslugetu ríkissjóðs vegna Icesave 
lánanna. Þar var gert ráð fyrir því að árlegur hagvöxtur yrði 2,2% og að ríkissjóður yrði rekinn 
með afgangi sem næmi 3% af vergri landsframleiðslu. Þannig yrðu fjármunir afgangs til að 
greiða Icesave skuldina. Ekki er gerð grein fyrir því hvernig skipta eigi íslenskum krónum í evrur 
og sterlingspund. Þetta er ein sviðsmynd af mörgum sem þyrfti að greina, en að auki er 
nauðsynlegt að meta líkurnar á því að viðkomandi sviðsmyndir gangi eftir.

Samningsstaða Íslands við vanefndir - afleiðingar

Endurskoðunarákvæði eru á forsendum lánveitanda og AGS
Samkvæmt 15. gr. hollenska samningsins og 16. gr. breska samningsins er að finna 
endurskoðunarákvæði samninganna. Ákvæðið er samhljóða í samningunum og felur í sér að ef 
Ísland lýsir því yfir, stutt mati Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, að skuldastaðan hafi versnað verulega 
frá mati sjóðsins í nóvember 20088 geti samningsaðilar sest niður til að ræða hvernig með þá

7 http ://www.visir.is/article/20090709/VIDSKIPTI06/945200512/-1
8 Til grundvallar slíku mati eru svokallaðar Article IV Review Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og er grunnviðmiðið 
skýrsla sjóðsins um Ísland frá 19. nóv. 2008.
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aðstöðu skuli fara. Engar skuldbindingar eða viðmiðanir hvíla á Bretlandi og Hollandi ef þessi 
staða kemur upp. Ef greiðslugeta ríkisins skerðist af öðrum sökum, er ekki hægt að vísa til 
endurskoðunarákvæðisins. Því hefur Ísland enga tryggingu fyrir því að til endurskoðunar komi 
og þá hvers konar endurskoðunar, komi til þess að Ísland geti ekki greitt afborgun af láninu á 
tímabilinu 2016 til 2023. Að mati InDefence er þetta alltof veikt endurskoðunarákvæði og 
samningsstaða Íslands við vanefndir sömuleiðis.

Er endurskoðunarákvæðið orðið virkt?
Erlend skuldastaða þjóðarbúsins er nú talin vera um 250% af vergri landsframleiðslu9. Í skýrslu 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá 19. nóvember 2008 mat sjóðurinn erlendar skuldir þjóðarbúsins um 
160% af vergri landsframleiðslu og sagði jafnframt að ef hlutfallið færi yfir 240% þýddi það að 
Ísland gæti ekki staðið undir skuldbindingum sínum. Það má því ljóst vera að skuldastaðan hefur 
versnað verulega frá því í nóvember 2008 og vekur furðu að ekki hafi verið tekið tillit til þess við 
gerð Icesave samninganna.

Of víðtækar gjaldfellingarheimildir
Í 11. grein hollenska samningsins og 12. grein breska samningsins er að finna upptalningu á 
mörgum tilvikum sem gefur samningsaðilum okkar, Bretlandi og Hollandi heimild til að 
gjaldfella Icesave-samningana með öllum vöxtum. Þær gjaldfellingarheimildir sem þar eru 
tilgreindar gera engan greinarmun á því hvort skilyrði þeirra séu fyrir hendi á næsta ári eða eftir 
9 ár. Hið svokallaða sjö ára skjól stenst því ekki skoðun að þessu leyti. Meðal 
gjaldfellingarheimilda má nefna að komi til þess að íslenska ríkið gjaldfalli á öðru erlendu láni 
sem er hærra en 10.000.000 GBP er samningsaðilum okkar heimilt að gjaldfella Icesave- 
samningana. Á fullveldisdaginn 1. des. 2011, er t.a.m. stór gjalddagi hjá ríkissjóði á erlendum 
lánum. Komi til þess að ekki verði greitt á þessum degi geta Bretar og Hollendingar gjaldfellt 
Icesave-samningana í einu lagi.

Alþingi settar skorður
Komi til þess að Alþingi setji lög, eftir að Icesave samningarnir hafa fengið lagagildi, sem hafi 
veruleg áhrif á getu TIF eða ríkissjóðs til að greiða Icesave skuldbindingar hafa Holland og 
Bretland heimild til gjaldfellingar á Icesave-samningum. Í þessu sambandi þarf að hafa í huga að 
með Icesave-samningunum eru lagðar að veði allar einkaréttarlegar eignir íslenska ríkisins, sbr. 
grein 16.3./grein 18. Með framangreindri gjaldfellingarheimild er þannig útilokað fyrir Alþingi 
að setja lög, eftir að búið er að veita ábyrgðina, sem takmarka með einhverju móti 
aðfararaðgengi Hollendinga og Breta að íslenskum eignum.

Hvað ef neyðarlögin halda ekki?
Vitaskuld mætti hafa umfjöllun um gjaldfellingarheimildirnar mun meiri en að lokum skal þetta 
nefnt. Samkvæmt grein 11.8/grein 12.8 er Hollendingum og Bretum fengin gjaldfellingarheimild 
ef skuldbinding innstæðutryggingasjóðs samkvæmt Icesave samningum hættir að vera jafngild í 
kröfuröð (e. cease to rank at least pari passu...) og kröfur annarra kröfuhafa 
innstæðutryggingasjóðs eða hættir að vera jafngild öðrum erlendum skuldakröfum íslenska 
ríkisins. Hvaða áhrif hefur þetta ef neyðarlögin nr. 125/2008 verða dæmd ólömgæt?

9 http ://visir. is/article/20090701/FRETTIR01 /661921097
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Gjaldfellingaheimild þessi tryggir að Hollendingar og Bretar geti gjaldfellt Icesave samningana 
komi til þess að neyðarlögin dæmist ólögmæt. Það er ekki spurning um hvort heldur hvenær slík 
dómsmál verða höfðuð. Það er mikil bjartsýni að gera ráð fyrir því, að þeir sem áttu mest í 
Icesave reikningunum, og töpuðu þar af leiðandi mestu, láti kyrrt liggja. Gera má ráð fyrir að 
einmitt sá hópur hafi ríkustu ástæðurnar og mestu burðina til þess að reka mál gegn íslenska 
ríkinu til þess að reyna að endurheimta tapað fé. Á meðan reynsla er ekki komin á það hvort 
neyðarlögin haldi, er glapræði að skuldbinda ríkið að öðru leyti. Það þarf að fást heildarmynd á 
skuldbindingarnar áður en skrifað er undir nokkuð. Endurreisanráætlun sem svona mörgum 
óþekktum stærðum er ekki trúverðug, hvorki innanlands né utan.

Gjaldfellingarheimildirnar veikja samningsstöðu Íslands
Jafnvel þó gjaldfellingarheimildum Icesave samninganna verði ekki beitt, þá myndi bein eða 
óbein hótun um slíkt skerða verulega samningsstöðu Íslands ef til vanefnda kemur. Hollensk og 
bresk stjórnvöld hafa með Icesave samningunum öll spil á hendi ef kemur til vanefnda af Íslands 
hálfu. Þau geta valið að gjaldfella samninginn í heild sinni og leitað aðfarar í eignum íslenska 
ríkisins fyrir allri fjárhæðinni eða leitað aðfarar fyrir þeirri afborgun sem vanefnd hefur verið.

Aðfarahæfi eigna og afsal fullveldis
Með Icesave samningunum setur íslenska ríkið að veði eignir sínar. Samkvæmt orðanna hljóðan 
Icesave samninganna eru engar tilgreindar takmarkanir á því hvaða eignir Holland og Bretland 
geta gengið að, komi til þess að Ísland geti ekki greitt afborganir Icesave samninga. Lögsaga 
samninganna er að meginstefnu til í Bretlandi sem er Common Law ríki. Í þeim ríkjum er alþekkt 
að það er samningstextinn sjálfur sem ræður komi upp álitamál. Með þetta í huga er það nánast 
glapræði að ekki sé að finna í grein 16.3./grein 18 einhvers konar takmörkun á því til hvaða 
eigna íslenska ríkisins veðsetning þess nær. Með hliðsjón af öðrum sambærilegum samningum 
má ljóst vera að veðsetningin tekur ekki til eigna sem falla undir hinn svokallaða úrlendisrétt, 
sbr. Vínarsamninginn um stjórnmálasamband, sbr. lög nr. 16/1971. Þannig tekur veðsetning 
Icesave samninganna ekki til sendiráða Íslands í erlendum ríkjum. Með sama hætti má færa að 
því rök að mikilvægar eignir til reksturs grunnstoða ríkisins eins og varðskip, lögreglubílar og 
Alþingishúsið falli ekki undir veðsetningu Icesave samninga. Það segir sitt um það hversu slæmir 
Icesave samningarnir eru að það sé sérstakt fagnaðarefni að Íslendingar geti ekki misst 
Aþingishúsið í hendur Breta og Hollendinga! Hvað sem líður svona rökræðum þá er það mjög 
varhugavert að samþykkja afar opið og óvenjulegt ákvæði sem lýtur að afsali friðhelgisréttinda ( 
e. Waiver o f sovereign immunity). Sérstaklega þegar haft er í huga að sú lagahefð sem ríkir í 
lögsöguríki Icesave samninganna er að túlka samninga eftir orðanna hljóðan þeirra. Ef það er rétt 
sem samninganefnd Íslands hefur sagt, að samkvæmt grein 16.3./grein 18 taki einungis til 
einkaréttarlegra eigna ríkisins (þ.e.a.s. aðrar en þær sem eru nauðsynlegar til reksturs grunnstoða 
ríkisins), þá var það í lófa lagið fyrir samninganefndina að gera kröfu um skýrari afmörkun og 
tilgreiningu þeirra eigna ríkisins sem settar eru að veði fyrir Icesave-skuldbindingum. Með þessu 
móti hefði verið hægt að forðast síðari tíma ágreining um túlkun á þessu víðfeðma og alvarlega 
íþyngjandi ákvæði fyrir Ísland.

Lögmenn vara við afsali á friðhelgi fullveldis
InDefence hópurinn bendir sérstaklega á að nær allir lögmenn sem opinberlega hafa tjáð afstöðu 
sína til ákvæðanna um afsal friðhelgisréttinda í Icesave samningunum eru þeirrar skoðunar að
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ákvæðin séu alltof víðtæk og þau skorti bæði afmörkun og tilgreiningu til takmörkunar á þeirri 
víðtæku veðsetningu sem þar fer fram. Eftir því sem InDefence kemst næst er aðeins einn 
lögmaður sem haldið hefur á lofti annarri skoðun. Það er Jakob Möller, hrl., sem fengið var það 
verkefni að beiðni íslensku ríkisstjórnarinnar að gefa m.a. álit sitt á ákvæðum um afsal 
friðhelgisréttinda. InDefence hópurinn hefur fengið málsmetandi lögmenn, bæði í 
Bandaríkjunum og Bretlandi til að fara yfir Icesave samninganna. Meðal þessara aðila er Michael 
Waibel, fræðimaður við lagadeild Cambridge háskóla og doktor í þjóðrétti með áherslu á 
fjármálaréttindi. Kemur þessum aðilum saman um að afsal á friðhelgisréttindum Íslands eins og 
það birtist í texta samninganna sé afar víðtækt og því felist friðhelgisafsal umfram það sem 
eðlilegt getur talist í samningum af þessu tagi.

Þá bendir InDefence hópurinn sérstaklega á að réttaráhrif ákvæða um afsal friðhelgisréttinda 
landsins verða mjög raunveruleg komi til þess að einhverri af gjaldfellingarhemildum 
samninganna, sbr. 11. gr. hollenska samningsins og 12. grein þess breska, sé beitt enda er ekkert 
sem segir að gjaldfellingatilvik geti ekki átt sér stað á fyrstu sjö árum samningstímans. Með 
öðrum orðum eru hið svonefnda “sjö ára skjól” Icesave samninganna ekki skilyrðislaust, heldur 
er það háð þoli íslenska ríkisins til að standa við greiðslur af öðrum stórum lánum í erlendri 
mynt.

Enginn fyrirvari um neyðarlögin
Í Icesave samningunum er enga fyrirvara að finna komi til þess að verulegar breytingar verði á 
stöðu samningsaðila á samningstímanum. Þannig ber Ísland ábyrgð á allri áhættu á því að atvik 
þróist með neikvæðari hætti sem geti haft áhrif á greiðslugetu Íslands næstu 15 árin. Mikilvægast 
hér er að enginn fyrirvari er gerður um að lagagildi hinna svokölluðu neyðarlaga nr. 125/2008 
haldi fyrir dómi. Menn virðast bara gera ráð fyrir því að það muni ekki gerast, að þetta muni bara 
reddast. Slíkt er fádæma kæruleysi þegar haft er í huga að framundan eru fjölmörg dómsmál þar 
sem reyna mun á gildi neyðarlaganna. Það að enginn sé fyrirvarinn um þetta mál er enn alvarlega 
þegar litið er til áhrifa gjaldfellingarheimilda Breta og Hollendinga, sbr. ofangreinda umfjöllun. Í 
það minnsta Bretar og Hollendingar gættu sín á því að Icesave samningarnir geymi heimild til 
gjaldfellingar Icesave skuldbindinga ef til þess kemur að hin svokölluðu neyðarlög nr. 125/2008 
haldi ekki gildi sínu.

Sérstaklega er bent á að komi til þess að neyðarlögin falli úr gildi er með Icesave samningunum 
búið að samningsbinda kröfur vegna Icesave. Bretar og Hollendingar geta því haldið til streitu 
greiðslukröfum á grundvelli samninganna þrátt fyrir að innistæður teldust ekki lengur 
forgangskröfur.

Af hverju er í lagi að segja nei

Lán AGS og Norðurlandanna eru ekki tengd lausn Icesave deilunnar
Því hefur verið haldið fram af stjórnvöldum að erlendir aðilar tengi afgreiðslu Icesave deilunnar 
við aðrar aðgerðir til bjargar íslenskum efnahag. Þannig blasi við að lausn Icesave sé ein af 
forsendum þess að lánafyrirgreiðsla Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og norrænna seðlabanka verði 
afgreidd. Þessi rök eru hins vegar ekki byggð á opinberum samningum og þannig sagði Franek 
Rozwadowski landsfulltrúi AGS í viðtali við Reuters þann 2. júlí að endurskoðun
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Alþjóðagjaldeyrissjóðsins væri ekki háð lausn Icesave deilunnar en benti samhliða á að 
Norðurlöndin gætu haft fyrirvara. Eins væri spurning fyrir aðildarlönd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
hvað höfnun Icesave samningins þýddi um vilja Íslands til að standa við alþjóðlegar 
skuldbindingar sínar. Rozwadowski sagði m.a.

“The Icesave agreement is not part o f the letter o f intent for the review and the approval 
o f this agreement in the parliament is not an explicit condition for the review, ” 
Rozwadowski said. “However, the Nordic countries have signaled that a solution to 
Icesave is a condition for disbursing the loans that were signed, and these loans are 
needed as part o f the financing o f the program. ”

A parliamentary rejection o f the Icesave accord struck with the U.K. and the Netherlands 
“would create a good deal o f uncertainty, ” Rozwadowski said. “One question would be 
how the Nordics would react? Another question, for the broader membership o f  the 
Fund, would be: what does a no vote imply about Iceland’s commitment to meet its 
international obligations. ”

Daginn eftir hafði RÚV samband við Seðlabanka Noregs og kom þá í ljós að lán Norðurlandanna 
eru ekki háð lausn Icesave deilunnar.

“Lán Norska Seðlabankans og hinna norrænu bankanna sé því ekki tengt afgreiðslu 
Icesave-samningsins. Því sé það Gjaldeyrissjóðsins að stíga næsta skref. ” 10

Einu áhyggjur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem eftir standa eru því hvort Ísland ætli sér að standa 
við alþjóðlegar skuldbindingar sínar verði frumvarpið fellt. Það má auðveldlega slá á þessar 
áhyggjur með því að lýsa yfir vilja Íslendinga til að endursemja á grunni Brussel viðmiðanna 
samhliða því sem Icesave ábyrgðin er felld. Þetta þýðir með öðrum orðum að hægt er að fella 
Icesave samkomulagið án þess að hafa áhrif á endurskoðun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og þar 
með útborgun lána hans og Norðurlandanna. Séu til aðrir samningar eða hafi íslensk stjórnvöld 
verið beitt óeðlilegum þrýstingi er nauðsynlegt að það komi fram. Að öðrum kosti er hægt að 
fella Icesave frumvarpið og einfaldlega semja upp á nýtt.

Niðurlag

Alþingi ber að hafna fyrirliggjandi frumvarpi
Af ákvæðum 3. gr. samninganna sést að það er ein grunnforsenda þeirra að Alþingi veiti 
ríkisábyrgð fyrir samningunum. Samningarnir taka ekki gildi nema Alþingi veiti ábyrgðina.
Þannig hefur Alþingi það í hendi sér að fella umrædda samninga og tryggja þannig að aftur verði 
sest að samningaborðinu.

Eftir ítarlega skoðun InDefence hópsins á Icesave samningunum, frumvarpi til laga um 
ríkisábyrgð vegna þeirra, skoðun á mati þriðja aðila á verðmæti eigna í þrotabúi Landsbanka 
Íslands svo og fleiri mikilvægum þáttum er það eindregin skoðun hópsins að Alþingismönnum

10 http: //www. ruv. is/heim/frettir/frett/store64/item288431/
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beri að hafna frumvarpi til laga um ríkisábyrgð á fyrirliggjandi Icesave samingum. Við leggjum 
ríka áherslu á að þetta verði gert í því skyni að setjast megi aftur að samningaborðinu með 
fulltrúum Bretlands og Hollands með það fyrir augum að gera samninga sem íslenska ríkið geti 
staðið við og geri Íslendingum kleift að endurreisa fjármála- og efnahagskerfi sitt. Meginrökin 
eru að okkar mati augljós. Í fyrsta lagi teljum við að miklar líkur séu á því að íslenska ríkið muni 
ekki geta staðið í skilum á skuldbindingum vegna fyrirliggjandi Icesave samninga þegar 
greiðslur eiga að hefjast eftir átta ár. Í öðru lagi eru fyrirliggjandi Icesave samningar í miklu 
ósamræmi við Brussel viðmiðin margnefndu, sem lágu að baki því umboði sem Alþingi veitti 
ríkisstjórninni til að semja við Breta og Hollendinga um Icesave málið. Eins og margoft hefur 
komið fram í þessari umsögn, koma Brussel skilyrðin hvorki orðrétt né í anda fram í 
fyrirliggjandi Icesave samningum. Það er grundvallarskylda allra þingmanna að kynna sér öll 
gögn þessa máls og þá sérstaklega áætlanir um getu íslenska ríkisins til að standa í skilum á þeim 
skuldbindingum sem felast í fyrirliggjandi Icesave samningum.

Mikilvægt er að hafa í huga að ríkisstjórnin og Alþingi hafa ólíku hlutverki að gegna gagnvart 
Icesave samningunum og ríkisábyrgð vegna þeirra. Hlutverk ríkisstjórnarinnar er að finna færa 
leið í ríkisfjármálum sem jafnframt efnir samninganna. Viðskiptaráðherra og fjármálaráðherra 
hafa lagt fram áætlanir sem sýna hvernig efna mætti samkomulagið ef tilteknar forsendur 
efnahagsspár þeirra ganga eftir. Óvissa um þær forsendur eru eðlilega verulegar, þar sem horft 
er til langs tíma, 8 til 15 ára, á tímum þegar óvissa um allar aðstæður innan lands sem utan eru 
meiri en verið hafa um langan aldur, að ótalinni óvissu um heimtur úr þrotabúi Landsbankans.

Ríkisábyrgð sú, sem fyrir Alþingi liggur, gildir hins vegar jafnt hvort sem forsendur 
efnahagsspár ríkisstjórnarinnar ganga eftir eða ekki, og reynir því meira á ábyrgðina sem 
bresturinn er meiri. Alþingi verður því framar öllu að gæta að því hve líklegt sé að forsendur 
bresti og hvaða afleiðingar það kunni að hafa. Þarf Alþingi m.a. að spyrja ríkisstjórn og 
stofnanir hennar hve mikið gefnar forsendur megi breytast til þess að til vanefnda geti komið.
Jafnframt þessu þarf Alþingi að huga vandlega að því hverjar afleiðingar vanefnda geti orðið.
Hver er lagaleg staða ríkisins við vanefndir og hver verður samningsstaða þess gagnvart Bretum 
og Hollendingum í ljósi heimilda vanefndaákvæða samningsins, ef önnur fjármögnun fæst ekki á 
ásættanlegum kjörum? Hver verður pólitíska staðan og hvert verður hald í svonefndum Brussel- 
viðmiðum? Hafa þau yfirhöfuð eitthvert lagalegt gildi ef til vanefnda kemur? Hver verður 
fjárhagsleg staða ríkisins við slíkar aðstæður? Og hver verður tiltrú alþjóðasamfélagsins á íslensk 
stjórnvöld?

Þetta er það mat á áhættu við ríkisábyrgð á Icesave samningunum, sem Alþingi verður að leggja 
til grundvallar, og einungis samþykkja ríkisábyrgð ef það telur þá áhættu ásættanlega. Þegar slík 
áhætta er metin dugar ekki að byggja efnahagsspá á einföldum forsendum, eins og fram koma í 
minnisblaði fjármálaráðuneytisins um greiðslugetu ríkissjóðs vegna Icesave frá 8. júlí 2009. Sú 
efnahagsspá byggir á töluverðri bjartsýni varðandi t.d. hagvöxt, tekjuafgang ríkisins, gengisþróun 
og fólksfjölda. Bjartsýni er vissulega mikilvægur eiginleiki mannsins þegar illa árar, að því leiti 
sem hún stuðlar að eldmóði og vilja til að vinna sig út úr vanda. Með bjartsýninni þarf hins vegar 
ávallt að fylgja vænn skammtur af raunsæi ef vel á að ganga. Alþingismenn verða að fara fram á 
að sjá efnahagsspá sem byggir á breytilegum forsendum, til þess að þeir geti metið hversu vel 
þarf að ganga í efnahagi Íslendinga svo að forða megi greiðsluþroti ríkisins. Efnahagshrunið á 
Íslandi má að miklu leiti rekja til óhóflegrar lántöku bankamanna og fjárfesta á grundvelli
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óhóflegrar bjartsýni um verðgildi og hagvöxt í framtíðinni. Hvernig munu komandi kynslóðir 
dæma þá einstaklinga sem nú sitja á Alþingi á þessari ögurstundu í sögu þjóðarinnar, ef þeir 
samþykkja risavaxna fjárhagslega ábyrgð fyrir hönd þjóðarinnar með samskonar ofurbjartsýni og 
skammsýni að leiðarljósi?

Að mati InDefence hópsins hefur Alþingi Íslendinga aðeins tvo raunhæfa og fýsilega kosti í 
komandi atkvæðagreiðslu um frumvarp um ríkisábyrgð á fyrirliggjandi Icesave samningunum.
Annars vegar geta þingmenn hafnað frumvarpinu. Ef það gerist er nauðsynlegt að jafnskjótt fylgi 
í kjölfarið öflugt kynningarstarf, bæði eftir diplómatískum leiðum og í alþjóðlegum fjölmiðlum, 
þar sem áhersla er lögð á að Íslendingar hafi ekki efnahagslegar forsendur til að standa við 
fyrirliggjandi samninga og að ríkisstjórnin hafi fullan vilja til að standa við alþjóðlegar 
skuldbindingar sínar og fara aftur að samningaborðinu. Yfirlýst markmið Íslendinga í slíkum 
samningaviðræðum ættu að vera að ná fram ákvæðum sem draga úr líkum á því að til vanefnda 
komi og sem milda afleiðingar vanefnda og leiða til viðunandi samingsstöðu við þær aðstæður.
Hins vegar gætu þingmenn samþykkt ríkisábyrgð á fyrirliggjandi Icesave samningum, en þá með 
mörgum skýrum fyrirvörum sem staðfesti að núverandi samningar eru óviðunandi. Jafnframt 
verði fyrirvararnir að endurspegla þær samningsskuldbindingar Bretlands og Hollands sem felast 
í Brussel viðmiðunum, sem núverandi samningar fela ekki í sér .

f.h InDefence hópsins

[sign ] [sign ]
Dr. Agnar Helgason, mannfræðingur Eiríkur S. Svavarsson, hdl. LL.M.

[sign ] [sign ]
Dr. Torfi Þórhallsson, verkfræðingur Magnús Árni Skúlason, hagfræðingur

[sign ] [sign ]
Ólafur Elíasson, MBA og, tónlistarkennari Dr. Sigurður Hannesson, stærðfræðingur

[sign ] [sign ]
Jóhannes Þ. Skúlason, kennari Ragnar F. Ólafsson, sálfræðingur,

tsign.]
Helgi Áss Grétarsson, lögfræðingur

Um InDefence hópinn
InDefence hópurinn var stofnaður í október 2008 til að mótmæla beitingu breskra stjórnvalda á lögum um varnir 
gegn hryðjuverkum til að kyrrsetja eignir íslenska ríkisins, Seðlabanka Íslands og Landsbanka Íslands hf. þann 8. 
október 2008. InDefence hópurinn er ópólitískur og hefur það að markmiði að verja ímynd og hagsmuni Íslands á 
alþjóðavettvangi. Hópurinn hefur ítrekað reynt að benda á þær hættur sem Íslendingar stæðu frammi fyrir í tengslum 
við Icesave málið og beitingu hryðjuverkalaganna og þörfina fyrir aðgerðir á alþjóðavettvangi til að verja hagsmuni 
þjóðarinnar. Hópurinn stóð að undirskriftarsöfnun þar sem aðgerðum breskra stjórnvalda var mótmælt og voru
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undirskriftir 83.000 einstaklinga afhentar breska þinginu 17. mars sl. Markmiðið með vinnu hópsins hefur einnig 
verið að lágmarka það mikla fjárhagstjón sem Ísland hefur orðið fyrir í kjölfar bankahrunsins í október 2008. Þetta 
taldi hópurinn best gert með því að hvetja íslenska ríkið til að nýta öll möguleg tækifæri til að ná fram sem 
hagstæðustu samningum við önnur ríki. Hópurinn hefur tengsl við fjölmiðla sem og stjórnmálamenn víða um heim 
og margir forsvarsmenn InDefence eiga það sameiginlegt að hafa numið og starfað á Bretlandseyjum.
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