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Afleiöingar þess að fella samninginn

Það má alltaf búast við því að samningar sem eru gerðir með fyrirvara um 
samþykkt þjóðþings séu felldir og til eru mörg dæmi um slíkt, eins og ég benti á 
þegar ég mætti á fund ykkar.
Að fella samninginn er ekki árás á ríkisstjórn eða þá ráðherra sem standa að 
slíkum samningum.
Ég fæ ekki séð annað en að fella samninginn eða samþykkja hann með fyrirvara 
sé nokkuð jafngilt, allavega í huga erlendu samningsaðilana.
það skiptir máli hvernig samningurinn er felldur. Ég fæ ekki séð að ESB 
samningaferlið truflist ef samningurinn er felldur, og Alþingi samtímis 
viðurkenni ábjn-gð íslands og skuldbindi sig að samþykkja hagstæðari samning 
fyrir ísland

Efnahagslegar forsendur

Ég líklegast að eitt að tvennu gerist.
Ef vel fer mun almenn trú á efnahagslífið aukast bæði hérlendis og erlendis. Það 
leiðir til aukinna fjárfestinga, hagvöxtur verður hár, gengi styrkist, og verðbólga 
verður lág. Dæmi um slíkt er Malasía eftir Asfukrisuna og Norðurlandaþjóðirnar 
á tíunda áratuginum.
Ef þess er vænst að mjög skuldsett ísland greiði töluverðar upphæðir í 
framtíðinni í erlendum gjaldejn-i er slæm lending mun líklegri niðurstaða. Þá 
almenningur og fyrirtæki missa þá trúna á íslandi. Fjárfestingar verða litlar og 
fjármagn og fólk leitar erlendis. Hagvöxtur verður Iítill, ef til vill neikvæður, 
gengið lækkar, og verðbólga verður há. Þjóðargjaldþrot er hugsanlegt Dæmi um 
ríki sem hafa lent í slíkum vítahringnum eru Argentína, og í minna mæli Japan. 
Slæmur samningur getur leitt til þessa vítahrings.
Ef betri lending næst er sjálfsagt að greiða Icesave að fullu. Ef verri lending gerist 
er það ómögulegt.



Erfitt er að áætla líkur án meiri útreikninga, en án samningsins er illa komið fyrir 
íslensku hagkerfi og skuldabyrði hins opinbera meiri en gerist nokkursstaðar í 
hinum vestræna heimi. Það eitt og sér þýðir að jafnvel þótt við þyrftum ekki að 
greiða Icesave, þá er ekki hægt að útiloka hina verri lendingu. Slæmur samningur 
eykur líkurnar töluvert.

Úttektir á efnahagslegum afleiðingum

Nokkuð hefur verið gert af útreikningum af efnahagslegum afleiðingum Icesave. 
Allir þær sem ég hef sér eru gallaðar. Ástæðan er sú er að einfaldlega eru settar 
fram forsendur í excel skjali og greiðslugeta áætluð. Nokkurskonar excel 
hagfræði. Það er ekki fullnægjandi.
Trúverðug greining þyrfti að nálgast verkefnið frá annarri hlið, með því sem 
kallast í hagfræðinni almenn jafnvægisgreining. í meginþáttum þyrfti að taka 
tillit til margra þátta, til dæmis:
Við höfum misst stóra geira og fáum þá ekki eftur nema í mýflugumynd, t.d. 
bankastarfsemi. Hvaða afleiðingar hefur það á hagvöxt? Ekki er hægt að miðast 
við hagkerfið árið 2QQ7,

Allar skattabreytingar hafa áhrif á hegðun einstaklinga og fyrirtækja. Sem síðan 
hefur áhrif á stöðu ríkissjóðs, sem aftur hefur áhrif á skatta. Það þarf að greina 
slíka ferla í útreikningum.
Hagfræðistofnun og Seðlabankinn hafa á að skipa þeirri sérfræðiþekkingu sem 
þarf til líkra útreikninga. Þeir ættu að gera almenna jafiHægjtógmmngu á 
afleiðingum Icesave samningsins, sem tekur tillit til þeirra breytinga sem hafa 
orðið á hagkerfinu, og hvernig það gæti þróast miðað við efnahagsaðgerðir 
ríkisstjórnarinnar. Slík greinin tæki nokkra mánuði.


