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137. löggjafarþing 2009. 
136. mál.

Álit
um frv. til 1. um heimild til handa Qármálaráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, til að ábyrgjast lán 
Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og hollenska ríkinu til að standa 
straum af greiðslum til innstæðueigenda hjá Landsbanka íslands hf.

Frá meiri hluta utanríkismálanefndar.

í frumvarpinu er lagt til að Qármálaráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, verði heimilað að veita 
Tryggingarsjóði innstæðueigenda og fjárfesta ríkisábyrgð vegna lána sjóðsins hjá breska og 
hollenska ríkinu samkvæmt samningum, dags. 5. júní 2009, til að standa straum af lágmarks- 
greiðslum, sbr. 10. gr. laga um innstæðutryggingar og tryggingakerfí fyrir fjárfesta, nr. 
98/1999, til innstæðueigenda hjá Landsbanka íslands hf. í Bretlandi og Hollandi. Ábyrgðin 
tekur til höfuðstóls lánsins eins og hann mun standa að sjö árum liðnum frá undirritun samn- 
ingsins, 5. júní 2016, auk vaxta af lánsfjárhæðinni.

Frumvarpið er á forræði fjárlaganefndar en utanríkismálanefnd hefur Qallað um þá þætti 
frumvarpsins sem eru á málefnasviði hennar, sbr. bréf formanns fjárlaganefndar frá 2. júlí 
sl. í bréfinu var óskað umsagnar utanríkismáianefndar um eftirfarandi þætti: Regluverk EES 
í ljósi samninganna; samskipti við Breta, Hollendinga, Norðurlönd og Evrópusambandið 
(ESB); samskipti við aðrar þjóðir og þjóðarétt; aðdraganda samninganna; og mat á afleiðing- 
um þess i alþjóðasamskiptum íslands og að þjóðarétti ef Alþingi staðfestir ábyrgðina eða 
neitar að veita hana.

Utanrikismálanefnd hefiir fjallað um málið á 11 fundum og fengið á sinn fund alls 26 gesti 
frá ráðuneytum, stofnunum, háskólum og félagasamtökum. Þessir gestir voru össur Skarp- 
héðinsson utanríkisráðherra; Svavar Gestsson, Indriði H. Þorláksson og Páll Þórhallsson úr 
samninganefnd íslands um Icesave-samningana; Benedikt Jónsson ráðuneytisstjóri, Sverrir 
Haukur Gunnlaugsson sendiherra, Einar Gunnarsson, Kristján Guy Burgess og Sesselja 
Sigurðardóttir frá utanríkisráðuneytinu; Svein Harald Oygard seðlabankastjóri, Jón Sigur- 
geirsson, Sigríður Logadóttir og Sigurður Thoroddsen frá Seðlabanka Islands; Franek 
Rozwadowski frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum; Björg Thorarensen og Elvira Mendez-Pinedo 
frá lagadeild HÍ; Pétur Dam Leifsson frá hug- og félagsvísindadeild HA; Lárus Blöndal hrl., 
Jakob Möller hrl. og Hjörtur Torfason hrl.; Silja Bára Ómarsdóttir frá Alþjóðamálastofiiun 
HÍ og Agnar Helgason, Eiríkur Svavarsson, Magnús Ámi Skúlason, Ólafúr Elíasson og 
Ragnar Ólafsson frá Indefence-hópnum.

Þá hefúr utanríkismálanefnd kynnt sér Qölmörg gögn sem tengjast málinu, jafnt þau gögn 
sem stjómvöld hafa gert opinber og þau sem enn eru bundin trúnaðarskyldu, auk gagna sem 
nefndin hefúr aflað sér frá öðrum aðilum.

Lagaleg staða íslenskra stjórnvalda og aðdragandi samnings.
Eins og fram kemur í athugasemdum við frumvarpið höfðu íslensk stjómvöld ítrekað 

nokkrum sinnum í aðdraganda bankahrunsins að þau mundu standa við skuldbindingar 
samkvæmt tilskipun 94/19/EB og að yfirvöld mundu styðja Tryggingarsjóð innstæðueigenda



og fjárfesta til þess ef þörf krefði. í því sambandi má nefna bréf viðskiptaráðuneytis til 
breska fjármálaráðuneytisins, dags. 20. ágúst og 5. október 2008. Mikilvægt er að hafa í huga 
að yfirlýsingamar voru gefnar áður en fyrir lá að allir stóru íslensku bankamir lentu í 
greiðsluerfiðleikum. Þegar bankamir féllu allir nokkum veginn samtímis vöknuðu því spum- 
ingar um hvort, og þá hvemig, evrópskum tryggingarkerfum innstæðna væri ætlað að taka 
á slíkri stöðu.

íslensk stjómvöld töldu ljóst að forsendur tilskipunarinnar væru hrun einstakra banka en 
ekki almennt kerfishrun. Þvi væri vafi á því hvort tilskipunin ætti við með sama hætti í 
slíkum tilvikum og nauðsynlegt væri að fá úr því skorið með lögformlegum hætti fyrir dóm- 
stóli eða gerðardómi hvort íslenska ríkinu bæri að ábyrgjast greiðslur til innlánseigenda ef 
þær færu fram úr því sem Tryggingarsjóður innstæðueigenda og Qárfesta gæti staðið undir 
af inngreiðslum í sjóðinn.

Þessari afstöðu hefur verið haldið skýrt til haga í öllum viðræðum við stjómvöld viðkom- 
andi ríkj a eftir að bankamir féllu. Þessari túlkun tilskipunarinnar var alfarið hafhað, ekki ein- 
ungis af þeim ríkjum sem hlut eiga að máli heldur öllum ESB-ríkjuniun og Noregi að auki. 
Hugmyndir um að úr þessu ágreiningsefni yrði skorið af hlutlausum úrskurðaraðila eða dóm- 
stóli náðu ekki fram að ganga.

Jafiiframt því sem lagatúlkun stjómvalda var haldið fram árituðu íslensk stjómvöld engu 
síður samkomulag {e. Memorandum ofUnderstanding) við Hollendinga 11. október 2008 um 
lánaskilmála fyrir útgreiðslu lágmarksinnstæðutrygginga til hollenskra innstæðueigenda. Á 
fúndi fjármálaráðherra og ráðherra efhahagsmála ESB (ECOFIN) 4. nóvember 2008 var gert 
samkomulag um að leggja málið í gerðardóm, skipaðan fulltrúum ESB, EFTA (íslenskur 
fulltrúi) og Seðlabanka Evrópu. íslensk stjómvöld sögðu sig frá gerðardóminum 7. nóvember 
vegna þess að umboð dómsins, skammur vinnutími og bindandi niðurstaða voru ekki 
ásættanleg að þeirra mati. Fulltrúar gerðardómsins, aðrir en fúlltrúi íslands, komu engu síður 
saman og gáfu samdóma álit eftir rúmlega sólarhringsskoðun um að íslenska ríkinu bærí að 
ábyrgjast greiðslu lágmarkstrygginga samkvæmt tilskipuninni dygðu eignir Tryggingarsjóðs 
innstæðueigenda ekki til.

Þegar ljóst var að engar undirtektir hlutust við að leggja málið fyrir dómstól eða annars 
konar úrskurðaraðila sem íslensk stjómvöld gátu sætt sig við og ágreiningurinn var farinn 
að hafa áhrif á stuðning við efhahagsáætlun ríkisstjómarinnar og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
ákváðu íslensk stjómvöld að leita pólitískrar lausnar á málinu. Samkomulag um svokölluð 
umsamin viðmið náðist 14. nóvember 2008. Eins og segir í athugasemdum við frumvarpið 
fólu viðmiðin í sér í fyrsta lagi að íslensk stjómvöld viðurkenndu að tilskipun 94/19/EB gilti 
á íslandi með sama hætti og í aðildarríkjum ESB en jafnframt og í öðru lagi var lögð áhersla 
á að samningsaðilar mundu taka tillit til „hinna erfiðu og fordæmislausu aðstæðna sem ísland 
er í og knýjandi nauðsynjar þess að ákveða ráðstafanir sem gera íslandi kleiflt að endurreisa 
fjármála- og efhahagskerfi sitt“. Þá var þess getið að samkomulagið greiddi fyrir skjótri 
niðurstöðu samningaviðræðna íslands við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Til að tryggja að þetta 
gengi eftir var í þriðja lagi lögð sérstök áhersla á að stofnanir ESB og EES tækju áfram þátt 
í samningaferlinu sem færi fram í samráði við þær.

Eins og fram kemur í greinargerð með fhimvarpinu reyndust hin umsömdu viðmið ekki 
nægjanleg til þess að greiða fyrir afgreiðslu á efnahagsáætlun íslands og Alþj óðagj aldeyris- 
sjóðsins. Daginn eftir að viðmiðin vom samþykkt, 15. nóvember 2008, var því hert sérstak- 
lega á orðalagi 9. gr. viljayfirlýsingar íslensla-a stjómvalda til framkvæmdastjómar Alþjóða- 
gjaldeyrissjóðsins sem kveður á um að ísland standi við skuldbindingar sínar á gmndvelli



innstæðutryggingakerfisins. Þáverandi Qármálaráðherra og seðlabankastjóri undirrituðu 
eftirfarandi viðbót við viljayfirlýsinguna:

„í sland hefur heitið því að virða skuldbindingar á grundvelli innstæðutryggingakerfisins 
gagnvart öllum tryggðum innlánshðfum. Þetta byggist á þeim skilningi að unnt verði að 
forfjármagna þessar kröfur fyrir tilstyrk viðkomandi erlendra ríkja og að jafnt ísland 
sem þessi ríki séu staðráðin í að efna til viðræðna á næstu dögum með það að markmiði 
að ná samkomulagi um nánari skilmála vegna þessarar forfjármögnunar.“

Hinn 5. desember samþykkti Alþingi síðan þingsályktun þar sem ríkisstjóminni var falið 
að ganga til samninga við Breta og Hollendinga um lausn Icesave-deilunnar á grundvelli 
hinna sameiginlegu viðmiða.

Yfirlýsingar íslenskra stjómvalda fyrir og eftir bankahrunið um að styðja við tryggingar- 
sjóð innstæðueigenda og samkomulagið við Hollendinga frá 11. október hafa að mati meiri 
hluta nefndarinnar ekki sjálfstætt þjóðréttarlegt gildi enda er ekki heimilt að veita ríkisábyrgð 
eða skuldbinda ríkið nema með ákvörðun Alþingis skv. 40. gr. stjómarskrárinnar. Því ber að 
líta á yfirlýsingar og fyrmefht samkomulag við Hollendinga sem viljayfirlýsingar sem ekki 
eru formlega bindandi. í samkomulaginu við Hollendinga sem kvað á um gerð formlegs lána- 
samnings voru þó engir fyrirvarar um að slíkur lánssamningur væri háður samþykki Alþingis. 
Þrátt fyrir að yfirlýsingamar og samkomulagið hafi ekki verið bindandi er ljóst að þeim var 
haldið stíft fram af viðsemjendum okkar. Samkomulagið hafði mikil áhrif á samningavið- 
ræðumar og taldi samninganefndin það þrengja verulega svigrúm sitt.

Með hinum umsömdu viðmiðum firá 14. nóvember og viðbót við yfirlýsingu til fram- 
kvæmdastjómar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá 15. nóvember má segja að ágreiningi um 
túlkun tilskipunarinnar hafi á vissan hátt verið ýtt til hliðar um sinn á meðan íslensk stjóm- 
völd leituðu pólitískrar lausnar á deilunni án þess þó að með því væru stjómvöld á nokkum 
hátt að gefa eftir í afstöðu sinni og lagatúlkun. Þeim sjónarmiðum hefur einnig verið haldið 
á lofti að islensk stjómvöld hafi ekki afsalað sér rétti til að láta reyna á lagalegar skyldur ís- 
lands í þessu efni.

Lagaleg staða samninganna.
Utanríkismálanefnd hefur kynnt sér sérstaklega lagalega stöðu þeirra lánasamninga sem 

fyrir liggja milli Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta á íslandi og breska og holl- 
enska ríkisins en frumvarpið kveður á um ríkisábyrgð á þeim.

Samningamir eru einkaréttarlegir og hafa því ekki þjóðréttarlega stöðu. Eins og áður 
greinir héldu íslensk stjómvöld fram þeirri afstöðu sinni að lögfræðilegur vafi léki á gildi til- 
skipunar 94/19/EB við kerfishrun þótt samtímis væri leitað pólitískrar lausnar Icesave-deil- 
unnar með samningum. í samningunum eru hefðbundin ákvæði lánasamninga um lög, lög- 
sögu og takmörkun á friðhelgisréttindum. Ensk lög gilda um samningana og lúta þeir lögsögu 
enskra dómstóla. Fallið er frá friðhelgisréttindum en samkvæmt upplýsingum sem nefndin 
hefur aflað sér er venja að slíkt sé gert í lánasamningum ríkja til þess að friðhelgisréttindi 
standi ekki í vegi fyrir dómstólameðferð á ágreiningi mn túlkun samninganna eða fullnustu 
á gmndvelli dómsniðurstöðu komi til þess. Með friðhelgi er vísað til þeirrar stöðu sem ríki 
nýtur að þjóðarétti innan lögsögu annarra ríkja og hefur ákvæðið því ekki þýðingu innan 
lands. Möguleg fullnusta á grundvelli dómsniðurstöðu í eignum íslenska ríkisins á íslandi 
lýtur því íslenskum réttarfarsreglum að öllu leyti. Fyrir liggur að eftir að samningsgerð lauk 
hafa samningamenn Bretlands og Hollands staðfest að í báðum löndum gildi friðhelgis- 
réttindi á gmndvelli Vínarsamningsins um stjómmálasamband ríkja óháð takmörkun á 
friðhelgisréttindum í samningunum. Jafnframt hefur aðalsamningamaður Bretlands staðfest



að friðhelgisafsalið nái ekki til Seðlabanka íslands enda séu seðlabankar sjálfstæðir lögaðilar 
og njóti sérstakrar friðhelgi samkvæmt breskum lögum, State Immunity Act (SIA). Friðhelgi 
Seðlabanka íslands kemur enn fremur skýrt fram í lögfræðiálitum sem nefndin hefur kynnt 
sér en samkvæmt SIA eru seðlabankar og eigur þeirra í breskri lögsögu friðhelgar. Við vinnu 
nefndarinnar komu fram ólík sjónarmið um það hvort unnt væri að ganga að auðlindum 
þjóðarinnar og öðrum samfélagslegum eignum komi til vanefnda íslands á samningunum en 
rétt er að undirstrika að ábyrgð ríkisins gildir frá 5. júní 2016 og verður ekki séð að hægt sé 
yfírleitt að ganga að nokkrum eignum ríkisins fyrir þann tíma. Meiri hluti nefndarinnar telur 
brýnt að við endanlega afgreiðslu málsins verði sá skilningur íslendinga skilmerkilega 
áréttaður að slíkar eignir standi ekki til fullnustu skuldbindingum landsins samkvæmt 
samningunum.

Endurskoðunarákvæði samninganna.
Sérstakt endurskoðunarákvæði er að fínna í samningunum þar sem kveðið er á um rétt 

Islands til að óska formlega eftir viðræðum um endurskoðun á lánaskilmálum hafi skuldaþoli 
íslands hrakað til muna frá mati Alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá 19. nóvember sl. Hin um- 
sömdu viðmið frá 14. nóvember sl. sem getið er að framan og skyldu vera grundvöllur sam- 
komulags eru ekki nefnd í samningunum sjálfum en 2. gr. þeirra kveður á um að taka skuli 
tillit til hinna erfíðu og fordæmislausu aðstæðna sem ísland er í og gera landinu kleift að 
endurreisa fjármála- og efnahagskerfí sitt. Þess ber þó að geta að í þeim viðmiðum kemur 
hvorki fram hver eigi að meta hinar erfiðu og fordæmislausu aðstæður né hver viðmiðin í 
endurreisn fjármála- og efnahagskerfisins séu í reynd. Einnig ber að nefna að ákvæði um 
endurskoðun vegna þess að aðstæður hafí breyst lántakanda verulega í óhag eru óalgeng í 
alþjóðlegum lánasamningum eftir því sem nefhdin kemst næst. Meiri hlutinn bendir þó á að 
endurskoðunarákvæðið er veikt að því leyti að það veitir einungis rétt til að kalla gagnaðila 
saman til formlegs fundar þar sem „staðan [er] rædd og íhugað hvort, og þá hvemig, breyta 
skuli samningi þessum til að hann endurspegli þá breytingu á aðstæðum sem um er að ræða“. 
E f til þess kæmi að greiðslugetu íslendinga hrakaði og stjómvöld færu fram á endurskoðun 
er Bretum og Hollendingum því í raun veitt sjálfdæmi um hvort þeir komi til móts við íslensk 
stjómvöld. Meiri hlutinn telur að þar sem samningar þessir og endurreisn íslensks efnahags- 
lífs á næstu árum er háð fjölmörgum óvissuþáttum sé afar brýnt að fjárlaganefnd kanni til 
þrautar hvort setja megi einhverjaþá fyrirvara við samþykkt ríkisábyrgðar á samningana sem 
tryggi íslendingum skýlausan rétt til endurskoðunar ef skuldaþoli þjóðarbúsins hrakar og 
skuldbindi Breta og Hollendinga til þess að koma til móts við íslensk stjómvöld ef slíkar 
aðstæður koma upp. Hið sama á við ef aðrar mikilvægar forsendur samninganna bresta, svo 
sem að því er lýtur að endurheimtuhlutfalli eigna Landsbanka íslands eða endurskoðun hins 
evrópska innstæðutryggingakerfís.

Valkostur við samningana.
Á fundum nefndarinnar var sérstaklega Qallað um afleiðingar þess að Alþingi felldi frum- 

varpið í atkvæðagreiðslu og hafnaði þar með ríkisábyrgð á lánasamningana. Eins og fram 
kom í nefndaráliti þáverandi meiri hluta utanríkismálanefndar um þingsályktunartillögu um 
umboð til samninga til handa ríkisstjóminni frá 5. desember sl. var sú hætta álitin fyrir hendi 
að tækist ekki að finna lausn á Icesave-deilunni kynni það að setja aðild íslands að 
EES-samninginn í uppnám auk þess sem lausn væri forsenda aðkomu Norðurlanda að efna- 
hagsáætlun íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins:



„Þess má geta að á meðan ágreiningur aðila um þetta efni var óleystur var sú hætta fyrir 
hendi að Evrópusambandsríkin gripu til aðgerða gagnvart íslandi sem settu EES-samn- 
inginn að hluta eða í heild í hættu. Þá var ljóst að Norðurlöndin voru sammála um að 
nauðsynlegt væri að ísland semdi um lausn á þessu máli, til að þau gætu séð sér fært að 
taka þátt í fjárhagslegri fyrirgreiðslu í tengslum við efnahagsáætlun ríkisstjómarinnar 
og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Sama gilti um afstöðu annarra ríkja sem ísland leitaði 
fyrirgreiðslu hjá.“ (Sjáþskj. 263, 177. mál 136. löggjafarþings.)

Það er mat meiri hluta nefndarinnar að úrlausn málsins sé ekki síður brýn nú og að hætt 
sé við að alþjóðlegri einangrun íslands linni mun síðar ef samningar nást ekki. Fyrir þjóð sem 
byggir velferð sína á greiðum útflutningsviðskiptum og nánu samstarfí við grannþjóðir er 
slíkt ekki valkostur.

Ein af forsendum efnahagsáætlimar íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er að ísland 
standi við skuldbindingar sínar gagnvart Icesave-reikningunum. Eins og fram kom hér að 
framan var hnykkt sérstaklega á þeirri ábyrgð með viðbót við orðalag 9. gr. viljayfirlýsingar 
íslenskra stjómvalda til framkvæmdastjónar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 15. nóvember sl. til 
að tryggja afgreiðslu efnahagsáætlunarinnar hjá sjóðnum.

Efnahagsáætlun íslands og Alþjóðgjaldeyrissjóðsins er endurskoðuð ársfjórðungslega og 
er útborgun lána sjóðsins háð slíkri endurskoðun. Ef ekki er staðið við þá skuldbindingu sem 
framangreind 9. gr. viljayfirlýsingarinnar kveður á um er næsta víst að endurskoðun tefjist 
eða verði stöðvuð. Þar að auki má ekki vanmeta sterka stöðu Bretlands og Hollands í fram- 
kvæmdastjóm Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þar sem endurskoðun efnahagsáætlunarinnar er 
formlega afgreidd. Meiri hlutinn gagnrýnir harðlega hvemig ríkin tvö hafa að því er virðist 
nýtt sér stöðu sína í framkvæmdastjóminni til þess að tengja aðstoð við ísland lausn Icesave- 
deilunnar og telur firamgöngu þeirra dæmi um hvemig sterk ríki geta misnotað aðstöðu sinna 
innan alþjóðastofnana gagnvart smærri ríkjum. Hið sama á við um beitingu hryðjuverka- 
laganna sem var óafsakanlegt framferði af hálfix breskra stjómvalda í íslands garð. Því miður 
er það ljóst að þessi pólitíska tenging er til staðar sem ein af forsendum efnahagsáætlunar 
íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.

Lán Norðurlandanna til íslands sem gengið var frá 1. júlí sl. eru einnig hluti af efnahags- 
áætlun íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og þau eru líka háð lausn Icesave-deilunnar. í 
bréfi samningamanna Norðurlandanna til aðalsamningamanns íslands, dags. 15. maí sl., 
kemur skýrt fram að lausn deilunnar er eitt fimm skilyrða fyrir lánveitingu grannþjóða okkar. 
Enn fremur er kveðið á um þetta skilyrði í greinargerð sænsku ríkisstjómarinnar um lána- 
fyrirgreiðsluna til íslands sem lögð var fyrir sænska þingið 2. júlí sl. Á móti hefiir verið bent 
á að yfirlýsingar norrænna ráðamanna um tengsl lánafyrirgreiðslu Norðurlanda og Icesave- 
deilunnar eru nokkuð misvísandi. Meiri hlutinn harmar að vinaþjóðir á öðrum Norðurlöndum 
hafi tengt lánafyrirgreiðslu sína við lausn Icesave-deilunnar. Engu síður virðist ljóst að þar 
eru bein tengsl þar sem útborgun norrænu lánanna er háð ársfjórðungslegri endurskoðun 
efnahagsáætlunarinnar sem að framan er getið og þar með því að framkvæmdastjóm 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins telji að íslendingar standi við 9. gr. viljayfirlýsingar sinnar sem 
áður er nefnd.

Það eykur enn á óvissuna um fyrirliggjandi endurskoðun efnahagsáætlunar Islands og 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að hún er háð því að áætlunin sé fullfjármögnuð. Ef svo færi að 
lausn Icesave-málsins tefðist og framkvæmdastjóm Alþjóðagjaldeyrissjóðsins kysi að líta 
svo á að slík töf gengi ekki gegn fyrrgreindri 9. gr. gæti engu síður farið svo að endurskoðun 
yrði synjað ef lán Norðurlandanna verða ekki afgreidd vegna tafar á lausn Icesave-málsins. 
Það er vegna þess að lán Norðurlandanna era stór hluti af fj ármögnun efnahagsáætlunarinnar
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og ein af skilgreindum forsendum endurskoðunar samkvæmt þeim upplýsingum sem nefhdin 
hefur aflað sér er að efhahagsáætlunin teljist fullQármögnuð.

Niðurlag.
Meiri hlutinn telur ljóst að viðunandi samningar um Icesave-málið séu forsenda þess að 

halda áfram endurreisnarstarfí íslensks efnahagslífs af fullum krafti enda liggur fyrir af 
framansögðu að lánafyrirgreiðsla Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Norðurlandanna er háð því 
að samnin^ar takist. Þá er ljóst að verði deilan ekki sett niður kann það að hafa alvarleg áhrif 
á þátttöku íslands í EES og þar með viðskiptahagsmuni landsins gagnvart helstu viðskipta- 
löndum. Meiri hlutinn getur ekki mælt með því að þeim hagsmunum verði teflt í tvísýnu við 
þær aðstæður sem nú eru í íslensku efhahagslífi enda gæti það haft ófyrirsjáanlegar afleiðing- 
ar fyrir endurreisn þess. Jafnvel þótt samningnum verði hafnað með skýrum skilaboðum um 
að ekki sé horfið frá því að leita pólitískrar lausnar og lýst sé vilja til þess að setjast að samn- 
ingaborðinu að nýju telur meiri hlutinn að óvissuástand geti skapast sem valda muni miklum 
töfum á endurreisnarstarfi efnahagslífsins. Slíkt óvissuástand geturjafhframt skapað alvar- 
legar hindranir gagnvart íslandi í því alþjóðlega samstarfi sem er landi og þjóð nauðsynlegt 
til að vinna sig út úr yfírstandandi efnahagsþrengingum.

Alþingi, 22. júlí 2009.

Ámi Þór Sigurðsson, 
form.,

Valgerður Bjamadóttir,
Þórunn Sveinbjamardóttir,

Helgi Hjörvar,
Álfheiður Ingadóttir.


