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Álit
um frv. til 1. um heimild til handa fjármálaráðherra, 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 3. minni hluta efnahags- og skattanefndar.

Með bréfí dagsettu 2. júlí 2009 óskaði formaður fjárlaganefndar eftir umsögn efnahags- 
og skattanefndar um tilgreinda þætti málsins sem getið er um í áliti meiri hlutans. Eins og 
þar kemur fram er verkefhi efnahags- og skattanefndar ærið enda um að ræða stærstu fjár- 
skuldbindingu rikissjóðs í sögu lýðveldisins.

Fulltrúar minni hlutans í nefndinni lögðu mikla áherslu á að fá góðan tíma til að fjalla um 
málið en því miður virðast stjómarflokkamir vilja keyra málið áfram í gegnum Alþingi á sem 
skemmstum tíma enda virðist það þjóna pólitískum hagsmunum þeirra þar sem nýjar upplýs- 
ingar berast nær daglega sem undirstrika hversu gerræðislegt það væri að samþykkja fyrir- 
liggjandi Icesave-samninga. Að mati 3. minni hluta hefði nefndin þurft að fá óháða úttekt 
sérfræðinga á þeim forsendum sem stjómvöld gefa sér hvað varðar framtíðargengi krón- 
unnar, viðskiptajöfnuð, hagvöxt og mannfjöldaþróun svo nokkuð sé nefnt. Ekki var vilji til 
þess af hálfu meiri hluta nefndarinnar að fá viðurkennda óháða aðila til að gera slíka úttekt. 
Fjárlaganefnd verður því að taka tillit til þess í sínum störfum að óháð úttekt var ekki gerð 
á þeim þáttum sem efnahags- og skattanefnd átti að fjalla um. Hagfræðistofnun Háskóla 
íslands hefúr nú verið falið að gera úttekt á samningunum og forsendum á greiðsluþoli 
þjóðarbúsins sem mun þá væntanlega taka til þeirra þátta sem efnahags- og skattanefnd átti 
að skoða. Á undanfömum vikum hafa Qölmargir sérfræðingar hins vegar gagnrýnt for- 
sendumar sem eru grundvöllur útreikninga á því hvort íslenska þjóðarbúið hafi nægjanlegt 
greiðsluþol til að standa undir fyrirliggjandi samningi.

í þessu máli líkt og mörgum öðrum kemur í ljós að það er framkvæmdarvaldið sem í raun 
stýrir Alþingi. Forystumenn ríkisstjómarinnar hafa útskýrt áherslur sínar á ^ölmörgum 
blaðamannafúndum og þingmenn virðast aðeins hafa getað nálgast upplýsingar þar eða í 
ljósvakamiðlum þegar svo ber undir að árvökulir fjölmiðlar hafa komist yfír upplýsingar 
innan úr stjómkerfinu. Það mál sem hér er til umfjöllunar er birtingarmynd þessa enda var 
það ekki fyrr en fréttastofa Ríkisútvarpsins náði hollenska hluta Icesave-samninganna í sínar 
hendur að Alþingi og þjóðin fengu upplýsingar um innihaldið sem stjómvöld ætluðu sér 
aldrei að gera opinbert.

Ef leggja á mat á getu þjóðarbúsins til að standa undir Icesave-ábyrgðinni verður að hafa 
hugfast að skuldbindingin er í erlendri mynt en ekki innlendri. Æskilegast væri ef skuld 
okkar væri í íslenskri mynt en ekki erlendri af ástæðum sem síðar verða raktar. í 1. mgr. 9. 
gr. laga nr. 98/1999, um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, kemur fram að 
Tryggingarsjóði innstæðueigenda og ijárfesta skuli ávallt heimilt að endurgreiða andvirði 
innstæðu, verðbréfa eða reiðufjár í íslenskum krónum, óháð því hvort það hefúr í öndverðu



verið í annarri mynt. Lögin eru sett á grundvelli tilskipunar Evrópusambandsins nr. 94/19/ 
EB. Ekkert hefur komið fram um að íslensk stjómvöld hafi þrýst verulega á þetta atriði við 
gerð Icesave-samninganna.

Fram hefur komið á fundum nefndarinnar að íslenskt þjóðarbú er mjög skuldsett núþegar. 
Of há skuldabyrði í erlendri mynt getur leitt til viðvarandi veikingar á krónunni vegna 
stöðugra afborgana af erlendum lánum. Þrátt fyrir að veiking krónunnar geti haft jákvæð 
áhrif á útflutning eins og fylgjendur frumvarpsins hafa lagt áherslu á veldur hún því að skuld- 
ir i erlendri mynt hækka og lífskjör almennings versna sem aftur eykur hættu á brottflutningi 
og langvarandi efnahagsörðugleikum.

í svari samgönguráðherra á Alþingi nú nýlega við fyrirspum um afkomu sveitarfélaga 
(135. mál) kom fram að skuldir sveitarfélaganna hafa stóraukist í kjölfar efnahagshrunsins 
og námu um síðustu áramót 445 milljörðum kr. Til viðbótar er ljóst að skuldir sveitarfélaga 
hafa aukist verulega á fyrstu mánuðum þessa árs. í ljósi þess hversu fjármálaráðherra er tíð- 
rætt um skuldir ríkissjóðs má ekki gleyma því að skuldir sveitarfélaga eru á endanum skuldir 
íslensks almennings. Stjómvöld hafa því ekki horft á heildarsamhengi hlutanna þegar kemur 
að því að meta skuldaþol þjóðarbúsins -  enda var það staðfest af aðstoðarmanni fjármálaráð- 
herra á þingflokksfundi framsóknarmanna, eftir að búið var að skrifa undir Icesave-samn- 
ingana, að verið væri að vinna að greiðsluáætlun ríkissjóðs með hliðsjón af samningunum. 
Sem sagt: Stjómvöld skrifuðu undir Icesave-samningana án þess að greiðsluáætlun lægi 
fyrir! Að mati 3. minni hluta er þetta dæmi um óábyrg vinnubrögð stjómvalda sem starfa 1 
umboði íslensks almennings.

Forsendur um framtíðarhagvöxt eru vanreifaðar í frumvarpinu. Til dæmis virðast áætlanir 
fjármálaráðimeytisins um vöxt útflutningsatvinnuvega þjóðarinnar ekki ríma við stefnuskrá 
stjómarflokkanna. í forsendum þjóðhagsspár fjármálaráðuneytisins er gert ráð fyrir stækkun 
álversins í Straumsvík og uppbyggingu nýs álvers í Helguvík á sama tíma og ekki stendur 
til af hálfu umhverfisráðherra að viðhalda sérákvæði íslands samkvæmt Kyoto-bókuninni. 
Það er því holur hljómur í áætlanagerð ríkisstjómarinnar þegar kemur að forsendum fram- 
tíðaráætlana um uppbyggingu og hagvöxt hér á landi.

Kári Sigurðsson, lektor við Háskólann í Reykjavík, kom fyrir efnahags- og skattanefnd 
og hefur í ræðu og riti gert miklar athugasemdir við forsendur frumvarpsins. í athugasemdum 
Kára við spá Seðlabanka íslands segir meðal annars:

„Spá Seðlabankans um hagvöxt hlýtur að teljast mjög óraunhæf... Samkvæmt þessu mun 
samdráttarskeiðið á íslandi vera svipað og í Bretlandi næstu 2 ár og síðan mun hagvöxturinn 
hér verða 30% meiri en í Bretlandi á næstu 7 árum. Þó Bretar búi við erfitt efnahagsástand 
hafa þeir ekki orðið fyrir kerfishruni líkt og gerst hefur á íslandi. Þess ber að geta að breska 
ríkisstjómin hefur verið gagnrýnd harkalega fyrir óhóflega bjartsýni í spá sinni.“

í forsendum fjármálaráðuneytisins er gert ráð fyrir nokkurri fólksfjölgun hér á landi á 
næstu árum. Sú spá er í bjartsýnna lagi, sérstaklega í ljósi þess að tíu fjölskyldur hafa flutt 
úr landi á hveijum virkum degi frá áramótum. í mun minni efnahagskreppu sem reið yfir 
frændþjóð okkar, Færeyinga, varð umtalsverður fólksflótti úr landinu og þá mest af ungu og 
vel menntuðu fólki. Veruleg hætta er á að þróunin verði eins hér á landi, ekki síst þegar horft 
er til þeirrar launa- og skattastefnu sem núverandi ríkisstjóm hefur boðað. Hætt er við að vel 
menntað fólk, sérstaklega ungt fólk, muni sjá meiri tækifæri annars staðar en á íslandi með 
hliðsjón af þeim aðstæðum sem stefna ríkisstjómarinnar mim búa því. Líklegt er að samþykkt 
frumvarpsins ýti enn frekar undir búferlaflutninga.

Mikil umræða hefur farið fram innan nefndarinnar sem utan um áhrif samþykktar frum- 
varpsins á lánshæfismat íslands. Ekki er hægt að fullyrða neitt um þetta en færa má gild rök



fyrir því að áhrifín verði neikvæð í ljósi þeirra byrða sem þjóðarbúið þarf að bera samkvæmt 
Icesave-samningunum, byrða sem enginn veit hversu íþyngjandi verða á endanum. Mikil 
skuldabyrði þjóðarbúsins getur torveldað enduríjármögnun hvort sem í hlut á ríki, sveitar- 
félðg eða opinber fyrirtæki. Ef erlendir lánveitendur telja áhættusamt að lána þeim fé má gera 
ráð fyrir að hækkun vaxtakjara endurspegli það.

Ýmsir viðmælendur ne&darinnar hafa bent á að ekki sé ósennilegt að endurheimtur af 
eignum Landsbankans og þróun hagvaxtar verði lakari en forsendur frumvarpsins og spá 
Seðlabanka íslands gera ráð fyrir. Endurskoðunarákvæði Icesave-samninganna um heimild 
íslenska ríkisins til að óska viðræðna ef skuldabyrði þjóðarbúsins verður óviðráðanleg er 
veikt og veitir litla vemd gegn kröfum viðsemjendanna um fullar efndir. Ef marka má söguna 
er líklegast að niðurstaða viðræðna um að fá samningunum breytt yrði lánalenging fremur 
en niðurfelling skulda. Þannig mun ísland festast til áratuga í vítahring skulda í erlendri mynt 
sem þýðir að það mun taka landið áratugi að byggja upp velferðarsamfélag sem er sam- 
keppnishæft við nágrannalöndin.

A þessum forsendum telur 3. minni hluti efnahags- og skattanefndar það óveijandi að 
samþykkja fyrirliggjandi ábyrgð íslenska ríkisins á Icesave-samningum. Jafnframt er dregið 
í efa að sérstakir fyrirvarar af hálfu Alþingis séu nægjanlegir og betra sé að ganga hreint til 
verks: hafna fyrirliggjandi samningi og ganga á ný til viðræðna.

Alþingi, 27. júlí 2009.

Birkir Jón Jónsson.


