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Álit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 96/2009, um heimild til handa fjármálaráðherra, fyrir hönd 
ríkissjóðs, til að ábyrgjast lán Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og íjárfesta írá breska og 
hollenska ríkinu til að standa straum af greiðslum til innstæðueigenda hjá Landsbanka 
íslands hf.

Frá 3. minni hluta efnahags- og skattanefndar.

Efnahags- og skattanefnd hefur verið beðin um að fjalla um þá þætti málsins sem heyra 
undir hana, þ.m.t. getu þjóðarbúsins til að standa undir skuldbindingum og greiðslum tengd- 
um Icesave með tilliti til tekna ríkisins, gjaldeyris- og útflutningstekna o.fl., svo sem mati 
á áhrifum sem samningurinn kemur til með að hafa á lánshæfísmat, gengi og aðrar lykilefna- 
hagsstærðir íslenska þjóðarbúsins sem og þær þjóðhagsforsendur sem fyrir liggja.

Á fundum efnahags- og skattanefndar voru eldci rædd ýmis álitamál varðandi greiðslugetu 
þjóðarbúsins, efnahagslegar forsendur Icesave-samkomulagsins og óvissuþættir sem upp 
gætu komið. Formaður nefndarinnar hafhaði því einnig að skoðaðar væru nýjustu tölur sem 
sýna fram á að erlendar skuldir ríkissjóðs eru hugsanlega orðnar óviðráðanlegar.

Ljóst er að skuldsetning þjóðarbúsins erlendis er komin langt umfram það sem gerist hjá 
mjög skuldugum þjóðum heims og miklar líkur á að þjóðarbúið komist í greiðsluþrot haldi 
ekki þapr forsendur sem stjómvöld gefa sér varðandi endurheimtuhlutfall á eignum Lands- 
banka Islands, hagvöxt á Islandi, gengi krónunnar, mannfjölda og verðlag í Bretlandi og á 
evrusvæðinu.

Greiðslur af Icesave-lánunum eru í erlendum myntum (evrum og pundum) og þarf að afla 
þess gjaldeyris með afgangi af útflutningstekjum. Tölur Seðlabankans sýna hins vegar að 
halli á vöru- og þj ónustuj öfnuði hefur verið neikvæður 12 af síðustu 19 árum. Afgangur hefur 
mest verið 22 milljarðar kr. árið 1994 og fyrir þau sjö ár á tímabilinu 1990-2008 þegar ekki 
var halli á viðskiptunum var afgangurinn samanlagt um 76 milljarðar kr. Samanlagður halli 
á vöru- og þjónustujöfnuði frá árinu 2000 er 632 milljarðar kr. eða 70 milljarðar kr. að 
meðaltali á ári. Umsögn Seðlabankans frá í sumar gerir hins vegar ráð fyrir 163 milljarða kr. 
afgangi af viðskiptum við útlönd á hverju ári að meðaltali næstu 10 árin. Nýjustu spár Seðla- 
bankans gera einnig ráð fyrir að útflutningstekjur verði um helmingur vergrar landsfram- 
leiðslu, hlutfall sem er algerlega óraunhæft og hefur þetta hlutfall hæst náð um 33% af VLF 
þegar best var.

í ljósi þróunar á viðskiptum við útlöndum undanfama áratugi og þeirrar staðreyndar að 
Island er aðili að samningunum um Evrópska efnahagssvæðið (EES) og getur því eldd hindr- 
að flæði vöru og þjónustu virðist spá Seðlabankans einfaldlega vera algerlega óraunhæf, svo 
óraunhæf að hún virðist jaðra við skáldskap.

Skoða þarf skuldastöðuna með hliðsjón af aðstæðum í hverju landi. Málið er ekki hvort 
ríkið geti staðið undir skuldbindingum sinum -  heldur hvort þjóðin geti það. Ríkið getur 
staðið í skilum með því einfaldlega að taka þessa upphæð af þjóðinni í formi hærri skatta 
eða/og skertrar velferðarþjónustu. Málið snýst um efnahag íslands á meðan á greiðslum 
stendur en hugsanlegt er að farið verði svo djúpt í skattlagningu að upp úr því verður seint 
komist. Fólk og fyrirtæki eru hreyfanleg og mörg þeirra munu flýja land ef of langt verður 
gengið í skattheimtu og skerðingu lífskjara til að standa í skilum á erlendum lánum þjóðar-
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búsins. Afar lítið af auði landsins er bundið við landið nema e.t.v. landbúnaðurinn, stóriðjan 
og hluti af fiskveiðunum.

Hvað varðar mat á eignum Landsbankans þá hefúr enginn fengið að sjá hveijar þessar 
eignir eru fyrir utan skilanefnd bankans. Gert er ráð fyrir að 75% eignanna i eignasafninu 
gangi upp í skuldina vegna Icesave-reikninganna. Við venjubundin gjaldþrot telst gott ef 
endurheimtur á eignum eru um 20% en endurheimtur um 30% telst mjög gott.

í skýrslu finnska fjármálaeftirlitsins frá árinu 2003 kom fram að í fínnsku bankakreppunni 
hefðu eignir finnsku bankanna verið ofmetnar og skuldimar vanmetnar í a.m.k. ár eftir að 
bankamir lentu i erfíðleikum við upphaf fj ármálakreppunnar á tíunda áratug síðustu aldar. 
Miðað við þá reynslu má telja líklegt að eignir Landsbanka íslands séu enn ofmetnar og 
skuldir vanmetnar en ekki hefúr enn fengist uppgefið hversu stór hluti af eignum Landsbank- 
ans er veðsettur. Ofmat á eignum Landsbankans mun þýða að minna endurheimtist af þeim 
á næstu árum, þannig að höfúðstóll Icesave-lána verður hærri eftir sjö ár en nú er gert ráð 
fyrir. Þess má geta að íslenskir ráðamenn hafa haldið því á lofti að AGS hafi á sínum tíma 
lagt blessun sína á matið á eignum Landsbankans, það hefúr hins vegar verið staðfest af hálfú 
fúlltrúa AGS á íslandi að það hefúr aldrei verið gert.

í ljósi þess að með samþykkt Icesave-samninganna verður skuldabyrði þjóðarbúsins á 
mörkum þess að vera viðráðanleg, og er jafnvel nú þegar orðin óviðráðanleg, og að lítið eða 
ekkert má út af bregða til að þjóðin lendi í greiðsluþroti, telur 3. minni hluti sig ekki geta 
mælt með að Alþingi samþykki nýja útgáfú af rikisábyrgð á Icesave-samningunum. Það eru 
einfaldlega of miklar líkur á að þjóðin geti ekki staðið undir skuldum á næstu árum.

Þessu firumvarpi fylgir mikil óvissa um greiðslugetu ríkissjóðs sem og greiðslugetu 
þjóðarbúsins í heild og það er einfaldlega mjög varasamt að rýmka þá fyrirvara sem Alþingi 
samþykkti við ríkisábyrgðina nú í sumar.

Þriðji minni hluti leyfir sér að gagnrýna harðlega afgreiðslu stjómarmeirihlutans og telur 
það lýsa fádæma þjónkun við framkvæmdarvaldið að þingnefnd skuli afgreiða svona veiga- 
miklar breytingar á frumvarpi sem Alþingi sjálft er nýlega búið að samþykkja umyrðalaust 
og ber aðkoma efnahags- og skattanefndar að málinu einkenni sýndarmennsku í stað vand- 
aðrar úttektar á þeim efnisatriðum málsins sem nefhdin átti að fjalla um. Það er einfaldlega 
hneyksli að ekki skuli hafa verið skoðað að fá úttekt á framlögðum gögnum frá Seðlabank- 
anum og fjármálaráðuneytinu og ábyrgðarlaust af hálfú stjómarmeirihlutans að afgreiða 
málið með þessum hætti.

Alþingi, 15. nóv. 2009.

Þór Saari.


