
 

 

138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 602  —  76. mál.

Framhaldsnefndarálit
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 96/2009, 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 fjárlaganefndar.

Inngangur.
Frumvarp fjármálaráðherra, um breytingu á lögum nr. 96/2009, varðar án vafa mestu

þjóðarhagsmuni sem Alþingi Íslendinga hefur fjallað um í langri sögu sinni. Samþykkt þess
stríðir alvarlega gegn hagsmunum íslenska ríkisins og íslensku þjóðarinnar. Byggist sú skoð-
un 3. minni hluta meðal annars á því að:

– skuldbindingar samkvæmt frumvarpinu fela í sér greiðsluskyldu sem hvorki byggist á
lagaskyldu né niðurstöðu dómstóls;

– skuldbindingar samkvæmt frumvarpinu byggjast á pólitískum afarkostum og þvingun-
um;

– vafi leikur á því hvort frumvarpið samrýmist ákvæðum stjórnarskrár Íslands;
– frumvarpið vegur að fjárhagslegu sjálfstæði þjóðarinnar og fullveldi hennar;
– óljóst er hversu miklar fjárhagsskuldbindingar samningarnir fela í sér fyrir ríkissjóð því

ríkisábyrgð samkvæmt frumvarpinu er ótakmörkuð og ótímabundin;
– efni frumvarpsins er ekki í samræmi við hin umsömdu Brussel-viðmið;
– vaxtakjör samkvæmt samningunum sem frumvarpið lýtur að eru með öllu óásættanleg

og mun verri en nú þekkjast á lánsfjármörkuðum í sambærilegum samningum;
– skilyrðislaus greiðsluskylda vaxta felur í sér mikla efnahagslega áhættu fyrir þjóðarbúið;
– þeir efnahagslegu fyrirvarar sem Alþingi samþykkti 28. ágúst sl. eru að engu orðnir;
– þeir lagalegu fyrirvarar sem Alþingi samþykkti 28. ágúst sl. eru að engu orðnir;
– reglur um úthlutun eigna úr þrotabúi Landsbanka Íslands hf. eru ekki í samræmi  við ís-

lensk lög;
– gengisáhætta samkvæmt samningunum er gríðarleg og getur haft mjög alvarlegar efna-

hagslegar afleiðingar fyrir íslenska ríkið;
– óljóst er hvaða áhrif endurskoðun á innlánstryggingakerfi ESB mun hafa á skuldbinding-

ar íslenska ríkisins;
– innlendir og erlendir sérfræðingar hafa varað sterklega við samþykkt frumvarpsins;
– íslensk stjórnvöld hafa látið undir höfuð leggjast að eiga viðræður á æðstu stigum við

stjórnvöld í Bretlandi og Hollandi og þeim hefur mistekist að halda uppi vörnum fyrir
íslensku þjóðina;

– enn eru að koma fram vísbendingar um að öll gögn málsins hafi ekki verið lögð fram;
– nýjar málshöfðunarleiðir gegn breskum stjórnvöldum sem bent hefur verið á hafa ekki

verið kannaðar. 
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Því telur 3. minni hluti að vísa beri frumvarpinu frá með rökstuddri dagskrá, eins og hér
greinir.

Frumvarpið. 
Frumvarpið felur í sér alvarlega íhlutun í efnahagslegt sjálfstæði Íslendinga og sjálfstæði

Alþingis og íslenskra dómstóla. Í húfi er sjálfsmynd Íslendinga og þjóðarstolt. 
Við meðferð fjárlaganefndar komu fram athugasemdir og upplýsingar sem fela í sér alvar-

leg álitamál og umdeild. Allir stjórnmálaflokkar á Alþingi hafa þó fram til þessa verið sam-
mála um grundvallaratriði málsins. Engin lagaleg skylda, hvorki samkvæmt íslenskum né
evrópskum rétti, hvílir á Íslendingum gagnvart Bretum og Hollendingum varðandi greiðslu
þeirra fjárhæða sem þeir hafa krafist með afar óbilgjörnum hætti að íslenskir skattgreiðendur
ábyrgist. Með málatilbúnaði sínum fer því ríkisstjórnin fram á að íslenska þjóðin takist á
herðar skuldbindingar sem hún hefur aldrei undirgengist.

Icesave-frumvarpið, sem nú er til umræðu á Alþingi, varðar án vafa mestu þjóðarhags-
muni sem það hefur fjallað um í langri sögu sinni. Íslendingar heyja nú harða baráttu fyrir
sjálfstæði sínu. Fyrir því má færa skýr efnahagsleg rök en einnig og ekki síður þjóðréttarleg
og lagaleg rök sem byggjast á því að samningarnir hafa verið gerðir á grundvelli pólitískra
afarkosta og þvingana. Til allra óheilla hefur ríkisstjórn Íslands látið undan þessum þvingun-
um erlendra ríkja og skrifað undir samninga sem beinlínis vega að sjálfstæði íslensku þjóðar-
innar. Því miður er full ástæða til að óttast að þessar gríðarlegu skuldbindingar muni stefna
fjárhagslegu sjálfstæði þjóðarinnar í stórkostlega hættu. Ekki verður séð að þjóðin geti staðið
undir þeim nema hér á landi verði mikill hagvöxtur á gildistíma samninganna eða þá með
varanlegri lífskjaraskerðingu heillar kynslóðar Íslendinga.

Því miður hafa forustumenn ríkisstjórnarflokkanna, Samfylkingarinnar og Vinstri hreyf-
ingarinnar – græns framboðs, ekki haft neitt samstarf við stjórnarandstöðuflokkana eða leitað
eftir neinni samstöðu við lausn þessa máls, hvorki innan Alþingis né utan. Það er miður, ekki
síst í ljósi þess hversu mikilvægt það er að í þessu máli snúi forustumenn allra stjórnmála-
flokka bökum saman og vinni saman að hagsmunum þjóðarinnar þegar að henni er sótt.

Að mati 3. minni hluta er frumvarpið um Icesave-samningana algerlega óásættanlegt.
Enda þótt ríkisstjórnin hafi fram til þessa brugðist því mikilvæga hlutverki sínu að vinna mál-
stað Íslands stuðning hjá öðrum Evrópuþjóðum er nauðsynlegt að fela henni að taka málið
upp við forustu Evrópusambandsins og fara fram á að hún hlutist til um sanngjarna lausn
málsins þar sem höfð verði hliðsjón af því að löggjöf Evrópusambandsins hefur reynst mein-
gölluð. Reynist það ómögulegt er augljóst að hafna á ríkisábyrgð í málinu og viðsemjendur
Íslands verða þá að sækja kröfur sínar fyrir dómstólum á Íslandi. 

Þriðji minni hluti hefur þegar gert ítarlega grein fyrir skoðunum sínum og athugasemdum
í málflutningi og þingskjölum um Icesave-samningana, viðaukasamningana, frumvarpið og
lagalega fyrirvara Alþingis sem samþykktir voru sem lög nr. 96/2009 (þskj. 258 í 76. máli
og þskj. 337 og 350 í 136. máli 137. löggjafarþings). Í ljósi þess verða í áliti þessu eingöngu
reifuð einstök atriði í ljósi nýrra gagna og álitsgerða og athugasemdir sem 3. minni hluti telur
rétt að árétta og ítreka.

Gagnrýni á samningana.
Málinu var vísað aftur til fjárlaganefndar eftir 2. umræðu og í samræmi við yfirlýsingu

og samkomulag forseta Alþingis og formanna stjórnarandstöðuflokkanna samdi fjárlaganefnd
um að skoðuð yrðu tiltekin 16 atriði við meðferð málsins milli 2. og 3. umræðu. Fjárlaga-
nefnd óskaði í kjölfarið eftir álitum efnahags- og skattanefndar, utanríkismálanefndar og við-
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skiptanefndar um tiltekin atriði málsins auk þess sem m.a. var óskað álits bresku lögfræði-
stofunnar Mishcon de Reya á ákveðnum þáttum og lögfræðiálits um hvort frumvarpið stæðist
ákvæði stjórnarskrár. Jafnframt var farið fram á að skuldastaða íslensks þjóðarbús yrði
skoðuð og unnin yrði áhættugreining á efni Icesave-samninganna.

Ástæða er til að nefna að álit Mishcon de Reya um efni Icesave-samninganna er fyrsta
erlenda sérfræðiálitið sem aflað hefur verið um þetta mál. Ríkisstjórnin hefur aldrei hlutast
til um að efni þessara samninga sé rýnt og metið hvernig unnt sé að standa undir þeim. Allt
fram til loka 2. umræðu um þetta mál hefur málaumleitunum af hálfu stjórnarandstöðu um
að hlutlausir aðilar kæmu að málinu verið hafnað. Það var ekki fyrr en á elleftu stundu að
stjórnarmeirihlutinn lét undan sjálfsögðum óskum stjórnarandstöðu um að hlutlaus aðili væri
fenginn að málinu. Hlýtur þessi málsmeðferð að sæta verulegri furðu þegar svo ríkir þjóð-
hagslegir hagsmunir eru undir. 

Í áliti Mishcon de Reya kemur fram veruleg gagnrýni á efni þessara samninga. Þar kemur
m.a. fram að allmörg ákvæði séu óskýr og ósamrýmanleg ákvæðum íslenskra laga eða laga-
legu fyrirvaranna í lögum nr. 69/2009. Þá eru gerðar alvarlegar athugasemdir við allnokkur
ákvæði þar sem virðist halla óeðlilega á Íslendinga. Lögmannsstofan tekur fram að Icesave-
samningarnir séu hvorki skýrir né sanngjarnir og að ákveðnir hlutar þeirra virðist byggjast
á misskilningi. Þá telur stofan möguleika á því að fresta samþykkt frumvarpsins og athuga
hvort ekki sé hægt að leita samninga að nýju við Breta og Hollendinga. Hið minnsta sé þörf
á að skýra merkingu og áhrif vissra hugtaka samninganna sem um ríkir bæði óvissa og ósam-
ræmi. 

Í málflutningi stjórnarflokkanna hefur því verið haldið fram að þeir lagalegu fyrirvarar
sem Alþingi setti með lögum nr. 96/2009 hafi nú verið teknir upp í viðaukasamningana að
mestu leyti og því sé óþarft að hafa þá í lögunum. 3. minni hluti átelur slíkan málflutning og
bendir á að fráleitt sé að bera saman lagaákvæði sem takmarki ríkisábyrgð á lánum og einka-
réttarlegan samning um lánin. Þeir fyrirvarar sem færðir voru í lög nr. 96/2009 eiga við um
ríkisábyrgð á lánunum en Icesave-samningarnir eru í grunninn samningar um lán til trygg-
ingarsjóðsins. Hér er um að ræða umsnúning á efninu og réttarstöðunni. Þá er íslenska ríkið
ekki aðili að breska uppgjörssamningnum og eins og breska lögmannsstofan Mishcon de
Reya hefur bent á getur það orðið til þess að ákveðnir fyrirvarar sem „færðir“ eru í samning-
ana og felldir brott úr lögunum verði að engu. 

Ný gögn í kjölfar skilyrða stjórnarandstöðunnar.
Í samræmi við skilyrði stjórnarandstöðuflokkanna og samkomulag í fjárlaganefnd var

frekari gagna óskað vegna málsins. Efnahags- og skattanefnd bárust 13. desember minnisblað
frá Friðriki Má Baldurssyni og 15. desember umsögn Daniel Gros úr bankaráði Seðlabanka
Íslands. 10. desember barst fjárlaganefnd lögfræðilegt álit lögmannsstofunnar Ashurst. Utan-
ríkismálanefnd bárust minnisblöð frá fyrrverandi utanríkisráðherra Ingibjörgu Sólrúnu Gísla-
dóttur 18. desember og frá fyrrverandi forsætisráðherra Geir H. Haarde 19. desember. Þá
barst minnisblað frá Seðlabanka Íslands 18. desember. Að auki skilaði breska lögmanns-
stofan Mishcon de Reya til fjárlaganefndar 19. desember ítarlegri umsögn um Icesave-samn-
ingana, viðbótarsamningana við Breta og Hollendinga, frumvarpið og stöðu Íslands. Þá
kynntu efnahags- og skattanefnd, utanríkismálanefnd og viðskiptanefnd álit sín á afmörk-
uðum þáttum á fundi fjárlaganefndar 21. desember 2009. 23. desember, degi eftir að meiri
hluti fjárlaganefndar afgreiddi málið úr nefnd, barst svo skýrsla IFS-greiningar um áhættu-
greiningu Icesave-samninganna og skuldabyrði þjóðarinnar.
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Í skýrslu Mishcon de Reya, bls. 7, 13. tölul., kemur fram að 11. mars 2009 hafi íslenska
samninganefndin óskað eftir því við lögfræðistofuna að hún kannaði ákveðin atriði varðandi
Icesave-deiluna til undirbúnings fundi utanríkisráðherra íslands með David Milibrand utan-
ríkisráðherra Bretlands. 26. mars skilaði lögfræðistofan íslensku samninganefndinni niður-
stöðum sínum. Þær niðurstöður er ekki að finna í gögnum fjárlaganefndar, hvorki opinberum
né þeim sem eru bundin trúnaði. Því var þess óskað á fundi fjárlaganefndar 22. desember
2009 að þessi gögn yrðu lögð fram og var því heitið að svo yrði gert milli jóla og nýárs.

Afgreiðsla fjárlaganefndar.
Á 45. fundi fjárlaganefndar á 138. löggjafarþingi sem haldinn var 22. desember 2009 kl.

12.59 var samþykkt með 6 atkvæðum gegn 5 að taka málið út úr nefnd. Við það tækifæri
óskuðu fulltrúar 3. minni hluta að eftirfarandi yrði fært til bókar:

„Sjálfstæðismenn í fjárlaganefnd mótmæla harðlega því verklagi sem viðhaft er við
yfirferð Icesave-frumvarpsins. Mjög mikilvæg gögn hafa verið að berast nefndinni fram á
síðustu stundu – mitt í jólaönnum þingsins – og engin efnisleg meðferð hefur farið fram. Gert
var samkomulag milli forseta og formanna stjórnarandstöðuflokkanna um meðferð málsins
milli umræðna. Í því samkomulagi fólst að aflað yrði ákveðinna gagna. Nú hefur meiri hluti
fjárlaganefndar ákveðið að taka málið út úr nefndinni án þess að viðeigandi gögn, m.a. frá
IFS, hafi borist. Að mati fulltrúa Sjálfstæðisflokksins er hér um að ræða svik við það sam-
komulag sem gert var.

Hér á Alþingi hafa farið fram stöðugar umræður og atkvæðagreiðslur um grundvallar-
breytingar á skattkerfi landsmanna auk fjárlagafrumvarps næsta árs, fyrir utan önnur við-
fangsefni. Ofan í þetta er fulltrúum í fjárlaganefnd ætlað að taka afstöðu til þessa gríðarlega
mikla hagsmunamáls sem Icesave-málið er. Það er útilokað fyrir alþingismenn í þessum
önnum að kynna sér til hlítar þessi gögn sem lögð hafa verið fram og því síður hafa þeir
tækifæri til umræðu um efnislega meðferð og afgreiðslu. Engin efnisleg rök hafa verið færð
fram um það að nauðsynlegt sé að ljúka málinu nú. Að mati sjálfstæðismanna í fjárlaganefnd
er ábyrgðarlaust að halda svona á hagsmunum Íslendinga í nútíð og framtíð og vísa ábyrgð
á þessari málsmeðferð á hendur ríkisstjórn og meiri hluta fjárlaganefndar.“

Pólitískur veruleiki.
Frá upphafi var þess gætt af íslenskum stjórnvöldum að ítreka þá lagalegu óvissu sem er

um hvort íslenska ríkið skuli ábyrgjast innstæðutryggingakerfi sem það kemur sannanlega
á fót í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/19/EBE um innlánatrygginga-
kerfi. Í áliti Mishcon de Reya er farið á greinargóðan hátt yfir þær skyldur sem tilskipunin
leggur á aðildarríki og er það tekið fram að með henni sé ekki kveðið beinum orðum á um
að stjórnvöld aðildarríkja skuli tryggja greiðslu hinnar samræmdu innstæðutryggingar til inn-
stæðueigenda, sjá bls. 61. Ítarlega er farið yfir orðalag tilskipunarinnar, viðeigandi ákvæði
hennar og dómaframkvæmd Evrópudómstólsins í máli Peter Paul C-222/02 og komist að
þeirri niðurstöðu að það sé augljóslega lagaleg og raunveruleg óvissa um það hvort íslensk
stjórnvöld séu á nokkurn hátt skuldbundin því að tryggja greiðslur lágmarkstryggingar þegar
innstæðutryggingarsjóðurinn getur ekki greitt, sbr. bls. 63. Þá bendir Mishcon de Reya á að
athugasemdir breska fjármálaeftirlitsins í nýlegu skjali séu í samræmi við að það aðildarríki
beri ekki ábyrgð á innstæðutryggingakerfi sínu. Þá bendir lögmannsstofan á að margoft hefur
komið fram að tilskipunin og innstæðutryggingakerfið sem hún kveður á um var aldrei ætlað
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til þess að mæta algjöru bankahruni. 3. minni hluti áréttar að hann hefur ávallt haldið þessu
sjónarmiði á lofti sem og bent á eigin sök Evrópusambandsins vegna þessa „galla“ í Evrópu-
löggjöfinni. 

Undir þessa skoðun taka fyrrverandi forsætisráðherra Geir H. Haarde og fyrrverandi utan-
ríkisráðherra Ingibjörg Sólrún Gísladóttir í minnisblöðum til utanríkismálanefndar. Þar
kemur glöggt fram að af hálfu íslenskra stjórnvalda í tíð fyrri ríkisstjórnar var umtalsverðri
orku og tíma varið í að kynna sjónarmið Íslands og árétta þá lagalegu óvissu sem væri í mál-
inu. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir kveður fast að orði þegar hún lýsir atburðarásinni haustið
2008 en hún telur að hvorki orð né gerðir fyrri ríkisstjórnar hafi bundið hendur stjórnvalda
í samningaviðræðum.

Skilmálar samninganna.
Líkt og að framan greinir hefur 3. minni hluti þegar gert athugasemdir við einstök ákvæði

samninganna, breytingar viðaukasamninganna og lagalega fyrirvara Alþingis, sbr. lög nr.
96/2009. Athugasemdir Mishcon de Reya við efni samninganna eru í fullu samræmi við þann
málflutning sem 3. minni hluti hefur haft uppi frá því að málið kom fyrst fram.

Í áliti lögmannsstofunnar Mishcon de Reya kemur fram að allmörg ákvæði samninganna
séu óskýr og ósamrýmanleg ákvæðum íslenskra laga eða lagalegu fyrirvaranna í lögum nr.
96/2009, sbr. m.a. athugasemd stofunnar um hættu á að Ísland verði bundið af ríkisábyrgð-
inni þrátt fyrir að dómstóll kvæði upp úr um að ríkisábyrgð væri ekki fyrir hendi samkvæmt
tilskipuninni. Meðal annarra athugasemda stofunnar eru að leynd hvíli á breska uppgjörs-
samningnum en 3. minni hluti hefur alla tíð gagnrýnt harðlega þá leynd sem hvílt hefur á
gögnum og skjölum málsins. Í áliti Mishcon de Reya kemur fram að það sé umdeilanlegt að
trúnaður ríki á skjali þar sem samningsskilmálar komi fram, sjá bls. 24. Þá eru gerðar alvar-
legar athugasemdir við allnokkur ákvæði sem virðast halla óeðlilega á Íslendinga og undir
lok álitsins er meira að segja gengið svo langt að segja að Icesave-samkomulagið, eða a.m.k.
ákveðnir hlutar þess, virðist byggjast á misskilningi. 

Óvissa um fjárhæð ríkisábyrgðar – alvarlegar athugasemdir.
Mishcon de Reya bendir á að greiðslur til innstæðueigenda í Bretlandi séu framkvæmdar

af breska tryggingarsjóðnum og fari fram eftir reglum hans en ekki þess íslenska. Þá bendir
stofan á að samkvæmt ákvæði í breska samningnum samþykki íslenski tryggingarsjóðurinn
að mótmæla ekki reglum sem geta haft áhrif til hækkunar á þeirri upphæð sem hann er
ábyrgur fyrir, t.d. ef breski sjóðurinn breytir reiknireglu við útreikning til innstæðueigenda
frá því sem íslenski sjóðurinn hefði notað. Slík útvíkkun á fjárhagslegri ábyrgð tryggingar-
sjóðsins mundi eiga við ríkisábyrgðina einnig þar sem hún er samkvæmt lögunum bundin við
höfuðstól lánanna eins og þau standa að sjö árum liðnum en ekki ákveðna fjárhæð. Sam-
kvæmt þessu er því allsendis óvíst hversu há sú fjárhæð er sem ríkið gengst í ábyrgð fyrir.
Verði frumvarpið samþykkt og efnahagslegu fyrirvararnir þar með teknir úr sambandi hefur
íslenska ríkið samkvæmt þessum skilningi misst alla stjórn á heildarskuldbindingunni. Að
mati 3. minni hluta er ófært að skilja við þetta mál þannig að þessi álitaefni séu ekki rann-
sökuð ofan í kjölinn. Hér er um að ræða enn einn vitnisburðinn um að á þessa samninga sé
ekki hægt að fallast.

Lagalegir fyrirvarar og viðaukasamningar.
Í nefndaráliti 3. minni hluta fjárlaganefndar fyrir 2. umræðu (þskj. 258) eru raktar þær

breytingar á lögum nr. 96/2009 sem lagðar eru til í frumvarpinu auk þess sem bornir eru
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saman þeir fyrirvarar sem í lögunum eru og viðaukasamningarnir við Breta og Hollendinga.
Er því vísað til þeirrar umfjöllunar hvað þessi atriði varðar en þó þykir rétt að árétta í þessu
framhaldsnefndaráliti atriði sem koma fram í hinum nýju gögnum. Þá telur 3. minni hluti að
ítreka beri að viðaukasamningar sem gerðir hafa verið eru einkarréttarlegs eðlis og hafa því
ekki sama gildi og þeir fyrirvarar sem lögfestir voru með lögum nr. 96/2009.

Í lögfræðilegu áliti sínu bendir Mishcon de Reya m.a. á að þó svo að í viðaukasamningn-
um segi að umboðsmenn breska fjármálaráðuneytisins staðfesti að þeim sé kunnugt um að
Tryggingarsjóður innstæðueigenda kunni að leita úrskurðar þar til bærra úrskurðaraðila um
að kröfur hans á hendur búi Landsbankans gangi framar öðrum kröfum vegna sömu innlána,
eigi hvorki breska fjármálaráðuneytið né Ísland hlut að breska uppgjörssamningnum og telur
stofan því ólíklegt að breskir dómstólar muni taka tillit til lagalegra áhrifa slíkrar niðurstöðu
þar sem hún mundi einungis eiga við lánasamningum svo breyttan miðað við viðaukasamn-
inginn. Af þessu má ljóst vera að með því að fella fyrirvarann brott úr lögunum, líkt og frum-
varpið leggur til, og gera þess í stað viðbót við breska lánssamninginn yrði fyrirvarinn í
reynd að engu orðinn. Ísland væri enn bundið ríkisábyrgðinni þrátt fyrir að dómstóll kvæði
upp úrskurð sem væri í þágu landsins og þess efnis að samkvæmt tilskipuninni væri engin
ríkisábyrgð fyrir hendi.

Uppgjör úr þrotabúi.
Í áliti Mishcon de Reya er gerð athugasemd við uppgjörsskilmála samninganna og við að

ein krafa verði að tveimur jafnstæðum kröfum, enda sé gert ráð fyrir að greiðslur vegna eigna
úr búi Landsbankans gangi að jöfnu til íslenska innstæðutryggingarsjóðsins og til Bretlands
eða Hollands. Lögmannsstofan telur það að hver innstæða sé ein óskipt krafa slíka grund-
vallarlagareglu að hún hljóti að gilda jafnframt í íslenskum gjaldþrotarétti, enda breytist ekki
eðli kröfunnar gagnvart Landsbanka Íslands hf. 

Þetta er sá skilningur sem 3. minni hluti hefur haldið fram í málinu frá upphafi og bendir
á að hinn svokallaði Ragnars Hall fyrirvari var settur til að leiðrétta þetta og tryggja að
greiðslur vegna eigna úr búi Landsbankans færu fram eftir íslenskum lögum. Tilraun til að
flétta þennan fyrirvara inn í viðaukasamningana hefur ekki tekist sem skyldi. Að mati 3.
minni hluta er nauðsynlegt að halda honum í lögunum. Þetta er einnig í samræmi við þá af-
stöðu sem Ragnar H. Hall lýsti á fundi í fjárlaganefnd. Rétt er að minna á að þessi fyrirvari
var, ásamt lagalegum áskilnaði og efnahagslegum skilyrðum, sá sem hvað mest var barist
fyrir í sumar, þegar Alþingi greip til sinna ráða til varnar hagsmunum þjóðarinnar. Þessi
fyrirvari er nú kominn út í veður og vind.

Friðhelgisákvæði.
Ástæða er til að staldra við afstöðu Mishcon de Reya og breska lögmannsins Matthew

Collings um friðhelgisákvæði samninganna.
Mishcon de Reya bendir á að þrátt fyrir að viðaukasamningarnir taki nokkurt tillit til

þeirra fyrirvara sem Alþingi setti við friðhelgisákvæði samninganna sé enn óljóst hvaða
eignir eru undanþegnar aðför. Þá sé túlkunaratriði hvað í raun teljist náttúruauðlindir og það
sé ekki skýrt nánar. Matthew Collings lýsir mikilli undrun á því að sjálfstæð þjóð skuli hafa
undirgengist slíkt afsal á friðhelgi en hann orðar það svo:

„Ég hefði haldið að þarna væri á ferðinni meira grundvallaratriði en deila um það að
hvaða marki friðhelgi hafi verið afsalað, eða hvort rétt sé að afsala henni yfir höfuð. Þarna
er um að ræða sjálfsmynd Íslendinga og þjóðarstolt.“

Því miður er engu við þessi orð Matthew Collings að bæta.
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Nýjar málshöfðunarleiðir ekki kannaðar.
Í lögfræðiáliti Mishcon de Reya og Matthew Collings er vísað til þess að málshöfðun

Kaupþings banka hf. gegn breska fjármálaráðuneytinu hafi ekki borið árangur. Í áliti sínu
bendir Matthew Collings hins vegar á að hann sé reiðubúinn til þess að veita ráðgjöf um
nýjar málshöfðunarleiðir gegn breskum stjórnvöldum sem valda mundu ríkisstjórn Bretlands
verulegu hugarangri og vandræðum.

Við meðferð málsins í fjárlaganefnd gafst ekki tækifæri til þess að fara yfir það í hverju
slíkar málshöfðunarleiðir kynnu að felast þó ríkar ástæður væru fyrir hendi.

Efnahagsleg álitaefni.
Um leið og meiri hluti fjárlaganefndar afgreiddi frumvarpið út úr nefndinni 22. desember

sl. var lagt fram mat Seðlabanka Íslands á skuldastöðu þjóðarbúsins. Samkvæmt mati
bankans verða skuldir okkar í árslok 2010 340% af vergri þjóðarframleiðslu. Jafnframt
kemur þar fram að skuldin vegna Icesave-reikninganna er nú metin um 800 milljarðar kr. Er
það umtalsvert meira en nefnt hefur verið fram til þessa. Það þarf vart að taka það fram að
þetta mat Seðlabanka Íslands var ekki tekið til efnislegrar umræðu í fjárlaganefnd. 

Þá er ástæða til að benda á álit Daniels Gros, en hann færir veigamikil rök fyrir því að
rangt sé að hafa fasta vexti 5,55% í þessum samningum, auk þess sem hann gagnrýnir þá
niðurstöðu að viðsemjendur Íslendinga líti á þessa samningsgerð sem hvern annan viðskipta-
gerning þar sem þeir hagnast verulega á vaxtamun. Matthew Collings gerir einnig alvarlegar
athugasemdir við þessa háu föstu vexti í skorinortu áliti sínu.

Á Þorláksmessu barst svo álitsgerð frá IFS-greiningu, sem meiri hluti fjárlaganefndar hirti
ekki um að bíða eftir, þótt Alþingi hafi sjálft farið fram á að sú vinna yrði unnin. Lýsir það
makalausri vanvirðingu við tíma og vinnu fólks í landinu. Í þessu áliti kemur fram það mat
að 10% líkur séu á gjaldþroti Íslands. Að sjálfsögðu liggur svo mikið á að keyra þetta mál
í gegnum þingið að óþarft virðist þeim að staldra við og velta fyrir sér á hvaða vegferð þessi
ríkisstjórn er. Hér er verið að véla um framtíðarhagsmuni íslensku þjóðarinnar, ófæddra
Íslendinga, og er það gert að lítt athuguðu máli þar sem menn loka hreinlega augunum fyrir
staðreyndum. 3 minni hluti á varla til nógu sterk orð til að lýsa hneykslun sinni á þessum
vinnubrögðum. Það hefur enginn leyfi til að ganga svona fram þegar undir eru ríkir þjóðhags-
legir hagsmunir um langa framtíð.

Afstaða 3. minni hluta fjárlaganefndar. 
Þriðji minni hluti telur ljóst af því sem að framan greinir að þeir fyrirvarar sem settir voru

með lögum nr. 96/2009, verði með frumvarpinu og viðbótarsamningum við Breta og
Hollendinga að engu. Það hefur ekki verið gefinn neinn tími í fjárlaganefnd til að fara yfir
ítarlegar álitsgerðir frá Mishcon de Reya og IFS-greiningu um efni þessara samninga. Enn
virðist ríkisstjórnin leyna trúnaðargögnum um þessa samningsgerð, sem telja verður hreint
ábyrgðarleysi af ríkisstjórn, ekki síst þegar um er að ræða mál sem varðar þjóðarheill. Flestir
þeir sérfræðingar sem fengnir hafa verið á fund nefndarinnar gagnrýna þessa samningagerð
harðlega, en illu heilli hefur ekki verið hlustað á þá og raunar hefur fjármálaráðherra þjóðar-
innar lagt sig fram við að gera lítið úr þeim álitsgerðum sem fengist hafa – þegar hann ætti
þvert á móti að fagna því að menn taki málstað Íslendinga. 

Þessir samningar, eins og þeir nú standa, vega að sjálfstæði þjóðarinnar. Þeir stefna tæki-
færum ungra Íslendinga í voða og að mati 3. minni hluta hefur Alþingi Íslendinga á árinu
2009 ekki leyfi til að binda hendur ófæddra Íslendinga á jafnveikum grunni og þarna er gert.
Þetta eru stórhættulegir gjörningar sem alls ekki má samþykkja. Á fyrri öldum stóðu Íslend-



  8

 

ingar saman gegn ofríki erlendra þjóða. Því er vart hægt að trúa að nú ætli ráðamenn þjóðar-
innar að leggjast flatir fyrir slíku valdi. Nú reynir á þingheim – það eina rétta í þessari ömur-
legu stöðu er að þingmenn sameinist um að verja hagsmuni og sjálfstæði íslensku þjóðarinnar
gegn þessum samningum. 

Þriðji minni hluti leggur til að þessu máli verði vísað frá og úrslitatilraun verði gerð til að
verja hagsmuni þjóðarinnar. Augljóst er að ekki er hægt að fara í samningaumleitanir við
þessar þjóðir nema að því komi formenn allra flokka á Alþingi. Verði þessi tillaga felld er
það eindregin afstaða 3. minni hluta að hafna með öllu þessu frumvarpi eins og það liggur
fyrir. Viðsemjendur okkar verða þá að láta sér það lynda að fara með ágreining þennan í eðli-
legan lagalegan farveg fyrir íslenskum dómstólum. Þeirri niðurstöðu munum við Íslendingar
að sjálfsögðu hlíta.

Niðurstaða.
Í ljósi alls framangreinds leggur 3. minni hluti til að frumvarpinu verði vísað frá með

svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

Með vísan til framangreinds samþykkir Alþingi að vísa málinu frá og taka fyrir næsta mál
á dagskrá.

Alþingi, 28. des. 2009.

Kristján Þór Júlíusson,
frsm.

Ásbjörn Óttarsson. Ólöf Nordal.

Fylgiskjöl með álitinu: 
I. Álit frá 1. minni hluta efnahags- og skattanefndar. (28. desember 2009.)

II. Minnisblað frá Indefence um álit Mishcon de Reya. (28. desember 2009.) 
III. IFS-greining: Áhættugreining Icesave-samnings og skuldabyrðar þjóðarinnar. (23.

desember 2009.)
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Fylgiskjal I.

Álit
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 96/2009, 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 Ís-
lands hf. [eftir 2. umr.].

Frá 1. minni hluta efnahags- og skattanefndar.

Með bréfi til formanns efnahags- og skattanefndar, dags. 10. desember 2009, eftir að
frumvarpi til laga um breytingar á Icesave-lögunum svokölluðu hafði verið vísað til fjárlaga-
nefndar á milli 2. og 3. umræðu, óskaði fjárlaganefnd eftir að efnahags- og skattanefnd
kannaði eftirfarandi efnisþætti málsins:
1. Lagt yrði mat á efnahagslega áhættu af því að hafa skilyrðislausa greiðsluskyldu á vöxt-

um af Icesave-lánunum.
2. Lagt yrði mat á þær breytingar sem gerðar hafa verið á efnahagslegu fyrirvörunum frá

því í sumar.
3. Gerður yrði samanburður á föstum vöxtum og breytilegum. Enn fremur að leitað verði

eftir samanburði á vöxtum Icesave-samninganna og öðrum sambærilegum lánasamn-
ingum eða erlendum lánum.

4. Lagt yrði mat á gengisáhættu samninganna.
5. Lagt yrði mat á þýðingu nýrra upplýsinga um mat Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) á

greiðsluþoli ríkissjóðs.
6. Lagt yrði mat á afleiðingar þess að frumvarpið verði ekki samþykkt eða að það dragist.

Málið var lauslega rætt í efnahags- og skattanefnd og rætt um að fá áhættugreiningu á
samninginn. Málið var svo tekið út úr nefndinni án frekari umræðu þrátt fyrir mótmæli
stjórnarandstæðinga í nefndinni 22. des. 2009. Seinna kom í ljós að fjárlaganefnd Alþingis
óskaði eftir framangreindri áhættugreiningu hjá IFS greiningu. Hér á eftir fer álit 1. minni
hluta efnahags- og skattanefndar um framangreind atriði.

1. Efnahagsleg áhætta af skilyrðislausri greiðsluskyldu á vöxtum af Icesave-lánunum.
Í umsögn Seðlabanka Íslands kemur fram að sé miðað við 50% endurheimtur úr búi

Landsbanka Íslands, veldur ákvæðið um að alltaf skuli greiða áfallna vexti því að fyrstu tvö
árin verða greiðslur af lánunum hærri en hámarksgreiðslan samkvæmt þeim fyrirvörum sem
settir voru með Icesave-lögunum, nr. 96/2009. Seðlabankinn telur þó ákvæðið um skilyrðis-
lausa greiðsluskyldu af vöxtum ekki hafa áhrif verði endurheimtur 75% eða 90%. Í útreikn-
ingum Seðlabankans er þó ekki tekið tillit til gengisáhættu.

Í minnisblaði sínu til efnahags- og skattanefndar bendir Friðrik Már Baldursson á að
nauðsynlegt er að gera áhættugreiningu á því að vextir skuli greiðast að fullu. Slík greining
hafði ekki farið fram sem telja verður gagnrýnivert en þó er komið inn á þetta vandamál í
áður nefndri áhættugreiningu IFS greiningar. Þrátt fyrir að setja upp líkan telur Friðrik nauð-
synlegt að gera fullkomnari áhættugreiningu af þeirri áhættu sem felst í greiðsluákvæðum
frumvarpsins. 
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Í áliti sínu bendir Daniel Gros á að samkvæmt nýjustu upplýsingum frá AGS um efna-
hagshorfur í heiminum muni Ísland greiða vexti af Icesave-lánunum í langan tíma eftir 2016
og skiptir miklu máli hvort hagvöxtur á Íslandi verði yfir nafnvöxtum Icesave-lánanna,
5,55%. Gros kemst í áliti sínu að þeirri niðurstöðu að líklegt sé að hagvöxtur hér verði lægra
prósentuhlutfall en vextir af lánunum. Hættan á þessu sé mikil og gangi Ísland í Evrópusam-
bandið og myntbandalagið virðist hún aukast enda hafi landið þá ekki lengur stjórn á vexti
vergrar landframleiðslu. Hækki gengi punds gagnvart evru telur Gros að ástandið muni verða
enn verra.

Í niðurlagi inngangs áhættugreiningar IFS greiningar á bls. 5 segir: 
„Varfærið mat á óvissuþáttum gefur mat á líkum á verulegum greiðsluerfiðleikum

(greiðslufalli) séu 10%. Niðurstaða okkar er að það mun reyna á fyrirvarana í viðaukum. Við
gerðum fjórar sviðsmyndir og í öllum sviðsmyndum eru afborganir af Icesave hærri en sem
nemur 6% af aukningu vergrar landsframleiðslu fyrstu ár greiðslutímans.“

Þá er rætt um áhættu vegna gengissveiflna krónunnar þar sem forgangskröfur í Lands-
bankann eru frystar í krónutölu miðað við 22. apríl 2009 en 90% af eignum Landbankans eru
í erlendum myntum. Ef þær myntir hækka í verði vegna gengisfalls krónunnar getur Lands-
bankinn greitt meira upp í forgangskröfur og hefur það verið að gerast frá 22. apríl. Ef
krónan félli um 6% til viðbótar á næstu 2–3 árum færi Landsbankinn að greiða almennar
kröfur sem eru fleiri þúsund milljarðar kr. Við þetta sama gengisfall hafa kröfur Breta og
Hollendinga á innlánstryggingarsjóð hins vegar vaxið hlutfallslega þannig að staða hans
hefur versnað þó að hann fái aukinn hluta af krónufrystri forgangskröfu sinni greiddan. Í
áhættugreiningu IFS greiningar, bls. 7, kemur fram að eftirstöðvar skulda vegna Icesave geti
sveiflast frá 171 milljarði kr. til 707 milljarða kr. eftir því hvort krónan styrkist um 5% á ári
eða fellur um 6% á ári.

Þá hefur komið fram að nærri 200 milljarðar kr. af eignum Landsbankans eru laust fé sem
fær því ekki mikla ávöxtun (sennilega undir 1%) í núverandi stöðu skammtímavaxta á
erlenda mynt á meðan innlánstryggingarsjóður greiðir ofurvexti, 5,55%. Það ætti að koma
til skoðunar að Landsbankinn láni innlánstryggingarsjóði þessa fjármuni með t.d. 1,5% vöxt-
um sem mundi létta á þeim síðarnefnda þeim ofurvöxtum, 5,55%, sem eru á Icesave-samn-
ingunum.

Í áhættugreiningu IFS greiningar eru skoðaðar fjórar sviðsmyndir af mismunandi verð-
bólgu, raungengi og hagvexti. Niðurstaða er sú að í öllum sviðsmyndum mun reyna á fyrir-
vara samningsins og lánstíminn lengist í allt að 37 ár. Ekki er gert ráð fyrir verðhjöðnun í
Bretlandi eða evrulöndum í þessum sviðsmyndum og reyndar er gert ráð fyrir að verðbólga
í Bretlandi verði ekki undir 1,5% á ári.

Þá er í áhættugreiningunni rætt um áhættu af verðsveiflum á fiski og áli. Einnig er rætt um
neikvæð áhrif mikillar skuldsetningar á hagvöxt. Þá er rætt um nýjar virkjanir og álver og
áhrif þess á útflutningstekjur og komið inn á fólksflótta og neikvæð áhrif hans. Þá eru færð
rök fyrir því að skynsamlegra væri að nota breytilega vexti í ljósi þess hve háir föstu vextirnir
eru og að jákvæð fylgni er milli breytilegra vaxta og verðs fyrir ferðamennsku, ál og fisk.

2. Breytingar sem gerðar hafa verið á efnahagslegum fyrirvörum Icesave-laganna.
Í 3. gr. laga nr. 96/2009 er kveðið á um að hámarksafborgun af skuldbindingum vegna

Icesave-lánanna verði 6% af hagvexti hvers árs að því gefnu að landsframleiðsla ársins 2016
verði hærri en ársins 2009 mælt í pundum eða evrum. Jafnframt er gert ráð fyrir að ríkis-
ábyrgðin falli niður árið 2024. Þessir fyrirvarar hafa nú verið aftengdir og þar með eru
efnahagslegir fyrirvarar að engu orðnir.
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Veigamestu efnahagslegu breytingarnar eru tvær:
– Ríkisábyrgðin er ekki takmörkuð í tíma. 
– Ætíð skal greiða 5,55% vexti af skuldbindingunum árlega frá 2016 án tillits til efnahags-

legrar stöðu Íslands á hverjum tíma.
Í nýjum Icesave-samningum er kveðið á um að ávallt skuli greiða vexti af höfuðstóli lán-

anna en að höfuðstólsgreiðsla sé takmörkuð við 6% af hagvexti. Ef forsendur um hagvöxt
bresta verða lánin framlengd allt þar til að þau eru að fullu greidd. Vaxtagreiðslan miðað við
300 milljarða kr. höfuðstól verður því 16,5 milljarðar kr. árlega ef ekkert er greitt af höfuð-
stólnum. Þetta ber með sér mikla hættu ef illa gengur með hagvöxtinn í framtíðinni. Mikil-
vægt er að hafa reynslu Japana frá 8.og 9. áratug síðustu aldar í huga. Eftir kreppuna þar tók
við langvarandi stöðnunarskeið, m.a. vegna mikillar skuldabyrði. Hagvöxtur var lítill sem
enginn og efnahagslífinu hnignaði. Ef svipuð staða kæmi upp hér á landi í framtíðinni, sem
er alls ekki óhugsandi ef núverandi atvinnu- og skattastefna er höfð í huga, gæti aftenging
efnahagsfyrirvarans leitt miklar efnahagslegar hörmungar yfir landið.

 Í efnahagslegu fyrirvörunum er gert ráð fyrir að ef hagvaxtarreglan leiðir af einhverjum
orsökum til þess að eitthvað stendur eftir af höfuðstóli árið 2024 verða lánin framlengd allt
þar til þau hafa verið greidd upp. Vísbendingin sem er falin í því að lán hafi verið framlengd
eftir 2024 er að hagvaxtarforsendur hafi brostið. Ef svo fer verður íslenskt efnahagslíf fast
í vítahring stöðnunar og versnandi lífskjara og ekki er tekið mið af Brussel-viðmiðunum.
Óásættanlegt er að setja enn auknar byrðar á Íslendinga við slíkar aðstæður. Á þessu atriði
tók efnahagslegi fyrirvarinn sem aftengdur var.

3. Vextir.
Samband nafnvaxta, verðbólgu og raunvaxta.

Fjármagn, t.d. 100 pund, sem ber t.d. 5,55% nafnvexti í 1,5% verðbólgu vex um nafn-
vextina á einu ári í 105,55 pund. Verðbólgan, 1,5%, gerir það að verkum að allar vörur hafa
hækkað að jafnaði úr 1 pundi í 1,015 pund. Til þess að finna hversu mikið má kaupa fyrir
105,55 pund miðað við árið áður þarf að deila með 1,015, þ.e. 105,55/1,015 = 103,9901. Þess
vegna er hægt að kaupa 3,9901% meiri vörur en árið áður fyrir 100 pund auk 5,55% vaxta.
3,9901% er raunvextir sem 5,55% nafnvextir gefa í 1,5% verðbólgu. Stærðfræðilega er þetta
samband sett upp sem 1+r = (1+v)/(1+i) og því fást raunvextirnir:

r = (1+v) / (1+i) - 1.

Hér eru r raunvextir, v eru vextir og i er verðbólga.

Dæmi: Sparifjáreigandi (á Íslandi!) fékk 10% nafnvexti í 18% verðbólgu á síðasta ári.
Raunvextirnir voru því:

r = 1,10 / 1,18 - 1 = -6,78%.

Hann tapaði 6,78% af upphæðinni (og greiddi auk þess 10% fjármagnstekjuskatt sem jók
tapið í r = 1,09 / 1,18 - 1 = -7,63%).
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Tvöföldunartími og helmingunartími raunverðs.
Mikilvægasti þátturinn við langtímaávöxtun fjár eru raunvextirnir því þeir segja til um

hvað raunverðmæti fjárins vex á hverjum tíma. Ef raunvextir eru jákvæðir yfir langan tíma
vex raunverðmæti eignarinnar en minnkar ef raunvextir eru neikvæðir, þ.e. ef verðbólga er
meiri en nafnvextir. Þegar fastir árlegir vextir (nafnvextir eða raunvextir) bætast við höfuð-
stól má margfalda upphaflega upphæð með (1 + v) og svo aftur og aftur. Eftir t.d. sjö og hálft
ár (en það er tíminn frá því að vextir byrjuðu að reiknast, 1. janúar 2009 til 1. greiðsludags,
5. júní 2016) er 1 pund með 5,55% vöxtum orðið að 1 x (1+5,55%)7,5 = 1,05557,5 = 1,5.
Icesave-lánið hefur því vaxið um 50% í evrum og pundum á þessum tíma. Til frádráttar koma
innborganir frá gamla Landsbankanum. sem skuldar þessar fjármuni. 

Að því gefnu að verðbólga verði 1,5% allan tímann í bæði pundi og evru verða raunvextir
3,99% eins og að framan greinir. Þá verður raunskuldin (1+r)7,5 = 1,03997,5 = 1,341. Skuldin
hefur vaxið um rúman þriðjung að raungildi og það þýðir að flytja þarf út þriðjungi fleiri
tonn af fiski eða áli eða þjónusta þriðjungi fleiri ferðamenn til þess að greiða skuldina eftir
7,5 ár, að því gefnu að verðbólga verði 1,5% í þessum myntum og verð á áli og fiski og gist-
ingu fylgi verðlagi almennt í þessum löndum.

Þetta er alveg sérstaklega mikilvægt núna þegar búið er að kippa burt þeim fyrirvörum,
sem áttu að tryggja þjóðina fyrir óvæntum áföllum og eru í gildandi lögum frá 2. september
sl. Núna geta skuldbindingarnar orðið ævarandi og því hafa raunvextir æ sterkara vægi. Í
töflu 1 og mynd 1 er að finna áhrif mismundi raunvaxta á raunvirði eigna/skulda.

Tafla 1. Raunverð háð raunvöxtum.
Raunvextir

Ár -6% -3% 0% 3% 6% 9%
0 100 100 100 100 100 100
5 73 86 100 116 134 154
10 54 74 100 134 179 237
15 40 63 100 156 240 364
20 29 54 100 181 321 560
25 21 47 100 209 429 862
30 16 40 100 243 574 1.327
35 11 34 100 281 769 2.041
40 8 30 100 326 1.029 3.141
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Talað er um tvöföldunartíma raunávöxtunar sem þann tíma sem það tekur fjármagn sem
nýtur þeirrar ávöxtunar að tvöfaldast að raunvirði. Það er (1 + r)t = 2. Auðvelt er að finna
þann tíma með því að taka lógaritma báðum megin: t log(1+r) = log(2) 6 t = log(2)/log(1+r).
Helmingunartími er á sambærilegan hátt skilgreindur sem sá tími sem neikvæð raunávöxtun
þarf til að helminga eign að raunvirði. (1 + r)t = ½. Eins og áður fylgir að t log (1 + r) =
log(1'2) = - log(2) 6 t = -log(2)/log(1+r) (ath. log(1+r) er neikvæð tala ef r er neikvæð tala).
Þessi tvö hugtök skipta meginmáli þegar meta skal fjárfestingar eða lántökur. Í töflu 2 er að
finna samband raunvaxta og tvöföldunartíma og helmingunartíma. 

Tafla 2. Samband raunvaxta og tvöföldunartíma og helmingunartíma.
„Helmingunartími“ „Tvöföldunartími“

ár ár
-6,0% 11,2
-4,5% 15,1
-3,0% 22,8
-1,5% 45,9
0,0%
1,5% 46,6
3,0% 23,4
4,5% 15,7
6,0% 11,9
7,5% 9,6
9,0% 8,0

Samanburður á vöxtum Icesave-lánanna og vöxtum á sambærilegum lánasamningum eða
erlendum lánum.

Í áliti sínu bendir Daniel Gros á að 5,55% vextir Icesave-lánanna gætu vel reynst hærri
en langtímahagvöxtur en slíkt getur haft alvarlegar afleiðingar til langs tíma. Að hans mati
er líklegt að hagvöxtur verði hér minni en vextir af lánunum. Gros bendir einnig á að inn-
stæðutryggingakerfi Breta og Hollendinga séu að miklu leyti fjármögnuð af lánum úr ríkis-
sjóði landanna. Þeir útlánsvextir sem yfirvöld í Bretlandi bjóði innstæðutryggingasjóði sínum
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séu 1,5% eða 4% lægri en vextirnir sem krafist er af íslenska innstæðutryggingarsjóðnum.
Sjóðurinn í Hollandi krefst engra vaxta. 

Gros bendir á að íslensk yfirvöld séu beðin um að koma eins fram við íslenska og erlenda
innstæðueigendur og telur því að á móti sé hægt að fara fram á það við bresk yfirvöld að þeir
mismuni ekki og komi eins fram við þarlenda og erlenda innstæðutryggingasjóði. Eðlileg er
því að sambærileg vaxtakjör bjóðist íslenska sjóðnum og vextir af Icesave-lánunum lækki
í 1,5%, a.m.k. tímabundið. 

Gros bendir á að breski ríkissjóðurinn hefur samþykkt að á næstu þremum árum muni þar-
lenda bankakerfið ekki undir nokkrum kringumstæðum þurfa að greiða meira en 1 milljarð
punda í vexti af öllum fjármunum sem fara til breska innstæðutryggingasjóðsins frá ríkis-
sjóði. Ef sambærilegt þak ætti við um Ísland væru efri mörk á vaxtagreiðslur um 5 milljón
evrur á ári þar sem hagkerfi Bretlands er um 200 sinnum stærra en það íslenska.

4. Gengisáhætta Icesave-samninganna.
Kröfur í þrotabú Landsbanka Íslands hf. miðast við gengi íslensku krónunnar 22. apríl

2009. Krafa Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta í búið er því fryst við gengi þess
dags og nemur 670 milljörðum kr. sem var jafnvirði lána Breta og Hollendinga miðað við
gengi krónunnar þennan dag. Veikist gengi krónunnar frá því sem var í apríl eins og nú hefur
gerst mun virði eigna þrotabúsins hækka í krónum talið og þá getur komið upp sú staða að
þrotabú Landsbankans geti ekki greitt allar forgangskröfur, sem þýðir að þak er á þeirri
úthlutun sem tryggingarsjóðurinn getur fengið. Skuldbindingar sjóðsins gagnvart Bretum og
Hollendinum breytast aftur á móti ekki. Af þessu leiðir að almennir kröfuhafar í þrotabúið
hafa af því hag að krónan verði sem veikust því þá aukast möguleikar þeirra til að fá greiðsl-
ur úr búinu.

Verðbólga eða verðhjöðnun í pundum eða evru.
Þegar horft er til Icesave-skuldbindinganna er sennilega einn stærsti áhættuþátturinn

hvernig verðlag þróast í Bretlandi og evrulöndum. Lítil reynsla er enn komin af evrunni þar
sem hún var tekin upp fyrir tíu árum en þann tíma hefur verðbólga í evru verið um 2% en
hefur lækkað mikið undanfarið (verðhjöðnun júní til okt.). Mörghundruð ára reynsla er hins
vegar af verðbólgu í pundum. Tvö tímabil skera sig þat úr. Árin 1921 til og með 1934, í 14
ár, var verðhjöðnun í Bretlandi. Hún var mest 14% 1922 og var um 3,31% að meðaltali (geo-
metrískt) allt tímabilið. Slík verðhjöðnun yfir allan tíma Icesave-skuldbindinganna gæfi r =
(1+5,55%)/(1–3,31%) - 1 = 9,16% raunvexti. Þeir tvöfalda raunvirði hins vegar skuldarinnar
á 7,9 árum. Það þýðir að í upphafi greiðslutímans, 2016, þyrfti nánast tvöfalt fleiri tonn af
áli og fiski til að greiða af skuldinni en verðlag í pundum í upphafi samnings gerði ráð fyrir
að því gefnu að verð á áli, fiski og ferðaþjónustu í pundum þróist í takt við verðlag almennt
í Bretlandi, þ.e. lækki í verði um 3,31% á ári. Ljóst er að slík staða yrði mjög þungbær, sér-
staklega ef slík verðhjöðnun héldi áfram.

Annað tímabil eru árin frá 1969 til og með 1982, 14 ár sem einkenndust af verðbólgu í
Bretlandi, sem varð mest 24,2% árið 1975. Að meðaltali (geometrískt) varð verðbólgan
11,93% yfir allt tímabilið. Ef slík staða kæmi upp allan tíma Icesave-skuldbindinganna yrðu
raunvextir neikvæðir, -5,70%, sem gæfi að helmingunartíminn yrði 11,8 ár. Þá þyrfti, að
gefnum áðurnefndum forsendum, einungis um helming af þeim fiski og áli til að greiða
skuldbindingarnar.

Mjög mismunandi álit og spár eru um þróun verðlags á Bretlandi og evrulöndum á næsta
áratug og lengur. Margir telja að gífurleg prentun peninga á þessum svæðum til bjargar fjár-
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málakerfinu geti ekki annað en komið fram sem verðbólga. Aðrir telja að mjög mikil áhættu-
fælni og það að opinberir aðilar stjórni bönkunum í auknum mæli kunni að leiða til stöðnunar
og verðhjöðnunar. Bent er á reynslu Japana í því sambandi. Þó ætti að vera ljóst að verð-
bólguþróun í evru og pundum getur haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir greiðslubyrði af Ice-
save-samningunum og jafnljóst ætti að vera að íslensk stjórnvöld hafa engin áhrif á þá þróun.

5. Afleiðingar þess að frumvarpið verði ekki samþykkt eða að það dragist.
Margir virðast þeirrar skoðunar að samþykkt ríkisábyrgðarinnar flýti endurreisninni og

því sé rétt að afgreiða málið hið snarasta. Í þessari skoðun felst grundvallarmisskilningur.
Vissulega væri einu vandamálinu færra til skamms tíma ef Icesave væri frá og aðilar á fjár-
málamarkaði gætu með meiri vissu metið hvort lána bæri Íslandi til endurreisnarinnar eður
ei. En þar með er ekki öll sagan sögð. Nægilega margar vísbendingar hafa komið fram sem
benda í þá átt að lífskjörum muni hraka mjög á næstu árum ef landið þarf að standa undir
skuldabyrðinni sem Icesave fylgir. Fáir efast um að Ísland geti staðið við skuldbindingarnar
en það verður þá á kostnað einhvers annars, hér gilda hin augljósu sannindi að sömu krón-
unni verður ekki eytt oftar en einu sinni. Hrakandi lífskjörum fylgir fólksflótti og landið
getur þannig hæglega fest sig í vítahring versnandi lífskjara og landflótta. Um þetta orsaka-
samband eru nægjanlega mörg dæmi úr efnahagssögu heimsins til hægt sé að líta fram hjá
því. 

En hvað með að hafna samningnum? Nokkuð augljóst er að það mun gera endurreisnina
erfiðari í bráð. Óvissan sem fylgir höfnun fælir frá erlenda fjárfestingu og viðheldur vantrú
á Íslandi á fjármálamörkuðum erlendis. Ísland yrði þá að byggjast upp á því sem aflað er í
landinu. Til lengri tíma litið munu lífskjör þó verða betri vegna þess að ekki þyrfti að standa
undir skuldabyrðinni vegna Icesave. Krónunni sem eytt hefði verið í Icesave yrði veitt til
fjárfestingar innan lands og þar með hagvaxtar og bættra lífskjara. Af framangreindu má sjá
að samþykkt felur í sér skammtímaábata en verri lífskjör til lengri tíma litið. Höfnun felur
í sér að kreppan lengist eitthvað en framtíðarhorfurnar batna. Valið snýst því milli skamm-
tíma- og langtímasjónarmiða. Í því felst sennilega ástæðan fyrir því að stjórnarflokkarnir
vilja samþykkja ríkisábyrgðina. Meginhugsun þeirra er byggð á skammtímasjónarmiðum –
að halda völdum.

Daniel Gros bendir á í áliti sínu að verði frumvarpið ekki samþykkt geti það þýtt að fram-
boð utanaðkomandi fjármögnunar minnki til skamms tíma. Hann bætir því þó við að óvíst
sé að svo verði og erfitt sé að meta hvað verði um framboð erlends fjármagns. Gros telur slíkt
heldur ekki vera aðalmálið þar sem þörf Íslands fyrir aðgang að erlendu fjármagni verði lítið
á næstunni. 

Gros bendir á að það að hafna frumvarpinu geti haft neikvæð áhrif til skamms tíma en
telur efnahag Íslands þó betur borgið með því að hafna því.

Í ljósi framangreinds leggur 1. minni hluti til að málinu verði hafnað.

Alþingi, 28. desember 2009.

Tryggvi Þór Herbertsson.
Pétur H. Blöndal.
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Fylgiskjal II.

Minnisblað frá Indefence um álit Mishcon de Reya.
(28. desember 2009.)
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