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Efni: Skýrsía RNA um aðdraganda og orsök falls ístensku bankanna 2008.

f.
Inngangur.

í upphafi vll ég þakka fyrir það að fá tækifæri til að tjá mig um skýrslu rannsóknarnefndar 
Alþingis (RNA) frá 12. apríl 2010. Það er mikilvægt fyrir þá sem þar koma við sögu að geta 
komið fram sínum sjónarmiðum við þingmannanefndina. Það er þó svo að afar erfitt er fyrir 
einstakling, sem ekki hefur beinlínis atvinnu af því, að fara yfir alla skýrsluna og mynda sér 
skoðun á henni allri og koma þeirri skoðun á framfæri í bréfi. Þess verður þó freistað en 
áhersla eðlilega lögð á þá hluta skýrslunnar sem snerta undirritaðan beint og persónulega. 
Því má öruggt telja að eitthvað verði út undan en því er treyst að ef þingmannanefndin telur 
eitthvað upp á vanta er míg, og ákvarðanir gagnvart mér, varðar, að hún leiti þá eftir því 
sérstaklega.

Það var mikilvæg og rétt ákvörðun af hálfu þáverandi forsætisráðherra að hafa frumkvæði að 
gerð skýrslunnar svo snemma sem raun bar vítni, þ.e. haustið 2008. Um skýrsíuna sjálfa 
verður ekki annað sagt en að hún sé mikil og haganleg smíð. Hún er gríðarlega efnismikil og 
nær yfir mjög vítt svið. Hún er afar ítarleg og ekki er hikað við að draga miklar og jafnvel 
afdrifaríkar ályktanir. Verði skýrslan notuð á réttan hátt mun hún án efa auðvelda okkur til 
muna það starf sem stjómvöld standa frammi fyrir og hafa staðið frammi fyrir síðustu misseri.

Mannanna verk eru hins vegar aldrei fulikomin og það á við um þessa skýrslu eins og annað. 
Svo einkennilegt sem það er felast veikleikar skýrslunnar og gallar eimitt í því sem prýðir 
hana og styrkir helst. Þó að skýrslan spanni vítt svið að þá vantar upp á umpllun um 
ákveðin atriði eins og til dæmis það sem var að gerast erlendis árin, mánuðina og dagana 
fyrir hrunið og hvað er líkt með því og því sem gerðist á íslandi. Þetta á bæði við um 
samhengi þróunar á íslandi og erlendis og áhrif atburða og ákvarðana, umsagna og ummæla 
erlendis á þróun mála á íslandi. Það þarf að hafa það í huga að enginn er eða var eyland í 
þeim breytingum sem gengu yfir viðskiptalíf heimsins í upphafi aldarinnar. Þá vantar upp á 
ítarleika umfjöllunar á köflum, sérstaklega um það hvað varðar þann vanda sem ráðherrar 
töldu sig standa frammi fyrir, byggt á greiningum, kynningum og upplýsíngum frá 
eftirlitsaðilum. Þetta leiðir auðvitað til þess að ályktanir sem dregnar eru af þessum þáttum 
verða ekki eins áreiðanlegar og skyldi. Þegar þar til viðbótar bætist óhefðbundin 
hugtakanotkun og útvíkkun á lögbundnum verkefnum nefndarinnar verða ályktanir beinlínis 
rangar og ósanngjarnar. Þegar nefndirj siðan segir sjálf að hún dragi sínar ályktanir varðandi
mat á þætti stjórnvalda vitandi hluti eftir á sem ekki voru á vitorði þeirra er hlut áttu að máli
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þegar ákvarðanír voru teknar er grundvöllur sumra ályktana augljóslega brostinn, sbr. 
eftirfarandi orð nefndarinnar t skýrslunni: „Ályktanir nefndarinnar um slík atriði eru / 
megindráttum reistar á greiningu á þeirri samantekt um röð atburða og fýsingu á skjallegum 
gögnum, sem fram kemur í þessari skýrslu, " bís. 288 (kafli 21.5.) Jafnframt á bls. 30 (kafli 
1.8.): “Stundum er sagt að auðvelt sé að vera vitur eftir á. Aðstaðan er vissulega önnur 
þegar horft er til baka og tóm hefur gefist til að draga saman og vega og meta gögn og 
upplýsingar í Ijósi þess sem síðar gerðíst Þetta á ekki síst við þegar um er að ræða 
afdrifaríkar ákvarðanir sem teknar hafa verið við erfiðar aðstæður í kapphlaupi við tímann.*

Þá skýrslu sem hér um ræðir höfðu þeir sem ásakaðir eru um vanrækslu ekki í höndum 
þegar þeir tóku sínar ákvarðanir. Það er afar mikilvægt fýrir notagildi skýrslunnar að gallar 
hennar séu Ijósir jafnt sem kostir hennar. Um ofangreind atriði verður því öll fjallað nánar 
síðar í bréfinu

Ég mun hér á eftir fjalla efnislega um nokkur atriði er að mér snúa sérstaklega og skipta máli 
hvað varðar ásakanír um vanrækslu í starfi mínu sem fjármálaráðherra. Ég bendi líka á að 
um þessi atriði er fjallað ítarlega í bréfi mínu til RNA frá 24. febrúar 2010 og verður 
sumstaðar til þess vitnað í textanum. Nauðsynlegt er samhengisinns vegna að fulltrúar í 
þingmannanefndinni lesi bréf mitt frá 24. febrúar og hafi það til hliðsjónar í vinnu sinni.

Fjögur atriði munu ítrekað koma fyrir í umfjölluninni enda skipta þau verulega miklu mál fyrir 
niðurstöðuna.

1. Þær upplýsingar sem voru fyrir hendi þegar ákvarðanir voru teknar en reyndust síðan 
ekki standast og hvers vegna.

2. Þær aðgerðir sem farið var I byggt á þeim upplýsingum sem fyrir hendi voru og hvers 
vegna þær gengu ekkí eftir.

3. Tengsl þróunar fjármálakerfisins á íslandi við þróun erlendis.
4. Hvert raunverulegt ábyrgðar- og vaídsvið ráðuneytis míns var.

Fleiri mikilvæg atriði munu koma fram en full ástæða er til að vekja athygli á þessum atriðum 
strax í upphaf.

II.
Um grundvöll athugana á mistökum eða vanrækslu.

í bréfi RNA til mín 8.febrúar 2010 var mér er gefin kostur á að koma á framfæri 
athugasemdum vegna efnisatriða sem nefndin hafði til athugunar vegna meintra mistaka eða 
vanrækslu í starfi mínu sem fjármálaráðherra. í svarbréfi mínu frá 24. febrúar 2010 fjallaði ég 
á eftirfarandi hátt um grundvöli athugunarinnar:

J upphafi bréfs rannsóknarnefndar til mín er vikið að þeim lagagrundvelli sem nefndin 
starfar á. Þar er getið um að hlutverk nefndarinnar samkvæmt 1. mgr. 1. gr. laga nr. 
142/2008 sé að „leita sannleikans um aðdraganda og orsök falls íslensku bankanna
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2008 og tengdra atburða". Þá skal hún samkvæmt sama íagaákvæði „leggja mat á 
hvort um mistök eða vanrækslu hafi verið að ræða við framkvæmd laaa og reolna um 
fiármálastarfsemi á íslandi oa eftirlit með henni oo hveriir kunni að bera ábvrað á 
bvr (leturbr. mín). f bréfi nefndarinnar til mín eru nánar tilgreindar málsgreinar teknar 
upp úr athugasemdunum s frumvarpi því er varð að lögum nr: 142/2008. Nefndin lét 
hins vegar hjá líða að taka upp eftirfarandi texta, sem er að finna í athugasemdunum 
með ákvæði 1. gr. f ofannefndu frumvarpi:

J  öðru tagi miðar rannsóknin að því að upplvsa oa leaaia mat á hvort mistök 
hafi verið aerð eða vanræksla svnd við framkvæmd laaa oa realna um 
fiármálamarkaðinn oa eftirUt með honum. Með löaum oa realum um 
fiármálamarkaðinn oa eftirlit með honum er meðal annars vísað til beirra laaa 
sem ailda um starfsemi Seðlabankans oa Fiármálaeftirlitsins. laaa um 
fiármálafvrirtæki og realuaerða oa stiórnvaldsfvrirmæla sem sett hafa verið á 
arundvelli bessara laaa. Hér er athvalinni fvrst oa fremst beint að stofnunum 
ríkisins oa ráðunevtum sem starfa að bessum sviðum. “

Þetta er fyrsta atriðið sem ég staldra við.

Fyrir liggur að ég gegndi embætti fiármálaráðherra frá september 2005 til febrúar 
2009. Samkvæmt 5. gr. reglugerðar nr. 177/2007 um Stjömarráð fslands fer 
fjármálaráðuneytið ekki með „framkvæmd laga og reglna um fjármálastarfsemi á 
íslandi og eftirliti með henní'. Þau mál heyra undir viðskiptaráðunevtið (nú efnahags- 
og viðskiptaráðuneyti), sbr. 13. gr: reglugerðarinnar. Þá er eftirlit með
fjármáiastarfsemi einnig á vegum viðskiptaráðuneytis, enda heyrir Fjármálaeftirlitið 
stjórnarfarslega undir viðskiptaráðuneytið, sbr. 3. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert 
eftirlit með fjármálastarfsemi. Samkvæmt 8. gr. þeirra laga er hlutverk Fjármálaeftirlits 
m.a. að fylgjast með að „starfsemi eftirlitsskyldra aðila á fjármálamarkaði sé í 
samræmi við lög, reglugerðir, reglur eða samþykktir sem um starfsemina gilda og að 
starfsemin sé að öðru leyti í samræmi við heilbrígða og eðlilega viðskiptahætti “

Mælt er fyrír um valdheimildir og aðkomu Fjármálaeftirlitsins að fjármálamarkaði víðar 
í lögum. Þannig segir í 1. mgr. 107. gr: laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki að 
Fjármálaeftirlitið hafi m.a. eftirlit með starfsemi fjármálafyrirtækja og fyrirtækja sem 
tengjast fjármálasviði, sem falla undir ákvæði laganna, svo og starfsemi innlendra 
fjármálafyrírtækja erlendis. Þá segir í 1. mgr. 133. gr. laga nr. 108/2007 um 
verðbréfaviðskipti að Fjármálaeftirlitið hafí eftirlit með framkvæmd þeirra laga og 
reglna settra samkvæmt þeim. Ennfremur segir í 31. gr: laga nr. 110/2007 um 
kauphallir að Fjármálaeftirlitið farí með eftirlit með því að starfsemi kauphalla og 
skipulegra verðbréfamarkaða sé í samræmi við lögin, reglur eða reglugerðir settar 
samkvæmt þeim, svo og önnur fyrirmæli eða samþykktir sem um starfsemina giida.

Þá fór forsætisráðunevtið á þessum tíma með mál er varða Seðlabanka íslands, sbr;
2. gr. reglugerðar nr. 177/2007 um Stjórnarráð fslands, eins og hún var þá. 
Samkvæmt lögum nr; 36/2001 um Seðlabanka fslands skyldi Seðlabanki fslands m.a. 
sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að
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varðveíta gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. 
greiðslukerfi i landinu og við útlönd. , „Hið þjóðhagsfega umhverfi 
fjármálakerfisins“ skv .greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 36/2001 
um Seðlabanka íslands.

Ennfremur fór forsætisráðuneytið samkvæmt 2. gr. reglugerðar nr. 177/2007 með 
skiptingu starfa milli ráðherra og ráðuneyta, sbr. 6. tölul. ákvæðísins, og ríkisstjórn og 
Stjórnarráð fslands í heiid, sbr. 7. tölul. ákvæðisins.

Þá liggur fyrir að engin stofnun á vegum fjármálaráðuneytisins fór með verkefni á 
þeim sviðum sem getið er um í 1. mgr. 1. gr. laga nr. 142/2008, þ.e. sem lúta að 
fjármálastarfsemi á fslandi og eftirlit með henni.

Með vísan til alls framangreinds, ákvæðis 1. mgr. 1. gr. laga nr. 142/2008, 
ofanrakinna athugasemda með þvf ákvæði', reglugerðar nr. 177/2007 um Stjórnarráð 
fslands og verkskiptingu þar, og þeirra lagaákvæða um Fjármálaeftirlit og Seðlabanka 
fslands, sem að framan greinir, hlýtur athugun rannsóknarnefndar Alþingis að beinast 
að öðrum aðilum en fjármálaráðuneyti. Þannig fæst ekki séð að þau efnisatríði sem 
tilgreind eru í bréfi nefndarinnar varði fjármálaráðuneytið að neinu leyti. Þetta skiptir 
vitaskuid verulegu máli við afmörkun á því hvort, og þá að hvaða marki, 
fjármálaráðuneytið, embættisfærslur mfnar sem fjármálaráðherra, og starf Baldurs 
Guðlaugssonar sem ráðuneytisstjóra kemur til skoðunar hjá nefndinni, sbr. I.mgr.
1.gr. laga nr. 142/2008.

Þau atriði sem að framan eru rakin skipta ennfremur miklu máli þegar svokallaður 
samráðshópur forsæ tisfjárm ála- og viðskiptaráðuneytis, Fjármálaeftirlits og 
Seðlabanka um fjármálastöðugleika og viðbúnað kemur til skoðunar, en þeim hópi var 
komið á með samkomulagi, dags. 21. febrúar 2006, og var honum stýrt af 
ráðuneytisstjóranum í forsætisráðuneytinu. Ljóst er að verkaskipting og ábyrgð á 
störfum þess hóps verður að taka mið af gildandi réttarreglum og verkaskiptíngu 
innan Stjórnarráðs fslands, eins og hún birtist í reglugerð nr. 177/2007, og eftir 
atvikum öðrum lagafyrirmælum. Þannig verða ekki færðar rfkari skyldur á 
fjármálaráðuneytl, mig sem fjármálaráðherra, eða ráðuneytisstjóra í 
fjármélaráðuneytinu, en leiðir af gildandi réttarreglum um Stjórnarráð fslands.

Sé það engu að sfður virkilega svo að ætlunin sé að halda þvl fram að einhver þeirra 
verkefna sem hér um ræðir hafi verið f verkahring fjármálaráðuneytisins, sem er 
mótmælt samkvæmt framansögðu, verður að hafa i huga að stofnanir þær sem með 
þessi mál fóru af hálfu forsætis- og viðskiptaráðuneyta höfðu samanlagt margföldu 
starfsliði (u.þ.b. þreföidu ) áað skipa miðað við fjármálaráðuneytið.

Að öllu framangreindu verður að gæta þegar embættisfærslur mínar sem 
fjármálaráðherra verða skoðaðar af rannsóknarnefnd.

Ennfremur verður að hafa i huga, þegar embættisfærslur mínar eru skoðaðar, að ég 
fór sem fjármálaráðherra með fjármál ríkisins og hafði gert frá árinu 2005, eins og
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áður segir. Fyrir liggur að staða ríkissjóðs var við hrun bankanna ein sú besta á síðari 
tímum á íslandi. Það var þvl ekki svo að ríkissjóður væri veikburða þegar hrunið skall 
á heldur þvert á móti í sterkri stöðu, og raunar mun sterkarí stöðu en áður til að takast 
á við áföll afþessu tagi.“

í skýrstu RNA er fjaliað um þessar athugasemdir mínar og engin þeirra hrakin efnislega. Þó 
er ekki fallist á þær nema að því leyti „að mismunandi mikilvægi hlutverka ráðuneytanna [...] 
geta eftir atvikum haft þýðingu við mat á ábyrgð fjármálaráðherra I einstökum tilvikum'1 bís. 
299, (kafli 21.5.) Hins vegar segir Tryggvi Gunnarsson, einn nefndarmanna RNA í 
Morgunblaðinu 14. apríl 2010: „Við gerum okkur grein fyrir þvi að það er ekki hlutverk 
fjármálaraðherra að fylgjast með bönkunum“. Því er ekki annað að sjá en að nefndin hafi 
vísvitandi, en án þess að gera grein fyrir því, útvíkkað híutverk sitt hvað varðar mistök og 
vanrækslu við framkvæmd laga og reglna á fjármálamarkaði og eftirlit með þeim. Nefndin 
tekur enda upp á því að fjalla í þessu samhengi um ráðherra sem fara með „ábyrgð á svið 
fjármálamarkaðar og/eða efnahagsmála" bls. 291 (kafli 21.5.). Það getur ekki verið í 
samræmi við 1 mgr. 1. gr. laga nr. 142/2008.

Þá er rétt að vekja athygli á því, og á það hefur verið bent m.a. af Þorsteini Pálssyni 
fyrrverandi forsætisráðherra, að RNA noti aðra skilgreiningu á hugtakinu vanrækslu en 
tíðkast hefur skv. lögum. Þannig leggur nefndin aðra og mun rýmri merkingu í hugtakið en 
hefð hefur verið tyrir í dómaframkvæmd þannig að undir fellur ýmislegt sem ella myndi ekki 
teljast til vanrækslu í almennum lagalegum skiiningi, og allra síst í refsiréttarlegum skilningi, 
þ.e. við mat um það hvort háttsemi hafi verið með þeim hætti að baki refsiréttarlega ábyrgð, 
t.d. samkvæmt lögum nr. 4/1963 um ráðherraábyrgð. Er mæíikvarði nefndarinnar um 
vanrækslu þannig sem dæmi í engum tengslum við efnisákvæði laga um ráðherraábyrgð, 
enda þarf veruiega mikið til þess að koma til að ábyrgð falii á ráðherra samkvæmt þeim 
lögum, sbr. 8.-10. gr. laganna.

III.
Ásakanir um vanræksíu.

Það er ekki aíveg einfalt að henda reiður á því í hverju ásakanir um vanrækslu eru 
nákvæmlega fólgnar öðru en því að stjórnvöldum mistókst ætlunarverk sitt. í fýrsta íagi vegna 
þess að tekið er fram að „mat nefndarinnar er þannig heildstætt en ekki tllviksbundið", sbr. 
bls. 295 (kafli 21.5). Þó er umfjöllun um einstök tilvik og „eftirþví sem hún á við um hvern og 
einn“f sbr. bls. 295 (kafli 21.5.). Jafnframt er það í fæstum tiifellum Ijóst hvað hefði átt að gera 
sem ekki var gert eða reynt að leggja efnislegt mat á það hvaða áhrif þær aðgerðir hefðu haft 
og þá hverju þær hefðu breytt. Ekki er heldur greint hvað þær upplýsingar, greiningar og 
kynningar sem fyrir hendi voru gáfu möguleika á að gera. Það kemur líka fram og er afar 
mikilvægt að nefndin segir sjálf: „Rétt er þó að halda því til haga að rannsóknarnefndin 
telur ekki hægt að fullyrða að unnt hefði verið að bjarga islensku bönkunum frá falli jafnvel 
þótt vandað hefði verið betur til viðbúnaðarvinnu á árinu 2008“ sbr. bls. 43 (kafli 2.). Ásakanir 
um meinta vanrækslu verða því að skoðast i þessu Ijósi og i Ijósi rýmri skilgreiningar 
nefndarinnar á vanrækslu sbr. kafli II í þessu bréfi. Hvað mig varðar virðast ásakanir um 
vanrækslu einkum felast í atvikum i kafla 21.5.4.2, kafia 21.5.4.4 og kafla 21.5.4.5. Verður nú 
gerð grein fyrir afstöðu minni til þessara tilvika.
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III. 1. Um kaflann: „21.5.4.2 Almennt um viðbrögð og frumkvæði ráðherra í tiiefni af 
alvariegum upplýsíngum um stöðu bankanna og horfur í íslensku efnahagslífi"

Ásakanir í þessari grein snúa einkum að ónógum viðbrögðum snemma árs 2008 og 
sérstaklega með tilvísun til fundar með bankastjórn Seðlabanka íslands 7. febrúar. Um þetta 
er fjallað í bréfi mínu til RNA 24. febrúar 2010. Það er Ijóst að afstaða RNA byggist mjög á 
upplýsingum sem síðar hafa komið fram. í megin atriðum er um að reeða eiginfjár- og 
útlánastöðu bankanna sem var önnur en við vissum á þeim tíma og svo því hversu 
umfangsmiki! kreppan varð eriendis og hversu hratt kreppan dýpkaði þar (sem og aðgerðir 
aðila, jafnvel bankanna á mörkuðum á íslandi). Þetta gerði það að verkum að aðgerðir 
stjórnvalda gengu ekki fram með þeím hætti sem vonast var eftir. Þær aðgerðir sem voru í 
gangi eða undírbúningi vörðuðu lántökur, íánalínur, samstarf við ESB um 
fjármálastöðugleika, veðlán Seðlabankans, flutning Icesave-reikninga, efnahagsreikninga 
bankanna og flutning höfuðstöðva þeirra og undirbúning viðbúnaðaráæílana. Styrkur 
íslensku bankanna, gæði útlánasafna þeirra sem og geta og vilji viðskipta- og samstarfsaðila 
til að koma að málum reyndist minni en vonast var til. Tímínn reyndist síðan heldur ekki 
nægur til að gera það sem gera þurfti áður en Lehmann Brothers bankinn féll. Þetta á bæði 
við um lántökur til þess að efla gjaldeyrisvarasjóðinnf tilraunir til að fá lánalínur frá erlendum 
seðlabönkum og aðgerðir banka tii að draga saman efnahagsreikninga sína. Það liggur fyrir 
að árangur náðist að hluta í því að stækka gjaldeyrisvarasjóðinn og að fá lánalínur. Jafnframt 
drógust efnahagsreikningar bankanna saman. Viiji og áætlanir stóðu til að gera meira en 
það tókst ekki. Það eru takmörk fyrir því hvað hægt er að draga efnahagsreikninga hratt 
saman svo það verði í sjálfu sér ekki skaðíegt fyrir eiginfjárstöðu bankanna sem komið hefur í 
Ijós að var mun verri en upplýsíngar voru um. Það er líka umdeilanlegt hverju 
skipulagsbreyting á bankakerfinu hefði skilað á þessum tíma í Ijósi þess sem síðar hefur. 
komið í Ijós um stöðu þeirra. Þá hefði ástæða skipulagsbreytinga verið umdeilanleg ef staða 
þeirra hefði verið sú sem sögð var. Engin tilraun er gerð af hálfu nefndarinnar tíl að greina 
hvaða áhrif þær aðgerðir sem hún nefnir hefðu haft, en t.d. er líklegt að hluti erlendra lána 
bankanna hefði verið uppsegjanlegur og hefði verið sagt upp ef breytingar hefðu verið gerðar 
á yfirstjórn og eignarhaldi bankanna á þessum tíma. Það mat að það sé vanræksla að hafa 
ekki gripið til svo umdeiidra og óvissra aðgerða á fyrribiuta ársins 2008 er byggt á afar 
ótraustum grunni og fær því ekki staðist. Auk þess liggur fýrir, og verður ekki of oft ítrekað að 
fjármálastarfsemi og fjármálakerfjð var ekki á verksviði fjármálaráðuneytisins og því til 
samræmis hafði ráðuneytið ekki á sínum snærum þekkingu til að grípa fram fyrir hendur á 
öðrum aðilum sem með þau verkefni fóru samkvæmt lögum, enda engin efni til slíks.

Þá er það sérstakt að RNA geri lítið úr þeim aðgerðum sem farið var út í af hálfu 
ráðuneytisins, sbr. þar sem segir: „Varðandi þessar aðgerðir tekur rannsóknarnefnd Alþingis 
fram um erlenda lántöku rikisins og öflun gjaldeyrisskiptasamninga að vart verður sagt að 
slík aðgerð, óháð gildi hennar almennt séð, hafi verið til þess fallin að vinna beint gegn 
vandanum sem slikum, þ.e. stærð bankakerfisinsu. BIs.299 (kafii 21.5). Vandinn sem um 
ræddi var talinn vera tvennskonar á þessum tíma, þ.e. lausafjárvandi í eriendri mynt og stærð 
kerfisins. Stjórnvöldu voru að leitast við að taka á báðum þessum atríðum þó staðan væri 
afar þröng. í þessu sambandí er rétt að taka upp þann kafla í bréfi mínu til RNA frá 24. 
febrúar sem að þessu lýtur:
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vSú staða var þekkt á árínu 2008 að vandi bankanna var einkum skortur á lausafé í 
erlendum gjaldeyri og endurfjármögnunarerfiðleikar. Höfðu m.a. komið fram áhyggjur 
vegna þessa hjá matsfyrirtækjunum svokölluðu og var þessi staða því þekkt. Þeir sem 
fylgdust með þessum málum var hún því Ijós. Hins vegar var það svo að þegar 
fundurínn var haldinn i  Seðlabankanum i  febrúar 2008 lá ekki annað fyrír en að 
bankarnir væru þannig fjármagnaðir að þeir gætu fullnægt sinum skuldbindingum vel 
fram eftir árinu, og jafnvel til ársloka 2009. Þetta staðhæfðu bankarnir ítrekað og allt 
fram yfir fall Lehman Brothers i  New York um miðjan september 2008. Við það fall 
varð alger brestur á trausti milli aðila i  fjármálakerfi heimsins og lánsfjármarkaðir 
lokuðust.

Engar viðvaranir höfðu borist frá Fjármálaeftirlitinu um að útlán bankanna væru i  
hættu (sbr. samtöl við forstjóra Fjármálaeftirlitsins og gögn frá honum) svo að aðgerðir 
þær sem voru i  gangi á þessum tima voru sérstaklega miðaðar að þvi sem var að 
gerast á fjármálamarkaði í samræmi við upplýsingar frá Seðlabankanum og 
Fjármálaeftirlitinu. Fjármálaráðuneytið tók þátt i  þessum aðgerðum með öðrum, þ.e. 
að huga að lántökum, lánalínum o.s.frv,, en það var hins vegar ekki þess hlutverk að 
vera með forystu i  þessum málum heidur þeirra sem fóru með þessa málaflokka.

Þær aðgerðir sem voru í gangi eða undirbúningi vörðuðu lántökur, lánalinur, samstarf 
við ESB um fjármálastöðugleika, veðlán Seðlabankans, flutning lcesave-reikninga, 
efnahagsreikninga bankanna og flutning höfuðstöðva þeirra og undirbúning 
viðbúnaðaráætlana.

Lántökur þær sem getur um hér að framan voru lántökur til að styrkja 
gjaldeyrisvarasjóð Seðlabankans, sem Seðlabankinn varðveitir samkvæmt 4. gr. laga 
nr. 36/2001, og styrkja ennfremur lánalinur frá erlendum seðlabönkum fyrir 
Seðlabanka fslands. Með því móti yrði tiitrú á íslenska fjármálakerfinu aukin og 
ennfremur möguleikar bankanna til þess að fá lán eða halda lánum sinum. Tekið skal 
þó fram að bankarnir héldu þvi ævinlega fram að þeir væru fjármagnaðir til 12 
mánaða, þannig að það var ekki á þessum tíma um að ræða að ríkissjóðir þyrfti að 
taka lán tii að bjarga bönkunum.

Fyrir liggur að um þetta leyti voru rfkisstjórn, Seðlabanki og Fjármálaeftirlit að vinna að 
því, eftir því sem unnt var, að styrkja stöðu bankanna og þjóðarbúsins / heild, þótt það 
verkefni hafi að lokum orðið óviðráðanlegt. Hér skal m.a. bent á þá ráðstöfun 
Seðlabankans að afla skiptasamninga við seðlabanka í nágrannalöndunum i  maí 
2008, en þá gerðu norrænu seðlabankarnir slíkan samning við Seðlabanka fslands. 
Skiptasamningar þessir voru mikilvægir að því leyti að styrkja aðgang Seðlabankans 
að erlendu lausafé. Með þvi efldist traust á islensku efnahags- og fjármáiakerfi. Um 
þetta ieyti vann Seðlabankinn ennfremur að nýrri skýrslu um fjármálastöðugieika, en 
þá skýrsiu var búið að birta þegar samkomlag var gert við norrænu seðlabankana. 
Var þvi, hvað sem öðru liður, ekki sérstök þörf á þvi að kalla eftir nýrri greiningu um

7



sama efni á þessum tíma enda var slík vinna hluti af viðvarandi verkefnum 
Seðlabankans og þurfti ekki að fela hana honum sérstaklega.

Einnig var / þessu samhengi rætt um að fjármálakerfið seldi eignir og minnkaði 
efnahagsreikning en um þau atriði hafði verið rætt áður og Seðlabanki íslands haft 
forgöngu um það gagnvart bönkunum, sbr. skjal undirbúið af Seðlabankanum og lagt 
fram hjá AGS affulltrúa Norðurlandanna lO.sept 2008. Síðar var taiað um og unnið 
að þvi að færa lcesa ve-reikninga í dótturfélög og um sumarið 2008 var farið að 
athuga með flutning höfuðstöðva bankanna til útlanda.

Eins og fram kemur i  bréfi rannsóknarnefndar tók ég þátt í umræðum á þessum fundi 
7. febrúar 2008 og spurði um hvað hægt væri að gera í stöðunni. f meginatriðum fólu 
svörin i  sér þau atriði sem að ofan eru rakin og unnið var út frá þeim á næstu 
mánuðum. Ég minnist þess ekki að Seðlabanki fslands hafi komið með aðrar tillögur; 
sem ekki voru i  samræmi við ofangreint; eða tillögur yfirleitt sem ekki var faríð eftir. 
Framkvæmdin var undir forystu forsætisráðuneytis en að mestu i  höndum 
Seðlabanka fslands eðli málsins samkvæmt. Fjármálaráðuneytið kom að þeim þáttum 
sem að þvi sneri hvað lánamálin varðar en Seðlabanki fslands fór með þau mál fyrir 
hönd ráðuneytisins.

Athyglisvert er að i  áður nefndu skjali undirbúnu af Seðlabankanum og lagt fram hjá 
AGS af fuiltrúa Norðurlandanna lO.sept 2008 kemur fram mat á stöðu islensku 
bankanna á þessum tima. Þarsegir m.a. að bankarnir hafi dregið saman lánabækur 
sinar og selt eignir, sem aðgerðir til að hafa stjórn á áhættu og auka traust 
markaðarins. Vegna þessara aðgerða var f minnisblaðinu talið að bankarnir hefðu 
nægt lausafé til að mæta skuldbindingum þeirra fram á árið 2009. Þetta sýnir það 
viðhorf sem var rikjandi á þessum tima. Annað varð hins vegar uppi á teningnum 
þegar fjármálamarkaðir skyndilega lömuðust upp úr miðjum september 2008 i  kjölfar 
fails Lehman Brothers íNew York,"

III.2. Um kaflann: „21.5.4.4 Skortur á heildstæðri greiningu á fjárhagslegri áhættu 
ríkisins vegna starfsemi bankanna"

Þegar þessi ásökun RNA, þ.e. um skort á heildstæðri greiningu á prhagslegrí áhættu 
ríkisins vegna starfsemi bankanna, er skoðuð verður að hafa í huga hvaða vanda stjörnvöld 
og ráðherrar töldu sig standa frammi fyrir og tií hvaða ráðsíafana verið var að grípa. Um var 
að ræða lausafjárvanda bankanna sem voru orðnir of stórir. Hvorki Fjármálaeftirlitið né 
Seðlabankinn kom með greiningar eða upplýsingar um nokkuð annað. Viðbrögðin voru í 
samræmi við það að skapa traust á því að Seðlabankinn og ríkið gæti, vegna stærðar 
gjaldeyrisvarasjóðs og lánalína Seðlabankans, stutt bankana ef á þyrfti að haída vegna 
lausafjárvanda en vegna þessa trausts gætu bankarnir í raun fengið fjármögnun eða haldið 
sinni Ijármögnun sjálfir. Bankarnir drægju síðan saman sína starfsemi til þess minnka þörfina 
á fjármögnun.

Þessi ásökun sem hér um ræðir byggir á því að hafa í dag upplýsingar sem ekki voru fýrir 
hendi þegar verið var að taka á málinu. Jafnframt er hér ásökun þar sem ekki hefur verið
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greint hvaða áhrif eða hvaða gagn hefði verið af aðgerðinni ef hún hefði verið gerð. Segjum 
sem svo að óskað hefði verið eftir slíku mati í upphafi árs 2008. Þá má gera ráð fyrir að matið 
hefði verið líkt mati Moody's sem kom fram á þessum tíma, 28. janúar 2008, og var á þá ieið 
að íslenska ríkið gæti ráðið við fýrirsjáanleg áföll í bankakerfinu. „ Samkvæmt greiningu 
Moody’s er líklegt að íslensk stjórnvöld geti mœtt lansajjárbresti, varið innstœðueigendur og 
forðast greiðsluþrengingar jafnvel við sérstaklega erjið skilyrði (e. even in a quite extreme 
scenario), “ eins og segir í þýðingu á ummælum í matinu í fréttatilkynningu Seðlabankans en 
þetta mat er byggt á „worst case scenario" greiningu. Um bankana segir í þessu mati frá 28. 
janúar 2008 Jn addition, the lceiandic banks are themselves fundamentaliy healthy, with 
strong franchises, ample liquidity, and improved maturity structures for their capital markets 
fu n d in g Niðursíaða sem þessi hefði Jíka verið í samræmi við greiningar eftiriitsaðila á 
stöðunni á þessum tíma og ætluð áhrif þeirra aðgerða sem verið var að vinna að. Hefði matið 
verið gert síðar hefði það verið öðruvísi? Þó erfiðlega gengi að ná markmiðum aðgerða 
stjórnvalda miðaðí þó áfram hvað þær varðaði. Því má ætla að breyting hefði ekki orðið á fyrr 
en eftir fall Lehmann Brothers í september 2008 enda töldu bankarnir sig fram að þeim tíma 
vera með 12 mánaða fjármögnun. Þá ber að hafa í huga að á þessum tfma var Seðlabankinn 
þegar farinn að vinna að skýrslu sinni um siöðugleika fjármálakerfisins sem út kom I maí 
2008.

Sá galli fylgir því að gera möt sem þessi að þau eiga það tii að leka í fjölmiðla. Stórar 
hugsanlegar áhættur, þó þær séu jafnvel taldar ólíklegar, geta valdið óróa á mörkuðum. Eins 
hefði slik umræða getað kaílað á nákvæmari yfirlýsingar stjórnvalda um hvað þau væru 
tilbúin til að gera til stuðnings bankakerfinu. Almennt var talið óæskilegt að slíkar yfirlýsingar 
lægju fyrir því þær gætu haft áhrif á hegðun manna hvað varðar áhættu og aukið áhættu 
ríkissjóðs. Þannig hefðu slíkar greiningar getið aukið enn frekar á það tjón er varð fremur en 
að draga úr því.

Hvað varðar yfirlýsingar ráðamanna að þá voru þær ekki ailar eins, og komið hefur fram hjá 
sumum þeirra sem yfirheyrðir voru að þær hafi verið pólitísks eðlis. Hvað mínar yfirlýsingar 
varðar og mína umfjöllun um þessi mál að þá var hún hófstillt og í anda þess að ekki ætti að 
vera hægt að ganga að einhverjum tilteknum stuðningi ríkisins vísum. Hvað varðar ummæli 
um að ísland myndi gera samskonar hluti og önnur rfki i okkar heimshluta myndu gera eru 
þau í sama anda þó neyðarástand hafi þvingað ríki út í hluti sem nánast voru óhugsandi fyrir 
kreppuna.

Það er því alls óvíst að heildarmat sem þetta á þessum tíma hefði hjálpað, og fremur er 
líklegt að það hefði getað valdið skaða. í öllu falli höfðu eftirlitsaðilar og samráðshópur 
stjórnvalda aðgang að eða gátu kallað eftir öllum þeim upplýsingum sem nauðsynlegt var til 
að meta stöðuna á hverjum tfma. Það var reyndar þeirra hlutverk að gera það ef þeir töldu 
ástæðu til miðað við þá stöðu sem þeir töldu vera uppi og gera ráðherrum viðvart ef mat 
þeirra á stöðunni hefði breyst.

Vanræksluásökun hvað þennan þátt varðar á þvf einfaldlega ekki rétt á sér.

Hér á eftir fer, til upplýsingar, svar mitt til RNA vegna heildarmats á áhættu bankanna:
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J  þriðja lagi beinír rannsóknarnefndin sjónum að stærð og stöðu íslensku bankanna 
og tekur fram að til athugunar sé hvort það teljist vanræksla í skilningi 1. mgr. 1. gr 
laga nr. 142/2008 af mér að hafa ekki látið „meta hugsanlega fjárhagslega áhættu 
íslenska ríkisins og ríkissjóðs vegna starfsemi íslensku fjármálafyrirtækjanna hér á 
landi og erlendis, eða einstakra þátta í starfsemi þeirra" og ennfremur að hafa ekki 
„látið leggja mat á það hver geta ríkissjóðs væri til að styðja fjárhagslega við bak 
fjármálafyrirtækja landsins, einu eða fleiri, áður en tekin var afstaða til þess hvaða 
yfirlýsingar væri skynsamlegt og réttmætt að gefa opinberlega*.

Sem fyrr eru áréttuð þau sjónarmið sem færð eru fram / kafla I hér að framan og lúta 
að því að framkvæmd laga og reglna um fjármálastarfsemi á íslandi og eftirlit með 
henni var ekki á mfna ábyrgð sem fjármálaráðherra.

Að því er varðar athugun nefndarinnar um þau atríði sem hér að framan eru rakin er 
því til að svara að málefni er varða stöðugleika og öryggi fjármálakerfisins, „hið 
þjóðhagslega umhverfi fjármálakerfisins“ (sbr. greinargerð með frumvarpi því er varð 
að lögum nr. 36/2001 um Seðlabanka íslands) og þar með áhættu fyrir ríkissjóð af 
fjármálakerfinu, eru hjá Seðlabanka fslands, sbr. 4. gr. laga nr. 36/2001, sem 
jafnframt varðveitir gjaldeyrisvarasjóð en stærð hans skiptir miklu máli í þessu 
samhengi. Ráðuneytið hefur í gegnum tíðina átt gott samstarf við Seðlabanka fslands 
um þessi málefni og í ákvörðunum og tillögum til ríkisstjómar og Aiþingis byggt á 
tillögum þeirra og mati. Árið 2006 var gjaldeyrisvarasjóðurinn styrktur og eigið fé 
Seðiabanka fslands aukið að tillögu Seðlabankans til þess að styrkja stöðu hans til að 
gegna hlutverki sínu. Fjármálaráðuneytið hafði ekki sömu möguleika og Seðlabanki 
fslands til þess að meta hver þörfin var fyrír gjaldeyrísvarasjóð og eigið fé á þeim tíma 
og byggði eins og áður á tillögum Seðlabanka fslands. Gert var ráð fyrir að ef 
aðstæður breyttust kæmu tiliögur um nauðsynlega aðkomu fjármálaráðuneytisins í 
þessum efnum frá Seðlabankanum.

Ef þörf hefði verið á að gera sérstök möt, umfram það sem samráðshópurinn hafði 
undir höndum, og Fjármálaeftirlitið gerði í álagsprófum sínum og Seðlabankinn gerði í 
stöðugleikaskýrslum sínum, hafði Seðiabanki fslands bæði sérstakar deildir til að 
sinna fjármálakerfinu og hagrannsóknum samkvæmt lögum. Seðlabankinn fór mecI 
mat á ríkisábyrgðum skv. samkomuiagi við fjármálaráðuneytið til viðbótar við hiutverks 
sitt hvað varðar „hið þjóðhagslega umhverfi fjármálakerfisins“. Hann var þvi bæði 
betur í stakk búin til að gera slíkt heldur en fjármálaráðuneytið auk þess að hafa 
verkefnið með höndum samkvæmt lögum.

Einhvers konar eftirlit fjármálaráðuneytisins með Seðlabanka fslands gat ekki orðið 
samkvæmt gildahdi lögum þar sem Seðlabankinn heyrði undir annað ráðuneyti, og er 
auk þess sjálfstæð stofnun og öðrum, þ.e. ríkisendurskoðun, ætiað efíiriitshlutverk 
með Seðlabanka fslands samkvæmt lögum en ekki fjármálaráðuneytinu. Það hefði 
verið í algerri andstöðu við hugmyndir um sjálfstæði seðlabanka ef ráðuneytið hefði 
skipt sér af ákvörðunum bankans á þann hátt. Engar viðvaranir höfðu borist frá 
Fjármálaeftirlitinu um að útlán bankanna væru sllkri í hættu að gera þyrfti sérstakt mat
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vegna þess. Því miðaðist umræðan á þessum tíma við mat á stöðugieika og öryggi 
kerfisins vegna endurfjármögnunar og viðbrögð tengd stöðu og styrk 
gjaideyrísvarasjóðsins og Seðiabanka fslands, og lántöku erlendis vegna þess. 
Seðlabankinn hefði átt að segja til fyrr ef hann taldi ekki nóg að gert s þessum efnum. 
Endurhverf viðskipti Seðiabankans byggjast á reglum sem hann setur sjálfur og hann 
metur sjálfur lánshæfi viðskiptavina og bankinn mat fjármálakerfið I meginatriðum 
traust í skýrslu sinni vorið 2008. Þá er rétt að minnast þess að þegar bönkunum var 
skipt upp I gamia og nýja i  byrjun október var gert ráð fyrir að endurhverf viðskipti 
bankanna væri i nýju bönkunum og þvi ekki í hættu á að tapast

Fyrir liggur ennfremur að nettó-staða ríkissjóðs var skuldlaus á þessum tíma. 
Boimagn ríkisins til þess að styðja við bankana fór þvi eftir lánamöguleikum ríkissjóðs 
og getu til að greiða vexti, og hefur sennilega aldrei verið meira heldur en rétt fyrir 
upphaf þeirrar þróunar mála sem leiddi til falls bankanna. Lánamál ríkisins höfðu á 
þessum tima öli verið falin Seðlabanka fsiands í hendur, sbr. samning þess efnis milli 
Seðlabanka og fjármáiaráðuneytis, en erlendar lántökur hafa verið verkefni 
Seðlabankans um langt skeið. Seðlabanki fslands fylgdist því með lánamörkuðum en 
mat á möguleikum íslands til að styðja við bankakerfið miðað við áhættu hefði 
væntanlega haft litla þýðingu þar sem þróun mála á fslandi sem og erlendis á árinu 
2008 var allt önnur og verri en nokkurn hefði grunað.

Hvað varðar yfirlýsingar minar út á við þá voru þær hófstiiltar og á þann veg að við 
myndum gera það sem ábyrg stjórnvöld í okkar heimshluta myndu gera. Þó orðum 
hafi verið hagað á þennan hátt er ekki hægt að segja að það kalli á sérstaka úttekt til 
þess að byggja á og sennilega verið óeðlilegt ef stjórnvöld hefðu ekki verið tilbúin til 
að taka til orða á þann veg sem að ofan getur. Hver stuðningur stjórnvalda við 
bankakerfi gæti hugsanlega orðið hefur ekki verið gefið út fyrir fram og það atriði þvi 
haft visvitandi óljóst svo að ekki kæmi upp „moral hazard" staða. Þróun mála varð 
hins vegar sú að stjórnvöld hafa neyðst til þess að gera miklu naeira en nokkurn hefði 
grunað að nauðsynlegt værí til að sporna við frekari áfölium hjá fjármálakerfi heimsins.

f bréfi rannsóknarnefndar er tekið fram að „mistök eða vanræksia" í skilningi 1. mgr. 1. 
gr. laga nr. 142/2008 skuli metið út frá því „hvað telja megi að hafi öðru fremur haft 
þýðingu I aðdraganda og um orsakir að falli bankanna og afieiðingar" eins og segir / 
bréfi nefndarinnar. Ljóst er að hugsanlegur skortur á mati á hugsanlegri fjárhagslegri 
áhættu islenska ríkisins og ríkissjóðs vegna starfsemi islensku fjármálafyrirtækjanna 
og hver væri geta ríkissjóðs til að styðja fjárhagslega við bakið á fjármálafyrirtækjum 
landsins getur, hvað sem öðru liður, aldrei haft þýðingu við mat á aðdraganda og 
orsökum að falii bankanna og afleiðingar þess. Miðað við stöðuna á þessum tima, 
2008, hefðu frekari möt af þessu tagi engu breytt fyrir þær aðgerðir sem farið var i  eða 
þá framvindu er varð. Bankarnir hefðu fallið hvort sem slik frekar möt sem að framan 
greinir hefðu farið fram eður ei."
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III.3. Um kaflann: „21.5.4.5 Frumkvæöí ráðherra að aðgerðum tíl að draga úr stærð 
bankakerfisíns“

Varðandi það að ekki var gengið rösklegar til verks við það að minnka bankakerfið vísast að 
hluta til umfjöllunar hér að framan, í kafla IIL1. um kafla 21.5.4.2. í skýrslu RNA, hvað 
efnahagsreikninga bankanna varðar. í framburði fýrrverandí forsætisráðherra kemur fram að 
gengið hafi verið hart að bönkunum að draga úr stærð sinni sbr. bls.298 (kafli 21.5.4.2.). Þá 
kemur jafnframt fram hjá fulltrúum Seðlabankans að hann hafi beitt sér gagnvart bönkunum í 
þessu tillití. I skýrslu Karlos Jannarii kemur fram að það hafi beinlínis verið opinber stefna 
stjórnvalda að minnka bankakerfið frá seinni hluta árs 2007. Opinberar tölur og greinagerð 
Seðlabankans til AGS frá því haustið 2008 sýna einnig fram á að bankakerfið dróst saman 
að raungildi á árinu 2008. í umfjöllun skýrsJunnar kemur líka fram frá fuJJtrúum Seðlabankans, 
en einnig í skýrslu KarJo Jannarií, að það er alls ekki einfalt mál, og jafnvel getur verið 
hættulegt fyrir banka, ef efnahagsreikningar þeirra er dregnir of hratt saman. Jafnframt hafi 
stjórnvöld ekki beint boðvald yfir bönkum í þessum efnum. Með þetta í huga, þó ekki finnist 
bókanir eða bréf um það hvernig staðið var að þessum málum og jafnvel þótt forystumenn 
bankanna, hugsanlega til þess að bægja frá sér sök eða bæta sinn málstað, dragi úr því að 
stjórnvöld hafi beitt sér í þessum efnum, er það í meira lagi hæpið að ganga út frá því að 
stjórnvöld hafi ekki beítt sér sem skyldi. Það stenst heldur ekkl í Jjósi þeirrar þröngu stöðu 
sem bæði stjórnvöld og bankakerfið voru íT og lýst er í skýrslunni, að vegna þess að ekki 
náðist meiri árangur hefðu stjórnvöld átt að gera meira og því sé um vanrækslu að ræða. 
Það eru hreinar og klárar eftir á ályktanir byggðar á upplýsingum sem ekki lágu fyrir á þeim 
tíma þegar ákvarðanir voru teknar og án greiníngar á því hvað hefði raunverulega verið hægt 
að gera, og hægt að ætlast til að gert hefði verið, tií að ná meiri árangri. Það er jafnvel 
hugsanlegt að stjórnvöld hefðu getað með aðgerðum sínum valdið skaða, tímabundnum eða 
ótímabundnum. Rökin fyrir vanrækslu eru því afar veik og ásökunin stenst því ekki.

Hins vegar varðandi flutning höfuðstöðva eins eða fleiri þeirra úr landí að þá kom það atriði til 
taJs 2008 og athuganir voru hafnar á þessum möguieika. Það að ekki skyJdi fyrr hugað að 
þessum kosti orsakast af því að vandinn var talinn lausafjárvandi og að bankarnir væru í 
grunninn vel settir hvað varðar eigið fé, útlán og hagnað. Því væri það vandinn sem leysa 
þurfti og það var reynt. Tíminn reyndist ekki nægur, hin alþjóðlega kreppa dýpkaði hratt og 
staða bankanna réyndist síðan önnur þegar upp var staðið. Það er þö Ijóst, eftir á að hyggja, 
að það að flytja banka til útlanda hefði aldrei gengið upp einfaldlega vegna þess að enginn 
hefði tekið við þeim. Þeir hefðu við þessar aðstæður þurft að ganga í gengum ítarlega 
skoðun á sinni stöðu allri hjá erJendu Ijármáleftirlití áður en það hefðí verið heimilað í 
viðkomandi landi. Hefði blekkingaleikur verið uppihafður hefði hann komist upp fýrr eða síðar 
þegar kreppan skall á með hvað mestum þunga og þá hefði tapið íent á öðrum 
skattborgurum en þeim íslensku en eigi að síður átt sér stað. Það eru því engar forsendur til 
að telja það til vanrækslu að hafa ekki hvatt eða þvingað íslenska banka tíl þess að flytja 
höfuðstöðvar sínar þvf að sú aðgerð var óraunhæf og hefði ekki gengið. Það er reyndar mjög 
undarlegt miðað við hvað RNA telur þennan kost ólfklegan að ályktun um vanrækslu skuli 
dregin af hálfu nefndarinnar um þetta efni.

Hér á eftir fýlgir, til upplýsingar og upprifjunar, hluti af svari mínu um þetta efni til RNA frá 24. 
febrúar:

12



„Eins og áður segir höfðu tvö ráðuneyti og stofnanir þeirra með máiefni 
fjármáíakerfisins að gera, þ.e. forsætisráðuneytið og Seðiabanki fslands annars vegar, 
og viðskiptaráðuneytið og Fjármáiaeftirlitið hins vegar. Þessar stofnanir höfðu eftirlit 
með og samskipti við bankana. Eitt af þvi sem rætt var um að gert yrði á fundum 
ráðherra og Seðlabanka fslands var að bankarnir drægju úr starfsemi sinni, þ.e. seldu 
eignir og minnkuðu efnahagsreikninginn. Jafnvel er hægt að tala um að þetta hafi 
verið yfirlýstur vilji stjórnvalda frá seinni hluta ársins 2007, sbr. umfjöllun i  skýrslu 
Kaarlo Jánnári, bankasérfræðings frá Finnlandi (frá 30. mars 2009). Ég tel að 
Seðlabanki fslands hafi séð um þessi samskipti við bankana eins og gert hafði verið 
áður, sbr. skjal undirbúið af Seðlabankanum og lagt fram hjá AGS af fulltrúa 
Norðurlandanna 10. sept 2008. Samkvæmt tölum sem birst hafa opinberlega dróst 
islenska fjármálkerfið saman um 7% i  evrum talið á árinu 2008 þó vöxtur hafi verið í 
íslenskum krónum vegna gengisfalls.

Þess ber að geta að það er Seðlabankinn í tslensku stjórnkerfi sem hefur þau tæki 
sem hægt er að nota i  þessu samhengi með tiltölulega skömmum fyrírvara, þ.e. 
bindiskyldu og endurhverf viðskipti við bankana. Þarf hann ekki að leita eftir áliti eða 
umboði ríkisstjórnar til þess að beita þeim. Fjármáiaeftirlitið hefur svo með 
leyfisveitingar og skilyrði fyrir þeim að gera að svo miklu ieyti sem hægt er að beita 
slikum tækjum i  þessum tilgangi. Þessi tæki hefur fjármálaráðuneytið eðli málsins 
samkvæmt ekki.

Það verkefni sem hér um ræðir er ekki auðvelt og vísa ég til umfjöllunar í skýrslu 
Kaarlo Jánnári um það efni. Ég minnist þess þó ekki að hafa fengið beiðni um að 
fjármálaráðuneytið beitti sér gagnvart bönkunum í þessu efni vegna þess að ekki væri 
farið að tilmælum eða fyrirmæfum Seðlabanka, Fjármáleftirlits eða annara.

Ekki er hægt að halda því fram að þaö að ráðuneyti, þ.e. fjármálaráðuneytið, sem ekki 
hafði lögformlega með málefni fjármálakerfisins að gera hafi ekki gripið fram fyrir 
hendur þeirra ráðuneyta og stofnana sem með málin fóru geti talist „mistök" eða 
„vanræksla" í skifningi 1. mgr. 1. gr: laga nr. 142/2008 og enn síður að það „hafi öðru 
fremur haft þýðingu í aðdraganda og um orsakir að falli bankanna og afleiðingar'1/

IV. 
Um skýrsluna og orsakír hrunsins

Sá andí virðist svífa yfir vötnunum í skýrslu RNA að hrun bankanna á íslandi sé einstakur 
atburður sem sé ekki í samhengi við samskonar erfiðleika í öðrum löndum. Þetta er fjarri lagi. 
Fíest ef ekki öll lönd heims hafa á einhvern hátt orðið fýrir barðinu á kreppunni og lönd hins 
svo kallaða vestræna heíms fiest lent í samskonar erfiðleikum og við. Raunverulega sér ekki 
enn fýrir endann á því hver áhrif þessarar aiheims prmálakreppu verða og ekki síður hver 
áhrif viðbragða hinna ýmsu stjórnvalda við henni verða. Erfiðleikar okkar eru hins vegar með 
þeim verri sem orsakast af aðstæðum hér á landi. Því hefði verið rétt að skoða betur hver 
munurinn sé á þvf sem gerðist á íslandi og því sem gerðist annars staðar og þá greina hvort 
og hvar var um mistök eða vanrækslu að ræða.
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Nefndin beinir sjónum sínum sérstaklega að árínu 2008 og litillega að árinu 2007 en nánast 
ekkert fýrir þann tíma. Það virðist því ekki vera skilningur á því hvað sú staða sem við vorum 
í átti sér langan aðdraganda og hvað staðan á árinu 2008 var þröng og lítið hægt að gera 
þegar þar var komið sögu. Það var ekki síst vegna þess hversu djúp og hratt dýpkandi 
alþjóðlega kreppan var á árinu 2008. Þetta kom fram bæði í möguieikum bankanna til að 
draga saman efnahagsreikninginn og líka í því hversu erfitt aðgengi varð að mörkuðum á 
skömmum tíma. Jafnframt í tregðu hefðbundinna samstarfsaðila til að koma okkur til hjáípar 
sem gekk svo langt að við vorum skilin eftir þegar aðrir fengu hjálp, sbr. gjaldmiðlasamninga 
Bandaríkjanna við önnur Norðurlönd.

Það verður að segjast eins og er að sú sýn sem ráðherrum var kynnt af ástandinu reyndist í 
meginatriðum röng. Þetta er ekki sagt til að kenna öðrum um en sú greining sem kynnt er og 
þær upplýsingar sem lagðar eru fram leggja grunninn að þeim aðgerðum sem farið er út í. 
Því var það vandmál sem við töldum okkur standa frammi fýrir og reyndum að leysa ekki í 
samræmr við raunveruleikann. Því er ekki hægt að leggja ítarlega greiningu á atburðarás 
sem gerð er þegar allar upplýsingar liggja fyrir til grundvallar því hvort mistök hafi verið gerð 
eða vanræksla átt sér stað. Hefðum við vitað í byrjun árs 2008 að einhverjir bankanna eða 
þeir jafnvel allir væru í raun gjaldþrota hefði þurft að grípa til allt annarra aðgerða. Þá hefði 
ekkert þýtt að minnka efnahagsreikninga eða flytja höfuðstöðvar.

Það er Ijóst að það sem stjórnvöld voru að reyna að gera tókst ekki. Það er hins vegar ekki 
það sama og að um vanrækslu hafi veri að ræða eða mistök hafi verið gerð. Nefndin gerir 
enda afskaplega veikburða tilraunir ti! að koma fram með valkosti um hvað annað hefði verið 
hægt að gera - og enga greiningu á því hvað slíkir kostir hefðu hafí í för með sér, hvort þeir 
hefðu átt möguleika á því að takast, hvort þeir hefðu þá hjálpað eða hvort það sé óljóst. Þess 
vegna er ailt mat á því hvort um vanrækslu hafi veri að ræða byggt á afar veikum grunni ef 
nokkrum. Nefndin telur eins og fýrr er tií vitnað líka alis óvíst að þótt staðið hefði verið að 
málum á annan hátt á þessum tíma hefði verið hægt að bjarga bönkunum.

í Ijósi þess sem að ofan er rakið er ekki fjarri lagi að halda því fram að hugsanleg vanræksla 
eða mistök hafi að meginstefnu tií ótt sér stað fyrir það tímabil sem nefndin beindi sjónum 
sínum að.

Hvað fjármálaráðuneytið varðar virðist því í skýrslu RNA gefið ríkara hlutverk og sterkari 
staða en það hafði samkvæmt stjórnarráðsreglugerð þessa tíma og þeim hefðum sem giltu 
um samskipti ráðherra og ráðuneyta. Því er samkvæmt skýrsiu nefndarinnar ætlað að hafa 
haft allsherjar eftirlit með öðrum ráðuneytum og stofnunum þeirra (þ.m.t. Fjármáleftirliti og 
Seðlabanka) og grípa inn í með frumkvæðí og tillögum ef þau sinntu ekki hlutverki sínu. 
Reyndar og jafnve! þó þau (miðað við þær upplýsingar og aðstæður sem uppi virtust) væru 
að sinna sínu hlutverki. Þetta hlutverk fjármálaráðuneytisins var ekki fyrir hendi í þessum 
málaflokkum og reyndar voru, og eru, ráðuneytinu verulegar skorður settar meira að segja í 
máiefnum fjárlaga og útgjalda ríkisins sem er þó meginhlutverk ráðuneytisins.

Forysta á viðbrögðum stjórnvalda vegna erfiðleika bankanna var að sjálfsögðu á hendi 
forsætisráðherra og formanna stjórnarflokkanna. Aðrir ráðherrar komu síðan að málum eftir
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því sem málefnasvið þeirra átti víð eða flokksformenn ákváðu. Málefni fjármálakerfisins 
heyrðu undir víðskiptaráðherra og Fjármálaeftirlitið, og forsætisráðherra vegna 
Seðlabankans. Seðlabankinn var helsta tæki forsætisráðuneytisins í þessum efnum en hafa 
verður \ huga að Seðlabankinn er sjálfstæður og sjálfstæði hans var virt. Fjármálaráðuneytið 
kom að málum vegna þess að afleiðingar atburða eða hugsanlegar aðgerðir hefðu áhrif á 
ríkíssjóð en ekki vegna hlutverks þess við framkvæmd iaga og reglna á fjármálamarkaði eða 
eftirlits með þeím sbr. 1.mgr.,1.gr. laga nr. 178/2008.

Rannsóknarnefndin kemst að þeirri niðurstöðu að megin örsok falls bankanna liggi hjá þeim 
sjálfum og í þeirra eigin ákvörðunum. Það ferli allt er greint all ítarlega í skýrslunni og fellur 
vel að greiningu Jamie Dimon stjórnarformanns JP Morgan Chase og bankasérfræðingsins 
Mats Josefsson (sjá bréf mitt frá 24. febrúar). í Ijósi þessa, en einnig í Ijósi þeirra 
umfangsmiklu rannsókna sem nú fara fram á meintu glæpsamlegu athæfi tengdu bönkunum 
og yfirhylmingu þess eru ásakanír um meinta vanrækslu ráðaherra veikburða og 
ósanngjarnar. Sé staðan sú, eins margt virðist benda til að glæpsamlegt athæfi í bönkunum 
og yfirhylming þess hafi gert eftirHtsaðiíum (Fjármálaeftiríiti og Seðlabanka) ómögulegt að 
átta sig á hinni raunverulegu stöðu og þar með leitt til þess að viðkomandi ráðherrum
(viðskiptaráðherra og forsætisráðherra) og síðan öðrum ráðherrum (utanríkisráðherra og
fjármálráðaherra) var gefin röng mynd af stöðunni hver ber þá ábyrgðina? Getur ráðherra 
(að ég tali nú ekki um ráðherra sem ekki ber ábyrgð á viðkomandi málaflokki) borið ábyrgð 
og sætt ákæru í refsiréttariegseðlis vegna meintrar vanrækslu sem á röt sína í hugsanlega 
glæpsamlegu athæfi þriðja aðila sem ekki komst upp fyrr en að atburðarásinni afstaðinni? Ég 
tel ekki og vona að þingmannanefndin sé mér sammála um það.

Hér á eftir fer niðurlag bréfs míns til RNA frá 24. febrúar s!.:

„Aðframan erurakin viðhorfmín til bréfs rannsöknamefndar Alþingis, dags. 8. febrúar 
sl. Rétt er að taka fram að það gjörningaveður sem reið yfir íslenskt fjármálakerfi 
haustið 2008 á sér vitaskuld orsakir vfða og því ekki áhlaups verk að Jeita 
sannleikans“ i  þessu efni. Orsakirnar eru margsfungnar og samspil ýmissa þátta. 
Þannig er þær að rekja tif erfendra og innfendra aðila, einkaaðila ekki síður, og raunar 
mun fremur, en stjórnvalda, Til að mynda er það skoðun sænska 
bankasérfræðingsins Mats Josefsson, sem starfaði hér á landi eftir hrunið, að 
viðskiptalegar ákvarðanir afhálfu bankanna hafi leitt til hrunsins. Þessari skoðun sinni 
lýsti Mats í sjónvarpsviðtali f Ríkissjónvarpinu I nóvember 2009.

Þá er Ijóst að við skoðun á aðkomu stjörnvafda, aðgerðum þeirra og meintu 
aðgerðarleysi, verður að taka mun rýmri sýn á rás atburða en nemur árinu 2008, og 
leita aftur i  tímann, td. til einkavæðingar bankanna 2002-2003, aðildar fslands að 
EES-samningnum 1993 o.s.frv. f þeim efnum verður ennfremur að skoða ábyrgð 
löggjafans sjálfs, þ.e. Alþingis, sem með lögum lagði grunn að því fjármálakerfi sem 
hér byggðist upp og siðar hrundi. Skal hér m.a. vakin athygli á því að f kosningum tif 
Alþingis árið 2007 hafði enginn stjórnmálaflokkur það á stefnuskrá sinni að takmarka 
umsvif bankanna, og er þar Vinstri-hreyfingin grænt framboð ekki undanskilin. Það 
verður því að leggja til grundvallar að sæmileg samstaða hafi verið hjá flokkunum um



fyrirkomulag fjármálakerfisins. Að minnsta kosti hreyföi enginn stjórnmálaflokkur 
viðhorfum um annað.

Varðandi heimshrunið, sem með afdrifaríkum hætti hæfði fslands strendur á 
haustdögum 2008, er athyglisvert bréf Jamie Dimon stjórnarformanns JPMorgan 
Chase til hluthafa i  ársskýrslu fyrir árið 2008 (meðfylgjandi hjálögð). Þar koma ýmis 
eftirtektarverð sjónarmið fram varðandi hrunið og aðdraganda þess. Þar rakti hann 
m,a, að éstæður hrunsins hefðu einkum verið: 1) húsnæðisbóian i  Bandaríkjunum, 2) 
skuldsetning fram úr hófi, 3) stóraukin kerfisleg áhætta og hin ófyrirséða hætta sem af 
því hlaust, 4) galli á regluverki og mistök / framkvæmd og 5) áhrif stórs vöruskipta- og 
fjárhagshalla á vexti, neyslu og spákaupmennsku. Eins og sjá má er ástæðna 
hrunsins aö leita víða. Varðandi aðkomu stjórnvalda aimennt í heiminum hiýtur hún 
að felast i  meintum göllum á reglusetningu og mistökum í framkvæmd. f  bréfi sinu tíl 
hluthafa rekur stjórnarformaður JPMorgan Chase nokkur dæmi um slikt, og visar þá 
einkum til skorts á reglum á vissum sviðum fjármálamarkaðarins. Hann tekur þó fram 
(bls. 17) aö hann kenni ekki þeim sem vald höfðu til að setja reglur um hvernig fór. f 
sérhverjum aðstæðum hvíli ábyrgð á athöfnum fyrirtækja hjá stjórnendum þeirra. Það 
að reglur leyfðu tiltekna háttsemi þýðir ekki sjálfkrafa að fyrirtækin hafi átt að 
framkvæma þá háttsemi sem leyfileg var.

Ljóst er að kreppuna var ekki hægt að sjá fyrir. Þannig sagði Ben Bernanke 
seðlabankastjóri Bandaríkjanna um kreppuna i  viðtali við Time Magazine i  janúar 
2010 þar sem hann var vaiinn maður ársins („Person ofthe Year“'): „I certainly did not 
anticipate. I wish I had, but I didnV. Fyrst seðlabankastjóri Bandarikjanna sá 
krepþuna ekki fyrir hvemig gátu ráðamenn á fsiandi séð hana fyrir, og hvað þá borið á 
henni ábyrgð.

Það er oft auðvelt að gagnrýna og vera vitur eftir á. Ég tei þó að þegar horft er til baka 
yfir árið 2008, sem er til umræðu í athugunarefnum rannsóknarnefndarinnar, sé ekki 
auðvelt að draga fram hluti sem frekar hefði átt að gera eða gera til viðbótar þvi sem 
þá var gert. Slik atriði þurfa að vera óyggjandi, nákvæmlega tilgreind og með 
greindum afleiðingum svo hægt sé að ákvarða mönnum vanræksfu eða mistök á 
grundvelli þeirra í svo flókinni atburðarrás. Þá þarf að liggja fyrir án nokkurs vafa að 
viðkomandi hafi haft stjórnskipulega eða lagalega skyldu, sbr. 1. mgr. 1,gr. laga nr. 
142/2008, til þeirra hluta sem um ræðir. Ef ráðuneyti eða stofnanir, með nær 200 
manna starfslið, sem skv. lögum hafa sérstökum og tilgreindum skyldum að gegna 
hvað varóar framkvæmd og eftirlit með fjármáiamarkaði sáu ekki það sem 
gagnrýnendur / dag telja í óyggjandi aö gera hefði átt á þeim tima. Hvernig átti þá 
ráðuneyti sem ekki hafði sérstökum og tilgreindum skyldum að gegna við framkvæmd 
og eftiriit með fjármálamarkaði, margfalt færra starfsfólk en fyrmefndar stofnanir og 
enga stofnun á sinum snærum sem hafði verkefni á þessu sviði, að sjá það sem 
gagnrýnendur telja / dag að sé óyggjandi að gera hefði átt á þeim tíma? Þá þurfa 
athugunarefnin „að hafa öðru fremur haft þýðingu i  aðdraganda og um orsakir að falli 
bankanna og afleiðingar“. Ekki verður séð að þau athugunarefni er að mér beinast i 
bréfi nefndarinnar uppfylli þessi skilyrði.
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Að lokum skal tekið fram aö frestur sá sem mér var veittur tif andmæla vegna bréfs 
nefndarinnar var mjög knappur. Orkar þvi tvimælis hvort hann geti talist nægjanlega 
langur til að ég hafi fengið fullnægjandi ráðrúm til andmæla gagnvart þeim atriðum 
sem nefndin hefur til skoðunar og mig áhræra.

Þá skal tekið fram að ég hef ákveðið að fjalia ekki sérstaklega um það i  bréfi þessu 
hvort, og þá að hvaða marki, einstakir menn f rannsóknarnefndinni geti talist vanhæfir 
til að fjalla um þau efnislegu atriði sem koma til skoðunar viö skýrslugerð 
rannsóknarnefndar, hvort sem því valda ummæli á opinberum vettvangi, 
fjölskyldutengsl eða önnur atriði. Eftirlæt ég öðrum að fjalla um þessi atriði en áskil 
mér allan rétt i  þessu sambandi, sem og það hvort ráðrúm mitt til andmæla hafi verið 
fullnægjandi.

Þá er að lokum áskilinn réttur af minni háifu tii aö færa fram sjönarmið eöa andmæli 
gagnvart efnisatriðum i  skýrslu rannsóknarnefndar; ef einhver verða, sem mér var 
ekki gefið færi á að taka afstöðu til með bréfi nefndarinnar, dags. 8. febrúar sl. Á 
sama hátt er áskilinn réttur ef samhengi þeirra efnisatriða i  skýrslunni sem hér um 
ræðirerannaö en ætla má afbréfi nefndarinnar frá 8. febrúar 2010.

Með ósk um að nefndinni auðnist að leysa úr sfnu vandasama verkefni."

V. 
Samantekt.

Mér virðist Ijóst að þau orð mín sem vitnað er til í kafla IV. hér að framan og eru úr bréfi mínu 
frá 28. febrúar til RNA hafa reynst rétt.

,paö er oft auðvelt að gagnrýna og vera vitur eftir á. Ég tel þó að þegar horft er til 
baka yfir árið 2008, sem er til umræðu í athugunarefnum rannsöknarnefndarinnar, sé 
ekki auðvelt að draga fram hluti sem frekar hefði átt að gera eða gera til viðbötar þvi 
sem þá var gert. Slik atriöi þurfa aö vera óyggjandi, nákvæmlega tilgreind og með 
greindum afleiðingum svo hægt sé að ákvarða mönnum vanrækslu eða mistök á 
grundveili þeirra i  svo flókinni atburðarrás. “

Nefndin gerir afar veikburða tilraun til að nefna aðrar aðgerðir sem grípa hefði átt til og greinir 
þær ekki eins og lagt er til hér að ofan. Það þýðir einfaldiega það að allar ásakanir um 
vanrækslu eru á veikum grunni byggðar. Það fæst ekki staðist að ásaka einstaklinga um 
vanrækslu fyrir að hafa ekki gert hluti sem ekki liggur Ijóst fýrir að hefði verið hægt að 
framkvæma og ekki liggur Ijóst fyrir hvaða áhrif hefðu haft til góðs í þeírri stöðu sem talin var 
vera uppi og jafnvel liggur ekki Ijóst fyrir að hefði hjálpað í þeirri stöðu sem síðar reyndist 
hafa verið á þeim tíma sem um ræðir. í mínu tilfelli er jafnvel ekki Ijóst að hin meinta 
vanræksla hafi legið innan ábyrgðarsviðs embættis míns sem prmálaráðherra enda tekur 
nefndin undir gagnrýni mína á það að hluta og hrekur ekki röksemdir mínar hvað það varðar, 
sbr. umfjöllun um 1. mgr. 1 .gr. laga nr. 142 /2008 hér að framan og í bréfi mínu til RNA frá 24. 
febrúar 2010. Hvað þá að ráðneytið hafi haft möguleika til að gera þá hluti sem RNA ætlar
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ráðuneytinu í því hlutverki sem nefndin telur að það hafi haft, sbr. umfjöllun í kafla IV hér að 
framan.

í inngangi nefndi ég fjögur atriði sem ítrekað yrði vikið að í umfjöiluninni.

1. Þær upplýsingar sem voru fyrir hendi þegar ákvarðanir voru teknar en reyndust síðan 
ekki standast og hvers vegna.

2. Þær aðgerðir sem farið var í byggt á þeim upplýsingum sem fyrir hendi voru og hvers 
vegna þær gengu ekki eftir.

3. Tengsl þróunar Ijármálakerfisins á íslandi við þróun erlendis.
4. Hvert raunverulegt ábyrgðar- og valdsvíð ráðuneytis míns var.

Um þessi atriði öll hefur verið fjallað og reynt eftir mætti að útskýra þau i samhengi við bréf 
mitt til RNA frá 24. febrúar 2010 og skýrslu nefndarinnar. Vona ég að það hafi tekist en hafi 
þingmannanefndín einhverjar frekari spurningar um þau atriði er ég hef fjallað um eða önnur 
er mér Ijúft að bregðast við því.

Að öllu framan sögðu er það því niðurrstaða mín að þrátt fyri ágæti skýrslunnar á marga 
lund séu á henni gallar sem horfast verður í augu við og að þeir gallar leiði til þess að 
ásakanir um vanrækslu séu á svo veikum grunni byggðar að þær fái ekki staðist eins og ég 
hef fært rök fyrir í þessu bréfi.

A
Virðmgarfýllst, 

Árni M. Mathiesen
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