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Þmgmannanefhd um skýrslu rannsóknamefndar AÍþingis
Atli Gíslason formaður
Alþingi

Mér hefur borist bréf yðar dags. 18. maí sl. og þakka fyrír að fá tækifæri til að koma 
sjónarmiðum á framfæri við þingmannanefnd yðar um skýrslu rannsóknamefndar Alþingis 
(RNA).

Skýrslan varpar að mörgu leyti nýju ljósi á fjölmarga þætti í aðdraganda þess mikla og 
alvarlega áfalls sem hrun stóru viðskiptabankanna þriggja haustið 2008 var fyrir íslenskt 
fjármála- og efnahagslíf

Hið sama má segja um upplýsingar sem að undanfomu hafa birst opinberlega í tengslum við 
vinnslu mála hjá slitastjómum bankanna og sakamálarannsóknir á vegum sérstaks saksóknara 
varðandi hugsanleg lögbrot innan eða á vegum bankanna, Þótt þau mál hafí ekki enn verið til 
iykta ieidd gefa þau vísbendingu um að umfangsmikil brotastarfsemi hafi átt sér stað innan 
fjármálageirans og víðar í viðskiptalífmu, sem yfirvöidum og þá sérstakiega forystumönnum í 
stjómmáium var með Öilu ókunnugt um. Virðist nú blasa við að veiking bankanna innan frá 
hafi ekki verið minna vandamál en stærð þeirra í hiutfalli við efnahag þjóðarinnar. Það segir 
sig sjáift að ráðamenn hefðu ekki reynt að Hðsinna fjármálafyrirtækjunum með þeim hætti 
sem gert var hefðu þeir haft grun um að innan þeirra ætti sér stað athæfí sem ekki þyldi 
dagsins ljós.

Ennfremur blasir við að ábyrgð þeirra sem gengu frá og endurskoðuðu reikninga bankanna 
síðustu ár og ársfjórðunga fyrir fail þeirra er mikii því á hinu endurskoðaða uppgjöri byggðist 
mat fjölmargra á stöðu bankanna, þ.á m. ráðamanna í stjómmáium og Íánadrottna.

Ymislegt af því sem var á huldu um það sem fram fór innan bankanna er nú orðið opinbert. 
Margt fleira á þó áreiðanlega enn eftir að koma fram við framhaldsmeðferð mála. 
Rannsóknamefndin ieitaði sannieikans eftir þeim leiðum sem henni voru tiitækar á gmndveili 
iaga sem um hana gilda. Hún hafði ekki það verkefni að felia sök á einstaka menn og
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endanlegar niðurstöður um refsiábyrgð einstaklinga í afmörkuðum málum liggja að sjálfsögðu 
hjá dómsíólum landsins.

Almennt vil ég um skýrslu RNA segja að þar hefiir verið safnað saman á aðgengiiegan hátt 
ótrúlega miklu efni og það flokkað og greint. Eðli máls samkvæmt eru þó einhveijar af 
niðurstöðum nefhdarinnar háðar huglægu mati nefndarmanna. Sé ég til dæmis ekki að á þá 
einstaklinga, sem taldir eru hafa sýnt af sér vanrækslu, séu heimfærð brot á nánar tilgreindum 
lagagreinum heldur er það einfaldiega skoðun nefiidarmanna að tiltekin háttsemi eða 
athafnaleysi teljist vanræksla í skilningi 1. mgr. 1. gr. laga nr. 142/2008 um nefndina. Slíkt 
mat hlýtur ævinlega að vera umdeilanlegt, eins og nefndin bendir sjálf á.1

Mín skoðun er óbreytt sú sem fram kemur í bréfi mínu tií RNA dags. 24. febrúar sl. að orsaka 
bankahrunsins sé ekki að leita í því sem gerðist á vettvangi ísienskra stjómvalda síðustu 
mánu$ina fyrir hmnið. Ég tel að meginniðurstöður RNA renni stoðum undir þetta álit þótt 
vissulega sé þar að finna harða gagnrýni á efíirlitskerfið, stjórnarráðið og fleiri aðila.2 Ég tel 
að í stjómkerfinu hafi verið unnið af heilindum og einurð þótt margt hefði að sjálfsögðu mátt 
betur fara. Ráða má af skýrslunni og er raunar augljóst að hið íslenska stjómkerfi var alls ekki 
undir hrun bankanna búið og hafði litla burði til að takast á við það þegar komið var í óefni.

Orsaka hmnsins er fyrst og fremst að ieita í háttsemi bankanna sjálfra mánuðina og misserin á 
undan, ákvarðana sem þar voru teknar og þeirri atburðarás sem þær leiddu til. Segja má að 
bankamir hafi grafið undan sjálfum sér með áhættusækni og óábyrgri og e.t.v. ölöglegri 
starfsemi. Sú staðreynd að eigið fé þeirra var innbyrðis nátengt vegna gagnkvæmra lána til 
hlutabréfakaupa, sem forráðamönnum ríkisstjómarinnar var ókunnugt um, gerði þá líka háða 
hver Öðrum og berskjaldaða gagnvart vandamálum hver annars.

Að sjálfsögðu höfðu aiþjóðlegar markaðsaðstæður og óvæntar breytingar á þeim vettvangi frá 
hausti 2007 mikii áhrif og flýttu fyrir falli bankanna því þær gerðu það að verkum að minni 
tími var til að reyna að leysa úr vanda þeirra þegar á reyndi. Áhrifa fjármálakreppunnar sem 
smám saman bjó um sig frá því seint á árinu 2007 gætir enn víða um lönd og fer því fjarri að 
hættuástand sé alls staðar liðið hjá. Nægir að nefna Grikkland, Ungverjaland, 
Eystrasaltsríkin og fleiri Evrópulönd í því sambandi.

Umfjöllun nefndarinnar um efnahagsmál á íslandi frá 2003 er athyglisverð í þessu samhengi. 
Ýmis gagnrýnisatriði þar má fallast á, sbr. ræðu mína á landsfundi Sjálfstæðisflokksins 2009. 
En ójafnvægi í efnahagsmáium á íslandi hafði hins vegar lítið sem ekkert með hrun bankanna 
að gera nema þá með mjög óbeinum hætti. Þeir hefðu fallið þótt hér hefði verið fullkomið

1 Sjá bls'. 288 t 7. bindi skýrslu.
2

Sjá t.d. bls. 306 í 7. bindi: „Réít er að undirstrika að hér er ekki horft fram hjá því að bankamir báru vitaskuld sjálfír mesta 
ábyrgð á því í hvílíkt óefni var komið, m.t.t. hlutfallslegrar stærðar þeirra í isiensku efhahagslífi og veikrar stöðu þeirra að 
öðru )eyti“
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efnahagsjafnvægi enda sýnir reynslan að bankar hafa ratað í vandræði um heim allan óháð 
almennu efnahagsástandi í heimalandi þeirra.

í svari mínu við bréfi yðar hyggst ég einbeita mér að því að fjalla um þau atriði sem lúta að 
meintri vanrækslu af minni hálfu samkvæmt mati RNA sbr. umfjöllun í kafla 21.5 í 7. bindi 
skýrslunnar eins og þér óskið sérstaklega eftir. Ég mun því ekki af þessu tilefni víkja að 
fjölmörgum öðrum atriðum í skýrslunni sem ég tel að draga megi lærdóma af.

Öhætt mun að fullyrða að aldrei fyrr í sögu íslands hafi jafnvíðtæk og nákvæm rannsókn farið 
fram á stjómsýsíuathöfnum og sú sem RNA vann til undirbúnings skýrslu sinni. Þar var velt 
við hverjum steini og öll gögn skoðuð, þ.m.t. tölvupóstar og dagbækur forsætisráðherra. Út úr 
þessari viðtæku athugun, sem stóð í u.þ.b. fímmtán mánuði, koma hvað mig varðar fimm 
atriði, er öll lúta að atvikum síðustu mánuðina fyrir bankahrun og sem nefndin leggur til 
grundvallar þeirri niðurstöðu sinni að ég hafi sýnt af mér vanrækslu í skilningi 1. mgr. 1. gr. 
laga nr. 142/2008. Þess má geta að ég átti sæti í ríkissljóm samfellt í tæplega ellefu ár.

Þessi fímrn atriði eru rakin í kafla 21 x skýrslunni og samandregin í kafla 21. 5. 4. 7. Þau em 
eftirfarandi í endursögn minni:

í fyrsta lagi er talið að ég hafí ekki bmgðist með fullnægjandi hætti við alvarlegum 
upplýsingum um stöðu og horfur í málefnum íslensku bankanna á fyrstu mánuðum ársins 
2008.

í öðm lagi er talið að verulegir annmarkar hafí verið á starfi samráðshóps þriggja ráðuneyta, 
Seðlabanka og Fjármálaeftirlits um mikilvæg verkefhi á sviði fjármálastöðugleika og 
viðbúnaðar og það hafi umfram aðra verið á ábyrgð forsætisráðherra að störf hópsins skiluðu 
tilætluðum árangri.

í þriðja lagi telur nefndin að það sé á mína ábyrgð að ekki hafí á vegum íslenska 
stjómkerfísins verið unnin heildstæð og fagleg greining á fjárhagslegri áhættu ríkisins vegna 
hættu á fjármálaáfalli.

I ijórða lagi er talið að á hafi skort að ég hafí haft frumkvæði að virkum aðgerðum, eftir 
atvikum með sérstakri lagasetningu, til að draga úr stærð bankakerfísins.

Loks telur nefndin að ég hafí hvorki fylgt því nægilega eftir né fullvissað mig um að unnið 
væri með virkum hætti að flutningi Icesave reikninga Landsbankans úr útibúi í Bretlandi yfír í 
dótturfélag né heldur stuðlað að framgangi sama máls með virkri aðkomu ríkisvaldsins.
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Ég hyggst nú gera grein fyrír raínum sjónarmiðum varðandi hvert og eitt þessara atriða, en 
vísa jafhframt til athugasemdabréfs míns til RNA dags. 24. febrúar 2010 þar sem að hluta er 
vikið að þessum sömu atriðum. Önnur aðfínnsluefni í bréfí RNA til mín dags. 8. febrúar eru 
ekki talin mér til vanrækslu í endanlegri gerð skýrslunnar, væntanlega vegna athugasemda 
minna. Um sum þessara atriða get ég verið fáorður. Umflöllun um fyrsta atriðið fær mest rými 
því það fléttast óhjákvæmilega saman við önnur atriði.

1.

Allt árið 2008 og fram að bankahruni ieit ég á það sem meginverkefni mitt sem 
forsætisráðherra og minna samstarfsmanna að reyna með tiítækum ráðum að afstýra því að 
illa færi í fjánnálaheiminum á íslandi. Ég tel að allir sem að málum komu í íslensku 
stjómsýslunni hafi unnið ötullega og af trúnaði að því markmiði. Þetta mistókst og það voru 
ólýsanleg vonbrigði.

Enginn átti von á því að svo hrapallega kynni að fara að stóru bankamir þrír á íslandi færu 
samtímis í þrot þótt öllum væri ljóst að staðan væri tvxsýn. Eftir á að hyggja er ljóst að ég 
vanmat þá hættu sem var fyrir hendi. Ég leit svo tii á þessum tíma að sú varnarbarátta sem háð 
var og segja má að hafí hafxst haustið 2007 sneri að því að leggja bönkunum lið við að komast 
x gegnum sína erfxðleika, sem áiitnir voru tímabundnir, og þá um leið knýja þá til að taka 
nauðsynlegar ákvarðanir til að slíkt væri unnt í ljósi þess hve bankastarfsemi er x eðli sínu 
viðkvæm og undirorpin trausti almennings var sérstaklega mikilvægt allan tímann að taka 
ekki ákvarðanir sem yllu meira tjóni en annars hefði getað orðið.

Ég átti marga fundi um málefni íslensku viðskiptabankanna með innlendum og erlendum 
aðilum veturinn 2007 - 08 og allt þar til bankamir féllu haustið 2008. Skoðanir þessara 
viðmælenda voru fjarri því á einn veg. Oftast fundaði ég með bankastjórum Seðlabankans, 
einum eða fleirum, og símtöl voru einnig mörg. Seðlabankinn heyrði á þessum tíma undir 
forsætisráðherra og því eðlilegt að samráð um þessi mál væri mikið þó svo sjálfstæði bankans 
væri virt í hvxvetna. Stundum voru aðrir ráðherrar viðstaddir en stundum fundaði ég einn með 
formanni bankastjómar Seðlabankans. Þvx miður var það ekki föst venja að skrá fundargerðir 
eða frásagnir af fundum sem þessum eða símtölum og er það vissulega aðfínnsluvert og 
bagaiegt. Ég fundaði einnig ítrekað með bankastjórum viðskiptabankanna til að fá yfirsýn yfír 
stöðu hvers banka fyrir sig og heyra þeirra sjónarmið. Einn fund áttuxn við flármáiaráðherra 
með forstjóra Fjármálaeftirlitsins 10. mars. 2008.

Ég leit svo á að fundahöid af þessu tagi væru, eins og á stóð, rxkur hluti af mínum 
starfsskyldum. Þau vom iiður x mikilvægri upplýsingaöflun en enginn sem tók þátt í þeim á 
þeim tíma gat gert sér grein fyrir því að þeir væru haldnir í aðdraganda bankahruns, sem ekki



ætti sinn líka. En þessir fiindir fá, eins og flest annað sem gerðist á þessnm tíma, aðra ásýnd 
þegar horft er til baka á árinu 2010 í ljósi þeirrar vitneskju um þróun mála sem nú er fyrir 
hendi og kemur m.a. fram í skýrslu RNA. f skýrslunni eru fundahöld mín og ýmissa annarra 
aðila um málefni bankanna á árínu 2008 rakin skilmerkilega þó svo að listi nefndarinnar sé 
ekki fyllilega tæmandi.

Þótt formleg eða skrifleg áætlun hafí aídrei verið sett á blað lá ljóst fyrir hver nokkur helstu 
verkefni ríkisstjómar, Seðlabanka og Fjármálaeftirlits, sitt í hvoru lagi eða sameiginlega, voru 
á árinu 2008 fram að bankahruni.

Það var í fyrsta lagi að leita leiða til að byggja upp traust með því að efla gjaldeyrisvarasjóð 
landsmanna, bæði með lántökum á vegum ríkissjóðs og gjaldmiðlaskiptasamningum milli 
Seðlabankans og systurstofnana eríendis. Um þetta var rík krafa í landinu, m.a. á Alþingi, og 
var talið að ef ríkið gæti sýnt fram á að það nyti lánstrausts við hinar erfiðu markaðsaðstæður 
myndi það verða til að efla traust á öðrum ísíenskum aðilum og koma fram í lækkandi 
skuldatryggingaálögum ríkisins og bankanna. Þar með myndu líkur minnka á áhlaupi á 
bankana hér á landi eða erlendis. Bréf og önnur samskipti seðlabankastjóra við starfsbræður 
sína í nálægum löndum, sem vitnað er til í skýrslu RNA, eru til marks um ríka viðleitni í þessa 
átt.

I öðru lagi var unnið að því á vegum viðskiptaráðuneytisins og Fjármálaeftirlitsins að flytja 
innlánsstarfsemi Landsbankans í Bretlandi og síðar Hollandi úr útibúi í dótturfélag. Taldi ég 
mig vita fyrir víst að það væri gert í góðu samstarfi við bankann sjálfan og bresk yfirvöld og 
ræddi það oft við forsvarsmenn Landsbankans.

í þriðja lagi var lögð áhersla á það við bankana að þeir yrðu að draga úr umsvifum sínum, 
selja eignir og minnka sinn efnahagsreikning eins hratt og nokkur kostur væri. Þetta var að 
vísu ekki gert með formlegum bréfaskriftum hvað þá lagafyrirmælum, en bönkunum mátti 
vera það fullkomlega Ijóst hver afstaða allra viðkomandi stjómvalda á íslandi í þessu efni 
væri. Þótt forráðamenn bankanna gerðu sér grein fyrir nauðsyn aðgerða af þessu tagi var 
afstaða þeirra á hinn bóginn sú að allar slíkar breytingar tækju tíma, aðstæður til sölu eigna 
væm erfiðar o.s.frv. En því má bæta við að nokkur raunminnkun varð á íslenska bankakerfinu 
á árinu 2008 mælt i erlendri mynt þótt ekki hafi sú staðreynd skipt máli á endanum.

I fjórða lagi var unnið að því að vegum forsætis- og fj ármálaráðuneytanna að tryggja íslandi 
aðild að samstarfi Evrópuríkja um Q ármálastöðugleika og var sú vinna langt komin síðsumars 
en tafðist innan ESB.

Loks var talið rétt að freista þess að bæta upplýsingamiðlun út á við einkanlega gagnvart 
áhrifamiklum fjölmiðlum. Efnt var til samstarfs við atvinnulífssamtökin um þau mál. Liður í
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því voru fitndir og viðtöl okkar utanríkisráðherra við fjölda fjölmiðla í New York og 
Kaupmannahöfn í mars 2008. Utanríkisráðuneytið skipulagði einnig sérstakan 
uppíýsingafund, svokallaða sendiherrastefnu, til að sendiherrar íslands erlendis gætu komið 
sem réttustum upplýsingum á framfæri um bankana og íslensk efnahagsmál þar sem á þyrfti 
að halda. Einnig var talið að bregðast þyrfti við meintu áhlaupi spákaupmanna á íslenska ríkið 
og bankana.3 í bréfi formanns bankastjómar Seðlabankans til hins breska kollega síns dags. 
23. apríl 2008 kemur einnig fram að bankarnir stríði við ímyndarvanda þótt þeir séu vel 
fjármagnaðir.4

Því má svo bæta við að Seðlabankinn greip snemma árs 2008 til ýmissa ráðstafana sem 
hugsaðar vom til að auðvelda bönkunum að glíma við hið erfiða ástand. Auðveldaður var 
aðgangur að lánsfé í bankanum með breyttum lausafjáireglum og afnámi bindiskyldu. Þegar 
horft er til baka má efast um réttmæti þessara aðgerða en á þeim tíma var þetta talið 
nauðsynlegt til að greiða fyrir þvf að bankamir hefðu nægt laust fé í íslenskum krónum og ég 
var sammála því. Vandi bankanna var hins vegar ekki síst fólginn í því að þá skorti Iaust fé í 
erlendum gjaldeyri.

Þegar þetta tímabil er skoðað tveímur árum síðar verður að hafa í huga hvernig aðstæður voru. 
Annars vegar lágu fyrir margvísleg opinber gögn, sum vottuð af viðurkenndum og virtum 
endurskoðunarfyrirtækjum en Önnur gefín út af aðilum eins og FME og Seðlabanka, um að 
staða íslensku bankanna væri sterk. Hins vegar var gmnur, m.a. byggður á álitum erlendra 
banka og fjölmiðla, um að bankamir stæðu í raun á brauðfótum. Öll viðleitni opinberra aðila 
hlaut að snúa að því að reyna að afstýra því að illa færi án þess að orsaka áhlaup á bankana. 
Ég tel að breytingar á lagaumhverfi bankanna á árinu 2008, t.d. til að setja skorður við stærð 
þeirra, hefðu hiklaust getað valdi hruni þeirra með því að gefa almenningi og mörkuðum til 
kynna að þeir ættu í stórfelldum erfiðleikum.

í skýrslu RNA er mikið gert úr fundi sem haldinn var 7. febrúar 2008 í forsætisráðuneytinu að 
frumkvæði formanns bankastjómar Seðlabankans. Er með ólíkindum að tekist hafí að gera 
þennan tiltekna fund, sem aðeins var einn margra funda um málefni bankanna, að sérstöku 
aðalatriði í þessari atburðarás. Á þessum fundi vom lesin upp drög að frásögn af fundum 
formanns bankastjómar Seðlabankans og öðrum starfsmanni bankans með bankamönnum og 
lánshæfismatsfyrirtækjum í London. Ekki var haft fyrir því af hálfu bankans að senda 
fundarmönnum hina skriflegu útgáfu frásagnarinnar, sem dagsett er nokkrum dögum síðar og 
birt í skýrslu RNA. Þetta var auðvitað ámælisvert í Ijósi þess hve mikið var síðar lagt upp úr 
þessum fundi og mikilvægi þessa minnisblaðs. Ég fékk þessa frásögn ekki í hendur fyrr en

3 „...Og því er ekki að neita að sú atlaga sem nú er gerð að íslenskum bönkum og íslenska ríkinu en tryggingarálög á  það 
hækkuðu í dag yílr 400 punkta sem er fráleitt, Syktar óþægilega a f  þvi að óprúttnir miðlarar hafi ákveðið að gera úrslitatilraun 
ti! að brjóta niður íslenska fjármálakerfið. Þeim mun ekki takast það.“ Davið Oddsson í ræðu á ársfundi SÍ 28. mars 2008. Sjá 
bls 148 í 6. bindi.
4 The Icelandic banks are weli capitalised but they are dealing with a probiem o f perception. - Skýrsla RNA I. bindi bls. 174.



u.þ.b. ári eftir að ég lét af erabætti forsætisráðherra er ég prentaði hana sjálfur út af netinu. En 
þetta er þó ekki aðalatriði málsins.

Aðalatriðið er það að fundurinn 7. febrúar var aðeins einn þáttur í víðtæku ferli og samstarfí 
ríkisstjómar og Seðlabanka, eins og segja má að ferð formanns bankastjórnar SI til London í 
lok janúar hafi einnig verið. Hún var farin til að kanna hvort markaður væri fyrir 
skuldabréfaútgáfu á vegum íslenska ríkisins og hlýða á mat markaðsaðila á stöðunni á 
alþjóðlegum fj ármálamörkuðum. Það kom mér ekki á óvart að slíkir aðilar fjölluðu af 
hreinskilni um þá erfiðleika sem ástandið á fjármálamörkuðum hefði skapað íslensku 
bönkunum. Fjármögnunarvandi íslensku bankanna og hækkandi skuldatryggingaálag þeirra 
var á vitorði allra sem almennt fylgdust með þessum málum. Þessir aðilar vissu að sjálfsögðu 
ekki frekar en íslenskir ráðamenn hve mjög bankarnir höfðu veikst innan frá.

Hins vegar hafði lánshæfismatsfyrírtækið Moody's örfáum dögum áður gefíð út skýrslu um 
ísland undir heitinu AAA einkunnir íslands á krossgötum. Á heimasíðu Seðlabankans 28. 
janúar 2008 er gerð grein fyrír þessarí skýrslu. Þar segir meðal annars:

„í skýrslu Moody’s eru ítarlega skýrðar forsendurnar fyrir Aaa-einkunnum íslands og 
metin er geta stjórnvalda og banka til að standast erfiðar aðstæður ...

Samkvœmt greiningu Moody 's er liklegt að íslensk stjórnvöld geti mætt 
lausafjárbresti, varið innstœðueigendur og forðast greiðsluþrengingar jafnvel við 
sérstaklega erfið skilyrði (e. even in a quite extreme scenario),“ segir Feldbaum- 
Vidra. „A undanförnum árum hefur Moody’s fylgst grannt með vexti erlendra 
skuldbindinga bankakerfisins. Að því gæti komið að slíkur vöxlur myndi reyna á getu 
stjórnvalda til að takast á við kreppu, að minnsta kosti með hœtti sem samrœmdist 
gildandi Aaa-einkunnum....

Sérfræðingur Moody ’s segir að auka mætti svigrúm stjórnvalda til að glíma við áhrif 
kreppu í framtíðinni með viðameiri reglusetningu um lausafé banka eða með öðrum 
kerfisbreytingum sem milduðu hlutverk stjórnvalda sem lánveitanda til þrautavara í 
erlendri m ynt...

Allar slíkar breytingar myndu draga úr fjármálálegri áhættu stjórnvalda” segir 
sérfrœðingur Moody ’s. “

Ferð seðlabankastjóra til London var liður í viðleitni íslenskra stjómvalda til að verjast því 
ástandi sem upp var komið á alþjóðlegum lánamörkuðum með því að efla gjaldeyrisvarasjóð 
landsins. Þessi ferð var farin með fullri vitund minni og taldi ég hana nauðsynlegan undanfara 
frekari aðgerða í lánamálum ef færi sköpuðust á lántöku.



Á vettvangi ríkisstjómarinnar var sömuleiðis unnið að undirbúningi þess máls og samið 
lagafrumvarp um nýja 500 milljarða króna lántökuheimild fyrir ríkissjóð sem Alþingi 
samþykkti 7. júní. Bankinn hélt svo áfram sinni vinnu við að undirbúa lántökur og 
gjaldmiðlaskiptasamninga og var það gert í fullu samráði við mig. Ég varð aldrei var við að 
yfirmenn bankans teldu að á fundinum 7. febrúar hefðu orðið einhver sérstök þáttaskil í okkar 
samstarfi eða í málefnum íslensku bankanna. Það er kenning sem ég varð ekki var við fyrr en 
löngu eftir fall bankanna.

Hafi verið meiri alvara á ferðum í augum bankastjómar Seðlabankans hlaut hún að fylgja því 
eftir með formlegum hætti. Eins og þáverandi forsætisráðherra sagði í ræðu sinni á ársfundi 
bankans 2004 leysir það bankann ekki undan ábyrgð sinni og hlutverki að koma 
vamaðarorðum á framfæri. í ræðunni er m.a. fjallað um viðvaranir Seðlabankans til 
viðskiptabankanna vegna mikillar aukningar erlendra skammtímaskulda. Síðan segir:

„ En e f ekki dregur úr skuldsetningunni og sjáist ekki breytingar á skammtímalánum í 
raunveruleg langtímalán hljóta forystumenn Seðlabankans að velta fyrir sér til hvaða 
aðgerða skuli grípa, þannig að ekki horfl til vandræða. Áminningarnötan er ekki plagg 
sem bankinn sendir til þess að vísa íf e f  illa fer, og firra sig þar með ábyrgð. “

Á fundinum 7. febrúar komu vissulega fram þær upplýsingar að eriendar fj ármálastofnanir 
hefðu lítið álit á íslensku bönkunum og forystumönnum þeirra og að lánsfjáröflun væri mjög 
ótrygg og yrði áfram. Skiptar skoðanir höfðu verið meðal hinna erlendu bankamanna um 
hvort ráðlegt væri fyrir íslenska ríkið að reyna fyrir sér með lántöku á næstunni. Fundinum 
var ekki fylgt eftir af hálfu Seðlabankans með neinum tillögum eða hugmyndum um viðbrögð 
við þeim tíðindum sem sagt var frá. Þegar fjármálaráðheiTa spurði að því á þessum fundi hvað 
Seðlabankinn teldi rétt að gera í kjölfar þeirrar frásagnar sem upp var lesin komu aðeins upp 
þau atriði, sem verið var að vinna að og ég hef hér rakið. Það er fráleitt að gera því skóna að 
fyrst á þessum fundi hafi ráðherrar mátt gera sér ljóst að alþjóðlega fjármálakreppan væri að 
gera íslensku bönkunum erfítt fyrir.

Þegar kom fram í apríl var Seðlabankinn vongóður um að gjaldmiðlaskiptasamningur næðist 
við breska seðlabankann. Þá var hugmyndin sú að reyna opinbera lántöku á vegum ríkissjóðs 
strax í kjölfarið því búist var við að slíkur samningur hefði jákvæð áhrif fyrir ísland á 
markaðnum. Því miður gengu þessar ráðagerðir ekki eftir.

Seðlabankinn gaf síðan út hefðbundna skýrslu sína um fjármálastöðugleika 8. maí 2008. Þar 
lýkur inngangskaflanum með þessum orðum:
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„Á heildina litið er niðurstaða Seðlabankans enn sú að jjármálakerflð sé í 
meginatriðum traust. íslenska bankakerfið uppfyllir kröfur sem gerðar eru til þess og 
stenst álagspróf sem Fjármálaeftirlitið og Seðlabankinn hafa gert. "

Ráðherrar höfðu fundað með seðlabankastjóra í janúar og sömuleiðis hlýtt á sjónarmið 
bankastjóra viðskiptabankanna og m.a. lagt að stjómendum Kaupþings að hverfa frá kaupum 
á hollenska bankanum NIBC. Þannig áttum við fjármálaráðherra fund með formanni 
bankastjómar Seðlabankans sunnudaginn 13. janúar um horfumar í bankaheiminum og ég 
fundaði með bankastjómm viðskiptabankanna í kjölfarið. Og auðvitað vissu allir sæmilega 
upplýstir menn af því hvemig þróun mála var á alþjóðlegum lánamörkuðum í kjölfar hinnar 
svokölluðu undirmálslánakreppu í Bandaríkjunum sem hófst í ágúst 2007.

RNA gerir einnig mikið úr fundi okkar utanrxkisráðherra með seðlabankastjómm 1. apríl og 
upplýsingum sem þar komu fram um stöðu Ínnlána á Icesave reikningum Landsbankans. Sá 
fundur hefur, að því er virðist, vakið athygli vegna þess að af þeim fundi liggja fyrir 
minnisatriði frá utanríkisráðherra. Yfirleitt vom ekki ritaðar fundargerðir af fundum mínum 
með bankastjórum Seðlabankans eða viðskiptabankanna og má auðvitað fmna að því. En ég 
reyndi eftir föngum að fylgjast með stöðunni varðandi innlánsreikninga Landsbankans og 
hafði að sjálfsögðu áhyggjur af því hversu kvikir þeir væru. Ég fékk upplýsingar um stöðu 
þessara innlána frá bankastjórum Landsbankans þegar ég fundaði með þeim. En fundurinn 1. 
apríl markaði ekki tímamót í þessu máli hvað mig varðaði.

Þannig funduðum við formaður bankastjórnar Seðlabankans tveir einir í fjórar klukkustundir 
6. mars og greindi hann mér þá m.a. ítarlega frá fundi sínum með bankastjóra Englandsbanka 
nokkrum dögum fyrr og áhyggjum starfsbróður síns af þróun mála varðandi Icesave 
reikningana. Fjölmargt annað bar að sjálfsögðu á góma eins og fram kemur að hluta til í 
skýrslu RNA.

Eins og ég rek í bréfi mínu til RNA frá 24. feb. sl. var margt á döfinni á vegum stjómvalda á 
fyrra helmingi ársins 2008. Reynt var að fylgjast eins náið og unnt var með þróun mála. Allir 
gerðu sér grein fyrir því að ástandið var ótryggt og loft var lævi blandið á fj ármálamörkuðum. 
Hins vegar var ástandið breytilegt og sömuleiðis mat einstakra manna. Nokkuð rofaði til t.d. 
þegar skuldatryggingaálagið á bönkunum lækkaði i mars/apríl. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
nefnir dæmi um þetta í skýrslu sinni hjá RNA.

„ Við horfðum náttúrulega líka til þess að það voru menn -  ég ítreka aftur Mishkin og 
Portes, sem voru sjálfstœðir frœðimenn á þessu sviði, sem höfðu unnið ásamt með
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íslenskum fræðimönnum skyrslu varðandi þetta, áttu engra hagsmuna að gæta og 
maður tókþá trúanlega. “

Þá áréttaði IngibjÖrg síðar í skýrslu sinni:

„ Svo Uka hitt, sem kannski er ástæða til að segja hér, a f  því að eftir á koma menn og 
segjast hafa varað við og séð hvað var að gerast -  tveir sem hafa gert það, annar 
Robert Wade og hinn Þorvaldur Gylfason. Þetta voru báðir menn sem höfðu mjög 
greiðan aðgang að mér, sem ég var ípersónulegum samskiptum við, og að þeir kæmu 
á framfæri þeim upplýsingum við mig að bankakerfið okkar væri komið að fótum fram , 
eða í mikilli hættu, það gerðu þeir ekki. “

Hinn 15. apríl 2008 sendi Seðlabanki íslands formlega beiðni um gjaldmiðlaskiptasamninga 
til seðlabanka Evrópu, Bretlands, Noregs, Danmerkur og Svíþjóðar. Um þetta segir í skýrslu 
RNA á blaðsíðu 171, 1. bindi:

„ Meðfýlgjandi bréfinu var minnisblað þar sem farið er yfir ýmis atriði. / fyrsta lagi er 
farið yfir íslenska hagkerfið síðustu fimm árin. /  öðru lagi er farið yfir stöðu bankanna 
út frá  opinberum gögnum. Nefnt er að bankarnir hafi allir skilað töluverðum hagnaði í 
lok árs 2007 og að það sé allt útlit fyrir að fyrsti ársfjórðungurinn verði góður (e. 
firm). Bent er á að eiginfjárhlutföll bankanna séu há og að afskriftarhlutföll séu lág. 
Leiddar eru líkur að því að skuldatryggingarálög á íslensku bankana séu o f há meðal 
annars vegna þess að tveir a f  bönkunum hafi nýverið gefið út skuldabréf á markaði 
með mun betri vaxtákjörum en álögin gefa til kynna, jafnvel þótt álagið hafi verið 
umtalsvert. Nánar verður vikið að þessu í ályktunum síðar í kaflanum. I  minnisblaðinu 
segir einnig að markmiðið með því að gera gjaldmiðlaskiptasamninga sé að sýna fram  
á að Seðlabanki Islands geti veitt lausafjáraðstoð í öllum þeim gjaldmiðlum sem 
íslensku bankarnir starfa með. Lögð er áhersla á að skiláboðin verði þeim mun 
sterkari eftir þvi sem breiðari samstaða myndist milli seðlabankanna um að koma að 
málinu, Einnig segir að tilkynna þurfi opinberlega um slíka samninga til að 
markmiðinu verði náð. Að lokum er lögð áhersla á hversu alþjóðlegir bankarnir séu 
orðnir með meirihluta tekna sinna erlendis. Segir að a f  þessu leiði að fjármálaáfall 
hérlendis myndi hafa smitandi áhrif allvíða, sérstaklega í Ijósi þeirrar lausafjárkreppu 
sem heimurinn sé að ganga í gegnum. “

Hér er dregið skýrt fram hvert markmiðið var með fyrirhuguðum gjaldmiðlaskiptasamningum 
og styrk staða bankanna notuð sem rökstuðningur fyrir beiðninni. Ekki verður af þessu ráðið 
að það sé mat Seðlabankans að bankarnir rambi á barmi gjaldþrots enda hafði 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn daginn áður skilað stuttri skýrslu til bankans. Um hana segir m.a. í 
skýrslu RNA: „Aimennt er skýrslan jákvæð gagnvart íslensku bönkunum, meðal annars vegna
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þess hversu hátt eiginfjárhlutfall þeirra er og einnig vegna þess að þeir höfðu allir staðist 
opinber álagspróf Fjárniálaeftirlitsins.“

Þessar tilvitnanir sýna með öðru í hvaða stöðu allir þeir voru, sem í góðri trú lögðu út af 
opinberum upplýsingum um uppgjör bankanna, sem ýmislegt bendir nú til að hafi verið verið 
villandi eða rangar.

Fram eftir septembermánuði 2008 hygg ég að fáa ef nokkura hafi grunað hvaða ósköp væru 
framundan innan fárra vikna í bankaheiminum á íslandi. Skal ég nefna um það nokkur dæmi:

í skýrslu RNA kemur fram að aðstoðarforstjóri Fjármálaeftirlitsins hafi verið grunlaus fram 
yfir miðjan september um það að bankamir yrðu famir á hliðina innan fárra vikna. Hann 
segir: „(B)ara þama alveg fram, þangað til seint í september að þá var maður alveg grandalaus 
fyrir því að það væri bara allt að hrynja, það mundi vera hmnið bara nokkrum vikum seinna.“

í ágúst gerði Fjármálaeftirlitið reglubundið álagspróf á stóru bönkunum þremur og gaf það út 
að allir hefðu þeir staðist prófið án erfíðleika. Frá þessu er greint í tiíkynningu FME 14, ágúst 
2008 og hinn 21. ágúst birtist frétt á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins um sama efni þar sem 
sagði m.a.:

„Jónas Fr. Jónsson, forstjóri FME, segir niðurstöðu álagsprófsins sýna að 
undirstöður íslensku bankanna séu traustar og að eiginfjárstaða þeirra sé sterk. 
,,Þessar niðurstöður sýna að bankarnir geta staðist veruieg áföll. Þá voru 
rekstrarniðurstöður þeirra á fyrri helmingi ársins góðar, jafnvel þó eingöngu sé litið 
til arðsemi eiginfjár án gengishagnaðar og óreglulegra tekna þá var hún á bilinu 15% 
- 19% sem verður að teljast vel viðunandl “ “

Ég tók fullt mark á álagsprófum FME og niðurstöður prófsins í ágúst 2008 léttu af mér 
verulegum áhyggjum. RNA gerir hins vegar margs konar athugasemdir við þessi próf og telur 
þau hafa verið gölluð. Um það höfðu ráðherrar enga vitneskju enda byggir sú niðurstaða á 
rannsóknum nefndarinnar í kjölfar hrunsins.

Hinn 10. september er því lýst yfír af hálfu fuíltrúa Norðurlandanna í stjóm 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að íslensku bankamir glími við mótvind eins og aðrir bankar í 
heiminum en hafí gripið til margháttaðra aðgerða til að verja sig, þ.m.t. aukinnar 
innlánssöfnunar. í gmnninn sé staða þeirra góð. Þessi lýsing er samin í Seðlabankanum og 
lesin yfír í nokkmm ráðuneytum eins og venja var, þ.á m. í forsætisráðuneytinu. Þar segir 
meðal annars í hinni ensku útgáfu:
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„ The current environment in the global markets has proven challenging for many 
financial institutions and the Icelandic banks are no exception. Nevertheless, the three 
major banks showed profits in 2007, which has been sustained fo r  the first half o f  
2008. As recognized by (IMF) sta ff liquidity ratios are high and capital levels are well 
above minimum levels. Aíso, the banks pass liquidity tests as required by the Central 
Bank and their capital ratios remain above required minimums in considerably 
stringent stress tests conducted by the Financial Supervisory Áuthority (FME).

My authorities (þ.e. yflrvöld á Islandi, innsk mitt) concur with the assessment in the 
FSAP report that the main vulnerability in the Icelandic financial system relates to 
access to global international liquidity which has contracted significantly in the past 
year, As underlined by staff the banks have implemented various measures to manage 
their risks and increase market confidence. This inter alia includes diversification o f  
funding resources, extension o f  maturities, enlargement o f  the deposit base, a 
contraction o f  loan books and the selling o f  noncore assets. Due to these measures, 
banks estimated that they have at hand sufficent liquidity to meet their debt obligations 
through early 2009. “

Um líkt leyti kom fram hjá bönkunum að þeir hefðu fjármagnað sig vel fram efíir árinu 2009 
og í Ijösi þess hve afkomutölur þeirra fyrir árið 2008 og fyrri helming áríns 2009, 
endurskoðaðar af virtum alþjóðlegum endurskoðunarfyrirtækjum, litu vel út kom það e.t.v. 
ekki á övart.

Samráðsnefnd þriggja ráðuneyta, Seðlabankans og Fjármálaeftirlitsins um 
fjármálastöðugleika og viðbúnað fundaði 16. september og mat það svo að ástæðulaust væri 
að hún kæmi saman að nýju fyrr en tveimur vikum síðar.

Fjármálaeftirlitið gaf út fréttatilkynningu 18. september, í tilefni af falli Lehman Brothers, þar 
sem fram kom að með hliðsjón af lágu hlutfalli af eiginfjárgrunni teldust áhættur íslensku 
viðskiptabankanna hjá Lehman og skyldum aðilum „...ekki áhyggjuefni fyrir fjármálakerfið á 
íslandi.“

Sjálfur fundaði ég með bankastjórum Landsbankans, Halldórí J. Kristjánssyni og Siguijóni Þ. 
Ámasyni, 3. september. Ég fundaði með Davíð Oddssyni seðlabankastjóra í hádeginu 11. 
september, og aftur 19. september ásamt fjármálaráðherra og ráðuneytisstjóra hans.

Einnig átti ég fund með þremur bankastjórum að morgni 18. september, þeim Halldór J, 
Kristjánssyni frá Landsbanka, Lárusi Welding frá Glitni og Ingólfi Helgasyni forstjóra 
Kaupþings á íslandi sem mætti í forföllum Hreiðars Más Sigurðssonar forstjóra Kaupþings.5

5 Þessa fundar er ekki getið í skýrslu RNA og er það mín sök.
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Ekkert kom þar fram um að yfirvofandi hætta væri á ferðum þótt ekki væri dregið úr því að 
ástandið væri erfitt þegar kæmi að fjáröflun á erlendum mörkuðum. Það kom ekki fram á 
þessum fundi eða með öðrum hætti i samtölum við mig að Glitnir myndi eiga í erfiðleikum 
með að fjármagna afborgun þá sem framundan var 15. október. Þvert á móti var alltaf gefið 
ákveðið til kynna að bankinn myndi ráða við þá greiðslu.

Af þessum sökum taldi ég ekkert því til fyrirstöðu að halda til New York 20. september til að 
sinna skyldustörfum á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Þangað hefði ég að sjáifsögðu 
aldrei farið ef mig hefði órað fyrir því sem framundan var. Sama átti án efa einnig við um 
þáverandi utanríkisráðherra.

Ingimundur Friðriksson fyrrverandi seðlabankastjóri hefur að mínum dómi Öðrum mönnum 
betur greint það ástand sem uppi var í bankaheiminum á íslandi mánuðina fyrir hrunið 2008. 
Hluta þeirrar greiningar má finna í svari hans til RNA dags. 24. feb, 2010 en einnig í erindum 
sem Ingimundur hefur flutt á erlendum vettvangi og sendi með bréfi sínu til RNA.

í bréfi sínu til RNA 24. febrúar 2010 segir Ingimundur Friðriksson meðal annars (undirstrikun 
mín):

„Minna má á að ýmsar stofnanir og greinendur gerðu úttektir á íslensku 
fjármálakerfi 2008. Moody ‘s birti skýrslu snemma árs um burði Islands til þess að 
takast á við bankaáfall Seðtabankinn birti skýrslu sína um Fjármálastöðugleika í lok 
apríl. Sérfrœðingar sœnska seðlabankans komu til Islands í lok apríl ogfóru yflr stöðu 
bankanna og sömdu um hana minnisblað. Þeir komu á ný í fyrri hluta september. Að 
beiðni Seðldbankans komu sérfræðingar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins til Islands í apríl, 
nánast án fyrirvara, reglubundnar viðrœður sérfrœðinga sjóðsins og íslenskra 
stjörnvalda fóru fram í jú n i Að frumkvœði íslenskra stjórnvalda gerðu síðan 
sérfræðingar sjóðsins sérstaka úttekt á íslenska fjármálakerfinu í jún í og jú lí (svo 
kallaða FSAP úttekt -  slíkar úttektir höfðu áður verið gerðar 2000/2001 og 2003 og 
fylgt eftir að hluta, fyrir atbeina Seðlabankans, í árlegum reglulegum heimsóknum 
sérfrœðinga sjóðsins). Sjóðurinn gerði því óvenju ítarlegar úttektir á Islandi vorið og 
sumarið 2008. Skýrslur um þær eru aðgengilegar á heimasíðu sjóðsins. Þótt staða 
íslenskra banka væri talin erfið var í ensri bessara úttekta os skvrslna spáð hruni 
beirra. Atburðir í Bandaríkjunum um miðjan september breyttu öllu. Enginn sá þá 
fyrir. "

Síðar í bréfi Ingimundar segir svo:
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„ Vegna aðstœðna á mörkuðum var sem fyrr segir afar erfltt að afla lausafjár með sölu 
eigna. í  sumarlok 2008 leit þó vel út með mikilvœga eignasölu Glitnis og hún var 
nánast í höfn um miðjan september, vinna var hafin við „ dótturfélagavœðingu “ útibús 
Landsbankans í Bretlandi sem vonir stóðu til að lyki fyrir árslok, stefnt var að hinu 
sama í Hollandi í byrjun árs 2009, vel virtist ganga eftir atvikum í viðrœðum við 
erlenda fjárfesta um kaup á hlutum i a.m.k. tveimur bankanna, sem styrkt hefði 
eigendagrunn þeirra, og í a.m.k. einum bankanna var hafin könnun á því að ftytja 
höfuðstöðvarnar til útlanda. Allt voru þetta afar mikilvœgir þœttir og e f  þeir hefðu 
allir gengið upp kynni þróunin í íslensku bankakerft að hafa orðið önnur en varð. 
Hrun bandaríska bankans Lehman Brothers breytti hins vegar öllu. Afleiðingar þess 
urðu gríðarlega alvarlegar um heim allan. Margir bankar vestan hafs og austan 
riðuðu til falls og var í sumum tiívikum bjargað a f opinberum stjórnvöldum á síðustu 
stundu. “

Hér er tekið saman í stuttu máli hvaða þættir það voru sem íslensk stjómvöld höfðu 
upplýsingar um að viðskiptabankamir þrír væru að vinna að til að greiða úr sínum málum, 
ýmist einir eða í samvinnu við yfirvöld á íslandi. Allt reyndist þetta því miður unnið fyrir gýg, 
eins og Ingimundur lýsir hér skilmerkilega. Hvort þessar aðgerðir hefðu dugað til að forða 
bönkunum frá falli getur enginn fullyrt um en verður að teljast ólíklegt miðað við hvemig 
búið var að veikja þá innan frá. En hefðu þær náð fram að ganga hefðu veigamikil atriði verið 
í höfn af þeim sem ríkisstjóm, Seðlabanki og Fjármálaeftirlit höfðu verið að vinna að allt árið 
og þar með hefði fall bankanna væntanlega frestast og tjónið af því orðið verulega minna.

Það er því i hæsta máta ómaklegt þegar látið er í veðri vaka að ríkisstjómin og ég sérstaklega 
sem forsætísráðherra hafí setið með hendur í skauti og ekki sinnt viðvörunum. Ég mótmæli 
slíkum aðdróttunum harðlega.

2 .

Umræddum samráðshópi forsætis-, viðskipta- og fjármálaráðuneyta, Seðlabanka og 
Fjármálaeftirlits var komið á laggimar í febrúar 2006. RNA fjallar ítarlega um hópinn og 
kemst að þeirri niðurstöðu að verulegir annmarkar hafi verið á starfi hans.

Vafalaust mátti ýmislegt betur fara í störfum þessa hóps enda vom allir sem í honum sátu 
önnum kafnir, hver á sínum vettvangi, eins og bent er á skýrslu RNA. Hópurinn leysti hins 
vegar ekki þá aðila sem að honum stóðu undan lögbundnum verkefnum sínum á sviði 
fjármáiastöðugleika og hópurinn var að sjálfsögðu ekki sjálfstætt stjómvald.
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Ég tel að það sé réttmæt gagnrýni að hópurinn hafi ekki fengið nægilega skýra pólitíska 
leiðsögn. Ráðherrar og yfirmenn stofnana sem áttu fulltrúa í hópnum hefðu átt að funda 
reglulega með hópnum á árinu 2008. Afar ólíklegt er þó að bankahrunið hefði komið fram 
með öðrum hætti ef ég hefði haft meiri afskipti af starfi þessa hóps og t.d. beitt mér fyrir 
fundum ráðherra með hópnum. Mestu skiptir að þær stofnanir sem hlut áttu að máli höfðu 
með sér náið innbyrðis samband þótt það værí ekki alltaf formlega innan vébanda 
samráðshópsins. Allir þeir sem tóku þátt í starfi hópsins voru virkir þátttakendur í 
atburðarásinni árið 2008 á vettvangi sinna ráðuneyta og stofnana og hópurinn var þrátt fyrir 
alit mikilvægur vettvangur samráðs og undirbúnings sem nýttist þegar á hólminn kom í byrjun 
október 2008.

3.

í bréfí sínu til mín 8, febrúar 2010 gerir RNA nokkuð úr því að ekki hafi verið gert mat á 
þeirri áhættu sem íslenska ríkið gæti staðið frammi fyrir vegna hættu á fjármálaáfalíi.
Um það segir í athugasemdabréfi mínu frá 24. febrúar:

„ Margvísleg gögn um þetta mál frá Seðlabanka og Fjármálaeftirliti voru lögð fram á 
vettvangi starfshóps um fjármálastöðugleika og viðbúnað. Upplýsingar um 
efnahagsreikninga bankanna lágu fyrir opinberlega og á vettvangi Seðlábankans og 
þar með hvaða staða kynni iallra versta falli að koma upp, e f  rikissjóður hygðist 
freista þess að taka á sig allar skuldbindingar þeirra. Því hafði þó aldrei verið lýst 
yfir, hvorki a f ríkisstjórn né Seðlabanka, og var talið óhugsandi. En í áhættumati a f  
þessu tagi hefði líka þurft að taka með í reikninginn hvernig verð á eignasafni 
bankanna sveiflaðist eftir aðstæðum. Engin leið var að gera sér einhverja heildarmynd 
a f því “

í bréfí sínu til mín í febrúar spurðist RNA einnig fyrir um mat á getu ríkissjóðs til að styðja 
íjárhagslega við bak fjármálafyrirtækja landsins. Þetta atriði er að sjálfsögðu nátengt hinu 
fyrra. Um þetta segir í bréfi mínu frá 24. febrúar sl.:

„ I  þessu efni var ekki síður mikilvægt að gera sér grein fýrir því hvað óhjákvæmilegt 
og viðráðanlegt væri að ætla rikissjóði að taka á sig a f  skuldbindingum e f  illa færi. 
Getu ríkissjóðs eða bolmagn i þessu efni er ekki hægt að meta a f  nákvæmni m.a. vegna 
þess að tekjustofnum og útgjöldum ríkissjóðs er hægt að breyta á Alþingi til þess að 
skapa aukið svigrúm. Engum tilgangi hefði þjónað að gera slíkt mat til opinberrar 
birtingar. Það hefði getað skapað falskt öryggi og grafið undan bönkunum í stað þess 
að hjálpa þeim. Heildargeta til að styðja við bak fjármálafyrirtækjanna hlaut og að 
fara eftir þvi hvernig gengi að efla gjaldeyrirvarasjóðinn og afla lánalína. En það er
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jafnframt augljóst að sú stefna mín og minna samstarfsmanna um árabil að greiða 
niður skuldir ríkisins jók  getu ríkissjóðs verulega í þessu efní Hins vegar er alkunna 
að engin ríkisstjórn tilkynnir um það fyrir fram hve langt hún myndi treysta sér til að 
ganga i stuðningi við jjármálafyrirtæki Kom það best í Ijós í Bandarikjunum og 
Bretlandi í september og október 2008 þar sem allt virtist spilað a f fingrum fram og 
gengið mun lengra ífjárhagslegum stuðningi en nokkur hefði spáð. Þegar á reyndi hér 
á landi var farið eins varlega í að fella skuldbindingar á ríkissjóð og nokkur kostur 
var. “

Við þetta er ekki Öðru að bæta en því að ég minnist þess ekki að hugmynd um að láta vinna 
áhættumat vegna hættu á hugsanlegu fjármálaáfalli hafi nokkum tíma verið hreyft í mín eyru, 
hvorki af mínum samstarfsmönnum né öðrum aðilum innan stjömarráðsins eða utan. Ljóst er 
einnig að hvað sem slíku mati leið, þá hefði það engin áhrif haft til að koma í veg fyrir hrun 
bankanna.

4.

í skýrslu RNA er fundið að því að stjómvöld hafi ekki beitt „virkum aðgerðum“ til að draga 
úr stærð bankakerfisms, eftir avikum með lagasetningu. Sannleikurinn er sá, eins og t.d. 
kemur fram í skýrslu Kaarlo Jannari 2009, að þetta var skýrt markmið stjómvalda sem þó 
höfðu ekki mörg tæki til að beita í þessu efni. Það var talin besta leiðin að eiga um þetta 
samstarf við bankana sem urðu sjálfir að grípa til nauðsynlegra aðgerða og áttu jafnframt mest 
undir því að vel tækist til. Um þetta atríði er auðvelt að gera ágreining eftir á þegar ljóst er að 
markmiðið náðist ekki í tíma.

Ég minnist þess ekki að neinn aðili hafi lagt til að sett yrðu lög til að knýja bankana til að selja 
eignir eða minnka efnahagsreikning sinn með öðmm hætti. Auðvelt er að ímynda sér hvílíku 
uppnámi frumvarp um slíkt hefði valdið, t.d. á vormánuðum 2008. Ég tel miklar líkur á því að 
slíkt hefði sett bankana á hliðina fyrr en ella. Sést hér enn og aftur í hve þröngri stöðu 
ráðamenn voru meðan unnið var að því að liðsinna bönkunum að komast í gegnum það sem 
taldir vom tímabundnir erfiðleikar. Enn og aftur verður að undirstrika að ekki lá fyrir hvemig 
fjárhagur þeirra hafði verið veiktur innan frá.

I kafla 19.6 í 6. bindi skýrslu RNA em samtöl um þetta efni rakin og kemur þar skýrt fram 
hver stefna ríkisstjómarinnar var í þessu máli.

5 .
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Rannsóknamefnd Alþingis telur mig hafa sýnt vanrækslu þegar kemur að flutningi Icesave 
reikninga Landsbankans úr útibúi í dótturfélag og að ég hafí ekki stuðlað að framgangi þess 
máls með virkri aðkomu ríkisvaldsins. Þessi staðhæfing missir marks af þeim sökum að sá 
hiuti ríkisvaldsins sem forræði hafði yfír málinu, þ.e. viðskiptaráðuneytið og undirstofnun 
þess, Fjármálaeftirlitið, hafði mjög virka aðkomu að málinu, eins og raunar er rakið í skýrslu 
RNA. Mér þykir langt seilst að saka mig um vanrækslu með því að hafa ekki með formlegum 
hætti gripið fram fyrir hendur viðkomandi ráðherra, sem hafði málið á sínu forræði, og farið 
þar með á svig við reglur um verkaskiptingu stjórnarráðsins.

Viðskiptaráðherra skipaði nýjan stjómarformann í FME í febrúar 2008. í skýrslu RNA segir 
um þetta á bls. 309 í 7. bindi:

„Hinn nýi stjörnarformaður hefði litið á það sem helsta verkefnið framundan hjá 
stofnuninni að koma útibúum bankanna erlendis yjir í dótturfélög, Um það hefðu þeir 
átt samtöl á þeim tima, þ.á m. í samskiptum sin á milli vegna starfa sinna. Síðan hefði 
ráðherrann treyst því fram i ágúst 2008 að Fjármálaeftirlitið og Landsbankinn ynnu 
saman að þessu máli “

Ég treysti því að unnið væri af fullum krafti að þessu máli og fylgdist með framgangi þess 
eftir föngum. f tilvitnuðum ummælum Ingimundar Friðrikssonar hér að framan kemur glöggt 
fram hver staða þessa máls var talin vera í septembermánuði 2008. Það er að mínum dómi 
ekki við neinn aðila í íslenska stjómkerfmu að sakast að ekki vannst tími til að koma 
innlánsreikningum Landsbankans yfír í dótturfélög.

Lokaorð

Ég ólst upp við þær hugmyndir að heiðarleiki og dugnaður skiptu hvað mestu við að ná 
góðum árangri í lífínu og hef sjálfur reynt að haga mér í þeim andaí mínum störfum á 
lífsleiðinni.

Ég hef varið mörgum ámm í störf á vettvangi stjómmála og kynnst þar mörgu fólki. En ég hef 
ekki átt því að venjast að mér sé visvítandi sagt ósatt um mikilvæg mál hvað þá að 
málsmetandi ábyrgðarmenn stórra fyrirtækja geri sig seka um slíkt gagnvart forsætisráðherra. 
Slíku hafði ég ekki kynnst fyrr en í aðdraganda bankahrunsins og gerði mér ekki grein fyrir 
því fyrr en eftir á. Erfitt er að þurfa að sætta sig við slíka framkomu.

Rannsóknamefnd Alþingis vann mikið og gott verk á stuttum tíma. Ég tel að hún hafi í öllum 
meginatriðum staðið afar vel að verki en hún er þó að sjálfsögðu ekki yfir gagnrýni hafin.
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Nefndinni verður tíðrætt um svokallað athafnaleysi í umfjöllum sinni um meinta vanrækslu 
ráðherra og embættismanna. Ég leyfi mér að benda á að samkvæmt lögum um ráðherraábyrgð 
kemur refsiábyrgð ráðherra því aðeins til álita að hann hafí látið farast fyrir að framkvæma 
tiltekna athöfn sem gat að sönnu afstýrt fyrirsjáanlegri hættu. Vil ég benda á að ekki virðist 
ýjað að því í skýrslu nefndarinnar að vanrækt hafi verið að grípa til tiltekinna úrræða sem gáfu 
afstýrt þeirri atburðarás sem varð. Verður heldur ekki ráðið hverjar þær aðgerðir hefðu átt að 
vera. Erm í dag greinir menn á um hvort og þá með hvaða hætti afstýra hefði mátt hruni 
íslensku bankanna. í besta falli má halda því fram að maigir samverkandi þættir hefðu þurft 
að koma til og voru fæstir þeirra á færi stjómvalda.

Það er mikilvægt að allir sem um skýrslu RNA fjalla átti sig á því að þær yfirsjónir sem 
nefndin telur sig hafa fundið hjá sjómmála- og embættismönnum, sem reyndu eftir fremsta 
megni að bjarga því sem bjargað varð, eru ekki orsákir bankahrunsins. Hin raunvemlega 
ábyrgð á því liggur ekki hjá þessum aðilum eins og ég nefni í upphafi þessa bréfs.

Virðingarfyllst,

Geir H. Haarde


