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Þingmannanefnd um skýrslu rannsóknamefndar Alþnigiö 
b.t. Atla Gíslasonar formanns 
Alþingi 
150 Reykjavík

Reykjavík, 7. júní 2010

Efni: Aíhugasemdir og upplýsingar varðandi skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis.

í bréfi þingmannanefndar til mín, dags. 18. maí s.l., er mér gefinn kostur á að koma á framfæri 
við nefndina athugasemdum, upplýsingum eða svörum við niðurstöðum skýrslu 
rannsóknamefhdar Alþingis. Segir í bréfínu að sérstaldega sé óskað eftir því að fram komi 
athugasemdir mínar vegna hugsanlegrar vanrœkslu með tilliti til stöðu yðar í ríkisstjörn 
Geirs H  Haarde, vitneskju og upplýsinga sem þér höfðuð undir höndum sbr, einning 
umfjöllun í kafla 21.5”

Vegna þessa er rétt að taka fram að ég geri ekki neinar athugasemdir við niðurstöður skýrslu 
rannsöknamefndar Alþingis. f öllum aðalatriðum tel ég skýrsluna gefa rétta og raunsanna 
mynd af aðdragandanum að falli íslensku bankanna haustið 2008 og draga af atburðarásinni 
réttar ályktanir. f Ijósi þess að skýrslan er gríðarlega viðamikið verk, þar sem dregnar eru 
saman upplýsingar úr fjölmörgum áttum um þróun nokkurra ára, fer hins vegar ekki hjá því að 
einhverjar upplýsingar skolist til sem getur valdið mismunandi sýn á einstaka atburði. Hef ég 
rekið mig á noldcur slík tilvik í skýrslunni og tel ég ástæðu til að gera þingnefndinni grein fyrir 
þeim helstu, en tek jafnframt fram að ekkert þeirra varðar meginniðurstöður skýrslunnar.

Að öðru leyti vísa ég til svars míns til rannsóknamefndar Alþingis og þeirrar niðurstöðu 
nefndarinnar að ég hafl ekki gerst sek um vanrækslu í störfum mínum.

1) Fundir oddvita ríkisst jórnarttokkanna.

Á nokkrum stöðum í skýrslunni er vikið að fundum og samráði formanna stjómarflokkanna 
og því hlutverki sem það var talið gegna í ríkisstjómarsamstarfinu. Segir m.a. að þróunin hafi 
orðið sú með samsteypustjórnum síðustu áratugi að óformlegir fundir og samráð 
formanna rikisstjórnarflokkanna, oddvita ríkisstjórnar á hverjum tíma, hafi fengið aukið vægi 
við stefnumörkun og eiginlega ákvarðanatöku í starfi r ík is s tjó rn a r (21. kafli, bls 260) 
Efiaust á þessi fullyrðing við rök að styðjast og frá síðari árum eru þekkt tilvik þar sem 
oddvitar stjómarflokkanna hafa tveir einir tekið ákvarðanir í mikilvægum málum. Ég fullyrði 
hins vegar að þetta eigi ekki við um stjómarsamstarf Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar og 
samstarf mitt og Geirs H. Haarde. Við tókum aldrei ákvarðanir í málum sem ekki voru á 
okkar málasviði og við mótuðum ekki stefnu framhjá þeim ráðherrum sem fóru með 
viðkomandi mál. Fundir okkar Geirs voru pólitískt samráð, notaðir til að bæta samstarfið milli 
flokkanna og leysa úr ágreiningsmálum milli þeirra sem við fylgdum síðan eftir hvort 
gagnvart sínum flokki. Fundarpunktar sem ég á frá þessum fundum bera þetta glöggt með sér. 
Ef máí lutu að einstökum ráðherrum voru þeir ævinlega kallaðir til þessara samráðsfunda og 
eins áttu þeir sjálfír frumkvæði að því að fá samráðsfund með oddvitum 
ríkisstjómarflokkanna ef þeir töldu sig þurfa á liðsinni eða leiðsögn að halda. Þannig fullyrði 
ég að við höfum bæði lagt áherslu á að starfa í samræmi við þau valdmörk og þá skiptingu 
verka og ábyrgðar sem kveðið er á um í lögum og reglugerð um Stjórnarráð íslands.
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Eins og ég rakti í svari mínu til rarmsóknamefndarinnar þá eru utanríkisráðuneytinu ekki falin 
nein málefni á sviði Qármála eða bankamála og er utanríkisráðherra hvergi skilgreindur til 
neins samstarfs á því sviði. Upplýsingafundimir með stjóm Seðlabankans voru því mikilvægir 
fyrir mig þar sem þeir gáfu mér nokkra innsýn inn í stöðu mála og þá umræðu sem fram för 
hjá þeim aðilum sem fara með skilgreinda ábyrgð á sviði fjármála og bankamála. Eg gerði 
engu að síður ráð fyrir því að þeim upplýsingum sem þama komu fram væri jafnframt komið 
á framfæri við viðkomandi aðila. Ég leit aldrei svo á að þetta væru sérstakir trúnaðarfundir 
enda var aldrei miruist á að ekki mætti segja trúnaðarmönnum flokkanna frá því sem þarna fór 
fram, þó öllum væri auðvitað ljóst að allar upplýsingar um erfiðleika fjármálakerfisins voru 
mjög viðkvæmar. Rannsóknarnefndin spurði mig aldrei að því sérstaklega hvort og þá hvemig 
ég hefði miðlað því sem fram fór á þessum fundum heldur var ég fyrst og fremst spurð út í
fundimi 6. febrúar 2008. Ég tel því rétt að upplýsa þingmannanefndina um að ég ræddi það
sem fram kom á þessum fundum með stjórn Seðlabankans, m.a. á eftirfarandi fundum í 
Samfylkingumii:

• Þingflokksfundur Samfylkingarimiar, 11. febrúar 2008
• Þingflokksfundur Samfylkingarinnar, 14. febrúar 2008
• Fundur með ráðherrum Samfylkingarinnar, 17. mars 2008
• Fundur með viðskiptaráðherra, formanni stjómar Fjármálaeftirlitsins og 

aðalhagfræðingi Seðlabanka íslands, 23. mars 2008
• Fundur með ráðherrum Samfylkingarinnar, 7. apríl 2008
• Fundur með hagráði Samfylkingarinnar, 17. apríl 2008
• Fundur með hagráði Samfylkingarinnar, 18. júní 2008

Ég hef setið undir nokkru ámæli fyrir að hafa ekki boðað viðskiptaráðherra til fundanna í 
forsætisráðuneytinu með stjórn Seðlabankans. Um þetta er það að segja að umræddir fundir 
voru upplýsingafundir boðaðir af forsætisráðherra og það var á hans vaídi og verksviði að 
ákveða hverjir ættu erindi á þá. Ég tók aldrei fram fyrir hendumar á honum, hvorki í þessum 
tilvikum né endranær, og boðaði ekki fölk á fundi í forsætisráðueytinu. Hvað sem því líður þá 
er ljóst, eins og sjá má af ofangreindri upptalningu funda, að ég gerði viðskiptaráðherra, 
öðrum ráðherrum og helstu trúnaðarmönnum Samfylkingarinnar á sviði efnahagsmála 
efnislega grein fyrir því sem ég vissi og kom fram á fundunum með stjóm Seðlabankans. 
Upplýsingagjöf mín var þó þeim annmörkum háð að ég hafði takmarkaðar upplýsingar innan 
úr stjómkerfínu og þurfti í því efni algerlega að reiða mig á stofnanir sem heyrðu undir aðra 
ráðherra sbr. það sem segir hér á eftir um ýmis gögn sem ég hafði enga vitneskju um.

3) Upplýsingum haldið frá mér.

Skömmu áður en ég skilaði inn andmælum mínum til rannsóknamefndar Alþingis varð mér 
kunnugt um að ýmis gögn höfðu verið kynnt og lögð fram í samstarfsnefnd 
forsætisráðuneytis, Qármálaráðuneytis, viðskiptaráðuneytis, Fjármálaeftirlits og Seðlabanka 
sem eðlilegt hefði verið að rötuðu með einhverjum hætti inn í ríkisstjórn og ég hefði verið 
upplýst um sem oddviti annars stjómarflokksins, m.a. á fyrrnefndum upplýsingafundum með 
stjóm Seðlabankans. Mér varð það enn frekar ljóst að mikilvægum upplýsingum hafði verið 
haldið frá mér þegar ég las skýrslu rannsóknarnefhdarinnar. í þessu sambandi vil ég 
sérstaklega nefna eftirfarandi gögn og upplýsingar:

2) Fundir með stjórn Seðlabanka íslands.
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• Skjal Andrews Gracie frá 29. febrúar tekið saman fyrir Seðlabankann. (19. kafli, bls. 
132-133)

• Minnisblað írá Fjármáíaeftirlitinu og Seðlabanka fslands frá 1. apríl: „ Úrrœði 
stjórnvalda gegn óróleika á jjármálamörkuðum” (19. kafli, bls. 150-152)

• Skjal frá Seðlabanka íslands dags. 1. apríl iyMat á kostnaði vegna breyttra skilyrða á 
jjármálamarkaðF. (19. kafli, bls. 152)

• Skýrsla Alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá 14. apríl, send Seðlabankanum og stimpluð sem 
algert trúnaðarmál. (19. kafli, bls. 161-162)

• Skjal sem lagt var fram í samráðshópnum 21. apríl: „Sviðsmynd jjármálaáfáíls” (19. 
kafli, bls. 165-166)

• Vinnuskjal frá Seðlabanka íslands dags. 7. júlí: Aðkallandi ákvarðanataka
stjórnvalda vegna hœttu ájjármálaáfalli” (19. kafli, bls. 189-196)

Þá var mér ekki kunnugt um að bréf hefði borist frá Mervyn King, seðlabanlcastjóra Bretlands, 
dags. 23. apríl, þar sem hann hafnar beiðni Seðlabankans um gjaldeyrisskiptasamning en 
býður fram alla aðstoð sem hann getur veitt til að hjálpa íslendingum að minnka bankakerfið. 
(21. kafli, bls 277) Þá var mér heldur ekki sagt frá bréfi breska flármálaefiirlitsms til 
Landsbankans dags. 15. ágúst um flutning Icesave reikninganna yfir í dótturfélag. (18. kafli, 
bls. 26-27 og 50-51. 21. kafli, bls. 247.)

4) Upplýsingar við stjórnarmyndun.

í tengslum við umfjöllun um stjórnarsáttmálann er fjallaö um öraunhæfar hugmyndir um 
áframhaldandi vöxt bankakerfisins og þar segir m.a: „Rannsóknarnefndin bendir á að þegar 
ríkisstjörnin var mynduð var einungis rúmt ár liðið frá  því að bankarnir höfðu nánast komist í 
þro tr  (Kafli 21, bls. 307) Öllum var Ijóst að íslensku bankamir höfðu fengið á sig harða 
gagnrýni á erlendum mörkuðum árið 2006 m.a. vegna mikillar skuldsetningar, ógagnsæis og 
krosseignatengsla og m.a. þess vegna hækkuðu skuldatryggingaálög mjög verulega. Hins 
vegar var mjög fáum ljóst að bankamir höfðu þá einungis verið hársbreidd frá því að lenda í 
þroti enda var upplýsingum um þetta greinilega haldið í mjög þröngum hópi æðstu stjómenda 
banka og stjömkerfis eins og fram hefur komið í bók Styrmis Gunnarssonar. (Umsátrið bls. 
72-75) Samfylkingin var ekki upplýst um þetta á þeim tíma og heldur ekki í 
stjórnarmyndunarviðræðunum við Sjálfstæðisflokkinn. Hefði okkur þá órað fyrir því að við 
stæðum andspænis fjármálakerfí sem væri á brún hengiflugs hefði samkomulag flokkanna um 
stjórnarsamstarf örugglega verið með öðrum hætti en raunin varð.

í þessu sambandi verður heldur ekki komist hjá því að vísa til þess að fyrst nú, rúmlega einu 
og hálfu ári frá falli bankanna, er myndin að skýrast af því sem átti sér stað innan bankanna og 
leiddi m.a. til falls þeirra, sbr. skýrsla rannsóknamefndarinnar og hinar ýmsu rannsóknir, 
ákærur og stefnur sem settar hafa verið fram á síðustu vikum. Eftir miklar rannsöknir 
fjölmargra aðila liggur nú fyrst fyrir rökstuddur grunur um að stjómendur og eigendur 
bankanna hafi í stórum stíl hagað starfsemi sinni og aðgerðum með sviksamlegum hætti og 
markvisst haldið upplýsingum og gögnum leyndum fyrir eftirlitsaðilum og öðrum 
hlutaðeigandi. Forysta Samfylkingarinnar treysti þeim yfirvöldum og stofnunum sem áttu að 
hafa eftirlit með bankakerfmu, hún treysti upplýsingum þessara aðila og hafði ekki 
hugmyndaflug né forsendur, hvorki við stjómarmyndun né síðar, til að láta sér detta í hug að 
íslenskt fjármálakerfi væri rekið með þeim hætti sem nú virðist raunin.
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5) Niðurlag

Hér að ofan hef ég rakið nokkur atriði úr skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis sem ég gerí 
athugasemdir við þar sem ég tel þau ekki gefa fyllilega rétta mynd af því sem fram fór. Fleiri 
minniháttar atriði mælti nefna hér en þar sem þau breyta engu um helstu ályktanir sem 
dregnar verða af skýrslunni læt ég það liggja á milli hluta.

Eins og áður heíur komið fram geri ég engar athugasemdir við megin niðurstöðumar í skýrslu 
rannsóknamefndarirmar og hvað sjálfa mig varðar hlýt ég að gleðjast yfir því að nefndin skuli 
hafa komist að þeirri niðurstöðu að ég hafí ekki gerst sek um vanrækslu í starfí. Ég lít ekki á 
þessa niðurstöðu sem léttvægt formsatriði enda hvílir hún á þeirri grundvallarhugsun í 
lýðræðislegri stjórnskipan að verkaskipting sé skýr? formleg ábyrgð vel skilgreind og þeir sem 
gegna embættum þekki þau valdmörk sem um þau gilda. í störfum mínum hef ég lagt mig 
fram um að fyígja þessu og ég er mjög ákveðið þeirrar skoðunar að sem utanríkisráðherra í 
ríkisstjórn Geirs Haarde hafl ég hvorki með athöfnum mínum né athafnaleysi átt þátt í hruni 
fjármálakerfisins né heldur hefði ég getað komið í veg fyrir fall þess. Sem utanríkisráðherra 
og formaður Samfylkingarinnar hafði ég ekki forræði innan stjórnarráðsins á málum sem 
tengjast fjármálakerfmu eða hagstjóminni eins og lesa má um í svari mínu til 
rannsóknamefndar Alþingis.

Frá því ég skrifaði andmæli mín hefur að auki margt skýrst sem mér var ekki ljóst á þeim 
tíma. Eftir því sem mál em krufm betur kemur æ betur í Ijós að fjármálakerfið var ekki aðeins 
ósjálfbært heldur hafa komið fram sterkar vísbendingar um að eigendur og stjórnendur 
bankanna hafi með framferði sínu gerst sekir um alvarleg brot sem virðast hafa farið framhjá 
öllum þeim sem áttu að hafa eftirlit með síarfseminni. Þegar mál em skoðuð í því Ijósi verður 
heldur ankannalegt að telja að ég hafi haft einhverja þá vitneskju eða afl sem þurfti til að forða 
fjármálakerfinu frá falli.

Virðingarfyllst? 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

Fylgiskjal: Svar ISG til rannsóknamefndar Alþingis dags. 24. feb. 2010 ,ásamt fylgiskjölum.





Fimdur í viðskiptaráðuneytinu 15.01*2008 með Jóni Sigurðssyni formanni stjórnar 
FME, viðskiptaráðherra og aðstoðarmanni hans.

Rætt uin evruskráningu fyrirtækja. Fram kom að aðild Seðlabankans að ferlinu væri sérstök 
þar sem ekki væri lagastoð fyrir því heldur byggði hún á reglugerðarákvæði sem gengi lengra 
en lðgin. í reglugerðinni írá í fyrra sé skiyrðið um að ein erlend mynt verði að vera afgerandi 
en það sé þrengíng og ekki í anda laganna. Talað um að Straumur-Burðarás hafi fengið 
heimildina til evruskráningar svo spurnmgin wnjafnræði hljóti að vakna í tilviki Kaupþings.
Fram korri að það væru mjög slæm áhrif af deilu stærsta banka landsins og Seðlabankans.

Rætt um kaup Kaupþings á NIBC og um hlutverk og möguleika Fjármálaeftirlitsins til að hafa 
áhrif á kaupin. Sammála um að þau kaup séu Kaupþingi og ísiensku fjármálakerfi ofviða. Ef 
Kaupþing fer illa fer Exista líka. Gætu sent gult spjald sem gerði Kaupþingi kleift að fara út úr 
kaupunum með frjálsum samningum. Jón Sigurðsson mun skoða hvað hann getur gert sem 
formaður stjómar FME.

Talað um að menn séu ailtaf að lána sjálfiim sér — of mikil vensi á lánamarkaði og það þyríti 
að skerpa regluverkið þannig að fyrir lægi hveijir eru raunverulegir eigendur hlutafjár.

Fram kom að bankamir væru stefkir fyrir og verði með skikkanlega ávöxtun eigin fjár -  15- 
20% x stað 30-40% áður. Gætu komið upp vandamál hjá sparisjöðunum. Með eignir á of fáum 
stöðum. Of mikil áhætta. Bankamir eiga að geta staðið af sér óveður. Eigin eign bankanna í 
hlutabréfiim á ísl. markaðnum minni en ætla mætti og þ.a.l. áhrif verðfalls minni.
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Fundur með fuHírúum fjármálafyrirtækja í Ráðherrabústaðnum 7. eða 8. febrúar 2008.

Af hálfu ríkisstjómariunar sátu fundinn eftir því sem mig minnir auk mín, forsætisráðherra, 
fjánnálaráðhérra og viðskiptaráðherra. Hugsaníega einhveijir fleiri s.s. ráðuneytisstjórar.

Fundurinn var haldinn að frumkvæði ríkLSstjómarinnar til að heyra hvernig fj ármálafyrirtækin 
mætu sína eigin stöðu og möguleikana til að standast áhlaup vogimarsjóða eða annarra.

Hreiðar Már: Vónbrigði áð ékki var tiikynnt um vaxtalækkun á síðasta vaxtaákvörðunardegi. 
Hefði styrkt stöðu skuldsettra fyrirtækja. Varðandi banicana sagði hann það viðhorf ríkjandi að 
þeir hafí lánað svo mikið til fyrirtækja á ísienska verðbréfamarkaði að það gæti skapað þeim 
erfiðleika vegna mikilla tengsla.

Halídór Kiistjánsson: Ræddi um stærð seðlabankans andspænis bankakerfmii; Þetta skapaði 
vandamál. Um aðgerðir gegn þessu sagði hann mikilvægt að draga úr vexti bankakerfisins og 
sagði að bankamir væru að því. Landsbankinn væri t.d. að styrkja Iausafjárstöðu sína en hun 
væri vandamálið því eiginfjárstaðan værí sterk. Önnur aðgerð væri að styrkja 
gjaldeyrisforðann. Sagði hann heildarskuldir kerfísbanlcanna þriggja, sem þeir þyrfiu að 
standa skil á á næstu 2 árum, vera 16 milljarða evra. Á næstu 5 ámm kæmu hins vegar 36 
milljarðar evra til greiðslu. Sagði hann nauðsynegt að styrkja gjaldeyrisfórðann verulega.
Hann þyrfti að vera 5-10 milljarðar kr. Sagði hins vegar að það borgaði sig ekki að ræða það 
mikið og meta þyrfti tímasetningar. Mikilvægt að fara róiega af stað.

Guðmundur Hauksson: Sagði að vandamálin væru tvö. Annars vegar erlent en aðgangur að 
lánsfé værí mjög þröngur og vaxtaálagið mikið. Sagði að rússneskrí bankar væru að fá betri 
kjör þó þeir séu með verra lánshæfismat. Hitt vandamálið væri íbúðalánasjóður en bankarnir 
væru að glírna við samkeppni sem er með ríkisábyrgð.

Sigurjón Árnason: Bankamir of stórir fyrir íslenskt samfélag. Heimurinn þarf að skynja að 
fjánnálalcerfið hafi bakstuðning hjá ríldsvaldinu, Sagði að þetta væri ekki hreinn 
upplýsingavandi heldur raunverulegur hlutfallsvandi. Talaði um að styrkja lífeyriskerfið en 
það þyrfti að fara lágt. Allt sem gert er í dag spyrst út og því verða allir að tala varlega og fara 
varlega. Má túllca á neikvæðan hátt ef farið er í sértækar aðgerðir vegna fjármálakerfisins.

Tryggvi Þór: Verulegur lausaíjárskotur vegna óvissu um nánustu framtíð. Sagði að 
vantraustið á íslenskum aðilum væri algert og peningamarkaðurinn frosinn. Sagði það 
spurningu hvemig ríldð kæmi að því. Lífeyrissjóðunum væri bannað í dag að skipta á 
pappírum eii ef því yrði breytt myndi lausafé aukast. Hugsanlega þyrfti að stækka grunninn og 
bæta við bíiapappímm. Bankamir gætu líka skipt á pappímm og þannig myndi kerfisáhættan 
minnka.

Halldór Kxistjánsson: Breyta þaif verðlagningu hjá íbúðaiánasjóði strax. Það hefur áhrif á 
vaxtastig Seðlabankans.

Hreiðar Már: Hækka þarf ríkisábyrgðargjaldið hjá íbúðalánasjóði. Bamia að hafa misræmi 
milli eigna og skulda hjá sjóðum. Spurði hvernig samkeppnisyfirvöld tækju á því ef bankar 
sameinuðust.

Lárus: Lagði áherslu á aulaia verðbréfaútgáfu ríkissjóðs.
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Sigurjón: Tvíþættar aðgerðir. Það sem hægt er að gera á skömimxm tima og svo Iangtímavandi 
sem er erfiðari viðfangs og fer ekki frá okkur sem er stærð bankakerfisms. Lagði áliersiu á 
samstarf við erlenda seðlabanka.



Viáauld ] 1 - Ingjbjörg Sólrún Gísladóttir R A N N S jÍK ^^W E F N D  ALÞINGÍS

\ _ y

Þingflokksfundur 11. febrúar 2008 -  úr fundargerð 

Efnahags- og kjaramál

ISG: Ríkisstjórnin mun koma meö útspil vegna stöðunnar í efnahagsmálum í vikunnt.
Staðan á fjármálamörkuðum eralvarlegvegna ástandsins á alþjóðlegum mörkuðum og 
skuldsetningar íslensku bankanna. Við þurfum að senda út þau skilaboð að við getum ráðið 
við vandann. Bankarnír munu standa af sér a.m.k. næstu 9 mánuði en spurningtn er hvað rfkið 
getur gert hafi markaðir ekki opnast þá. Því þarf að svara.
Moody's mat stöðu ríkisins neikvæða og iausnir á því gætu verið aukið aðhald og að 
íbúðalánasjóður starfi í samræmí við stefnu Seðlabankans. Nýtt mat er væntanlegt þar sem 
lánshæfísmat ríkis og banka lækkar enn frekar.
Samtök fjármálafyrirtækja hafa sent ISG og GHH tillögur -  etns konar bænaskjal.

Jón ÞórSturiuson aðstoðarmaðurviðskiptaráðherra og Bolli Þór Bollason ráðuneytisstjóri 
voru settir j að skoða tausnir og hugmyndir þeirra eru t.d.:
-  draga til baka reglugerð fjármálaráðherra um gjaldeyri og Seðlabanka -  gæti verið sterkur 
leikur
- fjármögnun og skráníng hlutafjár í erlendri mynt auðvelduð 
-styrkja Tryggingasjóð innistæðueigenda
-auka gjaldeyrisforða með lántöku (ekki hagstætt núna -g e r t  síðar er aðstæður batna)
~ ríkið fari með bönkunum í kynningu erlendis á íslenskri fjármálastarfsemi

Þingflokksfundur 18. febrúar 2008 -  úr fundargerð 

Staðan á lausafjarmörkuðum

ISG: Stöðuna á fjármálamörkuðum þarf að taka alvarlega og menn þurfa að passa sig á að tala ekki
óvarlega því slíkt tal getur verið skaðlegt berist það út. Aðiiar á markaðt vilja helst ekki að 
talað sé hátt um þessi mál. Það þarf að styrkja gjaldeyrisforða og lausafjárstöðu en 
hagstæðara að gera það án þess að mikið beri á. Það er Itka mikilvægt að kynna styrkleikana, 
sterka stöðu ríkissjóðs og góða eiginfjárstöðu bankanna án þess þó að gera of mikið úr því.
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Fundur með Geir 18. eða 19. aprfl.

Óskaði eílir þessum fiindi í kjölfar aðalfundar Samtaka atvinnulífsins.

Lýsti vonbrigðum með ræðuna á íUndinum því þar hefðí hann lokað öllum glufum varðandi 
ESB. Það væri ekkert í stjómarsáttmálanum þess efnis.

1) Ræddi efnahagsmálin og mikilvægi þess að það væri annars vegar hugað að 
björgunaraðgerðum og hins vegar framtíðarsýn.

2) Talaði um krísunefhdina á vegum forsætisráðuneytis og mikilvægi þess að fá tillögur frá 
hetmi.

3) Úttekt á peningastefhunni. Þyrfti að ákveða hver ætti að gera það.

4) Ræddi núning milli flokka.

5) Eftirlaunamálið.

6) 25 þús. kallinn til eftirlaunaþega.

7) Heilbrigðismálin og verkaskipting ráðuneyta,

8) Samráðsnefhdin við aðila vinnumarkaðarins. Mikilvægt að formalisera samstarfið.

9) Mál Bjöms Bjamasonar. Uppsögn öryggisgæslu 30. apríl í stað 31. des.

10) Mannréttindanefhd SÞ, álitið og framhaíd þess máls.
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- IngibjÖrg Sólrún Gislacióttir

Fundur með Geir 8. júlí 2008.

- Hjúkrimarrými

- Framfærsluviðmið aldraðra

- Virkjanir/umhverfismál -  fimdur með ráðherrum.

Ráðherraneftxd um aðgerðir til að draga úr notkun á bensín/olíu og hvetja til spamaðar 
í orku.

- Nefod um aðgerðir í efnahagsmálum -  vísra manna nefhd. Greining á stöðu + aðgerðir 
til lengri og skemmri tíma.

- Fundur mðe ráðgjöfum um endurskipulaningu í heilbrigðisþjónustu -  
kostnaðargreining.

Grænland/V estfirðir.

Fjárlagavinna -  framhald.

Samráð í vamar- og öryggismáluna.

- Eftirlaunamálið. Þurfum að hittast í byqun águst út af því og vamarmálunum.

- Nefiid um endurskoðun fískveiðistjómunarkerfis. Geir ræðir við EKG.

Heimsókn Moussa 18.-19. sept og forseta Uganda 17. sept.

Ath. Vamarmálin fyrir fund með formönnunum.

R/VNNSDKNARNEF
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LNEFND ALÞINGIS

15. júlí 2008

a lcrossr

Að morgu leyti éru aðstæður í íslensku efnahagslífi sérstalcar um þessar mundír. Leggjast þar á 

eitt neilcvæðar horfur í innra og ytra efnahagsumhverfi. Enn er vxð að gííma eftirköstin af 

uppgangí þensluáranna 2003 tíl 2007, sem einkenndíst af mikilli skuldasöfnun og innflutningi 

vinnuafls. Nú er Ijöst að verðbólur mynduðust á fíestum éignaverðsmörkuðum, einkum 

hlutabréfa- og fasteignamarkaði. Einnig var gengi krónunnar afar hátt slcráð í sögulegu 

samhengi. Allar þessar bölur hafa sprungíð og hjaðnað verulega síðastliðið ár.

Eftir stendur mjög há verðbólga og gríðarlega hátt vaxtastig sem reynir veralega á þolmörk 

fyrírtækja sem mörg hver bua við bága eiginfjárstöðu og heimila. Enn virðist langt í land í 

baíáttunni við verðbólguna og áætlar Seðlabanlci Ísíands að vaxtalækkunarferli heíjist eklci fyrr 

en um mitt næsta árs og að vextir muni haldast háir fram á þamæsta ár (2010).

Á sama tíma má glögg greina vísbendingar um hraðan viðsnúning í efhahagshorfum og engum 

eða jafnvel neilcvæður hagvexti er spáð næstu tvö ár. Mestum samdrættx er spáð í fjárfestingu 

og einkaneyslu, en aukning útfiutningstekna og minnkandi innflutningur dregur eitthvað úr 

áhrifunum.

Ljóst má vera að það fyrirkomulag sem nú er við líði í hagstjórn hefur ekki megnað að lægja 

öldur í efnahagslegu tilliti.

Ðökkar horfíur

Dökkar éfnahagshorfur stafa ekki síst a f neikvæðum ytri aðstæðum. Annars végar þeirri 

víðtæku lausafjárþurrð og áhættufælni fjárfesta um allan heim og hins vegar hækkun verðs á 

nokkrum helstu hrávörumörlcuðum. Saman leggjast þessir þættir þungt á efhahag margra ríkja 

og munu án efa draga úr hagvexti víða um heim með tilheyrandi áhrifum hér á landi.

Horfur fýrir fjármálageirann eru sérstaldega tvísýnar. Áðurnefhdir ytri þættir, mikil 

skuldsetning íslenskra fyrirtælcja og óvissa um aðgang íslenskra banka að lánveitanda til
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þrautarvara í erlendri mynt hefur leitt til þess að mjög hefur dregíð úr trausti á íslenska 

fjármálakerfið, sem meðal annars lýsir sér í háu skuldatryggingarálagi.

Sérstakar aðstæður kalla á sérstakar úrlausnir

A f þessum sökum er hagstjórn næstu missera og ára sérstaldega vandasöm og krefst meiri 

yíirlegu en ölíu jafha, enda í mörgum tilvikum um stórar og erfiðar álcvarðanir að ræða sem 

munu hafa áhrif til framtíðar. Af mildlvægum álitaefhum má nefna aðgerðir tii að efla 

samkeppnishæfhi til lengri og skemmri tíma, aðgerðir til að styrkja umhverfi fjármálastofnanna 

svo sem er varðar lausafé, leiðir til að draga úr skuldsetningu innlendra aðila og 

framtíðarfyrirkomulag í hagstjórn.

Á sviði hagstjórnar er víða pottur brotinn og brýnt að taka margendurtekna gagnrýni erlendra 

greiningaraðila og alþjóðastofhanna alvarlega. Svo sem, um skort á samræmingu á milli 

fjármála- og peningamálastefhu og samhæfingu hagstjórnar almennt, vantraust gagnvart 

seðlabankans (verðskuldað eður ei) og útgjaldaþenslu í fjármálum hins opinbera.

Framtíðarfyrirkomulag í gengismálum er án efa mikitvægasta úrlausnarefnið um þessar 

mundir. Mildl vaxtamunur er viðvarandi á milli íslands og stærri myntsvæði og 

verðbólguvæntingar eru viðvarandi háar hér. Þetta endurspeglar skýrt þá vantrú sem ríkir á 

krónunni í alþjóðlegum viðskiptum. Umfjöllun um framtíðarmynt er þó ekkí hægt áð taka úr 

samhengi við efnahagsmál almennt horfur um fjármáíastöðugleika.

Xil að jeggja heildstæð drög að efhahagsaðgerðum og skipulagsbrevtingum á sviði 

efoahagsmála er lagt er tj_I að settur verði á fót fámennur hópur reyndra sérfræðinga. sem móti 

tiliögur að úrbótum i lcvrrþey og leggi siðan tillögur sínar fyrir ríkisstiómina innan slcamms 

tima. Við úrvinnslu tillagnanna verði haft náið samráð við aðila vinnumarkaðir og fleiri eftir 

atvikum.
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Umfjöllun um íslenska íjármálageirann — hlutverk utanríkisþjónustumiar (drög)

- föstudaginn 22. febrúar 2008 -

08.30 Ávarp Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, utanríkisráðherra 
Allír á árarnar

08.45 Þorsteinn Þorgeirsson, skrifstofustjóri í fjármálaráðuneytinu 
íslenskt efnahagslíf -  staða og horfur

09.15 Guðj ón Rúnarsson, framkvæmdastjóri samtaka fj ármálafyrirtækja (SFF)
Islenski fjármálageirinn ~~ styrkleikar/veikleikar

09.45 Jónas Fr. Jónsson, forstjóri Fjármálaeftirlitsins 
Staða íslenskra fjármálafyrirtœkja -  starfssyið FME

10.15 Kaffihlé

10.30 Bj öm Richard Johansen, forstöðumaður kynningarmála Glitni s 
Greining á erlendri umfjöllun -  hvernig á að bregðast við?

11.00 Bolli Bollason, ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytisins 
Hlutverk forsœtisráðuneytisins

11.15 Martin Eyjólfsson, sviðsstjóri viðskiptasviðs utanrikisráðuneytisins 
Aðkoma utanríkisráðuneytisins — skipulag og samráð

11.30 Hringborðsumræður
Nœstu skref - Hvað má lœra a f fyrri reynslu (“mini crisis 2006”)

Halla Tómasdóttir, Auður Capitaí 
Pétur Óskarsson, Exista 
Jónas Sigurgeirsson, Kaupþing 
Tinna Molphy, Landsbankinn
Urður Gunnarsdóttir, jQölmiðlafulltrúi utanríkisráðuneytsisins 
Þórður Friðjónsson, ICauphöllin

12.30 Hádegisverður

13.30 Vinnufundur -  innri fundur utanríkisráðuneytisins (með gestum)
Greining umfjöllunar í umdæmisríkjum
Hlutverk ráðuneytisins 
Hlutverk sendiráða 
Verkfœrakassi ( “Toolbox ”)
Tillögur að vinnuskipulagi

Grétar Már Sigurðsson, ráöuneytsstjóri, stýrir umrœðum

16.00 Lok sendiherrastefnu



Fundur með Geir 14. sept.

Bjöm Bjamason -  ummæli

- Eftirlaunamálið

- Efhahagsmál/gengismál/vinnumarkaðsmál. Ræddum málin ut frá minnisbl. frá 
Tryggva l>ór dags. 14. sept

- Landsvirkjun

- ímyndarmálin

~ Sjúkratryggingastofhun
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