
Þmgmannanefhd 
um skýrsiu rannsóknamefhdar 
- Alþm. Atli Gíslason Kópavogi, 20. maí 2010
Alþingi

Ég þakka þmgmannanefhdinm fyrir tækifærið til að bregðast við atriðum sem snerta ráðherrastörf mín í 
skýrslu rannsóknamefodar Alþingis. Hlutur minn og meðábyrgð eru greinanleg.

1.
Hér er fylgt „ágripi um meginmðurstöður" í 1. bindi á 32. bls.

Rannsóknamefhdin ályktar að í síðasta lagi á árinu 2006 hefði verið unnt að grípa til aðgerða í 
málefhum fj ármálakerfisins án þess að þær ieiddu til virðislækkunar. Reyndar hafði þensla þá þegar ríkt 
um hríð, þannig að einnig hefði mátt vænta virðislækkunar við aðgerðir jafiivel fyrr.

Rannsóknamefiidin heldur því ekki fram að rnerm hafí á árinu 2006 getað séð fyrir atburði áranna 
2007 og 2008. Á árinu 2006 miðuðu menn víð hagspár og áætlanir sem gerðu ráð fýrir umskíptum á árinu 
2008, einkum vegna verkloka við Kárahnjúkavirkjun. Menn gerðu ráð íyrir að unnt yrði að ná „lendingu" 
í efnahags- og peningamálum.

Rannsóknamefiidin heldur því ekki fram að ekkert hafi gerst síðar er úrsíitaáhrif hafði á þá 
atburði sem mestu varða á árunum 2007 og 2008. Ýmislegt bendir til að úrsíit hafí ráðist síðar.

Ríkisstjómin gekkst fyrir hjöðnunaraðgerðum haustið 2006. Á grundvelli þeirra var 
virðisaukaskattur lækkaður snemmárs 2007. Ekki varð framhald á þessari hjöðnunarstefiiu síðar á árinu.

2.
Hér er vikið að umfjöllun í 5. bindi á 227.-228. bls.

Viðhorf mitt var að skoða bæri allar aðstæður „Icesave" í heild, þar á meðal álitaefnið hvort þessi 
starfsemi yrði áfram í útibúi eða færð í dótturfélag. Ég sannfærðist um að skynsamlegt væri að nefnd um 
málið yrði skipuð að Alþingiskosningum loknum.

Upplýsingar frá Fjármálaeftiriitinu um „Icesave" á þessum tíma gáfu ekki til kynna brýna 
nauðsyn aðgerða. í reynd var ráðherra alveg háður upplýsingum frá Fjármálaeftirlitinu.

3.
Hér er vikið að umfjöllun í 6. bindi á 80. bls.

Viðskiptabankamir réðu algerlega úrslitum um framvindu mála á íbúðalánamarkaði. Þegar 
aðstæður breyttust í efhahagsmálum þótti ekki einsýnt að aðeins yrði samdráttur í fyrirgreiðslu 
íbúðalánasjóðs uns stefiia yrði mótuð að kosningum loknum.

Ég vænti þess að ég eigi leiðréttingu orða minna, m.a. ef vangá í lestri mínum ásannast.
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