
TRÚNAÐARMÁL
Erindi m  Þ ^  3I<?̂

komudagur 13 ? . 2 oío

13. júlí 2010
SÍ-64768

Þingmannanefnd skv. lögum nr. 142/2008
Atli Gíslason, formaður
Alþingi
150 Reykjavík

Efni: Beiðni um gögn

Með bréfí dags. 25. júní s.l. óskaði sérstök þingmannanefnd sem fjallar 
um og tekur afstöðu til skýrslu rannsóknamefndar Alþingis eftir 
eftirfarandi gögnum:

1. Minnisblaði Ingimundar Friðrikssonar af fundi forsætisráðherra 
með bankastjóm Seðlabankans, dagsettu 18. mars 2008.

2. Minnisblaði Ingimundar Friðrikssonar af fundi 
seðlabankastjóra með félagsmálaráðherra, dagsettu 8. apríl 
2008.

3. Drögum að fundargerð af fundi bankastjómar Seðlabankans 
með ráðuneytisstj órum forsætisráðuneytis og 
fjármálaráðuneytis, dagsettum 4. júlí 2008.

4. Minnisblaði Seðlabankans til ráðuneytisstjóra 
5 ármálaráðuneytisins, dagsettu 7. ágúst 2008.

Skjöl sem óskað er eftir í lið 1. og 2, eru ekki tiL Hins vegar er til 
minnisblað dags. 23. janúar 2009 sem er listi yfír fundi með ráðherrum 
og þingnefndum Alþingis skráðir í dagbók Ingimundar Friðrikssonar 
árin 2007 og 2008. Misskilnings virðist gæta hjá nefndinni að sérstök 
minnisblöð séu til af þeim fundum sem getið er um í lið 1. og 2. í 
beiðninni. f rannsóknarskýrslu Alþingis í 6. bindi, 19. kafla, bls, 143 
segir: „ / minnisblaði Ingimundar Friðrikssonar er getió fundar 18. 
mars 2008 sem bankastjórn Seðlabankans mun hafa átt með Geir H. 
Haarde. “ í neðanmálsgrein er síðan vísað til minnisblaðsins dags. 23. 
janúar 2009 sem fylgir bréfí þessu, þ.e. listi yfír fundi sem Ingimundur 
skráði í dagbók sína. Síðan segir á bls. 143 í rannsóknarskýrslunni að 
rannsóknamefnd Alþingis hafí ekki undir höndum frekari upplýsingar 
um fundinn. Sama er upp á teningnum með minnisblað sem óskað er 
eftir í lið 2. í beiðni þingmannanefndarinnar. í 6. bindi 
rannsóknarskýrslu Alþingis, 19. kafla, bls. 157 segir:
„ Rannsóknarnefnd Alþingis hefur undir höndum minnisblað 
Ingimundar Friðrikssonar þar sem greint er frá  fundi hans með 
Jóhönnu Sigurðardóttur, félagsmálaráðherra. “ I neðanmálsgrein er
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S E Ð L A B A N K l  Í S L A N D S

síðan vísað til minnisblaðsins dags. 23. janúar 2009. í skýrslutöku fyrir 
ramisóknamefnd Alþingis lýsir Jóhanna Sigurðardóttir síðan fundinum 
en ekki er til ritað minnisblað Ingimundar Friðrikssonar um ftmdinn.

Auk áðurnefnds minnisblaðs dagsett 23. janúar 2009 eru skjöl 3. og 4. 
liðar einnig meðfylgjandi.

Vegna anna og sumarleyfa tókst því miður ekki að taka umrædd gögn 
saman fyrir 10. júlí sl. eins og óskað var efíir, sbr. tölvupóst til 
formanns þingmannanefndarinnar, dags. 9. júlí sl.

VirðingarfyUst, 
SEÐLABANKIÍSLANDS



Fundarpunktar

Fundur bankastjórnar með Bolla og Baldri
4. júlí2008,kl. 11.10

Fundinn sátu: Davíð Oddsson, Ingimundur Friðriksson, Biríkur 
Guðnason, Tryggvi Pálsson, Jónas Fr. Jónsson, Bolli Þór Bollason og 
Baldux Guðlaugsson.

Davíð fór yfir skilaboð bankastjóra Lux. Hann hafði áður sagt við DO í 
Lux. að bankarnir væru í raun komnir á hausinn. Nýjar reglur kynntar í 
okt./nóv. og í gildi í des. Telur að lántökukostnaður ríkisins muni 
versna og skiptasamningar norrænna seðlabanka verði ekki virkir. Hef 
á tilfinningunni að samstaða sé orðin hjá ECB og noirænu 
seðlabönkunum að betra sé að setja íslensku bankana á hausinn en að 
þeir valdi skaða hjá ECB í innlánstryggingarkerfi Evrópu. Þið hittið 
Luxemburgarana á eftir og hi'einskilin umræða er best.

IF: Bankarnir telja sig hafa verið að vinna með Seðlabanka Lux.

BG: Búið að birta eítthvað?

DO: Governing Council ECB tekur ákvörðun en hættulegt þegar 
fréttist. Ákvörðun gæti haft áhrif á ca. 50 ma. af 1 trilljón hjá ECB.

IF: f slensku bankarnir þurfa að trappa sig niður.

DO: Nefni líka að ríkið þurfi að taka lánið sitt. Bersýnilega fyrirmæli 
um að þrengja að okkur af því bankarnir hafa stigið á tær. BB og BG 
hitta Luxemborgarana ki. 11.30 að IF og fulltrúa FME.

BG: Skriflega frá Lux þann 29. júní til bankanna.

IF: Hafa engar reglur brotið en “spirit”.

JFJ: Sleginn, hafa ekki brotið reglur.

DO: Sagði einn bankann (Glitni) hafa aðeins 6 mánuði.
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19. KAFLI -  AÐGHRÐIR OG VIÐBRÖGÐ S'5'JÓRNVAI..DA ...

R AM NSÖ KN A RNEFND A L M N tí  IS

og Sir John Gieve, aðstoðarbankastjóra og yfirmanni íjármálasviðs Seðlabanka 
Bretlands, fyrir þremur vikum. Vonast sé til að sú umleitan skili árangri en 
fyrstu viðbrögð veki hóflega bjartsýni. Í þriðja lagi hafi Moody’s nefnt eflingu 
lausaíjárstýringar og eftirlits. Síðar í drögunum segir að upplýst hafi verið að 
Fjármálaeftírlitið sé með leíðbeinandi reglur í undirbúningi þar að lútandi. 
Því næst segir aðTryggvi Pálsson hafi farið yfir niðurstöður Andrews Gracie, 
ráðgjafa frá Crisis Management Analytics, sem Seðlabankinn hafi fengið til 
aðstoðar við sig. Andrew hafi skilað áliti sínu, dags. 29. febrúar 2008, með 
tillögu um aðgerðaáætíun fyrir stjórnvöid til að draga úr hættu á fjármála- 
áfalli. Einnig segir aðTryggvi Pálsson hafi dreift skýrslu um tillögur breskra 
yfirvalda um úrbætur í viðtagamálum, Fram kemur að nánari umrseða hafi 
síðan farið fram um moguleika á sameíningu íjármálafyrirtsekja og breytingu 
á útibúum bankanna erlendis í dótturfélög. Loks segir að Bolli Þór BoIIason, 
ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytisins, hafi ákveðið að hópurinn slcyldi funda 
eftir eina viku. Fyrir þann tíma skyldi Seðlabankinn og FjármáÍaeftirlitið taka 
saman „yfirlit um mögulegar aðgerðir og kostnað". Síðan þyrftí að ákveða 
hvaða ákvörðunum væri hægt að koma á framfæri opinberlega.

Við skýrslutöku fyrir rannsóknarnefnd Alþingis var Baídur Guðlaugsson 
spurður að því hvernig menn hefðu tekið þeim viðvörunarorðum Tryggva 
Pálssonar á fundi samráðshópsins 18. mars 2008 að lausaíjárvandinn væri 
meira knýjandi en áður hefði verið talið. Svar Baldurs hljóðaði svo: „Sko, 
auðvitað má segja, voru menn að reyna bara að átta sig á því livað væri að 
ske, en ég held ekki sko að menn hafi á þessum tíma svona talið að við værum 
komnir í einhverja þarna læsta stöðu. Enda gerist það enn og aftur, svo maður 
bara skauti nú yfír, að einhverju nokkru seinna er svona aftur farið að birta til.
[... ] þá gerist það þarna um vorið að þá eru menn aftur, virðast vera komnir 
í meira jafnvægi og svona á lygnari sjó.“i2+

9.Jvndur starfshóps Secttabanka Islands am viSbrögS vicf iausajjárvanda
18. mars 2008
Starfshópur Seðlabankans um viðbrogð við lausafjárvanda fundaði 18. mars 
2008. I fundargerð kemur fram að Tryggvi Pálsson hafi sagt frá fundi samráðs- 
hóps þnggja ráðuneyta, Fjármálaeftirlitsins og Seðlabankans sem átt hefði sér 
stað fyrr sama dag. A þeim fundi hafi verið farið yfir stöðuna almennt á fjár- 
málamörkuðum, Segir aðTryggvi Pálsson hafi farið yfir tillögur Andrews Gracie 
á umræddum fundi og að samþykkt hafi verið að fara að hans ráðum varðandi 
næstu skref. Samráðshópurinn myndi síðan hittast aftur eftir viku. Því næst er 
vikið að fundarefni starfshóps um viðbrögð við lausaQárvanda. I fundargerðinni 
kemur fram aðTryggvi Pálsson hafi lagt áherslu á að helstu úrræðum yrði safn- 
að saman og þau sett upp á skipulagðan hátt. Einnig kemur fram að greint hafi 
verið frá því að fjölmiðlafulkrúar bankanna hefðu haldið símafund í framhaldi af 
því að bankarnír hefðu myndað nefnd sem færi með kynningarmál.

Fundurjorscctisrádherra med bankastjórn Seðlabanka Islands 18. mars 2008  
I minnisblaði Ingimundar Friðrikssonar er getið fundar 18. mars 2008 sem 
bankastjórn Seðlabankans mun hafa átt með Geir H. Haarde.!2s Rannsóknar- 
nefnd Alþingis hefur elcki undir höndum frekari upplýsingar um fundinn.

124s Skýrsla Baidurs Guðlaugísonar f'yrir rannsóknarncfnd Alþingis 25. mars 2009, b!s. 20.
( 125j)Minnisbiað ingimundar Friðrikssonar: „Fundir með ráðherrum og þingnefiuium Alþingis 

^ '”> skráðir í dagbók Ingim undar Friðrikssonar árin 2007 og 2008“, dags. 23. janúar 2009.
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R  A N N S Ó J C N A R N C l - N D  A l . M N O I S

Fimdur bankastjórnar SeSlabanka Islands meS stjórnendum Landsbankans 
1 9. mars 2008
Hínn 19. mars 200B fundaði bankastjórn Seðlabankans með stjórnendum 
Landsbankans. Af drögum Seðlabankans að fundargerð má ráða að m.a. hafi 
verið ræ tt um sameiningu á íslenskum bankamarkaði. Haft er eftir Sigurjóni 
Þ. Arnasyni að slíkt hafi verið í skoðun en sú hugmynd sé nú „komin í 
skúffuna“ þar sem menn óttist að lánveitendur muni reyna að fara fram á 
endurgreiðslu lána ef til samruna komi. Einnig er haft eftir Sigurjóni: „A 
skömmum tíma getur staðan orðið óviðráðanleg ef trúverðugleikinn tapast. 
Raunveruleg hætta núna að verið sé að taka ákvarðanir sem ekki verður snúið 
við þó aðstæður lagíst. Svo auðvelt að hætta að lána íslenskum bönkum. Fáir 
raunverulegir vinir Islands og ekki í  aðstöðu til að bæta við sig. Þess vegna 
gríðarlega mikilvægt að ná inn eriendum gjaldeyri í kerfið sem fyrst. Er að 
hugsa í vikum,“ Því næst er haft eftir Davíð Oddssyni að það lcunni að vera 
hagsmunir erlendra seðlabanka að hindra áfall á Islandi.

Fundur bankastjórnar SeSJúbanka Islands meS stjórnendum Ghtnis
19 , mars 2008
Sama dagt þ.e. 19. mars 200B? fundaði bankastjórn Seðlabankans með stjórn- 
endum Glitnis. í drögum Seðlabankans að fundargerð er haft eftir Davíð 
Oddssyni að unnið sé að samstarfi við erlenda seðlabanka um efiingu gjald- 
eyrisforða. Fram kemur að Lárus Welding hafi spurt um stærðargráðu slíks 
samkomulags. Haft er eftir Davíð Oddssyni að um gæti verið að ræða 6—7 
milljarða evra til viðbótar við það sem fyrir sé. Síðan er haft eftir Lárusi 
Welding: „Held að sú tala sem nefnd var sé lágmark." Þó segir að Lárus sé 
feginn að heyra að slíkar viðræður eigi sér stað.

Skýrsla J.P. Morgan um Island 21, mctrs 2008
Hinn 21, mars 2008 kom ú t sérstök skýrsla um Island á vegum J.P. Morgan. 
í kaflanum „What ís the risk to the credit outlook from here?" segir m.a.: 
„At this juncture, it is difficult to identify where Iceland lies with respect 
to the event horizon, but our banking analysts believe the fundamentals for 
ícelandic banks remain weak.“

FundurforsœtisráSherra meS stjórnaiformanni Glitnis 22. mars 2008  
Við skýrslutöku fyrir rannsóknarnefnd Alþingis lýsti Geír H. Haarde því að 
22. mars 2008 hefði hann átt fund með Þorsteini Má Baldvinssyni, stjórnarfor- 
manni Glitnis. í skýrslu sinni sagði Geir: „[Þorsteinnj sagðist vera í heilmiklu 
sjokki eftir að hann var nýkominn þarna ínn í bankann, hann hafði ekkert gert 
sér greín fyrir því hvernig staðan væri í raun og veru og hann mundi núna fara 
í það að draga þarna úr kostnaði eins og hasgt væri. Hann mundí vilja beina 
sínum kröftum að því að lækka kostnað og íækka laun og annað eftir því."!2<í

Lagl til aS ríkisstjórnin komi á fó t varaáœtlun 23. mars 2008  
I Reykjavíkurbréfi Morgunblaðsins 23. mars 2008 sagði m ,a.: „Ríkisstjórnin 
verður hins vegar að horfast í augu við þann möguieika, að alvadeg fjár- 
málakreppa geti blasað við hér vegna fjármögnunarvanda einhverra íslenzku 
bankanna undir lok þessa árs og á næsta ári. Hún getur ekki leitt hjá sér þá 
staðreynd, að þessi vandi geti komið upp, Hún verður að vera undir það

126. Skýrsla Geirs H. Haarde fyrir rannsóknarnernd Alþingis 2. júll 2009, hls, 44—45.
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R AMKSÓKNAHNtTND A L Þ IN G I S

Fundur bankastjórnar Sedlabanka Islands meS bankastjórum Landsbankans 
4. apríl 2008
Bankastjórn Seðlabankans fundaði með bankastjórum Landsbankans 4. apríl 
2008. I drögum að fundarpunktum Seðlabankans kemur fram að ræ tt hafi 
verið um innlánsreikninga Landsbankans í Bretlandi og almennt um aðstæður 
á f)ármálamÖrkuðum,

Fundur seSlabankastjóra meðj'éiagsmálaráSherra 8. apríl 2008  
Rannsóknarnefnd Alþingis hefur undir hondum minnisblað Ingimundar 
Friðrikssonar þar sem greínt er frá fundi hans með Jóhönnu Sigurðardóttur, 
félagsmáíaráðherra.m Við skýrslutöku lýsti Jóhanna því að hún hefði kallað 
íngimund til fundar við sig til þess að fá mat hans á stöðu mála á íslenskum 
fasteignamarkaði: „[...) við fórum bara almennt yfir stöðuna á fasteignamark- 
aðnum sem þá var orðinn mjög þrongur og ég var að velta fyrir mér ýmsum 
breytingum þar, hvort það ætti að breyta lánakerfinu, útvíkka þar heimiidir, 
m.a. var ég að fara yfir þetta með honum út af ESA sem var búin að kalla 
eftir breytingum á húsnæðislánakerfinu ú t af ríkisábyrgðinni og ég var bara 
að fara yfir stoðuna með honum. Og ég kalla, ég, það var, ég heid að það hafí 
verið alveg öruggt að ég hafi kallað í hann. Fórum mikíð yfir svona veðhæfni, 
hvernig það stæði, hvað mikið eignir væru veðsettar og svona aímennt án þess 
að það kæmi nokkur niðurstaða út úr því. Og þetta var bara í tengsium við 
vinnuferil þar sem að ég var að vinna þetta máL“14í

Bréf stjórnarjormanns Kaupþings tilJorsœtisráSherra 9. april 2008  
Hinn 9. apríi 2008 ritaði Sigurður Einarsson, stjórnarformaður Kaupþings, 
Geir H. Haarde, forsætisráðherra, bréf, í því segir m.a.: „Ég tel að þér og 
Seðlabankanum hafi orðið vel ágengt með yfiríýsingum ykkar um íslenskt 
efnahagslíf sj'ðustu vikur. Til að fylgja því eftir hef ég áhuga á að koma á fram- 
færi þeim viðbrögðum sem ég hef fengið í samtölum við fjölmarga erlenda 
banka- og fjölmiðlamenn að undanförnu. Ég mundi kjósa að gera það á fundi 
fremur en að bætast í hóp álitsgjafa og aftursætisbílstjóra sem eru ósparir á 
ráð þessa dagana. [...] Það sem mér liggur helst á hjarta er, að ég tel að sá 
árangur sem nú hefur náðst í að reisa við orðspor íslensks fjármálamarkaðar 
sé brothættur. Þeir aðilar sem gengíð hafa harðast fram í söguburði um ísland 
hafa vissulega orðið fyrir skráveifum með hækkandi verði íslenskra eigna og 
það hefur tekist að minnka trúverðugleika þeirra á meðal margra erlendra 
fjÖlmiðla og þar af leiðandi aðgang þeirra að þessum sömu fjöímiðlum. [...] 
Kveikjan að því að þróunin gæti snúist við á ný þarf ekki að vera stór, við 
sáum í janúar hversu mikil áhrif fjárhagsvandræði Gnúps höfðu á alþjóða 
fjármálamörkuðum þótt fæstir hafi álitið það stóra frétt hér heima. Á næstu 
vikum og mánuðum eru frekari gjaídþrot og fjárhagsvandræði íslenskra fyrir- 
tækja óhjákvæmíleg og ómögulegt að spá fyrir um hvaða áhrif sh'kar fréttir 
kunni að hafa á erlendum vettvangi. Eg teí því afar brýnt að nýta það skjól 
sem við njótum nú til að vinna á þeim veikleikum sem skortsalar virðast helst 
hafa getað gert sér mat úr. [...) Það sem ég tel að þurfi að gera til að fyígja 
eftir vel heppnuðum yfirlýsingum er að Seðlabankinn nái samkomulagi við

„Á næ stu  vikum og m ánuðum  eru  í’rekari 
g ja ldþ ro t og íjárhagsvandi æ di íslenskra 
fyrirtæ kja óhjákvæm ileg og ómÖgulegt að spá 
fyrir um  hvaða áhrif sh'kar fré ttir kunni aá hafa 
á eriendum  vettvangi."

U r bréfi S igurðar E m arísonar lií Geirs H, Haarde, dags.
9. aprfl 2008,

Minnishlað Ingimundar Friðrikssonar: „Fundir með ráðherruni og þmgnefndum Alþingis 
skráðir í dagbók Inginumdar Friðrikssonar árin 2007 og 2008", dags. 23. janúar 2009.

!43. Skýrsla jóhönnu Sigurðardóttur fyrir nmnsóknarnefnd Alþingis 6. janúar 2010, bls. 1—2.



23. janúar 2009

Minnisblað

Efni: Fundir með ráðherrum og þingnefndum Alþingis skráðir í
dagbók Ingimundar Friðrikssonar árin 2007 og 2008

2007:

20 september: Efnahags- og skattanefnd Alþingis á fundi í Seðlabanka 
íslands.

7. nóvember: Fundur viðskiptaráðherra og aðstoðarmanna hans með 
bankastjórn Seðlabankans í Seðlabankanum,

2008:

7. febrúar: Fundur bankastjórnar og Tryggva Pálssonar í
forsætisráðuneytinu með forsætisráðherra fjánnálaráðherra, 
utanríkisráðherra og fleirum.

18. mars: Fundur bankastjórnar með forsætisráðherra og íleirum í 
forsætisráðuneytinu.

8. apríl: Fundur Ingimundar Friðrikssonar með félagsmálaráðherra í 
féíagsmálaráðuneytinu

16. apríl: Fundur bankastjómar með fjármálaráðherra og
utanríkisráðherra í Seðlabankanum.

7. maí. Fundur bankastjómar með forsætisráðherra, fjármálaráðherra, 
utanríkisráðherra og embættismörnium í forsætisráðuneytinu.

15. maí: Fundur bankastjómar (DO og IF) með forsætisráðherra,
utanríkisráðherra, fjármálaráðherra og félagsmálaráðherra í 
forsætisráðuneytinu.



27. maí: lngimundur Friðriksson á fundi með Efnahags- og
skattanefnd Alþingis um lántökuheimildir ríkissjóðs.

27, september: Fundur bankastjórnar méð forsætisráðherra,
fjármálaráðherra og aðstoðarmönnum í forsætisráðuneytinu.

28. september: Fundur bankastjómar með forsætisráðherra,
fjármálaráðherra og aðstoðarmönnum þeirra í fj ármálaráðuneyíinu.

28. september: Fundir bankastjórnar Seðlabankans með
forsætisráðherra, fjármálaráðherra, iðnaðarráðherra og 
aðstoðarmönnum þeirra og fleirí í Seðlabankanum.

2. október: Fundur bankastjórnar með forsætisráðherra,
fjármálaráðherra, iðnaðarráðherra og aðstoðarmönnum þeirra í 
Ráðherrabústaðnum við Tjarnargötu.
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Minnisblað

Viötakandi: Baldur Guðiaugsson,'ráðuneytisstjóri 
fj ármálaráðuneytisins

Sendándi: Bankastjóm Seðlabanka íslands <5 iS b
f

Efni: Staðan í eriendum lánamálum ríkissjóðs

Undanfarna mánuði hefur Seðlabankinn leitað ieiða til að útvega 
ríkissjóði erlent lán til að styrkja gjaldeyrisforða bankans samkvæmt 
ákvörðun ríkisstjórnarinnar.

Á vordögum var gengið í að endumýja MTN og ECP skjalagerð 
ríkissjóðs. MTN samningurinn var þá staekkaður úr 2 í 5 ma. evra. 
Einnig var gengið frá heimild Alþingis til lántöku að f j á r h æ ð  a i i t  að 
500 ma.kr. Rétt er að hafa í huga að sú heimild náði einnig til 
innlendrar Íántöku.

Aðstæður á erlendum fj ármálamörkuðum eru í dag þær erfíðustu sem 
verið hafa í áratugí': Erfiðieikamir hafa komið sérstaklega hart niður á 
íslenskum lántakendum á alþjóðamarkaði. Þegar lánsíjárkreppan hófst, 
í ágúst 2007, náðu erfiðleikamir fyrst óg fremst til íslensku bankanna, 
en frá nóvember 2007 varð ljóst að möguleikar íslenska ríkisins höfðu 
einnig þrengst. Mjög miklar erlendar skuldir íslenskra fjármálastofnana 
miðað við stærð hagkerfisins og fórsenda sem menn gefa sér um 
óbeina ábyrgð ríkissjóðs á þeim veldur því að efasemdir eru um getu 
bankanna, Seðlabankans og ríkissjóðs til að ráða við þær aðstæður sem 
nú eru uppi. Reyndar, er það svo að.,skuldabréfamarkaðir hafa verið 
.meira og minna lokaðir og gildir þaðeinnig um að'ra en íslenska aðila.

Nokkuð virtist rofa til á:mörkuðum seinni hluta aprílfnánaðar og fram í 
■seinni hluta máí 2008. Tilkýnning ■ Seðlabankans. upi " gerð 
skiptasamninga við, norrasna'•;;seðlabanka jók traust markaðarins á 
íslandi. Farið var í fjárfestakynningar í Evrópu með. það að mafkxriiði 
að skuldabréfaútboð yrði í byrjun júní. Fundir fóru; fram með 
fjárfestum sem þóttu líklegir kaupendur íslenskra ríkisskuldabréfa. 
Mai'gir vildu hitta fulltrúa Seðlabankans, kynningar voru vel sóttar og 
fundimir virtust auka traust fjárfesta á íslandi.

Að loknum kynningarfundunum höfðu umsjónarbankar lántökunnar, 
JP Morgan, Barclay’s og Lehinan Brothers samband við væntanlegu
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. fjárfestana. Þá kom í Ijós að þeir höfðu flestir mjög takmarkað svigrúm 
til að auka áhættu sína gagnvart íslandi. Stórar pantaiiir frá helstu 
fjárfestum skiluðu sér ekki þegar. á reyndi. Kaupáhugi virtist aðeins 
vera fyrir hendi ef kjörih væru í takt við CDS álag íslenska ríkisins eða 
ofar. Engu að síður var Ijóst að ekki væri möguleiki á 1 ma. evra 
skuldabréfaútgáfu, jafnvel þó ' kjörin yrðu um og yfir 
skuldatryggingaálaginu. Umsjónarbankamir þrír ráðlögðu því eirrróma 
að ekki yrði farið á markað þar sem orðsporsáhættan af misheppnuðu 
skuldabréfaútboði væri of mikil og gæti ein og sér valdið bankaáhlaupi 
gagnvart íslandi. Seðlabankinn gerði f] ánnálaráðuneytinu grein fyrir 
þessari stöðu og var enginn ágreiningur við ráðuneytið um stöðumat

Á sama tíma og kynningafundir með fjárfestum stóðu yfír komu 
yfirlýsingar frá seðlabankastjórum bandaríska og evrópska 
seðlabankans þess efhis að verðbólga væri vaxandi áhyggjuefni. 
Yfirlýsingarnar urðu til þess að batinn sem varð vikumar á undan á 
skuldabréfamörkuðum gekk til baka og markaðsaðstæður allar 
versnuðu til muna.

í júní síðastliðinn komu fulltrúar Bayem LB til landsins og gáfu til 
Icynna að þeir gætu lánað íslenska ríkinu allt að 500 in. evra á kjörum 
sem væru á bilinu 50 -  100 punktar yfír mílixbankavöxtum til allt að 
fímm ára. Það var skilyrði af þeirra hálfu að um væri' að ræða 
bankalán. Þeir sögðust á þeim tíma ekki vilja nota heimildina til 
þátttöku í skuldabréfaútboði. Fulltrúar BLB töldu einnig að þeir gætu 
fengið nokkra vinveitta banka til þátttöku x gölbankaláni. f Ijósi þessa 
var BLB veitt umboð til að leita. eftir þátttöku fleiri aðila í 
sambankaláni. Það hefur reynst fulltrúum þeirra mun erfíðara en gefið 
var í skyn við fulltrúa íslenskra stjómvalda. Sem stendur hafa aðeins 
fengist lánsloforð að fjárhæð 285 m. evra á kjörum sem eru 140 
puhktum yfir millibankavöxtum til þriggja ára. f tengslum við þetta lán 
hefur Seðlabankirin talað beiixfvið. fjölda banka sem stutt hafa ísland í 
gegnum tíðina en hvarvetna fengið .þau svör að lánalínur séu fullar og 
ekki sé svigrúm til aukningar þeirra.. BLB hefur jafnframt kannað 
hljómgrunn' hjá ;þýskum fagfjárfðstum fyrirv einkaútgáfu á 
Þýskalandsmárkaði .(Schuldschein). BLB leitaði ' einkum til 
tryggingarfyrirtækj a. 1, því -efijí og var áhugi þeirra lítill 'sfem enginn.

Það er skoðun þexrra se.m’ vinna að erléndri lánsfjáröflun fyrir röassjóð' 
að erlendir skuldabréfamarkaðir og markaðir. fyrir fjölbankalán ’séu 
sem stendur meira og minna lokaðir gagnvart íslandi :a.m.k. í Evrópu,. 
sem hefur verið helsti markaður ríkissjóðs. Því er verið að undirbúa 
skjalagerð sem opnað gætu möguleika á lántöku á Bándaríkjamarkaði 
og á hinum japanska Samurai markaði. Einrxig era í undxrbúningi 
fjárfestakynningar í Bandaríkjunum og Asíu í haust: þegar. markaðir 
fara aftur af stað eftir sumarfrí. Of snemmt er að spá fyrir um árangur.á

S M 2 7 8 0  - M innisblað 2



E N T R A L B A N i< 0  F í C E L A N D

þessum morkuðum enda hefur ríkissjóður ekki sótt fé þangað um Iangt 
árabil. Vera kairn að þar séu tækifæri enda er B andaríkj amarkaður 
sagður horfa fyrst og fremst á lánshæfismat útgefenda og 
Japansmarkaður sagður í litlum tengslum við aðra markaði. Ekki er því 
sjálfgefið að vandamál ríkissjóðs Islands á evrópumarkaði komi í veg 
fyrir markaðsaðgang í Bandaríkjunum óg A síu..

Áðstæð.ur erii' eríiðar en 'nokkur • von • er til þess að markaðír verði 
móttækilegri eftir sumarfrí og þegar sjást merki um bata.

Þess má geta að í Ijósi markaðsaðstæðna 'ákvað S.eðiabankinn að kanna 
hver væru kjörin á víxlámarkaðnum. .1 júlí 'gaf ríkissjóður ut víxla í 
Evrópu (200 m. evrur) o.g Bandaríkjunum (80 m. dali) á viðunandi 
kjörum.

Áðrir möguleikar kuruia að fmnast utan hefðbundinna markaða t.d. 
með beinum lánúm frá ríkisreknum fj árfestingarsj óðum (e. sovereign 
vvealth-funds). Hins végar ber að hafa í huga að eitt af markmiðum 
láriiökúnnar er að sýna fram á markaðsaðgang og því væri æskilegt að 
ná sííkum fjárfestum inn sem þátttakendum í skuldabréfaútgáfu.

Rétt er að undirstrika að framangreind vandamál hafa ekkert með 
fjárhagslega stöðu ríkissjóðs sjálfs að gera, sem er í öfundsverðri stöðu 
miðað við flesta aðra. Vantrú ríkir á íslenska bankakerfínu. Markaðir 
gera ráð fyrir að yfírgnæfandi iíkur séu á að vandamál þess verði fyrr 
eða síðar vandamál ríkissjóðs. Þessi vantrú er þrándur í götu þessa 
máls.
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