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Samkomulag ríkisins og skilanefnda gömlu bankanna um uppgjör og eignarhald nýju bankanna 
er mikilvægt skref í endurreisn íslensks efnahagslífs. Sú stefna sem þar er mörkuð að 
kröfuhafarnir eigi kost á því að eignast Íslandsbanka og Nýja Kaupþing að mestu eða öllu leyti er 
mikið fagnaðarefni. Ef vel tekst til mun þessi stefna draga verulega úr útgjöldum ríkisins vegna 
hruns bankanna og einnig minnka áhættu ríkisins af því að vera eigandi stórs hluta 
bankakerfisins. 
 
Stærsti kosturinn við þessa stefnu er hins vegar að með þessu er stórum hluta íslensks 
efnahagslífs aftur komið í hendur einkaaðila. Hefði ríkið átt alla þrjá bankana hefði í raun mjög 
stór hluti af atvinnulífi landsins verið kominn í hendur ríkisins með beinum eða óbeinum hætti. 
Mörg af stærstu fyrirtækjum landsins eru annað hvort gjaldþrota eða í „gjörgæslu“ hjá 
bönkunum. Bankarnir eru því svo gott sem eigendur þessara fyrirtækja. Hefði ríkið átt alla 
bankana hefði það því í raun átt stóran hluta af stærstu fyrirtækjum landsins. Eins og við 
þekkjum allt of vel þá hefði slíkt boðið upp á ævintýralega spillingu, ekki síst þegar frá liði og 
almenningur hætti að vaka yfir stjórnmálamönnunum með jafn virkum hætti og verið hefur 
síðustu mánuði. 
 
En mörgum mikilvægum spurningum er ósvarað eftir lestur fréttatilkynningar ríkisstjórnarinnar 
frá því á mánudaginn: 
 
1. Í fréttatilkynningunni kemur fram að ríkið muni leggja Íslandsbanka og Nýja Kaupþing til 138 
ma.kr í hlutafé og að kröfuhafar (í gegnum skilanefndir gömlu bankanna) fái kauprétt á þessu 
hlutafé. En það kemur ekki fram hver kjörin eru á þessum kauprétti. Á hvaða verði eiga 
kröfuhafarnir rétt á því að kaupa þetta hlutafé?  
 
2. Fram kemur að ríkið muni veita Íslandsbanka og Nýja Kaupþing, hvorum fyrir sig, 25 ma.kr. 
víkjandi lán. En aftur kemur ekkert fram um kjörin á þessu víkjandi láni. Hvaða vexti ber þetta 
lán? Hver er lánstímininn? 
 
3. Ekkert er fjallað um verðmatið á eignunum sem færðar eru úr gömlu bönkunum yfir í þá nýju 
sem liggur til grunvallar þessum samningi. Hvert er verðmat þessara eigna? Hver framkvæmdi 
það verðmat? 
 
4. Í upphaflegri uppskiptingu FME á bönkunum var gert ráð fyrir því að nýju bankarnir afhentu 
gömlu bönkunum skuldabréf sem greiðslu fyrir eignir umfram skuldir sem færðar voru yfir í nýju 
bankana. Eru slík skuldabréf hluti af samningnum sem tilkynntur var á mánudaginn? Ef svo er, 
hversu há eru þessi skuldabréf, hvaða vexti bera þau og hver er lánstíminn? 
 
Akkillisarhæll síðustu einkavæðingar bankanna var spilling. Gagnsæi er eina trygging 
almennings fyrir því að sagan endurtaki sig ekki hvað þetta varðar. Almenningur á skýlausa 
kröfu á stjórnvöld að þau veiti greinargóðar upplýsingar um kjör ríkisins í samningum við 
kröfuhafa bankanna. 


