
Stýrinefnd
Sérstök stýrinefnd, sem efnahags- og fjármálaráðherra fer fyrir, hefur yfirumsjón með áætlun um losun fjármagnshafta. Í nefndinni eiga sæti fimm fulltrúar.

Erlendir ráðgjafar

Framkvæmdastjórn
Tilkynnt var um ráðningu á fjórum sérfræðingum þann 9. júlí sl. sem eiga að vinna í fullu starfi að 

uppfærðri áætlun um losun hafta. Framkvæmdastjórnin starfar í umboði stýrinefndarinnar. 

Bjarni Benediktsson
Efnahags- og fjármálaráðherra

Sebastian Espinosa og 
David Nagoski
Þrátt fyrir að ýmis stærri og 
þekktari ráðgjafafyrirtæki hafi 
sóst mjög eftir því að koma að 
vinnu sem fjármálaráðgjafar við 
losun hafta fyrir íslensk stjórn-
völd þá var ákveðið að ganga 

til samninga við White Oak Advisory. Stofnendur og 
einu starfsmenn fyrirtækisins, þeir Juan Sebastian 
Espinosa og David Nagoski, fengu afar góð meðmæli, 
þar á meðal frá Buchheit sem hafði unnið með þeim í 
öðrum málum. 
Þeir eru sagðir njóta mikillar virðingar innan þess 
sérhæfða geira sem lýtur að því að veita ríkisstjórn-
um og öðrum opinberum aðilum ráðgjöf um endur-
skipulagningu skulda. Á síðustu árum hafa Espinosa 
og Nagoski meðal annars starfað fyrir stjórnvöld 
í Kýpur og auk þess ýmis smærri eyríki í Vestur-
Karíbahafi. „Þeir eru kannski ekki þekktustu nöfnin í 
þessum bransa en hafa samt náð eftirtektarverðum 
árangri í þeim málum sem þeir hafa tekið að sér,“ 
segir viðmælandi Morgunblaðsins. 
Verkefni White Oak Advisory fyrir íslensk stjórnvöld 
verður mjög afmarkað og ætti að taka skamman 
tíma. Mun fyrirtækið vinna tæknilega greiningu og 
útbúa kynningu á þeim þjóðhagslegu skilyrðum sem 
þarf að uppfylla við beiðnir um undanþágu frá höftum 
og eru talin nauðsynleg með hliðsjón af efnahags-
legum stöðugleika. 

Anne Krueger
Með því að fá Anne Krueger, 
prófessor í alþjóðahagfræði 
við John Hopkins School of 
Advanced International Stud-
ies í Washington D.C., sem 
ráðgjafa við losun hafta hafa 
íslensk stjórnvöld fengið til sín 

einn þekktasta núlifandi hagfræðing Bandarík-
janna. Anne Krueger var aðstoðarframkvæmda-
stjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á árunum 
2001-2005, fyrsta konan til að gegna því starfi, 
og hefur stundum verið nefnd til sögunnar sem 
hugsanlegur kandídat til nóbelsverðlaunanna í 
hagfræði.
Anne Krueger, sem varð áttatíu ára á þessu ári, 
er hvað þekktust fyrir að hafa árið 2002 kynnt 
tillögur að nýrri aðferðarfræði til að fást við 
endurskipulagningu skulda þjóðríkja í fjárhag-
sörðugleikum. Þær tillögur áttu þátt í því að 
koma í veg fyrir að minnihluti kröfuhafa gæti 
tafið eða stöðvað samkomulag um niðurfellingu 
ríkisskulda ef þeir reyndust ófáanlegir til samn-
inga. Hugmyndir Krueger voru byltingarkenndar 
á þeim tíma. Þær leiddu í kjölfarið til þess að 
ákvæði um að aukinn meirihluti kröfuhafa gæti 
gert bindandi samkomulag fyrir hönd allra 
skuldabréfaeigenda (Collective Action Clauses, 
CACs) fóru smám saman að ryðja sér til rúms við 
skuldabréfaútgáfur þjóðríkja.   
Fjórir viðmælendur Morgunblaðsins, sem allir koma að vinnu stjórnvalda við losun hafta, eru á einu máli 
um að það sé gríðarlegur fengur að fá Anne Krueger að þessu verkefni. Hlutverk hennar verður einkum 
ráðgjöf er lýtur að þjóðhagslegum skilyrðum við losun hafta og veitingu undanþágna. Þannig mun hún 
fara yfir ýmsar sviðsmyndir – til allt að tíu ára – um losun hafta sem verða settar fram og byggðar á 
greiðslujafnaðargreiningu Seðlabankans.  
Mikilvægi Anne Krueger í því verkefni sem er framundan felst hins vegar ekki hvað síst í því vægi sem 
hún hefur innan Alþjóðagjaldeyrissjóðsins – en þar nýtur hún mikillar virðingar fyrir sín fyrri störf og 
hugmyndir. Slíkt gæti reynst ómetanlegt fyrir stjórnvöld þegar að því kemur að halda á lofti tilteknum 
sjónarmiðum Íslands innan sjóðsins við losun fjármagnshafta. Ekki spillir heldur fyrir að hún og bandaríski 
hagfræðingurinn Peter Dohlman, yfirmaður sendinefndar AGS um málefni Íslands, þekkjast vel eftir að 
hún var leiðbeinandi hans í doktorsnámi við Duke-háskóla.   
Samkvæmt heimildum hefur komið skýrt fram í máli Anne Krueger, í þeim samskiptum sem hún hefur átt 
við fulltrúa stjórnvalda, að greiðslujafnaðarvandi Íslands sé af þeim toga að hann verði aldrei leystur með 
því að ganga á skuldsettan gjaldeyrisforða Seðlabankans eða með erlendri lántöku ríkisins.

Lee Buchheit
Bandaríska lögmanninn Lee Buch-
heit þarf vart að kynna fyrir flestum 
Íslendingum en hann fór fyrir samn-
inganefnd stjórnvalda í viðræðum við 
bresk og hollensk stjórnvöld í Icesave-
deilunni. Hann er núna mættur aftur 
til Íslands – í þetta skiptið til að vinna 
með íslenskum stjórnvöldum að losun 
fjármagnshafta.

Það er óumdeilt að Buchheit er einn fremsti sérfræðingur 
heims á sviði fjárhagslegrar endurskipulagningar ríkisskul-
da. Á síðastliðnum þremur áratugum hafa stjórnvöld 
nánast allra ríkja – þó fyrst og fremst nýmarkaðsríkja – 
sem glímt hafa við meiriháttar skuldakreppu leitað liðsinnis 
Buchheit. Verkefnið sem hann fæst núna við á Íslandi er 
hins vegar af öðrum toga enda snýst vandinn ekki um skul-
davanda íslenska ríkisins heldur útgreiðslur úr slitabúum 
til erlendra kröfuhafa sem gætu að óbreyttu orsakað annað 
gengishrun á Íslandi. 
Samkvæmt heimildum Morgunblaðsins sótti Buchheit, sem 
mun stýra vinnu lögmannsstofunnar Cleary Gottlieb Steen 
& Hamilton í þessu verkefni, mjög stíft að ná samkomulagi 
um að koma að þessari vinnu fyrir stjórnvöld.

James Bromley
Einn af allra færustu 
lögfræðingum Ban-
daríkjanna á sviði 
gjaldþrota réttar 
og fjárhagslegrar 
endurskipulag-
ningar fyrirtækja 

með alþjóðlega starfsemi. James 
Bromley er meðeigandi Cleary Gottlieb 
Steen & Hamilton í New York. „Hann 
var fyrsti valkostur stjórnvalda að 
þessu verkefni,“ segir heimildarmaður 
Morgunblaðsins.
Sá áhugi stjórnvalda þarf ekki að 
koma á óvart. Ferilskrá Bromley, sem 
nam lögfræði við Columbia-háskóla, 
ber með sér að þar er á ferð enginn 
venjulegur lögmaður. Samhliða 
lögmannsstörfum sínum hefur hann 
kennt námskeið við Harvard-háskóla 
um gjaldþrotameðferð fyrirtækja 
yfir landamæri. Hann var ráðgjafi við 
fjárhagslega endurskipulagningu mar-
gra af þekktustu fyrirtækjunum sem 
óskuðu eftir gjaldþrotaskiptum eða 
greiðslustöðvun í kjölfar fjármálakrep-
punnar, þar á meðal Lehman Brothers, 
General Motors og Chrysler. Við 
gjaldþrotameðferð Lehman Brothers 
var Bromley fulltrúi seðlabankans í 
New York og bandaríska fjármálaeft-
irlitsins.

Andrew Shutter
Breskur lögmaður og meðeigandi Cleary 
Gottlieb Steen & Hamilton í London. 
Hann hefur í störfum sínum einkum veitt 
fyrirtækjum og stjórnvöldum lögfræðiráðgjöf 
við endurskipulagningu alþjóðlegra skulda.
Shutter var meðal annars ráðgjafi fyrir hönd 
gríska ríkisins þegar stjórnvöld þar í landi 
gerðu samkomulag um 110 milljarða evra 

neyðarlán frá Evrópusambandinu, Evrópska seðlabankanum og 
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum árið 2010.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Alþjóðleg lögmannsstofa þar sem starfa 
um 1.200 lögmenn, með skrifstofur í 
sextán löndum, en höfuðstöðvar 

fyrirtækisins  eru í New York. Ríki sem hafa ratað í djúpstæð 
skuldavandræði, til að mynda Argentína og Grikkland, hafa 
iðulega leitað til Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

JP Morgan
Bandaríski fjárfestingabankinn 
JP Morgan er fenginn, að minnsta 
kosti til að byrja með, til að 
liðsinna íslenskum stjórnvöldum í 
samskiptum þeirra við alþjóðlegu 

lánshæfismatsfyrirtækin. Ljóst er að miklu máli 
skiptir að haldið sé vel á þeim málum enda hefur 
margsinnis komið fram hjá matsfyrirtækjunum 
að losunarferlið sé stærsta einstaka áhættan 
varðandi lánshæfismatshorfur Íslands.  
Samkvæmt heimildum Morgunblaðsins hafa 
fulltrúar kröfuhafa að undanförnu ítrekað sett sig 
í samband við þá greinendur sem fjalla um Ísland 
hjá lánshæfismatsfyrirtækjunum. Tilgangurinn er 
að koma á framfæri þeim skilaboðum að tilteknar 
leiðir við skuldaskil föllnu bankanna, til að mynda 
gjaldþrotaskipti, hefðu að þeirra mati verulega 
neikvæðar efnahagslegar afleiðingar í för með sér 
fyrir Ísland.  
Þótt hlutverk JP Morgan verði í upphafi takmarkað 
þá er fastlega reiknað með því að bankinn verði 
fenginn til ráðgjafar fyrir stjórnvöld í tengslum við 
önnur verkefni eftir því sem áætlun um losun hafta 
vindur fram og búið verður að kynna slitabúum 
bankanna og kröfuhöfum hin þjóðhagslegu 
skilyrði. 

White Oak Advisory
Lítið og sérhæft ráðgjafafyrirtæki 
sem var stofnað 2010 af tveimur 

mönnum sem höfðu áður starfað hjá bandaríska 
fjárfestingabankanum Houlihan Lokey við að veita 
fjármálaráðgjöf til handa þjóðríkjum í skuldavanda. 
White Oak Advisory gefur sig út fyrir að vera fyrsta 
óháða fyrirtækið í heiminum sem veitir aðeins 
fjármálaráðgjöf í tengslum við skuldavanda þjóðríkja.

Glenn Victor Kim
Það kom ýmsum spánskt fyrir sjónir 
þegar tilkynnt var að Glenn Victor Kim, 
ríflega fimmtugur Bandaríkjamaður með 
meira en tuttugu ára reynslu af störfum 
á alþjóðlegum fjármálamörkuðum, yrði 
formaður framkvæmdastjórnar um losun 
hafta. Hann nýtur þó trausts efnahags- og 
fjármálaráðherra sem lagði það til að 

Glenn yrði skipaður formaður hópsins. 
Glenn er alls ekki ókunnugur Íslandi en hann vann meðal 
annars sem ráðgjafi að ýmsum verkefnum fyrir Seðlabanka 
Íslands í kjölfar bankahrunsins. Það var ekki síst fyrir tilstuðlan 
Sigurbjörns Þorkelssonar, formanns sex manna ráðgjafahóps 
um afnám hafta, að stjórnvöld fóru þess á leit við Glenn að hann 
kæmi að þessu starfi. Sigurbjörn og Glenn störfuðu um árabil 
hjá bandaríska fjárfestingabankanum Lehman Brothers. Glenn 
þekkir jafnframt ýmsa í stjórnkerfinu hérlendis en þar má nefna 
Sturlu Pálsson, framkvæmdastjóra alþjóða- og markaðssviðs 
Seðlabankans.
Heimildarmenn Morgunblaðsins segja að það sem skipti einnig 
sköpum, við þá ákvörðun að fá Glenn að verkefninu, séu tengsl 
hans við bandaríska lögmanninn Lee Buchheit. Hafa þeir Glenn 
og Buchheit unnið náið saman að ýmsum sambærilegum 
verkefnum fyrir stjórnvöld í gegnum árin. 
Eftir fjármálahrunið var Glenn fenginn sem ráðgjafi fyrir þýska 
fjármálaráðuneytið. Þar starfaði hann í fjórtán mánuði í fjögurra 
manna teymi við að sinna verkefnum í tengslum við stofnun 500 
milljarða evra stöðugleikasjóðs til að stemma stigu við skulda- 
og bankakreppunni á evrusvæðinu. Á árunum 2012 til 2014 var 
Glenn hjá fjárfestingabankanum Moelis & Company þar sem 
hann sinnti ráðgjafastörfum fyrir nýmarkaðsríki, lífeyrissjóði og 
ríkisfjárfestingarsjóði.
Ríflega tveir mánuðir eru síðan Glenn hóf störf fyrir stjórnvöld 
en hann veitti fjármálaráðuneytinu aðstoð við val á erlendum 
ráðgjöfum. Þar nýttist reynsla hans af ráðgjafastörfum fyrir 
þýska fjármálaráðuneytið þar sem hann átti beina aðkomu að 
viðræðum við þá fjölmörgu ráðgjafa sem störfuðu fyrir grísk 
stjórnvöld vegna skuldakreppunnar þar í landi.

Benedikt Gíslason
Frá því að Benedikt var fenginn sem 
sérstakur ráðgjafi efnahags- og 
fjármálaráðherra sl. nóvember hefur hann 
leitt alla vinnu stjórnvalda við að móta 
nýja áætlun um losun fjármagnshafta. 
Áður en framkvæmdastjórnin tók til starfa 
fyrr í þessum mánuði var hann í reynd sá 
eini innan stjórnkerfisins sem hafði það 

meginverkefni að vinna að framgangi áætlunar um afnám hafta.  
Nokkur ánægja var í röðum margra kröfuhafa föllnu bankanna 
og fulltrúa þeirra þegar það fréttist að fjármálaráðherra hefði 
ráðið Benedikt sem ráðgjafa vegna vinnu við áætlun um afnám 
hafta. Þeir höfðu margir hverjir átt í talsverðum samskiptum 
við Benedikt undanfarin ár – þegar hann gegndi starfi sínu hjá 
MP banka – og töldu að aðkoma hans að málinu gæti mögulega 
verið til marks um aukinn vilja stjórnvalda til að setjast niður 
og semja við kröfuhafa. Þær væntingar reyndust hins vegar úr 
lausu lofti gripnar – og var það ekki í fyrsta skipti sem pólitísk 
dómgreind þeirra brást.   
Þeir sem þekkja vel til Benedikts, sem er verkfræðingur að 
mennt, lýsa honum sem einum af færustu bankamönnum 
Íslands – en hann hafði áður verið framkvæmdastjóri 
fjárfestingabankasviðs MP banka, Straums fjárfestingabanka og 
FL Group. Benedikt er sagður hugmyndaríkur og með einstakt 
lag á því að fá fólk til að vinna með sér. „Hann er sambland af 
fjárfestingabankastarfsmanni og háskólaprófessor. Og alltaf 
með augun á stóru myndinni,“ segir samstarfsfélagi Benedikts 
til margra ára.  
Í starfi sínu hjá MP banka fór hann fyrir ýmsum verkefnum 
sem lutu að greiningu á gjaldeyrisvanda þjóðarbúsins – og 
mögulegum viðskiptatækifærum sem sú vinna gæti skapað fyrir 
bankann. Það leiddi til þess, líkt og greint var frá í fjölmiðlum í 
ársbyrjun 2013, að MP banki kom á fót fjárfestahópi, sem sam-
anstóð meðal annars af erlendum fjárfestum og var leiddur af 
Framtakssjóði Íslands, sem hóf viðræður við Glitni og Kaupþing 
um kaup á eignarhlut í annaðhvort Íslandsbanka eða Arion 
banki. Þær viðræður runnu út í sandinn.
Benedikt starfaði náið með ráðgjafahópi stjórnvalda um losun 
hafta og hafði sömuleiðis umsjón með vinnu stjórnvalda vegna 
ráðningar á erlendum ráðgjöfum.

Eiríkur Svavarsson
Hæstaréttarlögmaður og einn af eigendum 
lögmannsstofunnar Draupnir. Eiríkur, sem 
er fenginn inn í framkvæmdastjórnina að 
tilstuðlan forsætisráðherra, var einn af 
forsvarsmönnum InDefence-hópsins sem 
barðist gegn samþykkt Icesave-samnin-
ganna. 
Eiríkur var ennfremur skipaður í lok 

nóvember 2013 í ráðgjafahóp stjórnvalda til að leggja mat á stöðu 
þjóðarbúsins og vinna að tillögum að leiðum við afnám hafta. 
Skýrsla ráðgjafahópsins var kynnt leiðtogum ríkisstjórnarinnar og 
helstu stjórnendum Seðlabankans í byrjun aprílmánaðar.
Á fundi Félags viðskipta- og hagfræðinga, sem var haldinn þann 
21. maí sl., kom meðal annars fram í máli Eiríks að ekki væri 
skynsamlegt út frá áhættusjónarmiðum að ráðast í afnám hafta 
og „hengja áhættuna“ alfarið á íslenskan almenning. Því þyrfti 
ávallt að nálgast losun hafta með heildarlausn í huga – fyrir Ísland 
en ekki aðeins erlenda krónueigendur. 
Á þeim fundi lagði Eiríkur jafnframt áherslu á þá lagalegu umgjörð 
sem hefur legið fyrir í áratugi um gjaldþrotaskipti. Hann gæti til 
að mynda ekki séð „að það skaði trúverðugleika Íslands að fara 
að lögum landsins“ ef til þess kæmi að slitabú föllnu bankanna 
yrðu tekin til gjaldþrotaskipta. Það lægi fyrir samkvæmt gildandi 
lögum og þýðingarmiklum dómiHæstaréttar þann 25. september 
2013 að kröfuhafar ættu aðeins kröfur í krónum á slitabúin. Á 
meðan ekki hefði átt sér stað framsal á eignum búanna, sem 
væru íslenskir lögaðilar, til kröfuhafa væri ekki að hægt halda því 
fram að þeir ættu réttmætar væntingar til greiðslu í gjaldeyri.

Freyr Hermannsson
Starfaði hjá Seðlabanka Íslands allt frá falli 
fjármálakerfisins haustið 2008 og er í dag 
forstöðumaður fjárstýringar bankans. Þar 
áður starfaði hann hjá Kaupþingi á árunum 
2003-2008. 
Freyr er nokkuð ungur að árum, aðeins 34 
ára gamall, en nýtur engu að síður mikils 
trausts forsætisráðherra sem lagði á það 

ríka áherslu að hann yrði ráðinn í framkvæmdastjórnina. Það 
gekk eftir enda þótt mjög skiptar skoðanir hafi verið innan 
Seðlabankans um þá ákvörðun. 
Freyr er sagður afar talnaglöggur – hann er með háskólagráður 
í stærðfræði og aðgerðagreiningu frá Gautaborgar-háskóla og 
Columbia-háskóla – og með mjög skýra sýn á hvaða sjónarmið 
stjórnvöld eigi að hafa að leiðarljósi við framkvæmd áætlunar 
um losun hafta. Viðmælendur Morgunblaðsins segja að hann 
hafi til að mynda átt stóran þátt í því að einblínt yrði í miklu 
meira mæli á sterka lagalega stöðu Íslands. Sú staða sýndi að 
kröfuhafar ættu aðeins kröfur í krónum á slitabúin, sem væru 
íslenskir lögaðilar, og engar réttmætar væntingar stæðu til 
þess að þeim yrði veitt sérstök undanþága frá höftum til að fá 
útgreiðslu í erlendum gjaldeyri.   
Þannig eigi ekki að nálgast þetta mál út frá forsendum kröfu-
hafa, sem hafi reynt að láta umræðuna snúast einvörðungu 
um hugsanlegar afskriftir á krónueignum búanna. Það sé brýn 
nauðsyn fyrir stjórnvöld að horfa á losun hafta með heild-
stæðum hætti – og erlendar eignir slitabúanna séu ekki teknar 
út fyrir sviga – þar sem hagsmunir íslenska þjóðarbúsins séu í 
forgrunni. Ljóst er að þau sjónarmið eru nú rauði þráðurinn í allri 
vinnu stjórnvalda við afnám hafta.
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