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Tillaga til þingsályktunar um aðskilnað peningamyndunar og útlánastarfsemi bankakerfisins.

Aðskilnaður peningamyndunar og útlánastarfsemi bankakerfisins á komandi tíð myndi ekki vera 
vörn gegn „fjármálalegu stórslysi á borð við bankahrunið árið 2008". E f til kæmi myndi nýtt 
bankahrun á Íslandi eiga aðrar orsakir og eðli vandans myndi vera frábrugðið því sem var 2008. 
Hér verður ekki fjölyrt um það efni en ýmis teikn eru á lofti um djúpstætt fjármálalegt ójafnvægi.

Eins verður ekki fjölyrt um ýmis tæknileg atriði sem tengjast forsendum og hugsanlegri útfærslu 
á þeim fræðilegu hugmyndum sem fyrirliggjandi tillaga til þingsályktunar byggir á. Hins vegar er 
nauðsynlegt að undirstrika að hrunið 2008 átti rætur að rekja til vankanta á stjórnun og eftirliti 
stjórnvalda sem leiddu til óhaminnar peningamyndunar í gegnum útlánastarfsemi bankakerfisins.

Í greinargerð er vikið að vaxtatekjum banka af útlánum umfram vaxtagjöld, en þess er ekki getið 
að nýsköpun peninga með útlánastarfsemi bankakerfisins er í engu háð vaxtaberandi innstæðum, 
heldur ræðst slík nýsköpun af reglugerðarákvæðum sem Seðlabanki Íslands setur slíkri starfsemi. 
Rangtúlkun ríkjandi peningahagfræði á þessu atriði er eitt af mörgu sem þar er ábótavant.

Í septemberlok 2008 var eigið fé viðskiptabankanna þriggja samtals um 1.000 milljarðar króna. 
Á sama tíma var í gildi reglugerð Seðlabanka Íslands sem kvað á um að gjaldeyrisjöfnuður hvers 
banka mátti ekki vera umfram 10% af eiginfjárstöðu hans, eða samtals 100 milljarða króna fyrir 
bankana þrjá. Í reynd var gjaldeyrisjöfnuður þeirra neikvæður um samtals 2.800 milljarða króna.

Af 10% hámarksákvæðinu má ráða að Seðlabanka Íslands var ljóst mikilvægi þess að bankarnir 
skuldsettu sig ekki erlendis til að fjármagna innlend krónulán umfram 100 milljarða. Í nóvember 
2008 var verg landsframleiðsla Íslands 2008 áætluð liðlega 1.400 milljarðir króna. Erlend 
skuldsetning bankanna umfram leyfileg mörk nam því nær tvöföldu andvirði landsframleiðslu.

Árið 2001 hafði einn þriggja seðlabankastjóra tekið þátt í undirbúningi laga nr. 38/2001 um vexti 
og verðtryggingu sem bannaði gengisbindingu krónulána. Samtök fjármálafyrirtækja mótmæltu 
þessu við meðferð frumvarpsins á Alþingi, en virtu bannið síðan að vettugi. Þegar á reyndi, létu 
Seðlabanki Íslands og Fjármálaeftirlitið sig engu varða þessi afdrifaríku lögbrot bankanna.

Opinber skýring hefur enn ekki fengist á þessu atferli, en svo virðist sem þegjandi samkomulag 
hafi orðið milli aðila að hagnýta sér skilgreiningu Seðlabanka Íslands á gjaldeyrisjöfnuði 
bankanna, en þar voru gengistryggð krónulán talin til gjaldeyriseigna. Afleiðingin varð ómældur 
skaði fyrir samfélagið og þungbær erlend skuldastaða þjóðarbúsins í kjölfar bankahrunsins.

Varðandi þingsályktunartillöguna um aðskilnað peningamyndunar og útlánastarfsemi bankanna, 
þá myndi breytt fyrirkomulag á útlánastarfsemi duga skammt án virkrar framfylgdar reglugerða 
og árvekni af hálfu eftirlitsaðila. A f ofangreindu er einnig ljóst að skortur á slíkri framfylgd en 
ekki útlánakerfið sem slíkt var helzti skaðvaldur á sviði útlánastarfsemi fyrir bankahrunið.

Ofangreindur aðskilnaður er sagður geta minnkað skuldir ríkisins um 400 milljarða króna á 
nokkrum árum. Hér er ekki allt sem sýnist því ffjármögnun seðlabanka á kaupum ríkisins á vörum 
og þjónustu jafngildir skattlagningu atvinnutekna sem skapast við framleiðslu þeirra og minnka 
að raungildi við það að nýskapaður kaupmáttur beinir hluta framleiðslunnar til ríkisafnota.
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Útlánaþensla viðskiptabankanna í aðdraganda hrunsins varð ekki vegna tæknilegs fyrirkomulags 
á útlánastarfsemi, sbr. ffjármögnun innlendrar lánastarfsemi með erlendum lántökum eins og áður 
var rakið. Bein og óbein ffjárfestingastarfsemi viðskiptabankanna skipti einnig miklu fyrir þá 
útlánabólu sem látin var afskiptalaus þar til henni varð sjálfhætt með hruni bankakerfisins.

Mistök við stjórn peningamála á liðinni tíð eru ekki rök fyrir kerfisbreytingu á útlánastarfsemi 
bankanna heldur þarf að draga nauðsynlegan lærdóm af þeim svo betur takist til í framtíðinni. Til 
dæmis er einfalt mál að takmarka umsvif bankakerfisins með svokölluðu útlánaþaki sem hefur 
verið þáttur í efnahagsáætlunum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrir mörg aðildarríki um langt árabil.
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