
sþ. 400. Tillaga til þingsályktunar [207. mál]
um endurskoðun bankakerfisins.

Flm.: Bjarni Guðnason, Inga Birna Jónsdóttir.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hefjast þegar handa um endurskoðun
bankakerfisins í því skyni m. a. að vinna að sameiningu banka og fjárfestingarsjóða
og koma á vinnuhagræðingu og sparnaði í bankarekstrinum.

Greinargerð.
Hvers vegna sitja stjórnvöld með hendur í skauti, á meðan bankakerfið blæs út?
Hvers vegna fjölgar bönkum stöðugt og bankaútibúum?
Hvers vegna rísa stórhýsi banka, á meðan ríkisstofnanir kúldrast í leiguhús-

næði?
Hvers vegna eru bankaráðin óvirk?
Hvers vegna hafa stjórnmálaflokkarnir skipt bankastjórastöðum við ríkisbanka

á milli sín?
Hvers vegna ráða í raun og veru miðstjórnir flokkanna í bankastjórastöður?
Hvers vegna þiggja bankastjórar 13 mánaða laun?
Hvers vegna hefur Seðlabanki Íslands stuðlað að því að sprengja upp lóðar-

verð í Reykjavík?
Hvers vegna hefur Seðlabankinn seilzt inn á svið, sem honum voru ekki ætluð?
Hvers vegna skagar starfsmannafjöldi Seðlabankans upp í starfsmannafjölda

allra ráðuneytanna?
Hvers vegna hafa bankar - einkabankar jafnt og ríkisbankar -- greitt lítil sem

engin opinber gj öld?
Svarið við þessum spurningum liggur í augum uppi. Bankakerfið er dágott sýnis-

horn um stjórnleysi nýríkrar þjóðar á verðbólgutímum. En mestu máli skiptir þó,
að stjórnmálaflokkarnir hafa kastað eign sinni á bankakerfið. Þeir hafa séð hag
sínum borgið með því að hluta á milli sín bankastjórastöðum. Þeir hafa því ekki
séð neina ástæðu til að hrófla við skipulaginu. Áhugi á bankamálum tendrast hins
vegar, þegar flokkarnir þurfa að koma fulltrúa sínum í bankastjórastöðu, sem þeir
telja sig eiga samkvæmt óskráðum úthlutunarreglum. Þá er rokið upp til handa og
fóta og innanflokks bræðravíg hefjast. Þannig hefur myndazt með flokkunum sam-
ábyrgð siðspillingarinnar, sem kalla mætti samvinnutryggingar hinar nýju, þar sem
iðgjaldið er aðgerðarleysi í ósvinnunni.

Íslendingar verða að sníða sér stakk eftir vexti. Þess vegna er í meira lagi að-
kallandi ekki aðeins að sameina banka, heldur og að beita stjórnsemi, hagræðingu
og sparsemi við rekstur bankakerfisins.

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er talið, að meðal helztu verkefna hennar
sé "að endurskoða allt bankakerfið, þ. á m. löggjöf varðandi Seðlabankann og hlut-
verk hans, og vinna að sameiningu banka og fjárfestingarsjóða." Nú hefur ríkis-
stjórnin setið rúmt hálft ár að völdum, og enn hefur hún ekki gefið sér tíma til að
hefjast handa um að hrinda þessu brýna verkefni í framkvæmd. Flutningsmenn
þingsályktunartillögunnar eru þeirrar skoðunar, að þetta ákvæði stjórnarsamnings-
ins megi ekki undir neinum kringumstæðum verða bókstafurinn einn. Tillagan er
brýning til ríkisstjórnarinnar um að taka nú þegar til óspilltra málanna um endur-
skoðun bankakerfisins frá rótum.


