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Efiii: Alitsgerð um frumvarp til laga um Bankasýslu ríkisins, þskj. 166 -  124 mál

Meðfylgjandi er umsögn mín um þskj. 166 -  124 mál, frumvarp til laga um stofnun Bankasýslu 
ríkisins. Á meðan álitsgjafi styður frumvarpið í aðalatriðum vill hann vekja athygli á að mikilvægara væri að 
koma fyrst bönkunum á fót, áður en slík sýsla væri stofnuð. Það er vegna þess, að hlutverk Bankasýslunnar 
mótast ekki að fullu fyrir en endurskipulagningu bankanna hefur lokið. Athugasemdir mínar varða aðallega 
hlutverk Bankasýslunnar í endurreisn bankanna, fjárhag hennar og lagaumhverfi.

I. Almennar athugasemdir

Endurreisn bankanna

Nú eru betur að koma í ljós miklir hagsmunaárekstrar hjá íslenska ríkinu vegna endurreisnar bankanna. 
Fjármálaráðuneytið, fyrir hönd ríkisins, verður hluthafi í nýju bönkunum og kröfuhafi í gömlu bönkunum. Þar 
með hefur það hag að því, að kaupa innlendar eignir gömlu bankanna á sem lægstu verði, sem hluthafi í nýju 
bönkunum, og að selja þær sem hæstu verði, sem kröfuhafi í þrotabú gömlu bankana. (Ríkið hefur einnig ólíka 
hagsmuni sem forgangskröfuhafi og venjulegur kröfuhafi í bankana.) Ef teknir eru saman fjárhagslegir 
hagsmunir ríkisins í þessu sambandi, kemur í ljós að forgangskröfur í þrotabú bankanna eru 692 milljarðar (allt 
vegna Icesave), venjulegar kröfur 520 milljarðar (vegna kröfu Seðlabanka) og eiginfiárframlag 385 milljarðar 
(samkvæmt Qárlögum). Líkur eru á því að eiginfjárframlagið lækki, en ekki kröfumar. Þess vegna er enn 
mikilvægara fyrir ríkið að móta sér stefnu sem kröfuhafi, frekar en sem eigandi.

í þessu sambandi ætti Viðskiptanefnd Alþingis að íhuga hvort farsælla væri að Bankasýslan færi hvort 
tveggja með eignarhluti ríkisins í nýju bönkunum og kröfur í þrotabú gömlu bankanna, eða einungis með 
eignarhluti (eins og núverandi frumvarp gerir ráð fyrir). í fyrra tilfellinu væri Bankasýslan sú stofnun undir 
Fjármálaráðuneytinu sem hefði sér bankaþekkingu og héldi til haga samböndum ríkisins við erlenda banka, enda 
eru margir þeirra kröfúhafar í gömlu bankana og mögulegir kaupendur að þeim nýju. Til dæmis er það hlutverk 
“systurstofnunar” Bankasýslu ríkisins í Bretlandi, U.K. Financial Investments (UKFI), að fara hvort tveggja með 
eignarhluti og lán í formi forgangshlutabréfa (preference shares) til þarlendra banka. Verði þessi aðferð notuð, 
ætti einnig að huga að þvi hvort að Bankasýslan ætti alfarið að sjá um kaup á innlendum eignum bankanna, þ.e. 
taka þátt í samningum við slitastjómir og skilanefiidir gömlu bankanna, til að Fjármálaráðuneytið gæti einbeitt 
sér að hámarka endurheimtur sem kröfúhafi.

Fiárhaeur

Engin ákvæði eru um §árhag Bankasýslunnar. Samkvæmt fiárlögum er gert ráð fyrir því að 
eiginfjárframlag til bankanna verði 385 milljarðar, sem að hluta til verður í formi skuldabréfa, sem gefin voru út 
af gömlu bönkunum og voru í eigu Seðlabanka. Þessir 385 milljarðar I hlutafé verður eign Bankasýslunnar 
væntanlega. (Ef þessi bréf verða lögð inn í nýju bankana verða þeir kröfúhafar í gömlu bönkunum; ef ekki, 
verður annað hvort Bankasýslan, eða Fjármálaráðuneytið kröfúhafi.) Löggjöfin verður að taka á þessu. Einnig 
verður löggjöfin að gefa Bankasýslunni heimild að gefa út skuldabréf, sem eru breytanleg í þessa eignarhluta, en 
það er leið sem UKFI er að kanna nú, til að koma aftur á markað hlutabréfa eign sinni.

Laeaumhverfi

Einnig þarf löggjöfin að vera í samræmi við lög n r . 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Bankasýsla ríkisins 
gæti fallið undir skilgreiningu “móðurfyrirtækis” samkvæmt lögunum og gæti þurfl að standa skil á 
samstæðureikningi og uppfylla skilyrði um ákveðið eiginQárhlutfal. í mörgum löndum lúta móðurfyrirtæki og



kjölfestufjárfestar banka að reglugerð um fjármálafyrirtæki. í þessu sambandi væri æskilegt að Viðskiptanefnd 
fengi álit finnska bankasérfræðingsins Kaarlo Jðnnðri um framtíðartilhögun á fjármálalöggjöf á íslandi.

P. Athueasemdir vlð einsUkar greinar frumvarpsins

/, gr Marlmtö QgztldúSYíð

• Hér þyrfti að bæta ákvæði um að Bankasýslan færi einnig með kröfiir ríkisins á hendur 
fjármálafyrirtækjum í greiðslustöðvun, sem það ætti ekki eignarhluti í.

2. qr Síióm

• Skipunartími stjómar í 5 ár er allt of langur.

3. erForstióri (os starfsfólk)

• I umsögn fjárlagaskrifstofu Fjármálaráðuneytisins með frumvarpinu segir að Bankasýsla ríkisin muni 
hafa 3-5 starfsmenn til viðbótar við forstjóra. Álitsgjafa þykja það eðlileg mörk. Til samanburðar hefur 
UKFI, sem stofnað var utan um eignarhald breska ríkisins í Bank of Scotland, Lloyds, Northem Rock 
og Bradford & Bingley, 15 starfsmenn.

4. pr Verkefhi

• Hér þyrfti að bæta ákvæði um að Bankasýslan færi einnig með kröfur ríkisins á hendur 
fjármálafyrirtækjum í greiðslustöðvun, sem það ætti ekki eignarhluti í.

• Hér þyrfti að bæta við ákvæði að um starfsemi Bankasýlunnar vasri nánar fjallað um í reglugerð, t.d. 
eins og tilhögun um stjómarhætti þegar ríkið er eini hluthafinn í fjármálafyrirtækjum eða þegar ríkið á 
hlutinn með öðrum, svo og þóknanir til stjómarmanna sem sitja í umboði Bankasýslunnar.

• Varðandi e-lið, þá tíðkast ekki at hluthafar geri samninga við stjóm, heldur frekar að þeir geri samninga 
við aðra hluthafa. Breyta ætti liðnum í samræmi við það. Einnig ætti að láta skýrslubirtingu hlýta 
svipuðum skilyrðum eins og um væri að ræða fyrirtæki sem væri skráð i kauphöll til að auka gegnsæi. 
(Þetta ákvæði ætti einnig að vera í samræmi við lög nr .161/2002 um fjármálafyrirtæki.)

Virðingarfyllst, 

Jón G. Jónsson


