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Með bréfi dags. 24. júní síðastliðnum var óskað umsagnar Samkeppniseftirlitsins um 
frumvarp til laga um Bankasýslu ríkisins. Þess var óskað að umsögninni yrði skilað eigi 
síðar en 29. júní en með símtali var sá frestur framlengdur til 1. júlí.

1.
Samkeppni á bankamarkafli og fjármálakreppur

Eins og glögglega má ráða af frumvarpinu mun Bankasýsla ríkisins verða í lykilstöðu við 
mótun samkeppnismarkaða, verði frumvarpið að lögum. Af þessum sökum telur 
Samkeppniseftirlitið rétt að árétta eftirfarandi:

Bankahrunið hér landi og þau skaðlegu áhrif sem það getur haft á aðrar atvinnugreinar 
kann að draga úr samkeppni á einstökum mörkuðum. Skerðing á samkeppni getur tafið 
verulega endurreisn íslensks atvinnulífs. Samkeppni er ekki takmark í sjálfu sér heldur er 
hún tæki til þess að efla velferð almennings. Ástæða þessa er sú að virk samkeppni milli 
fyrirtækja laðar fram jákvæða hluti í atvinnulífinu. Hún leiðir til lægra verðs og til aukinna 
umsvifa í atvinnurekstri. Samkeppni skapar þannig atvinnu, stuðlar að efnahagslegum 
framförum og hvetur fyrirtæki til að gera betur gagnvart viðskiptavinum sínum. Af þessu 
leiðir einnig að skortur á samkeppni og samkeppnishömlur fyrirtækja valda almenningi og 
atvinnulífinu umtalsverðu tjóni, t.a.m. með hærra vöruverði, lakari þjónustu og minna 
aðhaldi í rekstri viðkomandi fyrirtækja. Til að vinna gegn skaðlegum afleiðingum skorts á 
samkeppni og til að stuðla að jákvæðum áhrifum hennar setja ríki sér samkeppnislög.

Reynslan sýnir að samkeppni stuðlar að efnahagslegum framförum og bætir hag 
almennings. Þýðing virkrar samkeppni minnkar ekki heldur eykst þegar þjóðir standa 
frammi fyrir efnahagslegum áföllum. Reynslan annarra ríkja sýnir að aðgerðir til þess



takmarka samkeppni framlengja efnahagsörðugleika og vinna gegn bata, en aðgerðir til 
þess að viðhalda eða efla samkeppni stuðla að hraðari endurreisn atvinnulífsins.1

Á síðustu vikum og mánuðum hefur þessi lærdómur einnig verið dreginn með skýrum 
hætti í nágrannalöndum. Nefna má að ný ríkisstjórn Bandaríkjanna leggur á það áherslu 
að aðgerðir til þess að stuðla að virkri samkeppni sé mikilvægur liður í viðbrögðum við 
efnahagskreppum og að ekki megi endurtaka þau mistök sem gerð voru í kreppunni 
miklu á þriðja áratug síðustu aldar og fólust í því að draga úr virkni samkeppnislaga. 
Virðast viðbrögð við kreppunni í Bandaríkjunum ætla að vera m.a. þau að gera strangari 
samkeppniskröfur til stórra og mikilvægra fjármálastofnana. Hefur komið til tals að 
heimilað verði uppbrot mjög stórra fjármálafyrirtækja til að efla samkeppni og hindra að 
einstaka bankar verði ekki það stórir að fall þeirra ógni fjármálastöðugleika.

Framkvæmdastjórn EB hefur áréttað hið sama. í nýlegri ræðu framkvæmdastjóra 
samkeppnismála hjá EB er greint frá því að framkvæmdastjórnin muni beita sér fyrir því 
að efla samkeppni á fjármálamarkaði m.a. í Bretlandi, í kjölfar aðgerða stjórnvalda til að 
bjarga einstökum fjármálafyrirtækjum. Til greina komi að mæla fyrir um uppskiptingu 
banka til að stuðlaði að hraðari endurreisn og aukinni samkeppni.. Leiði kreppan og 
aðgerðir gegn henni til þess að draga úr samkeppni á fjármálamarkaði, muni það leiða til 
tjóns fyrir Bretland og Evrópu.

Evrópsk samkeppnisyfirvöld hafa einnig áréttað mikílvægi samkeppni við þessar 
aðstæður. Á ráðstefnu í Bergen þann 2. júní sl. lagði ráðherra samkeppnismála í Noregi, 
Heidi Grande Röys, sérstaka áherslu á öflugt eftirlit með samkeppni í ríkjandi 
efnahagssamdrætti og að draga þyrfti lærdóm af mistökum sem gerð hafa verið í fyrri 
efnahagskreppum, til skaða fyrir samfélagið og neytendur. Dönsk samkeppnisyfirvöld 
hafa bent á að virk samkeppni byggi upp atvinnulífið, ekki síst á tímum 
efnahagsþrenginga. Hafa þau borið saman efnahagskreppurnar í Japan og Kóreu á níunda 
áratug síðustu aldar og lýst því að aðgerðir í Kóreu til þess að efla samkeppni hafi haft 
þau áhrif að hagkerfi Kóreu náði sér mun fyrr.

Af þessu leiðir að miklir almannahagsmunir eru tengdir því að engar aðgerðir hins 
opinbera raski samkeppni á fjármálamarkaði hér að landi að óþörfu.

2.
Sjálfstæðl ríkisbankanna

í frumvarpinu er sú leið valin að beita miðstýrðu skipulagi við eignaumsýslu ríkisins á 
fjármálamarkaði, með því að fela eignarhluti í eigu ríkisins í umsjá sérstakrar 
ríkisstofnunar sem ætlað er að sérhæfa sig í því verkefni. Af þessari skipan geta leltt 
hvatar til samræmingar á starfsemi bankanna sem skaðað geta samkeppni þeirra á milli 
og haft áhrif á samkeppni á öðrum mörkuðum. Hafa ber í huga að umrædd stofnun mun 
þegar í upphafi fara með ráðandi hlut í þremur stærstu fjármálafyrirtækjum landsins, en 
er líkleg til þess að fara á einhverju stigi með hlut í flestum starfandi fjármálafyrirtækjum 
á landinu.

1 Sjá nánar skýrslu Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2008 Öflug uppbygging opnun markaða
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Á hinn bóginn getur skýr almenn eigendastefna, ef vel tekst til, stutt við samkeppni og 
leitt tii eflingar atvinnulífs.

Með hliðsjón af framangreindu og með vísan til mikilvægra hagsmuna samfélagsins af 
virkri samkeppni á mörkuðum verður að leggja ríka áherslu á að eigendastefna og 
eignaumsýsla ríkisins skerði ekki samkeppni. Það er því mikilvægt að umræddri stofnun 
sé ætlað að stuðla að virkri og eðlilegri samkeppni á fjármálamarkaði, líkt og fram kemur 
í 2. gr. frumvarpsins. Á sama hátt má starfsemi Bankasýslunnar ekki skaða 
samkeppnisaðstæður á öðrum mörkuðum, í gegnum aðgerðir banka í hennar eigu.

Meðal hlutverka Bankasýslunnar er að sjá um framfylgd eigendastefnu ríkisins gagnvart 
viðskiptabönkunum. Helst verður ráðið af frumvarpinu að með hugtakinu eigendastefna 
sé átt við markmið ríkisins með eignarhaldinu. Samkeppniseftirlitið telur eðlilegt að skýra 
hugtakið betur þannig að skýrt sé að átt sé við markmið ríkisins og tilgang með 
eignarhaldi í fjármálafyrirtækjum, en ekki heildræna stefnu um hvernig allt fjármálakerfið 
skuli rekið. Mikilvægt er að mótuð verði sérstök stefna um rekstur hvers 
fjármálafyrirtækis sem Bankasýslan kemur að. Þannig er heppilegt að skýrt sé að ríkið 
hafi almenna eigendastefnu sem lúti að skipan stjórna, skyldum stjórnarmanna, 
samskiptum milli eigenda og stjórnar og starfskjör stjórnar og æðstu stjórnenda en 
jafnframt að mótuð sé sérstök eigendastefna fyrir hvern og einn banka um 
rekstraráherslur þeirra, viðskiptastefnu og rekstrarmarkmið. Heppilegast er að sérstaka 
eigendastefnan sé mótuð á vettvangi stjórnar hverrar fjármálastofnunar fyrir sig eftir 
atvikum að höfðu samráði við Bankasýsluna. Með því er fjölbreytni í íslensku 
fjármálakerfi tryggð neytendum til hagsbóta. í frumvarpinu er fjallað nokkuð um 
samkeppni á fjármálamarkaði.

Eins og áður sagði kemur fram í 3.mgr. 1. gr. frumvarpsins að Bankasýslunni sé ætlað að 
tryggja samkeppni á fjármálamarkaði. Þá ber 5. gr. laganna yfirskriftina 
„Samkeppnissjónarmið" og áskilur hún að samkeppni skuli ríkja á milli fjármálafyrirtækja 
í eigu ríkisins og jafnframt að þess skuli gætt að trúnaðarupplýsingar berist ekki á milli 
fjármálafyrirtækja.

Þessi ákvæði eru mjög mikilvæg og í samræmi við þá núgildandi skipan að 10. gr. 
samkeppnislaga um bann við samkeppnishamlandi samráði gildi á milli banka í eigu 
ríkisins. Hins vegar telur Samkeppniseftirlitið að ganga þurfi lengra en gert er í 
frumvarpinu að þessu leyti, með því að koma í veg fyrir að sömu aðilar sitji í stjórnum 
fleiri en eins fjármálafyrirtækis í eigu Bankasýslunnar sem og að banna starfsmönnum 
þeirra félaga að sitja í stjórnum annarra fjármálafyrirtækja. Heppilegast væri að slíkt 
bann næði jafnframt til tengdra aðila til þess að koma í veg fyrir upplýsingaskipti eða 
nokkur samskipti sem aukið geta hættuna á samráði á milli fjármálastofnana.

Þá telur Samkeppniseftirlitið mikilvægt að áréttað sé í lögskýringargögnum með lögunum 
sé ekki á nokkurn hátt ætlað að takmarka gildissvið samkeppnislaga og eftirlits og 
grundvelli þeirra.

4.
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Samandreglð
Verði sú leið fyrir valinu sem iögð er tli í frumvarpinu, leggur Samkeppniseftirlitið áherslu 
á að tryggt verði að í starfi Bankasýslu ríkisins felist ekki óþarfa samkeppnishindranir. í 
því efni leggur Samkeppniseftirlitið til eftirfarandi:

1. í lögskýringargögnum verði hugtakið eigendastefna skýrð svo að átt sé við 
almenna eigendastefnu sem lúti að skipan stjórna, skyldum 
stjórnarmanna, samskiptum milli eigenda og stjórnar og starfskjör stjórnar 
og æðstu stjórnenda. Jafnframt sé mótuð sérstök eigendastefna fyrir 
hvern og einn banka um rekstraráherslur þeirra, viðskiptastefnu og 
rekstrarmarkmið, sem fjallað er um á vettvangi stjórna viðkomandi 
fyrirtækja.

2. Bætt verði við ákvæði 7. gr. frumvarpsins svohljóðandi málsgrein: 
„Óheimilt skal að veija sama aðila í  stjóm fíeiri en eins banka. Jafnframt 
skal starfsmönnum hvers banka fyrír sig sem og mökum þeirra og börnum 
óheimilt að sitja í  stjórnum banka sem Bankasýslan hefur yfirráð yfir.
Bann samkvæmt ákvæði þessu tekur ekki til dótturfélaga viðkomandi 
ffármálastofnunar. "

3. Áréttað verði í lögskýringargögnum að lögunum sé ekki á nokkurn hátt 
ætlað að takmarka gildissvið samkeppnislaga og eftirlits og grundvelli 
þeirra.

Virðingarfyllst,
Samkeppniseftirlitið

Páll Gunnar Pálsson
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