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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um Bankasýslu ríkisins (124. mál)

NBI hf. (Landsbankinn) vísar til frumvarps sem lagt hefur verið fram um stofnun Bankasýslu ríkisins. 
Landsbankinn hefur tekið þátt í gerð umsagnar Samtaka fjármálafyrirtækja (SFF) og tekur undir þau 
sjónarmið sem þar eru sett fram. Rétt þykir hins vegar að koma á framfæri sjónarmiðum bankaráðs 
Landsbankans sérstaklega varðandi hugmyndina að setja á stofn Bankasýsiu ríkisins með það verksvið 

sem ráðgert er í frumvarpinu.

Bankráð Landsbankanns fagnar því að ætlunin sé að móta skýra eigandastefnu fyrir bankana, en telur 
að stofnun sérstakrar Bankasýslu sé óþörf og gangi í raun gegn helstu markmiðum frumvarpsins um 
hagræðingu og skilvirkni í rekstri og samkeppni. Það er t.d. erfitt að sjá hvernig stofnun sem mun 
hafa upplýsingar í smáatriðum um starfsemi bankanna geti stuðlað að og eflt samkeppni þeirra á 
milli. Fremur er hætt við því að slíkt yfrirvald muni leitast við að steypa alla í sama mót og þannig 
draga úr frumkvæði meðal starfsmanna og stjórnenda. Líklegt er að verðmæti fjármálafýrirtækja 
minnki í slíku andrúmslofti, sem gengur gegn hagsmunum eigandans. Svo virðist sem forsendur 
frumvarpsins byggist á erlendri fyrirmynd, fremur en greiningu á þeim viðfangsefnum sem 
framundan eru við endurreisn íslensks efnahagslífs.

Ekki virðist gerður greinarmunur á aðferðafræði Bankasýslunnar eftir því hversu stóran hluta ríkið á í 
einstökum fjármálafyrirtækjum. Allar líkur eru á að ríkið muni lenda í þeirri stöðu að eiga 
fjármálafyrirtæki ásamt öðrum aðilum og þyrfti að taka á því sérstaklega.

Mikil vinna hefur átt sér stað á síðustu 9 mánuðum undir forystu núverandi stjórna við að greina 
stöðu bankanna og undirbúa þá undir virka þáttöku í endurreisn atvinnulífsins svo og við að aðstoða 
heimilin. Á sama tíma hafa bankarnir þurft að verja verulegum tíma við mat á eignum, sem er 
forsenda samninga við gömlu bankana, sem nú sér vonandi brátt fyrir endann á. í þessu ferli hafa 
núverandi stjórnir aflað sér mikillar þekkingar sem æskilegt er að nýtist áfram í endurreisnarferlinu.

Tímabundin ráðstöfun
Athygli vekur að ætlunin er að Bankasýsla ríkisins hafi fyrirfram ákveðinn líftíma, þ.e. fimm ár. 
Starfsmönnum hennar er síðan ætlað að vinna að því að leggja stofnunina niður. Að mati bankaráðs 
má efast um að sú verði raunin enda er starfsmönnum stofnunarinnar ætlað að vinna að því að leggja 
sitt eigið starf niður. Reynslan sýnir að opinberar stofnanir leitist fremur við að endurskilgreina 
hlutverk sitt þegar fram líða stundir og hætt er við að Bankaýslan muni tregðast við að einkavæða 
bankana til að halda sem lengst í eigin tilverugrundvöll.

Samkvæmt frumvarpinu er stofnuninni ætlað að ráða til sín á bilinu 3-5 starfsmenn. Landsbankinn 
hefur um 30-40% markaðshlutdeild í íslenskum fjármálamarkaði og því má gera ráð fyrir að 1-2 

starfsmenn verði í fullu starfi við að sinna eigandahlutverki ríkisins í Landsbankanum einum. Erfitt er
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að sjá hvað réttlætir slíkan kostnað á þessum tímum þegar horft er til þess að yfir alla bankana hafa 
verið sett stjórnir sem ætlað er að taka stefnumarkandi ákvarðanir í samræmi við lög um hlutafélög 

nr. 2/1995 og lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Varlega má ætla að heildar kostnaður við 
Bankasýsluna verði a.m.k. 80 milljónir króna á ári ef ekki meiri, sem verða viðbótar útgjöld fyrir 

ríkissjóð á sama tíma og verið er að skera niður útgjöld til flestra annarra málaflokka.

Verkefni og verkaskipting
Meðal verkefna Bankasýslunnar verður að hafa eftirlit með framkvæmd eigendastefnu ríkisins. Ekki 
liggur fyrir á þessari stundu hver eigandastefna ríkisins verður en Ijóst er að miklu skiptir hvernig hún 
verður skilgreind.

Samkvæmt e-lið 4. gr. frumvarpsins er Bankasýslunni ætlað að gera samninga við stjórnir 
hlutaðeigandi fjármálafyrirtækja og setja þar fram skilyrði sem Bankasýslan telur nauðsynleg vegna 
eiginfjárframlaga. Bankasýslan mun síðan fylgjast með að settum markmiðum í samningum verði náð, 
sbr. f. lið sömu greinar. Samkvæmt greinargerð er Ijóst að ætlunin er að festa í sessi það sem kallað er 
„miðlægt skipulag" þegar kemur að eigendahlutverki ríkisins og verður að telja e. og f. lið 

frumvarpsins lykilákvæði í því sambandi.

Að mati bankaráðs eru miklir vankantar á þessari aðferðarfræði. í fyrsta lagi er verið að færa 
ákvörðunarvald í mjög mikilvægum málum frá stjórnum fjármálafyrirtækja til Bankasýslunnar sem 
leiðir til aukinnar miðstýringar og þar með aukins pólitísks þrýstings við rekstur einstakra 
fjármálafyrirtækja en ella. í öðru lagi er Bankasýslunni falið eftirlitshlutverk með framkvæmd 

eigandastefnu ríkisins sem hefur óhjákvæmilega í för með sér aukin pólitísk afskipti enda 
eigandastefnan pólitískt skjal í eðli sínu.

Með frumvarpinu er blandað saman ábyrgðarhlutverki Bankasýslunnar annars vegar og stjórna 
fjármálafyrirtækja hins vegar. í venjulegum rekstri er það svo að eigandinn leggur með almennum 
hætti stefnu fyrir fyrirtæki á hluthafafundum. Stjórn fyrirtækis er síðan ætlað að fylgja eftir áherslum 
eigandans en ber þó aðallega skyldur gagnvart félaginu sjálfu samkvæmt lögum um hlutafélög. 
Framkvæmdastjóri ber síðan ábyrgð á daglegum rekstri. í frumvarpinu virðist sú hugsun ráðandi að 

eigandi hlutafélags eigi að skipta sér beint af stefnumótun og áherslum í starfi fyrirtækis utan 
hluthafafunda. Þetta stangast beinlínis á við ákvæði laga um hlutafélög. Hætt er við að óljós skipting 
ábyrgðarhlutverks milli Bankasýslunnar og bankaráðs leiði til þess að annað hvort ágreiningur 
myndist um val á leiðum eða að hvorugur aðilinn sinni þeim verkum sem nauðsynleg eru.

Að mati bankaráðs Landsbankans er mun eðlilegri leið að auka fremur við sjálfstæði stjórna 
fjármálafyrirtækja en draga úr því eins og hér er gert. Ríkið situr uppi með stjórn allra helstu 
fjármálafyrirtækja landsins og hugmyndir um að miðstýra þeim líkt og hér eru settar fram eru 
stórhættulegar íslenskri fjármálastarfsemi. Grundvallaratriði í þeirri uppbyggingu sem nú á sér stað á 
íslenskum fjármálamarkaði er að gefa þarf fjármálafyrirtækjum svigrúm til að laga sig að breyttum 
aðstæðum. Það verður ekki gert með einum samræmdum hætti heldur með því að leyfa hverju 
fyrirtæki fyrir sig að meta hver heppilegasta leiðin er að mati stjórnar þess. Hafa verður í huga að 
vandamálið hér á íslandi er talsvert umfangsmeira en reynsla er af frá öðrum löndum sem gengið 
hafa í gegn um fjármálakreppur. Hér á landi hefur ríkið fengið nánast allt fjármálakerfið í fangið og 
þarf að leita leiða til að koma því í sem best horf til framtíðar. Ljóst hlýtur að vera að leiðin til þess 
getur ekki verið að koma á miðstýringu og fella alla í sama farveg.



Þar eð stofnun nokkurs konar yfirbankaráðs mun takmarka stjórnarmenn (bankaráð) viðkomandi 

banka til þess að sinna skyldum sínum við að stýra viðkomandi stofnun er hætt við að sá hópur sem 
nú stýrir bankaráði Landsbankans muni að óbreyttu ekki sækjast eftir áframhaldandi setu í stjórn 
fyrirtækisins. Þeir sem sitja nú í bankaráði Landsbankans sóttust ekki eftir því embætti heldur tóku 
þessir einstaklingar að sér verkið með það í huga að leggja sitt af mörkum til að vinna að endurreisn 
íslensks efnahagslífs. Það er því auðvelt fyrir hvern og einn að stíga til hliðar, en það væri miður fyrir 
bankann ef endurnýja þyrfti bankaráð að mestu eða öllu, því sú starfsemi sem hér um ræðir er 
talsvert flóknari en gildir almennt um fyrirtækjarekstur og í núverandi efnahagsumhverfi er hún 

sérlega flókin. Hætt er við að hið sama verði upp á teningnum í öðrum bönkum, taki stjórnarmenn 
hlutverk sitt alvarlega.


