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Ég undirrituð þakka hér með fyrir að fá tækifæri til að bregðast við skýrsiu rannsoKnarnernaar Aipint-. 
Þar sem störf mín sem viðskiptaráðherra koma verulega við sðgu í kaflanum um einkavæðingu 
Landsbanka ísiands hf. og Búnaðarbanka íslands hf. mun ég fyrst ogfremst fjalla um þann kafla. Ég mun 
þó einnig víkja að þeirri umfjöllun rannsóknarnefndarinnar sem varðar útlánareglur íbúðalánasjóðs árið 
2004 og skattalækkanir.

Ég vil í upphafi taka fram að skýrslan er að flestu leyti vel unnin og litlar ástæður til að gera 
athugasemdir við umfjöllun um þau mál sem ég þekki best til. Hitt er staðreynd að þónokkur atriði 
koma mér á óvart og komu mér raunar fyrst fyrir sjónir með skýrslu rannsóknarnefndarinnar.

Sala ríkisbankanna

Ég tel rétt að byrja á því að víkja að Svenska Enskilda bankanum, þótt mál sem tengjast honum hafi verið 
tii umfjöllunar áður en ég varð viðskiptaráðherra. Á þeim tíma sem þar um ræðir var ég hins vegar 
formaður þingflokks Framsóknarmanna.

Samkvæmt skýrslu Davíðs Oddssonar til rannsóknarnefndarinnar má skilja að þáverandi ráðherra og 
ráðuneytisstjóri í viðskíptaráðuneytinu hafi unnið að þeirri sölu „prívat" án vitneskju ríkisstjórnarinnar. 
Það er mikil einföldun. Samkvæmt mínum upplýsingum var það gert með samþykki ráðherranefndar um 
einkavæðingu og var söluferlið þá mjög langt á veg komið. Einungis síðasta stig var óunnið, þ.e.a.s. 
kostgæfnisathugun. Ferlinu átti síðan að Ijúka með tilboði frá Svenska Enskilda bankanum. Ekki kom til 
verðtilboðs þar sem Davíð Oddsson stöðvaði ferlið og var hin opinbera skýring sú að „maður selji ekki 
þjóðarbankann". Þau viðbrögð sem koma fram í skýrslu Páls Gunnars Páissonar fyrrverandi forstjóra 
Fjármálaeftirlitsins til rannsóknarnefndarinnar þurfa því ekki að koma á óvart. Þar kemur fram að 
aðspurður hafi fyrrverandi forstjóri Nordea bankans sagt, þegar hann var spurður að því hvers vegna 
norrænir bankar hafi ekki áhuga á íslenskum fjármálamarkaði, að það hafi enginn áhuga á því að koma 
inn á íslenskan fjármálamarkað, þótt ekki væri nema vegna þess hvernig farið var með Svenska Enskilda 
bankann.

Það atriði skýrslunnar sem kom mér mest á óvart kemur fram í tölvupósti frá ráðgjafafyrirtæki íslenskra 
stjórnvalda við söluna, HSBC, sem er frá 29. ágúst 2002 og var sendur starfsmanni framkvæmdanefndar 
um einkavæðingu, en hann var jafnframt starfsmaður forsætisráðuneytisins og undirmaður 
ráðuneytisstjórans í forsætisráðuneytinu, formanns framkvæmdanefndar um einkavæðingu, sem og 
forsætisráðherra. Þar er lýst möguleikum til að hagræða matsviðmiðum á þann hátt að tryggt sé að sá 
aðili sem fyrirfram stendur vilji til að semja við („preferred party") verði fyrir valinu við beitingu þeirra. 
Þessi tölvupóstur bendir til þess að ekki hafi verið um faglega ráðgjöf að ræða. Það eru mér mikil 
vonbrigði.

Það er athygiisvert að mínu mati að rannsóknarnefnd Alþingis skuli ekki hafa kallað til skýrslutöku 
þáverandi formann framkvæmdanefndar um einkavæðingu, Ólaf Davíðsson, sem jafnframt var



ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu á þeím tíma er sala bankanna tveggja fór fram. Ekki síst vekur það 
nokkra furðu þegar haft er í huga að sá nefndarmaður sem sagði sig úr nefndinni, Steingrímur Ari 
Arason er kaliaður til skýrsíutöku. í máli Steingríms Ara kemur fram að hann hafi verið 99% viss um að 
formenn stjórnarflokkanna sem þá voru, Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson, hafi tekið ákvörðun um 
það að selja báða bankana samtímis og að ganga til viðræðna við S-hópinn um kaup á 
Búnaðarbankanum og Samson-hópinn um kaup á Landsbankanum. f viðtaii við við Halldór Ásgrímsson í 
Kastljósí fyrir skömmu kom hins vegar fram að þeir formennirnir hafi aldrei rætt þetta mál með þessum 
hættl. Staðhæfingar Steingríms Ara í þessu efni eru því órökstuddar fullyrðingar eða öllu heldur 
vangaveltur hans eins. Engar aðrar upplýsingar eða gögn styðja þær vangaveltur hans.

Það fyrirkomulag sem viðhaft var við sölu þessara tveggja banka hefði getað verið betra, opnara og 
gegnsærra en raunin varð á. Ég geri mér betur grein fyrir því nú en á meðan á söiunni stóð. Staðreyndin 
er þó sú að formlegt útboð fór fram sem ölium var heimilt að taka þátt í. Best hefði verið, eftir á að 
hyggja, að setja strangari kröfur um reynslu og hæfni og láta einungis hæsta verð gilda í lokin, með 
svipuðum hætti og þegar Síminn var síðar seldur. Viðskiptaráðherra var í orði kveðnu stjórnsýslulega 
ábyrgur fyrir sölunni en forsætisráðherra var hins vegar formaður ráðherranefndar um einkavæðingu og 
hann skipaði formann framkvæmdanefndar um einkavæðingu. Málaflokkurinn „einkavæðing" heyrði 
því ótvírætt undir forsætisráðherra. Forsætisráðherra sem slíkur bar mesta ábyrgð á störfum, 
starfsháttum, fyrirkomulagi og vinnubrögðum framkvæmdanefndar um einkavæðingu, enda var 
formaður nefndarinnar ráðuneytísstjóri í hans ráðuneyti, skipaður af forsætisráðherra, og starfsmaður 
nefndarinnar jafnframt undirmaður forsætisráðherra sem starfmaður (skhfstofustjóri) í ráðuneyti hans. 
Þar hljóta því allar meginlínur að hafa verið lagðar á milli funda framkvæmdanefndar um einkavæðingu. 
Nauðsynlegt er að hafa þessar staðreyndir í huga við umfjöllun máistns. Miðað við það sem fram kemur 
í skýrslu Davíðs Oddssonar til rannsóknarnefndar Alþingis þá telur hann sig bera að sínu leyti pólitíska 
ábyrgð á sölunni, með öðrum, en stjórnskipuleg ábyrgð sé hjá ráðherranum (viðskiptaráðherranum).

Þegar ég spurði að því á sínum tíma hvers vegna forsætisráðherra bæri ábyrgð á ráðherranefndinni, og í 
raun framkvæmdanefndinni um einkavæðingu líka fyrst hann skipaði formann nefndarinnar, ef ég ætti 
svo að bera ábyrgð á sölunni, var svarið það að forsætisráðherra tæki ekki þátt ? nefndarstarfi öðruvísi 
en að hann væri formaður. Eftir á að hyggja voru skilin hér á milli ekki nægilega skýr. Betra og eðlilegra 
hefði verið að skýr löggjöf hefði gilt um framkvæmd þessara mála og þar með aðkomu og ábyrgð 
einstakra ráðherra.

Hvað varðar sölu Búnaðarbankans kemur glögglega fram í skýrslunni að mikill vandræðagangur tengdist 
upplýsingum um erlendan fjárfesti sem koma átti að kaupum á bankanum. í raun voru stjórnvöld svikin 
hvað eftir annað um upplýsingar um málið. Ég var spurð í viðræðuþætti hvers vegna ég hafi skrifað 
undir söluna í Ijósi þeirrar staðreyndar að ég fékk ekki að vita um nafn erlenda fyrirtækisins fyrr en 
síðasta sólarhringinn (ef ég man rétt) fyrir undirskrift. í því sambandi vil ég halda til haga að alltaf var í 
mín eyru talað um að fjárfestirinn væri Société Générale og/eða annar alþjóðlegur fjárfestir. Vonir voru 
bundnar við að bankinn sjálfur yrði fjárfestirinn og t fundargerð framkvæmdanefndar um einkavæðingu 
kemur fram að „gefinn sé plús fyrir erlenda peninga". í fundargerð framkvæmdanefndarinnar kemur 
einnig fram þann 4. nóv. 2002 að fulltrúí HSBC hafi sagt S-hópinn sterkari kost en Kafdbak „hvort sem 
Société Générale væri með eða ekki".

Þetta var sú faglega ráðgjöf sem ég fékk hvað þetta atriði varðar áður en skrifað var undir söluna á 
Búnaðarbankanum. Rétt er að hafa hér í huga að þátttaka erlenda bankans með öðrum fjárfestum við

2



kaupin var ekki skilyrði við söluna heldur talið að sííkur aðili myndi styrkja hópinn, ef svo væri. Erlendi 
aðilinn réði með öðrum orðum ekki úrslitum við mat á bjóðendum.

íbúðalánasjóður

Vík ég þá að útlánareglum íbúðalánasjóðs árið 2004 sem rannsóknarnefndin segir hafa verið 
þensluhvetjandi og hafi verið með stærri hagstjórnarmistökum í aðdraganda falls bankanna.

Svo virðist sem rannsóknarnefndin byggi umfjöllun sína á einhliða frásögnum hagfræðings Seðlabanka 
íslands og á skýrslum sem unnar voru árið 2003 við undirbúning breytinga á húsnæðislánamarkaði. Þess 
má geta að þegar fyrstu tiílögur um 90% lán voru kynntar árið 2003 voru bankarnir nánast ekki á 
íbúðalánamarkaði.

Gert var ráð fyrir því af hálfu stjórnvalda að hækkun lána í 90% yrði gerð í áföngum og næði 90% 
markinu í maí 2007 þegar áhrifum virkjanaframkvæmda á Austurlandi lyki. Einnig var tekið fram að slíkt 
yrði einungis gert ef efnahagslegar forsendur leyfðu. Þá má geta þess að 33% af útlánum íbúðalánasjóðs 
á árunum 2002 og 2003 voru 90% lán, þ.e.a.s. húsbréfaián auk viðbótarláns.

Frumvarp tíl breytinga á lögum um húsnæðismál þar sem íbúðalánasjóði var veitt heimild til að veita 
almenn íbúðalán upp að alít að 90% var lagt fyrír Alþíngi á haustmánuðum 2004. Þá höfðu bankarnir 
þegar hafið veitingu 100% lána með ótakmarkaðri hámarksfjárhæð.

Þegar frumvarpið um 90% lán var samþykkt sem iög frá Alþingi, í desembermánuði 2004, höfðu 
bankarnir lánað um 180 milljarða króna í nýjum allt að 100% fasteignalánum. Þá má benda á að 
heildarútlán íbúðalánasjóðs drógust saman um u.þ.b. 140 milljarða á árunum 2004 til 2006. Það voru 
því ekki 90% lán íbúðalánasjóðs sem hér réðu úrslitum heldur var það fyrst og fremst innkoma 
bankanna á íbúðalánamarkaðinn með allt að 105% lán, í þeim tilgangi fyrst og fremst að reyna að gera 
út af við íbúðalánasjóð. Það tókst þeim sem betur fer ekki.

Skattamál

Ein af niðurstöðum rannsóknarnefndarinnar er að stjórnvöld hafi ákveðið að iækka skatta á þenslutíma í 
trássi við ráðleggingar sérfræðinga og jafnvel gegn betri vitund þeirra ráðamanna sem tóku 
ákvörðunina.

Staðgreiðslukerfi var tekið upp 1987 þar sem skattkerfið var einfaldað mikið. Flöt skattprósenta var 
innleidd 35% og var um það mikil pólitísk samstaða. Almennt var talið á þeim tíma að skattprósentan 
mætti alls ekki vera hærri. Síðan seig á ógæfuhliðina, skattprósentan fór vel yfir 40% og auk þess var 
tekinn upp tímabundinn hátekjuskattur sem fór hæst í 7%. Þrátt fyrir þetta voru skuldir hins opinbera 
komnar yfir 40% af þjóðarframleiðslu 1995 og atvinnuleysi var verulegt, Það var eindregin skoðun 
forystu Framsóknarflokksins að við þessar aðstæður væri ekki hægt að búa til framtíðar og mikilvægt 
væri að nálgast sama skatthlutfall og lagt var af stað með.

Besta aðferðin til þess að lækka skatthlutfall og draga úr atvinnuleysi var augljóslega að efla 
framleiðsiuna og auka þjóðartekjur. Gripið var til margvíslegra ráðstafana í því sambandi. Nýr skattur, 
fjármagnstekjuskattur var tekinn upp sem hefur skilað miklum tekjum og samhliða því var ákveðið að 
stefna að því að afnema eignaskatt.
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í aðdraganda kosninga 2003 höfðu þjóðartekjur vaxið míkið og allar spár gerðu ráð fyrir verulegum 
hagvexti næstu árin. í samvinnu við hagfræðinga var gerð framtíðarspá til að átta sig á hvaða svigrúm 
væri til skattbreytinga en að reka jafnframt aðhaldssama stefnu í ríkisfjármálum. Niðurstaðan var sú að 
svigrúm til breytinga á tekju- og eígnasköttum væri á bilinu 15 til 20 milljarðar en jafnframt yrði 
verulegur afgangur á ríkisfjármálum. Framsóknarfíokkurinn valdi neðri mörk í stefnuskrá sinni. 
Samstarfsflokkurinn boðaði mun meiri skattalækkanir og stjórnarandstaðan komst einnig að þeirri 
niðurstöðu að svigrúm væri til skattabreytinga og hækkunar ríkisútgjalda.

Við stjórnarmyndun 2003 varð samkomulag um skattbreytingar sem lækkuðu skatta um u.þ.b. 20 
milljarða að óbreyttu skatthlutfalli. Þess má geta að skattar sem hlutfall af þjóðarframíeiðslu breyttust 
lítið en útgjöld mun meira. Þannig varð verulegur tekjuafgangur og það tókst að greiða upp skuldir 
ríkisins. Staða ríkissjóðs var með því besta sem gerðist innan OECD. Ef farið er yfir ritið 
Þjóðarbúskapurinn á þessum árum má glöggt sjá þessa þróun. Það rit er ritað af sérfræðingum og 
hagfræðingum. Breytingar voru því ekki gerðar í trássi við ráðleggingar sérfræðinga.

Það er jafnframt rétt að geta þess að mikilvægt er á hverjum tíma að hafa gott samstarf við aðila 
vinnumarkaðarins. Vorið 2006 stóðu menn frammi fyrir því hvort kjarasamningar héldu eða yrði sagt 
upp. Það var mat ríkisstjórnar á þeim tíma að skattbreytingar væru betri leið en iaunahækkanir. 
Samkomulag var gert um hækkun persónuafsláttar í stað lækkunar skattprósentu og þannig komið í veg 
fyrir uppsögn kjarasamninga.

í tengsum við viðræður við aðila vinnumarkaðarins vorið 2006 var jafnframt talað um breytingar á 
ýmsum minni sköttum og sérstaklega vörugjöldum. Niðurstaðan varð hins vegar sú að lækka 
virðisaukaskatt á matvælum en Framsóknarflokkurinn hafði áður lagst gegn því. Égtaldi þessa breytingu 
ekki rétta á þeim tímapunkti en gekkst inn á hana eftir að fyrrverandi forsætisráðherra, Geir H. Haarde, 
greindi ríkisstjórn frá því að sérfræðingar gerðu ekki athugasemdir við fyrirhugaðar breytingar með tilliti 
til efnahagslegra áhrifa. Það veikti stöðu þeirra sem voru tregir til þessara breytinga að 
stjórnarandstaðan studdi þessa breytingu eindregið.

Framangreind atriði eru þau sem ég sé ástæðu tii að bregðast við og nefna nú.

Með bestu kveðju, 
Valgerður Sverrisdóttir
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