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Efiii: Bankasýsla ríkisins -  hlutafélag eða stofnun

Að beiðni formanns og varaformanns viðskiptanefndar Alþingis hefur ráðuneytið tekið saman 
helstu rökin fyrir því að Bankasýsla ríkisins verði stofnun en ekki hlutafélag. Til viðbótar er 
stuttlega farið yfir stöðuna í ríkjum OECD og gerð grein fyrir skýrslu og leiðbeiningum frá 
OECD um stjómarhætti fyrirtækja í eigu ríkisins.

1. Almennt um ríkisstofnanir og hlutafélög
Umgjörð bæði hlutafélaga og ríkisstofiiana er skýr. Stofiianir lúta leikreglum stjómsýslunnar en 
hlutafélög starfa eftir lögum um hlutafélög.

Megineinkenni ríkisstofiiana eru: Þær lúta almennum reglum ríkisrekstrar, hafa skilgreindan 
ramma og skýra ábyrgðarkeðju (ráðherra ber endanlega ábyrgð gagnvart Alþingi og almenningi). 
Stofiianir ríkisins hafa skýrt afmarkað hlutverk, lögð er áhersla á gagnsæi og settar hömlur við 
meðferð fjármuna (útgjöld eru heimiluð af Alþingi). Þá er eignarhaldið einfalt, þ.e. ríkið á 
stofnunina eitt. Ef um sjálfstæða ríkisstofiiun er að ræða minnka valdheimildir og ábyrgð ráðherra 
í hlutfalli við sjálfstæðið en aðrir þættir eiga enn við. (Á íslandi eru mjög fáar sjálfstæðar 
stofnanir þar sem meginreglan um ráðherraábyrgð hefur verið við lýði.)

Megineinkenni hlutafélaea eru: Einkaréttarlegt félagaform, fleiri en einn eigandi, takmörkuð 
ábyrgð (ráðherra ber ekki beina ábyrgð á verkefninu gagnvart Alþingi), vemd fyrir minnihlut- 
hafa, aðhald eigenda, mikil ábyrgð stjómarmanna, opin viðskipti með hluti (þ.e. möguleikar á 
breytingum á eignarhaldi) og hagnaðarmarkmið (í minna mæli samfélagsleg markmið). Hlutafe- 
lagaformið er almennt talið henta vel:

a. ef ætlunin er að sækja fjármagn út fyrir félagið, t.d. með útboði eða skráningu í kauphöll,
b. stærri félögum í eigu margra hluthafa með opinn, fjárfrekan og umfangsmikinn rekstur,
c. ef til stendur að hafa aðilaskipti að hlutum almennt opna og fijálsa,
d. til að skapa sterka ímynd gagnvart markaðinum og
e. ef áhætta í rekstri er mikil.

2. Val á rekstrarformum
Ríkisstofiianir sinna ákveðinni þjónustu fyrir ríkið sem greiðir fyrir hana með framlögum úr 
ríkissjóði í fjárlögum en hlutafélög selja tiltekna þjónustu út fyrir ríkið á markaði. 
Fjármálaráðuneytið telur að velja þurfi rekstrarform með hliðsjón af þessum sjónarmiðum, eðli 
starfseminnar og þeim markmiðum sem ætlunin er að ná. Þannig þarf að velja rekstrarform sem 
best fellur að þessari skilgreiningu og nýta það form sem valið er til fullnustu. Ráðuneytið geldur 
varhug við því að ákveða að nota hlutafélagaformið en setja síðan til viðbótar aukin skilyrði sem 
draga úr sveigjanleika þess og færa það í átt til þeirra reglna sem gilda um ríkisrekstur (ekki er til 
sérstök löggjöf um opinber hlutafélög). Þá er mikilvægt að takmörkuð ábyrgð ríkisins á starfsemi 
sem rekin er í hlutafélögum sé trúverðug.



Með hliðsjón af ofangreindu telur fjármálaráðuneytið að hlutafélög eigi ekki við í ríkisrekstri 
nema starfsemin sé viðskiptalegs eðlis (þ.e. standi undir sér með tekjum) og við tilteknar aðstæð-
ur:

a. Þegar áformað er að fá fleiri aðila til samstarfs við ríkið um rekstur tiltekinnar starfsemi.
b. Þegar áformað er að einkavæða starfsemi.
c. Þegar ótakmörkuð fjárhagsleg ábyrgð ríkisins er óæskileg út frá samkeppnissjónarmiðum.

3. Rekstrarform Bankasýslu ríkisins
Bankasýslu ríkisins er ætlað að fara með eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum fyrir hönd 
fj ármálaráðherra, sem ber endanlega ábyrgð á þeim gagnvart almenningi og Alþingi, og hafa 
eftirlit með fjármunum sem ríkið leggur til fjármálafyrirtækja. Bankasýslan sinnir þessu verkefoi 
fyrir hönd ríklsins á grundvelli fjárveitinga frá Alþingi þar sem hún fær ekki tekjur frá bönkunum 
(ráðgert er að arðgreiðslur bankanna renni í ríkissjóð). Eðli máls samkvæmt geta aðrir aðilar ekki 
eignast hluti í Bankasýslunni, hún verður ekki í samkeppni við önnur fyrirtæki og ekki stendur til 
að einkavæða hana. Annað á við um fjármálafyrirtækin sjálf.

Fjármálaráðuneytið telur að markmiðum um faglega, trúverðuga og skjóta uppbygginu 
fjármálakerfisins verði best náð með því að fela umsýslu eignarhluta ríkisins í fjármálafyrir- 
tækjum tímabundið ríkisstofriun, Bankasýslu ríkisins. Sem stofnun lýtur hún almennum reglum 
og taumhaldi ríkisrekstrar og ráðherra ber ábyrgð samkvæmt stjómskipan með því að skipa 
stjómarmenn hennar að uppfylltum hæfisskilyrðum sem kveðið er á um í lögum.

4. Staðan í ríkjum innan OECD
Árið 2005 tók OECD saman skýrslu um stjómarhætti fyrirtækja í eigu ríkisins. Eitt af því sem þar 
var fjallað um var skipulag eigendahlutverksins. Flest lönd innan OECD hafa smám saman fært 
forræði eignarhluta til eins ráðuneytis þannig a umsýslan verði samræmd og mælir OECD með 
því fyrirkomulagi. Algengast er að deild innan ráðimeytisins fari þá með eignarhluta í fyrir- 
tækjum ríkisins og má í því sambandi nefria Svíþjóð, Noreg, Holland, Belgíu og Danmörku. 
Onnur lönd hafa sett á fót sérstakar stofnanir imdir því ráðuneyti sem ber ábyrgð á eignarhlut- 
anum, svo sem Bretland og Frakkland. Þrátt fyrir þetta er lögð mikil áhersla á sjálfstæði slíkra 
eininga (deild eða stofriun) til þess að aðskilnaður milli umsýslu ríkisins og axmarra þátta sem 
tengjast fyrirtækjunum (svo sem stefnumótunar, eftirlits og hugsanlegra kaupa á þjónustu) sé 
skýr.

OECD mælir aftur á móti sérstaklega gegn því að sett séu á fót eignarhaldsfélög Qj.e. holding 
companies) til þess að sjá um umsýslu eignarhluta ríkisins í öðrum fyrirtækjum. I skýrslunni 
kemur fram að þessi leið hafi verið algeng í kringum 1970 og voru félögin sett á fót með það að 
markmiði að minnka pólitísk afskipti af stjóm fyrirtækja í eigu ríkisins. Reynslan sýndi að þetta 
leiddi til aukinnar skuldsetningar fyrirtækja í eigu ríkisins vegna óskýrrar ábyrgðar án þess að 
skilvirkni vegna rekstrarlegrar endurskipulagningar eða bættrar fjármálastjómunar hafi aukist. 
Flest lönd hafa því horfið frá þessu fyrirkomulagi á undanfömum árum og eru einungis nefrid 
þijú dæmi í skýrslu OECD um annað, þ.e. frá Austurríki, Slóvakíu og Tékklandi, og bent á að 
þau eignarhaldsfélög séu fyrst og fremst eignasölufélög.
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