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Vegsemd þess og vandi að bjarga 
banka, eiga banka og selja banka

Ásgeir Brynjar
Torfason
doktor í fjármálum

Nú er komið í Ijós, eftir skrán- 
ingu hlutabréfa Íslandsbanka í 
kauphöll, að söluverðið var lágt. 
R'kissjóður hefði getað fengið meira greitt. 

Bréfin hækkuðu um fimmtung á fyrsta degi 
og eru þegar að þetta er skrifað fjórðungi 
hærra verðlögð en í útboðinu fyrir rúmri 
viku síðan.

Séð frá sjónarhóli fjárfesta eru þetta 
góðar fréttir en frá sjónarhóli okkar allra 
sem seljanda hlýtur þetta að teljast svekkj- 
andi. Á síðasta ári var fimmtungur lands- 
manna tilbúinn að selja bankann en 80% 
voru mótfallin því, samt fór söluferlið í gang 
um jólin. Nú gætu landsmenn því verið 
vonsviknir yfir því að 6,6% samlandanna, 
þeir sem tóku þátt í útboðinu, græddu vel 
á því hvað við hin seldum þeim okkar hlut 
á miklu afsláttarverði. Bankinn er sá sami 
fyrir og eftir söluna og engin ný verðmæti 
hafa orðið til heldur aðeins eignatilfærsla.

Útboðið er talið, á alþjóðavísu, vel- 
heppnað enda voru alþjóðlegir sjóðir 
sem fengu í sinn hlut næstum þriðjung 
útboðsins fljótir að græða vel. Íslenskur 
almenningur, í gegnum lífeyrissjóði sína 
fékk því að njóta frekar lítils hluta hagnaðar 
útboðsins. Erlendir fjárfestar, sem margir 
hafa innleyst hagnað sinn strax á fyrstu 
viku, og áðurnefnd 6,6% landsmanna sem 
áttu eina auka milljón til að spila með 
fengu að njóta meirihluta hagnaðarins af 
útboðinu.

Almannahagur eða hagsmunir 
fjármagnseigenda

Að tala um þátttöku almennings í útboð- 
inu er frekar misvísandi orðanotkun og 
réttara væri að segja stór hluti ríkustu 
tíundar landsmanna og nokkrir vel valdir 
erlendir sjóðir hafi tekið þátt. Almenningur

Ljósmynd: Islandsbanki.

Orðið einkavæðing virðist 
ekki vinsælt til nota um gjörninginn 

nú, þó honum svipi mjög til sambæri- 
legra atburða með banka í ríkiseigu 

fyrir tveimur áratugum
sem sparar mest gegnum skyldulífeyris- 
tryggingar sínar þarf að mestu að greiða 
hærra verð fyrir hlutinn í bankanum á 
eftirmarkaði sem hann var þó að kaupa í 
raun af sjálfum sér.

Þessu hefði verið hægt að koma fyrir á 
annan hátt, eins og ég benti á í gagnrýni á 
Hvítbókina um framtíð fjármálakerfisins 
í janúar 2019 og fjallað var um í grein 
minni hér í Vísbendingu í upphafi árs.1 
Þá fjallaði greinargerð sérfræðingahóps 

verkalýðshreyfingar ASÍ og BSRB í janúar 
2021 um hvort rétt væri að selja Íslands- 
banka og þar var tímasetningin sérstaklega 
gagnrýnd með tilliti til þess að mikil hætta 
væri á því að verðið yrði of lágt þar sem of 
mikinn afsláttur yrði veittur.2

Orðið einkavæðing virðist ekki vinsælt 
til nota um gjörninginn nú, þó honum 
svipi mjög til sambærilegra atburða með 
banka í ríkiseigu fyrir tveimur áratugum. 
Þeir einkavæddu bankar voru aftur komnir

IÁsgeir Brynjar Torfason 
fer yfir skráningu Íslands- 
banka í Kauphöllinni 2Græddi almenningur 

eða tapaði á hlutaíjár- 
wútboði bankans? 3Eiríkur Ragnarsson 

vill að Akureyri verði 
stórborg 4Hundrað ára spádómar 

um þriggja klukkutíma 
vinnudag hafa ekki ræst

1 Vísbending 3. tbl. 39. árg. 22. jan. 2021: Vandræðaeignir
2 htips://www.asi.is/media/317020/er-rett-ad'Seja-islandsbankii_greinargerd.pef
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í ríkiseigu fáum árum síðar vegna glanna- 
skaps í rekstri. Hérlendis hefur þeirri sögu- 
skoðun verið haldið stíft að landsmönnum 
að fall þeirra banka hafi stafað af erlendum 
ástæðum.

Erlendir aðilar sem þekktu til banka- 
reksturs þá eru sannfærðir um aðra skýr- 
ingu, þá að meiri áhætta hafi verið tekin í 
bönkunum hér en flestum öðrum. Jafnvel 
var ítrekað minnst á það við mig í þeim 
rúmlega sextíu viðtölum við bankamenn 
í Skandinavíu sem ég tók í tengslum við 
rannsóknarvinnu fyrir doktorsritgerð mína, 
að íslensku bankarnir hafi ekki verið bankar 
í eiginlegum skilningi þess orðs. Starfsmenn 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sögðu jafnvel að 
þjóðríkið Ísland væri nánast orðið vog- 
unarsjóður. Dómsmál og fjöldi dóma sem 
hefur fallið hérlendis yfir bankamönnum, 
í samanburði við önnur lönd, sýnir einnig 
hvernig málum var í raun háttað.3 Færir 
þetta allt heim sanninn um það að síðasta 
einkavæðing banka tókst ekki vel, hvort 
sem landsmenn vilja trúa því eða ekki. 
Það er því nokkuð merkilegt að nánast 
sömu aðferð virðist beitt núna og sömu 
röksemdir dregnar fram og þá fyrir sölu 
banka úr ríkiseigu.

Ríkisrekstur, samkeppni 
og fákeppni

Enn sem fyrr eru hér þrír stórir bankar og 
enginn erlendur þannig að samkeppni er 
ekki raunveruleg heldur fákeppni. Sem 
dæmi um það má nefna að ekki fór að bera 
á skárri kjörum á húsnæðislánum hérlendis 

fyrr en utanaðkomandi samkeppni birtist á 
þeim markaði - frá lífeyrissjóðunum. Það 
hvort banki er skráður á hlutabréfamarkað 
breytir því ekki miklu um hver kjörin á hús- 
næðislánunum eru, nema þá helst að hærri 
ávöxtunarkrafa á hlutabréf í bankanum kallar 
mögulega á meiri vaxtamun.

Síðan ríkið seldi 13% hlut sinn í þeim 
banka sem skráður var á markað hérlendis 
fyrir útboðið hefur hann reynt að skila 
hærri ávöxtun til hluthafa sinna sem meðal 
annars birtist í meiri áhættusækni í lán- 
veitingum sem að þurfti síðan að afskrifa 
eins og lesa má úr ársreikningum bankans 
síðustu árin. Þó virðist ekki hafa verið horft 
til verðlagningar þess banka við ákvörðun 
útboðsgengis nú.

Þar að auki hefur aflétting krafna um 
eiginfjárauka leitt til þess að stjórn bankans 
er heimilt að láta stuðpúðana eða hinn sér- 
staka viðnámsþrótt bankans renna til hlut- 
hafanna og hefur gengi bréfa í bankanum 
hækkað samhliða. Við þessa minnkun á eigin 
fé bankans er jafnframt kominn hvati til 
þess að draga saman efnahagsreikninginn á 
eignahliðinni til að greiða út enn meira til 
hluthafanna. Það þýðir í raun að bankinn 
tekur minni þátt í útlánum og dregur saman 
umsvif sín í hagkerfinu. Það getur verið 
jákvætt til dæmis ef of mikil útlánaaukning 
hefur verið bólumyndandi á húsnæðismark- 
aði. Það getur hins vegar líka verið neikvætt, 
til dæmis ef að fyrirtæki fá ekki nauðsynlega 
lánafyrirgreiðslu þegar að hagkerfið er að 
taka við sér að nýju eftir afléttingar vegna 
faraldurs.

Það að gera mistök 
er gagnlegt ef hægt 

er að læra af því, 
en að gera ítrekað 

sömu mistökin 
bendir til einhvers 
konar brenglunar, 
hugsanlega jafnvel 
hugmyndafræði- 

legrar blindu

Alþjóðlega fjármálakerfið 
og styrkur stofnana

Ýmislegt má til sanns vegar færa um það 
hvernig til tókst í hlutafjárútboðinu nú, eins 
og það að mikil umframeftirspurn hafi verið 
eftir hlutabréfum í bankanum og að þess 
vegna hafi verðið hækkað. Það er samt ekki 
víst að orsakasamhengið liggi þar á milli. Færa 
má sterkari rök fyrir því að mikil hækkun 
verðs á fyrsta degi eftir skráningu þýði að of 
lágt verð hafi verið ákveðið í útboðinu. Hins 
vegar er gleðilegt að hinir tveir þriðjungarnir 
sem ríkið - við öll saman - á eftir að selja 
geta ekki (eins auðveldlega hið minnsta) verið 
svona mikið undirverðlagðir. Auk verðlagn- 
ingarinnar er tímasetningin á sölunni lykilat- 
riði, eins og gagnrýnt var í fyrri grein minni 
hér í febrúar 2021.4 Spurningin núna er hins 
vegar hvort traust til stofnana samfélagsins 
sem að tengjast sölunni hafi eflst eða minnkað 
við þessa einkavæðingu.

Sumir halda því fram að bankinn aukist 
að verðmæti við það að losna við ríkið sem 
eiganda. Þar eru ekki sérstaklega sterk rök 
við núverandi aðstæður þar sem við eigum 
öll saman (í gegnum ríkið) tvo þriðju hluta 
bankans enn þá. Það að hafa einn stóran 
fjárfesti sem ræður meirihluta er stundum 
talinn kostur, jafnvel í skráðum fyrirtækjum 
(sjá til dæmis sögu skráningar H&M á 
sænskum markaði). Aðrir fjárfestar telja 
það galla, þar sem hinn stóri eigandi ráði of 
miklu, og eru jafnvel settar sérstakar reglur 
sem vernda minni hluthafa. Óháð því hvort 
það sé styrkur eða veikleiki að hafa einn 
stóran öruggan kjölfestueiganda þá verður 
að telja söluvöru sem hækkar um fimmt- 
ung á fyrsta degi undirverðlagða, hvort sem 
menn telja það kost eða galla.

Tilkynnt var í undirbúningi að söluferl- 
inu í fyrra að hætt hefði verið við skráningu 
á hlutabréfum bankans erlendis. Samt var 
miklum f’ármunum eytt af hálfu hins

3 Financial Times, 20. september 2018: htips://ig.ft.com,jailed-bankers/
4 Vísbending, 5. tbl. 39. árg. 5. feb. 2021: Yfirstandandi byltingar í hagfræðinni
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opinbera í ár til að fá alþjóðlega ráðgjafa 
til að undirbúa skráningu í kauphöll hér- 
lendis. Ekki er ljóst hvert markmiðið með 
því að fá erlenda fjárfesta til að taka þátt 
í útboðinu var. En lengi hefur legið fyrir 
að lífeyrissjóðir hérlendis eru yfirfullir af 
innlendum inngreiðslum sem erfitt er að 
finna fjárfestingarkosti fyrir hérlendis. Á 
sama ári var gert samkomulag við þá um að 
fjárfesta helst ekki mikið erlendis.

Hver hagur íslenskra viðskiptavina bank- 
anna, lífeyrissjóðanna eða íslensks fjármála- 
markaðar yfir höfuð af því að þjóðarsjóðir 
furstadæmis Abu Dhabi eða konungsríkis 
Sádi-Arabíu geti komið hingað til lands 
og náð 20-25% ávöxtun á einni viku af 
íslenskri skammtímafjárfestingu er mikil- 
vægt umhugsunarefni.

Aðlæra af sögunni
Það að gera mistök er gagnlegt ef hægt er 
að læra af því, en að gera ítrekað sömu mis- 
tökin bendir til einhvers konar brenglunar, 
hugsanlega jafnvel hugmyndafræðilegrar 
blindu. Í þriðju grein minni hér fyrr á þessu 
ári var vísað í hópbælingu slæmra minninga 
og farið yfir samhengi einkavæðingar og 
eigin fjár.5 Ef ekki má ræða um mistök sem 
mögulega hafa verið gerð þá er samfélagið 
orðið hættulega meðvirkt.

Vilji lesendur rifja upp vandann úr 
alþjóðlegu fjármálakrísunni 2007-2008 
þá er vel við hæfi að lesa bókina Too Big To 
Fail - Inside the Battle to Save Wall Street 
frá árinu 2009 eftir blaðamanninn Andrew 
Ross Sorkin og fyrir íslensku hliðina er rétt 
að benda á bókina Kaupthinking - bankinn 
sem átti sig sjálfur, frá árinu 2018 eftir 
ritstjórann Þórð Snæ Júlíusson. Þá fjallar 
doktorsritgerð mín einnig meðal annars 
um það hvernig bankar eru allt annars 
eðlis en venjuleg fyrirtæki og að greining 
ársreikninga þeirra verði að taka mið af því 
sérstaklega í ljósi sögunnar.

Hver borgar tapið 
og hver græðir?

Neel Kashkari, seðlabankastjóri í Minnea- 
polis skrifar viðhorfsgrein í Finanical Times6 
nýlega undir fyrirsögninni að bankar geti 
ekki búist við því að ríkisstjórnin bjargi þeim 
úr hverri krísu. Neel var yfirmaður umsjónar 
bandarískra vandræðaeigna (e. TARP) árin 
2008-2009 sem átti stóran þátt í að bjarga 
bankakerfinu þar úr þeirri krísu.

Í upphafi heimsfaraldursins kallaði 
Neel eftir því að stóru bankarnir ættu að 
sækja sér aukið eigið fé til hluthafanna til 
að vera búnir hinu versta.7 Því ráði var 
ekki fylgt en bankarnir státa sig nú af því 
að hafa hjálpað til við að halda hagkerfinu 
gangandi gegnum faraldurinn. Raunin er 
sú að töp bankanna urðu mun minni en 
búast hefði mátt við í heimsfaraldrinum 
einmitt vegna aðstoðar hins opinbera við 
fyrirtæki í markaðshagkerfinu, sem nánast 
datt úr sambandi.

Sú aðstoð, frá ríkissjóðum og seðla- 
bönkum, var alls ekki röng en hún var í eðli 
sínu jafnframt björgun fyrir bankana. Bönk- 
unum var ekki gert skylt að safna auknu fé 
frá hluthöfum til að auka við stuðpúða sína 
og vera sterkari til að bregðast við högginu 
af heimsfaraldrinum, sem Neel lagði til. 
En þeim var þó bannað að greiða út arð á 
meðan að ósköpin gengu yfir. Því banni var 
einnig beitt hérlendis sem betur fer. Nú er 
álagsprófum lokið í Bandaríkjunum8 og búist 
við mikilli arðgreiðsluveislu á næstunni.9

Líklegt verður að telja að fjárfestar í 
bönkum hérlendis búist einnig við veislu 
og hlutabréfaverð því að hluta til að hækka 
vegna væntinga um útgreiðslu á auknum 
arði meðal annars vegna lækkunar eigin- 
fjáraukanna sem var sá stuðpúði sem taka 
átti við högginu af óvæntum áföllum. Enda 
íslenskt bankakerfi nú aftur orðið hluti af 
hinu alþjóðlega fjármálakerfi. Lex pistill í 
Financial Times bendir enda á að hægt sé 
að greiða út 250 milljónir dala til hluthafa 

Ljósmynd: Anton Brink

vegna lækkaðrar eiginfjárkröfu yfirvalda.10 
Þetta er verðmætur stuðpúði, sem verið er 
að losa um og það sem ég kallaði gullsand- 
poka sem gleymst hefði að taka úr skottinu 
á bankanum í viðtali um síðustu helgi.11

Yfirmenn seðlabanka og fjármála- 
eftirlitsstofnana hafa þó alla möguleika á að 
hemja veislugleðina og gæta almannahags 
með því að halda kröfunum um aukið eigið 
fé háum áfram, til öryggis. En ef þeir huga 
meira að hag bankamanna og fjárfesta þá 
verður veislan örugglega fjörug og líklega 
á kostnað almennings.

Sterk rök hafa verið færð fyrir því að eigið 
fé banka eigi alls ekki að fara niður fyrir 20% 
viðmiðið, til dæmis í bókinni The Bankers’ 
New Clothes - What’s Wrong with Banking 
and What to Do about It eftir prófessorana 
Anat Admati og Martin Hellwig og í vandaðri 
skýrslu frá seðlabankanum í Minneappolis.12 
Þegar bönkum er leyft að lækka eigið féð 
sitt þá minnkar viðnámsþróttur þeirra til að 
takast á við áföll og útlánatöp. Bjáti eitthvað 
á er ólíklegt að það náist að kalla eftir auknu 
fé frá hluthöfum í tæka tíð og þá verður enn 
á ný að leita í ríkissjóði til aðstoðar.

Spurningunni sem er ósvarað er hvort að 
almenningur vilji eignast bankana enn og 
aftur þegar á reynir eftir þessa aðra umferð 
einkavæðingar en leyfa fjárfestum reglulega 
að taka út hagnaðinn. Fjárfestum sem virð- 
ist jafnvel hjálpað við að selja lífeyrissjóðum 
almennings eignina í bankanum á hærra 
verði en þeir keyptu hana á af almenningi 
sjálfum.S

5 Vísbending, 7. tbl. 39. árg. 19. feb. 2021: San.félag og fjármagn
6 Financial Times 28. júní2021: https://www.ft.com/content/76tf8a05-d5be-4066-8f3d-802d78c33bce
7 Financial Times 16. apríl2020: htíps://www.ft.com/content/0b944cd4-/f01-11ea-bLfb-13524ae1056b
8 Bloomberg 24. júní2021: htips://www.bloomberg.com/news/articles/2021'06'24/banks-easily'clear'U's'stress'tests'setting'stage-for-payouts
9 Bloomberg 28. júní2021: htips://www.bloomberg.com/news/articles/2021'06'28/moT’gan'stanley'doubles'dividend'cfter'banks'clear'stress'tests
10 Financial Times 14. júní2021: https://www.ft.com/content/4c15be28-0b71-490d-9799-05cca0d30d6b
11 Sprengisandur 27. júní 2021 á Bylgjunni: http://www. visir. is/k/ab767d40-f985-4edd-a39a-Tfbce0b65a50-1624792282363
12 The Minneapolis Plan to End Too Big to Fail, Desember 2017: https://www.minneapoli.fed.oT’g/~/media,files/publications/studies/endingtbf/the-minneapol- 

is-plan/the-minneapolis-plan-to-end-too-big-to’fail-final.pcf?la=en
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