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Opið bréf til fjármála- og efnahagsráðherra 

 

Álit Hagsmunasamtaka heimilanna á hugmyndum um sölu á hlutafé ríkisins í Íslandsbanka 

Hagsmunasamtök heimilanna leggjast alfarið gegn þeirri ákvörðun fjármála- og efnahagsráðherra að           

fallast á tillögu Bankasýslu ríkisins um sölu á eignarhlutum í Íslandsbanka, að svo stöddu. 

Afstaða samtakanna byggist fyrst og fremst á því að ástæða þess að íslenska ríkið á tvo af þremur                  

stóru bönkunum og þar með meirihluta bankakerfisins, er fordæmalaust fjármálahrun árið 2008 sem             

hafði geigvænlegar afleiðingar fyrir íslenskt samfélag. Fleiri en 10.000 heimili misstu húsnæði sitt og              

tugþúsundir eru enn í sárum eftir þann hildarleik sem hófst í kjölfar hrunsins. 

Fjármálahrunið er sagt hafa verið rannsakað, en við lestur á þeim skýrslum sem hafa verið gefnar út                 

um þær rannsóknir kemur í ljós að þær eiga það allar sameiginlegt að endapunktur þeirra miðaðist                

við hrunið. Aftur á móti hefur engin slík rannsókn farið fram á atburðum sem gerðust eftir hrunið og                  

skelfilegum áhrifum þeirra á heimili landsins. Samtökin hafa um árabil barist fyrir því að skipuð verði                

rannsóknarnefnd sem vinni slíka rannsókn og skili af sér Rannsóknarskýrslu heimilanna. 

Rannsóknarskýrsla heimilanna er nauðsynleg forsenda þess að hægt verði að gera upp við hrunið og               

leitast við að græða þau sár sem það skildi eftir sig, að því marki sem kostur er. Án slíkrar rannsóknar                    

og réttmætra viðbragða við niðurstöðum hennar, er hin raunverulega staða fjármálakerfisins óvissu            

háð því ekki eru öll kurl komin til grafar. Sem dæmi eru enn að koma upp mál þar sem lánastofnanir                    

hafa orðið uppvísar að því að hlunnfara viðskiptavini og þurft að endurgreiða háar fjárhæðir. 

Það kemur ekki til greina að selja neitt af eignarhlutum ríkisins í bönkum fyrr en að undangenginni                 

ítarlegri rannsókn og birtingu Rannsóknarskýrslu heimilanna og uppgjöri við þá sem urðu fyrir tjóni              

vegna framferðis nýju bankanna sem voru stofnaðir á brunarústum hrunbankanna og hinna ýmsu             

afkvæma þeirra. Tækifæri sem þetta til að endurskipuleggja fjármálakerfið í þágu almennings er ekki              

víst að komi aftur og það verður að vera í forgangi fyrir einkavæðingarhugmyndum. 

Aðrar hugmyndir en einkavæðing hafa ekki heldur verið teknar til nægilega vel ígrundaðrar umræðu.              

Sem dæmi gæti komið til greina að nýta arð ríkisins af bönkunum til að gera heilt við þá sem fóru illa                     

út úr hruninu án þess að eiga sök á því. Eða breyta þeim í samfélagsbanka sem yrðu reknir þannig að                    

hagnaður af þeim kæmi fram í betri kjörum frekar en mikilli arðsemi af rekstri. Slíkar hugmyndir þarf                 

að taka til umræðu og leggja á þær mat, ekki síður en einkavæðingarhugmyndir. 
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Margt skýtur skökku við þær hugmyndir sem nú eru uppi um einkavæðingu Íslandsbanka að hluta.               

Tímasetningin virðist miða að því að koma þessari hrinu einkavæðingar af stað fyrir kosningar í haust,                

sem er í besta falli grunsamlegt. Öllu verra er þó að talsmenn einkavæðingarinnar hafa ekki fært                

fram neinar haldbærar ástæður fyrir henni, heldur aðeins hugmyndafræðilegar kenningar. 

Hvers vegna að selja (núna eða yfir höfuð)? 

Margvíslegar ástæður og markmið með hugmyndum um sölu á eignarhlutum ríkisins í Íslandsbanka             

eða öðrum bönkum hafa verið sett fram sem koma ekki heim og saman við nánari skoðun. 

Ekki hlutverk ríkisins að reka banka 

Þetta eru ekki rök heldur fullyrðing byggð á þeirri hugmyndafræði að allt sem geti verið einkarekið,                

eigi að vera það. Öllum er frjálst að hafa slíka lífsskoðun, en þeir sem aðhyllast hana hafa aldrei fært                   

rök fyrir því hvers vegna það sé endilega verra að ríkið eigi banka sem þjóni samfélaginu. 

Draga þarf úr áhættu ríkisins af bankarekstri 

Vissulega þarf að takmarka áhættu af bankarekstri eins og kostur er. Það eru samt engin rök fyrir því                  

að þeim rekstri sé betur borgið í höndum einkageirans. Ríkið hefur aldrei orðið fyrir eins miklu tjóni                 

af bankarekstri eins og í kjölfarið á stuttu tímabili óhefts einkarekstrar í byrjun þessarar aldar sem                

lauk með þriðja stærsta gjaldþroti mannkynssögunnar haustið 2008. Á hinn bóginn hefur rekstur             

banka sem tóku við í kjölfarið verið blómlegur, þrátt fyrir eignarhald ríkisins á tveimur af þremur                

þeirra. Ef lærdómur sögunnar er lagður saman er því ljóst að einkarekstur bankakerfisins er mun               

áhættusamari fyrir ríkið en nokkrir aðrir valkostir um fyrirkomulag eignarhalds á bönkum. 

Efla þarf virka samkeppni á fjármálamarkaði 

Reynslan af einkavæðingu Arion banka (áður Nýja Kaupþings banka) hefur sýnt að það er alls ekkert                

lögmál að samkeppni aukist með einkavæðingu. Íslenskt bankaumhverfi er ekki samkeppnisumhverfi           

heldur fákeppnisumhverfi eins og Samkeppniseftirlitið hefur ítrekað bent á í skýrslum sínum. Jafnvel             

mætti færa rök fyrir því að íslenskan bankamarkað einkenni þögult samráð (tacit collusion) í skilningi               

samkeppnisréttar. Fyrirkomulag eignarhalds breytir litlu sem engu um þann veruleika. 

Mikilvægt er að dreifa eignarhaldi 

Besta leiðin til að dreifa eignarhaldi ríkisbanka væri að skipta því milli hinna raunverulegu eigenda,               

allra landsmanna, og skrá þá einfaldlega fyrir þeim hlutabréfum. Engu að síður má ekki gleyma því að                 

hvernig sem að einkavæðingu er staðið, yrði eftir hana algjörlega úr höndum ríkisins hvort eignarhald               

verði áfram dreift eða safnist á fárra hendur eins og dæmi eru um. Einkavæðing sem slík er því engin                   

trygging fyrir varanlegri dreifingu eignarhalds eða eigendavalds til lengri tíma. 

Ríkið þarf á peningunum að halda 

Þessi kenning hefur verið sett fram á ýmsa vegu, svo sem að “hámarka endurheimtur ríkissjóðs” eða                

“greiða niður skuldir vegna hallareksturs”. Hún byggir á þeim misskilningi að ríkið skorti gjaldþol, en               

staðreyndin er sú að íslenska ríkið getur alltaf átt fyrir öllum skuldbindingum sínum einfaldlega vegna               

þess að það getur “prentað” peninga og bankar geta það líka. Ríkið hefur fyrir löngu endurheimt allt                 

sem það lagði í stofnun nýju bankanna og hægt er sýna fram á að arður af núverandi eignarhlutum                  
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þess geti orðið talsvert meiri til lengri tíma en einskiptishagnaður af að selja þá núna. 

Til viðbótar við ofangreint skiptir engu máli þó regluverk hafi verið endurbætt, því hættan stafar ekki                

af því heldur þegar ekki er farið eftir reglunum, sama hversu góðar sem þær eru. Ekkert bendir til að                   

einkavæðing breyti þessu, því spillingaröflum er alveg sama um fyrirkomulag eignarhalds. 

 

 Hagsmunasamtök heimilanna 
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