
Bidrar Banken?

Jeg leser med interesse DNB’s Bjørn Erik Næss innlegg i DN 7 mai, som presenteres
som et svar p̊a mitt innlegg 30 april. Jeg kan dessverre ikke se at han faktisk svarer
p̊a mitt opprinnelige spørsm̊al, som gikk p̊a DNB’s markedsføring av utbyttekutt som
aksjonærenes del av et spleiselag. La meg gi dette poenget igjen p̊a en enda enklere
måte. En aksjonær f̊ar verdier p̊a to måter: Kontanter (Utbytte) og verdiøkning av
aksjen. Å kutte utbyttet gjør at det blir mer penger igjen i selskapet (her DNB), som
betyr av DNB-aksjene blir mer verdt. Denne verdiøkningen tilsvarer utbyttekuttet. For
å gi et bilde av dette kan man si at aksjonæren har kontantene i en lomme og aksjene i
en annen lomme. Å kutte utbyttet blir da det samme som å flytte penger fra den ene
lommen til den andre. Dette poenget har ingenting med kapitalkrav å gjøre.

Siden Næss mener at mitt innlegg hører hjemme p̊a et universitetsskrivebord, kan jeg
selvfølgelig ta p̊a meg mine professorale briller og vurdere Næss innlegg som en besvarelse.
Der ville jeg nok måtte gi denne besvarelsen en stryk-karakter. Begrunnelsen er at den
ikke svarer p̊a det spørsm̊alet som ble stillet. I grunnleggende finans treffer man p̊a
flere Miller-Modigliani resultater. Det som ble diskutert i det opprinnelige innlegget var
Miller og Modigliani sitt arbeide om utbytte, som forøvrig ble publisert i 1961. Næss sin
besvarelse er nesten i sin helhet om et annet av Miller og Modigliani sine resultater, om
avveiningen mellom gjeld og egenkapital.

Men jeg finner to argumenter hos Næss som med en viss velvilje kan sies å være
relevante for det opprinnelige innlegget.

For det første, at DNB må effektivisere, og kutte stillinger. Fra de ansatte side er
dette selvfølgelig en kostnad, spesielt for dem som må g̊a. Men fra aksje-eiernes st̊asted
har jeg vanskelig for å se at det er en kostnad. De vil vel heller spørre om hvorfor dette
ikke er gjort før?

For det andre, at Næss reiser rundt og blir møtt med aksjonærer som ønsker seg
utbytte heller enn verdiøkning. Dette er det som man i akademiske kretser kaller klientell-
effekter, som det er et utall forskningsarbider som analyserer. Som akademiker vil jeg
gjerne vite svaret p̊a det neste spørsmålet som Næss burde stilt, hvorfor de foretrekker
utbytte heller enn verdiøkning. I den akademiske litteraturen finner man at det faktisk er
reelle grunner som ligger bak. Et typisk eksempel er skatteregler, hvis for eksempel det er
forskjellig skattemessig behandling av utbytte og kapitalgevinst. Andre kjente eksempler
er reguleringer av finansinstitusjoner, og regnskapsmessig behandling. Det er derfor jeg
gjerne vil vite svaret p̊a det spørsmålet: Hvis en vet hvorfor det er preferanse for utbytte
kan en vurdere de reelle økonomiske konsekvensene, og ogs̊a kostnadene. En eller annen
mystisk preferanse har jeg problemer med å akseptere som en god grunn for utbytte heller
enn verdiøkning i aksjeprisen.

Næss sin diskusjon om kapitalkrav har jeg dessverre ikke plass til å kommentere, det
er da ogs̊a et helt annet spørsmål.
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