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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er athugað hvernig til hefur tekist við að ná niður vanskilahlutfallinu  í 

íslensku fjármálakerfi eftir hrunið. Hægt er að reikna hlutfall útlána í vanskilum eftir 

lánþega, útláni eða afborgun. Einnig er hægt að reikna það út frá kröfuvirði eða 

bókfærðu virði lána auk fleiri þátta. Fyrir Ísland gefur vanskilahlutfall, reiknað út frá 

lánþega og bókfærðu virði, gleggstu myndina af stöðu undirliggjandi lánabóka. Frá 

ársbyrjun 2008 hækkuðu vanskil mikið á hér á landi og náðu þau hámarki í 36,2% í apríl 

2010 en í nóvember 2012 voru þau búin að lækka niður í 15,6%. Vanskilahlutfallið hjá 

fyrirtækjum náði hámarki í ágúst 2010 í 47,4% en var búið að lækka niður í 16,8% í 

nóvember 2012. Vanskil einstaklinga náðu hámarki í júlí 2010 í 22,5% en voru komin 

niður í 14,4% í nóvember 2012. Aðstæður hérlendis og viðbrögð voru ágæt varðandi 

lausn á vandanum vegna vanskila. Einstaklingar með hæfilega menntun og þjálfun voru 

til staðar og löggjöfin og dómstólarnir voru ágætlega í stakk búin til að fást við úrvinnslu 

vanskila. Skattalöggjöfinni var breytt til að auðvelda fjárhagslega endurskipulagningu 

fyrirtækja og einstaklinga. 

Segja má að stóru viðskiptabankarnir hafi eftir hrunið beitt þremur meginaðferðum 

til að taka á vanskilum viðskiptavina sinna. Þeir sömdu um frystingu, skilmála- eða 

höfðustólsbreytingu á lánum. Höfðustólsbreytingar voru algengasta úrlausnin fyrir 

fyrirtæki en skilmálabreytingar fyrir einstaklinga í nóvember 2012. Bankarnir voru að 

mestu hættir að beita frystingum vegna fyrirtækja í júní 2010 og vegna einstaklinga um 

mitt ár 2011. Eftir því sem líður á endurskipulagningu á fjárhag einstaklinga og fyrirtækja 

verður sífellt stærri hluti vanskila af heildarvanskilum hjá einstaklingum sem erfiðar 

hefur verið að greiða úr. Því má búast við að það hægist á lækkunarhraða vanskila 

næstu misseri. Íslensk stjórnvöld gætu mögulega sett aukin þrýsting á fjármálafyrirtækin 

til að lækka vanskilahlutfallið hraðar. Slíkur þrýstingur gæti þó verið tvíbentur því rangur 

þrýstingur og rangir hvatar geta gert illt verra. Árangur Íslands í lækkun vanskila er 

ágætur miðað við reynslu annarra þjóða sem hafa lent í fjármálakreppu. Miðað við 

þróun vanskila hjá Tælandi og Indónesíu eftir Asíukreppuna árið 1997 má búast við að 

það taki mörg ár í viðbót að vinna vanskil á Íslandi niður í ásættanlega stöðu. 

Meginniðurstaða þessarar ritgerðar er að endurskipulagning útlána á Íslandi hafi tekið 

eðlilegan tíma.  
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1. Inngangur 
Eftir mikla þenslu og útlánaaukningu á Íslandi eftir 2003 byrjuðu óveðursský að 

hrannast upp yfir landinu í árslok 2007. Gengi krónunnar byrjaði að síga og verð 

hlutabréfa fór fallandi. Haustið 2008 hrundu þrír stærstu viðskiptabankar landsins sem 

leiddi til þess að krónan snarféll með tilheyrandi verðbólguskoti og 

hlutabréfamarkaðurinn nánast þurrkaðist út. Í kjölfarið varð mikill efnahagssamdráttur 

og miklir erfiðleikar urðu hjá fyrirtækjum og heimilum landsins. Þetta varð þess valdandi 

að vanskil í íslenska bankakerfinu hækkuðu mikið. Eftir hrunið var ljóst að 

endurskipulagning útlána í vanskilum yrði eitt af mikilvægustu verkefnum endurreisnar 

landsins. 

Rannsóknarspurningin í þessari ritgerð er hvernig vanskilahlutfall hefur þróast á 

Íslandi eftir hrun og hvernig hafi tekist til við að ná því niður. Í því sambandi verður 

fjallað um hvernig vanskil eru skilgreind og hvaða mælikvarðar gefa gleggstu mynd af 

stöðu útlánasafna íslenskra fjármálafyrirtækja. Athugað verður hvernig aðstæður og 

viðbrögð hér á landi höfðu áhrif á hraða endurskipulagningarinnar og samdrátt útlána í 

vanskilum. Slíkt er þó ekki hægt að reikna. Skoðað verður hvaða aðferðum 

fjármálafyrirtækin hafa beitt við endurskipulagning útlána í vanskilum og hvort einhver 

greinileg merki séu til staðar um að hún sé ekki haldbær til lengri tíma. Einnig verður 

skoðað hvers vænta megi í þróun vanskila næstu misseri og með alþjóðlegum 

samanburði verður lagt mat á hversu langan tíma taki að ná vanskilum útlána hér á landi 

niður í eðlileg hlutföll. Að lokum verður velt upp þeirri spurningu hvort það sé viturlegt 

fyrir íslensk stjórnvöld að setja meiri þrýsting á fjármálafyrirtækin um að hraða 

endurskipulagningu útlána enn frekar. Til að leggja mat á ofangreinda hluti er 

nauðsynlegt að fjalla ítarlega um notagildi mismunandi skilgreininga á vanskilum.  

Vanskil á Íslandi náðu hámarki í apríl 2010 í 36% en voru í nóvember 2012 komin 

niður í 16%. Meginniðurstaða þessrar ritgerðar er að endurskipulagning útlána á Íslandi 

hafi tekið eðlilegan tíma. Að minnsta kosti er ekki hægt að fullyrða um að hún hafi 

gengið illa. Það er í nokkurri andstöðu við ríkjandi viðhorf hér á landi. Eftir því sem leið 

frá hruninu á Íslandi byrjuðu yfirvöld að verða óþolinmóð eftir árangri varðandi 

endurskipulagningu útlána í vanskilum.1 Fjármálaráðherra lagði fyrir Alþingi skýrslu þann 

                                                      
1
 (Hörður Ægisson, 2012). 
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31. mars 2011 um endurreisn viðskiptabankanna þriggja. Má segja að hún sé ákveðið 

uppgjör um hvernig til hafi tekist við að endurreisa íslenska bankakerfið. Í lokaorðum 

skýrslunnar kemur fram að helstu vonbrigðin við endurreisn bankanna hafi verið hversu 

hægt hafi gengið við endurskipulagningu lánasafna þeirra eins og kemur fram hér á eftir: 

Hvað nýju bankana varðar er endurskipulagning lánasafna einstaklinga og 

fyrirtækja sá verkþáttur sem reynst hefur hvað erfiðastur og tafsamastur. Sá 

verkþáttur hefur ítrekað orðið fyrir töfum.2 

Þrátt fyrir að í umræðum um skýrsluna á Alþingi hafi verið tekist hart á um mörg atriði 

þá var samhljómur um að endurskipulagning útlána í vanskilum hefði verið of tímafrek. 

Eftir hrunið á Íslandi var ljóst að eitt mikilvægasta verkefni Fjármálaeftirlitsins væri að 

fylgjast með þróun á vanskilum útlána og endurskipulagningar þeirra. Þau skýrsluform 

sem stofnunin bjó yfir hvað það varðaði voru ekki nægjanlega upplýsandi. Þegar 

starfsmenn ráðgjafafyrirtækisins Oliver Wyman gerðu úttekt á nýju bönkunum árið 2009 

ráðlögðu þeir Fjármálaeftirlitinu að hanna nýtt skýrsluform fyrir vanskilaupplýsingar. 

Fyrsta skýrsluformið (útgáfa 1.0) fékk heitið lánasafnsskýrsla (e. Loan Analysis Portfolio 

Report). Stóru viðskiptabankarnir fylltu hana út í fyrsta skipti í október 2009. 

Íbúðalánasjóður fylgdi í kjölfarið í maí 2010. Skýrsluforminu var breytt í júní 2011 (útgáfa 

1.5) til að auka upplýsingagildi þess en Íbúðalánasjóður skilar áfram upplýsingum inn á 

hinu eldra formi. Lánasafnsskýrslum er skilað til Fjármálaeftirlitsins einu sinni í mánuði 

og eru töluleg gögn ritgerðarinnar að mestu unnið úr þessum skýrslum. Framsetning 

upplýsinga í ritgerðinni og lengd tímaraða stjórnast að einhverju leyti af því hvenær og 

hvaða gögn eru tiltæk. Í köflum tvö til sex í þessari ritgerð er fjallað um upplýsingagildi, 

skilgreiningu, orsök og fjárhagsleg áhrif vanskila. Umfjöllunarefni sjöunda kafla er þróun 

vanskila á Íslandi eftir hrun. Í áttunda kafla er skoðað hvaða þættir hafa áhrif á hraða 

úrvinnslu vanskila. Í níunda og tíunda kafla er fjallað um eðli og varanleika 

endurskipulagningarinnar. Umfjöllunarefni þriggja síðustu kaflanna er hver sé líkleg 

þróun vanskila og hvort hægt sé að gera eitthvað til að flýta fyrir úrvinnslu þeirra. 

 

 

                                                      
2
 (Fjármálaráðuneytið, mars 2011), bls. 80. 
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2. Hvert er upplýsingagildi vanskila? 
 

Þegar fjármálakreppa ríður yfir hækka vanskil í fjármálakerfinu yfirleitt samhliða. 

Þróun vanskila gefur mikilvægar upplýsingar um versnandi eignagæði fjármálafyrirtækja 

og því hvernig gengur að vinna úr vandanum eftir að áfallið hefur riðið yfir. 

2.1 Aðvörunarljósið 
 

Seðlabankar heimsins og alþjóðastofnanir undir forustu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 

(International Monetary Fund) hafa þróað fjárhagslega áhættuvísa (e. Financial 

Soundness Indicators) fyrir ríki heimsins í þeim tilgangi að greina m.a. fjárhagslegt 

heilbrigði fjármálafyrirtækja þeirra. Áhættuvísarnir eiga að vara yfirvöld við aðsteðjandi 

hættu og gefa þeim rýmri tíma til að bregðast við. Höfundar þessara áhættuvísa skiptu 

þeim í tvennt. Annars vegar grunnáhættuvísa (e. Core set) sem taldir eru skipta öll ríki 

máli og hins vegar viðbótaráhættuvísa (e. Encouraged set) sem ríki geta stuðst við ef 

aðstæður krefjast þess. Grunnáhættuvísarnir eru 12 og beinast að fimm áhættuþáttum 

sem sjá má í töflu 1 hér að aftan:3 

Tafla 1 Fjárhagslegir grunnmælikvarðar vegna innlánastofnana sem þróaðir hafa verið undir forustu 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins  

Fjárhagslegir grunnmælikvarðar (FSI core set) vegna innlánsstofnana 

Eiginfjárstyrkur Eiginfjárgrunnur af áhættugrunni 

  
Eiginfjárþáttur A af áhættugrunni 

Bókfært virði vanskilalána af eiginfjárgrunni 

Eignagæði Vanskilalán af kröfuvirði lána 

  Vanskilalán af bókfærðu virði lána 

Hagnaður og arðsemi Arðsemi eigna 

  Arðsemi eiginfjár 

  Vaxtatekjur sem af heildartekjum (e. gross income) 

  Kostnaður annar en vaxtakostnaður af heildartekjum 

Lausafjárstaða Lausafjáreignir af heildareignum 

  Lausafjáreignir af skammtímaskuldum 

Markaðsáhætta Nettóstaða gjaldeyriseigna af eiginfjárgrunni  

Eins og greina má hér að framan er vanskilahlutfall útlána notað sem mælikvarði fyrir 

eignagæði. Útlán eru í langflestum tilvikum mikilvægasta eign hvers fjármálafyrirtækis 

                                                      
3
 (International Monetary Fund, mars 2006), bls. 1-4. 
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og líklega eru gæði eignasafns þess það sem skiptir mestu máli varðandi það hvort 

fjármálafyrirtækið lendi í erfiðleikum. Því er ljóst að þær upplýsingar sem 

vanskilahlutföll gefa eru mjög mikilvægar þegar meta á fjárhagslegan styrk 

fjármálafyrirtækja. Nefna má að þegar rannsóknir eru gerðar á bankakreppum eru 

vanskilahlutföll oft skoðuð til að greina upphaf erfiðleika fjármálafyrirtækja.  

Hagfræðingarnir Reuven Glick og Michael Hutchison gerðu árið 1999 rannsókn á 

banka- og gjaldmiðlakreppum hjá 90 ríkjum á tímabilinu 1975-97. Að þeirra mati getur 

verið erfitt að greina upphaf á erfiðleikum fjármálafyrirtækja út frá gögnum. Versnandi 

eignagæði hjá fjármálafyrirtæki eru líklegur undanfari þess að það verði fyrir 

innlánaáhlaupi eða þurfi að biðja um aðstoð hjá ríkisvaldinu. Það er vandkvæðum 

bundið að koma auga á versnandi eignagæði því eignirnar eru yfirleitt ekki bókfærðar á 

markaðsverði. Þar sem upplýsingar um eignagæði eru oft af skornum skammti styðjast 

rannsakendur á bankakreppum við ýmsar aðrar upplýsingar til að bera kennsl á 

bankakreppu og upphaf hennar.  

Upplýsingunum  má skipta í tvennt. Annars vegar eru það gögn um bein afskipti 

ríkisvaldsins af fjármálafyrirtækjum. Dæmi um þetta getur verið að yfirvöld loki 

fjármálafyrirtækjum, neyði þau til þess að sameinast öðrum eða að ráðist sé í stórtækar 

björgunaraðgerðir þeim til aðstoðar. Hins vegar er um að ræða gögn um vanskilahlutföll, 

vandræðalán og aðrar slíkar upplýsingar.4 Margar ástæður geta verið fyrir hækkandi 

vanskilahlutfalli en almennt er viðurkennt að hátt hlutfall útlána í vanskilum er sterk 

vísbending um alvarleg vandmál í bankakerfinu.5 Miðað við framangreint er ljóst að 

vanskilatölur gegna mjög mikilvægu hlutverki varðandi það að upplýsa yfirvöld um þann 

vanda sem er fyrir hendi í fjármálakerfinu. 

 

2.2 Hraði endurskipulagningar með hliðsjón af vanskilahlutföllum 

Í kjölfar fjármálakreppu þarf að endurskipuleggja útlán í vanskilum. Þar sem slík 

skipulagning gegnir lykilhlutverki í viðreisn hagkerfis eftir kreppu er mikilvægt að 

hagnýtir mælikvarðar séu fyrir hendi til að mæla árangurinn. Ríki heims hafa þróað 

                                                      
4
 (Hutchison & Glick, september 23-24, 1999), bls. 8. 

5
 (Podpiera, nóvember 2004), bls. 4. 
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mismunandi mælikvarða til fylgjast með hraða og gæðum skuldaúrvinnslunnar sem 

erfitt getur verið að bera saman. Sá mælikvarði sem mest er notaður til að mæla hraða 

endurskipulagningar er hlutfall útlána í vanskilum.6  

3. Hvernig eru útlán í vanskilum skilgreind? 
 

Þrátt fyrir að hugtökin útlán í vanskilum og útlán í skilum hafi verið notuð lengi hefur 

hvorugt hugtakið fengið algilda skilgreiningu í heiminum. Útlán í skilum eru almennt 

talin þau útlán þar sem greiðslur vaxta og af höfuðstól eru minna en 90 daga í vanskilum 

og þar sem lánþegi uppfyllir lánaskilmála hvað varðar tryggingar og endurgreiðsluáætlun 

(e. amortization schedule) lánsins. Mörg fjármálafyrirtæki telja almennt að útlán í 

vanskilum séu í víðum skilningi þau útlán þar sem ekki hefur verið staðið við upphaflega 

lánaskilmála. Lánasamningurinn getur t.d. innihaldið ákvæði sem flýta greiðslum ef 

ákveðin skilyrði eru ekki uppfyllt. Þessi skilyrði þurfa ekki að vera í neinu samhengi við 

endanlegt virði útlánsins eða getu lánþegans til að standa skil á afborgunum lánsins 

þegar að þeim kemur. Flest fjármálafyrirtæki hafa notast við Basel II skilgreininguna á 

útlánum í vanskilum.7 Næst verður gerð nánari grein fyrir henni. 

3.1 Basel II skilgreining á vanskilum 

Í júní 2006 gaf Evrópusambandið út tvær tilskipanir 2006/49/EB og 2006/48/EB sem 

byggðar voru á ráðleggingum Basel-nefndarinnar um bankaeftirlit (Basel Committee on 

Banking Supervision). Hér er um að ræða svo nefnd Basel II tilmæli.8 Umrædd nefnd var 

stofnuð árið 1974 af seðlabönkum tíu landa stórra iðnríkja til að auka skilning á 

meginviðfangsefnum varðandi eftirlit með fjármálafyrirtækjum og bæta gæði slíks 

eftirlits. Nefndin gefur út ýmsa staðla og leiðbeiningar varðandi álitaefni um eftirlit með 

fjármálafyrirtækjum.9 Í tilskipun 2006/48/EB má finna eftirfarandi skilgreiningu á útláni í 

vanskilum: 

                                                      
6
 (Claessens, 2005), bls. 41. 

7
 (Grohnert, Hallenberger, & Mair, 2009), bls. 3-4. 

8
 (European Union, 2011). 

9
 (Wikipedia, n.a. a). 
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a) Fjármálafyrirtækið álítur að lánþegi sé ólíklegur til að greiða skuldbindingar sínar 

við fjármálafyrirtækið, móðurfyrirtækið eða einhvers dótturfyrirtæki þess að 

fullu án aðgerða að hálfu fjármálafyrirtækisins eins og með fullnustu veða í 

tryggingu. 

b) Lánþegi er í meira en 90 daga í vanskilum varðandi skuldbindingar sem skipta 

máli fyrir fjármálafyrirtækið, móðurfélagið eða eitthvert dótturfélaga þess. 

Eins og greina má hér að ofan eru það tvö atriði (a og b hluti) sem geta gert það að 

verkum að útlán flokkist sem vanskilalán. Annars vegar geta vanskil stafað af því að 

lánþegi muni ólíklega greiða lánið að fullu (e. unlikeliness to pay) og hins vegar vegna 

þess að gjalddagi láns er kominn meira en 90 daga fram yfir tilsettan greiðsludag.10  

3.1.1 Nánari skilgreining á hvað felst í því að vera ólíklegur til að endurgreiða 
að fullu (a-hluti) 

Þau atriði sem fjármálafyrirtæki hefur til hliðsjónar þegar það metur hvort lánþegi sé 

ólíklegur til að að greiða skuldbindingu sína að fullu eru eftirfarandi: 

 Fjármálafyrirtækið er hætt að vaxtareikna útlánið 

 Fjármálafyrirtækið hefur virðisrýrt útlánið vegna verulega aukinnar útlánaáhættu 

eftir að það var veitt. 

 Fjármálafyrirtækið selur útlánið með umtalsverðu tapi. 

 Fjármálafyrirtækið samþykkir endurskipulagningu á útlánum sem leiðir líklega til 

eftirgjafar á skuldum eða frestun á greiðslu höfuðstóls, vaxta eða gjalda.  

 Fjármálafyrirtækið hefur lagt fram beiðni um gjaldþrot eða sambærilega beiðni 

varðandi útlán til lánþegans frá fjármálafyrirtækinu, móðurfyrirtæki eða 

einhverju dótturfyrirtæki þess. 

 Lánþeginn hefur lagt fram gjaldþrotabeiðni eða sambærilega beiðni sem myndi 

koma í veg fyrir eða tefja greiðslur til fjármálafyrirtækisins, móðurfyrirtækis eða 

dótturfélaga þess.11 

 

3.1.2 Nánari skilgreining á 90 daga vanskilum (b-hluti) 

 Hvað varðar yfirdrátt teljast vanskil byrja þegar lánþegi hefur yfirdregið 

úttektarheimildina án leyfis um veigamikla fjárhæð eða beint hefur verið til hans 

tilmælum um að lækka yfirdráttinn.  

 Upphafsdagsetning rofs á úttektarheimild telst vera sá dagur þegar 

fjármálafyrirtækið tilkynnir lánþeganum að hann hafi rofið mörkin á heimildinni.  

                                                      
10

 (The European Parliment and the Council of the European Union, 2006), Bls. 113. 

11
 (The European Parliment and the Council of the European Union, 2006), Bls. 113-114. 
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 Hvað varðar útlán til minni viðskiptavina (undir 1 m.EUR.) og ríkisstofnana er 

fjármálaeftirliti hvers lands á evrópska efnahagssvæðinu heimilt að ákvarða 

dagafjölda vanskilalána á bilinu 90-180 daga. Leyfilegt er að skilgreina dagafjölda 

vanskila með mismunandi hætti eftir lánategundum svo lengi sem þau eru innan 

90-180 daga rammans. Ef viðkomandi lánþegi er í öðru landi evrópska 

efnahagssvæðisins má ekki ákvarða meiri dagafjölda á vanskil en fjármálaeftirlit 

viðkomandi lands miðar við.   

 Hvað varðar útlán til stærri lánþega (yfir 1 m.EUR.) getur fjármálaeftirlit 

ákvarðað skilgreiningu vanskila á tímabilinu 90-180 dagar ef það er í samræmi 

við aðstæður á svæðinu. 

 Fjármálaeftirlit aðildarríkja evrópska efnahagssvæðisins ákveða þann fjölda daga 

sem miða skal vanskil minni lánþega (undir 1 m.EUR) og ríkisstofnana við hjá 

öllum fjármálafyrirtækjum á umráðasvæði sínu. Fjöldi daga skal vera innan 

rammans 90-180 daga. Dagafjöldinn getur verið mismunandi eftir 

útlánategundum. Miðað skal við þann fjölda daga sem fjármálaeftirlit heimaríkis 

hefur sett vegna útlána til aðila utan heimasvæðis.12 

3.1.3 Önnur viðmið varðandi útlán í vanskilum 

 Fjármálafyrirtæki sem styðst við utanaðkomandi gögn sem ekki eru fyllilega 

sambærileg hefðbundnum skilgreiningum á útlánum í vanskilum þarf að sýna 

yfirvöldum fram á að það hafi breytt gögnunum með viðeigandi hætti til að gera 

þau að mestu leyti sambærileg við skilgreiningu á útlánum í vanskilum. 

 Álíti fjármálafyrirtæki að útlán til lánþega sem það hefur skilgreint sem útlán í 

vanskilum miðað við ákveðna skilgreiningu uppfylli ekki lengur skilgreininguna 

skal fjármálafyrirtækið flokka lánþegann eða útlánið í skilum. Komi til þess að 

mörk skilgreiningar séu eftir þetta rofin er lánþeginn eða útlánið aftur flokkað í 

vanskil.  

 Hvað varðar útlán til minni lánþega mega fjármálafyrirtæki skilgreina vanskil út 

frá hverju útláni.13 

 Í öllum tilvikum skulu útlán í vanskilum miðast við ákveðinn þröskuld sem 

skilgreindur er af fjármálaeftirliti og sem endurspeglar eðlilega (e. reasonable) 

áhættu.14  

                                                      
12

 (The European Parliment and the Council of the European Union, 2006), bls. 113-114 og 176. 

13
 Sjá nánar umfjöllun í kafla 3.4. 

14
 (The European Parliment and the Council of the European Union, 2006), bls. 176. 
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3.2 Alþjóðleg vinna við samræmingu skilgreininga á útlánum í 
vanskilum  

Sameinuðu þjóðirnar hafa birt staðalinn, Þjóðhagsreikningakerfi Sameinuðu 

þjóðanna (United Nations System of National Accounts, SNA), um framsetningu 

ýmislegra þjóhagslegra stærða til að auðvelda samanburð milli ríkja. Fyrsta útgáfan er 

frá árinu 1953. Næstu tvær voru frá 1968 og 1993 og sú síðasta er frá árinu 2008.15 

Staðalinn frá 2008 er uppfærsla á 1993 staðlinum. Að gerð hans komu Sameinuðu 

þjóðirnar (United Nations), Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins (European 

Commission), Efnahags- og framfarastofnunin (The Organisation for Economic Co-

operation and Development), Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Alþjóðabankinn (World 

Bank Group). Hver fyrrnefndra stofnana átti fulltrúa sem kom að samhæfingu verksins. 

Sérstakir ráðgefandi sérfræðingahópar (Advisory Expert Groups) með fulltrúum frá 

mörgum löndum unnu tillögur að texta um hvern kafla staðalsins.16  

Í staðlinum koma fram ákveðin grunngildi (e. principles) frekar en nákvæmar 

skilgreiningar. Ríki heimsins skilgreina vanskil með mismunandi hætti og það ríkir 

almennur skilningur á því að þarfir hvers ríkis varðandi slíka skilgreiningu eru ólíkar. Að 

þessu sögðu er ákveðin samstaða um nokkur grunnatriði. Skilgreining staðalsins á 

útlánum í vanskilum byggir á skilgreiningu úr handbók Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, 

Compilation Guide on Financial Soundness Indicators 2004, sem gefin var út í samstarfi 

við seðlabanka heimsins.17 Skilgreining Þjóðhagsreikningakerfis Sameinuðu þjóðanna frá 

2008 á útlánum í vanskilum er eftirfarandi: 

Útlán telst vera í vanskilum þegar greiðsla af vöxtum eða höfuðstól þess er komin 

meira en 90 daga fram yfir gjalddaga, eða þegar vaxtagreiðslum á gjalddaga fyrir 

90 daga eða meira hefur verið bætt við höfuðstól lánsins, þær 

endurfjármagnaðar eða frestað með samningi (sjá nánar umfjöllun í kafla 4.1), 

eða þar sem greiðslur hafa verið minna en 90 daga í vanskilum en miklar líkur eru 

                                                      
15

 (Wikipedia, n.a. c). 

16
 (European Communities, International Monetery Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United 

Nations og World Bank Group, 2009), bls. III. 

17
 (Bloem & Freeman, 27. júní - 1. júlí 2005), bls. 7-8. 
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á því að ekki verði staðið að fullu við greiðslur svo sem vegna þess að lánþegi hafi 

lýst yfir gjaldþroti.18  

Í fyrrnefndri handbók Alþjóðagjaldeyrissjóðsins koma auk þess fram eftirfarandi 

skilgreiningar og áhersluatriði varðandi útlán í vanskilum: 

 90 daga reglan er hugsuð sem lágmarks viðmið en útilokar ekki strangari 

skilgreiningar á útlánum í vanskilum hjá einstökum eftirlitsyfirvöldum. 

 Útlán í vanskilum telst vera öll fjarhæð útlánsins en ekki bara þær afborganir sem 

eru í vanskilum. 

 Eftir að útlán hefur verið skilgreint sem útlán í vanskilum skal það eða 

endurfjármögnun þess halda stöðu vanskilaláns þangað til greiðslur berast vegna 

afborgana af vöxtum eða höfuðstól lánsins eða það er afskrifað.  

 Ný útlán, sem eru notuð til að endurfjármagna eldri útlán í vanskilum, má 

skilgreina sem útlán í skilum þó að skilmálar þeirra séu betri en venjuleg 

viðskiptakjör svo lengi sem lánþeginn stendur við lánaskilmálana og þau uppfylla 

þau ákvæði sem fjármálaeftirlit gera til útlána í skilum.   

 Fjármálaeftirlit þurfa að halda til haga upplýsingum um hlutfall útlána í 

vanskilum sem hefur verið komið í skil með endurfjármögnun af 

heildarútlánum.19 

3.3 Flokkunarkerfi útlána 

Fjármálafyrirtæki nota víða sérstakt flokkunarkerfi útlána (e. loan classification system) 

til að flokka útlán eftir áhættu og gæðum. Fjármálaeftirlit margra ríkja heims hafa 

útbúið staðlað flokkunarkerfi fyrir útlán. Alþjóðabankinn gerði könnun árið 2002 á 

verklagi varðandi flokkunarkerfi útlána og virðismat útlána hjá aðildarríkjum Basel 

samstarfshópsins (Basel Core Principles Liaison Group).20 Könnunin leiddi m.a. í ljós að 

flokkunarkerfi útlána var með ýmsum hætti hjá aðildarríkjunum sem þarf ekki að koma á 

óvart þar sem enginn alþjóðlegur staðall er til fyrir slíkt kerfi. Hjá sumum ríkjanna var 

það á ábyrgð banka að útbúa flokkunarkerfið meðan í öðrum var það á forræði 

fjármálaeftirlits viðkomandi ríkis að skrifa samræmt kerfi fyrir fjármálakerfið. Fjöldi 

                                                      
18

 (European Communities, International Monetery Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United 

Nations og World Bank Group, 2009), bls. 433. 

19
 (International Monetary Fund, mars 2006), bls. 57-58. 

20
 Ástralía, Brasilía, Kína, Tékkland, Frakkland, Þýskaland, Hong Kong, Indland, Ítalía, Japan, Suður-Kórea, Mexíkó, Holland, 

Rússland, Sádí-Arabía, Singapúr, Suður-Afríka, Spánn, Bretland, Bandaríkin, Myntbandalag Vestur-Afríku (West African Monetary 

Union), Evrópunefndin, Stofnun um fjármálastöðuleika (The Financial Stability Institute), Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og 

Alþjóðabankinn. 
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þrepa í svona flokkunarkerfi er frá 3-9 en fimm þrepa kerfi er einna algengast.21 Hér að 

aftan má sjá dæmigert slíkt kerfi sem Fjármálaeftirlit Hong Kong hefur útbúið og er það 

grundvallað á því kerfi sem notað er í Bandaríkjunum og víða annars staðar:  

1. Í skilum án erfiðleika (e. Performing).  

Lánþegar sem eru að fullu í skilum og engin sjáanleg teikn eru á lofti um að þeir muni 

ekki geta staðið skil á höfuðstól og vöxtum lánsins á réttum tíma.    

2. Á athugunarlista (e. Special-mention). 

Lánþegar sem eru í skilum en eru í erfiðleikum. Ekki er gert ráð fyrir tapi vegna 

útlánanna að svo stöddu en haldi erfiðleikarnir áfram gæti komið til þess. Hér eru útlán 

ekki virðisrýrð sérstaklega. 

3. Undirmálslán (e. Sub-standard). 

Lánþegar sem vafi leikur á að geti staðið í skilum. Hér eru útlán þar sem vextir eða 

höfuðstóll eða hluti þeirra gæti tapast eða þar sem greiðsluskilmálum útlána hefur verið 

breytt þannig að þau standast ekki lengur þær kröfur sem bankinn setur um almenn 

viðskiptakjör sín. Mögulega hafa sum útlánin verið virðisrýrð.  

4. Endurgreiðslur óvissar (e. Doubtful). 

Lánþegar sem ólíklega geta endurgreitt að fullu höfuðstól og vexti lánsins sem valdið 

getur umtalsverðu tapi jafnvel þó að gengið sé á ábyrgðir. Hér þarf að virðisrýra lánin til 

að mæta fyrirsjáanlegu tapi. 

5. Tapslán (e. Loss loans). 

Lánþegar sem geta greitt lítið eða ekkert af höfuðstól og vöxtum lánsins þrátt fyrir að 

öllum tiltækum innheimtuúrræðum hafi verið beitt. Hér þarf að virðisrýra að fullu þann 

höfuðstól og þá vexti sem eru umfram tryggingar lánsins.22  

 

Þau ríki sem styðjast við staðlað flokkunarkerfi útlána (fimm þrepa kerfi) skilgreina 

yfirleitt þrjá lægstu flokkana, þ.e. undirmálslán, lán þar sem endurgreiðslur eru óvissar 

og tapslán sem vanskilalán.23 Flokkun útlána lánþega í ofangreinu kerfi byggist einkum á 

mati viðkomandi fjármálafyrirtækis á getu lánþega til að standa við skuldbindingar sínar 

gagnvart því og hversu mikill vafi er til staðar varðandi endurheimtur á höfuðstól og 

vöxtum. Mjög mikilvægur mælikvarði í flokkun lánþega í kerfinu er fjöldi daga í 
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 (World Bank Group, júní 2002), bls. 3 og 10-12. 

22
 (Hong Kong Monetary Authority, 1995), bls. 22. 

23
 (Cortavarria, Dziobek, Kanaya, & Song, 2000), bls. 11. 
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vanskilum. Þeir lánþegar sem hafa verið í vanskilum í 90 daga skal t.d. flokka sem 

undirmálslán sem er fyrsti vanskilaflokkurinn í þessu kerfi.24  

3.5 Alþjóðlegir gagnagrunnar um útlán í vanskilum 

Fjármálaeftirlit flestra ríkja halda saman upplýsingum um vanskilahlutföll hjá 

fjármálafyrirtækjum viðkomandi lands. Eftirfarandi gagnasett um vanskilahlutföll er 

hægt að nálgast tiltölulega auðveldlega á netinu: 

3.5.1 Gagnagrunnur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur haldið til haga upplýsingum um vanskilahlutföll hjá 

ríkjum sem hafa farið gegnum fjármálakreppu. Sá gagnagrunnur innheldur hámark 

vanskilahlutfalls þess árs sem það var hæst eftir kreppuna. Ekki er um tímaraðir að 

ræða. Tölurnar byggja á skýrslum sjóðsins (IMF staff reports), 

fjármálastöðugleikaskýrslum (Global Financial Stability Reports) og upplýsingum af 

vefsetrum eftirlitsyfirvalda.25 

3.5.2 Gagnagrunnur The Banker 

Financial Times Group Plc. gefur út ýmis blöð sem fjalla um fjármál og þar á meðal 

The Banker. Í gagnagrunni þess blaðs er að finna vanskilaupplýsingar frá um 5.000 

bönkum frá 163 löndum. Upplýsingarnar eru aðgengilegar á netinu gegn gjaldi.26 

3.5.3 Gagnagrunnur Alþjóðabankans  

Alþjóðabankinn hefur gefið út upplýsingar um vanskilahlutfall í flestum ríkjum 

heimsins.  

3.6 Samanburður á hlutfalli útlána í vanskilum milli ríkja 

Samanburður á hlutfalli útlána í vanskilum milli ríkja getur verið erfiður af tvennum 

ástæðum. Annars vegar hafa skilgreiningar á útlánum í vanskilum ekki verið fyllilega 

sambærilegar og hins vegar kemur það fyrir að fjármálaeftirlit einstakra ríkja nái ekki að 

tryggja að farið sé eftir leiðbeiningum og tilmælum þeirra við framsetningu á 
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 (Hong Kong Monetary Authority, 1999), bls. 123. 

25
 (Valencia, 2012). 

26
 (The Banker, n.a.). 
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upplýsingum um vanskil. Þar sem upplýsingar um útlán í vanskilum hafa mikla þýðingu 

hefur Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn unnið að því að samræma þær á milli ríkja. Sú 

aðferðafræði sem kemur fram í handbók sjóðsins frá 2006 býður upp á mismunadi 

túlkanir og því eru vanskilahlutföll í heiminum sjaldnast reiknuð nákvæmlega eins.  

Könnun sem Evrópski seðlabankinn gerði á framsetningu upplýsinga um vanskilahlutfall 

landa í Austur-Evrópu (CESS-löndin) gefur vísbendingar um hvaða atriði varðandi 

skilgreiningar á vanskilum eru sameiginleg á milli landa:27  

 Öll löndin reiknuðu hlutfall útlána í vanskilum út frá kröfuvirði.  

 Öll löndin fyrir utan eitt tiltóku að útlán sem hefði verið meira en 90 daga væri 

skilgreint sem útlán í vanskilum.  

 Öll löndin reiknuðu hlutfall útlána út frá útlánum til viðskiptavina (fyrirtæki og 

einstaklingar). Það er útlán til annarra fjármálafyrirtækja voru ekki tekin með. 

 Flest ríkin tóku tillit til fleiri þátta en 90 daga reglunnar þegar ákveðið var hvort 

útlán teldist í vanskilum t.d. hvort útlánið bæri sérstaka virðisrýrnun. 

 Ríkin tóku með mismunandi hætti tillit til trygginga. Um helmingur ríkjanna tók 

tillit til þeirra við flokkun útlána. 

 Um helmingur ríkjanna (7/13) byggði skilgreiningu á útláni í vanskilum á 

flokkunarkerfi útlána. Þau ríki sem beittu flokkunarkerfinu við skilgreiningu 

vanskilalána gerðu það með mismunandi hætti. Yfirleitt (5/7) var miðað við að 

útlán í flokkunum: undirmálslán, endurgreiðslur óvissar, tapslán í 

flokkunarkerfinu teldust vera útlán í vanskilum. Í minnihluta tilvika (2/7) var 

miðað við að aðeins flokkarnir endurgreiðslur óvissar og tapslán teldust vera 

útlán í vanskilum.   

 Reglur og venjur varðandi endurskipulögð útlán í vanskilum voru nokkuð 

breytilegar á milli ríkja. Í sumum tilvikum (5/12) voru endurskipulögð útlán áfram 

flokkuð sem útlán í vanskilum en í öðrum tilvikum (6/12) urðu endurskipulögð 

útlán að útlánum í skilum eftir ákveðinn tíma.  

 Innan við helmingur ríkjanna (5/12) reiknaði hlutfall útlána í vanskilum eftir 

móðurfélagsgrunni, þ.e.a.s. erlend dótturfélög voru ekki tekin með í 

útreikninginn. Meirihluti ríkjanna (7/12) reiknaði hins vegar hlutfallið út frá 

samstæðugrunni. 

 Öll ríkin reiknuðu útlán í vanskilum eftir lánþegaaðferðinni eða útlánaðferðina 

sjá ummfjöllun í kafla 3.7.1.28    

                                                      
27

 Lettland, Litháen, Eistland, Ungverjaland, Pólland, Tékkland, Slóvakía, Albanía, Búlgaría, Makedónía, Rúmenía, Slóvenía, 

Bosnía og Hersegóvína, Króatía, Svartfjallaland, Serbía, Hvíta-Rússland, Moldavía, Rússland, Tyrkland og Úkraína.   

28
 (World Bank Group, International Monetary Fund, European Investment Bank, European Bank, European Central Bank og 

European Commission , mars 2012), bls. 13-16. 
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3.7 Þættir sem greina á milli í útreikningi á hlutfalli útlána í 
vanskilum 

Hér á eftir er farið yfir þá þætti sem greina helst á milli þess hvernig vanskilahlutfall 

er reiknað í heiminum.  

3.7.1 Vanskilahlutfall út frá lánþega, útláni eða hluta þess 

Hægt er reikna hlutfall útlána í vanskilum eftir lánþega, útláni eða afborgun. Þegar 

vanskilahlutfall er reiknað út frá lánþega, lánþegaaðferðin (e. cross default approach), 

er miðað við að öll útlán viðkomandi við fjármálafyrirtækið séu í vanskilum ef eitt þeirra 

er komið í vanskil. Þegar hlutfallið er reiknað út frá útláni, útlánaaðferðin (e. facility 

based approach) er miðað við að útlánið sé allt komið í vanskil sé einhver afborgun þess 

komin í vanskil. Þegar hlutfallið er reiknað út frá afborgun útláns, afborgunaraðferðin (e. 

installment approach) er aðeins miðað þær afborganir sem eru í vanskilum. 

Útlán fjármálafyrirtækis til viðskiptavinar eru oft í formi mismunandi lánategunda 

sem hafa ólíkan endurgreiðsluferil og áhættueinkenni. Þrátt fyrir að það sé ekki 

óvanalegt að lánþegi sé í skilum á einu láni en í vanskilum á öðrum gætu erfiðleikar 

lánþega við að greiða af einu láni verið vísbending um að fjárhagsleg staða hans fari 

versnandi og að stutt sé í vanskil af öðrum lánum.  

Alþjóðabankinn bendir á að flokkun útlána í lán í skilum og lán í vanskilum sem byggir 

á hverju útláni fyrir sig geti leitt til þess að fjármálafyrirtæki flokki einstök útlán lánþega í 

skilum þó að viðbúið sé að þau séu á leiðinni í vanskil vegna þess að önnur útlán hans 

séu þegar komin í þá stöðu. Því sé brýnt að fjármálaeftirlit veiti fjármálafyrirtækjum 

skýrar leiðbeiningar um hvernig flokka eigi útlán lánþega þar sem hluti útlána er kominn 

í vanskil. Bankinn virðist því í reynd mæla með lánþegaaðferðinni. Ríki heimsins hafa 

ólíkan háttinn á hvað þetta varðar. Sem dæmi má nefna að Brasilía, Tékkland, Frakkland, 

Indland, Ítalía og Suður-Afríku beita lánþegaaðferðinni og Ástralía gengur enn lengra og 

flokkar einnig öll útlán til tengdra aðila sem vanskilalán ef krossábyrgðir eru fyrir hendi. Í 

löndum eins og Þýskalandi, Suður-Kóreu, Mexíkó og Sádí-Arabíu er það á valdi 

fjármálafyrirtækja að meta hvort tilefni sé til að flokka öll útlán þeirra lánþega, sem eru 

komin með hluta sinna lána í vanskil, sem vanskilalán.
29

 Samkvæmt könnuninni á 

                                                      
29

 (World Bank Group, júní 2002), bls. 13-14. 
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forsendum útreiknings hlutfalls útlána í vanskilum í Austur-Evrópu reiknaði meirihluti 

landanna vanskilin eftir útlánaðferðinni á meðan minnihlutinn beitti lánþegaaðferðinni 

en ekkert land beitti afborgunaraðferðinni við útreikning vanskila.  

Í handbók Alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá 2004 er miðað við að vanskilahlutfallið sé 

reiknað út frá útlánaaðferðinni. Sjóðurinn leggst gegn því að hlutfallið sé reiknað út frá 

afborgunaraðferðinni. Í Basel II skilgreiningunni á vanskilum er leyfilegt að reikna vanskil 

einstaklinga og minni fyrirtækja (þ.e. einstaklingar og fyrirtæki sem skulda minna en 1 

m.EUR.) m.v. útlánaaðferðina. Út frá því mætti draga þá ályktun að lánþegaaðferðin eigi 

að beita á stærri fyrirtæki (þ.e. fyrirtæki sem skulda meira en 1. m.EUR). Þær 

vanskilatölur sem Fjármálaeftirlitið birti fyrir hrun byggðust á afborgunaraðferðinni. 

3.7.2 Kröfuvirði eða bókfært virði 

Í staðlinum, Þjóðhagsreikningakerfi Sameinuðu þjóðanna, er hlutfall útlána í 

vanskilum miðað við kröfuvirði.30 Staðalinn skilgreinir kröfuvirði31 útláns sem samtölu 

uppsafnaðra vaxta og höfuðstóls þeirrar fjárhæðar sem lánþegi skuldar lánveitanda.32 

Sérfræðingahópurinn sem skrifaði textann um vanskilalán mælti með því að 

vanskilahlutfallið yrði einnig reiknað út frá markaðsvirði útlána (e. market-equivalent 

value of loans), því markaðsvirði útlána í vanskilum gefi betri mynd af stöðu 

fjármálafyrirtækis en nafnvirði þeirra. Þar sem útlán ganga yfirleitt ekki kaupum og 

sölum á markaði er sjaldnast til markaðsverð. Það verðgildi sem kemst næst 

markaðsverði er gangvirði (e. fair value) eða það virði sem endurspeglar líklegt verð í 

frjálsum viðskiptum milli aðila. Þar sem ekki var komin fram á þessum tíma 

sameiginlegur skilningur í heiminum á gangvirði lagði hópurinn til að ef upplýsingar um 

gangvirði útlána skorti yrði miðað við bókfært virði þeirra, þ.e. nafnvirði útlána að 

frádregnu væntu tapi (e. loan impairment).33 Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn virðist einnig 

hallast að því að vanskilahlutfall reiknað út frá bókfærðu virði frekar en kröfuvirði gefi 

                                                      
30

 (Bloem & Freeman, 27. júní - 1. júlí 2005), bls. 4. 

31
 Í frumtextanum er notað orðið nafnvirði (nominal value). Í þessari ritgerð er hugtakið kröfuvirði notað þegar talað er um 

heildarfjárkröfu lánardrottins á lánþega. 

32
 (European Communities, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United 

Nations og World Bank Group, 2009), bls. 54. 

33
 (Bloem & Freeman, 27. júní - 1. júlí 2005), bls. 4 og 7. 
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betri mynd af undirliggjandi stöðu.34 Samkvæmt könnuninni á forsendum útreiknings 

hlutfalls útlána í vanskilum í Austur-Evrópu reiknuðu öll löndin hlutfall útlána í vanskilum 

út frá kröfuvirði. 

3.7.3 Útlán í skilum en sem hafa verið virðisrýrð 

Samkvæmt handbók Alþjóðagjaldeyrissjóðsins teljast þau útlán í vanskilum þar sem 

ólíklegt er að full greiðsla komi til þrátt fyrir að þau séu ekki komin í vanskil. Í Basel II 

skilgreiningunni á vanskilum eru útlán sem bera sérstaka virðisrýrnun skilgreind sem 

útlán í vanskilum. Miðað við framangreint ættu lán sem eru í skilum en þar sem 

fjármálafyrirtæki telur að fullar endurheimtur séu ólíklegar að teljast í vanskilum. Það 

þarf þó að hafa í huga að vandræði lánþega koma oftast í ljós með vanskilum. Mörg ríki 

beita flokkunarkerfi útlána til að ákvarða hvaða lán eru í vanskilum eins og áður hefur 

komið fram byggist flokkun í slíku kerfi yfirleitt á fjölda daga í vanskilum. Miðað við 

framansagt má ætla mikil meirihluti vanskilalána sé að minnsta kosti komin 90 daga 

fram yfir greiðsludag. 

3.7.4 Vanskilahlutfall út frá þrepum flokkunarkerfis 

Samkvæmt könnuninni á forsendum útreiknings hlutfalls útlána í vanskilum í Austur-

Evrópu notaði um helmingur ríkjanna flokkunarkerfi útlána til að skilgreina vanskil. 

Yfirleitt er miðað við þrjá lægstu flokkana í fimm þrepa kerfum en í sumum ríkjum er 

miðað þá tvo lægstu.  

3.7.5 Útreikningur byggður á útlánum til viðskiptavina eða heildarútlána 

Hlutfall útlána í vanskilum er hægt að reikna sem hlutfallið annars vegar út frá 

útlánum til viðskiptavina, þ.e: 

                                   

                       
                  

eða hins vegar út frá  útlánum til viðskiptavina og fjármálafyrirtækja, þ.e: 

                                                         

                                             
                  

Öll ríkin í Austur-Evrópu beita fyrrnefndu aðferðinni.35 Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn mælir 

einnig með þeirri nálgun. Sjóðurinn telur að síðarnefnda aðferðin mundi gefa ranga 

                                                      
34

 (Cortavarria, Dziobek, Kanaya, & Song, 2000), bls. 12. 



 

25 

mynd af vanskilum.36 Það er flest sem bendir til þess að fyrrnefnd reikniregla á 

vanskilahlutfalli sé ríkjandi í heiminum. Gagnagrunnur, The Banker, miðar við síðar 

nefndu aðferðina.37 

3.7.6 Fjöldi daga í vanskilum (90-180 dagar) 

Í Basel II skilgreiningunni á vanskilum er 90 daga reglan í fyrirrúmi en einstökum 

aðildarríkjum Evrópska efnahagssvæðisins er látið eftir að miða vanskilin við allt að 180 

daga. Flestir bankar sem styðjast við Basel II skilgreininguna miða við 90 daga 

reikniregluna. Í skilgreiningu Þjóðhagsreikningakerfis Sameinuðu þjóðanna frá 2008 og 

handbók Alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá 2004 á útlánum í vanskilum er miðað við 90 daga 

reikniregluna. Samkvæmt könnuninni á forsendum útreiknings hlutfalls útlána í 

vanskilum í Austur-Evrópu miðuðu öll löndin fyrir utan eitt við 90 daga reikniregluna.  

3.7.7 Meðferð útlána þar sem gjalddögum er skotið á frest 

Samkvæmt handbók Alþjóðagjaldeyrissjóðsins teljast útlán í vanskilum áfram sem slík 

þó að fjármálafyrirtæki endurfjármagni eða fresti greiðslum með samningi. Útlánið 

heldur stöðu vanskilaláns þar til greiðslur berast vegna vaxta og afborgana af höfuðstól 

lánsins eða arftaka þess eða það er afskrifað.  

 

  

                                                                                                                                                              
35

 (World Bank Group, International Monetary Fund, European Investment Bank, European Bank, European Central Bank og 

European Commission , mars 2012), bls. 15. 

36
 (Valencia F. , 2012). 

37
 (Hingel, 2012). 
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4. Áreiðanleiki vanskilaupplýsinga 

 
Markaðsaðilar og fjármálaeftirlit horfa mikið til tölfræði um útlán í vanskilum þegar 

þeir meta stöðu fjármálafyrirtækja. Það eru því miklir hagsmunir fjármálafyrirtækja að 

halda niðri hlutfalli útlána í vanskilum. Það getur leitt til þess að þau freistist til að 

hagræða talnanefni varðandi vanskilatölur og því áríðandi að eftirlitsaðilar séu vakandi 

fyrir slíku. 

4.1 Tilhneiging fjármálafyrirtækja til að fegra vanskilahlutfall  

Sú tilhneiging fjármálafyrirtækja að breiða yfir erfiðleika vegna útlána í vanskilum 

hefur lengi verið á vitorði aðila á fjármálamörkuðum. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og 

Alþjóðabankinn finna oft dæmi um vanmat á vanskilum í úttektum sínum.38 

Hagfræðingurinn Juha Pekka Niinimaki hefur rannsakað bankakreppur þar sem 

fjármálafyrirtæki geta dulið vanda sinn vegna útlána í vanskilum með því að framlengja 

gjalddaga eða endurfjármagna lán (e. rolling over loans). Hann telur að fjármálafyrirtæki 

hafi möguleika á því að fela vandkvæði vegna vanskilalána ef vilji er fyrir hendi og eru 

mörg dæmi um það í sögunni. Þau koma flest frá nýiðnvæddum ríkjum með tiltölulega 

veikt aðhald frá eftirlitsyfirvöldum og endurskoðendum og þar sem upplýsingar um 

stöðu og rekstur banka eru ógegnsæjar. Niðurstöðurnar er samt sem áður hægt að 

heimfæra að mestu á þróuð ríki. Juha smíðaði líkan sem sýndi fram á freistnivanda39 hjá 

fjármálafyrirtækjum varðandi það að sniðganga kostnaðarsamt útlánaeftirlit þar sem 

fyrir hendi var bein eða óbein ríkisábyrgð á innlánum og takmörkuð ábyrgð hlutahafa. 

Forsendur voru þær að fjármálaeftirlit væri veikt og upplýsingar á markaði um 

fjármálafyrirtæki ógegnsæjar. Ef útlánaeftirlit er vanrækt má búast við því að útlánum í 

vanskilum fjölgi mjög. Fjármálafyrirtækið getur dulið það með því að endurfjármagna 

eða framlengja gjalddögum útlána. Þar sem fjármálaeftirlit er veikt verður ógjaldfærni 

fjármálafyrirtækis aðeins ljós þegar viðkomandi stofnun verður uppiskroppa með laust 

fé. Juha beitir líkaninu til þess að skoða hvaða valkostir séu rökréttir fyrir 

fjármálafyrirtæki sem byrjað er að lenda í erfiðleikum vegna mikilla vanskilalána. 

                                                      
38

 (World Bank Group, International Monetary Fund, European Investment Bank, European Bank, European Central Bank og 

European Commission , mars 2012), bls. 14. 

39
 Freisting til að fara á snið við reglur og hagnast á því. 
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Niðurstöður líkansins eru þær að tveir valkostir séu hagkvæmastir. Annars vegar getur 

fjármálafyrirtæki reynt að leysa úr vandanum með því að vaxa hratt. Ör vöxtur nýrra 

útlána í skilum hækkar vaxtatekjur og þar með möguleika fjármálafyrirtækis við að 

sleppa við gjaldþrot. Annar kostur fyrir fjármálafyrirtækið er að draga úr útlánum og 

minnka þannig eiginfjárbindingu. Þá opnast fyrir möguleikann á að greiða það hlutafé 

sem er umfram lögbundið eigið fé út sem arð. Fjármálafyrirtækið reynir síðan að greiða 

eins mikið fé út og það getur áður en raunveruleg fjárhagsstaða þess uppgötvast. 

Niðurstöður líkansins eru að hægt sé að útrýma freistnivandanum að mestu leyti með 

styrku fjármálaeftirliti þar sem það útilokar nánast möguleika fjármálafyrirtækja til að 

leyna vanskilum. Í þessu ljósi þarf að tryggja öflugt fjármálaeftirlit og á sama tíma að 

lækka kostnað vegna útlánaeftirlits bankans.40 Þar sem þeir valmöguleikar sem 

fjármálafyrirtæki hafa til að reyna að komast úr erfiðri stöðu eru til þess fallnir að auka 

kostnað þjóðfélagsins er áríðandi að eftirlit með fjármálafyrirtækjum byggi á 

viðurkenndri aðferðafræði sem takmarkar möguleika á yfirhylmingu vanskilalána. 

4.2 Hvernig geta yfirvöld tryggt gagnagæði útlána í vanskilum? 

Vegna mikilvægis upplýsinga um útlán í vanskilum hjá fjármálafyrirtækjum er 

áríðandi að innan þeirra séu góðir ferlar varðandi meðferð á vanskilalánum sem byggðir 

eru á leiðbeiningum yfirvalda og reikningsskilastöðlum. Basel-nefndin um bankaeftirlit 

gefur út Grunngildi varðandi virkt fjármálaeftirlit (Core Principles for Effective Banking 

Supervision) sem eru leiðbeiningar fyrir fjármálaeftirlit um hvernig best sé að haga 

eftirliti með fjármálafyrirtækjum. Þær voru fyrst gefnar út árið 1997 og gegna þær 

lykilhlutverki í úttektum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Alþjóðabankans á 

fjármálaeftirlitum einstakra aðildarríkja stofnananna. Nýjasta útgáfa þessara 

leiðbeininga er frá september 2012.41 Lög og reglur eða tilmæli frá fjármálaeftirliti 

skylda fjármálafyrirtæki til að setja sér stefnu varðandi greiningu og meðhöndlun eigna í 

tapsáhættu.42 Á fjármálaeftirliti hvílir sú skylda að sjá til þess að fjármálafyrirtæki hafi 

stefnu, verkferla og mannauð til þess að geta ræktað það hlutverk. Auk þess þarf að 

tryggja að fyrirtækin haldi skrá um hvaða útlán eru í vanskilum og tímalengd þeirra. 

                                                      
40

 (Niinimaki, 2007), bls. 368-70 og 386-387. 

41
 (Basel Committee on Banking Supervision, desember 2011), bls. 1. 

42
 Eignir í tapsáhættu (e. Problem assets) eru hjá flestum fjármálafyrirtækjum aðallega útlán í vanskilum. 
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Fjármálaeftirlit þurfa að staðreyna að fjármálafyrirtæki séu ekki að breyta 

greiðsludagssetningu, endurfjármagna eða breyta skráningu útlána í vanskilum í þeim 

tilgangi að sniðganga flokkunarkerfi útlána. Í því felst m.a. að fjármálafyrirtæki skili 

reglubundnum skýrslum um stöðu útlánasafna eða veiti fjármálaeftirliti fullan aðgang að 

safninu. Fjármálaeftirlit þarf að hafa reglubundið eftirlit með því að flokkun útlán sé rétt 

og að skjölun á því ferli sé til staðar. Til þess þurfa viðeigandi valdheimildir að vera til 

staðar þannig að hægt sé að skylda fjármálafyrirtæki til að endurflokka útlán. Það er á 

ábyrgð fjármálaeftirlits að setja fram skilgreiningu á því hvaða eignir teljist vera í 

tapsáhættu (e. impaired), þ.e. er þegar ástæða er til að ætla að fullar greiðslur verði ekki 

inntar af hendi í samræmi við lánaskilmála. Auk þess þarf að koma fram hvaða skilyrði 

útlán í vanskilum þurfi að uppfylla þannig að hægt sé að endurflokka það sem lán í 

skilum. Í því felst að öll vanskil hafa verið hreinsuð upp og lánið hefur að fullu verið sett í 

skil með tímanlegum hætti og samkvæmt lánaskilmálum.43   

Hagfræðingurinn Richard Podpiera hefur rannsakað sambandið á milli 

fjármálastöðugleika og eftirfylgni við grunngildi um virkt eftirlit. Richard byggði 

niðurstöður sínar á úttektum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á hversu vel fjármálaeftirlit 

einstakra aðildarríkja fylgdu eftir grunngildunum í eftirliti sínu og náði rannsóknin til 65 

ríkja. Ein af meginniðurstöðum athuguninnar var að góð eftirfylgni við grunngildin hefði 

jákvæð áhrif til lækkunar á hlutfall útlána í vanskilum.44 

  

                                                      
43

 (Basel Committee on Banking Supervision, desember 2011), bls. 48-9. 

44
 (Podpiera, nóvember 2004), bls. 1. 
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5. Hvað veldur vanskilum útlána? 
 

Í útlánastarfsemi er óhjákvæmilegt að sumir lánþegar muni á endanum ekki geta 

greitt lán sín að fullu til baka. Takmörkuð vanskil eiga ekki að ógna starfsemi 

fjármálafyrirtækja þar sem þau gera ráð fyrir slíku í rekstraráætlunum sínum. Þegar 

hlutfall útlána í vanskilum hækkar snögglega og mikið er voðinn vís. Slíkt gerist oft 

samhliða efnahags- eða fjármálakreppu. Hlutfall útlána í vanskilum og kreppur eru 

nátengd fyrirbæri með flóknum orsakatengslum. Þegar efnahags- og fjármálakerfi eru í 

jafnvægi og stjórnendur fjármálafyrirtækja stýra þeim af varkárni og faglega ætti hlutfall 

útlána að vera tiltölulega lágt. Hér getur þó margt farið úrskeiðis. Skyndileg hækkun á 

hlutfalli útlána í vanskilum er yfirleitt skýrt merki um erfiðleika hjá fjármálafyrirtækjum. 

Þá vaknar spurningin hvað orsaki slíka hækkun.  

Hagfræðiprófessorarnir Graceila L. Kaminsky og Carmen M Reinhart hafa rannsakað 

samhengi banka- og gjaldeyriskreppu. Niðurstöður þeirra voru að þegar ríki verða fyrir 

slíkri tvíburakreppu sé bankakreppan yfirleitt undanfari gjaldeyriskreppunnar. 

Síðarnefnda kreppan dýpkar síðan þá fyrrnefndu. Greining þeirra bendir til þess að 

fjármálakreppur hefjist þegar hagkerfið byrji að dragast saman eftir langt góðæristímabil 

sem knúið er áfram af útlánaukningu, innflæði erlends fjármagns (e. Capital inflows) og 

of hátt skráðu myntgengi.45 Niðurstöður Graceila og Carmen eru að veikleikar í 

raunhagkerfinu séu megin orsakavaldurinn að bankakreppu sem síðan getur magnast 

upp með gjaldeyriskreppu. Þessar niðurstöður ríma ágætlega saman við rannsókn sem 

birt var í lok árs 2011 í fjármálastöðuleikariti Evrópska seðlabankans varðandi hvaða 

atriði höfðu áhrif til hækkunar á hlutfalli útlána í vanskilum hjá fjármálafyrirtækjum. 

Rannsóknin tók til gagna frá 80 ríkjum á fyrsta áratug þessarar aldar. Niðurstöður 

hennar voru að lækkun á landsframleiðslu væri helsti áhrifavaldurinn. Annar var 

gengisfall í þeim tilvikum þar sem um var að ræða hátt hlutfall útlána í erlendum 

gjaldmiðlum til lánþega sem höfðu ekki baktryggt sig fyrir gengisbreytingum. Aðrir 

áhrifaþættir voru hátt vaxtastig og hátt hlutfall á virði hlutabréfa miðað við 

landsframleiðslu og þá sérstaklega ef hlutabréfaverð hafði fallið mikið.46  

                                                      
45

 (Kaminsky & Reinhart, júní 1999), bls. 473. 

46
 (The European Central Bank, desember 2011), bls. 132 og 135. 
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Hagfræðingarnir Adriaan M. Bloem og Cornelis N. Gorter álíta að mikil hækkun á 

hlutfalli útlána í vanskilum stafi af óvæntum áföllum eins og t.d. hækkun á 

eldsneytisverði, innfluttum vörum eða skyndilegum hreyfingum á gengi eða vöxtum. Að 

auki geta gjaldþrot stórs fyrirtækis eða órökrétt ofurbjartsýni á fjármálamörkuðum 

valdið sömu áhrifum. Leiði fyrrnefnd áföll til þess að markaðir missi kjarkinn getur það 

aukið kreppuna enn frekar. Að þeirra mati geti eftirfarandi þrjú atriði magnað vandann 

enn frekar:  

Í fyrsta lagi getur lækkun á virði veða til tryggingar fyrir útlánum aukið líkurnar á 

vanskilum. Í öðru lagi getur hátt hlutfall útlána í vanskilum minnkað möguleika 

fjármálafyrirtækja á að veita ný útlán sem getur stuðlað að því að fleiri lánþegar lendi í 

erfiðleikum. Að lokum geta innlánshafar og erlendir fjárfestar gert áhlaup á 

bankainnstæður sem getur orsakað lausafjárerfiðleika. Adriaan og Cornelis leggja enn 

fremur áherslu á að líkurnar á bankakreppu aukist til muna ef fjármálafyrirtækjum er illa 

stjórnað og eftirlitsaðilar eru vanmáttugir eða sofandi.47  

Ef orðræðan hér að framan er dregin saman má segja með nokkurri einföldun að 

upphafið að aukningu útlána í vanskilum stafi af því að ójafnvægi verður til í 

raunhagkerfinu sem leysist oft úr læðingi með einhverskonar áfalli sem smitar síðan inn 

í fjármálakerfið. Hafi fjármálafyrirtækjum verið stýrt ógætilega verða áhrif 

efnahagsáfalla á þau enn meiri. Áhættusöm útlánastefna og óburðug áhættustýring hjá 

fjármálafyrirtækjum getur stuðlað að myndun ójafnvægis í hagkerfinu og þarna á milli 

getur verið flókið og víxlverkandi orsakasamband. Þegar þeir áhættuþættir er snúa að 

vanskilahlutfalli í fjármálakerfi sem hér hafa komið fram eru skoðaðir má sjá að 

kjöraðstæður höfðu myndast fyrir mikla hækkun vanskila á Íslandi fyrir hrun. Þeir 

erfiðleikar sem fylgdu í kjölfarið mögnuð enn frekar vandann vegna þeirra. 

Miklir veikleikar voru í stjórnun og áhættustýringu hjá stóru viðskiptabönkunum fyrir 

hrun eins og komið hefur fram í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis.48 Góðæri var á 

árunum 2003 til 2007 eins og sjá má í töflu 2 hér að aftan: 

 

 

                                                      
47

 (Gorter & Bloem, desember 2001), bls. 4-5. 

48
 (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010 a) 
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Tafla 2 Vöxtur landsframleiðslu á Íslandi á árunum 2003 til 2007
49

 

2003 2004 2005 2006 2007 

2,40% 7,70% 7,40% 4,50% 5,50% 

 

Erlent lánsfé streymdi til landsins í aðdraganda hrunsins sem gerði það að verkum að 

gengi íslensku krónunnar var of hátt skráð á tímabilinu 2004-2008.50  

Vöruskiptajöfnuður sem hlutfall af landsframleiðslu var mjög neikvæður eins og sjá má í 

töflu 3 hér að aftan: 

Tafla 3 Vöruskiptajöfnuður sem hlutfall af landsframleiðslu á árunum 2005 til 2007
51

 

2005 2006 2007 

-9,30% -13,90% -7,00% 

 

Útlán íslensku bankanna fyrir hrun jukust mjög hratt eða yfir 50% á ári og 

fimmfölduðust efnahagsreikningar þeirra á aðeins fjórum árum.52 Hlutfall lána í 

erlendum myntum af öllum lánum var frá 55% til 75% hjá þremur stærstu 

viðskiptabönkunum fyrir hrun. Hluti þessara útlána var til erlendra aðila og myndaði því 

ekki gengisáhættu fyrir viðkomandi.53 Með uppskiptingu bankanna var meirihluti hinna 

erlendu aðila skilinn eftir í gömlu bönkunum. Ef myntsamsetning nýju bankanna er 

skoðuð í lánasafnsskýrslum sést að hlutfall útlána í erlendum myntum var um 60% í 

október 2009. Þessi lán höfðu að langmestu leyti verið veitt í bönkunum fyrir hrun og 

því ljóst að veruleg gengisáhætta var til staðar hjá innlendum aðilum á þeim tíma. 

Stýrivextir Seðlabanka Íslands höfðu hækkað í aðdragandi hrunsins og voru þeir töluvert 

háir í nokkurn tíma eftir það eins og sjá má á mynd 1 hér að aftan. 

 

 

 

                                                      
49

 (Hagstofa Íslands, 2012). 

50
 (Gylfi Zoega, 2010), bls. 78. 

51
 (Hagstofa Íslands, október 2008), bls. 232. 

52
 (Gylfi Zoega, 2010), bls. 79. 

53
 (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010 b), bls. 96. 



 

32 

Mynd 1 Stýrivextir Seðlabanka Íslands
54

 

 

Markaðsvirði íslenskra hlutabréfa var um 200% af landsframleiðslu í lok árs 2007 sem 

var umtalsvert hærra en í Bandaríkjum, Bretlandi og Norðurlöndum. Um 40% íslenskra 

hlutabréfa voru handveðsett hérlendum fjármálafyrirtækjum.55 Frá október 2008 til 

2010 dróst landsframleiðsla saman um 10% að raungildi.56  Einkaneysla dróst saman um 

20% og fjárfesting um 50% á samdráttarskeiðinu.57 Virði sumra tegunda trygginga 

fjármálafyrirtækjanna lækkaði mikið í aðdraganda og kjölfar hrunsins. Sem dæmi féll 

íslenska hlutabréfavísitalan ICEX 15 úr 9.016 stigum hinn 18. júlí 2007 niður í u.þ.b. 650 

stig í október 2008 eftir hrun viðskiptabankanna.58 

        Raunverð fasteigna lækkaði einnig töluvert eða um þriðjung frá síðari hluta 

2007 til ársloka 2009.59 Gengisvísitala íslensku krónunnar hækkaði mikið í aðdraganda 

hrunsins og rétt eftir það eins og sjá má á mynd 2 hér að aftan: 

 

 

 

                                                      
54

 (Seðlabanki Íslands, a). 

55
 (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010 d), bls. 15 og 19. 

56
 (Sölvi Arnaldur Kristjánsson & Stefán Ólafsson, apríl 2012), bls. 11. 

57
 (Gylfi Zoega, 2010), bls. 79. 

58
 (Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir, 2011). 

59
 (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, júlí 2011), bls. 6. 
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Mynd 2 Gengi íslensku krónunnar frá júlí 2007 til janúar 2009
60

 

 

Gengisfall krónunnar gerði það að verkum að lán til íslenskra aðila sem tengd voru 

gengisvísitölu hækkuðu verulega og þar sem gengi krónunnar hefur mikil áhrif á innlent 

verðlag hækkuðu verðtryggð lán einnig í kjölfarið. Framangreind atriði urðu til þess að 

fjárhagsleg staða hérlendra fyrirtækja og einstaklinga versnaði snögglega. Í framhaldi 

jukust vanskil gríðarlega í fjármálakerfinu. Það er í samræmi við það sem gerst hefur í 

öðrum löndum sem hafa farið gegnum svipaðar kreppur. 
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 (Seðlabanki Íslands, b). 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

júl..07 okt..07 jan..08 apr..08 júl..08 okt..08 jan..09

Gengisvísitala íslensku krónunnar  



 

34 

6. Hvers vegna skiptir hröð úrvinnsla vanskilalána máli? 
 

Langvarandi vanskil fyrirtækja og heimila hafa neikvæð áhrif á þau, fjármálafyrirtæki 

og þjóðfélagið. 

6.1. Áhrif á fyrirtæki 

Vanskil fyrirtækja eru skýr merki um að hagsmunir kröfuhafa þeirra séu í uppnámi. Í 

langflestum tilvikum reyna stjórnendur að fá endurfjármögnun lána frekar en að missa 

þau í vanskil. Við þessar aðstæður er fjárstreymi fyrirtækisins og lánstraust með þeim 

hætti að grípa þarf til sértækra aðgerða. Kröfuhafar fyrirtækisins þurfa mögulega að 

horfa upp á að tapa hluta af kröfum sínum og hluthafar eiga á hættu að tapa allri eign 

sinn þar sem þeir eru seinastir í kröfuhafaröðinni. Við slíkar aðstæður er hætt við að 

rangir hvatar myndist hjá eigendum og stjórnendum fyrirtækja sem geta leitt til 

ákvarðana sem hafi neikvæð áhrif á virði fyrirtækisins. Í þessu sambandi má nefna tvö 

atriði:  

6.1.1. Yfirskuldsetning 

Stewart C. Myers, prófessor við Sloan School of Management Massachusetts 

Institute of Technology, hefur sett fram kenningu um hvernig of mikil skuldsetning 

fyrirtækis geti haft neikvæð áhrif á virði þess. Kenningin grundvallast á því að virði 

flestra fyrirtækja miðist við áframhaldandi rekstur og fjárfestingar. Að því sögðu þarf að 

hafa í huga að fjárfestingar fyrirtækja eru valkvæðar og að þær byggja á núvirtu virði 

fjárfestingatækifæra í framtíðinni. Hluti af virði fyrirtækis byggir á valmöguleikanum á 

því að fjárfesta í góðum verkefnum. Virði þessa valréttar grundvallast á því hvernig 

ákvörðunarreglu er beitt við fjárfestingaákvarðanirnar. Fyrirtæki sem er mikið skuldsett 

fylgir öðruvísi ákvörðunarreglu en lítið skuldsett fyrirtæki. Það fyrrnefnda mun ekki 

fjárfesta við ákveðnar aðstæður í virðisaukandi fjárfestingum.61 Yfirskuldsett fyrirtæki og 

þá sérstaklega þau sem eru í vanskilum munu því sleppa arðsömum 

fjárfestingatækifærum sem hefur neikvæð áhrif á virði þeirra. 
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 (Myers, 1976), bls. 148-9.  
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6.1.2 Kostnaður vegna umboðsvanda 

Michael C. Jensen og William H. Meckling hafa sett fram þekkta kenningu um hvernig 

uppbygging eignarhalds fyrirtækis hefur áhrif á hvernig stjórnendur, hluthafar og 

kröfuhafar þess vinna að hagsmunum sínum innan fyrirtækisins. Hugsanlegir 

hagsmunaárekstrar eigenda (e. Principals) og erindreka þeirra (e. Agents) eru í forgrunni 

í kenningu þeirra og er kallaður umboðsvandi (e. Principal-agent problem). Samband 

eiganda og erindreka er með þeim hætti að eigandi ræður erindreka í þjónustu sína og 

framselur honum vald til að taka ákvarðanir sem lúta að hagsmunum hans. Ef báðir 

aðilar reyna að hámarka nytjar sínar (e. Utility maximizers) eru góðar líkur á því að 

erindrekinn muni ekki alltaf hafa hagsmuni eigandans að leiðarljósi. Eigandinn getur 

reynt að lágmarka slíka hagmunaárekstra með því setja upp hvata fyrir erindrekann og 

með því að leggja í kostnað til að fylgjast með honum. Að auki getur eigandinn farið 

fram á að erindrekinn leggi út í ákveðinn kostnað (e. Bonding costs) til að sýna með 

áþreifanlegum hætti fram á að hann muni bera hagsmuni eigandans fyrir brjósti. Að því 

sögðu er ómögulegt fyrir eigandann að tryggja það að erindrekinn sinni hagsmunum 

hans af fullri trúmennsku án einhvers kostnaðar. Alls staðar þar sem um 

samvinnuverkefni er að ræða er umboðsvandi að einhverju leyti til staðar.62 

Hagmunir hluthafa og lánveitenda fara ekki alltaf saman og er hægt að skoða 

samband þeirra í ljósi umboðsvanda. Bankar leggja út í töluverðan kostnað til að fylgjast 

með því að lánþegar þeirra uppfylli kvaðir í lánasamningum. Sé um vanskil að ræða er 

ljóst að virði hlutafjár er orðið lítið og þá eykst hættan á því að hluthafar taki ákvarðanir 

sem hámarka ekki virði fyrirtækisins. Banki leggur alla jafna mestu vinnuna í eftirlit með 

fyrirtækjum sem eru í fjarhagserfiðleikum. Rekstarkostnaður hjá íslenskum bönkum er 

nokkuð hár.63 Það kann að einhverju leyti að skýrast af miklum kostnaði vegna eftirlits 

með vanskilalánþegum.  

 

 

                                                      
62

 (Jensen & Meckling, október 1976), bls. 305-312. 

63
 (Bankasýsla ríkisins, júlí 2011), bls. 5. 
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6.2 Áhrif á fjármálafyrirtæki og hagkerfið 

 

Þegar vanskil eru mikil í fjármálakerfi lands reikna margir þekktir hagfræðingar, 

matsfyrirtæki og alþjóðastofnanir eins og Alþjóðabankinn, Evrópski seðlabankinn og 

Þróunarbanki Asíu (Asian Development Bank) með því að vanskilin muni hafa neikvæð 

áhrif á hagvöxt vegna þess tíma og kostnaðar sem fer í að vinna þau niður.64 Sé hátt 

vanskilahlutfall látið viðgangast er hætt við að yfirskuldsettir lánþegar muni halda að sér 

höndum. Það leiðir síðan til þess að vöxtur nýrra útlána hjá fjármálafyrirtækjum verður 

minni en ella sem í framhaldi mun hafa neikvæð áhrif á hagvöxt. Hátt vanskilahlutfall hjá 

umtalsverðum hluta fjármálafyrirtækja er ógn við fjármálastöðugleika. Verði 

endurheimtur á útlánum í vanskilum minni en bókfært virði þeirra segir til um mun 

eiginfjárgrunnur fjármálafyrirtækjanna lækka sem getur leitt til gjaldþrots eða 

lausafjárerfiðleika þeirra.65 

 

 

  

                                                      
64

 (Grohnert, Hallenberger, & Mair, 2009), bls. 9. 

65
 (World Bank Group, International Monetary Fund, European Investment Bank, European Bank, European Central Bank og 

European Commission , mars 2012), bls. 16 og 19. 
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7. Hver hefur þróun vanskila verið eftir hrun? 

 

Fyrir bankahrunið voru vanskilatölur í íslenska fjármálakerfinu lágar eða um 1-2% af 

útlánum til viðskiptavina. Þegar kerfið hrundi í október 2008 kom í ljós að endurheimtur 

vegna útlánasafna stóru viðskiptabankanna voru miklu lægri en bókfært virði þeirra gaf 

til kynna. Í Skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis kom t.d. fram að allar líkur væru á því að 

framlög á afskriftarreikninga vegna útlána í uppgjörum bankanna fyrir árið 2007 og fyrri 

helming ársins 2008 hefðu verið langt frá því að endurspegla raunverulega 

niðurfærsluþörf.66 Þegar svona mikill eignabruni verður hjá bönkum er líklegt að 

skýringuna megi að einhverju leyti finna í uppsöfnuðum vanda. Eftir hrunið er ljóst að 

erfiðleikar íslenskra fyrirtækja fyrir hrunið voru orðnir miklir. Þrátt fyrir það sýndu 

vanskilatölur ekki mikil merki um aðsteðjandi vanda hjá íslenskum bönkum. Ástæðan 

var líklega sú að þegar kom að endurgreiðslu lána voru einfaldlega tekin ný lán fyrir 

afborgunum eða lánaskilmálum breytt. Eingreiðslulán, það er lán með einum 

lokagjalddaga þar sem bæði höfuðstóll og vextir eru greiddir í einu lagi eða 

vaxtagreiðslulán þar sem vextir eru greiddir reglulega en höfuðstóllinn á lokagjalddaga 

var önnur möguleg leið til að fela vandann. Auk þess var gjalddögum oft frestað þegar 

kom að greiðslu.67 Ef fjármálafyrirtækin hefðu beitt eðlilegum bankareglum svo sem að 

endurfjármagna ekki útlán sem fyrirsjáanlega yrðu aldrei endurgreidd, hefði 

raunverulegt vanskilahlutfall væntanlega verið töluvert hærra fyrir hrun.  

Hér að aftan á mynd 3 má sjá hvernig vanskilahlutfallið þróast miðað við kröfuvirði og 

bókfært virði sem og lánþegaaðferðina og útlánaðferðina. Nefnari vanskilahlutfallsins 

eru útlán til viðskiptavina. Hlutfallið er reiknað út frá vanskilum fjögurra stærstu 

fjármálafyrirtækja landsins sem eru Arion banki, Íslandsbanki, Landsbankinn og 

Íbúðalánasjóður. Þau eru hér nefnd hinir fjórir stóru. Útlán þessara fjármálafyrirtækja 

nema yfir 90% af bókfærðu virði útlána íslenska bankakerfisins og má því ganga út frá 

                                                      
66

 (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010 d), bls. 139. 

67
 (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010 b), bls. 40. 
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því að vanskilahlutfall þeirra endurspegli nokkuð vel vanskilahlutfall íslenska 

fjármálakerfisins.68  

Mynd 3 Hinir fjórir stóru – vanskil m.v. mismunandi mælikvarða
69

  

 

Eins og greina má hér að framan er vanskilahlutfallið mjög mismunandi eftir því 

hvaða mælikvarðar eru notaðir. Rauða línan sýnir vanskil m.v. kröfuvirði og 

lánþegaaðferðina. Vanskilin miðað við þá aðferð hækka hratt frá árslokum 2008 upp í 

um 53% í árslok 2009.70 Eftir þann tíma hækka vanskilin lítið. Í apríl 2011 byrja þau að 

lækka hratt og í nóvember 2012 eru þau komin niður í 28%. Gráa lína sýnir vanskil m.v. 

bókfært virði og lánþegaaðferðina. Miðað við þá aðferð hækka vanskil nokkuð hratt og í 

byrjun árs 2009 fara þau upp í u.þ.b. 30% og ná að hámarki 36% í lok fyrsta ársfjórðungs 

2010. Vanskilin byrja að lækka nokkuð hratt í apríl 2011 en í ágúst sama ár hægir á því 

                                                      
68

 Á mynd 3 má sjá hvernig vanskilahlutfallið hækkar mjög mikið eftir áramótin 2008. Versnandi efnahagsástand og hækkun 

gengis- og verðtryggðra lána eru líklega ekki einu orsakavaldarnir. Hluti af skýringunni felst líklega í því að dulin vanskil í kerfinu eru 

að koma í ljós.      

69
 Höfundur hefur unnið tölurnar upp úr eiginfjárskýrslum (COREP), Lánasafnsskýrslum og árshlutauppgjörum bankanna. 

Upplýsingar um vanskil á árinu 2009 eru ekki 100% öruggar þar sem staðan var um margt óljós á því ári  þær ættu samt að vera 

nokkuð nærri lagi. 

70
 Þar sem ekki var byrjað að safna lánasafnsskýrslum fyrr en í október 2009 eru brotnu línurnar skalaðar m.v. vanskilatölur úr 

COREP. Höfundur hafði samband við starfsmenn áhættustýringadeilda bankanna og bar undir þá hvort slík nálgun myndi gefa góða 

mynd og var álit þeirra að svo væri. Ekki var byrjað að safna lánasafnsskýrslum fyrir Íbúðalánasjóð fyrr en í maí 2010. Hér er gert ráð 

fyrir að vanskil sjóðsins eins og þau koma fram í lánasafnsskýrslum hafi verið þau sömu frá október 2009 til maí 2010. Þar sem 

vanskilahlutfall sjóðsins hefur ekki breyst hratt á þessu tímabili ættu þessi nálgun að hafa tiltölulega lítil skekkjuáhrif.    
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ferli. Í lok nóvember 2011 eru þau komin niður í 16%. Bláa línan sýnir vanskilin m.v. 

kröfuvirði og útlánaaðferðina. Miðað við þá aðferð hækka vanskilin jafnt og þétt og ná 

hámarki í 38% í lok þriðja ársfjórðungs 2010. Eftir það byrja þau að lækka en í desember 

2011 fer að draga úr hraðanum á lækkuninni. Í lok nóvember 2012 eru vanskilin komin 

niður í 20%. Græna línan sýnir vanskilin m.v. bókfært virði og samkvæmt 

útlánaaðferðinni. Samkvæmt henni taka vanskilin snöggan kipp eftir áramótin 2008 og 

hækka upp í um 16% í mars 2009 en eftir það hækka þau hægt og rólega og ná hámarki í 

18% í september 2010. Eftir það byrjar vanskilahlutfallið að lækka hægt og rólega niður í 

um 8% í nóvember 2012. Í alþjóðlegum samanburði myndi bláa línan í flestum tilvikum 

gefa gleggstu myndina til viðmiðunar þar sem einna algengast er að reikna 

vanskilahlutfall út frá kröfuvirði og útlánaaðferðinni. Erlendis þjóna upplýsingar um 

vanskil mikilvægum tilgangi varðandi áætlun á útlánatöpum. Á Íslandi byrjuðu nýju 

bankarnir hins vegar starfsemi sína með tiltölulega hreint borð hvað varðar virði 

lánasafna sinna. Þegar þeir voru stofnsettir voru útlánasöfn þeirra metin út frá líklegum 

endurheimtum. Útlán stærri fyrirtækja voru metin sérstaklega en útlán minni fyrirtækja 

og einstaklinga voru metin með svokallaðri safnaðferð (e. pooling) sem fólst í að 

samkynja útlán fengu meðalniðurfærslu út frá ætluðum heildarendurheimtum safnsins. 

Upplýsingar um vanskil eru í mörgum tilvikum notaðar af eftirlitsaðilum til að áætla 

hugsanlegt tap af lánunum og í kjölfarið beita eftirlit stundum valdheimildum sínum til 

að lækka eiginfjárgrunn viðkomandi fjármálafyrirtækja. Þar sem aðstæður á Íslandi voru 

með þeim hætti að útlánasöfn stóru viðskiptabankanna voru metin sérstaklega miðað 

við öll fyrirliggjandi gögn og þar á meðal vanskil þjónaði áætlun á tapi út frá vanskilum 

litlum tilgangi. Meginávinningurinn af vanskilaupplýsingum fyrir hérlend efnahags- og 

fjármálakerfi eru vegna þeirra vísbendinga sem þær gefa um hraða endurskipulagningar 

á fjárhag lánþega. Miðað við það gefur gráa línan, þ.e. vanskil mæld út frá bókfærðu 

virði og útlánaaðferðinni gleggstu myndina. Bókfært virði gefur betri mynd af 

undirliggjandi áhættu fjármálafyrirtækis þar sem kröfuvirði getur eins og áður hefur 

komið fram ýkt vandann t.d. í tilviki lánþega sem skuldar mjög mikið en þar sem  

bókfært virði skulda hans er lágt. Gott dæmi um þetta er eignarhaldsfélag með miklar 

skuldir en engan rekstur og litlar sem engar eignir. Viðvarandi vanskil slíks lánþega 

skapar fjármálafyrirtæki því litla áhættu þar sem bókfært virði skuldanna er mjög lítið og 

því litlir hagsmunir fyrir hendi. Fyrir hagkerfið í heild skiptir endurskipulagning slíkra 
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lánþega líka litlu máli þar sem efnahagslegt mikilvægi viðkomandi er lítið. Þegar lánþegi 

er með eitt útlán í vanskilum er það oftast skýrt merki um að erfiðleikar eru í rekstri. 

Talsverðar líkur eru á að önnur lán viðkomandi muni síðar falla í vanskil og þá stendur 

fjármálafyrirtæki frammi fyrir því að endurreisa viðskiptasamband sitt við lánþegann 

eða með öðrum orðum að endurskipuleggja lánin.71 Sé það ekki gert er hætta á því að 

rangir hvatar skapist hjá lánþeganum sem geti aukið áhættu lánanna og haft neikvæð 

áhrif á reksturinn. Það gæti t.d. gerst með þeim hætti að forráðamenn viðkomandi 

lánþega sjái hagsmunum sínum best borgið með því ná til sín sem mestu sjóðstreymi 

fyrirtækisins á kostnað fjármálafyrirtækisins. Mjög skuldsett fyrirtæki í vanskilum eru 

síður líkleg til að fá nýja viðskiptavini og birgja, fjármögnun eða ráðast í nýjar 

hagkvæmar fjárfestingar. Það rýrir verðmæti þeirra sem getur í kjölfarið minnkað 

endurheimtur fjármálafyrirtækisins og haft neikvæð áhrif á hagkerfið. Því er mikilvægt 

að endurskipuleggja fjárhagslega illa stadda lánþega. Það skal þó hafa í huga að 

endurskipulagning útlána má helst ekki færa þeim eigendum sem leiddu fyrirtækið í þrot 

óeðlilega mikinn ávinning. Ef mikil áhættusækni og rangar ákvarðanir eru verðlaunaðar 

þá geta rangir hvatar myndast í hagkerfinu til framtíðar. Því er mikilvægt fyrir 

fjármálafyrirtæki að finna hinn gullna meðalveg í fjárhagslegri endurskipulagningu 

fyrirtækja. 

 

 

 

 

  

                                                      
71 Hér skal þó nefna að sumir lánþegar eru ekki að greiða af vanskilalánum vegna lagalegs ágreining t.d. vegna lögmæti 

gengislána. Í nóvember 2012 var bókfært virði slíkra vanskilalána hjá stóru viðskiptabönkunum um 11% af heildarvanskilalánum og 

því tiltölulega lítill hluti vanskilanna.71 Auk þess skal hafa það í huga að viðkomandi vanskilalánaþegar hefðu mögulega hvorki vilja né 

getu til að þjónusta lánin með fullnægjandi hætti þó að lagalegur ágreining væri ekki til staðar.  
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8. Hvaða þættir hafa áhrif á hraða úrvinnslu vanskilalána? 
 

Það eru ákveðnir þættir sem hafa áhrif á hraða endurskipulagningar vanskilalána. 

Alþjóðabankinn skipulagði ráðstefnu í mars 2004 um viðurkennt verklag (e. Best 

practice) varðandi endurskipulagningu á fjárhag staddra fyrirtækja eftir fjármálakreppur. 

Ráðstefnuna sóttu sérfræðingar í endurskipulagningu fyrirtækja, stefnumótendur (e. 

Policy makers), starfsmenn eftirlitsaðila og fjármálafyrirtækja og skattalögfræðingar til 

að deila reynslu sinni af endurskipulagningu fyrirtækja eftir kreppu. Margir þeirra sem 

sóttu ráðstefnuna voru leiðandi á sínu sviði í heiminum. Efnið sem lagt var fram á 

ráðstefnunni var tekið saman í ritinu, Corporate Restructuring: Lessons from Experience. 

Höfundar þess töldu fimm áhrifaþætti hafa megináhrif á árangursríka 

endurskipulagningu staddra fyrirtækja eftir fjármálakreppu. Sá fyrsti snéri að því hvernig 

ríkisvaldið kæmi að málum, annar var lagaumhverfi, þriðji var skattaumhverfi, fjórði var 

sá mannauður sem væri til staðar og sá síðasti var hversu vel markaðslausnir væru 

nýttar við lausn vandans.72  

8.1. Hlutverk ríkisins 

Ríkisvaldið hefur gegnum tíðina verið mikill áhrifavaldur varðandi fjárhagslega 

endurskipulagningu fyrirtækja í kjölfar fjármálakreppu. Hlutverk þess í því sambandi þarf 

að skoða með tilliti til skipulagningar aðgerða rétt eftir hrun, stefnumótun um hvernig 

leysa megi úr eiginfjárvanda fyrirtækja og setningu heildarumgjörðar utan um 

fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja. Það er umdeilt að hversu miklu marki 

ríkisvaldið eigi að koma að fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja. Ríkisstarfsmenn 

kann að skorta upplýsingar til að geta tekið skilvirkar ákvarðanir varðandi slíkt. Inngrip 

ríkisvaldsins geta einnig leitt til þess að hagsmunaaðilar hagnist á kostnað almennings. 

Geta ríkisins til að hafa áhrif til góðs varðandi þetta veltur mikið á sérstökum aðstæðum 

í hverju landi. Aðgerðir ríkisins í kjölfar fjármálakreppu varðandi fjárhagslega 

endurskipulagningu hafa einkum falist í tvennu: 

 

                                                      
72

 (Calari, 2005), bls. xx. 
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a. Í fyrsta lagi með stofnun skuldaúrvinnslufélaga á forræði ríkisins sem hafa keypt 
vanskilalán af fjármálafyrirtækjum.  

b. Í öðru lagi með því að hafa áhrif gegnum fjármálakerfið.73  

8.1.1 Skuldaúrvinnslufyrirtæki á forræði ríkisins 

Daniela Klingebiel, stjórnandi hjá Alþjóðabankanum, hefur rannsakað hvernig 

sérstökum eignaumsýslufélögum sem sett voru á fót af yfirvöldum (e. Asset 

Management Companies) hefur farnast í því að vinna úr vanskilalánum eftir 

fjármálakreppu. Daniela athugaði reynslu sjö landa (Finnlands, Spánar, Svíþjóðar, 

Bandaríkjanna, Gana, Mexíkó og Filippseyja). Niðurstöður hennar voru að í tveimur af 

hverjum þremur tilvikum hefðu slík félög ekki náð að flýta fyrir endurskipulagningu 

fyrirtækja í fjárhagslegum vanda. Sú niðurstaða bendir til þess að eignaumsýslufélög séu 

sjaldnast hagkvæmur kostur til að flýta fyrir endurskipulagningu fyrirtækja. Af þessum 

sjö tilvikum sem voru skoðuð hafði aðeins sænska eignaumsýslufélagið náð þeim árangri 

sem stefnt var að. Sá árangur byggðist m.a. á því að lánþegarnir voru að mestu 

fasteignafélög sem einfaldara er að endurskipuleggja en rekstrarfélög. Hin yfirteknu 

útlán voru tiltölulega lítill hluti af bankakerfinu sem auðveldaði félaginu að selja eignir 

og halda sjálfstæði sínu frá stjórnmálamönnum. Daniela telur að eignaumsýslufélag í 

ríkiseigu megi ekki vera of stórt sem hlutfall af landsframleiðslu eða eignum 

fjármálakerfisins þar sem slíkt bjóði upp á pólitísk afskipti og spillingu.74      

Rannsókn hennar bendir til þess að markaðsdrifin og valddreifð aðferðafærði (e. 

Decentralized approach) henti best til að vinna úr vanskilalánum. Fjármálafyrirtæki séu 

almennt betur til þess fallin en eignaumsýslufélög á vegum ríkisins að vinna úr slíkum 

lánum þar sem þau hafi öll gögn til staðar varðandi fyrirtækið og þekki það auk þess 

best. Fjármálafyrirtæki er líklegra til að endurbæta ferilinn við veitingu nýrra útlána ef 

það þarf að horfast í augu við mistök fortíðarinnar með því að endurskipuleggja eigin 

vanskilalánþega. Annar ávinningur að því að skilja vanskilalán eftir á efnahagsreikningi 

fjármálafyrirtækisins er að það getur veitt frekari útlán til viðkomandi lánþega sem hluta 

af endurskipulagningu hans. Ef þessi leið er farin er nauðsynlegt að eigendur 

fjármálafyrirtækisins séu ekki líka eigendur lánþega fjármálafyrirtækisins þar sem það 

                                                      
73

 (Pomerleano, 2005), xxxii-xxxv. 

74
 (Klingebiel, febrúar 2000), bls. 1. 
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gæti valdið hagsmunaárekstrum. Auk þess er nauðsynlegt að fjármálafyrirtækið sé með 

nægilega hátt eiginfjárhlutfall og að lokum þurfa nægilegir hvatar að vera til staðar fyrir 

fjármálafyrirtækin og lánþegana.75 

Hin miðstýrða leið eignaumsýslufélags í ríkiseigu (e Centralized approach) getur þó 

haft eftirfarandi kosti að mati Daniela: Í fyrsta lagi vegna stærðarhagkvæmni, í öðru lagi 

getur sú leið gert verðbréfun (e. Securitization) undirliggjandi eigna auðveldari, í þriðja 

lagi er mögulegt að styrkja stöðu lánardrottins gagnvart lánþegum með miðlægu 

eignarhaldi á tryggingum, í fjórða lagi er hægt að brjóta tengslin á milli eigenda 

bankanna og lánþeganna og auðvelda þannig fjármálafyrirtækinu innheimtu lánanna, í 

fimmta lagi getur þessi leið hjálpað fjármálafyrirtækjum að einbeita sér að 

grunnstarfsemi sinni, í sjötta lagi getur þessi leið auðveldað kerfisbundna 

endurskipulagningu atvinnugreinar og að lokum opnar þessi leið á möguleikann á því að 

veita eignaumsýslufélaginu sérstakar valdheimildir með lagasetningu til þess að flýta 

fyrir endurskipulagningu fyrirtækja.76 

Íslensk yfirvöld réðu í byrjun desember 2008 sænska bankasérfræðinginn Mats 

Josefsson til að ráðleggja sér varðandi endurskipulagningu bankakerfisins. Hann lagði til 

að útlán stærri fyrirtækja í vanskilum yrðu sett inn í eignaumsýslufélag á forræði 

ríkisins.77 Íslensk stjórnvöld ákváðu að fara ekki eftir ráðleggingum Mats líklega vegna 

áhættu ríkisins og mikils stofnkostnaðar.78 Slík leið hefði líklega ekki hentað íslenskum 

aðstæðum miðað við niðurstöður Daniela. Þeir þættir sem hún tilgreindi sem forsendur 

fyrir því að endurskipuleggja vanskilalánin innan bankanna voru öll til staðar. Engin 

eignatengsl voru milli eigenda bankanna og lánþeganna, fjármálafyrirtækin voru vel 

eiginfjármögnuð og samningar gömlu og nýju bankanna gerðu það verkum að hvatar 

voru til staðar í kerfinu um hagkvæma úrlausn vanskilalána. Þær aðstæður sem hún taldi 

helst jákvæðar fyrir vali á ríkisleiðinni voru að stór hluti vanskilalána tengdist 

fasteignaverkefnum. Slíkt átti ekki við á Íslandi þar sem mikill meirihluti vanskilalána var 

til annarra atvinnugreina en fasteignaviðskipta. Að lokum nefndi hún að 
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 (Klingebiel, febrúar 2000), bls. 4. 

76
 (Klingebiel, febrúar 2000), bls.  6.          

77
 (Nefnd um endurreisn fjármálakerfisins, 2009). 

78
 (Alþingi, 2009). 
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eignaumsýslufélag mætti ekki vera of stórt. Tillaga Mats var ekki nákvæmlega útfærð og 

því er ekki hægt að segja með vissu hversu stórt íslenskt eignaumsýslufélag hefði orðið. 

Hér að aftan í töflu 4 má sjá sýnidæmi um hvernig það hefði getað litið út m.v. tilteknar 

forsendur um hlutfall stórra fyrirtækjalána af heildarlánum, vanskilahlutfall og úr hvaða 

fjármálafyrirtækjum eignirnar hefðu verið teknar:  

Tafla 4 Mögulegt bókfært virði útlána íslensks eignaumsýslufélags
79

 

m.kr. 
    Fjármálafyrirtæki Bókfært virði útlána til 

viðskiptavina í árslok 
2008 

Hlutfall stórra 
fyrirtækjalána 

Vanskila- 
hlutfall 

Fjárhæð lána 
í eigna- 

umsýslufélagi 

Nýi Landsbankinn 705.182 50% 50% 352.591 

Straumur fjárfestingarb. 279.386 100% 50% 139.693 

Nýi Glitnir 484.933 50% 50% 121.233 

Ný Kaupþing 337.014 60% 50% 101.104 

Sparisjóðsbankinn 86.642 100% 50% 43.321 

Samtals 1.893.157     757.942 
 

Bókfært virði lána hins íslenska eignaumsýslufélags hefði orðið um 758 ma.kr. m.v. 

fyrrnefndar forsendur Hér að aftan á mynd 4 má sjá stærð félagsins sem hlutfall af 

landsframleiðslu og heildareignum í bankakerfinu árið 200880 í samanburði við fimm ríki 

í könnun Daniela:    
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 Mats Josefsson kynnti tillöguna um eignaumsýslufélag í febrúar 2009. Straumur fjárfestingarbanki og Sparisjóðsbankinn eru 

teknir með hér þar sem þeir féllu stuttu seinna eða í mars 2009. Í tillögu Mats var aðeins gert ráð fyrir að útlán færu úr 

fjármálafyrirtækjum sem væru að meirihluta í eigu ríkisins og þeirra sem þegið hafa fjárframlag frá því í kjölfar bankahrunsins. Ef 

íslenska eignaumsýslufélagið hefði verið stofnað eru ákveðnar líkur á því að eignir Straums og Sparisjóðsbankans hefðu einnig verið 

teknir inn í félagið þar sem stórir lánþegar í hinum þremur stóru viðskiptabönkum höfðu einnig lán í fyrrnefdum tveimur 

fjármálafyrirtækjum. 

80
 Eignir skilanefnda gömlu bankanna eru hér undanskildar.  
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Mynd 4 Eignir færðar til eignaumsýslufélaga eftir fjármálakreppu í fimm löndum og sýndardæmi 
varðandi Ísland

81
  

 

Eins og sjá má hér að framan hefði hið íslenska eignaumsýslufélag getað orðið mjög 

stórt í samanburði við hin félögin. Miðað við framangreint voru sterk rök fyrir því að láta 

fjármálafyrirtækin sjálf sjá um að endurskipuleggja eigin vanskilalán frekar en að láta 

eignaumsýslufélag í ríkiseigu um það. 

8.1.2 Aðgerðir íslenska ríkisins til að hafa áhrif á skuldaúrvinnslu gegnum 
fjármálakerfið 

Í sumum ríkjum þar sem mikill fjöldi fyrirtækja varð fyrir fjárhagslegum áföllum eftir 

fjármálakreppu var talið nauðsynlegt að ríkið myndaði lagalegan ramma utan um 

endurskipulagningu fyrirtækja. Slíkur rammi grundvallaðist yfirleitt á svokallaðri London 

aðferðafræði en mikilvægustu þættir hennar  samanstóðu af eftirfarandi: 

1. Fjármálafyrirtæki þurftu að skrifa undir samning þess eðlis að þegar meirihluti 

kröfuhafa væri búinn að ná samkomulagi varðandi aðferðafræði við 

endurskipulagningu urðu allir kröfuhafar að fallast á samkomulagið. 

2. Fjármálafyrirtæki þurftu að samþykkja að ágreiningsmál færu fyrir gerðardóm 

innan ákveðins tímaramma. 

3. Fjármálafyrirtæki þurftu að þola refsiaðgerðir (e. Penalties) ef þeim tókst ekki að 

endurskipuleggja fyrirtæki innan tilskilins tímaramma.82 
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 (Klingebiel, febrúar 2000), bls. 9. 

82
 (Claessens, 2005), bls. 15. 
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Íslenska ríkið beitti sér ekki fyrir setningu slíks lagaramma um endurskipulagningu stærri 

fyrirtækja. Þessi aðferðafræði var þó oft í forgrunni þegar kröfuhafar voru að semja sín á 

milli um hvernig standa ætti að endurskipulagningu hérlendra fyrirtækja. Íslenska ríkið 

beitti sér í tveimur tilvikum varðandi endurskipulagningu útlána. Annars vegar má nefna 

lög nr. 151/2010 um hvernig fara ætti með útreikning á ólöglegum gengislánum. Með 

þessum lögum vildi löggjafinn reyna að eyða óvissu sem gæti tafið endurskipulagningu 

útlána í fjármálakerfinu. Hins vegar má nefna lög nr. 107/2009 um aðgerðir í þágu 

einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins. Tilgangur þessara 

laga var að hraða endurskipulagningu skulda einstaklinga og meðalstórra og minni 

fyrirtækja eftir hrunið með því jafna virði eigna og greiðslugetu annars vegar og 

fjárskuldbindinga hins vegar. Þær skuldaaðgerðir sem grundvallast á lögunum eru betur 

þekktar sem Beina brautin og 110% leiðin. Með því að setja samræmd viðmið vonaðist 

ríkisvaldið til þess að flýta fyrir endurskipulagningu á fjárhag einstaklinga og fyrirtækja 

og forða þannig því að of stór hluti vanskilalánaþega færi í nauðasamninga og 

gjaldþrotameðferð með tilheyrandi álagi á dómstóla landsins. Lögin voru hluti af 

heildarsamkomulagi efnahags- og viðskiptaráðuneytis, Félags atvinnurekenda, 

fjármálaráðuneytis, Samtaka atvinnulífsins, Viðskiptaráðs og Samtaka fjármálafyrirtækja 

um leiðir við endurskipulagningu skulda lítilla og meðalstórra fyrirtækja.83 

Að auki má segja að ríkisvaldið hafi með óbeinum hætti þrýst á hraða úrlausn 

vanskilalána þó að það hafi ekki verðið ætlun ríkisvaldsins. Í lögum nr. 55/2011 um 

breytingu á lögum nr. 98/1999 er kveðið á um að innlánsstofnunum beri að greiða 

iðgjöld í innstæðutryggingarsjóð vegna þeirra innlána sem falla undir lögin. Annars vegar 

er um að ræða almennt iðgjald sem er 0,225% á ársgrundvelli og hins vegar er um að 

ræða áhættuálag ofan á almenna iðgjaldið. Það er það hlutverk Fjármálaeftirlitsins að 

ákveða hvernig áhættustuðull hverrar innlánsstofnunar skuli reiknaðar hverju sinni. Í 

núverandi aðferðafræði er m.a. tekið tillit til vanskilahlutfalla viðkomandi 

innlánsstofnana.84 Há vanskil geta mögulega leitt til hærri iðgjalda í 

innstæðutryggingarsjóð fyrir fjármálafyrirtæki. 
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 (Efnahags - og viðskiptaráðuneyti, 2010). 

84
 (Tómas Sigurðsson, 2012). 
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Fjármálafyrirtækjum er gert skylt að afhenda Fjármálaeftirlitinu reglulega skýrslu um 

eiginfjárkröfu fjármálafyrirtækja, svonefndri ICAAP-skýrslu (e. Internal Capital Adequacy 

Assessment Process). Það er hlutverk eftirlitsins að skoða og meta innra matsferli 

fjármálafyrirtækja í könnunar- og matsferli þess, svokallað SREP ferli (e. Supervisory 

Review and Evaluation Process).85 Í þessu áliti kemur fram mat Fjármálaeftirlitsins á 

eiginfjárþörf viðkomandi fjármálafyrirtækis. Einn af þeim þáttum sem getur hækkað 

eiginfjárkröfuna er vanskilahlutfallið.86 Yfirleitt vilja fjármálafyrirtæki hafa 

eiginfjárkröfuna sem lægsta og því setur þessi tenging vanskilahlutfalls og eiginfjárkröfu 

óbeinan þrýsting á fjármálafyrirtæki að ná niður vanskilahlutfallinu.  

Fjármálafyrirtækjum var eftirlátið að endurskipuleggja stærstu lánþegana án aðkomu 

ríkisvaldsins og hefur það líklega verið farsælasta lausnin. Miðað við framangreint er 

ljóst að íslenska ríkið reyndi að leggja sitt af mörkum til að flýta fyrir endurskipulagningu 

vanskilalána og það er vandséð hvort það hefði getað gert mikið meira. 

8.2 Lagaumgjörð 

Þegar kemur að úrvinnslu vanskila eftir fjármálakreppu hefur lagaumgjörð mikil áhrif 

á hversu vel tekst til við endurskipulagningu fyrirtækja. Í þeim löndum þar sem löggjöf 

um gjaldþrot fyrirtækja var ófullnægjandi eða hana skorti eða þar sem erfitt var að fá 

úrlausn mála hjá dómstólum var hraði endurskipulagningar minni. Fullnægjandi 

gjaldþrotameðferð er nauðsynleg skilvirkri endurskipulagningu útlána. Veik réttindi 

kröfuhafa og hæg málsmeðferð eru til þess fallin að hægja á skuldaúrvinnslunni vegna 

þess að þá veikist samningsstaða kröfuhafa. Það leiðir til þess að þeir eiga erfiðara með 

að semja við fyrirtæki í vanskilum um endurskipulagningu fjárhagsins vegna þess að þeir 

geta ekki hótað svo auðveldlega að setja fyrirtækið í þrot. Fjöldi kröfuhafa getur líka haft 

áhrif á ferlið en í þeim tilvikum þar sem fjöldi þeirra var mikill var oft erfiðara að komast 

að samkomulagi.87  

Réttindi kröfuhafa á Íslandi eru tiltölulega vel varin. Í lögum nr. 90/1991 um 

nauðungarsölur eru ákvæði sem heimila kröfuhöfum að innheimta vanskilalán með því 
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 (Alþingi, 2012). 

86
 (Tómas Sigurðsson, 2012). 

87
 (Pomerleano, 2005), xxxvii. 
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að leysa til sín þær eignir sem veðsettar eru kröfum þeirra. Í lögum um aðför nr. 

90/1989 er að finna heimildir fyrir kröfuhafa til að krefjast fullnustu kröfu um 

peningagreiðslu með aðfararbeiðni. Einnig er að finna í þessum lögum ákvæði sem gera 

kröfuhöfum kleyft að krefjast brottfarar af fasteignum sem veðsettar eru þeim. Í lögum 

um gjaldþrotaskipti nr. 21/1991 getur kröfuhafi krafist gjaldþrotaskipta eftir að 

árangurslaust fjárnám hefur verið gert hjá skuldara. Tilgangur slíkrar kröfugerðar er að 

yfirfæra eignir skuldara til kröfuhafa. Miðað við framangreint er ljóst að íslensk löggjöf 

var ágætlega undirbúin til að takast á við afleiðingar hrunsins.  

Að því sögðu er ljóst að Ísland bjó við sértækan vanda sem var ólögmæti gengislána. 

Þegar ekki er ljóst hversu mikið skuldari skuldar lánardrottni getur verið erfitt fyrir þann 

síðarnefnda að knýja þann fyrrnefnda um greiðslu eða draga viðkomandi að 

samningaborðinu. Í kjölfar gengislánadómanna breytti Alþingi þeim lögum sem komu að 

fullnustu krafna fjármálafyrirtækja á hendur skuldurum sínum með lögum nr. 72/2012 

um breytingu á lögum um nauðungarsölu, lögum um aðför, lögum um meðferð 

einkamála, lögum um fjármálafyrirtæki og lögum um gjaldþrotaskipti o.fl. Tilgangurinn 

var að vernda skuldara fyrir innheimtu fjármálafyrirtækja vegna gengislána sem vafi léki 

á að væru lögleg. 

Vafinn um lögmæti gengislána tafði líklega að einhverju leyti endurskipulagningu 

vanskilalána þar sem hann skapaði ákveðna óvissu um réttindi kröfuhafa og skyldur 

lánþega gagnvart lánardrottnum. Fyrstu gengislánadómarnir í Hæstarétti Íslands féllu 

16. júní 2010. Fjármálaeftirlitið byrjaði að safna gögnum um hlutfall vanskila vegna 

lagalegs ágreinings í júní 2011.88 Það má gera ráð fyrir að sá ágreiningur liggi nánast 

eingöngu í lögmæti gengislána. Ekkert er því vitað með vissu um fyrrnefnt hlutfall frá 

júní 2010 til júní 2011. Vanskilahlutfallið í íslenska bankakerfinu var tiltölulega stöðugt á 

fyrrnefndu tímabili og út frá því er ekki hægt að sjá að dómarnir hafi haft mikil áhrif. 

Dómarnir kunna þó að hafa haft letjandi áhrif á vanskilalánþega um að semja um 

endurskipulagningu meðan óljóst væri hversu mikið þeir skulduðu. Í töflu 5 hér að aftan 

má sjá vanskil vegna lagalegs ágreinings sem hlutfall af heildarvanskilum. 
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 Lánasafnsskýrslum FME var breytt í júní 2011 og eftir það er hægt að greina í þeim nánari ástæðu vanskila. 
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Eins og greina má í töflunni hér að framan var hlutfall útlána í vanskilum vegna 

lagalegs ágreinings tiltölulega lágt frá júní 2011 til loka ársins. Eftir það byrjar það að 

hækka töluvert hjá fyrirtækjum sem skulda meira en 1.000 m.kr. Það dregur upp 

hlutfallið fyrir allt lánasafnið. Það er í júlí 2012 sem þetta hlutfall byrjar að hækka 

nokkuð hjá fyrirtækjum sem skulda undir 1.000 m.kr. og einstaklingum milli 100 m.kr. og 

1.000 m.kr. Hlutfallið fyrir safnið fer þó ekki yfir 10% fyrr en í júlí 2012. Miðað við 

framangreint lítur ekki út fyrir að ólögmæti gengislána hafi haft afdrífarík áhrif á hraða 

endurskipulagningar vanskilalána á Íslandi.   

Dr. Gunnar Kristinsson, prófessor við Háskóla Íslands, hefur rannsakað hvernig 

íslenskum dómstólum hefur gengið að vinna úr eftirmálum hrunsins. Traust á íslenskum 

dómstólum er svipað og hjá öðrum ríkjum Norður-Evrópu en á því svæði ríkir einna mest 

traust í heiminum gagnvart dómstólum. Eftir hrunið á Íslandi varð mikil fjölgun á málum 

hjá dómstólum landsins. Þá fjölgun má einkum rekja til þriggja þátta. Í fyrsta lagi fjölgun 

sakamála vegna efnahagsbrota tengdum bankahruninu. Í öðru lagi fjölgun einkamála 

sem m.a. tengjast því að slitastjórnir gerðu ágreining um uppgjör þrotabúa. Að lokum er 

fjölgun mála vegna frágangs nauðasamninga og greiðsluaðlögunar. Mörg þessara mála 

hafa verið mjög flókin sem hefur kallað á fjölskipaðan dóm sem aftur á móti hefur enn 

aukið álagið á dómstólum. Á sama tíma og aukin þörf hefur verið fyrir þjónustu 

dómstóla hefur ríkið þurft að skera niður fjárframlög til þeirra. Niðurstaða Gunnars er að 
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þrátt fyrir hið aukna álag hafi málsmeðferðartími lítið aukist og ekki sé heldur hægt að 

greina að gæði dóma hafi minnkað.89 Miðað við það sem hefur komið fram er ljóst að 

íslensk löggjöf var ágætlega búin undir að vinna úr afleiðingum hrunsins og hérlendir 

dómstólar náðu að afgreiða með ágætum hraða og gæðum þau dómsmál sem komu til 

kasta þeirra. Auk þess lítur út fyrir að dómarnir um ólögmæti gengislána hafi ekki haft 

afdrifarík áhrif á hraða endurskipulagningar vanskilalána. 

8.3 Þekking 

Hæfni og þekking starfsmanna fjármálafyrirtækja varðandi endurskipulagningu illra 

staddra fyrirtækja hefur áhrif á líftíma og alvarleika fjármálakreppa. Í þeim löndum þar 

sem finna má hæfa fagmenn í virðismati og gjaldþrotameðferð eru vandmálin fyrr 

greind og brugðist við þeim en í löndum þar sem minna framboð er af slíku fagfólki. Það 

sama má segja um lönd með tiltölulega þróaða fjármálamarkaði þar sem til staðar er 

reynsla af áhættustýringu, skuldabréfamarkaði, verðbréfun, yfirtökum og 

endurskipulagningu fyrirtækja og fasteignasöfnum. Til að bera saman mannauð í 

ákveðnum löndum hefur verið litið til eftirfarandi starfsgreina: Í fyrsta lagi matsmanna 

(appraisers), í öðru lagi skiptastjóra (e. Insolvency experts) og í þriðja lagi 

tryggingastærðfræðinga (e. Actuaries).90 Það eru auðvitað ekki bara fyrrgreindar 

starfsstéttir sem koma að uppgjöri á illa stöddum fyrirtækjum eftir fjármálakreppu en 

þær geta verið ágætis staðgenglar fyrir almennt þekkingarstig í viðkomandi landi til að 

takast á við vanda margra fyrirtækja á sama tíma. 

Fjölda umræddra sérfræðinga í hverju landi er deilt með íbúafjölda hvers lands til að 

fá tölur til samanburðar. Tölur um fjölda skiptastjóra koma frá Alþjóðasamtökum 

skiptastjóra (International Federation of insolvency Professionals), tölur um fjölda 

matsmanna koma frá Alþjóðamatsnefndinni (International Valuation Standards 

Committee) og tölur um fjölda tryggingastærðfræðinga koma frá Alþjóðasamtökum 

tryggingastærðfræðinga (International Actuarial Association). Þessi starfsheiti eru ekki 

alltaf lögvernduð og skilgreiningin á störfunum er eitthvað mismunandi milli landa. Því 

getur aldrei verið um mjög nákvæman samanburð að ræða. Að því sögðu má ætla að 
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samanburðurinn gefi sæmilega vísbendingu um þann mannauð sem fyrir hendi er í 

hverju landi til að takast á við afleiðingar fjármálakreppu. Starfsheitið 

tryggingastærðfræðingur er lögverndað á Íslandi og samkvæmt heimasíðu Félags 

íslenskra tryggingastærðfræðinga er fjöldi félagsmanna 13.91 Starfsheitið matsmaður er 

ekki lögverndað á Íslandi. Félagsmenn í Matsmannafélag Íslands voru 54 í nóvember 

2012. Það eru samt fleiri einstaklingar en þeir sem starfa innan félagsins sem hafa til 

þess bæra reynslu að starfa sem matsmenn. Virðismat á fasteignum er þungamiðja í 

starfsemi Matsmannafélags Íslands. Hægt er að meta fasteignir út frá markaðsvirði, 

tekjustreymi eða kostnaðarmati. Löggiltir fasteignasalar hafa að mestu annast mat út frá 

markaðsvirði og eru þeir um 150 sem hafa einhverja reynslu á því sviði. Þeir sem hafa 

mestu reynsluna af kostnaðarmati starfa á verkfræðistofum landsins. Lauslega áætlað 

eru um 12-15 einstaklingar sem starfa að jafnaði við kostnaðarmöt og eru margir þeirra 

skráðir félagar Matsmannafélagsins. Ýmsir viðskiptafræðingar og hagfræðingar hafa 

reynslu og þekkingu til að virðismeta fasteignir út frá tekjum. Þeir eru flestir starfandi 

hjá fjármálafyrirtækjum, háskólum eða ráðgjafafyrirtækjum. Ekki er hægt að segja með 

vissu hversu margir þeir eru á Íslandi. Fjórtán einstaklingar á Íslandi hafa lokið námi 

Matsmannafélags Íslands í matstækni frá Háskólanum í Reykjavík.92 Hér er miðað við 

fjölda félagsmanna í félaginu. Erlendis eru það bæði lögmenn og endurskoðendur sem 

koma að uppgjöri þrotabúa og í sumum tilvikum er um sérstakt lögverndað starfsheiti 

að ræða.93 Á Íslandi er skiptastjóri ekki til sem lögverndað starfsheiti. Þegar fara þarf 

með gjaldþrotaskipti á búi félags eða einstaklings skipar dómstóll skiptastjóra. 

Samkvæmt mati Héraðsdóms Reykjavíkur mundu lögfræðingar sem væru með virk 

lögmannsréttindi, starfandi á lögmannsstofu einn eða með öðrum, og með gildandi 

starfsábyrgðartryggingu teljast hæfir til starfans.94 Samkvæmt Lögmannafélagi Íslands 

eru um 660 lögfræðingar sem uppfylla þessi skilyrði.95 Þó skal hafa í huga að 

lögfræðingar með mikla reynslu af uppgjöri þrotabúa eru færri. Ætla má að um 20 
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lögmenn teljist vera með mikla reynslu sem skiptastjórar.96 Ljóst er að endurskoðendur 

hafa líka mjög haldbæra þekkingu til að aðstoða við uppgjör á þrotabú og í stærri 

gjaldþrotum hafa endurskoðendur oft verið ráðnir af skiptastjóra við uppgjör búsins. 

Þeir endurskoðendur sem teldust tiltækir í slík verkefni teldust vera þeir sem vinna á 

stofum og eru með virk réttindi og eru það um 250 manns.97 

Bakgrunnur skiptastjóra er mismunandi milli landa auk þess sem mismunandi kröfur 

eru gerðar til þeirra eins og sjá má á dæmunum hér á eftir. Í Bretlandi er sérfræðingur í 

gjaldþroti bundinn sérstökum starfsréttindum. Oftast eru það einstaklingar með 

endurskoðunarreynslu sem hafa þessi starfsréttindi en það kemur líka fyrir að 

lögfræðingar hafi þau. Einstaklingar með aðra menntun geta líka sinnt þessu ef þeir 

standast inntökuprófið.98 Til þess að hafa réttindi til að starfa sem 

gjaldþrotasérfræðingur Í Ástralíu þarf viðkomandi að vera löggiltur endurskoðandi eða 

lögmaður. Viðkomandi þarf að hafa unnið að minnsta kosti þrjú ár af fimm með eða 

undir gjaldþrotasérfræðingi áður en hann fær tækifæri til að taka prófið.99 Eins og greina 

má hér að ofan eru oft tiltölulega strangar kröfur gerðar til skiptastjóra. Hér verður farin 

sú leið að miða fjölda skiptastjóra á Íslandi aðeins við þrengsta mælikvarðann. Það eru 

lögmenn með mikla reynslu af upplausn þrotabúa. Hér að aftan má annars vegar sjá 

samanburðinn á milli nokkurra ríkja sem hafa öll, fyrir utan Pólland, farið gegnum 

fjármálakreppu á síðustu 15 árum og hins vegar Bandaríkjanna og Bretlands, sem eru 

almennt talin hafa mikinn mannauð á þessu sviði. 
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Tafla 6 Samanburður á þekkingu milli landa
100

 

Land Matsmenn Skiptastjórar Trygginga- 
stærðfræðingar 

  Fjöldi á hverja 
milljón íbúa 

Fjöldi á hverja 
milljón íbúa 

Fjöldi á hverja milljón 
íbúa 

Tæland 
 

0,13 0,21 

Indónesía 6,7 0,02 0,03 

Litháen 126,0 
 

  

Pólland 77,6 0,28 0,1 

Rúmenía 
 

0,62   

Rússland 27,5 
 

  

Tékkland 535,4 1,56   

Ungverjaland 
 

2,2 12,9 

Malasía 21,5 1,12   

Suður Kórea 36,5 0,02 0,23 

Meðaltal 118,7 0,74 2,7 

Ísland 169,0 63 40,7 

Bretland 334,8 27,0 79,8 

Bandaríkin 284,1 6,5 53,2 

Meðaltal 309,5 16,8 66,5 

 

Eins og sjá má hér að framan er Ísland mun nær Bretlandi og Bandaríkjunum hvað 

varðar þekkingarstig heldur en hinum löndunum. Ísland er út frá þessum mælikvarða 

betur statt en flest ríkin á listanum. 

8.4 Skattaumhverfi 

Skattaumhverfi getur haft mikið að segja um hvernig tekst til við endurskipulagningu 

fyrirtækja í erfiðleikum í kjölfar fjármálakreppa. Í sumum löndum þurfa lánþegar að 

greiða tekjuskatt af afskrifuðum skuldum og lánardrottnar geta ekki nýtt sér tap vegna 

afskrifaðra skulda. Í öðrum löndum geta yfirtökufyrirtæki ekki nýtt skattalegt tap 

yfirtekna fyrirtækisins. Við endurreisn hagkerfis eftir fjármálaáfall er mikilvægt að láta 

þröng skattasjónarmið ekki ráða för. Mikilvægara er að setja skilvirkni hagkerfisins í 

fyrirrúm. Eftir fjármálakreppuna árið 1997 í Tælandi gerðu þarlend yfirvöld sér grein 

fyrir að skattalöggjöfin var þröskuldur á hraðri endurskipulagningu vanskilalána. Í 

kjölfarið veittu yfirvöld fyrirtækjum tímabundnar skattaívilnanir til að flýta fyrir 

endurskipulagningu skulda. Þær fólust meðal annars í: 
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a. Skattaafslætti fyrir lánardrottna sem þurftu að afskrifa skuldir. 

b. Afnám eða frestun á skatti lánþega vegna eftirgjafar skulda. 

c. Afnám allra skatta vegna færslu eigna frá lánaþegum til lánardrottna. 

d. Afnám á skatti vegna ógreiddra vaxtatekna og takmörkun á skattlagningu 

vegna vaxtaafsláttar sem er hluti af endurskipulagningu. 

Varanlegar breytingar á skattalögum í Tælandi eftir kreppuna fólust meðal annars í: 

a. Skattar vegna samruna þar sem greiðsla vegna yfirtöku á eignum var í öðru 

en peningum voru afnumdir. 

b. Afnám virðisaukaskatts og sérstakra viðskiptaskatta vegna yfirfærslu á 

eignum til  sérstaks eignarhaldsfélags (e. Special purpose vehicle).101 

Hér á eftir er fjallað um helstu aðgerðir sem íslenska ríkið réðst í varðandi breytingar á 

sköttum til að  styðja við fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja og einstaklinga. 

8.4.1 Skattaleg ívilnun kröfuhafa vegna tapaðra krafna 

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. reglugerðar um frádrátt frá tekjum af atvinnurekstri eða 

sjálfstæðri starfsemi geta kröfuhafar dregið frá tekjum tap á viðskiptakröfum, 

lánveitingum og vegna skuldaábyrgða á því tekjuári sem eignir þessar eru sannanlega 

tapaðar eða ábyrgð á fallin að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Íslenska ríkið taldi ekki 

þörf að breyta þessu ákvæði eftir hrunið.102  

Ástæður þess kunna að liggja í því að ríkið hafi annars vegar talið fyrirliggjandi 

ívlilnanir nægilegar og hins vegar í því að meirihluti af útistandandi kröfum á Íslandi fyrir 

hrun hafi myndast hjá fjármálafyrirtækjum sem síðar féllu. Þar sem umræddar kröfur 

voru keyptar af nýju bönkunum á miklum afslætti hafi ekki verið nein sérstök ástæða 

fyrir yfirvöld til að  búa til sérstaka ívilnun í skattkerfinu fyrir kröfuhafa.   

8.4.2 Skattaleg meðferð á eftirgjöf skulda 

Meginreglan í íslenskum skattarétti er að niðurfelldar rekstarskuldir teljast sem 

skattskyldar tekjur. Fyrirtæki og einstaklingar sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða 

starfsemi geta fengið niðurfellingu á hluta skatts vegna eftirgjafar skulda vegna rekstrar- 

og greiðsluerfiðleika á árunum 2009-2012. Hægt er að velja á milli tveggja leiða en ekki 

er hægt að beita þeim báðum samtímis né breyta meðferð eftirgjafar á milli ára.103 
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Samkvæmt 1. mgr. A-liðar 1. gr. laga nr. 104/2010 um breytingu á lögum nr. 90/2003 

um tekjuskatt, með síðari breytingum var bætt við bráðabirgðaákvæði sem heimilaði 

lögaðilum og þeim mönnum sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi að 

tekjufæra aðeins helming af fengnum eftirstöðvum eftirgjafar skulda vegna rekstrar- og 

greiðsluerfiðleika á tekjuárunum 2009-2011 að fjárhæð samtals 50 m.kr. og 75% af 

eftirgjöf umfram samtals 50 m.kr. á framangreindu tímabili. Skilyrði var að til skuldanna 

hafi verið stofnað í beinum tengslum við atvinnureksturinn. 

Þetta úrræði þótti ekki fullnægjandi vegna þeirrar tekjuskattsbindingar sem 

myndaðist við eftirgjöfina. Sem mögulega hefur haft hamlandi áhrif í einhverjum 

tilvikum á fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja sem töldust vera lífvænleg. Til að 

bregðast m.a. við þessari gagnrýni var lagt fram frumvarp sem síðar varð að lögum nr. 

165/2010.104 

 Samkvæmt 1. og 2 mgr. B-liðar 19. gr. laga nr. 165/2010 um breytingar á ýmsum 

lagaákvæðum um skatta og gjöld er rekstraraðilum, sem fá eftirgefnar skuldir vegna 

greiðsluerfiðleika á árunum 2010 og 2011, heimilt að færa á milli tekjuáranna 2010 til og 

með 2014 þann hluta eftirgjafarinnar sem er umfram yfirfæranlegt rekstrartap og 

rekstrartap ársins, fyrningar og niðurfærslu. Skilyrði fyrir yfirfærslu skv. 1. málsl. er að 

skattaðili hafi fyrnt eins mikið og hægt er og nýtt mögulegar hámarksniðurfærslur á 

viðskiptakröfum og vörubirgðum. Þá er skilyrði að arði sé ekki úthlutað vegna 

tekjuáranna 2010 til og með 2014. Ríkisskattstjóri getur heimilað skattaðila að taka þátt 

í samsköttun og sameiningu við aðra skattaðila eða skiptingu upp í fleiri félög að 

uppfylltum skilyrðum þessa ákvæðis. Standi eftir í árslok 2014 eftirgjöf skulda sem hærri 

er en 500 m.kr. er skattaðila heimilt að færa það sem umfram er til tekna með jöfnum 

fjárhæðum á tekjuárunum 2015 til og með 2019. Sé eftirgjöf lægri en 500 m.kr. í lok árs 

2014 færist hún ekki til tekna. 

Viðskiptaráð Íslands fagnaði því að ríkissjóður tæki þátt í þeim kostnaði sem hlytist af 

eftirgjöf skulda með breytingum á því hvernig slíkar tekjur hjá fyrirtækjum eru 

skattlagðar. Slík aðkoma var að mati ráðsins mikilvægt skref í átt að lausn á skuldavanda 

fyrirtækja. Viðskiptaráð taldi þó að ákvæðið um að fyrirtæki mættu ekki vera 
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samsköttuð á umræddu tímabil vera galla þar sem svo mörg íslensk fyrirtæki væru 

samsköttuð á því tímabili sem eftirgjöfin var tekjufærð.105 

8.4.3 Skattaleg meðferð á umbreytingu skulda í hlutafé 

Íslenska ríkið vildi liðka til fyrir fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja með lögum 

nr. 104/2010. Einn liður í því var að taka af öll tvímæli um hvernig skattaleg meðferð á 

umbreytingu krafna í hlutafé væri háttað þegar augljóst væri að virði hlutafjárins væri 

minna en nafnverð kröfunnar.106 Samkvæmt 6. mgr. A-liðar 1. gr. laga nr. 104/2010 telst 

krafa sem breytt er í hlutafé vera fullnaðargreiðsla hennar nema að því marki sem 

eftirgjöf skuldar er færð til tekna hjá skuldara að teknu tilliti til 1. mgr. A-liðar 1. gr. laga 

nr. 104/2010. 

8.4.4 Skattaleg meðferð á skilmálabreytingu lána 

Eftir hrunið buðu mörg fjármálafyrirtæki viðskiptavinum sínum upp á að myntbreyta 

lánum í erlendum myntum yfir í lán í íslenskum krónum. Slík myntbreyting fólst í því að 

höfuðstóll lánsins var lækkaður en vextir voru hækkaðir á móti. Núvirt virði lánsins var 

áfram hið sama fyrir fjármálafyrirtækið og lánþegann. Í frumvarpinu sem síðar varð að 

lögum nr. 104/2010 er tekið á þessu atriði.107 Samkvæmt 8. mgr. A-liðar 1. gr. laga nr. 

104/2010 teljast breytingar á lánasamningum sem tengjast rekstri lögaðila og sjálfstætt 

starfandi manna með þeim hætti að endurgreiðsla miðist við íslenskar krónur í stað 

erlends gjaldmiðils vera skilmálabreyting láns en ekki eftirgjöf skuldar í skilningi laganna, 

þótt uppreiknaður höfuðstóll sé leiðréttur til lækkunar, enda sé breytingin gerð á 

viðskiptalegum forsendum og lánskjörum breytt í kjör sem eru almennt í boði við 

sambærilegar aðstæður. Sama á við ef breyting er gerð á viðmiðunarvísitölu 

verðtryggðra lána, eða hluti af uppreikningi höfuðstóls verðtryggðra lána er felldur 

niður. Séu gerðar breytingar á uppreiknuðum eftirstöðvum lána ber rekstraraðila að 

leiðrétta áður gjaldfærðan fjármagnskostnað til samræmis.  
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8.4.5 Eftirgjöf skatta sem hluti af fjárhagslegri endurskipulagningu 

Mörg fyrirtæki sem þurftu á fjárhagslegri endurskipulagningu að halda eftir hrun 

skulduðu tekjuskatt. Ríkisvaldið vildi liðka til hvað þetta varðar og í frumvarpi sem síðar 

varða að lögum nr. 165/2010 er tekið á þessu atriði.108 Samkvæmt 1. mgr. 38. gr. laga 

nr. 165/2010 um breytingar á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld er tollstjóra 

heimilt að fallast á beiðni um niðurfellingu tekjuskatts sem gjaldfallið hefur fyrir 1. 

janúar 2010 að hluta, hafi umsækjandi fengið sértæka skuldaaðlögun samkvæmt lögum 

nr. 107/2009, um aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og 

gjaldeyrishrunsins enda, telji tollstjóri hagsmunum ríkissjóðs betur borgið með slíkri 

niðurfellingu. Samkvæmt 2. mgr. 38. gr. laga nr. 165/2010 um breytingar á ýmsum 

lagaákvæðum um skatta og gjöld er tollstjóra heimilt að fallast á beiðni um niðurfellingu 

tekjuskatts að hluta enda telji tollstjóri hagsmunum ríkissjóðs betur borgið með slíkri 

niðurfellingu þótt umsækjandi hafi ekki fengið sértæka skuldaaðlögun samkvæmt lögum 

nr. 107/2009, um aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og 

gjaldeyrishrunsins. 

  

8.4.5 Skattalegar aðgerðir til að hjálpa til við endurskipulagningu á fjárhag 
einstaklinga 

Íslenska ríkið reyndi að takmarka hamlandi áhrif skattalaga á endurskipulagningu 

einstaklinga í fjárhagsvandræðum. Það var gert með þátttöku ríkisins í kostnaði við 

skuldaaðlögun og greiðsluaðlögun einstaklinga.109 Vinnuhópur á vegum 

Velferðarráðuneytisins var myndaður til að fylgjast með hversu vel tækist til með 

skulda- og greiðsluerfiðleikaúrræði sem í boði væru fyrir einstaklinga.110 Í nefndinni voru 

fulltrúar frá Reykjavíkurborg, fjármálaráðuneytinu, Seðlabankanum, Ráðgjafarstofu um 

fjármál heimilanna, viðskiptaráðuneytinu, Samtökum fjármálafyrirtækja, Íbúðalánasjóði, 

félags- og tryggingamálaráðuneytinu, Alþýðusambandi Íslands og Hagsmunasamtökum 

heimilanna.111 Nefndin taldi að ríki og sveitafélög hefðu ekki gengið nógu langt í 
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 (Stjórnarráð Íslands, 2010 b). 
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 (Forsætisráðuneytið, 2009), bls. 10. 

110
 (Velferðarráðuneytið, júní 2011), bls. 5. 
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 (Velferðarráðuneytið, 2009), bls. 1. 
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afskriftum skattskulda. Það hefði haft hamlandi áhrif á aðgerðmátt sértækrar 

skuldaaðlögunar til að leysa skuldavanda einstaklinga.112 

8.4.6 Áhrif af skattalegum aðgerðum ríkisins eftir hrun  

Þær aðgerðir í skattamálum sem íslensk yfirvöld réðust í eftir hrun virðast að mestu 

hafa náð utan um þau atriði í skattalöggjöf sem höfðu hamlandi áhrif á 

endurskipulagningu fyrirtækja. Ekki er að sjá að ríkið hefði getað gert mikið meira til að 

liðka fyrir endurskipulagningu skulda illra staddra fyrirtækja. Mikil gagnrýni varðandi 

þetta hefur að minnsta kosti ekki komið fram opinberlega. Ríkið fór yfir þann möguleika 

að koma með einhver skattaleg úrræði til handa kröfuhöfum en væntanlega metið það 

svo að ekki væri þörf á því og er ekki hægt að sjá annað en að það hafi verið rétt 

stöðumat. Hvað varðar skattaleg úrræði til handa einstaklingum þá höfðu íslensk 

yfirvöld frumkvæði að breytingum á skattalögum til að auðvelda fjárhagslega 

endurskipulagningu einstaklinga. Hér hefur ríkið mögulega ekki gengið nógu langt m.v. 

niðurstöðu vinnuhópsins á vegum Velferðarráðuneytisins. 

8.5 Notkun á markaðslausnum við endurskipulagningu skulda fyrirtækja 

Þegar kemur að endurskipulagningu fyrirtækja eftir fjármálakreppu geta 

markaðslausnir gegnt mikilvægu hlutverki. Á áðurnefndri ráðstefnu í Washington árið 

2004 kom fram sú skoðun að horfa ætti meira til slíkra lausna og var bent á eftirfarandi 

leiðir í því sambandi.113 

8.5.1 Skipulagður markaður með skuldir illra staddra fyrirtækja 

Í flestum tilvikum eru illa stödd fyrirtæki endurskipulögð af kröfuhöfum og eigendum. 

Fyrir utan þessu hefðbundnu leið er mögulegt að þriðji aðili komi að borðinu með því að 

kaupa upp kröfur á viðkomandi fyrirtæki og endurskipuleggja í kjölfarið fjárhag þess. Til 

þess að þetta sé mögulegt þarf að vera til staðar skipulagður markaður með skuldir illra 

staddra fyrirtækja. Kosturinn við þessa aðferð er þríþættur. Í fyrsta lagi getur slíkur 

markaður auðveldað fjármálafyrirtækjum að losa sig við útlán í vanskilum. Í öðru lagi 

getur slíkur markaður myndað markaðsverð á skuldum illra staddra fyrirtækja og að 

lokum getur slíkur markaður gert áhugasömum fjárfestum tækifæri að eignast hlutafé 
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 (Velferðarráðuneytið, júní 2011), bls. 15. 
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 (Pomerleano, 2005), bls. xlv. 
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sem gefur þeim færi á að hafa áhrif á endurskipulagningu fyrirtækisins. Til þess að 

skipulagður markaður með skuldir illra staddra fyrirtækja fái þrifist þurfa þrír þættir að 

vera til staðar. Í fyrsta lagi þarf að vera til staðar gagnsæi um þá aðferðafræði sem liggur 

að baki útreikningum bókfærðu virði lánanna. Í öðru lagi þarf lagaramminn að vera skýr 

varðandi sölu á lánunum og að lokum þurfa að vera  fyrir hendi staðlar um viðskipti með 

útlán í vanskilum. Þótt að skipulagðir markaðir með skuldir illra staddra fyrirtækja lofi 

góðu sem lausn er vandinn sá að fjármálafyrirtæki eru oft treg til að selja frá sér slík 

útlán og því þurfa stjórnvöld að beita sterkum hvötum á fjármálafyrirtækin til koma 

svona markaði á fót. Skipulagðir markaðir með útlán í vanskilum eru tiltölulega 

vanþróaðir í flestum ríkjum og erfitt hefur reynst að koma þeim á.114 

Það hefði farið mikil orka hjá íslenskum yfirvöldum að koma svona markaði af stað. 

Aðferðafræði bak við útreikning á bókfærðu virði lána er mjög mismunandi milli 

einstakra fyrirtæka og fjármálafyrirtækja, lagaramminn er ekki mjög skýr og engir 

staðlar eru fyrir hendi hér á landi varðandi viðskipti með vanskilalán á Íslandi. Það er alls 

óvíst að svona markaður hefði skilað tilsettum árangri. Í því ljósi er ekki hægt að segja að 

hérlendi yfirvöld hafi gert mistök með því að hafa ekki haft frumkvæði að stofnun svona 

markaðar og setningu nægilega sterkra hvata til að þrýsta á fjármálafyrirtæki um að 

selja frá sér vanskilalánin.   

8.5.2 Sjóðir utan um endurskipulögð fyrirtæki  

Sjóðir utan um endurskipulögð fyrirtæki (e. Corporate Restructuring Vehicles) hafa 

verið myndaðir utan um miðlungs eða stór fyrirtæki með þátttöku stofnfjárfesta sem 

hafa komið með fjármagn í formi lána og eiginfjár. Sem hlutafélög njóta slíkir sjóðir 

hagræðis varðandi skatta og möguleika á ytri fjármögnun. Þrátt fyrir að svona sjóðir hafi 

gefið góð loforð um árangur hafa þeir ekki verið mikið notaðir af ýmsum ástæðum í 

þeim nýiðnvæddu löndum sem hafa orðið fyrir barðinu á fjármálakreppum.115 

Íslendingar hafa nýtt sér þessa leið til að endurskipuleggja illa stödd fyrirtæki eftir 

hrunið. Sextán lífeyrissjóðir stofnuðu Framtakssjóð Íslands í lok árs 2009 í þeim tilgangi 

að hjálpa til við endurreisn lífvænlegra fyrirtækja með því að endurskipuleggja rekstur 

og fjárhag þeirra og þannig greiða úr þeim vandamálum sem hrunið skildi eftir sig. 
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 (Pomerleano, 2005), bls. xlv-xlvi. 
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Fjárfestingageta sjóðsins var mikil á íslenskan mælikvarða eða hátt í 100 ma.kr. Öðrum 

stofnanafjárfestum var heimil aðkoma að sjóðnum. Sjóðurinn keypti Vestia 

eignarhaldsfélag í eigu Landsbankans í árslok 2010. Einnig hefur sjóðurinn keypt 

eignarhluti i stórum fyrirtækjum frá öðrum bönkum. Sjóðurinn hefur fjárfest og komið 

að endurskipulagningu margra stærstu fyrirtækja landsins með ágætum árangri.116 Má 

því telja að sjóðurinn hafi gegnt mikilvægu hlutverki í endurreisn fjármálakerfisins og 

lækkun vanskila stærri fyrirtækja.  

8.5.3 Verðbréfun 

Það eru margar leiðir til að setja saman eignir eins og vanskilalán og atvinnuhúsnæði 

með verðbréfun. Slík aðgerð getur hjálpað til við að flytja lausafjár-, markaðs-, og 

útlánaáhættu frá fjármálafyrirtækjum til þeirra sem eru betur færir að virðismeta og 

meðhöndla þær og þannig hjálpað til við að endurreisa fjármálafyrirtækið. Þrátt fyrir að 

miklar vonir hafi verið bundnar við notkun verðbréfunar til að styðja endurreisn 

fjármálakerfa hefur reynslan ekki verið góð í þeim þróunarríkjum þar sem hún hefur 

verið reynd eftir fjármálakreppu. Að hluta til má rekja það til þess að nauðsynlegur 

jarðvegur var ekki til staðar. Í fyrsta lagi þarf löggjöfin að viðurkenna hugtakið fjárvarsla í 

þágu annarra (e. Trust). Löggjöf landa sem byggja á meginlandslagahefð (e. Civil law) 

viðurkenna oft ekki það hugtak sem aðskilur umsýslu eigna (e. Management) frá 

raunverulegum eigendum (e. Benficial ownership). Í öðru lagi þarf skattalöggjöfin að 

vera með þeim hætti að hún geri fjárvörslu í þágu annarra að raunverulegum kosti. Að 

lokum skorti mörg lönd starfsmenn með þekkingu á þessu sviði til að gera þetta að 

raunverulegum kosti. 

Íslensk fjármálafyrirtæki hafa beitt verðbréfun á bestu hluta íbúðalána sinna til 

einstaklinga eftir hrun til að fjármagna sig. Það er óvíst hvort aðrir hlutar lánasafna 

þeirra henti til slíks. Hérlend fjármálafyrirtæki hafa því líklega beitt þessari tækni í þeim 

mæli sem við á.   
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9. Hvaða aðferðum hefur verið beitt við endurskipulagningu 

útlána á Íslandi eftir hrun? 
 

Fjórar leiðir eru færar fyrir fjármálafyrirtæki til að lækka hlutfall útlána í vanskilum 

m.v. bókfært virði. Í fyrsta lagi er hægt að endurskipuleggja fjárhag þeirra sem eru í 

vanskilum. Í öðru lagi er hægt að setja vanskilalánþega í þrot og taka yfir eignir þeirra og 

hreinsa þannig lán viðkomandi úr lánabókinni. Í þriðja lagi er hægt að veita fersk ný 

útlán sem minnka vægi vanskilalána af heildarsafninu án þess endilega að lækka fjárhæð 

þeirra. Að lokum er hægt að virðisrýra útlán vanskilaþega án þess að fjármálafyrirtækið 

ráðist í varanlega lausn á vanda viðkomandi. Tiltölulega lítil eftirspurn hefur verið eftir 

lánum hérlendis hjá fjárhagslega sterkum aðilum. Fjármálafyrirtæki hafa auk þess ekki 

hagsmuni af því að niðurfæra bókfært virði vanskilalána án aðgerða til að hámarka 

endurheimtur. Því er ljóst að íslensku fjármálafyrirtækin þurftu fyrst og fremst að reiða 

sig á fyrsta og annan valmöguleikann til að lækka hlutfall útlána í vanskilum eftir hrunið. 

Í kjölfar fjármálakreppu ættu ríki að forðast auðveldar lausnir á skuldavanda eins og 

frystingu á vaxta- og höfuðstólsgreiðslum og lengingu lána. Slíkar lausnir ætti aðeins að 

nota til að vinna tíma á meðan ráðist er í varanlegar lausnir sem felast í 

endurskipulagningu á fjárhag og rekstri staddra fyrirtækja. Þær myndu felast í 

umbreytingu skulda í hlutafé, öflun nýs hlutafjár og endurskipulagningu á rekstri eins og 

t.d. sölu eigna og aðkomu nýrra stjórnenda.117   

Segja má að stóru viðskiptabankarnir hafi eftir hrunið beitt þremur meginaðferðum 

við að taka á vanskilum viðskiptavina sinna. Í fyrsta lagi sömdu þeir um frystingu á 

lánum. Í öðru lagi hafa þeir þeir skilmálabreytt lánum með þeim hætti að lengja í þeim 

eða snúa höfuðstól erlendra lána yfir í krónur án áhrifa á núvirði. Í mörgum tilvikum hafa 

dómar vegna ólöglegra gengislánadóma falið í sér endurreikning lána í erlendum 

myntum yfir í íslensk krónulán sem leitt hefur til breytinga á núvirði lánanna. Í þriðja lagi 

hafa þeir samið um höfuðstólsbreytingu á lánunum með eftirgjöf skulda eða 

umbreytingu skulda í hlutafé. Á myndum 5-8 má sjá hvernig innbyrðis hlutfall útlána, 

sem hefur verið skilmálabreytt, þau fryst eða þeim höfuðstólsbreytt, þróast frá október 
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2009 til nóvember 2012 m.v. fjóra lánþegaflokka.118 Hér á mynd 5 má sjá hvernig tekið 

var á vanda fyrirtækja sem skulda meira en 100 m.kr. 

Mynd 5 Aðferð endurskipulagningar fyrirtækja sem skulda meira en 100 m.kr. að kröfuvirði 

 

Frá byrjun tímabils og til júní 2010 var hlutfall höfuðstólsbreyttra útlána um 13% af 

bókfærðu virði flokkanna þriggja. Eftir það hækkar hlutfallið jafnt og þétt upp í 58% í lok 

tímabils. Hlutfall skilamálabreyttra útlána var í byrjun 46% en hækkaði upp í 81% í júní 

2010 en eftir það lækkar það jafnt og þétt til loka tímabilsins. Hlutfall útlána í frystingu 

var 42% í byrjun tímabils en lækkar niður í 6% í júní 2010 og eftir það verða ekki miklar 

breytingar. 

 Á mynd 6 má sjá hvernig stóru viðskiptabankarnir tóku á vanda fyrirtækja sem skulda 

minna en 100 m.kr. 
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 Hér er um ákveðna einföldun að ræða. Sum lánin sem eru skilmálabreytt eru með lækkaðan núvirtan höfuðstól vegna 

gengislánadóma. Í flokknum höfuðstólsbreytingar eru lán þar sem hluta fyrirgreiðslu hefur verið breytt í víkjandi biðlán með 

formlegum samningi og þar sem bókfært virði þess er ekkert. Í mörgum tilvikum mun bankinn síðan væntanlega afskrifa gagnvart 

viðskiptavini biðlánið þar sem það er utan greiðslugetu og því talið höfuðstólsbreyting í Lánasafnsskýrslunum. 
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 Mynd 6 Aðferð endurskipulagningar fyrirtækja sem skulda minna en 100 m.kr. að kröfuvirði 

 

Eins og greina má hér að framan eru skilmálabreytingar langalgengastar í byrjun 

tímabils og ná þær hámarki 89% í júní 2010. Eftir það lækkar hlutfallið hratt niður í 56% í 

júní 2011. Það lækkar síðan áfram með minni hraða og er komið niður í 49%  í júní 2012. 

Hlutfallið hækkar í lok tímabils upp í 55%. Fjármálafyrirtækin hófu að beita 

höfuðstólsbreytingum að einhverju marki frá júní 2010 og eykst hlutfall slíkra lána hratt 

upp í 40% í júní 2011. Eftir það hækkar hlutfallið smá saman upp 50% í júní 2012 en í lok 

tímabils hefur hlutfallið aftur lækkað niður í 40%. Hlutur útlána í frystingu er 13% frá 

byrjun til desember 2009 og lækkar eftir það jafnt og þétt niður í 4% í júní 2011. Eftir 

það er hlutur þeirra hverfandi.  

Hér að aftan á mynd 7 má sjá hvernig stóru viðskiptabankarnir tóku á vanda 

einstaklinga sem skulduðu meira en 100 m.kr. 
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Mynd 7 Aðferð endurskipulagningar einstaklinga sem skulda meira en 100 m.kr. að kröfuvirði 

 

Frá byrjun tímabils og til júní 2011 var hlutfall skilmálabreyttra útlána um 85-71% af 

bókfærðu virði flokkanna þriggja. Í júní 2011 hafði hlutfallið lækkað niður í 50% og í lok 

tímabilsins er það komið niður í 36%. Hlutfall höfuðstólsbreyttra lána hækkar hægt og 

rólega úr 4% frá byrjun tímabils upp í 11% í febrúar 2011. Eftir það hækkar hlutfallið 

hratt upp í 62% í desember 2011. Í lok tímabilsins hefur hlutfallið lækkað niður í 52%. 

Hlutur útlána í frystingu er 18% í byrjun tímabils. Lækkar eitthvað eftir það en nær sömu 

prósentutölu í desember 2010. Eftir það lækkar hlutfallið niður í 4% í desember 2011 en 

hlutfallið hækkar síðan aftur og er komið upp í 12% í lok tímabils.  

Hér að aftan á mynd 8 má sjá hvernig stóru viðskiptabankarnir tóku á vanda 

einstaklinga sem skulda minna en 100 m.kr. 
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Mynd 8 Eðli endurskipulagningar einstaklinga sem skulda undir en 100 m.kr. að kröfuvirði 

 

Hlutur skilmálabreyttra lána nær hámarki í 86% í desember 2009 en í júní 2011 er 

hlutfallið komið niður í 77%. Eftir það lækkar það hratt niður í 59% í desember 2011 en 

hækkar eftir það upp í 68% í júní 2012. Hlutfallið helst óbreytt til loka tímabilsins. 

Hlutfall höfuðstólsbreyttra lána hækkar úr engu í byrjun tímabils og upp í 39% í júní 

2011 en lækkar niður í 30% í lok tímabils. Hlutfall útlána í frystingu lækkar úr 18% í 

byrjun niður í 13% í desember 2010. Eftir það lækkar það hratt og verður hverfandi eftir 

júní 2011.  

Það voru aðeins fyrirtæki sem skulduðu yfir 100 m.kr. sem fengu frystingu á lánum 

sínum að einhverju marki. Í lok tímabils var hlutur slíkra aðgerða orðin tiltölulega lítill 

hjá fyrirtækjum og einstaklingum sem skulduðu yfir 100 m.kr. og hverfandi hjá 

fyrirtækjum og einstaklingum sem skulduðu undir 100 m.kr. Vægi höfuðstólsbreytinga í 

lok tímabils er mest hjá fyrirtækjum og einstaklingum sem skulda yfir 100 m.kr. Annars 

vegar 58% og hins vegar 52%. Sambærilegt hlutfall er 40% fyrir fyrirtæki sem skulda 

undir 100 m.kr. og 30% hjá einstaklingum sem skulda undir 100 m.kr. Það verður þó að 

hafa í huga að hlutfallið kann í reynd að vera eitthvað hærra fyrir síðast nefndu 

lánþegana þar sem lán þeirra hafa í mörgum tilvikum verið endurreiknuð í kjölfar 

gengisdóma sem hefur gert það að verkum að höfuðstóll lánanna hefur lækkað að 

núvirði.  

Gögnin gefa okkur ekki færi á sjá hvernig  þróun mála hefur verið frá hruninu til 

október 2009 en gefa má sér að frystingar hafi verið algengara úrræði á þeim tíma en 
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eftir október 2009. Það var ekki fyrr en á miðju ári 2010 sem fjármálafyrirtækin  hófu að 

beita höfuðstólsleiðréttingum að einhverju marki eða hátt í tveimur árum eftir hrun. Í 

næsta kafla verða gæði endurskipulagningarinnar skoðuð með hliðsjón af því hversu 

líklegt sé að hún haldi til lengri tíma.  
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10. Hversu varanleg er endurskipulagning útlána á Íslandi? 
 

Þegar kröfuhafar endurskipuleggja fjárhag fyrirtækis sem getur ekki staðið við 

skuldbindingar sínar horfa þeir eðlilega mest til þess að hámarka endurheimtur sínar. 

Endurskipulagning fyrirtækis getur verið flókið og tímafrekt verkefni og því vilja 

kröfuhafar helst aðeins þurfa að endurskipuleggja fyrirtækið einu sinni. Þessi tvö 

markmið geta stangast á. Ef fjármálafyrirtæki endurskipuleggur starfsemi allra 

vanskilalánþega sinna með þeim hætti að enginn þeirra þurfi aftur á endurskipulagningu 

að halda eru ákveðin líkindi á því að það sé að gefa of mikið eftir af kröfum sínum. Því er 

eðlilegt að einhver hluti endurskipulagðra vanskilalánþega falli aftur í vanskil. 

Í nokkrum löndum, sem fóru gegnum fjármálakreppu, fólst endurskipulagning 

fyrirtækja í fjarhagsvanda í byrjun einkum í tímabundinni lækkun á greiðslubyrði. Slík  

endurskipulagning var í mörgum tilvikum byggð á óraunhæfum forsendum eða að 

nauðsynleg arðsemi eða rekstrarhagræðing var ekki næg. Sum fyrirtæki fóru seinna 

aftur í vanskil og sum jafnvel nokkrum mánuðum seinna. Sem dæmi má nefna að í 

Tælandi fóru um 30% af þeim útlánum sem voru endurskipulögð á árinu 2002 aftur í 

vanskil innan fárra mánaða.119   

 Hérlendis hefur sú hugmynd komið fram að fyrirtæki og einstaklingar sem farið hafa 

gegnum endurskipulagningu séu ekki á vetur setjandi. Þá hefur einnig komið fram sú 

skoðun að lækkun vanskilatalna muni ekki þýða að óvissutímabilinu hér á landi sé að 

ljúka. Það er með öðrum orðum algengt viðhorf að of stór hluti endurskipulagðra 

lánþega muni aftur þurfa að leita úrlausnar vegna skuldamála sinna. Að einhverju leyti 

kann þessi ótti að eiga rætur að rekja til þess að vanskilahlutföll á Íslandi fyrir hrun gáfu 

ekki rétta mynd af undirliggjandi stöðu. Spurningunni um hversu varanleg 

endurskipulagningin á Íslandi er ekki hægt að svara með einföldum hætti. Þróun 

hagstærða, sem oft er ekki hægt að sjá fyrir getur haft mikil áhrif á getu fyrirtækja og 

einstaklinga til að greiða skuldir. Sem dæmi gæti skyndileg kvótaaukning í sjávarútvegi 

gert sjávarútvegsfélagi í miklu erfiðleikum kleift að ráða við skuldir sínar. Almennir 

lagalegir hvatar hafa líka mikið um það að segja hvort fyrirtæki og einstaklingar standi 

við sína skilmála. Þetta og fleira  gerir það að verkum að erfitt er að segja til um það með 

                                                      
119

 (Claessens, 2005), bls. 18-19. 
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vissu hversu líklegt er að endurskipulagning skulda einkaaðila hérlendis leiði til þess að 

viðkomandi lán verði í skilum til frambúðar. Að þessum fyrirvörum gefnum verður 

skoðað hvort skýr merki séu til staðar um að fjármálafyrirtækin á Íslandi séu 

kerfisbundið að fela vandann vegna vanskila.  

Í desember 2010 hóf Samkeppniseftirlitið rannsókn á stöðu um 120 íslenskra 

fyrirtækja. Úrtakið náði til stærstu fyrirtækja innan hverrar atvinnugreinar en 

einhverjum eignarhaldsfélögum var sleppt. Velta þessara fyrirtækja var nálægt helmingi 

af veltu allra fyrirtækja í landinu. Fyrirtækin í þessu úrtaki skulda öll meira en 1.000 

m.kr. með örfáum undantekningum. Ein af meginniðurstöðum skýrslunnar var að illa 

stödd fyrirtæki í úrtakinu væru mörg, bankar réðu í reynd stórum hluta þeirra, 

endurskipulagning gengi of hægt og að rangir hvatar væru fyrir hendi sem ynnu gegn 

skjótvirkri endurskipulagningu þeirra.120  

Samkeppniseftirlitið áleit að haustið 2011 hefui komið fram merki um að 

endurskipulagning á skuldum fyrirtækja væri byrjuð að ganga betur. Í kjölfarið ákvað 

stofnunin að gera aðra könnun á stöðu íslenskra fyrirtækja. Úrtakið var það sama og í 

fyrri rannsókn og miðast upplýsingarnar að mestu við stöðu fyrirtækja 2011/2012. 

Samkvæmt könnuninni hafði fjárhagsleg endurskipulagning stórra fyrirtækja komist á 

skrið á árinu 2011 og var endurskipulagningu margra  þeirra lokið á því ári. Annað sem 

kom fram var að skuldsetning íslenskra fyrirtækja var áfram yfirleitt mikil í alþjóðlegum 

samanburði. Fjármálafyrirtæki höfðu þó dregið úr áhrifum sínum í fyrirtækjunum. 

Stjórnendur þriðjungs hluta þeirra fyrirtækja sem fóru gegnum fjárhagslega 

endurskipulagningu töldu að fyrirtækin myndu þurfa að fara aftur gegnum slíka aðgerð 

vegna of hárra skulda.121 Seðlabankinn réðst í könnun árið 2009 á greiðsluerfiðleikum 

fyrirtækja. Á þeim tíma var endurskipulagning fyrirtækja stutt á veg komin og því erfitt 

að segja til um gæði hennar.122 Seðlabankinn réðst í viðamikla könnun árið 2009 á 

greiðsluerfiðleikum einstaklinga byggða á skattframtölum og bankaupplýsingum þeirra. 

                                                      
120 (Samkeppniseftirlitið, 2011), bls. 4-6 og 33-35. 

121
 (Samkeppniseftirlitið, mars 2012), bls. 4-7. 

122
 (Seðlabanki Íslands, 2010), bls. 34 og 41. 
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Ein af niðurstöðum könnunarinnar var að 110% leiðin hefði ekki verið varanleg lausn á 

fjárhagslegum vanda margra einstaklinga.123  

Vinnuhópur á vegum velferðarráðuneytisins sem myndaður var til að meta framgang 

á skuldaúrvinnslu einstaklinga mat það svo að það væri margt sem benti til þess að 

fyrirliggjandi  skulda- og greiðsluerfiðleikaúrræði fyrir einstaklinga nægðu ekki til að ná 

tilsettum árangri.124  

Fjármálaeftirlitið og Seðlabanki Íslands hafa líka fylgst með endurskipulagningu 

útlána í lánasafnsskýrslum en hægt er að lesa út úr þeim vísbendingar um hversu 

varanleg hún er. Það er einkum tvennt í skýrslunum sem hægt er að skoða í því 

sambandi. Annars vegar breytingar á innbyrðishlutfalli lána með tiltölulega reglulegt 

(mikið) eða óreglulegt (lítið) greiðsluflæði125 og hins vegar hversu mikið af áður 

endurskipulögðum vanskilalánþegum fara aftur í vanskil.  

Ekki er til alþjóðleg skilgreining á láni með reglulegt eða óreglulegt greiðsluflæði. 

Fjármálaeftirlitið  gerði þá skilgreiningu fyrir lánasafnsskýrslur að  til lána með óreglulegt 

greiðsluflæði teldust þau lán þar sem afborgun er greidd sjaldnar en á 12 mánaða fresti 

en lán með reglulegt greiðsluflæði teldust þau gaf út sem greitt er af oftar en á 12 

mánaða fresti.126 Endurskipulagning þar sem vanskilum er skuldbreytt í lán sem krefst 

lítils greiðsluflæðis er skammtímalausn sem ekki er líkleg til árangurs til lengri tíma litið. 

Því mundi mikil hækkun á hlutfalli endurskipulagðra lána með óreglulegt greiðsluflæði 

sem hlutfall af öllum endurskipulögðum lánum vera vísbending um að verið væri að 

fresta vandanum.  

Rannsóknarnefnd Alþingi reyndi að meta umfang lána með óreglulegt greiðsluflæði 

hjá þremur stærstu viðskiptabönkunum fyrir hrun. Þau gögn sem nefndin gat nálgast 

náðu til 75% af lánasafni Landsbankans Íslands. Sá banki skilgreindi lán þar sem aðeins 

                                                      
123

 (Þorvarður Tjörvi Ólafsson & Karen Áslaug Vignisdóttir, júní 2012), bls. 62. 

124
 (Velferðarráðuneytið, júní 2011), bls. 5. 

125
 Hér væri líka hægt að tala um lán með föstum afborgunum og eingreiðslu- eða vaxtagreiðslulán. 

126 Íslensk fjármálafyrirtæki gætu mögulega skuldbreytt vanskilum með röð samhangandi stuttra eingreiðslu- og 

vaxtagreiðslulána og þannig dulið hlutfall slíkra lána í lánasafnsskýrslunum. Það verður þó að hafa í huga að ef þau gerðu það mundi 

það væntanlega koma í ljós í vettvangsheimsóknum Fjármálaeftirlitsins. 
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var um eina greiðslu að ræða sem lán með óreglulegt greiðsluflæði. Innfalið í þeirri 

skilgreiningu voru víxlar og lán til lengri tíma. Rannsóknarnefndin taldi að slík lán gæfu 

möguleika á að fresta tapi með því að framlengja þau sífellt og vísaði í reynslu 

Bandaríkjamanna úr sparisjóðakreppunni þar sem viðkvæðið var að mikill vöxtur lána 

með óreglulegt greiðsluflæði væri ávísun á vanskil og hrakandi gæði lánasafns.127  

Í lánasafnsskýrslum er hægt að sjá skiptinguna á lánum lánþega sem eru í skilum án 

endurskipulagningar og í skilum eftir endurskipulagningu. Lánþegar í skilum án 

endurskipulagningar eru þeir sem eru að greiða af lánum sínum í samræmi við 

upphaflega lánaskilmála. Þeir lánþegar sem eru í skilum eftir endurskipulagningu hafa 

fengið höfuðstólsbreytingu eða skilmálabreytingu á lánunum. Fyrri flokkurinn myndi 

almennt teljast traustari þar sem viðkomandi lánþegar hafa getað staðið í skilum án 

nokkurrar aðstoðar frá fjármálafyrirtækjunum. Hafi fjárhagur lánþega, sem eru í skilum 

eftir endurskipulagningu verið skipulagður með traustum hætti til framtíðar ætti ekki að 

vera mikill munur á hlutfalli lána með óreglulegt greiðsluflæði milli fyrrnefndra 

lánaflokka. Sé mikill munur þarna á, t.d. með þeim hætti að hlutfall lána með óreglulegt 

greiðsluflæði á móti lánum með reglulegt greiðsluflæði sé miklu hærra hjá lánþegum í 

skilum eftir endurskipulagningu en hjá lánþegum í skilum án endurskipulagningar getur 

það líka verði vísbending um að endurskipulögðu lánin séu ekki traust. Hér þarf að hafa í 

huga að skiptingin þarna á milli segir ekki endilega til um heildarendurgreiðslutíma. Því 

er ekki hægt að draga ályktanir sem byggjast á þessum mun nema að hann sé 

töluverður. 

Eftir júní 2011 er hægt að greina í lánasafnsskýrslum hjá stóru viðskiptabönkunum 

útlán til aðila með endurskipulögð lán sem hafa fallið aftur í vanskil. Þegar útlánsþegi fer 

í vanskil eftir endurskipulagningu  er hann skráður í vanskilum í skýrslunni  og helst það 

óbreytt þar til að hann er kominn í skil í fjóra gjalddaga eða 12 mánuði. Nái fjórir 

gjalddagar yfir lengra tímabil en 12 mánuði er miðað við þá tímalengd. Þessir tveir 

þættir þ.e. útlán í vanskilum sem áður hafa verið endurskipulögð og lán með óreglulegt 

greiðsluflæði eru nú skoðuð sérstaklega. 
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 (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010 b), bls. 100. 
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10.1  Endurskipulagning fyrirtækja sem skulda meira en 1.000 m.kr. hjá 
stóru viðskiptabönkunum 

 

Á mynd 9 má sjá bókfært virði útlána fyrirtækja í vanskilum sem áður hafa verið 

endurskipulögð sem hlutfall af bókfærðu virði allra endurskipulagðra lána þeirra yfir tólf 

mánaða tímabil.   

Mynd 9 Útlán í vanskilum eftir endurskipulagningu sem hlutfall af endurskipulögðum lánum 

 

Eins og greina má hér að ofan  fellur lítið hlutfall endurskipulagðra útlána aftur í 

vanskil eftir endurskipulagningu eða um 0-2%. Á mynd 10 má sjá lán með óreglulegt 

greiðsluflæði með stöðuna í skilum án endurskipulagningar hjá þessum fyrirtækjum sem 

hlutfall af lánum þeirra sem hafa stöðuna í skilum án endurskipulagningar (bláa línan). Á 

sömu mynd má einnig sjá lán með óreglulegt greiðsluflæði með stöðuna í skilum eftir 

endurskipulagningu sem hlutfall af lánum með stöðuna í skilum eftir endurskipulagningu 

(rauða línan). 
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Mynd 10 Hlutfall lána með óreglulegt greiðsluflæði sem hlutfall lána í skilum án og eftir 
endurskipulagningu reiknað út frá bókfærðu virði 

 

Eins og sjá má hér að framan er þróunin á hlutfallinu svipuð í þessum tveimur 

flokkum. Merkjanlegur munur er þó á hlutfallinu eftir því hvort lánin eru í skilum án eða 

eftir endurskipulagningu. Munurinn er ekki nægilega mikill til að valda áhyggjum. Þegar 

endurskipulögð útlán til fyrirtækja sem skulda meira en 1.000 eru skoðuð, m.v. þá þætti 

sem tilgreindir eru í þessum kafla er ekki að sjá neinar vísbendingar í  

lánasafnsskýrslunum um að lánin hafi ekki verið endurskipulögð með haldbærum hætti 

til framtíðar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

jún..11 sep..11 des..11 mar..12 jún..12 sep..12

Fyrirtæki sem skulda yfir 1.000 m.kr. - Lán með óreglulegt 
greiðsluflæði % af lánum í skilum án og eftir endurskipulagningu. 

Í skilum án endurskipulagningar Í skilum eftir endurskipulagningu



 

73 

10.2 Endurskipulagning fyrirtækja sem skulda milli 100 og 1.000 m.kr. hjá 
stóru viðskiptabönkunum 

 

Á mynd 11 má sjá bókfært virði útlána fyrirtækja í vanskilum sem áður hafa verið 

endurskipulögð sem hlutfall af bókfærðu virði allra endurskipulagðra lána þeirra yfir tólf 

mánaða tímabil.   

Mynd 11 Útlán í vanskilum eftir endurskipulagningu sem hlutfall af endurskipulögðum lánum 

 

Eins og má greina hér að ofan fellur tiltölulega lítið hlutfall endurskipulagðra útlána 

aftur í vanskil eftir endurskipulagningu eða milli 3-10%. Á mynd 12 má sjá lán með 

óreglulegt greiðsluflæði með stöðuna í skilum án endurskipulagningar hjá þessum 

fyrirtækjum sem hlutfall af lánum þeirra sem hafa stöðuna í skilum án 

endurskipulagningar (bláa línan). Á sömu mynd má einnig sjá lán með óreglulegt 

greiðsluflæði með stöðuna í skilum eftir endurskipulagningu sem hlutfall af lánum með 

stöðuna í skilum eftir endurskipulagningu (rauða línan).  
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Mynd 12 Hlutfall lána með óreglulegt greiðsluflæði sem hlutfall lána í skilum án og eftir 
endurskipulagningu reiknað út frá bókfærðu virði 

 

Eins og  sjá má hér að framan er hlutfall útlána með óreglulegt greiðsluflæði 

tiltölulega stöðugt yfir tímabilið. Er lítill munur á hlutfallinu eftir því hvort lánin eru í 

skilum fyrir eða eftir endurskipulagningu. Þegar endurskipulögð útlán til þessara 

fyrirtækja eru skoðuð m.v. þá þætti sem tilgreindir eru í þessum kafla eru ekki miklar 

vísbendingar úr lánasafnsskýrslum fyrir hendi um að lánin hafi ekki verið endurskipulögð 

með haldbærum hætti til framtíðar. 
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10.3  Endurskipulagning fyrirtækja sem skulda undir 100 m.kr. hjá stóru 
viðskiptabönkunum 

 

Á mynd 13 má sjá bókfært virði útlána fyrirtækja í vanskilum, sem áður hafa verið 

endurskipulögð, sem hlutfall af bókfærðu virði allra endurskipulagðra, lána þeirra yfir 

tólf mánaða tímabil.   

Mynd 13 Útlán fyrirtækja sem skulda undir 100 m.kr. sem eru í vanskilum eftir endurskipulagningu sem 
hlutfall af endurskipulögðum lánum 

 

Eins og sjá má hér að ofan  fellur talsvert hátt hlutfall endurskipulagðra útlána aftur í 

vanskil eftir endurskipulagningu eða milli 8-20%. Á mynd 14 má sjá lán með óreglulegt 

greiðsluflæði með stöðuna í skilum án endurskipulagningar hjá þessum fyrirtækjum sem 

hlutfall af lánum þeirra sem hafa stöðuna í skilum án endurskipulagningar (bláa línan). Á 

sömu mynd má einnig sjá lán með óreglulegt greiðsluflæði með stöðuna í skilum eftir 

endurskipulagningu sem hlutfall af lánum með stöðuna í skilum eftir endurskipulagningu 

(rauða línan).  
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Mynd 14 Hlutfall lána með óreglulegt greiðsluflæði sem hlutfall lána í skilum án og eftir 
endurskipulagningu reiknað út frá bókfærðu virði 

 

Eins og hér má sjá að framan er tiltölulega lítill munur á hlutfallinu eftir því hvort 

lánin eru í skilum fyrir eða eftir endurskipulagningu. Hlutfall útlána með óreglulegt 

greiðsluflæði af lánum sem eru í skilum eftir endurskipulagningu hefur fjórfaldast en það 

hækkar úr 1% upp í 4% í lok tímabils. Gæti það verið vísbending um veikleika í 

endurskipulagningu. Þegar endurskipulögð útlán til þessara fyrirtækja eru skoðuð m.v. 

þá þætti sem tilgreindir eru í þessum kafla má greina vísbendingar úr lánasafnsskýrslum 

um að lánin hafi ekki verið endurskipulögð með haldbærum hætti til framtíðar. 
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10.4 Endurskipulagning lána einstaklinga sem skulda yfir 100 m.kr. hjá 
stóru viðskiptabönkunum 
 

Á mynd 15 má sjá bókfært virði útlána til einstaklinga í vanskilum, sem áður hafa verið 

endurskipulögð sem hlutfall af bókfærðu virði allra endurskipulagðra lána þeirra yfir tólf 

mánaða tímabil.   

Mynd 15 Útlán til einstaklinga sem skulda meira en 100 m.kr. sem eru í vanskilum eftir 
endurskipulagningu sem hlutfall af endurskipulögðum lánum 

 

Eins og má greina hér að ofan fer hátt hlutfall endurskipulagðra útlána aftur í vanskil 

eftir endurskipulagningu og eru því vísbendingar fyrir hendi um að lánin hafi ekki verið 

endurskipulögð með haldbærum hætti til framtíðar. Hér er ekki reiknað hlutfall lána 

með óreglulegt greiðsluflæði.128 

 

 

 

 

 

 

                                                      
128

 Þar sem fjárhæðir eru lágar hér gerir villa í gögnum frá einu fjármálafyrirtæki það að verkum að hlutfall lána með óreglulegt 

greiðsluflæði brenglast mjög og er mynd því sleppt í þessu tilviki. 
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10.5 Endurskipulagning lána einstaklinga sem skulda undir 100 m.kr. hjá 
stóru viðskiptabönkunum 

Á mynd 16 má sjá bókfært virði útlána til einstaklinga í vanskilum, sem áður hafa 

verið endurskipulögð, sem hlutfall af bókfærðu virði allra endurskipulagðra lána þeirra 

yfir tólf mánaða tímabil.   

Mynd 16 Útlán í vanskilum eftir endurskipulagningu sem hlutfall af endurskipulögðum lánum 

 

Eins og  greina má hér að ofan fer tiltölulega lítið hlutfall endurskipulagðra útlána 

aftur í vanskil eftir endurskipulagningu eða milli 4-6%. Á mynd 17 má sjá lán með 

óreglulegt greiðsluflæði með stöðuna í skilum án endurskipulagningar hjá þessum 

einstaklingum sem hlutfall af lánum þeirra sem hafa stöðuna í skilum án 

endurskipulagningar (bláa línan). Í sömu mynd má einnig sjá lán með óreglulegt 

greiðsluflæði með stöðuna í skilum eftir endurskipulagningu sem hlutfall af lánum með 

stöðuna í skilum eftir endurskipulagningu (rauða línan).  
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Mynd 17 Hlutfall lána með óreglulegt greiðsluflæði sem hlutfall lána í skilum án og eftir 
endurskipulagningu reiknað út frá bókfærðu virði 

 

Eins og  sjá má hér að framan er hlutfall útlána með óreglulegt greiðsluflæði lágt og  

fer lækkandi. Lítill munur er á hlutfallinu eftir því hvort lánin eru í skilum án eða eftir 

endurskipulagningu. Þegar endurskipulögð útlán til þessara einstaklinga eru skoðuð m.v. 

þá þætti sem tilgreindir eru í þessum kafla eru ekki miklar vísbendingar fyrir hendi um 

að lánin hafi ekki verið endurskipulögð með haldbærum hætti til framtíðar. Hafa skal þó 

í huga að í íslensku bankakerfi hefur einstaklingum sem skulda tiltölulega lítið sjaldnast 

staðið til boða lán með óreglulegu greiðsluflæði.  

 

10.6 Varanleiki endurskipulagningar 

 

 Engar vísbendingar eru fyrir hendi í lánasafnsskýrslum um að endurskipulagning lána 

fyrirtækja sem skulda meira en 1.000 m.kr. sé ekki haldbær til lengri tíma. Samkvæmt 

gögnum Samkeppniseftirlitsins gæti þurft að að endurskipuleggja aftur skuldir hjá um 

þriðjungi fyrirtækjanna. Hvað varðar fyrirtæki sem skulda milli 100 -1.000 m.kr. og 

einstaklinga sem skulda undir 100 m.kr. eru einhver teikn á lofti í lánasafnsskýrslum um 

að endurskipulagning sé ekki að öllu leyti varanleg. Þegar gögn um fyrirtæki sem skulda 

minna en 100 m.kr. og einstaklingar sem skulda yfir 100 m.kr. í lánasafnskýrslum eru 

skoðuð eru vísbendingar til staðar um að endurskipulagning þeirra sé ekki fyllilega 

haldbær til lengri tíma. Niðurstöður vinnuhóps Velferðarráðuneytisins benda þó til þess 
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að einhver hluti þeirra einstaklinga sem hefur fengið skuldaúrræði muni þurfa frekari 

hjálpar við.  Niðurstöður könnunar Seðlabanka Íslands benda til þess að ákveðinn hluti 

þeirra úrræða sem boðið  hefur verið upp á hafi ekki tilætluð áhrif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

81 

11 Hver er líkleg þróun á vanskilahlutföllum  á Íslandi næstu 

misseri?  
Hér verður skoðað hvernig þróun vanskila gæti orðið næstu misseri á Íslandi. Í 

lánasafnsskýrslum Fjármálaeftirlitsins eru lánasöfn bankanna brotin upp í fjóra 

eftirfarandi hluta.129  

 Fyrirtæki sem skulda meira en 100 m.kr.  

 Fyrirtæki sem skulda minna en 100 m.kr.  

 Einstaklingar sem skulda meira en 100 m.kr.  

 Einstaklingar sem skulda minna en 100 m.kr. 
 

Á mynd 18 má sjá hvernig vanskilin hjá þremur hópum lánþega130 hafa þróast hjá 

hinum fjórum stóru frá maí 2010 til nóvember 2012. Flokkarnir fyrirtæki sem skulda 

meira en 100 m.kr. og einstaklingar sem skulda minna en 100 m.kr. eru u.þ.b sitthvor 

45% af bókfærðu virði heildarútlána eða samtals um 90%. Fyrirtæki sem skulda minna 

en 100 m.kr. eru með um 9% af safninu og einstaklingar sem skulda meira en 100 m.kr. 

um 1%.  

Mynd 18 Þróun vanskila eftir lánaflokkum frá maí 2010 til nóvember 2012 

 
                                                      
129

 Í júní 2011 var lánaflokkurinn; útlán til fyrirtækja sem skulda meira en 100 m.kr. brotinn upp í lánasafnsskýrslum stóru 

viðskiptabankanna í flokkinn. Fyrirtæki sem skulda meira en 1.000 og fyrirtæki sem skulda á milli 100 m.kr. og 1.000 m.kr. 

130
 Hér er einstaklingum sem skulda meira en 100 m.kr. sleppt í mynd enda telja þeir innan við 1% af safninu. 
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 Lækkun vanskila á þessu tímabili hefur verið mest hjá fyrirtækjum sem skulda yfir 

100 m.kr. Þau hafa lækkað úr 44% í maí 2010 niður í 16% í í nóvember 2012. Lækkun 

vanskila hefur verið hægari í hinum flokkunum. Hjá fyrirtækjum sem skulda undir 100 

m.kr. hefur vanskilahlutfallið lækkað úr 37% í maí 2010 niður í 22% í júlí 2012. Hjá 

einstaklingum sem skulda yfir 100 m.kr. hefur hlutfallið lækkað úr 72% niður í 56% og 

hjá einstaklingum sem skulda minna en 100 m.kr. hefur hlutfallið lækkað úr 18% í maí 

2010 niður 14% í júlí 2012. Hér að aftan á mynd 19 má sjá hvernig hlutfallsleg skipting 

vanskila m.v. bókfært virði hefur verið að breytast frá maí 2010 til nóvember 2012: 

Mynd 19 Hlutfallsleg skipting vanskila eftir lánaflokkum m.v. lánþegaaðferð og bókfært virði 

 

Eins og sjá má hér að ofan hefur hlutfall vanskila fyrirtækja sem skulda meira en 100 

m.kr. af heildarvanskilum lækkað úr 63% í maí 2010 niður 43% í júlí 2012. Á sama tíma 

hefur hlutfall vanskila einstaklinga sem skulda undir 100 m.kr. farið úr 26% upp í 43% af 

heildarvanskilum. Þar sem hægast hefur gengið að vinna niður vanskil þess flokks má 

búast við því að það fari að hægja á lækkun vanskilahlutfallsins í íslenska 

fjármálakerfinu. Að auki má sjá á mynd 18 að hægt hefur á lækkun vanskilahlutfalls 

fyrirtækja sem skulda meira en 100 m.kr. en vanskilahlutfall í þeim flokki hefur eins og 

áður hefur komið fram lækkað hraðast. Auk þess er líklegt að þau fyrirtæki í þessum 

hópi sem á eftir að endurskipuleggja séu erfiðari viðfangs. Eins og kemur fram á mynd 3 

náðu vanskilin á Íslandi hámarki á tímabilinu október 2009 til apríl 2011. Þau lækkuðu 

nokkuð hratt á seinni helmingi árs 2011 en á árinu 2012 hægðist á lækkuninni. Þegar 

horft er fram á veginn má búast við því að torsóttara verði að lækka vanskilahlutfallið 
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þar sem fjármálafyrirtækin settu væntanlega mesta kraftinn í stóru fyrirtækin, enda 

mestu hagsmunirnir þar, sem tiltölulega auðvelt var að endurskipuleggja. Vanskilin eru 

nú í meira mæli hjá einstaklingum og fyrirtækjum sem skulda undir 100 m.kr. sem 

seinvirkara er að snúa á rétta braut. Í lánasafnsskýrslum er hægt að sjá niðurbrot 

vanskila eftir alvarleika og hvar þau eru stödd í úrvinnslu. Þau vanskil sem eru næst því 

að leysast er annars vegar flokkurinn Í vinnslu/skjalagerð en þá er verið að leggja 

lokahönd á fjárhagslega endurskipulagningu viðkomandi vanskilalánþega og hins vegar 

flokkurinn Fullnustumeðferð en þá er verið að taka yfir eignir viðkomandi 

vanskilalánþega og í kjölfarið fara lánin úr lánasafninu. Hér að aftan á mynd 20 má sjá 

bókfært virði vanskila sem eru komin í fullnustu eða lokastig endurskipulagningar sem 

hlutfall af heildarvanskilum hvers lánþegahóps.  

Mynd 20 Hinir fjórir stóru. Vanskil hjá stóru viðskiptabönkunum sem eru á lokastigum úrvinnslu sem 
hlutfall af vanskilum lánaflokks m.v. nóvember 2012 

 

Ætla má að bókfært virði vanskila fyrirtækja sem skulda yfir 100 m.kr. muni minnka 

um einn fimmta á næstu misserum þar sem sagan sýnir að endurskipulögð lán þessa 

hóps fara sjaldnast aftur í vanskil. Hvað varðar fyrirtæki sem skulda undir 100 m.kr. og 

einstaklinga sem skulda yfir 100 m.kr. virðist mega ætla út frá gögnum að um einn fjórði 

hluti af vanskilanna sé að fara að leysast. Hafa þarf þó í huga að hér bætist frekar í 

vanskilin aftur vegna þess að hinir endurskipulögðu lánþegar í þessum lánþegahópum 

fara frekar aftur í vanskil miðað við t.d. fyrirtæki sem skulda yfir 100 m.kr. Að lokum má 

sjá að vanskil sem eru að leysast hjá einstaklingum sem skulda undir 100 m.kr. eru fyrst 
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og fremst vegna fullnustu. Hér er líklega um 2.000-3.000 einstaklinga að ræða.131 Hér 

gæti orðið erfitt fyrir fjármálafyrirtækin að leysa hratt úr þessum vanskilum. 

Sýslumaðurinn í Reykjavík sem er stærsta sýslumannsembætti landsins hefur þurft að 

fækka starfsmönnum um fjórðung og er embættið nú komið að þolmörkum og án 

frekari fjárframlaga má búast við auknum töfum í afgreiðslum embættisins.132 Því má 

búast við töfum ef fjármálafyrirtækin reyna öll á sama tíma að keyra mikinn fjölda af 

nauðungasölum og uppboðum í gegn. Ýmis úrræði yfirvalda gera líka 

fjármálafyrirtækjum erfiðara fyrir um að ganga að einstaklingum. Það má því ekki búast 

við því að vanskilahlutföll einstaklinga muni lækka hratt á næstunni.   

Þegar litið er lengra fram á veginn um þróun vanskila á Íslandi er hægt að horfa til 

reynslu annarra ríkja sem hafa lent í fjármálaáföllum. Þannig er hægt að spá fyrir um 

líklega þróun vanskila. Slík spá getur að sjálfsögðu aldrei verið mjög nákvæm.  

  

                                                      
131

 Í lánasafnsskýrslum er hægt að sjá fjölda lánþega en sami lánþegi getur verið hjá fleiri en einu fjármálafyrirtæki. Efri mörk 

(hinir fjórir stóru ) er um 3.400 en sá fjöldi er ofáætlaður vegna tvítalningar. Hér er gert ráð fyrir að um 2.000-3.000 einstaklinga sé 

að ræða. 

132
 (Sýslumaðurinn í Reykjavík, 2011), bls. 4. 
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12 Hvernig er árangur Íslands við endurskipulagningu 

vanskilalána í samanburði við önnur lönd?  
Ísland er ekki fyrsta landið í heiminum til að fara ganga gegnum fjármálakreppu. Til 

þess að  meta árangur Íslands er ágætt að setja stöðu landsins í samhengi við önnur lönd 

sem hafa lent í svipaðri kreppu. Tölur um hlutfall útlána í vanskilum eru óáreiðanlegri 

eftir því sem farið er aftar í tímann. Auk þess getur verið erfitt að finna góð gagnasett 

varðandi vanskil. Hér er farin sú leið að bera stöðu Íslands saman við tvö lönd sem fóru 

gegnum Asíukreppuna 1997 og sex lönd í Austur-Evrópu sem lentu í erfiðleikum í 

fjármálakreppunni 2008 á sama tíma og Ísland.  

12.1 Asíukreppan 1997 

Asíukreppan 1997 hófst á seinni árshelmingi 1997 með miklu gengisfalli tælenska 

batsins. Þau lönd sem urðu verst fyrir barðinu á þessari kreppu voru Tæland, Indónesía 

og Suður-Kórea. Filipseyjar, Malasía, Hong Kong, Brúnei, Víetnam og Laos lentu einnig í 

þessari kreppu þó að þau hafi ekki orðið eins illa fyrir barðinu á henni. Gjaldmiðlar 

Tælands og Indónesíu féllu snarlega haustið 1997. Þar sem mörg fyrirtæki í þessum 

löndum voru með lán í erlendum myntum hafði hin snögga gengislækkun, ásamt mikilli 

hækkun vaxta sem fylgdi í kjölfarið afar slæm áhrif á fjárhag fyrirtækjanna. Afleiðingin 

var sú að mjög mörg fyrirtæki komust í vanda á sama tíma og í kjölfarið snarhækkaði  

vanskilahlutfallið í fjármálakerfinu sem varð þess valdandi að mörg þarlend 

fjármálafyrirtæki lentu í miklum vanda. Tæland og Indónesia voru þó tiltölulega fljót að 

jafna sig þar sem góðir útflutningsmarkaðir á Vesturlöndum og aukin samkeppnishæfni í 

kjölfar gengisfellingar gerðu það að verkum að útflutningur jókst hratt og dró hann á 

skömmum tíma löndin úr kreppunni. Þrátt fyrir að kreppan hafi ekki varað lengi hjá 

þeim sátu vandamálin vegna vanskilalána lengi áfram í þessum löndum.133  

Hér að aftan á mynd 21 er vanskilahlutfallið borið saman hjá annars vegar Tælandi og 

Indónesíu (1997) og hins vegar Íslandi (2008) í kjölfar fjármálakreppu þeirra. Íslenska 

vanskilahlutfallið sem hér er notað m.v. kröfuvirði og útlánaaðferðina en það gefur 

                                                      
133 (Sharma, 2003), bls. 12-25 og 66-179. 
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líklega sambærilegustu myndina við þróun vanskilahlutfalla hjá Indónesíu og Tælandi.134 

Eins og áður hefur komið fram er oft erfitt að bera saman vanskilahlutföll milli ríkja en 

tölurnar ættu að vera nokkuð sambærilegar. 

Mynd 21 Vanskil í Tælandi og Indónesíu eftir Asíukreppuna  í samanburði við reynslu Íslands eftir 
hrunið

135
 

 

Eins og greina má hér að ofan er nokkuð svipuð þróun hjá þessum tveimur löndum 

eftir Asíukreppuna og hjá Íslandi eftir hruni. Hafa verður í huga að það er margt ólíkt 

með þessum löndum og Íslandi. Helsti munurinn er kannski sá að lagaumgjörð og virkni 

dómstóla er meiri á Íslandi en á móti kemur að hagvöxtur Tælands og Indónesíu var 

meiri eftir þeirra kreppu. Þegar þróun vanskila er borin saman hér að framan er ekkert 

sem bendir til þess að árangur Íslands í skuldaúrvinnslu hafi verið lakari en Tælands og 

Indónesíu. Vanskilahlutfallið hérlendis virðist vera að þróast eins og við mátti búast m.v. 

það áfall sem Ísland varð fyrir árið 2008. Hátindur vanskilahlutfallsins hjá Indónesíu og 

Tælandi var hærri en á Íslandi og lækkun vanskilahlutfalls hjá þessum ríkjum var í 

kjölfarið hraðari. Ef miðað er við reynslu Indónesíu og Tælands gæti það tekið Ísland um 

8-10 ár í viðbót að vinna vanskilin í ásættanlegt horf, sem er hér skilgreint sem 2,5%, að 

                                                      
134

 Tæland og Indónesía miða vanskilin við þrjá lægstu flokkana í fimm þrepa flokkunarkerfi útlána sjá (Cortavarria, Dziobek, 

Kanaya, & Song, 2000), bls. 12. Það þýðir í reynd að löndin miða við 90 daga regluna sjá umfjöllun um flokkunarkerfi útlána. Hér er 

gert ráð fyrir að löndin miði við kröfuvirði útlána og beiti útlánaaðferð. 

135
 Tölur um vanskilahlutföll hjá Tælandi og Indónesíu er fengnar frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Alþjóðabankanum. 
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því gefnu að annað fjármálaáfall ríði ekki yfir á tímabilinu og lækkunarhraði 

vanskilahlutfalls á Íslandi verði svipaður og hjá Tælandi og Indónesíu. 

12.2 Fjármálakreppan 2008 í Austur-Evrópu  

Mikill hagvöxtur og útlánaaukning í ríkjum Austur-Evrópu á árunum 2003-2008 

endaði snögglega með fjármálakreppunni 2008. Í kjölfarið hækkuðu vanskilahlutföll í 

þessum ríkjum.136 Á mynd 22 er sýndur samanburður á þróun vanskila hjá annars vegar 

Íslandi og hins vegar Ungverjalandi og Slóveníu. Þar sem vanskilahlutföll síðar nefndu 

ríkjanna eru reiknuð út frá lánþegaaðferðinni og kröfuvirði er miðað við sömu forsendur 

fyrir Ísland.   

Mynd 22 Vanskil hjá annars vegar Íslandi og hins vegar Ungverjalandi og Slóveníu   

 

Eins og sjá má er áfall Íslands mun meira en Ungverjalands og Slóveníu. 

Vanskilahlutfallið fer þó lækkandi á Íslandi á meðan það hækkar stöðugt hjá 

Ungverjalandi og Slóveníu. Hér að aftan á mynd 23 má sjá samanburð á þróun vanskila 

hjá annars vegar Íslandi og hins vegar Eistlandi, Búlgaríu, Makedóníu og Rúmeníu. Síðar 

nefndu ríkin reikna vanskilahlutfallið út frá útlánaaðferð og kröfuvirði og er því miðað 

við sömu forsendur fyrir Ísland.   

 

 

                                                      
136

 (World Bank Group, International Monetary Fund, European Investment Bank, European Bank, European Central Bank og 

European Commission , mars 2012), bls. 4.  
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Mynd 23 Vanskil hjá annars vegar Íslandi og hins vegar Eistlandi, Búlgaríu, Makedóníu og Rúmeníu 

 

Vanskilahlutfallið hjá Búlgaríu, Rúmeníu og Makedóníu fer stöðugt hækkandi yfir 

tímabilið á meðan vanskilahlutfallið hjá Íslandi er að lækka. Eistland og Makedónía hafa 

aftur á móti náð betri árangri. 

Þegar myndirnar eru bornar saman er ljóst að áfall Íslands var mun meira en hinna 

landanna. Íslandi virðist þó ganga betur að vinna úr vandanum en þessum löndum en í 

fjórum af sex landanna fer vanskilahlutfallið stöðugt hækkandi og aðeins tvö ríki virðast 

hafa náð tökum á vandanum að því leytinu að hlutfallið er þó að minnsta kosti ekki enn 

að hækka. Þegar Ísland er síðan borið saman við tvö lönd í Asíukreppunni og sex í 

Evrópukreppunni virðist mega draga þá ályktun að Ísland hafi náð ásættanlegum árangri 

við úrvinnslu útlána í vanskilum eftir hrun.  
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13 Geta Íslensk stjórnvöld gert eitthvað meira til að flýta fyrir 

endurskipulagningu vanskilalána? 
 

Hægt er að spyrja þeirrar spurningar hvort íslensk yfirvöld gætu beitt sér með frekari 

hætti til að flýta fyrir úrlausn vanskilalána. Í því sambandi má skoða reynslu Tævans á 

tíunda áratug síðustu aldar. 

Tævan kom nokkuð vel út úr Asíukreppunni árið 1997 en eftir því sem leið að 

aldamótum byrjaði hlutfall útlána í vanskilum að hækka. Árið 2001 var vanskilahlutfallið 

komið yfir 10%.137 Í ágúst 2002 hrinti þáverandi forseti Tævans, Chen Shui-Bian, af stað 

áætlun til að styrkja þarlent bankakerfi.138 Sú áætlun fékk heitið 2-5-8 og fólst hún í því 

að setja þrýsting á þarlenda banka um að lækka vanskilahlutfall niður í 5% og hækka 

eiginfjárhlutfallið upp í 8% innan tveggja ára. Ýmsar takmarkanir voru settar á þá banka 

sem náðu ekki að fylgja áætluninni og fólust þær meðal annars í eftirfarandi:  

Bann við opnun útibúa, lægri laun fyrir stjórnarmenn og starfsmenn áhættustýringar, 

takmörkun á nýráðningum og langtímafjárfestingu og lánum til tengdra aðila. Hjá þeim 

bönkum sem fóru umtalsvert fram yfir tímafrestinn höfðu yfirvöld heimild til að beita 

sektum, skipta út stjórnendum viðkomandi banka eða innkalla starfsleyfi þeirra. Þessi 

aðferðafræði skilaði síðan umtalsverðum árangri í lækkun þarlends vanskilahlutfalls.139 

Íslensk yfirvöld hafa leiðir til að flýta endurskipulagningu útlána. Nú þegar eru til hvatar 

sem íslensk yfirvöld hafa búið til þó að þeir hafi ekki verið hugsaðir til að setja þrýsting á 

fjármálafyrirtækin um að minnka hjá sér vanskilin. Hérlend yfirvöld gætu aukið slíka 

hvata og aukið þannig þrýstinginn á fjármálafyrirtækin. Slík aðgerð gæti hraðað 

endurskipulagningunni en það gæti að einhverju leyti verið á kostnað annarra markmiða 

ríkisvaldsins eins og verndun einstaklinga í skuldavanda. Ef vanskilahlutfallið fer að hafa 

veruleg áhrif á fjármálafyrirtækin gætu myndast hvatar til að breiða yfir vanskilin með 

skammtímalausnum. Fyrirfram þyrfti því að huga vel að beinum og óbeinum áhrifum 

slíkra aðgerða. Miðað við núverandi stöðu vanskila á Íslandi er ljóst að erfiðast hefur 

gengið að vinna úr vanskilum einstaklinga og minni fyrirtækja. Ástæður þess að lengur 

                                                      
137

 (Liu & Yang, 2010), bls 227-228. 

138
 (Huang, 2003) 

139
 (Pomerleano, 2005), bls. xxxvii. 
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hefur tekið að vinna úr þeim málum má mögulega rekja til eftirfarandi þátta: Í fyrsta lagi 

hafi fjármálafyrirtækin frekar eytt kröftunum í stærri lánþega þar sem meiri hagsmunir 

eru fyrir hendi, í öðru lagi segir stærð fyrirtækis ekki endilega fyrir um hversu erfitt eða 

auðvelt er að endurskipuleggja það, í þriðja lagi hafa minni fyrirtæki og einstaklingar oft 

og tíðum bara einn lánardrottinn sem gerir það að verkum að þrýstingur skapast síður 

frá öðrum kröfuhöfum um skjóta úrlausn. Í fjórða lagi getur verið erfitt fyrir 

fjármálafyrirtæki að gefa of mikið eftir gagnvart einstaklingum og minni fyrirtækjum þar 

sem slíkt getur valdið mikilli óánægju þeirra sem ráða við skuldir sínar en fá enga 

eftirgjöf, í fimmta lagi er meira um persónulegar ábyrgðir hjá minni fyrirtækjum sem 

erfiðara getur verið að meta til fjár og þar af leiðandi er fjármálafyrirtækið meira hikandi 

við að gefa of mikið eftir í endurskipulagningu, í sjötta lagi er miklu meira ójafnræði með 

einstaklingum og minni fyrirtækjum gagnvart fjármálafyrirtækjum miðað við stöðu 

stærri fyrirtækja gagnvart þeim. Að lokum hafa aðgerðir ríkisvaldsins gert 

fjármálafyrirtækjum erfiðara fyrir að ganga að einstaklingum. Allt þetta gæti gert það að 

verkum að erfiðara er að leysa úr vanskilum einstaklinga og minni fyrirtækja. Íslensk 

yfirvöld geta valið milli tveggja leiða til að flýta fyrir endurskipulagningu minni lánþega. 

Annars vegar að auka þrýstinginn á fjármálafyrirtækin um að vinna hraðar úr 

vanskilunum með því að beita álíka úrræðum og Tævönsk yfirvöld notuðu. Hins vegar 

væri mögulega hægt að breyta lagaumgjörðinni þannig að meira jafnræði skapaðist með 

aðilum eins og t.d. með því að setja lög sem heimiluðu skuldurum að skila veðandlögum 

til fjármálafyrirtækja gegn niðurfellingu persónulegra ábyrgða. Slíkt inngrip má þó ekki 

vera þess eðlis að þau skapi ranga hvata til framtíðar innan fjármálakerfisins. 

Skilyrðislaus niðurfelling krafna getur leitt til þess að einstaklingar sem tóku mestu 

áhættuna séu verðlaunaðir en  það getur haft mjög slæm áhrif á lánamenningu landsins 

til framtíðar.   



 

91 

14 Lokaorð 
 

Samanburður á vanskilahlutfalli milli landa verður aldrei fullkominn vegna þess að ríki 

styðjast ekki við nákvæmlega sömu skilgreiningar á vanskilum. Ef bera á þróun vanskila á 

Íslandi saman við þróun vanskila erlendis mundi samanburður út frá útlánum til 

viðskiptavina hjá hinum fjóru stóru, kröfufjárhæð og útlánaaðferðinni líklega komast 

næst því að gefa sambærilega mynd. Vanskil út frá lánþegaaðferð og m.v. bókfært virði 

gefur aftur á móti bestu nálgunina við mat á framgangi skuldaúrvinnslu á Íslandi. Frá 

ársbyrjun 2008 jukust vanskil mikið á Íslandi og náðu þau hámarki í 36,2% í apríl 2010 en 

í nóvember 2012 höfðu þau lækkað niður í 15,6%. Aðstæður hérlendis og viðbrögð voru 

ágæt varðandi hvernig tekið var á vandanum vegna vanskila. Einstaklingar með hæfilega 

menntun og þjálfun voru til staðar. Löggjöfin og dómstólarnir voru ágætlega í stakk 

búninn til að fást við úrvinnslu vanskila. Gengislánadómarnir töfðu 

endurskipulagninguna en ekki er að sjá af gögnum að þeir hafi haft afdrifarík áhrif á 

hraða hennar. Skattalöggjöfinni var breytt til að auðvelda fjárhagslega 

endurskipulagningu fyrirtækja og einstaklinga. Íslendingar nýttu sér þær markaðslausnir 

sem viðeigandi voru til lausnar vandanum. Það var líklega rétt ákvörðun að fara ekki 

eftir ráðleggingum Mats Josefssons varðandi skuldaúrvinnslufélag á forræði ríkisins. Sú 

leið hefði líklega bara tafið endurreisnina. Segja má að stóru viðskiptabankarnir hafi eftir 

hrunið beitt þremur meginaðferðum til að taka á vanskilum viðskiptavina sinna. Þeir 

sömdu um frystingu, skilmála- eða höfðustólsbreytingu á lánum. Höfðustólsbreytingar 

voru algengasta úrlausnin fyrir fyrirtæki en skilmálabreytingar fyrir einstaklinga í 

nóvember 2012. Bankarnir voru að mestu hættir að beita frystingum vegna fyrirtækja í 

júní 2010 og vegna einstaklinga um mitt ár 2011. Töluverður árangur hefur náðst í að 

vinna niður vanskilahlutföll og þá sérstaklega fyrirtækja sem skulda meira en 100 m.kr. 

Þegar rýnt er í tölurnar má þó sjá að vandinn er enn ærinn. Þegar gögn um fyrirtæki sem 

skulda minna en 100 m.kr. og einstaklingar sem skulda yfir 100 m.kr. í lánasafnskýrslum 

eru skoðuð eru vísbendingar til staðar um að endurskipulagning þeirra sé ekki fyllilega 

haldbær til lengri tíma. Eftir því sem líður á endurskipulagningu á fjárhag einstaklinga og 

fyrirtækja verður sífellt stærri hluti vanskila af heildarvanskilum hjá einstaklingum sem 

erfiðar hefur verið að greiða úr. Því má búast við að það hægist á lækkunarhraða 
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vanskila næstu misseri. Ef miðað er við reynslu Indónesíu og Tælands gæti það tekið 

Ísland um 8-10 ár í viðbót að vinna vanskilin niður í ásættanlegt horf. Því þurfa 

Íslendingar að sýna ákveðna þolinmæði gagnvart þessum vanda. Þegar árangur Íslands 

er borinn saman við erlend ríki sem hafa lent í fjármálaáföllum er ekki annað að sjá en 

Íslendingar hafi staðið sig ágætlega við lausn vandans. Hérlend stjórnvöld gætu 

mögulega sett aukinn þrýsting á fjármálafyrirtækin til að lækka vanskilahlutfallið hraðar. 

Slíkur þrýstingur gæti þó verið tvíbentur því rangur þrýstingur og rangir hvatar geta gert 

illt verra og þá sérstaklega í því ljósi að árangur landsins í skuldaúrvinnslu hefur verið 

ágætur.  
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