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Tilgangur ritgerðar þessarar er að meta næmi íslensku viðskiptabankanna gagnvart verðbólgu 

og burði þeirra til að hreyfa hana. Hafi bankarnir völd til að auka verðbólgu og beinan hag af 

því að gera það er kerfið verðbólguhvetjandi og mögulega ein af ástæðum viðverandi hárrar 

verðbólgu hérlendis.  

Hvatar bankanna til verðbólgumyndunar eru skoðaðir í gegn um verðtryggingarjöfnuð þeirra 

en hann er jákvæður hjá öllum bönkunum. Dæmi um jákvæðan verðtryggingarjöfnuð er banki 

sem á eignir sínar verðtryggðar (til dæmis útlán til almennings) en óverðtryggðar skuldir 

(innlán sem eru að stærstum hluta óverðtryggð og erlend lán þar sem verðtrygging er 

eingöngu óbein í gegnum gengi). Bankarnir hagnast mismikið á verðbólgumyndun en 

skammtímahvati Landsbankans er stærstur þó hagnaður hinna bankanna vaxi einnig með 

verðbólgu. 

Hlutverk Seðlabankans er að halda verðbólgu innan vikmarka frá verðbólgumarkmiðum, en 

þau eru 2,5%. Tæki Seðlabanka Íslands til þess að stjórna verðbólgu eru aðallega í gegnum 

stýrivexti hans en einnig stjórnar Seðlabanki Íslands peningamagni í umferð og bindiskyldu 

bankanna. Ekki verður þó séð að Seðlabanki Íslands nýti bindiskyldu eða peningamagn í þeim 

tilgangi að jafna út skammtímasveiflur. 

Rætt verður, en ekki reiknað hvort að gróði bankanna við aukna verðbólgu gæti breyst í meira 

tap fyrir þá þegar fram líða stundir í formi afskrifta. Ef í ljós kæmi að það að auka verðbólgu 

yki skammtímahagnað bankanna en ekki langtímahag þeirra gæti kerfið þó engu að síður 

verið verðbólguhvetjandi  

 

Uppbygging ritgerðar 

Fyrst verður farið yfir stofnun og sögu viðskiptabankanna. Þar á eftir tekur við fræðileg 

umfjöllun um framboð & eftirspurn peninga og verðbólgu, verðtrygging, 

peningamargfaldarinn, hlutverk peningamálastefnu Seðlabanka Íslands ásamt fleiri köflum 

sem þá sér í lagi snerta umboðsvanda og stjórnarhætti. Eftir því fylgir kafli um aðferðafræðina 

sem var notuð við gerð þessarar ritgerðar. Þá kemur kafli um fjármögnun bankanna og ýmsir 

undirkaflar um gerðir og umfang lána. Síðan kemur kafli um það hverjir möguleikar bankanna 

eru á að hreyfa við verðbólgu og að lokum niðurstöður.                                              



 

 4 

Rannsóknarspurning og markmið 

Stefnt er að því að svara rannsóknarspurningunni: 

 

„ Bera íslensku bankarnir hag af verðbólgu og hverjir njóta góðs af?“  

 

Fyrirhugað er að skoða hvata íslensku bankanna til að hreyfa við verðbólgu. Hvort og hvernig 

viðskiptabankarnir séu í þeirri stöðu að geta mögulega hreyft við verðbólgu með aðgerðum 

sínum. Skoðað verður hve stóra hvata þessir aðilar hafa til að beita áhrifum sínum og hvaða 

leiðir þeir hafa til þess. Markmið verkefnisins er að kanna hvort hvatar eru til 

verðbólgumyndunar meðal ráðandi markaðsaðila. Einnig verður umboðsvandinn innan 

viðskiptabankanna skoðaður sérstaklega. 

 

 Aðferðafræði 

Umfang ritgerðar þessarar til að meta möguleika bankanna til útlánaaukningar er takmarkað. 

Einfalt líkan verður notað til að nálgast þessa möguleika. Í líkaninu verður gert ráð fyrir að 

hömlur bankanna til að auka við útlán sín byggi á svokölluðu CAR hlutfalli en það er 

nokkurskonar umbreytt eiginfjárhlutfall fyrir banka sem lögbundið er með BASEL II. 

Upplýsingar um stöðu viðskiptabankanna með tilliti til stöðu verðtryggðra og óverðtryggðra 

skulda verða að mestu fengnar úr ársskýrslum og öðru efni útgefnu til fjárfesta. Með þessu 

móti er hægt að reikna næmi viðkomandi markaðsaðila fyrir verðbólgu, það er hvaða hagur 

eða tap hlýst af 1% aukningu í verðbólgu. Rannsóknin verður að mestu bundin við beinan 

hag/tap af verðbólgu þó óhjákvæmilegt sé að líta til einstakra stórra þátta óbeins kostnaðar, 

einkum í fræðilegri umfjöllun.
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Fjármálafyrirtæki og bankastofnanir gegna mjög mikilvægu hlutverki í efnahagskerfinu og 

eiga að miðla fjármagni til þeirra sem geta nýtt það í arðbærar fjárfestingar frá þeim sem eiga 

það til. Til að mynda ef að bankar og fjármálafyrirtæki væru ekki til myndi hver sá sem hefur 

eitthvað á milli handanna þurfa að ganga úr skugga um greiðsluhæfi þess sem hann kysi að 

lána og þyrfti hann einnig að rukka lántakanda um endurgreiðslu. Þetta myndi vera verulega 

kostnaðarsamt og hamlandi fyrir efnahagskerfið (Páll Hreinsson o.fl., 2010). Þannig má líta á 

það sem svo að bankar og fjármálafyrirtæki gegni hlutverki eftirlitsaðila fyrir þá sem eiga 

eignir til þess að lána eða fjármagnseigendur gegn lántakendum. Bankastofnanir og 

fjármálafyrirtæki geta verið mjög veik fyrir áhlaupum, til dæmis ef stór fjárfestir ákveður að 

taka allt sitt sparifé út úr bankanum og yrði bankinn gjaldþrota myndi það vera verulega 

skaðlegt fyrir aðra hluthafa bankans og jafnvel efnahag í landinu. Til þess að koma í veg fyrir 

að bankar og fjármálafyrirtæki sem gegna svona stóru hlutverki fyrir efnahagskerfið verði 

fyrir slíku áhlaupi er ríkinu skylt að viðhafa öryggisráðstafanir ef til þarf, til að mynda 

fjárhagsstuðning ef bankinn lendir í þannig vanda. Þetta getur reyndar haft þau áhrif að 

fjármálafyrirtæki og bankar horfi á það sem hvata til aukinnar áhættusækni þar sem að 

fjárfestar eða hluthafar bera þá aðeins hluta kostnaðarins ef illa fer en ríkið muni greiða rest, 

en ef vel tekst til þá fá hluthafar allan hagnaðinn (Páll Hreinsson o.fl., 2010). 

 

1.1 Stofnun Seðlabanki Íslands  

Árið 1778 kom fyrsti opinberi gjaldmiðilinn til Íslands, svokallaðir kúruntseðlar, þeir komu 

með konulegri tilskipun um að þeir skyldu verða löggildur gjaldmiðill á Íslandi. 

Kúruntseðlarnir voru gefnir út af Kurantbanken í Kaupmannahöfn á árunum 1737 – 1813 en 

þá var bankinn lagður niður. Kúruntseðlarnir sem voru gefnir út fyrir Ísland voru ólíkir þeim 

dönsku þar sem að bakhlið dönsku seðlana var auð en á hinum íslensku var prentaður 

íslenskur texti sem var síðan undirritaður af tveimur embættismönnum (Myntsafn seðlabanka 

og þjóðmynjasafns , 2002, bls. 11).  

 

Ríkisbanki Danmerkur var stofnaður árið 1813 með einkarétt til peningaútgáfu. Seðlar 

ríkisbankans komu í stað eldri seðla og bárust til Íslands 1815 (Myntsafn seðlabanka og 

þjóðmynjasafns , 2002, bls. 14). Fjárhagur Danmerkur og Íslands var skilinn að 1. Apríl 1871 

en þá varð landssjóður til, það var ekki fyrr en 1874 sem Alþingi var veitt vald til löggjafar 



 

 6 

um sjóðinn. Árið 1885 voru sett lög sem heimiluð landstjórninni að gefa út íslenska peninga 

fyrir hálfa milljón (Myntsafn seðlabanka og þjóðmynjasafns , 2002, bls. 15). Landsbankinn 

gerði fyrstu seðlana sem prentaðir voru á Íslandi og stjórnvöld létu gefa út árið 1886 

(Seðlabanki Íslands, 2002). Árið 1904 var Íslandsbanki stofnaður með lögum frá 1902 um 

stofnun hlutafélagsbanka. Íslandsbanki fékk einkarétt til peningaútgáfu gulltryggðra seðla til 

þrjátíu ára (Myntsafn seðlabanka og þjóðmynjasafns , 2002, bls. 21). 

 

Seðlabankadeild var opnuð í Landsbankanum árið 1927, en þá fékk bankinn einkarétt til 

seðlaútgáfu. Jókst seðlabankastarfsemin jafnt og þétt innan bankans til ársins 1957 en þá var 

bankanum skipt upp í viðskiptabanka og seðlabanka. Árið 1961 var Seðlabanki Íslandi 

formlega stofnaður með lögum nr. 10/1961 (Seðlabanki Íslands, (e.d.)). Í byrjun voru 

Seðlabankinn og Landsbankinn saman til húsa, en var starfsemi Seðlabankans flutt í eigið 

húsnæði við Arnarhól árið 1987. Á þeim fimmtíu árum sem liðin eru frá stofnun 

Seðlabankans hafa margar breytingar orðið á starfsemi hans og starfsumhverfi, þó eru 

meginverkefni bankans enn þau sömu (Seðlabanki Íslands, (e.d.)). 

 

1.1.1 Þróun stefnu í peningamálum 

Á árunum 1922 – 1925 var íslenskan krónan óbundin við annan gjaldmiðill eða á floti en hún 

hafði verið jafngild dönsku krónunni til ársins 1922. Íslenska krónan var fest við breska 

pundið á árunum 1925 – 1939, en árið 1939 var gengi íslensku krónunnar fellt um 18%  (Már 

Guðmundsson, 2004, bls. 78). Íslenska krónan var fest við bandríkjadal á árunum 1939 – 

1973, gengi íslensku krónunnar var leiðrétt tvisvar á þessum tíma með gengisfellingum 

(Seðlabanki Íslands, 2005). Ólafslögin voru sett árið 1979 og til varð verðtrygging sem átti að 

vera vopn gegn óðaverðbólgunni og handstýringar á vöxtum (Árni Páll Árnason, 2011, bls. 9).   

Á óðaverðbólguárunum 1974 – 1983 var íslenska krónan að mestu á floti en stjórnvöld gátu 

stýrt því  hvort að íslenska krónan mundi vera föst eða fljótandi. Árið 1983 hófust tilraunir til 

að nota tímabundna gengisfestu til þess að draga úr óðaverðbólgu (Már Guðmundsson, 2004, 

bls. 79). Árið 1989 var gengi íslensku krónunnar bundið við körfu gjaldmiðla og síðar við 

ECU (reiknuð evrumynt).  Með þessu nýja akkeri fastgengisstefnunnar var hægt að ná 

verðbólgunni niður á svipað stig og í viðskiptalöndum. Fór verðbólgan niður á 2-3 árum og 

við tók eitt lengsta tímabil verðstöðugleika á Íslandi (Askar Capital, 2010, bls. 32). 
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Árið 2001 var gengi krónunnar sett á flot og tekin upp verðbólgumarkmið í stað 

gengismarkmiða (Ingimundur Friðriksson, 2007). Alþingi setti verðbólgumarkmið 2,5% en 

Seðlabanki Íslands fékk full ráð um hvaða aðferðum hann myndi beita til að ná þessum 

markmiðum með samkomulagi við ríkisstjórn og síðar með lögum (Már Guðmundsson, 2004, 

bls. 79). Eftir bankahrunið 2008 voru sett á gjaldeyrishöft í því skyni að stöðva fall íslensku 

krónunnar. Tilgangur gjaldeyrishafta er að skapa svigrúm fyrir efnahagsstefnu til að lina  

samdráttinn og byggja upp efnahagsbata. Aftur á móti ef gjaldeyrishöfhöft eru langvarandi 

verða neikvæð áhrif á hagvöxt og horfurnar dapurlegar vegna neikvæðra áhrifa þeirra á 

hagkvæmni og virkni fjármálakerfisins (Sigríður Benediktsdóttir o.fl., 2012, bls. 3). 

  

1.2 Sögulega samantekt um viðskiptabankanna þrjá 

1.2.1 Landsbanki Íslands hf. 

Landsbanki Íslands hf. var stofnaður með lögum árið 1885 og hóf starfsemi 1. júlí árið 1886 í 

Bakarabrekku sem í dag heitir Bankastræti 3. Fyrstu starfsár bankans einkenndust af litlum 

fjármunum og líktist starfsemi hans mest sparisjóði (Landsbankinn, 2011). Mikil óánægja var 

á landsbyggðinni yfir að ekki bólaði á útibúum eins og landsbankalögin lofuðu, fyrr en árið 

1902 þegar stofnað var lítið útbú á Akureyri og síðan annað á Ísafirði 1904. Íslandsbanki tók 

til starfa árið 1904 og veitti Landsbankanum þó nokkra samkeppni. Íslandsbanki var rekinn 

sem einkabanki með einkarétt á gulltryggðri seðlaútgáfu. Fyrstu ár Landbankans voru erfið 

t.a.m. brann aðalbygging bankans árið 1915 en verðmæt skjöl, peningar og bækur bankans 

björguðust. Verðbólga og efnahagsvandi stríðsáranna gerðu starfseminni erfitt fyrir fram að 

árinu 1924 (Landsbankinn, 2006). Árið 1922 missti Íslandsbanki einkarétt sinn til 

peningaútgáfu og fékk Landsbankinn réttinn til þess að prenta út peninga árið 1924. Árið 

1927 var Landsbankinn stærsti banki landsins og í kjölfarið af því var hann gerður að 

þjóðbanka Íslands með starfræktri seðlabankadeild og bankaráði skipað fimm mönnum. Árið 

1942 var Kaupþing Landsbanka Íslands opnað og tífaldaðist stærð aðalbankans í Reykjavík 

(höfuðstöðvar Landsbankans) vegna hagstæðra viðskiptakjara við bandamenn  á stríðsárunum 

1939-1940 (Landsbankinn, 2006). Árið 1961 var seðlabankadeild Landsbankans og réttur til 

peningaútgáfu skilinn frá bankanum með tilkomu Seðlabankans. Landsbankinn var síðan 

gerður að hlutafélagi árið 1997 og ríkið seldi sinn síðasta hlut í bankanum árið 2003 

(Landsbankinn, 2011). 
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Haustið 2008 kom fjármálakreppan hingað til lands og þann 7. október sama ár tók 

fjármálaeftirlitið yfir rekstur Landsbankans. Gengið frá eignarhaldi Landsbankans þar sem að 

hluthafar urðu tveir, Ríkissjóður Íslands með 81,33% hlut og Landsskil ehf. með 18,67% hlut, 

Landsskil ehf. er dótturfélag Landsbankans. (Landsbankinn, 2011). 

 

1.2.2 Íslandsbanki  

Þann 7. júní árið 1904 var fyrsti hlutafélagsbanki landsins stofnaður og fékk nafnið 

Íslandsbanki. Íslandsbanki ákvað 1. september sama ár og hann var opnaður í Reykjavík að 

opna eitt útibú á Akureyri, annað á Ísafirði og það þriðja á Seyðisfirði (Eggert Þór 

Bernharðsson, 2004). Íslandsbanki var jafnframt fyrsti seðlabanki landsins og var sá eini sem 

hafði rétt á peningaútgáfu til ársins 1922, en þá missti hann þetta leyfi. Fyrstu ár bankans 

gengu afar vel eða þangað til 1914 en þá varð hann fyrir miklu höggi þegar stærsti 

viðskiptavinur bankans varð gjaldþrota (Eggert Þór Bernharðsson, 2004). Árið 1913 var 

danskur maður að nafni H. Tofte skipaður sem bankastjóri Íslandsbanka en hann hafði áður 

starfað við danska bankann Privatbanken. Tofte gjörbreytti áherslum og rekstri bankans og 

byrjaði á því að lækka eignarfjárhlutfall bankans úr 30-35% í 15% af eigum. Greiðslur til 

eigenda ef arði hækkuðu allmikið á þessum tíma eða úr 5% upp í 20% og einnig var byrjað að 

greiða veltutengda bónusa til framkvæmdastjóra (Ásgeir Jónsson, 2010, bls. 4-5). 

Þann 12. apríl  árið 1930 var Útvegsbanki Íslands stofnaður og yfirtók hann starfsemi 

Íslandsbanka (fyrsta) bæði eignir og skuldir (Eggert Þór Bernharðsson, 2004). Um miðjan 

níunda ártug síðustu aldar varð Útvegsbankinn gjaldþrota og árið 1990 varð stór sameining á 

fjármálamarkaðnum þegar Útvegsbankinn, Verslunarbankinn, Alþýðubankinn og 

Iðnaðarbankinn sameinuðust undir merkjum Íslandsbanka hf. og varð stærsti einkabanki 

landsins. Íslandsbanki og Fjárfestingabanki atvinnulífsins sameinuðust síðan árið 2000, en þá 

var nýbúið að stofna Fjárfestingabanka atvinnulífsins er tók við starfsemi Útlánasjóðs, 

Fiskveiðisjóðs, Iðnlánasjóðs og Iðnþróunarsjóðs árið 1998 (Eggert Þór Bernharðsson, 2004). 

Árið 2001 var Íslandsbanki búinn að taka upp fyrra nafn og fyrri starfsemi bankans í heild. 

Mikil alþjóðavæðing var hjá bankanum á árunum 2003 til 2007 og nafni bankans var breytt í 

takt við þessa þróun í Glitnir hf. árið 2006. Eftir að fjármálaeftirlið tók yfir bankann haustið 

2008 var Íslandsbanki stofnaður í núverandi mynd í október 2008. Íslandsbanki og Byr hf. 

sameinuðust síðan í lok árs 2011. Byr sparisjóður samanstóð af Sparisjóði vélstjóra og 
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Sparisjóði Hafnarfjarðar sem sameinuðust árið 2006 og fengu nafnið Byr sparisjóður árið 

2007 (Íslandsbanki, 2012). 

 

1.2.3 Arion banki hf. 

Arion banki á rætur sínar að rekja til ársins 1929 þegar Alþingi samþykkti lög um 

Búnaðarbanka Íslands og var hann að fullu í eigu íslenska ríkisins, bankinn opnaði þann 1. júlí 

1930. Búnaðarbankanum vegnaði vel og var ákveðið á sjöunda áratugnum að opna útbú á 

landsbyggðinni. Árið 1982 fékk bankinn heimild frá Viðskiptaráðaneytinu til 

gjaldeyrisviðskipta og árið 1986 komu ný lög um Seðlabanka Íslands sem veitti 

viðskiptabönkunum aukið vaxtafrelsi. Búnaðarbanki Íslands var gerður að hlutafélagi í 

ársbyrjun 1998 og skráður á Aðallista Verðbréfaþings Íslands þann 17. desember 1998, þetta 

var upphafið að einkavæðingu bankans, en henni lauk árið 2003 (KB BANKI, 2004). Hinn 

helmingur Arion banka var stofnaður af átta Íslendingum í febrúar 1982 og fékk nafnið 

Kaupþing hf.. Ákváðu stofnendur Kaupþings hf. að selja 49 af hundraði hlutabréfa til 

sparisjóðanna árið 1986. Kaupþing banki hf. var einn af fimm stofnendum Verðbréfaþings 

Íslands. Fjórum árum síðar eða árið 1990 eignaðist Búnaðarbankinn helminginn í Kaupþingi 

banka hf., sparisjóðirnir keyptu síðan hlut Búnaðarbankans árið 1996 og var þá Kaupþing 

alfarið í þeirra eigu þar sem að þeir höfðu keypt 1% sex árum áður. Kaupþing banki hf. var 

skráður á verðbréfaþing árið 2000 og drógu þá sparisjóðirnir úr eignarhaldi sínu og 

fagfjárfestar sem og einstaklingar fjárfestu í hlutdeild. Kaupþing fékk fjárfestingabankaleyfi 

árið 1997 og viðskiptabankaleyfi í ársbyrjun 2002, einnig var Kaupþing fyrsta 

fjármálastofnunin til þess að opna fjármálafyrirtæki erlendis (Arion banki, (e.d.)). 

27. maí 2003 var fyrsti starfsdagur sameiginlegs banka sem fékk nafnið Kaupþing 

Búnaðarbanki en þar fór Kaupþing banki með 57,77% hlut en Búnaðarbanki Íslands með 

42,33% hlut (Mbl.is, 2003). Nafninu var breytt í ársbyrjun 2004 í KB banki og síðan aftur í 

byrjun ársins 2007 í Kaupþing banki (Arion banki, (e.d.)). Kaupþing banki fór sömu leið og 

hinir bankarnir tveir, Fjármáleftirlitið tók bankann yfir í október 2008 og þann 22. október tók 

í gildi ákvörðun Fjármáleftirlitsins um að um ráðstöfun eigna og skulda Kaupþings banka hf. 

yrði flutt til Nýja Kaupþings banka hf. (Skilanefnd Kaupþings, 2009). Nafninu var síðar breytt 

í Arion banka eða þann 21. Nóvember 2009  (Arion banki, 2009). 
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2.1 Framboð & eftirspurn peninga og verðbólga 

Verðbólga er rýrnun í virði gjaldmiðilsins gagnvart vörum og þjónustu hagkerfisins. Algengar 

skólabókaskilgreiningar útskýra verðbólgu þó úr gagnstæðri átt, það er að segja að verðbólga 

sé hækkun verðlags eða meðalhækkun á verði vöru og þjónustu í hagkerfinu (Mankiw, 2008, 

bls. 817, 13), (Feenstra, 2011, bls. 464). Það má segja að nafnvirðisskilgreiningar verðbólgu 

noti því peninga sem virðisfót á meðan raunvirðisskilgreiningar noti virði raunverulegra 

gæða, vörur og þjónustu, sem virðisfót. Dæmi um fullmótaða skilgreiningu á ensku er: 

„Inflation is an increse in the average price of goods and services in terms of money“ (Romer, 

2012, bls. 514). 

 

Verðgildi peninga í hagkerfinu stjórnast af framboði og eftirspurn (Mankiw, 2008, bls. 611). 

Oftast er í einföldun litið svo á að eftirspurn eftir peningum sé föst stærð en að breytingar í 

framboði peninga stjórni verðmyndun þeirra að stærra leyti (Mankiw, 2008, bls. 13). Þrátt 

fyrir að þetta sé töluverð einföldun er ólíklegt að stórar og óafturhverfar breytingar komi frá 

eftirspurnarhliðinni (Romer, 2012, bls. 514). Þannig má lesa úr texta margra kennslubóka að 

peningamagn í umferð, það er framboð peninga sé mikilvægasta skýribreyta 

langtímaverðbólgu. 

 

Eftirspurn eftir peningum 

Eftirspurn eftir peningum ræðst að miklu leyti af því hve stóran hluta auðs síns fólk kýs að 

eiga sem lausafé. Hve mikið lausafé fólk kýs að eiga ræðst aftur af mörgum þáttum; notkun 

greiðslukorta, trú á bankakerfið, verðbólgu og vöxtum. Við hærra vaxtastig eða hærri 

verðbólgu er hvati fólks til þess að setja fjármuni sína inn á vaxtaberandi eða verðtryggðar 

bankabækur1 meiri. Mikilvægastur þeirra þátta sem stýra eftirspurn eftir peningum er verðlag, 

enda þurfa neytendur að eiga meiri peninga til að kaupa vörur þegar verðlag er hærra 

(Mankiw, 2008, bls. 611). Vöxtur eftirspurnar eftir peningum er því hlutfallslega jafn vexti 

verðlags (verðbólgu) (Feenstra, 2011, bls. 474-475). 

 

 

 

                                                 
1 Eða aðra vaxtaberandi fjármálagjörninga sbr., hluta- eða skuldabréf eða sjóði slíkra bréfa. 
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Framboð peninga 

Framboði peninga er að stærstu leyti stýrt af seðlabanka. Seðlabankinn getur ákveðið að 

prenta eða búa til „tölvupeninga“ eftir regluverki eða geðþótta eftir efnum. Á Íslandi eru 

heimildir Seðlabankans nokkuð víðar og hefur hann að miklu leyti frjálsar hendur með útgáfu 

peninga en á þó um að miða allar sínar aðgerðir við meginmarkmið sitt, að halda verðlagi 

stöðugu samanber 3. gr. laga um Seðlabanka Íslands nr. 36/2001. Annar stór  áhrifavaldur í 

framboði peninga er skapaður af svokölluðu brotaforðakerfi (e. fractional reserve banking) og 

er gjarnan útskýrður með því sem kallað hefur verið peningamargfaldari eða 

bankamargfaldari. Brotaforðakerfið virkar þannig að þegar innistæða er lögð inn á bankabók 

er bankanum skylt að halda eftir hluta fjárhæðarinnar en er heimilt að lána afganginn út aftur. 

Með þessu móti hefur bankinn búið til aukið magn peninga í umferð. Hið nýja útlán bankans 

verður því næst innlán í annan banka og svo koll af kolli (Brown, 2009). 

Peningamargfaldarann má setja fram með formúlunni 
1

𝑅
 Þar sem R er bindiskyldan, en áhrif 

hans á peningamagn má lýsa með 
𝑀𝐺𝑟𝑢𝑛𝑛𝑓é

𝑅
= 𝑀 (Mankiw, 2008, bls. 599), (Kennedy, 2000, 

bls. 135-137). 

 

Seðlabankinn hefur heimild til þess að stýra bindiskyldu bankanna og peningamagni í gegn 

um hana samanber 3. gr. 11. gr. og 12 gr. laga um Seðlabanka Íslands nr. 36/2001. Eins og 

gefur að skilja myndast aðstæður þar sem bankar lána ekki út alla þá fjármuni sem seðlabanki 

heimilar þeim með ofangreindri heimild. Þetta myndar nokkuð flökt í peningamagni sem 

Seðlabanki Íslands á ekki gott með að eiga við með aðgerðum sínum. Af ofangreindu má ráða 

tvo hluti: Bankar geta haft skammtímaáhrif á verðbólgu og að seðlabankar stýra 

peningamagni og þar með verðbólgu til lengri tíma. Sú staðhæfing að langtíma verðbólga sé 

nær alltaf vegna ofvaxtar í peningamagni er studd mörgum heimildum, og verður ekki 

véfengd í þessari ritgerð (Mankiw, 2008, bls. 13), (Feenstra, 2011, bls. 473-475, 477-484), 

(Robert, 2008, bls. 284-287). 

 

Verðbólga 

Eitt mikilvægasta hlutverk peninga er að mæla verðmæti í hagkerfinu. Þannig er verðgildi 

gæða skráð í „fjölda“ þeirra peninga sem þarf til að mynda jöfn verðmæti. Af þessum sökum 

er síbreytilegt verðgildi peninga bagalegt og jafnast að þessu leyti við að lengd metrans væri á 

stöðugu iði eða lengd hans styttist sífellt eftir óreglulegu kerfi. 
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Annað hlutverk peninga í hagkerfinu er að miðla fjármunum á milli einstaklinga og skrásetja 

peningalegar skuldbindingar. Af sökum verðbólgu á Íslandi er þó eingöngu hluti 

lánasamninga raunverulega skráður í krónum nema að nafninu til, heldur er vísitala 

neysluverðs eiginlegur verðfótur2 margra lánasamninga í gegn um hina svokölluðu 

verðtryggingu. Nánar er fjallað um verðtryggingu í næsta kafla. 

 

Kostnaðarliðir verðbólgu eru að stærstum hluta óbeinir eða blanda af beinum og óbeinum 

kostnaði en gjarnan er orðið skósólakostnaður notað sem nokkurskonar safnheiti yfir ákveðið 

umstang sem af verðbólgu hlýst. Þessi óbeini kostnaður eykst umtalsvert með hárri verðbólgu 

og jafnvel óðaverðbólgu en er þó til að einhverju marki við lægri stig verðbólgu. Þannig er 

hvati á tímum hárrar verðbólgu eða óðaverðbólgu að skipta peningalegum eignum út fyrir 

raunveruleg gæði – vörur og þjónustu sem veita bein nyt. Þá getur skósólakostnaður orðið 

vegna þess að öllum tekjum þarf að ráðstafa um leið og heimtur verða á þeim – eða að aukið 

umstang og kostnaður verður við skipulagningu. Annar óbeinn kostnaðarliður verðbólgu er 

falinn í þeirri óvissu sem hún skapar, en verðbólga er jafnan nokkuð sveiflukennd. Undir 

þessum kringumstæðum taka einstaklingar og fyrirtæki ákvarðanir út frá verri upplýsingum en 

ella og slíkt hefur í för með sér óhagræði og töpuð gæði. Dæmi um beinan og óbeinan 

fórnarkostnað verðbólgu gæti verið hærri kostnaður við rekstur Seðlabankans, umræður um 

verðbólgu og verðtryggingu á Alþingi eða jafnvel ritun þessarar ritgerðar. Þrátt fyrir að þessir 

kostnaðarliðir geti verið óverulegir við lægri stig verðbólgu eru nærtæk dæmi um mikla 

verðbólgu á Íslandi (Gylfi Magnússon, 2003). Gríðarlega erfitt er að meta óbeinan kostnað af 

verðbólgu sökum eðlis kostnaðarins, til dæmis er erfitt að meta hvenær og að hvaða marki 

ákvörðun er slæm vegna verðlagsóvissu. 

 

Til skamms tíma má að einhverju leyti spá fyrir um verðbólgu en slíkt flytur verðmæti á milli 

aðila hagkerfisins vegna þeirra ósamhverfu upplýsinga sem af þessum takmörkuðu 

spámöguleikum hlýst. Þar sem viðskiptabankar eru jafnan reknir í hagnaðarskyni eru góðar 

upplýsingar einn af framleiðsluþáttum þeirra. Þannig er ekki ólíklegt að viðskiptabankar njóti 

nokkuð góðs af því að hafa betri upplýsingar um framtíðarverðbólgu en viðskiptavinir þeirra 

sem fæstir hafa jafn góðar forsendur til að búa til sínar eigin spár. Bankar starfa hinsvegar í 

                                                 
2 Með verðfæti er átt við að endurgreiðsluvirði viðkomandi fjármálagjörnings er bundið/tengt virði 

undirliggjandi markaðsstærðar. Þannig er endurgreiðsluvirði verðtryggðra lánasamninga ekki bundið fjölda 

króna heldur hverju því magni króna sem þarf til að kaupa tiltekna körfu vöru og þjónustu. 
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samkeppnisumhverfi og hafa þar með takmarkað markaðsvald (e. market power). Fákeppni 

hefur ríkt á bankamarkaði hérlendis og hefur vaxtamunur inn- og útlána jafnan verið nefndur 

sem merki um markaðsvald bankanna (Þorvaldur Gylfason, 2007). Því má leiða að því líkur 

að nokkurt allratap skapist vegna verðbólgu í gegn um fákeppnisumhverfi á íslenskum 

bankamarkaði þar sem ósamhverfar upplýsingar auka hagnaðarmöguleika í fákeppnisiðnaði. 

 

Mörg af ofangreindum atriðum geta virst óveruleg og varla letursins verð. Þó hefur verið farið 

yfir allnokkur atriði sem bæta á vogarskálar kostnaðarliða verðbólgu og safnast þegar saman 

koma, þannig að óhætt er að fullyrða að verðbólga er ekki kostnaðarlaus. 

 

2.2 Verðtrygging 

Verðtrygging eins og stunduð er á Íslandi er notuð til að tryggja fjármagnseigendur gegn tapi 

vegna verðbólgu, en það er aftur mikilvægt til að stuðla að sparnaði og þar með fjárfestingu í 

hagkerfinu (Askar Capital, 2010, bls. 28). Verðmæti verðtryggðrar skuldar fylgir í raun 

verðmæti meðal vörukörfu en ekki nafnmynt sinni. Verð vörukörfunnar er mælt með Vísitölu 

neysluverðs (VNV) sem Hagstofan heldur utan um, en hún mælir verðmæti vörukörfunnar í 

krónum. Þannig er verðtryggð skuld látin hækka í hlutfalli við lækkun á verðmæti krónunnar í 

vörum (og þjónustu) mælt. Þetta fylgir þeirri hugmyndafræði að lánaðir fjármunir haldi 

verðmæti sínu í hlutfalli við verðmæti meðal vörukörfu samfélagsins en ekki krónunnar sem 

nafnmyntar. 

 

Ástæðu upptöku verðtryggingarinnar má rekja til sívaxandi verðbólgu eftirstríðsáranna og 

fram undir lok áttunda áratugarins. Verðtryggingin var lögfest með svokölluðum Ólafslögum 

nr. 13/1979, en í athugasemdum löggjafa við 38. gr. frumvarpsins er nefnt að verðtrygging 

skuli verða „meginregla“ í framkvæmd lánasamninga (Alþingi, (e.d.)). Með sömu lögum voru 

laun einnig verðtryggð en fallið var frá því fjórum árum síðar vegna óðaverðbólgu sem hlaust 

af því að „loka hringnum“ utan jafnvægis (Bjarni Bragi Jónsson, 1998, bls. 16). 

 

Ljóst er að verðtryggingin er nokkurt þrætuepli í íslensku samfélagi og er umdeilt hvort hún 

eigi tilvistarrétt. Óumdeilt er að Ísland er verðbólguland en verðbólga hérlendis hefur jafnan 

verið hærri en í þeim löndum sem Ísland er oftast borið saman við. Frá árinu 1976 hefur 

verðlag hækkað þannig að verðgildi krónunnar er 
1

270
 af því sem þá var samanborið við 

1

7
 að 
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meðaltali OECD ríkjanna (OECD.Stat Extracts, (e.d.), bls. Consumer Price index – annual 

inflation). Nokkuð hefur dregið úr verðbólgu á síðustu árum og má nefna að frá árinu 2000 

hefur verðlag um það bil tvöfaldast á meðan verðlag í OECD ríkjunum hefur vaxið um 37% 

(OECD.Stat Extracts, (e.d.), bls. Consumer Price index – annual inflation). Af þessu er ljóst 

að á Íslandi er meiri þörf en á mörgum öðrum myntsvæðum til þess að bregðast við verðbólgu 

með einhverjum hætti. 

 

Verðtryggð fasteignalán námu um 80% af vergri landsframleiðslu og er einn stærsti 

lánaflokkur í fjármálakerfinu. Þetta er mjög einstakt fyrir Ísland að bjóða upp á ýmsar gerðir 

verðtryggðra lána þar sem nágrannalöndin leggja áherslu á breytilega nafnvexti. Breytilegir 

nafnvextir og verðtrygging eru kannski ekki harla ólík, fyrst er skilgreint til hvers langs tíma 

lánið er og samkvæmt því er vextir reiknaðir fram í tíman.. Þó ber að hafa í huga að 

óverðtryggðir raunvextir eru með sérstakt áhættuálag vegna þess að verðbólga framtíðarinnar 

er ekki þekkt. Verðtryggðir raunvextir ættu að vera án slíks álags og vera öruggir fram í 

tímann, það er að segja að lántakendur sem að taka verðtryggt lán ættu að fá lægri vexti ef 

þeir sækja um verðtryggð lán og samþykkja þá verðbólguáhættu í staðinn. Þannig er hægt að 

líta á verðtryggingu sem einskonar kostnaðarskiptasamning um hver eiga að greiða 

kostnaðinn af verðbólgu ef hún brestur skyndilega á, bankinn eða lántakinn. Því styttri sem 

tímalengd lánasamningsins er, þeim mun minni verður óvissan. Þannig gefst betra færi á því 

að leiðrétta nafnvexti í samræmi við þróun verðbólgu og þannig færast breytilegir nafnvextir 

nær verðtryggðum vöxtum eftir því sem að lánstíminn styttist (Ásgeir Jónsson o.fl., 2012, bls. 

10, 129-130).  

 

Sú staða sem er uppi við ritun þessa texta er lagaleg óvissa um lögmæti gengistryggða 

lánasamninga en samkvæmt lögum um verðtryggingu og vexti er heimilt að veita lán í 

erlendum gjaldmiðli. Aftur á móti er ekki heimilt að binda skuldbindingar í íslenskum krónum 

við gengi erlendra mynta, gengistryggja. Á árunum 2004-2008 voru mörg ólík samningsform 

notuð við gerð á fjölda lánasamninga með gengistryggingu. Því er enn mikil óvissa um 

umfang gengisbundinna lánsamninga og til að mynda hefur Landbankinn breytt slíkum lánum 

í óverðtryggð og verðtryggð lán í íslenskri mynt. Frá áramótum hafa tæplega 90% af nýjum 

íbúðarlánum verið óverðtryggð og hefur eftirspurn eftir þeim verið mikil. Af þessu má ráða að 

heimilin kjósa frekar hærri greiðslubyrði í byrjun og hraðari eignarmyndun í dag, heldur en 
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verðtryggð lán með stöðugri greiðslubyrði (Sigríður Benediktsdóttir o.fl., 2012, bls. 23, 29, 

53).  

 

2.3 Peningamargfaldarinn á Íslandi 

Í kafla 2.1 var fjallað um fræðilega framsetningu peningamargfaldarans 
1

𝑅
 þar sem R er 

bindiskylduhlutfall fjármálakerfisins. Á Íslandi er bindiskylduhlutfallið 2% (Hagsjá, 

Hagfræðideild Landsbankans, 2012) og fræðilegi peningamargfaldarinn því 50. Þessi einfalda 

framsetning peningamargfaldarans er þó ekki fullkomin þar sem nokkur áhrif tapast vegna 

þeirra peninga sem fólk, fyrirtæki og bankar kjósa að halda sem lausafé (Kennedy, 2000, bls. 

137).  Jafnframt er kveðið á um ólíka bindiskyldu eftir gerðum innlána í reglum Seðlabanka 

Íslands (Seðlabanki Íslands, 2003). Fullmótaðri framsetningu peningamargfaldarans má setja 

fram á þennan máta: 

𝑚 =
𝑐𝑟 + 1

𝑐𝑟 + 𝑅
 

Þar sem cr er hlutfall þeirrar upphæðar sem fólk, fyrirtæki og bankar halda eftir sem lausu fé á 

móti því sem lagt er inn í lánastofnanir á ný (Dwivedi, S. C., 2010, bls. 215). Þessari aðferð er 

erfitt að beita til áætlunar á peningamargfaldaranum þar sem hlutfallið verður ekki metið 

beint. Þó er til önnur og beinni leið til að meta raunverulegan margfaldara í umferð en henni 

er lýst með jöfnunni: 

𝑚 =
𝐶 + 𝐷𝐷 + 𝑇𝐷 + 𝑂𝐷

𝐶 + 𝐷𝑆Í

=
𝑀3

𝑀0
 

Þar sem C eru seðlar og mynt í umferð, DD táknar lausar innistæður (e. Demand Deposit), TD 

bundnar innistæður (e. Time Deposit), OD táknar aðrar innistæður og 𝐷𝑆Í eru allar innistæður 

í seðlabanka (Dwivedi, S. C., 2010, bls. 215). Ekki er nauðsynlegt fyrir rannsókn þessa að 

gera greinarmun á gerð innistæðna þar sem Seðlabanki Íslands heldur utan um tölur um 

peningamagn. Ef fyrri og síðari formúlan eru leystar saman má út frá því finna hlutfall 

lausafjár sem haldið er eftir á móti þeirri upphæð sem lögð er fyrir: 

𝑀3

𝑀0
=

𝑐𝑟 + 1

𝑐𝑟 + 𝑅
 



 

 16 

𝑐𝑟 =
𝑀3𝑅 − 𝑀0

𝑀0 − 𝑀3
 

Með þessum upplýsingum má teikna upp peningamagn í umferð ásamt reiknuðum 

peningamargfaldara og hlutfalli lausafjár sem haldið er eftir á móti því sem lagt er inn í banka. 

 

Mynd 1: Peningamagn.   

Á mynd 1 (Seðlabanki Íslands, (e.d.)) má sjá hvernig peningamagn hefur þróast frá janúar 

2004 til október 2012. Bæði grunnfé Seðlabanka Íslands, M0 og peningamagn með 

bankainnistæðum M3 er sýnt á myndinni en hlutfall milli stærðanna tveggja mynda 

peningamargfaldarann. Eins og sjá má á myndinni fylgdi mikill vöxtur í peningamagni 

útlánaaukningu á uppgangstímanum um miðbik fyrsta áratugarins. Þetta má jafnframt sjá á 

mynd 2 sem sýnir peningamargfaldarann. Á myndinni má bæði sjá reiknaðan 

peningamargfaldara sem hlutfallið 
𝑀3

𝑀0
 og jafnframt sem meðaltal þeirra tveggja tímabila sem 

tímarammi myndarinnar spannar og liggja sitt hvoru megin við lækkun bindiskyldunnar úr 

4% í 2% í árslok 2003. 



 

 17 

 

Mynd 2: Peningamargfaldari.   

Af ofangreindu má leiða að því líkur að frávik reiknaðs margfaldara 
𝑀3

𝑀0
 frá meðaltali sínu 

megi rekja til flökts í hlutfalli lausafjár á móti endurinnlögnum cr. Til að skilja flökt á síðara 

tímabilinu í mynd 2 (Seðlabanki Íslands, (e.d.)) er skoðað hvernig hlutfalli lausafjár sem 

haldið er eftir á móti því sem lagt er inn í banka, cr, hefur áhrif á peningamagn. Fundin er 

fyrsta afleiða jöfnu X: 

𝜕 (
𝑐𝑟 + 1
𝑐𝑟 + 𝑅)

𝜕𝑐𝑟
=

𝑅 − 1

(𝑅 + 𝑐𝑟)2
 

Hærra cr þýðir að nefnari brotsins verður stærri og minnkar því stæðan. Því þýðir hærra cr 

lægri peningamargfaldara. Peningamargfaldarinn hækkar því þegar fólk kýs að halda minna 

lausafé. Skýringar á þessu má aftur finna í áhættufælni einstaklinga við val fjárfestingakosta 

og því hvernig vaxtastig virkar sem hvati á fólk að fjárfesta meira eða minna af lausafé sínu 

(Mankiw, 2008, bls. 714). 

Á mynd 3 (Seðlabanki Íslands, (e.d.)) má síðan sjá reiknað hlutfall innlagna á móti lausafé 

ásamt bindiskylduhlutfalli hvers tíma. Myndin sýnir nokkuð glöggt þá miklu hagsveiflu sem 

reið yfir á fyrsta áratug aldarinnar. 
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Mynd 3: Bindiskylda og hlutfall cr.    

 

2.4 Hlutverk peningamálastefnu Seðlabanka Íslands 

2.4.1 Peningamálastefna Seðlabanka Íslands 

Peningamálastefnu Seðlabanka Íslands er ætlað að tryggja stöðugt verðlag og framfylgja 

verðbólgumarkmiði. Árið 2001 tók Seðlabanki Íslands upp formlegt verðbólgumarkmið 

(Þórarinn G. Pétursson, o.fl., 2011): 

 

„• Seðlabankinn stefnir að því að árleg verðbólga, reiknuð sem 

hækkun vísitölu neysluverðs á tólf mánuðum, verði að jafnaði 

sem næst 2½%. 

• Víki verðbólga meira en 1½ prósentu frá settu marki ber 

bankanum að gera ríkisstjórninni grein fyrir ástæðu fráviksins, 

hvernig bankinn hyggst bregðast við og hvenær hann telur að 

verðbólgumarkmiðinu verði náð að nýju. Greinargerðina skal 

birta opinberlega. 

• Seðlabankinn gerir þjóðhags og verðbólguspár þar sem spáð 

er þrjú ár fram í tímann. Spárnar eru birtar í riti bankans 

Peningamálum. Þar kemur einnig fram mat bankans á helstu 
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óvissuþáttum tengdum spánni. Jafnframt gerir bankinn grein 

fyrir mati sínu á stöðu og horfum í efnahagsmálum.“ 

(Þórarinn G. Pétursson, o.fl., 2011) 

 

Stefna Seðlabanka Íslands í peningamálum er að halda verðlagi fyrst og fremst stöðugu. Því er 

peningastefnan ekki notuð til þess að ná fram öðrum markmiðum efnahagsins nema að því 

leyti sem að það samrýmist verðbólgumarkmiði Seðlabanka Íslands (Þórarinn G. Pétursson, 

o.fl., 2011). Stöðugt verðlag er skilgreint nánar með tölulegu verðbólgumarkmiði sem birt er 

opinberlega á síðu Seðlabanka Íslands. Þannig er stuðlað að því að verðbólguvæntingar verði í 

samstilli við markmiðið Seðlabanka Íslands. Þetta er gert til þess að auðvelda almenningi að 

sjá hvort að stjórnvald peningamála sé að ná tilsettu markmiði. Einnig er þetta gert til þess að 

verja Seðlabanka Íslands gagnvart póltískum stjórnvöldum og þrýstingi, þannig er hægt að 

hafa langtímasjónarmið við mótun peningastefnunnar (Seðlabanki Íslands, 2011, bls. 7). 

2.4.2 Helstu stjórntæki peningastefnu Seðlabanka Íslands gegn verðbólgu 

Seðlabankar eru stundum kallaðir lánveitendur að fyrsta kosti (e. Leders of first resort) en þá 

er átt við að viðskiptabankar leita til hans með lausafjármögnun. Einnig eru Seðlabankarnir 

stundum kallaðir lánveitendur til þrautavara (e. Lenders ef last resort) en þá koma 

viðskiptabankar sem eru í fjárhagsvanda til hans og fá lausafjárfyrirgreiðslu vegna þess 

öryggishlutverks sem þeir sinna í fjármálakerfinu (Ásgeir Jónsson o.fl., 2012, bls. 107). 

Stjórntæki og tól Seðlabanka Íslands gegn verðbólgu eru vextir, viðskipti við lánstofnanir, 

viðskipti á gjaldeyrismarkaði í þeim tilgangi að hafa áhrif á gengi íslensku krónunnar og 

bindisskyldan. Seðlabanki Íslands notar einkum stýrivexti og gjaldeyrisviðskipti í baráttunni 

við verðbólguna þá getur hann hækkað vexti í þeim tilgangi að draga úr eftirspurn eftir lánsfé. 

Með þessu móti minnkar eftirspurn og peningamagn í umferð og með öllu jöfnu ætti það að 

halda aftur af verðbólgu (Már Guðmundsson, 2004, bls. 32-33). 

Seðlabanki Íslands getur boðið viðskiptabönkum upp á að stytta tímalengd eignarhliðar sinnar 

með fljótum hætti það er að segja að viðskiptabankarnir geta afhent Seðlabankanum veðtækar 

eignir til að mynda ríkisskuldabréf með langri tímalengd en fá lausafé í staðinn fyrir það. 

Þessi viðskipti eru kölluð endurhverf viðskipti eða REPO og setur Seðlabankinn stýrivexti á 

slík viðskipti (Ásgeir Jónsson o.fl., 2012, bls. 107). Þessi lán frá Seðlabanka Íslands til 



 

 20 

viðskiptabankanna er til sjö daga í senn og er hvati viðskiptabankanna að geta tryggt 

lausafjárstöðu sína en hvati Seðlabanka Íslands að hafa áhrif á vaxtastigið í landinu. 

Seðlabanki Íslands gerir það með því að ákveða hvaða vexti þessi viðskipti eiga að bera. Þurfa 

því viðskiptabankarnir að hafa jafnháa eða hærri vexti á því fjármagni með því að lána það 

áfram til viðskiptavina til þess að verða ekki fyrir tapi af viðskiptum við Seðlabanka Íslands 

(Seðlabanki Íslands, (e.d.)). 

Hækkun stýrivaxta á að valda hækkun á sparnaði, útistandandi skammtímaskuldum og 

langtímaskuldum sem eru með breytilegum vöxtum. Þetta gerir það að verkum að fjárfesting 

og neysla einstaklinga og fyrirtækja dregst saman (Seðlabanki Íslands, (e.d.)). Seðlabanki 

Íslands getur notað peningastefnuna sem miðlunarleið á gengi íslensku krónunnar með því að 

vextir innlendra verðbréfa séu hærri en á hliðstæðum verðbréfum erlendis. Þetta felur í sér að 

það sé arðbærara að eiga innlend verðbréf með tilliti til þess að gengi íslensku krónunnar 

haldist óbreytt. Seðlabanki Íslands getur aukið muninn á milli innlendra vaxta og erlendra 

með því að draga úr útstreymi fjármagns og ýtt undir innstreymi fjármagns (Seðlabanki 

Íslands, (e.d.)). Vaxtahækkun á að stuðla að því að hækka gengið á íslensku krónunni eða 

koma í veg fyrir meira gengisfall. Gengishækkun á að stuðla að innflutningsverð lækki sem á 

að hafa bein áhrif á hjöðnun verðbólgu (Seðlabanki Íslands, (e.d.)). 

Bindiskylda er eitt af tækjum Seðlabanka Íslands til þess að leggja á fjármálafyrirtæki sem eru 

ekki með starfsemi sína á Íslandi og eru ekki háð framlögum fjárlaga í rekstri. Þannig gefur 

Seðlabankinn ákveðinn ramma með bindisskyldunni en hún miðast við bindihlutfall sem er 

2% af bindigrunni en hann telur peningamarkaðsbréf, útgefin skuldabréf og innstæður. 

Reglum um bindiskyldu Seðlabankans var breytt í lok ársins 2002 sem hluta breytinga sem 

ætlað var að færa umhverfi innlendra lánafyrirtækja nær því sem gengur og gerist í 

nágrannalöndunum. Þann 21. desember 2003 lækkaði bindiskyldan úr 4% niður 2% 

(Seðlabanki Íslands, 2003), (Seðlabanki Íslands, 2011). 

 

2.5 Stjórnarhættir  

Víðsvegar um heim hafa verið gerðar rannsóknir á stjórnaháttum fyrirtækja og hvernig þeir 

hafa þróast til dagsins í dag. Mikið af breytingum í efnahagsumhverfinu hafa kallað á ný 

sjónarmið og nýjar nálganir í stjórnun fyrirtækja. Bandríkjamenn og Bretar hafa verið fremstir 

í að greina og rannsaka stjórnarhætti fyrirtækja síðastliðinn áratug (Filatotchev, 2009, bls. 
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250-266). Ein frægasta kenningin um stjórnarhætti var sett fram af Jensen og Meckling árið 

1976, þeir koma inn á kenningu um umboðsvandann (e. Agency problem) og skilgreina 

stjórnendur sem umboðshafa til daglegrar stjórnar en hluthafar hafa yfirvalið. Hafa flestar 

rannsóknir síðan reynt að komast að niðurstöðu um hvernig hægt sé að lágmarka 

hagsmunaárekstra sem eru til komnir vegna umboðsvandans innan fyrirtækja (Denis D.K., 

2001, bls. 185-220). Flestar rannsóknir sem komið hafa út fjalla aðallega um umboðsvandann 

og tengingu hans við mismundi sjónarmið tengd rekstri og frammistöðu fyrirtækisins. Helsta 

niðurstaða þessa rannsókna er sú að það að samræma hvata stjórnenda við hvata eigenda er 

vænlegast til árangurs (Filatotchev, 2009, bls. 250-266). Nýlegar rannsóknir beinast í auknu 

mæli að stjórnarháttum fyrirtækja, með áherslu á stjórn fyrirtækja í stað þess að skoða árekstra 

á milli eigenda og stjórnenda. (Filatotchev, 2009, bls. 250-266). 

 

2.6 Umboðsvandi 

Nokkur grundvallarvandamál fyrirtækjarekstrar hafa að gera með stjórnendur sem 

umbjóðendur hluthafa (e. agents). Talað er um umboðsvanda (e. agency problem eða 

Principal-agent problem) þegar hagsmunir stjórnenda og hluthafa fara ekki saman og svo 

umboðs kostnað (agency cost) þegar „rangar“ ákvarðanir stjórnenda leiða til taps hluthafa 

(Brealey, R. A., Myers, S. C. og Allen, F., 2008, bls. 7-8). 

Til þess að draga úr áhrifum umboðsvanda hafa ýmsar leiðir verið reyndar. Síðastliðin 20-25 

ár hefur það færst í vöxt að fyrirtæki bjóði lykilstjórnendum upp á möguleika á 

hlutafjárkaupum (svokallaða kaupréttasamninga) til að tengja betur saman hagsmuni þeirra og 

hluthafa, það er að auka virði fyrirtækisins. Gallinn við þetta fyrirkomulag er að hagsmunirnir 

eru þó ekki algerlega samtvinnaðir. Stjórnendur sjá að þeir geta aldrei komið verr út en á núlli 

og en slíkt eykur áhættusækni þeirra. Stjórnendur fyrirtækisins geta þannig misst sjónar á 

langtíma vexti og uppbyggingu fyrirtækisins og orðið alteknir af skammtíma gróða, sem ef til 

vill kemur í bakið á fyrirtækinu seinna meir (Brealey, R. A., Myers, S. C. og Allen, F., 2008, 

bls. 8-9). 

Reglulega er reiknuð vísitala yfir hversu mikil spilling ríkir eftir löndum en hún er kölluð CPI 

fyrir Corruption Perceptions Index (fremur villandi skammstöfun sbr. CPI: Consumer Price 

Index eða vísitala neysluverðs í hefðbundnum skilningi). Augljós fylgni er á milli fátæktar og 

spillingar (Rogers, S. og Provost, C., 2011) ef eitthvað er að marka vísitöluna en það er ekki 
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alveg ljóst hvort er orsök og hvort afleiðing. Væntanlega er um gagnkvæmt samband að ræða 

þar sem spilling og fátækt eru bæði orsök og afleiðing hins þáttarins. Ef þetta er raunin er 

augljós hagur af því að minnka spillingu í viðskiptum og mögulegt að auka hagvöxt og 

kaupmátt með því að draga úr spillingu í viðskiptum. Viðskiptatengd spilling getur verið stór 

og smá. Dæmi um vísi af spillingu ef svo má að orði komast eru gjafir birgja til þeirra sem sjá 

um innkaup hjá fyrirækjum. Þar er verið að reyna að höfða til persónu starfsmannsins og fá 

hann til að sýna viðkomandi birgja meiri hollustu en öðrum af ástæðum sem eru ekki beint 

viðskiptatengdar. Misjafnt er hvort litið er á þessar smágjafir, til dæmis jólagjafir sem slæman 

hlut og kemur vinnusiðferði greinarinnar, eða þess menningarheims þar sem viðskiptin eiga 

sér stað oft mikið við sögu. Á Íslandi er horft fremur veraldlega á þessi málefni. Ekki er 

hugsað út í það hvort tilgangur gjafarinnar er að höfða til persónu þess sem sér um innkaupin 

eða ekki, heldur er verðmiði gjarnan settur á gjöfina. Þannig er ein viskíflaska talin í lagi á 

íslandi en tuttugu kassar eru orðnir að spillinu (Páll Hreinsson o.fl., 2010). Það getur verið 

óljós og mjó lína sem skilur þessar tækifærisgjafir frá mútum. Ef beinasta skilgreiningin á 

mútum er mótuð þá felast mútur í því að aðili, sem vill fá stofnun eða fyrirtæki til að gera 

eitthvað fyrir sig, snýr sér að starfsmanni þess sem hefur ákvörðunarvald í málinu og býður 

honum persónulega greiðslu fyrir rétta ákvörðun. Það eina sem skilur þessar tvær aðferðir að 

er því sú samningsbundna skilyrðing sem tengir saman greiðsluna og endurgjaldið. 

Af ofangreindu má ætla að spilltir seljendur séu að veiða saklausa og einfalda kaupendur í 

mútugildrur en þetta er þó ekki alltaf á þann veginn. Dæmi um þetta er aðili sem kaupir mikið 

af fáum birgjum fyrir fyrirtæki sitt. Einn daginn vantar viðkomandi persónulega hlut sem 

birginn selur og hefur hann þá samband við tengilið sinn hjá birgjanum og biður um afslátt 

eða jafnvel sýniseintak af hlut. Sölumaður birgjans stendur frammi fyrir því að slá mjög 

hressilega af vörunni á grundvelli til dæmis útlitsgalla eða ellegar reita þennan valdamikla 

viðskiptavin til reiði. 

 

2.7 Stjórnarhættir á íslensku bönkunum frá einkavæðingu til dagsins í dag 

Nokkuð ljóst er í dag að stjórnarhættir innan stóru viðskiptabankanna/fjárfestingabankanna 

vógu þungt í fjármálahruninu þar eð persónuleg og pólitísk sjónarmið virðist hafa ráðið 

ríkjum í íslensku viðskiptalífi (Páll Hreinsson o.fl., 2010). 
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Einkavæðing ríkisbankanna hófst með lögum nr. 50/1997 sem sett voru um stofnun 

hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands árið 1997. Þar kom fram að 

samanlagður eignarhluti mætti ekki vera hærri en 35% hlutafjár í hvorum banka fyrir sig fyrir 

utan hlut ríkissjóðs. Ríkisstjórn samþykkti stefnumótun um sölu hlutafjár í ágúst 1998 og um 

haustið var það komið í lög um stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka 

Íslands nr. 50/1997. Einnig voru sett lög um stofnun Fjárfestingabanka atvinnulífsins hf. nr. 

60/1997 vorið 1997 en þeim var breytt með lögum nr. 167/1998, þar sem að heimild var gefin 

til þess að selja allt hlutafé ríkissjóðs ef bankarnir yrðu seldir. Lög nr. 70/2001 um breytingar 

á lögum nr. 50/1997 voru samþykkt þar sem ríkisstjórnin fékk heimild til þess að selja 

eignarhlut ríkisins í bönkunum tveimur að fullu (Páll Hreinsson o.fl., 2010). Þannig fékk 

Samson eignarhaldsfélag ehf. að kaupa 45,8% hlut í Landsbanka Íslands hf. árið 2002 

(Björgólfur Thor Björgólfsson, (e.d.)).  

Þegar bankarnir voru einkavæddir voru það kaupmenn sem áttu mestan hlut í þeim og fóru 

með alger yfirráð í því starfi sem að bankarnir gegndu. Fjármálaeftirlitið (FME) fer eftir 

lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998. FME lagði upp með það í mati 

sínu á nýjum eigendum að þeir myndu ekki nýta sér óeðlilegar fyrirgreiðslur í eigin bönkum. 

FME lagði áherslu á að eignarhaldið yrði gagnsætt og voru settar verklagsreglur sem áttu að 

tryggja fjarlægð eigenda frá starfsemi bankanna (Páll Hreinsson o.fl., 2010).  

Stjórnarmenn voru ekki með tilskilda þekkingu til þess að sitja í stjórn og vera ábyrgir 

stjórnendur. Lögbundnar reglur um óhæði stjórnarmanna hlutafélaga eiga rætur sínar að rekja 

til laga um hlutafélög nr. 2 frá árinu 1995. Reglurnar eru að finna á nokkrum stöðum í 

lögunum og má til að mynda nefna ákvæði um viðskipta og atvinnutengsl stjórnaformanns við 

fyrirtækið samanber 1. mgr. 70 gr. laganna eða ákvæði um upplýsingaskyldu tilvonandi 

stjórnarmanna samanber 2. mgr. 63 gr. laganna. Þrátt fyrir fyrrnefndar lagagreinar þá hefur 

atvinnulífinu ekki fundist lágmarkskröfur laganna fullnægjandi og er því gjarnan farið eftir 

leiðbeiningum um Stjórnhætti fyrirtækja 4. útgáfu sem gefin var út af Viðskiptaráði Íslands, 

Nasdaq OMX Iceland hf. og Samtökum atvinnulífsins. Leiðbeiningarnar innifela öll 

óhæðisskilyrði hlutafélagalaga en eru þó nokkuð þrengri.  

Vert er að benda á leiðbeiningar um Stjórnhætti fyrirtækja sem kom út árið 2005 en þar er 

lögð áhersla á að stjórnarmenn hafi ákveðna þekkingu á málefnum fyrirtækja. Einnig er bent á 

hversu nauðsynlegt það er að hafa stjórn sem er skipuð ólíkum einstaklingum með 
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mismunandi þekkingu þannig að þeir geti bætt hvorn annan upp. En þar er einnig tekið fram 

(Davíð Scheving Thorsteinsson, 2005, bls. 20): 

„Hver sá sem valinn er til stjórnarsetu skal vera þeim 

hæfileikum búinn að geta rækt skyldur sínar sem stjórnarmaður 

og hafa möguleika á að verja þeim tíma til stjórnarstarfa, sem 

slík seta krefst. Mikilvægt er að þeir sem sitja í stjórnum 

fyrirtækja geri sér grein fyrir þeim skyldum sem á þeim hvíla.“ 

 (Davíð Scheving Thorsteinsson, 2005, bls. 20) 

Meðal þátta sem skoðaðir eru við mat á óhæði stjórnarmanna eru: 

 Starfssamband, sem núverandi starfsmaður eða unnið hjá félaginu eða nátengdu félagi 

síðastliðinn þrjú ár. 

 Hefur fengið greiðslur frá félaginu, tengdum félögum eða stjórnendum þess, fyrir utan 

stjórnarlaun t.a.m. verktakalaun síðastliðinn þrjú ár. 

 Hlutafé hans í félaginu. 

 Hefur átt annarskonar viðskiptasambandi við félagið til að mynda sem birgir eða 

viðskiptavinur og hefur viðskiptahagsmuni annarra að gæta en í félaginu. 

 Ef hann sinnir daglegum störfum annars félags og einn af stjórnarmönnum þess félag 

er í daglegur stjórnandi í félaginu.  

 Ef hann hefur starfað sem endurskoðandi félagsins eða nátengds félags nú eða 

undanfarinn þrjú ár áður en hann tekur sæti sem stjórnandi í félaginu. 

 Sé hann tengdur nánum fjölskylduböndum við daglegan stjórnenda félagsins eða aðila 

sem hafa verið nefndir hér að ofan, þ.e.a.s. að umfangið sé slíkt að ekki er 

réttlætanlegt að telja stjórnarmanninn óháðan (Davíð Scheving Thorsteinsson, 2005, 

bls. 12-13).   

Samkvæmt þessu er augljóst að stjórnendur bankanna voru oft ekki óháðir á árunum 2002-

2008. Má þar nefna sem dæmi Björgólf Guðmundsson sem var stjórnaformaður bankaráðs  

Landsbanka Íslands frá því í febrúar 2003 fram að falli bankans haustið 2008. Þegar fortíð 

Björgólfs er skoðuð þá vakna upp margar spurningar, eins og hvernig fékk hann leyfi til þess 

að sitja í stjórn banka. Björgólfur var dæmdur ásamt fleirum sem tengdust Hafskipsmálinu 

árið 1991. Björgólfur fékk fimm mánaða skilorðsbundið fangelsi sem síðan var þyngt upp í 

eitt ár, fyrir fjársvik til dæmis bókhaldssvik. Um tveimur árum eftir sakfellingu fluttist 
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Björgólfur til Rússlands með gosverksmiðju frá Akureyri, sem þá byrjaði að framleiða bjór 

þar í landi og var síðan seld til Heineken fyrir 400 milljónir árið 2002 (Valur Grettisson og 

Friðrik Indriðason, 2009).  

 

Taldi endurskoðandi Landsbankans á þessum árum að stjórn bankaráðs hafi ekki verið vel að 

sér í lykilmálum hvað varðaði starfsemi bankans. Hann sagði að ekki hafi verið hægt að hafa 

langar samræður um mál endurskoðandans og hans störf og þá skorti stjórnarmenn bæði 

þekkingu af alþjóðlegu bankaumhverfi sem og reikniskilum og endurskoðun almennt (Páll 

Hreinsson o.fl., 2010). Við skýrslutöku komu fram vafasöm mál sem engin kannaðist við, til 

að mynda þegar stjórnarmenn voru fengnir í skýrslutöku þá héldu þeir því fram að þeim hefði 

ekki verið kunnugt um ákvarðanir bankans að styrkja Sjálfstæðisflokkinn. Þetta sýnir að 

starfshættir innan stjórnar voru ekki eðlilegir þar sem að hún starfaði ekki sem heild, heldur 

voru sumir einstaklingar innan hennar með meiri völd til þess að taka slíkar ákvarðanir en 

aðrir. Í rannsóknarskýrslu Alþingis kemur fram í áttunda kafla að flestir stærstu lántakendur 

bankans á þessum árum voru jafnframt í hópi stærstu eigenda eða fyrirtækja sem voru tengd 

þeim. Bera þessir starfshættir með sér að ekki hafi verið hugsað mikið til minni hluthafa 

bankanna heldur hafi þeir þurft að greiða kostnað vegna stærri hluthafa og aukinnar 

áhættusækni í rekstri bankans (Páll Hreinsson o.fl., 2010). 

 

Eftir að íslenska ríkið tók við stjórn bankanna voru sett lög um Bankasýslu ríkisins nr. 

18/2009, þar kemur fram í 2. mgr. 1. gr. að Bankasýsla ríkisins fer að lögum samkvæmt með 

eignastefnu ríkisins á hverjum tíma fyrir sig og einnig ber henni að sína góða viðskipta- og 

stjórnsýsluhætti með eignarhluta hins opinbera í fjármálafyrirtækjum og bönkum. Einnig 

hefur Bankasýsla ríkisins heimild til þess að láta fjármálafyrirtækin fá fjármagn frá ríkissjóði 

samkvæmt heimild í fjárlögum. Bankasýslu ríkisins ber að leggja áherslu á endurreisn, 

uppbyggingu, eðlilega samkeppni og tryggja gagnsæi í öllum ákvarðanatökum er varðar 

þátttöku hins opinbera í fjármálastarfsemi og fyrst og fremst að passa upp á að hinn almenni 

borgari fái virka upplýsingamiðlun. 
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2.8 Endurskoðendur og samskipti þeirra við íslensku bankana fyrir 

bankahrun 

Samkvæmt fjármálafræðunum segir að rökvissir (e. rational) fjárfestar verðmeti fjárfestingar 

út frá væntu afvöxtuðu fjárstreymi frá viðkomandi fjárfestingu. Afvöxtunarstuðullinn á þá 

meðal annars að innihalda tímavirði peninga og áhættu fjárfestingarinnar. Að sjálfsögðu 

heldur jafnan ‚afvaxtað fjárstreymi = markaðsvirði‘ ekki alltaf fyrir einstaka eignir, en að 

meðaltali ætti jafnan að halda á markaðnum að teknu tilliti til áhættu, eða því sem næst 

(Carty, Michael , 2005).  

Það er gert ráð fyrir því að algjör meirihluti fjárfesta á markaðinum hámarki nyt sín af 

fjárfestingum og aðrir þættir séu óverulegir áhrifavaldar á fjárfestingahegðun þeirra. Það að 

fjárfestar séu rökvissir tryggir ekki að þeir hafi rétt fyrir sér, heldur eingöngu að þeir taki 

réttar ákvarðanir miðað við þær upplýsingar sem þeir hafa. Hér koma endurskoðendur til 

sögunnar en hlutverk þeirra er að skoða og votta helsta upplýsingaplagg fyrirtækja til fjárfesta 

– ársskýrsluna (Bereau of Labor Statistics, 2011). Þegar hugsað er út frá samfélaginu í heild 

þá fara hagsmunir eigenda og samfélagsins sjálfs oft vel saman, jafnvel betur en hagsmunir 

einstakra stjórnenda við samfélagið. Það á allavega við þegar aðdragandi bankhrunsins er 

skoðaður að hagsmunir stjórnenda lágu utan við hagsmuni hinna almennu (litlu) 

langtímaeigenda og samfélagsins. Hægt er að segja að innan bankanna hafi óhnitmiðað 

umbunarkerfi afvegaleitt stjórnendur.3 Til að mynda var mikil breyting bæði á launum æðstu 

stjórnenda Glitnis og uppbyggingu hvatakerfis félagsins á árunum 2004-2008. Voru 

stjórnendur mjög áhættusæknir og hvattir til þess að uppfylla ávöxtunarkröfuna og fengu 

umbun samkvæmt því. Glitnir var með svokallað EVA-kerfi (e. Economic Value Added) en 

það kerfi tengir laun forstjórans við árangur hans í starfi en einnig voru aðrar starfseiningar 

innan bankans sem fengu greidda bónusgreiðslur miðað við þetta kerfi (Páll Hreinsson o.fl., 

2010). 

Vilji fyrirtækjastjórnendur af einhverri ástæðu ekki greina satt og rétt frá stöðu fyrirtækisins 

má áætla að þeir vilji í flestum tilvikum fegra stöðu þess frekar en hitt. Þetta heldur verði 

fyrirtækisins háu þrátt fyrir að ofangreind jafna segi að slíkt eigi ekki við; fyrirtækið hafi ekki 

hæfni til að búa til fjárflæðið sem verðið gefur til kynna. Þannig má segja að séu 

                                                 
3 Sem við skulum líka segja að hafi verið móttækilegir/viðkvæmir fyrir slíku. Í almennu fræðilegu nytjafalli 

stjórnenda er gert ráð fyrir ákveðinni áhættufælni (e. disutility) sem stafar af mannorðshnekkjum sem hljótast 

mun af hneigsli eins og þessum. 



 

 27 

endurskoðendur ekki hlutlausir, of jákvæðir, eða undir hæl viðskiptavina sinna þá verði staða 

fyrirtækja á markaði of jákvæð með ofangreindum afleiðingum fyrir markaðsjafnvægi. Það 

fyrirbæri þegar verð fjárfestingaeigna hækkar umfram raunvirði kallast eignaverðbóla eða 

bóla. Bólur eru ekki nýjar af nálinni og þær hafa sést fyrir allar meiriháttar kreppur 

fjármálasögunnar. Mynd 4 sýnir meðalverð „hlutar“ í S&P 500 vísitölunni ásamt hagnaði á 

hlut í efri ramma. Neðri rammi sýnir síðan hlutfall þessara stærða svokallað 
V

H
 hlutfall. Á 

myndinni má sjá að fyrir allar meiriháttar kreppur hefur virði eigna (teljarinn) hækkað án þess 

að eignirnar hafi verið að skila af sér hærri arðsemi (hagnaður, nefnarinn). 

 

Mynd 4: Shiller, Robert. (2011). 

Ef 
V

H
 hlutfallið er skoðað í kring um heimskreppuna 1929 má sjá að mikil hækkun á sér stað á 

„svarta þriðjudeginum“ þegar verð byrjaði að falla. Það sama má sjá í kringum dot.com 

bóluna sem hófst árið 2000. Ef efri ramminn er skoðaður má sjá að verð bréfanna leiðir 

breytinguna í 
V

H
 hlutfallinu en ekki hagnaðurinn. Með tilliti til myndarinnar er erfiðara að túlka 

kreppuna sem hófst 2008. Hugsanleg skýring gæti verið sú að uppgefinn hagnaður hafi 

hækkað í aðdraganda hrunsins (sem kemur til lækkunar hlutfallsins) og hafi síðan lækkað með 

kreppunni (sem hækkar 
V

H
 hlutfallið þar sem hagnaður er í nefnara hlutfallsins). Með öðrum 
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orðum gæti frávikið skýrst af því að að hluta til hafi ofmetinn hagnaður vegið þyngra í 

hlutfalli við ofmetið eignaverð eins og í hinum bólunum (Choudhry, M. og Landuyt, G., 2010, 

bls. 153).  

Það er því ljóst að með einum eða öðrum hætti hafa fjárfestar ofmetið virði fyrirtækja. Hafi 

fjárfestar því verið rökvissir og lesið ársskýrslurnar hljóta þær að hafa gefið brenglaða mynd 

af ástandinu. Endurskoðendur eru ábyrgir fyrir því að ársskýrslan sé laus við allar lygar og 

hafa því sennilega brugðist þar (Páll Hreinsson o.fl., 2010). 

Samkvæmt rannsóknarskýrslu Alþingis er talið ljóst að mikið siðleysi var við völd innan 

fyrirtækjamenningar bankanna fyrir hrun. Dæmi um freistnivanda (e. Moral Hazard) þar sem 

að Seðlabanki Íslands og Fjármálaeftirlitið fylgust ekki nægilega vel með starfsemi bankanna 

eða voru of valda lítil til þess að gera eitthvað. Freistnivandi er þegar að einn aðili eða 

fyrirtæki er ábyrgur fyrir hagsmunum annars en hefur hvata til þess að setja sína eigin 

hagsmuni fyrst. Eigendur og stjórnendur bankanna fundu fyrir hvata til þess að taka mikla 

áhættu þar sem að þeir báru ekki fulla ábyrgð á afleiðingum gjörða sinna (Dowd, 2009). 

Góðum viðskiptaháttum var kastað fyrir bí og ekki hlustað á eftirlitsaðila sem áttu að verja 

almannahagsmuni og verja góða starfshætti. Margir þeirra sem störfuð innan fagstétta 

bankanna sinntu einungis hagsmunagæslu fyrir ákveðinn hóp skjólstæðinga sinna. 

Hvatakerfið miðaðist við skammtímagróða fyrir eigendur og stjórnenda á kostnað smærri 

hluthafa og hins almenna borgara. Voru afleiðingar athafna ekki hafðar í huga fyrir heildar 

samfélagið þar sem að eigendur bankanna fengu óheftar fyrirgreiðslur (Páll Hreinsson o.fl., 

2010). Þannig er hægt að segja að stjórnendur og eigendur bankanna hafi boðið upp á aukið 

lánsfjármagn, það er að segja betri lán til þess að ýta undir verðbólgu og fá skammtíma gróða 

en ekki hugsað út í þær afleiðingar sem myndu fylgja á eftir. Dæmi um hvernig umboðsvandi 

getur skapast er ef stjórnandi kýs í nafni fyrirtækis þess sem hann stjórnar að eiga viðskipti 

við aðila sér tengdan þegar viðskiptin eru fyrirtækinu óhagstæð. Lykilatriði í greiningu á 

umboðsvanda er að átta sig á því hverjir hagsmunir allra hluthafa í fyrirtæki eru, en ekki 

ákveðinna hluthafa. Ein helsta ástæða bankahruns felst einmitt í ákveðnu formi spillingar í 

gegnum umboðsvandann. Tekjur stjórnenda bankanna voru bundnar við afkomu fyrirtækisins 

og reyndu stjórnendur (kannski að sjálfsögðu) að hámarka tekjur sínar með því að hámarka 

afkomu síns fyrirtækis (Páll Hreinsson o.fl., 2010).  

Annar vinkill á umboðsvandanum er aðkoma endurskoðenda, þeir eru umboðsmenn eigenda 

annars vegar og samfélagsins hins vegar en gjarnan ráðnir og reknir af stjórnendum. 
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Endurskoðendur þurfa sem sagt að hafa stjórnendurna góða til að samið verði við sömu 

endurskoðendaskrifstofu að ári. Jafnframt er auðvelt að sjá hvernig umboðsvandi getur komið 

upp á milli eigenda og endurskoðenda ef við horfum á þann þátt endurskoðunar sem er í 

umboði samfélagsins. Þetta hefur verið tilefni vangaveltna um framtíð endurskoðenda-

hlutverksins. Þannig hefur verið stungið upp á því að fyrirtækjum verði úthlutað 

endurskoðendum eða að þeim verði gert erfitt um vik með að skipta um 

endurskoðendaskrifstofu til þess að takmarka vandann (Páll Hreinsson o.fl., 2010). Einnig áttu 

endurskoðendafyrirtæki erfitt með að vera ekki háð jafn gríðarlega sterkum aðilum á 

íslenskum markaði og stjórnendur bankanna voru. Í framhaldinu þarf að byggja upp kerfi sem 

tryggir sjálfstæði endurskoðenda gagnvart viðskiptavinum sínum og tryggir jafnframt opinbert 

aðhald og lagalega ábyrgð endurskoðenda (Páll Hreinsson o.fl., 2010). Lögfræðingar hafa að 

sama skapi komið að hönnun þeirrar staðsetningar og „strúktúr“ eigna, fyrirtækja og 

hagnaðar. Að einhverju leyti má eflaust kenna þeim um hvernig fór og hafa margir þeirra 

vitað upp á sig sökina þegar þeir voru að færa eignir til Tortola eyja. Það er þó varla hægt að 

bera þeirra hlutverk saman við hlutverk endurskoðendanna, sem hafa það eina meginhlutverk 

að sannreyna að ársskýrslan sé rétt og votta það fyrir almennum fjárfestum. 

 

2.9 Núguildandi kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja  

Nokkuð hefur þegar verið rætt á þátt kaupaukakerfa bankanna í hruninu og hvaða brestum þau 

ollu. Árið 2011 setti fjármálaeftirlitið nýjar relgur um kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja sem 

miða að því að draga úr áhættusækni stjórnenda þeirra. Þar segir að eiginleikar kaupaukakerfa 

fjármálastofnana eigi meða annars að vera að draga úr áhættusækni, vinna með 

langtímahagsmunum fyrirtækisins, stöðugleika fjármálakerfisins og vernda kröfuhafa og 

hluthafa. Reglurnar segja ennfremur til um að áthættustýring og regluvarsla skuli gera úttektir 

á kaupaukakerfinu hvor á sínu sviði og að Innri endurskoðun skuli annast reglubundna 

endurskoðun þeirra. (Fjármálaeftirlitið, 2011) 

Samkvæmt reglunum má kaupauki starfsmanns ekki vera hærri upphæð en 25% reglulegra 

launa hans en þetta er gert til að búa til jafnvægi á milli fastra launa og kaupaukans. Þessi 

ráðstöfun er talin draga úr áhættusækni. Annað skilyrði sem sett er í reglunum er að fresta 

skuli greiðslu að minnsta kosti 40% kaupaukans um að lágmarki 3 ár. Þetta má til dæmis gera 

með valrétti eða þvílíkri fjármálaafurð. Þessi regla er sett til að auka langtímahvata stjórnenda 
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á kostnað skammtímahvata en það samræmist betur markmiðum hlutafjáreigenda. 

(Fjármálaeftirlitið, 2011). 

2.10 Hrakval og freistnivandi 

Hrakval (e. adverse selection) er þegar að fyrirtæki tekur inn nýja viðskiptavini án þess að 

gera sér grein fyrir bakgrunni þeirra eða sérkennum vegna ófullnægjandi upplýsinga.  

Einstaklingurinn sem er að reyna komast í viðskipti við bankann veit af sínum brestum og 

greinir ekki frá þeim (Gústav Sigurðsson, o.fl., 2000, bls. 106-112). Dæmi um þetta má finna í  

kafla 4.1; þegar bankarnir fóru í útrás fóru þeir inn á gróna markaði erlendis en líkur eru á því 

að hrakval hafi ráðið nokkuð um samþykktir lánaumsækjenda. Markaðurinn var mettaður en 

nýju fyrirtækin á markaðnum gerðu minni kröfur um lánshæfi. (Páll Hreinsson o.fl., 2010). 

Skyldur markaðsbrestur er  freistnivanda (e. Moral Hazard). Freistnivandi verður þegar að 

einn aðili eða fyrirtæki er ábyrgur fyrir hagsmunum annars en hefur hvata til þess að setja sína 

eigin hagsmuni fyrst. Nokkuð hefur verið fjallað um þetta fram að þessum punkti án 

skilgreiningar. Dæmi er úr kafla 2.8 þar sem að stjórnendur bankanna fundu fyrir hvata til 

þess að taka mikla áhættu þar sem afleiðingar gjörða þeirra lentu ekki á stjórnendunum 

sjálfum.  

Annað dæmi má taka af Samskiptum bankanna og SÍ sem lánveitanda til þrautarvarnar. 

Seðlabanka Íslands skylt að viðhafa leiðir til að aðstoða viðskiptabanka í vanda. Þetta getur 

haft þau áhrif að fjármálafyrirtæki og bankar viðhafi meiri áhættusækni vitandi að þeim 

verður bjargað ef illa fer. (Páll Hreinsson o.fl., 2010). Þetta er dæmi um freistnivanda af hálfu 

bankanna gagnvart ríkinu. Hrakval má í samanburði lýsa með dæmi þar sem  áhættusækinn 

einstaklingur sækir til valda og er líklegri til þess að taka áhættu vegna þeirra verndar sem að 

starfið býður upp á. Dæmi af þessu var tekið í kafla 2.7 um Björgólf Guðmundsson 

stjórnaformann bankaráðs Landsbanka Íslands frá febrúar 2003 fram að falli bankans haustið 

2008 (Páll Hreinsson o.fl., 2010). Seðlabanki Íslands reynir að stemma stigu við hrakvali og 

freistnivanda með stjórntækjum sínum samanber kafla 2.4.2 til að mynda bindiskyldunni og 

stýrivöxtum. 
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Skýrsluhöfundar styðst við rannsóknarlíkan við úrvinnslu og uppbyggingu skýrslunnar. 

Líkanið má sjá á mynd 5 hér fyrir neðan.  

 

 

 

 

 

Mynd 5: Rannsóknarferlið: Sekeran, Uma. (2003). bls. 56  

Í byrjun var rannsóknarefnið valið en það var að greina hvort rangir hvatar beinast að 

viðskiptabönkunum til verðbólgumyndunar og jafnframt hvort þeir hafi bolmagn til að stuðla 

að verðbólgu. Kenningar er lúta að lausn vandamálsins koma úr hagfræði og fjármálafræðum 

sem og stjórnun. Rannsóknarspurning sú sem ritgerðinni er ætlað að svara er „Bera íslensku 

bankarnir hag af verðbólgu og hverjir njóta góðs af?“. 

Til þess að svara rannsóknarspurningu ritgerðarinnar þarf að greina hvata banka og stjórnenda 

þeirra til þess að skapa verðbólgu. Ljóst er að hvatar vegna jafn almenns fyrirbæris og 

verðbólgu verða aldrei metnir fullkomlega. Hvatar „banka“ geta greinst niður á hvata 

stjórnenda bankanna og hvata eigenda þeirra. Umboðsvandi skapast þegar hvatar stjórnenda 

og eigenda fara ekki saman. Litið verður til nýlegra reglna um kaupaukakerfi fjármálastofnana 

við mat á því að hve miklu leyti hvatar hópanna fara saman. Hvata má einnig greina niður í  

skammtíma- og langtímahvata, en algeng rót umboðsvanda felst í því að stjórnendur hafa 

meiri skammtímahvata en eigendur. Til að meta hvata verður notaður svokallaður 

verðtryggingarjöfnuður en það er mismunur verðtryggðra eigna og skulda bankanna. Þessi 

aðferð skapar beina tengingu á milli verðbólgu og hagnaðar bankanna. Aðferðin hefur þá 

kosti að næmi hagnaðar gagnvart verðbólgu er auðreiknað út frá aðgengilegum gögnum. 

Helsti galli aðferðarinnar er sá að ekki er fyrirfram ljóst að hve miklu leyti eigendur og 

stjórnendur bankanna líta til hagnaðar ársins sem hvata. Augljóst er þó að stjórnendur og 

hluthafar kjósa hærri hagnað yfir lægri að öðru jöfnu. Upplýsingar um næmi hagnaðar banka 
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gagnvart verðbólgu eða gögn til útreiknings þess verða sótt í ársreikninga eða áhættuskýrslur 

bankanna. 

Hvort bankar hafi hvata til verðbólgusköpunar skiptir einungis máli að því gefnu að bankar 

hafi einhverja möguleika til að stýra verðbólgu. Því verður bolmagn íslensku bankanna til að 

hafa áhrif á verðbólgu metið. Líklegasta leiðin fyrir banka til að hafa áhrif á verðbólgu er í 

gegn um peningamagn, en bankar geta stýrt peningamagni í umferð með því að auka útlán sín. 

Aukning peningamagns í umferð er nokkuð hátt margfeldi útlánaaukningarinnar, en hve stór 

margfaldarinn, svokallaður peningamargfaldari er er háð bindiskyldu Seðlabanka Íslands og 

að hversu miklu leyti fólk heldur eftir lausafé af hinu nýja útláni. Þrátt fyrir að upplýsingar um 

bindiskyldu liggi fyrir er erfiðara að meta að hve miklu leyti fólk heldur eftir lausafé af nýjum 

útlánum banka. Peningamargfaldarinn verður því metinn með því að skoða hlutfall 

peningamagns af grunnfé Seðlabankans en það ætti að gefa gott mat á margfaldarann. 

Bankar geta ekki lánað endalaust út, en þar ráða ferðinni eftirspurn eftir lánsfé, eigið fé, 

lagarammi og fleira. Takmörk banka á útlánaaukningu eru ekki auðmetin en til þess að nálgast 

mögulegt umfang þessara stærða verður litið til CAR hlutfalls, nokkurskonar eiginfjárhlutfalls 

banka sem lögbundið er með Basel II reglugerðinni. Líkan um mögulega útlánaaukningu er 

leitt út út frá varfærnum forsendum. Helstu gefnar forsendur líkansins eru takmarkaðir 

möguleikar banka til þess að lækka CAR hlutfall sitt, og að ný útlán séu í raun hrakval banka 

vegna aukins framboðs lánsfjár frá fyrra jafnvægi. Upplýsingar um stærð efnahags, CAR 

hlutfall, áhættuvarðar eignir og eigið fé eru fengið úr ársreikningum bankanna. Upplýsingar 

um peningamagn eru fengnar frá Seðlabanka Íslands. 
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4.1 Gerðir og umfang útlána 

Stærsti eignarhluti innlánsstofnana eru útlán (Tryggvi Pálsson o.fl., 2011, bls. 16). Í lok mars 

2012 nam bókfært virði útlána hjá innlánsstofnunum 1.870 milljarða króna og er það 4,5% 

aukning frá árslokum 2010 (Sigríður Benediktsdóttir o.fl., 2012, bls. 19). Aftur á móti í lok 

október síðasta árs nam bókfært virði útlána hjá innlánsstofnunum um 1.700 milljarða króna 

sem var 2% lækkun frá árslokum 2010 (Tryggvi Pálsson o.fl., 2011, bls. 16), (Sigríður 

Benediktsdóttir o.fl., 2012, bls. 19). Áhættugrunnur viðskiptabankanna vegna útlánahættu í 

árslok 2011 var um 1.800 milljarðar króna og hækkaði um 7% á milli ára (Sigríður 

Benediktsdóttir o.fl., 2012, bls. 18). Megin útskýring á aukningu í útlánaviðskiptum er 

yfirtaka Arion banka á fasteignaveðlánasafni Kaupþings hf., annars hefði útlánssafn 

innlánsstofnana lækkað um 2%. Frá árslokum 2010 til mars 2012 jukust óverðtryggð lán um 

50%, verðtryggð lán um 30% og yfirdráttarlán um 4%, aftur á móti drógust gengisbundin lán 

saman um 50% í samræmi við dóma Hæstaréttar (um ólögmæti á lánum sem eru 

gengisbundin og samanber lögum nr. 151/2010), (Sigríður Benediktsdóttir o.fl., 2012, bls. 19) 

Um aldamótin var heildarstærð efnahagsreikninga stóru viðskiptabankanna ásamt Kaupþingi 

sem starfaði þá 109% af vergri landsframleiðslu eða 774 milljarða króna og var því stærð 

bankakerfisins mjög í samræmi við stærð innlends efnahags. Eftir að bankarnir voru 

einkavæddir og fengu auðveldari aðgengi að lánsfé á erlendri grundu stækkuðu bankarnir 

ógurlega bæði að utan og innan. Til að mynda var heildarstærð efnahagsreikninga 

viðskiptabankanna 873% af vergri landsframleiðslu eða um 11.354 milljarða króna árið 2007 

sem var níföld þjóðarframleiðsla. Innri vöxtur bankanna felst í stórum dráttum á því að 

starfsemi eykst með því að bankarnir lána meira út og auka þannig við útlánasafnið hjá sér. 

Ytri vöxtur bankanna felst í því að kaupa þroskað eignasafn sem er yfirleitt í formi annarra 

félaga eða banka. Þannig getur áhættan við ytri vöxt falist í því að of hátt verð er greitt fyrir 

fjárfestingar. Aftur á móti við hraðan innvöxt getur verið sú áhætta að óvarlega er lánað sem 

getur gert það að verkum að gæði lánasafnsins fer versnandi (Páll Hreinsson o.fl., 2010). 

Hægt er að segja að vöxtur bankanna hafi verið nokkuð jafn og mikill frá árinu 2003 en síðan 

byrjaði að hægjast á honum í smá tíma eða til ársins 2007 en þá varð útlánsvöxtur aftur mjög 

mikill (Páll Hreinsson o.fl., 2010).  



 

 34 

Vægi rekstrafyrirtækja minnkaði í lánasöfnum bankanna eftir aldamótin og vægi 

fjárfestingabankastarfssemi efldist eftir því sem á leið. Árið 2004 hófst mikil samkeppni á 

milli bankanna um að lána einstaklingum til íbúðarkaupa. Aftur á móti jukust lán til 

eignarhaldsfélaga og erlendra félaga jafnt og þétt, voru þessi lán orðin meiri en helmingur 

allra útlána árið 2007 (Páll Hreinsson o.fl., 2010). Lán sem að sum eignarhaldsfélögin fengu 

voru tryggð með verðbréfum í eignum þeirra, en eðli slíkra fyrirtækja er að virði rekstrarins er 

minni en framleiðslufyrirtækja, enda felur bókfært virði eigna þess þegar í sér virði rekstrar 

þeirra félaga sem mynda eignasafn þess. Útrás bankanna inn á erlenda markaði þó einkum í 

Lúxemborg og Bretlandi var falin í aukningu á útlánum. Við útrás bankanna fóru þeir inn á 

gróna markaði erlendis og er líkur á því að lánumsækjendur hafi verið hrakval (e. adverse 

selection) sem höfðu fengið neitun áður á markaðnum en urðu nýju viðskiptavinir íslensku 

bankanna (Páll Hreinsson o.fl., 2010). 

Viðskiptabankarnir voru allir með mjög jákvæðan gjaldeyrisjöfnuð (jákvæður 

gjaldeyrisjöfnuður er þegar erlendar skuldir bankanna eru minni en erlendar eigur þeirra) til 

þess að verja eigið fé sitt fyrir falli á íslensku krónunni en með í gjaldeyrisjöfnuðinum töldust 

lán til íslenskra viðskiptavina í erlendum gjaldmiðli. Lán í erlendum gjaldmiðli jókst frá 

árslokum 2005-2007 og þá sérstaklega hjá einstaklingum árið 2006 fram að bankahruni. Þessi 

mikla aukning sem var í erlendum lánum heimila óx úr 8% árið 2004 upp í 11% eða 61 

milljarð íslenskra króna í árið 2006. Síðan í lok september 2008 voru erlend lán heimilanna 

kominn upp í 29% eða 232 milljarða íslenskra króna. Jafngreiðslulán er almennt 

endurgreiðslufyrirkomulag lána en þá er reglulega til dæmis árlega eða mánaðarlega greidd 

upphæð sem helst sú sama á öllum gjalddögum lánsins. Hluti greiðslunnar fer í að borga 

vaxtagjöld en það sem eftir stendur fer í að borga niður höfuðstól lánsins, þannig minnkar 

lánið með tímanum. Húsnæðislán eru oftast með þessu fyrirkomulagi og á Íslandi hafa þessar 

greiðslur verið verðtryggðar. Verðbótum er bætt ofan á höfuðstól þannig að ekki er víst að 

nafnupphæð lánsins lækki með hverri greiðslu. Annað almennt endurgreiðslufyrirkomulag eru 

jafnar afborganir en þá er föst upphæð borguð af höfuðstól og þeir vextir sem bætast þar ofan 

á. Það lánafyrirkomulag sem jókst hvað meðst hlutfallslega voru eingreiðslulán (kúlulán) þar 

sem að höfuðstólinn var allur greiddur á lokagjalddaga en vextir voru yfirleitt greiddir 

reglulega á lánstímanum. (Páll Hreinsson o.fl., 2010) Einnig var hátt hlutfall útlána á þessu 

tíma til eigenda bankanna. Verð á íslenskum hlutabréfum hafði meira en fjórfaldast á þessum 

tíma og raungengi íslensku krónunnar var hátt. Þannig má sjá að mikil fylgni var á ýmsum 
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þáttum til að mynda á milli gengis íslensku krónunnar, íslenskra hlutabréfa og vaxtar útlána 

erlendis (Páll Hreinsson o.fl., 2010). 

Í dag er ástandið ennþá viðkvæmt en áhættuþættirnir um þessar mundir tengjast alþjóðlegu 

efnahagsástandi, gæði lánasafna, losun fjármagnshafta, uppgjöri föllnu bankanna, 

endurfjármögnun erlendra skulda, hugsanlegum áhrifum stjórnmálaákvarðana hvað varðar 

fjármálafyrirtækin og lagaóvissu. Einnig ríkir enn nokkur óvissa um endurskipulagningu 

bankanna og gæði á útlánasöfunum þeirra (Sigríður Benediktsdóttir o.fl., 2012, bls. 3). 

 

4.2 Innlán. 

Óbundin innlán eru aðalhluti fjármögnunar viðskiptabankanna og við lok ársins 2011 voru 

innlán um 59% af heildarfjármögnun þeirra sem hafði lítið sem ekkert breyst síðan árið 2009 

(Sigríður Benediktsdóttir o.fl., 2012, bls. 39). Einnig námu innlán banka um 1.579 milljarða 

króna í mars 2011 eða um 78% af útlánum (Sigríður Benediktsdóttir o.fl., 2012, bls. 51).  

Hluti af þeirri gagnrýni sem kom fram á íslenskt bankakerfi í aðdraganda hrunsins sneri að 

lágu hlutfalli innlána í samanburði við útlán og  fjármögnun bankanna. Frá árinu 1998 

minnkaði fjármögnun innlána úr 45% í 22% árið 2004. Megin ástæða þessa var ekki 

samdráttur á innlánum heldur ólífrænn vöxtur bankanna í gegnum skuldabréfaútgáfu vegna 

opnunar á evrópskum skuldabréfamarkaði (Páll Hreinsson o.fl., 2010).  

Innlán sem hlutfall af útlánum minnkaði allverulega í ársbyrjun 2006 og greindu 

matsfyrirtæki frá þessum áhyggjum sínum af íslensku efnahagslífi. Matsfyrirtækin greindu frá 

því að íslensku viðskiptabankarnir fjármögnuðu sig af of litlu leyti með innlánum samanborið 

við sambærilega banka erlendis og var hlutfall innlána ef útlánum talið lágt í samanburði. 

Árið 2006 voru innlán nokkuð eðlilegt hlutfall af útlánum hjá Landsbankanum eða um 45% 

en hinsvegar var hlutfallið um 30% hjá Kaupþing og einungis um 25% hjá Glitni (Páll 

Hreinsson o.fl., 2010). Matsfyrirtæki/greiningaraðilar  töldu það óvíst hvort að svona greiður 

aðgangur að skuldabréfmörkuðum yrði viðvarandi til lengri tíma. (Páll Hreinsson o.fl., 2010) 

Til þess að minnka áhyggjur greiningaraðila ákváðu bankarnir að tryggja innlánsgrunn sinn 

með því að bjóða í erlendum útbúum sínum innlán sem fást með samningum fyrir milligöngu 

miðlara eða svokölluð heildsöluinnlán. Landsbankinn var forystusauðurinn, fyrst með söfnun 

heildsölulána en það eru lán eða fjármunir sem opinberar stofnanir, fyrirtæki/félagasamtök 
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eða fjársterkir aðilar velja til þess að geyma í ákveðinn tíma með fyrirfram umsaminni 

ávöxtun. Síðan með innlánsreikningum sem voru hannaðir fyrir einstaklinga það er 

svokölluðu smásöluinnláni (Sigríður Benediktsdóttir o.fl., 2012). 

Þegar aðgengi íslenskra fjármálastofnana að alþjóðlegum skuldabréfamörkuðunum lokaðist 

að mestu árið 2007 varð þáttur innlánsreikninga enn mikilvægari í fjármögnun bankanna. 

Heildarfjárhæð innlána náði hámarki haustið 2007 og var þá um 38 milljónir evra (Páll 

Hreinsson o.fl., 2010). Innlán bankanna árið 2012 er í sögulegu hámarki af vergri 

landsframleiðslu (VLF), það er að segja ef undanskilin eru árin 2006 til 2008 þegar mikil 

innlánsjöfnun varð á erlendum mörkuðum (Sigríður Benediktsdóttir o.fl., 2012, bls. 39). 

 

4.3 Fjármögnun með skuldabréfaútgáfu. 

Skuldabréfaútgáfa í kauphöll er mikilvægur þáttur í fjármögnun stærri banka og stærstu 

fyrirtækjanna. Ætli fyrirtæki af þessari stærð að fjármagna veglegan hluta skulda sinna munu 

slíkir samningar verða það stórir að veruleg áhætta er fyrir lánveitandann. Undir þessum 

kringumstæðum er auðveldara að nota fjármálagjörning sem gefur fjárfestum kost á að dreifa 

(e. diversify) áhættunni með safni bréfa. Markaðsskuldabréf eru þá gefin út í kauphöll og 

gefst fjárfestum kostur á að kaupa lítinn hluta heildarskuldabréfaútboðsins. Með þessu getur 

lántakinn lækkað dreifanlegt (e. diversifiable) áhættuálag4 sitt og þar með fjármögnunar-

kostnað (Sjóður, (e.d.)). Efnahagsreikningur viðskiptabankanna þriggja rúmlega sjöfaldist á 

tæpum fjórum árum eða frá ársbyrjun 2004 til ársloka 2007, rúmlega fjórföldun á 

efnahagsreikning er hægt að rekja beint til aukinnar skuldabréfaútgáfu á erlendum mörkuðum 

og þriðjung til yfirtöku annarra fyrirtækja á þessum árum (Páll Hreinsson o.fl., 2010). Það er 

því ljóst að opnun evrópskra skuldabréfamarkaða fyrir íslensku bankanna í kringum aldamótin 

átti mjög veglegan þátt í ofrisi bankakerfisins í aðdraganda hrunsins (Páll Hreinsson o.fl., 

2010).  

Árið 2011 var velta skuldabréfa í Nasdaq OMX-kauphöllinni á Íslandi 2.602 milljarðar króna 

miðað við 2.839 milljarða króna árið á undan. Að meðaltali var veltan á skuldabréfum árið 

2010, 217 milljarðar á mánuði sem er svipað og fyrir bankahrunið árið 2007 en þá var veltan 

að jafnaði 200 milljarðar á mánuði. Hægt er að rekja 99% af veltunni til skuldabréfa sem 

                                                 
4 Dreifanlegt áhættuálag (e. diverisfiable risk (-premium)) er það álag ávöxtunarkröfu sem hægt er að útiloka 

með því að nýta ófullkomna fylgni hlutabréfa. Þetta hugtak er grunnhugtak þeirra fræða sem á ensku kallast 

modern portfolio theory. Brealy Mayers 189-199 



 

 37 

ríkissjóður og íbúðalánasjóður gáfu út. Á síðasta ári var velta skuldabréfa frá 

fjármálafyrirtækjum sem og öðrum fyrirtækjum einungis 6,4 milljarðar (Sigríður 

Benediktsdóttir o.fl., 2012, bls. 12-13). 

 

4.4 Aðrar skuldir 

Aðrar skuldir bankanna en innlán og markaðsskuldabréf koma í nokkuð mörgum og 

mismunandi formum. Má þar nefna veltuskuldir við aðrar fjármálastofnanir, afleiðusamninga, 

skuldir við Seðlabanka Íslands og skattskuldir.  

 

4.5 Vertryggingarjöfnuður bankanna 

Verðtryggingarjöfnuður er hugtak yfir jafnvægi verðtryggðra eigna og skulda í ársreikningi 

fjármálastofnunar. Þegar verðtryggðar eignir banka eru meiri en verðtryggðar skuldir hans þá 

er verðtryggingarjöfnuður sagður jákvæður en ef verðtryggðar eignir eru hærri en 

verðtryggðar skuldir þá verður jöfnuðurinn neikvæður. Þegar verðtryggingarjöfnuður er 

jákvæður mun fjármálstofnunin hagnast á verðbólgu (Hagsjá, Hagfræðideild Landsbankans, 

2012). Verðtryggingarjöfnuður er því beint samband á milli gerða eigna og skulda og 

bókhaldslegs hagnaðar bankans. Í hagfræðilegu ljósi er þó rétt að líta til fleiri þátta en beinna 

bókhaldsstærða. Svo dæmi sé tekið að ef banki rýrir hag lántakenda sinna gætu afskriftir 

aukist með auknum gjaldþrotum. Annað mikilvægt atriði sem fjallað var um í kafla 2.6. er að 

einstaklingar sem taka ákvarðanir fyrir fyrirtækin gætu haft hvata sem eru ólíkir hvata eigenda 

bankanna. Þessir þættir eru þó þeim vandkvæðum búnir að töluleg greining þessara þátta er 

erfið. Tilgangur útreikninga þessa kafla verður því að varpa ljósi á beina tengingu verðbólgu 

við hagnað bankanna. 

Verðtryggðar skuldir Landsbankans námu rúmum 98 milljörðum í árslok 2011 eða um 8,6% 

efnahags bankans, er þar nær eingöngu um að ræða verðtryggð innlán (Landsbankinn, 2011, 

bls. 196). Aftur á móti efldust verðtryggðar eignir Landsbankans um 228 milljörðum, nam 

verðtryggingarjöfnuðurinn því  um 129 milljörðum íslenskra króna í árslok 2011 

(Landsbankinn, 2011, bls. 196). Hjá Arion banka eru verðtryggðar skuldir þó nokkuð hærri 

eða 218,5 milljarðar króna og er verðtryggingarjöfnuðurinn jákvæður um 18 milljarða. 

Samsetning verðtryggðra skulda Arion banka er nokkuð önnur en þar nema innistæður 
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einungis um 40% heildar- verðtryggðra skulda bankans. (Arion banki, 2011, bls. 138). 

Íslandsbanki gefur ekki kost á greiningu skulda í verðtryggðar og óverðtryggðar í ársreikningi 

sínum en verðtryggingarjöfnuður Íslandsbanka var jákvæður um 22,2 milljarða íslenskra 

króna (Íslandsbanki, 2012, bls. 40). 

Samanburð á verðtryggðum eignum og skuldum, ásamt verðtryggingarjöfnuði bankanna má 

sjá í töflu X: 

Milljarðar ISK Verðtryggðar 

eignir 

Verðtryggðar 

skuldir 

Mismunur Hagnaðaraukning 

vegna 1% hærri 

verðbólgu 

Landsbankinn 228 98 130 1,298 

Arion banki 231 219 12 0,122 

Íslandsbanki - - 22 0,222 

Tafla 1: Verðtryggingarjöfnuður bankanna, samanburður á verðtryggðum eignum og skuldum 

Nokkur munur er á bönkunum þegar litið er til næmi efnahags og rekstrar gagnvart verðbólgu. 

Landsbankinn kemur verst út hvað þetta varðar en hann i) ber mesta tapáhættu ef verðbólga 

minnkar, ii) hefur stærsta fjárhagslega hvatann af verðbólgumyndun. Þessi tvö atriði eru þó 

sitthvor hliðin á sama teningnum en hjálplegt getur verið að líta til beggja atriða við skoðun á 

umfangi vandans. Til að setja hvatann sem af þessu hlýst í samanburð við hagnað 

Landsbankans þyrfti verðbólga þó að lækka um óraunhæf 13% áður en núllpunkti hagnaðar er 

náð en hagnaður bankans var tæpir 17 milljarðar á árinu 2011 (Landsbankinn , 2011, bls. 9).  

Fyrir Arion banka þyrfti verðbólga að minnka um rúm 15% (Arion banki, 2011, bls. 76) en 

Íslandsbanki telst hafa minnsta hvatann þegar litið er hlutfallslegs hagnaðar en þar þyrfti 

verðbólga að lækka um óraunhæf 50% til að núllpunkti hagnaðar væri náð (Íslandsbanki, 

2011, bls. 2). 

Mynd 6 sýnir hvernig hagnaður bankanna þriggja breyttist hlutfallslega með aukinni eða 

minni verðbólgu 
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Mynd 6: Næmi hagnaðar gagnvart verðbólgu /hlutfallslegt)    

Næmi hagnaðar gagnvart breytingum í verðbólgu í milljónum króna er sýnt á mynd 7. Eins og 

áður hefur verið sýnt kemur Landsbankinn verst út með 1,3 milljarða króna næmi gagnvart 

eins prósentustigs breytingu í verðbólgu. Hinir bankarnir eru töluvert betur varðir gagnvart 

breytingum í verðbólgu – og hafa að sama skapi töluvert minni hvata til verðbólgusköpunar. 

Næmi Arion banka gagnvart einnar prósentustigs hækkunar á verðbólgu eru 122 milljónir 

króna en hagnaður Íslandsbanka yxi um 222 milljónir með 1% hækkun verðbólgu.  
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Mynd 7: Næmi hagnaðar gagnvart verðbólgu    

Ljóst er að bankarnir eru í nokkuð misjafnri stöðu þegar kemur að hvata þeirra til 

verðbólgumyndunar. Skýrsluhöfundur telur hvata Landsbankans verulegan en hinna tveggja 

bankanna hófsaman. Forsendur þessarar skoðunar eru þær að þrátt fyrir mestan hagnað 

bankanna þriggja hefur Landsbankinn þrátt fyrir allt hlutfallslega hæsta hvatann5 ásamt því að 

hafa langhæsta hvatann í krónum talið. 

                                                 
5 Þegar litið er til hagnaðar bankans 

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

-2,50% -1,50% -0,50% 0,50% 1,50% 2,50%

H
ag

n
að

u
r 

e
yk

st
 u

m
 m

kr
.

Verðbólga eykst um

Næmi hagnaðar gagnvart verðbólgu 
mkr.

Íslandsbanki Arion banki Landsbankinn



 

 41 

Í kafla 2.2 voru færð voru rök fyrir því að vöxtur í framboði peninga sé helsta orsök 

verðbólgu. Nefndir voru tveir stærstu áhrifaþættir í framboði peninga, framboð Seðlabankans 

á grunnfé sínu og því auka peningamagni sem einkabankar búa til í gegn um útlán sín. Í kafla 

4.5 var síðan farið yfir næmi hagnaðar banka gagnvart verðlagsbreytingum. 

Svigrúm bankanna til að auka við útlán sín byggir að miklu leyti á núverandi stöðu þeirra í 

samanburði við nokkrar lykilkennitölur sem eru annars vegar lögbundnar og hafa hins vegar 

áhrif á fjármögnunarkostnað bankanna. Umfang ritgerðar þessarar til þess að fullkomlega 

meta möguleika bankanna til útlánaaukningar er takmarkað en einfalt líkan verður notað til að 

nálga þessa möguleika. Í líkaninu verður gert ráð fyrir að hömlur bankanna til að auka við 

útlán sín byggi á svokölluðu CAR hlutfalli en það er nokkurskonar umbreytt eiginfjárhlutfall 

fyrir banka sem lögbundið er með BASEL II regluverkinu (Chong, Yen Yee , 2004, bls. 144). 

Stærri bönkum er frjálst að reikna búa til sitt eigið líkan til að meta eiginfjárþörf sína, en til 

einföldunar verður hér notast við viðmiðunar- CAR hlutfall fyrir minni banka sem er 8% 

(Chong, Yen Yee , 2004, bls. 144). Þrátt fyrir þetta lögbundna hlutfall virðast bankar almennt 

ekki sjá sér hag í að vera mjög nærri þessum mörkum en meðal CAR hlutfall banka þeirra 

landa sem hafa skilað upplýsingum fyrir árið 2009 var um 16% (OECD. Stat Extracts, (e.d.)). 

Í mynd 8 eru CAR hlutföll bankanna 2011 borin saman við CAR hlutföll banka þessara landa 

frá 2009. 

 

Mynd 8: CAR hlutfall bankanna.    
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Eins og sjá má á myndinni er ekki venjan fyrir banka að fara með eiginfjárhlutfall sitt niður að 

hinum lögbundnu 8% mörkum. Líkur má leiða að því að bankar velji gírun sína að miklu leyti 

með tilliti til fjármögnunarkostnaðar. Eigið fé er dýrt enda gera fjárfestar hærri kröfu á slíka 

áhættufjárfestingu en lánsfé. Eftir því sem Eiginfjárhlutfall lækkar eykst hins vegar áhætta 

lánsfjár og fjármagnskostnaður vegna þess verður dýrari (Brealey, R. A., Myers, S. C. og 

Allen, F., 2008, bls. 503-506). Hvert besta hlutfall fjármögnunar er utan sviðs þessarar 

ritgerðar og sú forsenda sett að veruleg neikvæð áhrif verði ef banki lækkar eiginfjárhlutfall 

sitt niður fyrir hófleg mörk. Í þessari greiningu er gert ráð fyrir að bankar geti farið niður í 

meðaltalsávöxtun þá sem sýnd er á mynd 8, eða 16%. 

CAR hlutfall er reiknað með eftirfarandi formúlu (Investopedia, (e.d.)): 

𝐶𝐴𝑅 =
𝐸𝑖𝑔𝑖ð 𝑓é (𝑇𝑖𝑒𝑟 1 𝑜𝑔 2)

𝐸𝑖𝑔𝑛𝑖𝑟 (𝑉𝑎𝑅 áℎæ𝑡𝑡𝑢𝑣𝑒𝑔𝑛𝑎𝑟)
 

Þegar banki lánar út pening lækkar upphæð lausafjár í efnahagsreikningi hans en 

skuldabréfaeign hans hækkar um sömu krónutölu. Í fljótu bragði er ekki augljóst hvenrig þetta 

kemur niður á eiginfjárhlutfalli bankans, en þegar kemur að CAR hlutfalli bankanna eru ekki 

allar eignir jafnar. Sem dæmi má taka að skuldabréf sem er að fullu tryggt með veði í 

íbúðarhúsnæði vegur 35% nafnverðs síns í áhættuvegnum eiginfjárgrunni bankans (BANK 

FOR INERNATIONAL SETTELMENTS, (e.d.), bls. 24)samkvæmt núgildiandi Basel II 

reglugerð.6 Eftirfarandi útreikningar eru varfærnir og gera ráð fyrir nokkuð vel mettuðum 

lánamarkaði áður en bankar ákveða að auka útlán. Því er miðað við að viðbótarútlán feli í sér 

nokkuð hrakval, og áhættuvegin skuldabréfaeign vegna þeirra yrði mjög lág. Er því gert ráð 

fyrir því að nýtt útlán rýri eigið fé bankans beint í CAR útreikningum. 

Til útskýringar má sjá hvernig svigrúm Landsbankans til útlánaaukningar og þar með 

aukningar á peningamagni er leidd út í líkaninu: 

𝐶𝐴𝑅 =
𝐸𝑖𝑔𝑖ð 𝑓é (𝑇𝑖𝑒𝑟 1 𝑜𝑔 2)

𝐸𝑖𝑔𝑛𝑖𝑟 (𝑉𝑎𝑅 áℎæ𝑡𝑡𝑢𝑣𝑒𝑔𝑛𝑎𝑟)
 

Áhættuvarinn eiginfjárgrunnur Landsbankans er 192.029 milljónir í árslok 2011 og 

áhættuvegnar eignir sama ár 898.459 milljónir (Landsbankinn, 2011). 

                                                 
6 Aðferðin byggist á svokölluðu Value at Risk eða VaR 



 

 43 

𝐶𝐴𝑅 ℎ𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 =
192.029

898.459
= 21,4% 

Lágmarks CAR hlutfall miðað við forsendur ritgerðarinnar var ákveðið 16% svo bankinn 

hefur 5,4% svigrúm til aukinna útlána. Í kafla 2.1 var útskýrt hvernig peningamargfaldari 

brotaforðakerfisins eykur peningamagn í umferð töluvert umfram upphæð hins nýja útláns. 

Jafna peningamargfaldarans er eins og áður segir 
1

𝑅
 þar sem R er bindiskylda ákveðin af 

Seðlabankanum en gerir sú jafna ekki ráð fyrir leka vegna lausafjár sem fólk heldur. Því er 

raunverulegur margfaldari metinn sem 
𝑀3

𝑀0
. Eins og sýnt var í kafla 2.3 flöktir 

peningamargfaldarinn nokkuð og verður því notast við meðaltals peningamargfaldarann frá 

síðustu breytingu bindiskyldunnar eða 17,8.  

Miðað við ofangreindar forsendur; peningamargfaldarann 17,8 , 16% lágmarks CAR hlutfall 

og að peningamargfaldarinn haldi getur bankinn því aukið peningamagn í umferð um: 

∆𝑀 = 5,4% ∗ 192.029 ∗ 17,8 ≈ 184,6 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑗𝑎𝑟ð𝑎 

Tafla 2 hefur að geyma útreikning á möguleikum stóru viðskiptabankana þriggja á því að 

auka peningamagn að gefnum ofangreindum forsendum: 

Milljónir króna Arion banki Landsbankinn Íslandsbanki 

Eiginfjárgrunnur (Tier 1 + Tier 2) 141.174 192.029 142.234 

Áhættuvarinn eignagrunnur 664.956 898.459 534.431 

CAR hlutfall 21,2% 21,4% 26,6% 

Möguleikar á að auka 

peningamagn 131.439 183.661 268.724 
Tafla 2: útreikningar á möguleikum viðskiptabankanna á að auka peningamagn miðað við forsendur  

Samkvæmt magnkenningu peninga (e. quantity theory of money) breytist verðlag nokkurn 

veginn hlutfallslega eins og breytingar á peningamagni (Mankiw, 2008, bls. 616-617). 

Peningamagn M3 í umferð í árslok 2011 voru 1.552 milljarðar. Ef sú upphæð er sett í 

samhengi við möguleika bankanna til að auka peningamagn í töflu 2, má leiða út töflu 3. 

 
Arion banki Landsbankinn Íslandsbanki 

Möguleikar á að mögulegu viðbótar 

peningamagni sem hlutfall af 

heildarpeningamagni M3 8,47% 11,83% 17,31% 
Tafla 3: Heildarpeningamagn M3, viðskiptabankanna þriggja. 
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Ef magnkenning peninga heldur þá jafngildir hlutfallsleg breyting á peningamagni 

hlutfallslegri breytingu í verðlagi. Má þá lesa tölurnar úr töflu 3 þannig að þær séu möguleikar 

hvers banka á verðbólgumyndun. Þrátt fyrir að útreikningar þessir feli í sér fjölmargar gefnar 

forsendur ætti hann þó að sýna að stóru bankarnir þrír hafa vissulega möguleika á að hreyfa 

verðbólgu. 

Tilgangur ritgerðar þessar hefur verið að greina hvort og í hvaða umfangi bankarnir hafa 

hvata og bolmagn til að stuðla að verðbólgu. Geta banka til að skapa verðbólgu er háð því að 

hve miklu leiti þeir geta aukið peningamagn í umferð, en það er aftur háð því hve mikið þeir 

geta aukið umsvif sín á lánamarkaði. Hagnaður eða tap banka af verðbólgumyndun byggist á 

nokkrum þáttum, en þyngst vegur hversu næm eigna- og skuldahlið efnahagsreiknings 

bankanna er gagnvart verðbólgu, en jafnvægi verðtryggðra eigna og skulda hefur verið nefnt 

verðtryggingaröfnuður. 

Íslensku viðskiptabankarnir þrír eiga allir verðtryggðar eignir umfram verðtryggðar skuldir en 

slíkt veldur beinum hagnaðarauka bankanna af verðbólgu. Þetta er slæmt þar sem þetta gefur 

bönkunum og stjórnendum þeirra hvata til að beita bönkunum í aðgerðir sem auka verðbólgu. 

Þetta má orða á gagnstæðan máta með því að segja að bankarnir hafa í hið minnsta ekki 

hagnaðarvon til skamms tíma af því að minnka verðbólgu. 

Skammtímaáhrif verðbólgu á hagnað bankanna er jákvæður. Það er að ef verðbólga eykst þá 

vex hagnaður bankanna til skamms tíma. Þrátt fyrir þetta er ljóst að ef bankarnir beita sér í of 

miklu mæli til að auka hagnað sinn með verðbólgumyndun er líklegt að einhverjir 

kostnaðarliðir þeirra myndu vaxa á sama tíma. Sem dæmi um þetta má nefna að ef bankarnir 

ykju umsvif sín þá er ekki ólíklegt að fjármögnunarkostnaður þeirra myndi hækka, aukin útlán 

þýddu lægra eiginfjárhlutfall (CAR) og þar með minnkað bolmagn bankans til að standa skil á 

skuldbindingum sínum. Annar kostnaðarþáttur banka við að ráðast í aðgerðir til að auka 

verðbólgu með beinum hætti er að með því myndi bankinn rýra hag lántaka sinna og auka þar 

með vanskil og gjaldþrot skuldara. Þegar hagnaðarauki bankanna af verðbólgu var skoðaður 

kemur Landsbankinn áberandi verst út en næmi hagnaðar Landsbankans er mikið gagnvart 

verðbólgu. Hvati hinna tveggja bankanna til verðbólgumyndunar er töluvert minna en þeir 

virðast hafa gert ráðstafanir til að takmarka næmi sitt gagnvart verðbólgu. Vaxi verðbólga um 
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1% ykist hagnaður Landsbankans um tæpa 1,3 milljarða á meðan hagnaður Arion banka ykist 

um 122 milljónir og hagnaður Íslandsbanka ykist um 222 milljónir. 

Bolmagn bankanna til að skapa verðbólgu byggist á því hve mikið þeir geta aukið 

peningamagn í umferð. Bankar geta aukið peningamagn með því að lána meira út, en við það 

vex peningamang töluvert meira en um þá upphæð sem lánuð er. Peningamargfaldarinn á 

Íslandi, mældur sem meðaltal 
𝑀3

𝑀0
 frá lækkun bindiskyldu niður í 2% í árslok 2003 er um 17,8. 

Þetta þýðir að þegar banki lánar eina krónu vex peningamagn um 17,8 kr.  

Ef banki kysi að auka útlán sín kæmi það niður á fjármögnunarkostnaði hans þar sem meiri 

útlán þýddu veikari stöðu bankans gagnvart lánveitendum hans. Líklegt verður að telja að 

bankar hámarki hag sinn þegar kemur að skuldsetningu sinni. Þetta þýðir að bankinn þarf að 

meta tekjuauka sinn af því að lána hærri fjárhæðir út á móti útgjöldum sínum vegna hærri 

fjármögnunarkostnaðar. 

Miðað við reiknað bolmagn bankanna þriggja til aukningar útlána gætu bankarnir hækkað 

verðbólgu umtalsvert. Að gefnum forsendum útreikninga ritgerðarinnar gæti Landsbankinn 

aukið verðbólgu um 11,8%, Íslandsbanki um 17,31% og Arion banki um 8,47%. Þrátt fyrir að 

útreikningarnir byggi á ýmsum gefnum forsendum verður ekki annað séð en að bolmagn 

bankanna til verðbólgumyndunnar sé verulegt. 

Bönkum er stjórnað af einstaklingum sem sjálfir hafa fjárhagslega hvata. Þessir hvatar voru 

ekki bundnir í reglur þar til fyrir skemmstu þegar reglur fjármálaeftirlitsins nr. 700/2011 

kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja voru innleiddar árið 2011. Fyrir þann tíma höfðu 

fjármálastofnanir frjálsar hendur með uppbyggingu kaupaukakerfis æðstu stjórnenda en þeir 

byggðu oft á skammtímamarkmiðum. Hagnaður er dæmi um auðmælanlegt 

skammtímamarkmið fyrirtækis en útreikningar þessarar ritgerðar hafa stuðst við hagnað sem 

hvatavaka stjórnenda bankanna. Endanlegt markmið eigenda fyrirtækjanna er að auka virði 

fyrirtækisins (Brealey, R. A., Myers, S. C. og Allen, F., 2008, bls. 13) en það er ekki 

auðreiknuð stærð. Þá hefur núverandi hlutabréfavreð oft verið notað til að mæla virði 

fyrirtækisins, en eins og hagnaður þá er það skammtímastærð sem býður heim hættu á 

umboðsvanda. Reglur fjármálaeftirlitsins frá 30. júní 2011 eru settir með þau tvö markmið að 

minnka áhættusækni og samtvinna hvatann við hvata eigenda fyrirtækisins. Í reglunum er 

upphæð leyfðs kaupauka verulega takmörkuð og hlutfall „frestaðs“ kaupauka eða 
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kaupréttarsamninga lögfest. Hið síðarnefnda eykur hlutfall langtímastærða á móti 

skammtímastærðum í hvata stjórnenda og ætti þar með að auka framsýni stjórnenda. 

Það er niðurstaða þessarar ritgerðar að bankar hafi bæði hvata og bolmagn til að skapa 

verðbólgu. Hvatinn er þó mismunandi stór eftir bönkum en kom Landsbankinn sérlega illa út 

með verulegan hvata af verðbólgumyndun. Stærð hvatans í hlutfalli við andhverfa hvata til 

verðbólguminnkunar verður ekki metin hér en líklegt verður að telja að til skamms tíma sé 

hvatinn til verðbólgumyndunar sterkari. Ekki verður fullyrt að stjórnendur hafi langtíma 

persónulegan hag af því að beita bönkum sínum til verðbólgumyndunar. Að mati 

skýrsluhöfundar er mikilvæg vörn í nýlegum reglum fjármálaeftirlitsins um kaupaukakerfi 

fjármálafyrirtækja, og setning þeirra mikilvæg. 

Það er umhugsunarvert að ákvörðun á verðbólgustigi sé breyta í hámörkunarvandamáli 

eigenda og stjórnenda bankanna og ekki ólíklegt að hvatann mætti fjarlægja með því að 

þvinga banka til að hafa verðtryggingarjöfnuð sinn nálægt núlli eða neikvæðan. Slík 

lagasetning gæti reynst öflugt vopn í baráttu stjórnvalda við verðbólguna ásamt því að minnka 

áhættu af verðbólguflökti í bankarekstri. 
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Verðtryggingarjöfnuður er nokkuð nýtt orð í íslenskum fréttaflutningi, en það lýsir því 

kannski ágætlega hve stutt er síðan augu almennings fóru að beinast að hvötum þeim sem 

blasa við bönkunum og stjórnendum þeirra. Þegar þetta er skrifað eru fjögur ár frá kerfishruni 

íslenska bankakerfisins en þar áttu rangir hvatar stjórnenda bankanna stóra sök í máli. Í jafn 

stórum fyrirtæki og viðskiptabönkunum er ólíklegt að almennir hluthafar geti haft mikil áhrif 

á stjórnun og stefnu bankans. Stjórnun bankans kemur því alfarið í hlut stjórnar, yfirstjórnar 

og stærstu hluthafa bankanna, en það er alls óvíst að markmið þeirra samræmist markmiðum 

þorra hluthafa. Minnihlutavernd hluthafa er ólík á milli landa en hún er jafnan best í þeim 

löndum þar sem hlutabréfamarkaðir eru hvað þroskaðastir. Hvort Íslendingar eiga einn daginn 

eftir að eiga þroskaðan hlutabréfamarkað og hvata sem leiða fjármálafyrirtæki á þjóðhagslega 

hagkvæma braut getur tíminn einn leitt í ljós. Það blasir við þeim sem þetta ritar að oftar en 

ekki virðist sem stoltið þvælist fyrir Íslendingum í þessum efnum en gjaldmiðill okkar er sá 

minnsti í vestrænum heimi og utan Chile er ekkert annað hagkerfi í heiminum sem verðtryggir 

neytendalán í jafn miklu mæli. Hver svo sem skýringin er þá eru hærri raunvextir á Íslandi en 

þeim löndum sem við berum okkur saman við, vaxtabil á milli innlána og útlána er hærra og 

kaupmáttur í hlutfalli við nafnupphæð tekna er lægri. 
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