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Útdráttur  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar eru sérstök kaupaukakerfi í íslensku viðskiptabönkunum á 

árunum 2004 til 2008. Markmið ritgerðarinnar er að svara því hvernig sérstök kaupaukakerfi 

geta ógnað fjármálastöðugleika. Til þess að varpa fræðilegu ljósi á svar þessarar spurningar 

styðst höfundur við gögn úr Rannsóknarskýrslu Alþingis um orsakir og adraganda hrunsins 

og kenningar innan stjórnmála- og fjármálahagfræði.  

Í ritgerðinni er leitast við að varpa fræðilegu ljósi á sambandið milli áhrifa sérstakra 

kaupaukakerfa og fjármálastöðugleika með því að skoða og skýra þessi hugtök með aðstoð 

kenninga um opinbera stefnumótun innan stjórnmálafræðinnar. Ljóst er að eftirliti og ábyrgð 

stjórnvalda gagnvart fjármálastarfsemi á Íslandi var mjög ábótavant á umræddu tímabili. Svo 

virðist sem að langtímahagsmunir bankanna eða annarra hagsmunaaðila hafi ekki verið hafðir 

að leiðarljósi og stjórnendur bankanna hafi hagað sínum starfsháttum að eigin vild. Auk þess 

einkenndu skammtímasjónarmið framkvæmd kaupaukakerfanna og eftirliti 

Fjármálaeftirlitsins var verulega ábótavant.  

Meginniðurstöður þessarar ritgerðar eru að uppbygging kaupaukakerfa ein og sér getur ekki 

ógnað fjármálastöðugleika. Aftur á móti geta ákvörðunartökur stjórnenda kaupaukakerfa haft 

veruleg áhrif á fjármálastöðugleika og jafnvel ógnað honum. Þetta birtist í árangursmiðaðri 

hlutdrægni (e. success-induced bias) þeirra og hvernig stigmögnun á væntingum stjórnenda 

hindraði sjálftemprandi öfl (e. negative feedback mechanism) hér á landi innan 

stefnumótunar- og fjármálaumhverfisins á árunum 2004 til 2008.  
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1 Inngangur  

Orsökum og afleiðingum efnahagshrunsins á Íslandi, árið 2008, hafa verið gerð ítarleg skil. 

Tilgangur og markmið þessarar ritgerðar er ekki að fjalla sérstaklega um ákveðna gerendur, 

sem gætu hafa átt þátt í að valda efnahagshruninu, heldur sá að varpa fræðilegu ljósi á 

sambandið milli áhrifa sérstakra kaupaukakerfa og fjármálastöðugleika. Það er gert með 

aðstoð kenninga í opinberri stefnumótun innan stjórnmálafræðinnar sem stuðst var við til að 

útskýra bólumyndun eða þenslumyndun í efnahagskerfinu. Rannsóknarspurningu 

ritgerðarinnar; „Hvernig geta sérstök kaupaukakerfi ógnað fjármálastöðugleika?“, er ætlað 

að ná þessu markmiði fram.  

Í litlu samfélagi eins og á Íslandi er stjórnsýsluumhverfið oft á tíðum viðkvæmara en í 

öðrum stærri og flóknari þjóðfélögum. Ástæða þess er einfaldlega sú að kerfið er smátt og 

brothætt þar sem skipulag og samstarf þvert á milli embætta og ráðuneyta er lítið og spilling 

getur þrifist. Eftirliti er ábótavant og skilvirkni verkefna og sérhæfing er einnig takmörkuð 

sökum smæðar ríkisins.
1
 Hagsmunir stærstu fyrirtækja landsins, þar með talið bankanna 

Glitnis, Landsbankans og Kaupþings hafa verið miklir og málefni þeirra fengu og fá jafnvel 

enn mikla athygli í stjórnmálaumræðunni. Jafnframt hefur það tíðkast í gegnum tíðina að 

stjórnmálaöfl fái myndarlega styrki í aðdraganda kosninga, sem gerir það að verkum að staða 

þeirra sem veita slíka styrki er sterk. 

Umfjöllun um spillingu innan íslenska stjórnkerfisins hefur í kjölfar efnahagshrunsins 

fengið aukið vægi. Þessi umræða varð sérstaklega hávær þegar í ljós komu umtalsverð tengsl 

stjórnmálamanna við bankakerfið. Á Íslandi er þó ennþá lítið um spillingu samkvæmt 

niðurstöðum alþjóðlegra samtaka gegn spillingu. Mælikvarðar rannsóknarinnar eiga þó ekki 

nægilega vel við Ísland, þar sem mælikvarðinn byggir aðallega á hugmyndum og 

skilgreiningum á mútugreiðslum. Í stað mútugreiðslna eru hins vegar pólitískar stöðuveitingar 

og fyrirgreiðslupólitík helstu merki um spillingu innan íslenska stjórnkerfisins.
2
 Spilling 

skapar ýmsar hættur í smáum kerfum þegar ríkisvaldið þarf að bregðast við mörgum og 

                                                 

 

 

 

1 Külli Sarapuu, „Comparative Analysis of State Administrations: The Size of State as an Independent 

Variable,“ Halduskultuur - Administrative Culture 11,  nr. 1 (2010), 31-37.  
2 Gunnar Helgi Kristinsson, „Pólitískar stöðuveitingar á Íslandi,“ Stjórnmál og Stjórnsýsla 1, nr. 2 (2006): 7. 
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ólíkum verkefnum. Ástæður þess geta verið margvígslegar en hægt er meðal annars að nefna 

náin tengsl milli stjórnmála- og viðskiptamanna. Þessi tengsl skýrast einna helst á því hversu 

lítið landið okkar er og því er erfitt að ætla að sporna sérstaklega gegn kunningjatengslum í 

umhverfi eins og er að finna hér á landi.  

Eftirlitsskylda stjórnvalda gegnir mikilvægu hlutverki í að skapa eðlilegt 

viðskiptaumhverfi og sterkt lagaumhverfi til að koma í veg fyrir spillingu og óeðlilega 

viðskiptahætti. Jafnramt er mikilvægt að tryggja sjálfstæði fjölmiðla og háskólasamfélagsins 

til að þessir aðilar geti stundað umræðuhlutverk sitt í samfélaginu. Opinber umræða er mjög 

mikilvæg og ráðast stefnumótunarákvarðanir stjórnvalda oft á umræðu þjóðfélagsins hverju 

sinni.  

Rannsóknarskýrsla Alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna 2008 er 

meginheimild höfundar í þeim gögnum sem notuð eru til að varpa fræðilegu ljósi á þau 

fyrirbæri sem eru til umfjöllunar í þessari ritgerð. Það er hvaða samband er á milli áhrifa 

kaupaukakerfa og fjármálastöðugleika og hvernig honum verður raskað í svo miklum mæli að 

bólumyndun fari af stað. Helstu ályktanir Rannsóknarskýrslu Alþingis um áhrif hvatakerfa 

viðskiptabankanna þriggja voru á þann veg að þau stuðluðu að mjög örum og áhættusömum 

vexti bankanna með skammtímahagnað að leiðarljósi á meðan langímahagsmunir bankanna 

urðu undir. Ástæða þess að svona áhættusækin starfsemi gat viðgengist var sökum getuleysis 

stjórnvalda, nánar tiltekið Fjármálaeftirlitsins og Seðlabanka Íslands, að fylgja eftir vexti 

bankanna og öðrum þáttum sem þeim bar að hafa eftirlit með. Jafnframt eru niðurstöður 

Rannsóknarnefndar Alþingis um þátt stjórnvalda sú að stefna þeirra í ríkisfjármálum hafi ýtt 

undir þá ofþenslu sem hér var frá lokum einkavæðingu Íslandsbanka, Landsbankans og 

Búnaðarbankans um síðustu aldamót, til haustsins 2008. Til dæmis með skattalækkunum, 

opinberum fjárfestingum og breytingum sem áttu sér stað á útlánareglum Íbúðalánasjóðs.
3
 

Líkt og fram hefur komið er megintilgangur þessarar ritgerðar að varpa ljósi á hvað 

kenningar innan stjórnmálafræðinnar útskýra samband milli áhrifa kaupaukakerfa og 

                                                 

 

 

 

3 Rannsóknarnefnd Alþingis, Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir, bindi 

1 (Reykjavík: Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010): 31-36. 
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fjármálastöðugleika. Í fræðilegri umfjöllun er fyrst dregin upp mynd af þeim stjórntækjum 

sem fjármálahagfræðin notar og vísar í til að stemma stigum við bólumyndun og þenslu. Það 

sem er áhugavert við þessi verkfæri er að þau eiga ákveðna samsvörun í hugtökum 

stefnumótunarfræða innan stjórnmálafræðinnar sem hér verður einnig lýst. Ásamt því verður 

hugtakið bólumyndun útskýrt með þessi hugtök að leiðarljósi.  

Meginhluti ritgerðarinnar er í tveimur hlutum. Fyrst er umfjöllun um stjórntæki hins 

opinbera. Fjallað verður um þær stofnanir sem bera meginábyrgð á að viðhalda eftirliti með 

fyrirtækjum, fjármálamarkaði og að viðhalda stöðugleika í þjóðfélaginu. Þessar stofnanir eru 

Seðlabanki Íslands og Fjármálaeftirlitið. Gerð er grein fyrir starfsemi þessara stofnana og 

jafnframt hvert eftirlit og markmið þeirra er samkvæmt lögum.  

Loks er gerð grein fyrir kaupaukakerfum í þeim þremur viðskiptabönkunum sem eru til 

umfjöllunar eins og þau voru á árunum 2004 til 2008. Fjallað verður sérstaklega um 

uppbyggingu kaupaukakerfanna í hverjum banka fyrir sig ásamt kostum þeirra og göllum. 

 Í lok ritgerðarinnar er stjórnmála- og fjármálafræðum og viðfangsefni ritgerðarinnar 

fléttað saman til að varpa ljósi á rannsóknarsspurningu höfundar og niðurstöður þessarar 

ritgerðar. Að lokum er umræða og helstu ályktanir höfundar dregnar saman. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum hluta ritgerðarinnar er stuðst við stjórnmálafræði kenningar (e. theories) og fyrirbæri 

sem í þessari ritgerð verður framvegis vísað til sem aðferða eða afla (e. mechanism) og er hér 

um að ræða skírskotun til kenninga í opinberri stefnumótun.  

Til að hægt sé að taka mark á kenningum þurfa þær að geta lýst, útskýrt og spáð fyrir um 

umhverfi viðfangsefnisins, eða þau fyrirbæri sem þeim er ætlað að útskýra.
4
 Innan 

stjórnmálafræðinnar eru til að mynda margir kenniskólar sem fjalla um sama fyrirbærið á 

ólíkan máta, þar með talið stjórnmál, pólitík og völd. Allar þessar kenningar eiga það 

sameignlegt að horfa á sama fyrirbærið, hvert útfrá sínum sjónarhornum.
5
 Í þessum kafla er 

fjallað um stjórntæki fjármálahagfræðinnar til þess að kanna samskonar fyrirbæri en útfrá 

ólíku sjónarhorni. Þessi stjórntæki eru notuð til þess að stemma stigu við bólumyndun og 

þenslu í efnahagskerfinu. Segja má að stjórntæki fjármálahagfræðinnar og hugtök innan 

stefnumótunarfræða stjórnmálafræðinnar hafi áþekka eiginleika. Hér verður þessum 

eiginleikum gerð skil og ljósi varpað á stöðugleika og bólumyndanir með þessi sameiginlegu 

einkenni stjórnmála- og fjármálahagfræðinnar að leiðarljósi. 

Eftir útskýringu á stjórntækjum fjármálahagfræðinnar er umfjöllun um 

skynsemiskenningar. Þær kenningar hafa þann tilgang að útskýra nánar ákvörðunartökur 

einstaklinga og takmarkanir þeirra í því ferli. Fjallað verður nánar um áhættu (e. risk), 

árangursdrifna hlutdrægni (e. success-induced bias) og fjötraða skynsemi (e. bounded 

rationality) einstaklinga í ákvörðunartökuferli. Loks verður hvatakenningum (e. motivation 

theories) og umboðsvanda (e. agency problem) gerð skil. Hvatakenningunum er ætlað að 

útskýra hvers konar hvata og væntingar starfsmenn hafa í starfi og hvernig þær kenningar sem 

notaðar eru til umfjöllunar útskýra þörf starfsmanna í kaupaukakerfum. Síðasti hluti kaflans 

fjallar um umboðskenningar og þann freistnivanda (e. moral hazard) sem kann að myndast 

milli fulltrúa (e. principal) og umbjóðenda (e. agent).  

                                                 

 

 

 

4 H. George Frederickson og Kevin B. Smith, The Public Administration Theory Primer (Boulder, Colorado: 

Westview Press, 2003): 5. 
5 Gery Stoker og David Marsh, „Introduction,“ í Theories and Methods in Political Science, 3.útg. Ritstj. 

David Marsh og Gerry Stoker, (England: Palgrave Macmillan, 2010), 7-8.  
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2.1 Stjórntæki fjármálahagfræðinnar  

Hér verður fjallað nánar um stjórntæki fjármálahagfræðinnar sem einkenna stjórntæki hins 

opinbera, nánar tiltekið þær aðferðir sem fjármálahagfræðin hefur lagt upp með til hindra 

bólumyndanir og fjármálaóstöðugleika.  

Meginástæða þess að fjalla um þensluáhrif á efnahagkerfi Íslands er að gefa skýrari mynd 

af árferði og efnahagslegu umhverfi hverju sinni. Þessi áhrif á efnahagskerfið í heild sinni 

geta haft afgerandi áhrif á stefnumótandi ákvörðunartökur stjórnvalda á efnahagskerfinu.  

Samkvæmt grein Charles Goodhart er óhjákvæmilegt að regluvæddar aðgerðir stjórnvalda 

í efnahagsmálum geti skapað óvinsældir meðal hagsmunaaðila innan fjármálamarkaðarins, 

ásamt öðrum innan þjóðfélagsins, sérstaklega þegar miklar uppsveiflur eru í gangi eins og 

urðu hér á landi á árunum 2004 til 2008. Enn fremur heldur hann því fram að það virðist oft 

vera þannig að stjórnmálamenn, stjórnendur fjármálafyrirtækja og aðrir viðskiptamenn haldi 

að uppsveiflur séu til komnar vegna sérstakra afreka þeirra innan hagkerfisins fremur en 

vegna einhverra aðstæðna sem myndast út frá ákveðnum öflum innan samfélagsins.
6
  

Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli kaupaukakerfa, aukinnar skuldasöfnunar, 

áhættusækni og fjármálaóstöðugleika.
7
 Þar sem auknar kaupaukagreiðslur sköpuðu hvata sem 

leiddu til þess að langtímamarkmið viku fyrir skammtímahagsmunum starfsmanna og 

stjórnenda bankanna. Afleiðingar slíkrar áherslu á kaupaukagreiðslur gerðu það að verkum að 

gífurleg aukning varð á áhættusækni og aukinni skuldasöfnun bankanna, sem geta haft slæmar 

afleiðingar til lengri tíma litið. Francesco Columba, Wanda Cornacchia og Carmelo Salleo 

benda á í grein sinni „Financial sector development and pro-cyclicality“ að óhófleg 

áhættuhegðun getur ýtt undir þenslu í hagkerfinu. Viðmiðin fyrir kaupaukagreiðslur eru svo 

litlar að áhrif aðgerðanna sem leiddu til útgreiðslu á bónus sjást ekki fyrr en eftir lengri tíma.
8
  

Stjórntækjum hins opinbera, eins og stýrivöxtum og sköttum, er meðal annars ætlað að 

sporna gegn þenslu í efnahagskerfinu. Þensla getur komið fram vegna bæði hvetjandi eða 

                                                 

 

 

 

6 Charles Goodhart, „Procyclicality and financial regulation,“ Estabildad financiera, nr 16 (2009): 12-13. 
7 Francesco Columba, Wanda Cornacchia og Carmelo Salleo, „Financial sector developments and pro-

cyclicality,“ (2009): 1-3.  
8 Sama heimild, 3. 
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letjandi aðgerða stjórnvalda.
9
 Því minna sem er af þensluletjandi stjórntækjum (sjálf-

temprandi aðferðum) því meiri hætta er á þenslu (e.pro-cyclicality) sem eykur hættu á 

bólumyndun. Stjórntæki sem eiga að draga úr eða koma í veg fyrir þenslu (e. counter-cyclical 

instruments) eiga að draga úr fjármagnsflæði og hættu á bólumyndun.
10

 Fjármálastefna 

stjórnvalda sem hefur það markmið að draga úr þenslu er rekin á halla í niðursveiflum og með 

afgangi í ríkisfjármálum í uppsveiflum. Í niðursveiflum er þensluletjandi aðgerðum gert að 

lífga uppá efnahagskerfið. Helstu stjórntæki stjórnvalda eru líkt og áður segir stýrivextir og 

skattar. Skattar eru til dæmis ýmist lækkaðir eða hækkaðir eftir því hvort auka eigi neyslu og 

framleiðni eða draga eigi saman útgjöld. 
11

 
12

 

Í næstu köflum hér á eftir er nánar fjallað um hugtök stjórnmálafræðinnar í opinberri 

stefnumótun og hvað þau hafa uppá að bjóða til að varpa ljósi á áhrifin milli stöðuleika og 

óstöðugleika í hagkerfinu. Tilgangurinn er að útskýra betur takmarkanir ákvörðunartöku 

stjórnenda og stjórnmálamanna, ásamt afleiðingum þeirra. Jafnframt hvernig fjötruð skynsemi 

og óhófleg áhættutaka getur skaðað ákvörðunartökur innan opinberra stofnanna og 

annarsstaðar.  

2.2 Skynsemiskenningar  

„Það er í eðli mannsins að hámarka áhrif, virðingu og völd sín. Þannig reyna þeir sem eru í 

forsvari fyrir skipulagsheild að þenja út starfsemina.“
13

 

Algengasta form ákvörðunartöku einstaklinga er það val sem talið er hafa skynsamlegustu 

útkomuna.
14

 Umfjöllun um skynsamlegt val (e. rational choice) má rekja aftur til bókar 

Adams Smith á 18. öld, „Auðlegð þjóðanna“. Þar fjallaði hann um að þeir sem sóttust í að 

                                                 

 

 

 

9 Guðrún Johnsen, tölvupóstur til höfundar 5. mars 2014.  
10 Francesco Columba, Wanda Cornacchia og Carmelo Salleo, „Financial sector developments and pro-

cyclicality,“ (2009): 3-5.  
11 Budget Review, „Fiscal Policy,“ (2013), 31, 

http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2013/review/chapter%203.pdf, (sótt 21. mars 2014).  
12 Craceila L. Kaminsky, Carmen M. Reinhart og Carlos A. Vegh, „When it Rains, It pours: Procyclical 

Capital Flows and Macroeconomics Policies,“ NBER Macroeconomics Annual, nr 19, 2004 (2005): 16-20. 
13 Rannsóknarnefnd Alþingis, Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um Íbúðalánasjóðs o.fl. bindi 1 

(Reykjavík: Rannsóknarnefnd Alþingis, 2013): 185.  
14 James G. March, A Primer on Decision Making: How Decision Happen (New York: The Free Press, 

1994): 1. 
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vinna að eigin hag myndu í gegnum hina „ósýnilegu hönd“ vinna í leiðinni að almannahag.
15

 

Hagur framleiðenda væri fólginn í því að framleiða ódýrari vörur en samkeppnisaðilinn sem 

skilaði sér í ódýrari vöru til neytenda. Þannig yrði allra hagur betri.
16

  

Þessi skoðun Adams Smith á markaðshegðun, það er að ósýnilega höndin sé það afl sem 

kemur í veg fyrir markaðsbresti frekar en stjórnvöld, þeirri eiginhagsmunasemi og samkeppni 

framleiðenda er hornsteinn ný-klassískra hagfræðikenninga (e. neo classical economics) og 

skynsemiskenninga (e. rational choice theory).
17

 

Skynsemiskenningar (e. rational choice theory), eins og þær hafa verið útfærðar, eiga hins 

vegar rætur sínar að rekja til bókar Herbert A. Simon,„Administration Behavior“ sem kom út 

árið 1947. Þar er byggt á þeirri hugmynd að hagfræði og markaðsumhverfi séu helstu 

áhrifavaldar skynsemiskenninga.
18

  

Ein algengasta útfærslan á skynsemiskenningunni er sú sem viðurkennir óvissuna sem 

fylgir komandi afleiðingum af núverandi ákvörðunartökum. Gert er ráð fyrir að þeir sem 

standa frammi fyrir ákvörðunartökum velji þann kost sem byggist á grundvelli ákveðinna 

afleiðinga. Þessar afleiðingar eru þó ekki þekktar með vissu, sem gerir það erfitt fyrir 

umbjóðendur eða fulltrúa að taka ákvörðun byggða á ákveðnum forsendum sem ekki eru til 

staðar. Óvissa getur annað hvort verið til staðar ef til dæmis það eru gallar á útfærslum á 

stefnumótunarferli eða af því að þeir sem standa að ákvörðunum hunsa þau öfl sem ýta á 

óvissuna í ferlinu. Jafnframt nefnir James G. March nefnir í bók sinni „A Primer On Decision 

Making: How Decisions Happen“ dæmi um matsölustaði á kappleikjum. Þeir sem reka þessa 

staði vita að mikil óvissa getur verið með hvaða tegundir þeir selja á leikdegi. Ástæðan er 

einföld. Ef sólin byrjar að skína í miðjum leik þá mun ís seljast mun meira en heitt kakó, en ef 

það hefði verið slæmt veður selst eflaust lítið af ís. Þetta gerir það að verkum að erfitt er að 

                                                 

 

 

 

15 Sama heimild, 1.  
16 Frederickson og Smith, The Public Administration Theory Primer (Boulder, Colorado: Westview Press, 

2003): 185. 
17 Sama heimild, 185.  
18 Sama heimild, 161-162. 
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gera ráð fyrir hvernig og hvaða vöru er best að markaðssetja á hverjum leik. Þannig getur 

óvissan um veður sett strik í reikninginn hjá þessum söluaðilum.
19

 

Algengustu aðstæðurnar sem innihalda óvissu í ákvörðunartökum eru þær sem bera með 

sér mikla áhættu þar sem afleiðingar eru óþekktar en væntar líkur (e. expected value) þekktar. 

Við slíkar aðstæður eru þær ákvarðanir teknar sem byggja á sem mestum ágóða, en ekki er 

tekið tillit til hverjar líkurnar á því eru. Hins vegar er það þannig í vandaðari útfærslum á 

skynsemiskenningunni, með tilliti til áhættu, að val á ákvörðun er metin út frá væntanlegum 

líkum ásamt þeirri óvissu sem fylgir. Þannig innihalda ákvarðanir sem eiga að skila miklum 

ágóða bæði óvissu og væntanlegar líkur á þessum ágóða. Jafnframt getur áhættufælin 

ákvörðun dregið úr virði tiltekins vals og áhættusækin ákvörðun einnig aukið virði tiltekins 

vals.
20

 

2.2.1 Fjötruð skynsemi 

Með skynsemiskenningunni er gefið til kynna að ekki eru allir kostir við ákvörðunartöku 

þekktir. Enn fremur er ekki tekið tillit til afleiðinga eða annarra valmöguleika. Samkvæmt 

hugmyndum um fjötraða skynsemi (e. bounded rationality) eru ekki allir kostir ákvörðunar 

teknir til umhugsunar. Það að velja sér niðurstöðu sem er ásættanleg fremur en að leitast eftir 

bestu niðurstöðunni er dæmi um fjötraða skynsemi. Þá koma einungis þeir valmöguleikar sem 

teljast vera ásættanlegir til greina en ekki þeir sem innihalda áhættuþætti eða aðra þætti. Við 

þetta takmarkast skynsemi einstaklinga við ákvörðunartöku, því er ekki hægt að treysta því 

fullkomlega að allar ákvarðanir séu teknar með tilliti til fullkominnar skynsemi. Ástæðan er 

einkum sú að minni fólks og athygli er einungis af skornum skammti. Það þýðir að ekki er 

hægt að treysta því að hægt sé að ná yfir öll þau skilaboð sem berast og vinna úr þeim og 

muna. Því er talað um að fólk búi í raun yfir fjötraðri skynsemi í ákvörðunartökum.
21

 

2.2.1.1 Áhætta 

Mikilvægt er að átta sig á áhættu og hvað felst í áhættutöku. Áhætta (e. risk) er því mikilvægt 

umfjöllunarefni innan skynsemiskenninga.  

                                                 

 

 

 

19 March, A Primer On Decision Making: How Decisison Happen, 5.  
20 Sama heimild, 6-7. 
21 Sama heimild, 8-10. 
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Þáttum sem hafa áhrif á áhættutöku einstaklinga og skipulagsheilda er hægt að skipta upp í 

þrjá flokka:  

 Mat á áhættu. Þeir sem taka ákvarðanir skapa áhættumat samhliða ákvörðuninni. Ef 

áhættan er hins vegar vanmetin skapar það meiri áhættu í ákvörðun og ef hún er 

ofmetin þá leiðir það af sér minni áhættutöku.  

 Tilhneiging. Einstaklingar hafa mismunandi tilhneigingu til að taka áhættu. Það er að 

segja að grundvöllur til áhættutöku er mismikill milli manna. Oft er til dæmis talað um 

áhættufælna einstaklinga og svo einstaklinga sem sækjast eftir meiri áhættu.  

 Kerfisbundnir þættir. Mat og tilhneiging manna eru undir áhrifum af samhengi 

áhættunnar innan skipulagsheilda, þar sem áhættutökur eru bundnar af eiginleikum 

skipulagsheildarinnar. Það er að áhættur taka mið af þeirri menningu sem 

skipulagsheild býr við.
22

  

 

Enn fremur heldur James G. Marsh því fram að áhættutaka innan skipulagsheilda sé ekki 

einungis undir áhrifum af mati áhættunnar heldur einnig tilhneigingu (e. risk-taking 

propensity) þeirra að forðast eða sækjast eftir áhættu. Ákveðið sjónarhorn á tilhneigingu til 

áhættu snýr að vali. Áhættuhegðun er byggð á rökstuddu vali þátttakenda. Val þátttakandans 

byggist að því hversu mikla áhættu hann er tilbúinn að taka til þess, til dæmis, að koma 

fyrstur í mark í hlaupakeppni. Það eina sem skiptir þátttakandann máli er að vinna, og allt 

annað er óviðkomandi. Þessi þáttakandi er því líklegur að velja áhættusömustu leiðina til þess 

að hámarka líkurnar á að koma fyrstur í mark.
23

 

2.2.1.2 Árangursmiðuð hlutdrægni 

Skipulag, menning og tilhneiging til áhættutöku stofnanna móta áhættuhegðun þeirra. Reynsla 

stofnana getur haft áhrif á hvernig áhætta er metin innan þeirra en slík reynsla getur einnig 

leitt til ákveðinnar hlutdrægni. Fyrrum árangur starfsmanns getur til að mynda haft áhrif á 

hvernig væntingar um komandi árangur verður. Við það myndast svokölluð árangursmiðuð 

hlutdrægni (e. success-induced bias). Við mat á ákvörðun eru mögulega byggðar upp 

stigmagnandi væntingar um árangur sem hefur náðst áður. Allt er miðað út frá núverandi 

reynslu og sú reynsla er nýtt í framtíðarákvörðunum. Þetta getur gert það að verkum að áhætta 

                                                 

 

 

 

22 Sama heimild, 35-36.  
23 Sama heimild, 43-44. 
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verði vanmetin í komandi ákvörðunum.
24

 Starfsmenn skipulagsheilda sem hafa innbyggt 

ákveðið viðhorf um að allt sé mögulegt (e. „can do“) starfa í umhverfi þar sem talið er að 

leyndarmál árangurs sé þekkt. Þetta umhverfi getur gert það að verkum að yfirstjórnendur og 

aðrir starfsmenn hafi tilhneigingu til að vanmeta áhættur sem þeir hafa upplifað og þær 

áhættur sem þeir munu standa frammi fyrir. Þannig geta stjórnendur sem hafa talið sig 

áhættufælna áður fyrr, sýnt mjög áhættusækna hegðun í starfi. Þetta þarf þó ekki að vera 

skaðleg hegðun gagnvart skipulagsheildinni til frambúðar. Ef slík hegðun felur hins vegar í 

sér of mikið sjálfstraust stjórnenda getur það leitt til talsverðra áfalla fyrir fyrirtækið. Stefna 

skipulagsheildarinnar og afkoma þess kemst þá í mikila hættu sökum óeðlilegrar áhættutöku 

stjórnenda þess.
25

 

2.3 Efnahagslegt umhverfi  

Eftirfarandi köflum er ætlað að kynna pólitískt umhverfi á Íslandi. Þessi öfl eiga annars vegar 

að útskýra þróun og hlutverk stofnananna og hins vegar hvernig þessar stofnanir geta 

viðhaldið stöðugleika og jafnvægi. Þessi öfl eru sjálftemprandi (e. negative feedback 

mechanism) og sjálfstyrkjandi öfl (e. positive feedback mechanism). Mikilvægi þessara afla 

liggur fyrst og fremst í þróun pólitísks umhverfis stjórnsýslunnar í heild sinni og hvernig 

uppbyggingu þeirra er háttað innan þess.
26

 Baumgartner og Jones benda einnig á í umfjöllun 

sinni um hugtakið „Policy Dynamics“ að stefnumótunarferli geti í raun breytt innviðum 

stofnana í stefnumótunarferlinu. Ástæðuna segja þeir vera þá að venjan innan 

stjórnmálafræðinnar sé að horfa á stofnanir sem óbreytanleg fyrirbæri sem ólíklegt er að muni 

taka breytingum í framtíðinni. Samkvæmt þeim eru stofnanir afleiðingar en ekki áhrifavaldar 

þar sem ekki er hægt að horfa á virkni þeirra innan frá. Þess heldur má líta á stofnanir sem 

fyrirfram ákveðin fyrirbæri sem munu alltaf vera í kerfinu, sem getur svo sjálft ekki tekið 

breytingum.
27

 

                                                 

 

 

 

24 Sama heimild, 46.  
25 Sama heimild, 47. 
26 Frank R. Baumgartner og Bryan D. Jones, Policy Dynamics (Chicago: The University of Chicago Press, 

2002): 3-4.  
27 Baumgartner og Jones, Policy Dynamics, 5.  
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Hugmyndir Baumgartner og Jones eru samhljóma einni af helstu kenningum 

stjórnmálafræðinnar sem nefnist ný stofnanakenning (e. new institutionalism). Nálgun 

stofnanakenningarinnar færir rök fyrir því að það sem einkennir stofnanir séu einstaklingarnir 

innan þeirra og hvernig samband milli stofnana og einstaklinga er háttað. Þannig er þróun 

stofnanna og breytingar innan þeirra háð hlutverkum einstaklinga innan stofnananna og 

stefnumótunarferli þeirra.
28

 Til þess að skoða stjórnkerfið í heild sinni þarf að taka mið af 

þessum tveimur öflum. Þessi öfl geta ekki unnið saman og þurfa þar af leiðandi að gera ráð 

fyrir hvert öðru í umfjöllun sinni. Þessi nálgun gerir það að verkum að hægt er að horfa á 

stjórnmálakerfið í heild sinni út frá mörgum mismunandi sjónarhornum stofnanna til að geta 

útskýrt betur þær breytingar sem eiga sér stað innan þeirra.
29

  

Nánar verður fjallað um tilurð fyrrnefndra afla í næstu tveimur köflum.  

2.3.1 Sjálftemprandi öfl  

Sjálftemprandi öfl (e. negative feedback mechanism) virka þegar þau viðhalda jafnvægi innan 

stjórnkerfisins með því að vinna á móti tilteknum öflum. Baumgartner og Jones nefna dæmi 

um hitastilla á ofnum til þess að jafna út hita þegar hann hækkar eða fellur. Þannig er hlutverk 

hitastillingarinnar að vera sjálftemprandi. Í fjármálahagfræðilegum skilningi eru þessi öfl 

einkum notuð til þess að vinna á móti hagsveiflum með tilteknum aðgerðum stjórnvalda. Þar 

ber helst að nefna stefnumótun sem snýr að skatttekjum og velferðarþjónustu. Þessi öfl eiga 

að vinna sjálfkrafa gegn breytingum til að jafna út hagsveiflur og aðgerðir verða því 

þensluletjandi (e. counter-cyclical) í fjármálahagfræðilegum skilningi.
30

 Sjálftemprandi öfl 

eru mjög algeng í stefnumótun og stjórnmálum. Til að mynda eru stefnumótunaraðgerðir 

stjórnvalda gegn verðbólguaukningu hannaðar til þess að viðhalda ákveðnu jafnvægiskerfi. 

Við verðbólguaukningu inniheldur stefnan þessi jafnvægis öfl til að vinna gegn verðbólgu. 

Aðrar aðgerðir stjórnvalda sem hafa þann tilgang að vera sjálftemprandi eru til dæmis 

                                                 

 

 

 

28 Vivien Lowndes, „The Institutional Aprroach,“ í Theory and Methods in Politcal Science, 3.útg. Ritstj. 

David Marsh og Gerry Stoker, (England: Palgrave Macmillan, 2010), 61-64.  
29 Baumgartner Jones, Policy Dynamics, 7-8.  
30 Craceiela L. Kaminsky, Carmen M. Reinhart og Carlos A. Vegh, „When it Rains, It pours: Procyclical 

Capital Flows and Macroeconomics Policies,“ NBER Macroeconomics Annual, nr 19, 2004 (2005): 16–20. 
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atvinnuleysisbætur og aðgerðir til að stemma stigu við fátækt.
31

 Þessar aðgerðir hafa þann 

tilgang að viðhalda jafnvægi. Ef atvinnuleysi eykst í kjölfar mikillar niðursveiflu, til dæmis, 

þá geta einstaklingar sótt um atvinnuleysisbætur frá ríkinu á meðan þeir eru í atvinnuleit. 

Einnig eru aðgerðum stjórnvalda gagnvart fátækt þannig háttað til að stuðla gegn því að fólk 

þurfi að lifa undir fátæktarmörkum. Hægt er að sækja um félagsleg úrræði sem geta verið 

fjárhagsstyrkir og/eða félagslegar íbúðir til að lifa í.  

Mörg skrifræðislíkön innihalda einnig mjög skýr dæmi um jafnvægisöfl. Þetta sést vel í 

kosningabaráttu á milli ólíkra flokka þegar stjórnmálamenn sækjast eftir endurkjöri og fá 

mikið fylgi strax úr sínu kjördæmi en þegar andstæðingur hans sýnir hvers megnugur hann er 

í sinni kosningabaráttu byrjar fylgi þess sem sækist eftir endurkjöri að falla. Því er ekki hægt 

að sjá fram á að einhver einn flokkur eða stjórnmálamaður geti búið endalaust við aukningu á 

fylgi svo lengi sem skoðanir og öfl, sem draga úr fylgi og ójafnvægi innan kerfisins, koma 

fram.
32

 Innleiðing á nýrri stefnu stjórnvalda er dæmi um þetta. Ef stefna stjórnvalda er of 

frjálslynd getur það orðið til þess að almenningur verður of íhaldssamur í innleiðingum á 

frjálslyndum stefnum. Það sama má segja um framleiðendur og neytendur á vörum og 

þjónustu. Þeir munu annað hvort vera með eða á móti stefnu stjórnvalda eftir því hvernig hún 

þjónar þeim. Niðurstaðan ætti ávallt vera sú að finna jafnvægi á milli aðgerða sem leiða til 

sjálfleiðréttandi öflum.
33

 

2.3.2 Sjálfsstyrkjandi öfl  

Sjálfstyrkjandi öfl (e. positive feedback mechanism) eru frábrugðin sjálfleiðréttandi öflum að 

því leytinu til að meginmarkmið þeirra er ekki að vinna á móti stigmögnun væntinga eða 

ákveðnum aðgerðum heldur þvert á móti breyta þau sér sjálfkrafa eftir því sem á við. 

Breytingar á stefnu hafa að öllum líkindum keðjuverkandi áhrif á næstu skref framkvæmd 

stefnunnar. Jafnramt hefur hún þá eiginleika að fylgja eftir og betrumbæta stefnuferlið í þeirra 

hag sem um ræðir.
34

 Innan fjármálahagfræðinnar er talað um þensluhvetjandi áhrif (e. pro-

cyclicality) þegar ákveðin fyrirbæri hleypa af stað ákveðnum öflum innan hagkerfisins. Þetta 

                                                 

 

 

 

31 Baumgartner Jones, Policy Dynamics, 9. 
32 Sama heimild, 9-10. 
33 Sama heimild, 10-13.  
34 Sama heimild, 13. 
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getur svo leitt af sér bólumyndun til að mynda með stigmagnandi væntingum sem geta ýfst 

upp í smáum efnahagskerfum.
35

  

Þegar ákveðnar stefnur eru mikilvægari en aðrar ræður meðal annars óútreiknanleiki för. 

Því er hægt að segja að sjálfstyrkjandi öfl grundvallist á breytanleika og róttækni. 

Sjálfstyrkjandi öfl í stjórnmálum framkallast af tvennskonar ferlum sem hafa bæði í för með 

sér ákvörðunartöku einstaklinga.
36

 Í fyrsta lagi þegar einstaklingar byrja að haga sér í 

samræmi við hegðun annarra, (hjarðhegðun) og í öðru lagi hvernig einstaklingar móttaka 

skilaboð. Það er útilokað að ætlast til þess að einstaklingur geti tekið á móti öllum þeim 

upplýsingum sem honum berast í einu og því er notast við ýmsar leiðir til að taka á móti þeim 

upplýsingum sem taldar eru skipta fólk mestu máli. Þetta er gert til að móta réttmætustu 

ákvörðunina. Þannig getur hegðun breyst eftir því hvernig upplýsingar eru meðteknar.
37

 

Hugtökin að herma eftir (e. mimicking) og að skipta athygli (e. attention shifting) eru 

mikilvæg þegar ákvörðunartökur stjórnvalda eiga sér stað í stefnumótun.
38

 Það að vera alltaf 

fylgjandi sigurvegarans (e. „go with the winners“) er einnig góð lýsing í heimi stjórnmála. 

Einstaklingar og fyrirtæki eru mun líklegri til þess að styrkja ákveðinn stjórnmálamann eða 

flokk ef hann er líklegur til sigurs í næstu kosningum. Það sama er hægt að segja um þá sem 

eru ólíklegir til sigurs, styrktaraðilar eru líklegri til að snúa sér að keppninauti hans ef illa 

gengur að ná fylgi. Í viðskiptalegum skilningi hefur einnig verið sýnt fram á að neytendur 

kunna að meta vöru eða þjónustu betur eftir því sem fleiri kunna að meta hana, það er ef 

ákveðinn vara nær einhverjum vinsældum meðal neytenda eru mun fleiri líklegri til að kaupa 

hana en aðrar vörur. Þegar einstaklingar eru hins vegar beðnir um að taka ákvörðun sem 

teygir anga sína um marga málaflokka neyðast þeir oft til að beina athyglinni frá ákveðnum 

málefnum til að einblína á einn málaflokk Ekki vegna þess að sá málaflokkur er endilega 

                                                 

 

 

 

35 Alberto Alesina og Guido Tabellini, „Why is Fiscal Policy Often Procyclical?“, NBER working paper 

series, nr 11600 (2005): 1-5. 
36 Bamgartner og Jones, Policy Dynamics, 14. 
37 Sama heimild, 14-15. 
38 Sama heimild, 15.  
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mikilvægastur heldur ýta aðrir einstaklingar á eftir tiltekinni útkomu eða niðurstöðu í þeim 

flokki.
39

 

Einnig er hægt að nefna dæmi úr opinberri umræðu til að beina athygli frá viðkvæmum 

málefnum. Þannig geta stjórnmálamenn eða talsmenn fyrirækja beint athygli almennings frá 

viðkæmum málum með því að hafa nógu marga fylgjendur með skoðun sinni til að taka undir 

með sér. Þá er líklegt að raddir hópsins sem eru á móti verði það lágværar að skoðanir þessa 

hóps berist ekki að eyrum almennings.
40

 Jafnframt benda þeir Baumgartner og Jones, í 

umfjöllun sinni um „The Politics of Attentions“, á nálgun til að breyta athygli fólks á því 

hvernig málefnum er forgangsraðað í kerfinu. Svokallaðir mikilvægisþröskuldar (e. thresholds 

of importance) eru notaðir til að mæla út mikilvægi málefna. Lítil athygli er á málefnum sem 

eru undir þessum þröskuldi en málefni sem eru langt yfir þessum þröskuldsmörkum fá mesta 

athygli. Þannig standa til dæmis umbjóðendur og fulltrúar þeirra frammi fyrir því að velja á 

milli upplýsingastrauma sem ákvarðast af þessum þröskuldsviðmiðum.
41

 

2.4 Hvatakenningar 

Til að halda stöðu sinni á markaði þurfa fyrirtæki að búa yfir og viðhalda hæfu starfsfólki. 

Hvatakerfum er komið á til að starfsmenn nái tilætluðum árangri í starfi. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að stjórnendur geta notast við fjárhagslega hvatningu til að auka frammistöðu 

starfsmanna sinna. Starfsfólk kann vel að meta hrós og umbun fyrir vel unnin störf og með 

réttri hvatningu er hægt að auka framleiðni og vilja starfsmanna til að leggja harðar að sér. 
42

 

Þeim hvatakenningum sem eru til umfjöllunar í þessari ritgerð er ætlað að útskýra betur 

þarfir einstaklinga í starfi. Jafnframt verður fjallað um umboðsvanda og freistnivanda sem 

kann að myndast á milli umbjóðenda og fulltrúa þeirra. Ástæða þeirrar umfjöllunar snýr 

aðallega að hættunni á því að vald og ábyrgð verði fyrir uppnámi og hvatar og hönnun 

kaupaukakerfa valdi hættu á miklum freistnivanda. 

                                                 

 

 

 

39 Sama heimild, 16-17.  
40 Sama heimild, 19.  
41 Bryan D. Jones og Frank R. Baumgartner, The Politics of Attention (Chicago: The University of Chicago 

Press, 2005): 275.  
42 Michael C. Jensen og Kevin J. Murphy, „Performance Pay and Top-Management Incentives.“ Journal of 

Political Economy, 1990 vol 98, Nr 2, bls: 225-264.  
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2.4.1 Þarfapýramídi Maslows 

Öll höfum við ákveðnar þarfir og hvata í lífi okkar. Árið 1943 setti sálfræðingurinn Abraham 

Maslow fram eina merkustu kenningu um þarfir einstaklinga á sviði sálfræðinnar. Abraham 

Maslow talar um að þarfir okkar séu meðfæddar og komi fram strax við fæðingu. 

Þarfapýramídi Maslows (e. hierarcy of needs) skiptist í fimm lög sem mynda pýramída. Á 

hverju þrepi pýramídans er ákveðin þörf sem hefur áhrif á hegðun fólks og hvernig það 

uppfyllir þarfir sínar og/eða markmið. Fyrstu tvö lög pýramídans skiptast í grunnþarfir 

mannsins, líkamlegar- og öryggisþarfir. Efstu þrjú lögin eru svo sérþarfir okkar, félagslegar 

þarfir, þörf fyrir viðurkenningu og loks sjálfsbirtingarþörfin. Fyrst þarf að uppfylla 

grunnþarfir áður en hægt er að uppfylla sérþarfirnar sem gerir það að verkum að þessum 

þörfum er stillt upp í pýramída (e. hieracy).
43

 

Til að setja þarfapýramídann í samhengi við laun og kaupaukagreiðslur er hægt að segja að 

grunnlaun þurfi að vera nógu há til þess að starfsmenn nái að uppfylla grunnþarfir sínar. 

Einnig þurfa kaupaukakerfi að vera þannig hönnuð að sérþarfir starfsmanna séu uppfylltar. 

Samkvæmt kenningu Maslow eru kaupaukakerfin ekki hvetjandi því þau takmarka þessar 

grunnþarfir.
44

 

2.4.2 Tveggja-þátta kenning Herzberg 

Frederick Herzberg setti fram kenningu sem kallaðist tveggja-þátta kenningin (e. motivation-

hygiene theory) og er hún náskyld þarfakenningu Maslows. Kenning Herzberg beinir 

athyglinni þó að starfinu sjálfu en ekki grunn- og sérþörfum starfsmanna. Starfskilyrði geta 

þannig annars vegar veitt starfsánægju og hins vegar starfsóánægju. Herzberg lítur þannig á 

starfsánægju sem ákveðna hvatningu. Hvatingu starfsfólks er samkvæmt Herzberg hægt að 

skipta í tvo flokka. Þeir eru áhugahvatar (e. motivators) og viðhald (e. hygiene). Áhugahvatar 

eru þættir eins og árangur í starfi, möguleiki á að þroskast í starfi, ábyrgð og viðurkenning 

                                                 

 

 

 

43 Julie Beardwell og Tim Claydon, Human Resource Management: A Contemprary Aprroach (England: 

Pearsons Education Limited, 2007): 492-493. 
44 George T. Milkovich og Jerry M. Newmann, Compensation (New York: McGraw Hill, 2002), 284. 



  

21 

fyrir vel unnin störf. Viðhaldsþarfir starfsmanna eru svo greidd laun, vinnuaðstaða, 

atvinnuöryggi, gæði stjórnenda og tengsl milli starfsmanna.
45

  

Ef tveggja-þátta kenning Herzberg er sett í samhengi við laun og kaupaukagreiðslur gæti 

niðurstaðan verið sú að grunnlaun veiti ekki hvatningu en þau þurfa að vera nógu há til þess 

að uppfylla grunnþarfir mannsins. Aukin frammistaða er fengin með viðurkenningu og auka 

bónusgreiðslum sem veita meiri ánægju og fyllingu umfram almennar grunnþarfir 

starfsmanna. Kaupaukagreiðslur eru þó einungis hvetjandi upp að vissu marki en þær þurfa að 

uppfylla þarfir starfsmanna á árangri, viðurkenningu og svo framvegis. Þá hafa þættir eins og 

vinnuumhverfi, ábyrgð og tegund vinnu áhrif á skilvirkni kaupaukakerfa.
46

 

2.4.3 Umboðsvandi 

Að veita öðrum umboð innan stjórnkerfisins er vel þekkt. Þing veitir ráðherrum umboð til 

þess að fara með málefni viðkomandi ráðuneytis á grundvelli 1. gr. stjórnarskrár Íslands.
47

 

Arthur Lupia fjallar nánar um umboðskeðjuna í kaflanum „Delagation and it Perils“ í 

bókinni „Delagation and Accountability in Parlimentary Democracies“. Þar kemur fram að 

það sé til að mynda í höndum fjármálaráðherra að fara með fjárreiður ríkisins og að hafa 

eftirlit með efnahagskerfinu. Í flestum þingræðisríkjum er slíkt framsal valds, eða veiting á 

umboði til staðar. Kjósendur eru til dæmis umbjóðendur sem veita fulltrúum sínum, það er 

kjörnum stjórnmálamönnum, umboð til að fara með vald til sinna þeim verkefnum sem 

fulltrúinn var kosinn til að sinna. Þingið veitir ráðherrum umboð og felur þeim að bera ábyrgð 

á ákveðnum málaflokkum innan framkvæmdarvaldsins og þaðan til starfsmanna viðkomandi 

ríkisstofnunar. Þetta ferli umboðs kallast umboðskeðja og byggist á framsali á ábyrgð frá 

umbjóðenda til fulltrúa. Samkvæmt Lupia er framsal á umboði (e. delegation) þar sem 

einstaklingar eða hópar (umbjóðendur) treysta á aðra einstaklinga eða hópa (fulltrúa) til að 

koma fram fyrir hönd umbjóðenda.
48

 

                                                 

 

 

 

45 Julie Beardwell og Tim Claydon, Human Resource Management: A Contemporary Aprroach, 494-495.  
46 George T. Milkovich og Jerry M. Newmann, Compansation, 284.  
47 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 http://www.althingi.is/lagas/nuna/1944033.html, (sótt 4. apríl 

2014). 
48 Arthur Lupia, „Delegation and its Perils“ í Delagation and Accountability in Parlimentary Democracies, 

ritstj. Kaare Ström, Wolfgang C. Müller og Torbjörn Bergman (Oxford: Oxford University Press, 2003), 33. 
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Það getur hins vegar verið mjög áhættusamt fyrir umbjóðendur að framselja fulltrúum vald 

sitt. Í hvert skipti sem ráðherra veitir fulltrúa sínum umboð þá er hann að gefa frá sér hluta af 

valdi sínu, eða heimild til að stjórna. Helsta hættan sem felst í þessu er misnoktun fulltrúa á 

aðstöðu sinni og meðferð valds síns sem embættismanns. Slík hætta getur haft slæmar 

afleiðingar fyrir ráðherrann og stofnunina sem slíka þar sem þau geta orðið mjög berskjölduð 

gagnvart hneykslismálum og spillingu ef embættismenn misnota vald sitt.
49

 

2.4.4 Freistnivandi 

Ef sú staða kemur upp að umbjóðandi hefur minna af upplýsingum um málefni en fulltrúi 

hans kemur upp sú staða sem kölluð er freistnivandi. Umbjóðandi getur þá ekki fylgst með 

fulltrúanum sökum þess að hann býr ekki yfir nauðsynlegum upplýsingunum. Freistnivandi 

skapar umboðsvanda þegar fulltrúi fær tækifæri á að grípa til ákveðinna aðgerða sem 

umbjóðandi myndi annars ekki gefa leyfi fyrir. Sem dæmi er hægt að líkja þessu vandamáli 

við kaup á tryggingum. Þegar einstaklingur hefur fest kaup á tryggingum, veit hann að 

tryggingarnar gefa honum svigrúm til að stunda áhættumeiri hegðun. Tryggingafélagið getur 

ekki komið í veg fyrir að hinn tryggði hagi sér í samræmi við einhverjar reglur og því skapast 

freistnivandi á milli umbjóðenda, sem er kaupandi á tryggingum og fulltrúa hans, sem er 

tryggingafélagið. Freistnivandinn hér felst í því að eftir að hann hefur keypt sér tryggingar þá 

verður hann óvarkárari en áður.
50

  

  

                                                 

 

 

 

49 Lupia, Delagation and its Perils, 34.  
50 Sama heimild, 41.  
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3 Stjórntæki hins opinbera 

Eftirfarandi kafli fjallar um stjórntæki hins opinbera á efnahagskerfinu og hvert hlutverk hins 

opinbera er gagnvart fjármálakerfinu á Íslandi. Hér verður sérstaklega fjallað um eftirlit og 

ábyrgð Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins. Þó ber að athuga að lög um þessar 

stofnanir hafa breyst mikið frá tímabilinu 2004 til 2008 og til dagsins í dag, og snýr 

umfjöllunin einungis að umræddu tímabili.  

3.1 Fjármálaeftirlitið 

Fjármálaeftirlitið er sjálfstæð stofnun á vegum hins opinbera. Fjármálaeftirlitið tók til starfa 1. 

janúar 1999 eftir að viðskiptaráðherra lagði fram lagafrumvarp á Alþingi um stofnun sérstaks 

fjármálaeftirlits árið 1998. Starfsemi Fjármálaeftirlitsins var á umræddu tímabili skipt niður í 

fjögur svið: lánasvið, vátryggingasvið, verðbréfasvið og lífeyris- og verðbréfasjóðasvið.
51

 

Helstu verkefni Fjármálaeftirlitsins er að fylgjast með starfsemi eftirlitsskyldra aðila, veita 

þeim aðhald og stuðla að öruggu og traustu fjármálaumhverfi. Fjármálaeftirlitinu ber að 

athuga rekstur og starfsemi fjármálafyrirtækja eins oft og það telur þörf á. Samskipti 

Fjármálaeftirlits og Seðlabanka Íslands er jafnframt lögfest. Þessar stofnanir eiga því 

samkvæmt lögum að halda reglulega fundi þar sem upplýsingum um starfsemi stofnananna er 

miðlað á milli.
52

 Fjármálaeftirlitið ber þannig ábyrgð á eftirfylgni eftirlitsskyldra aðila til að 

fylgja lögum og reglum ásamt því að sjá til þess að slíkir aðilar stundi eðlileg og heilbrigð 

viðskipti. 
53

  

Valdheimildir Fjármálaeftirlitsins voru víðtækar. Ef í ljós kom að eftirlitskyldir aðilar 

fylgdu ekki lögum og reglum í starfsemi sinni hafði Fjármálaeftirlitið heimildir til þess að 

beita meðal annars dagssektum, févíti ásamt stjórnvaldsektum.
54

 Auk þess hafði 

                                                 

 

 

 

51 Rannsóknarnefnd Alþingis, Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir, bindi 

5, 50.  
52 Lög um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998087.html, (sótt 4. apríl 2014). 
53 Rannsóknarnefnd Alþingis, Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir, bindi 

5, 52.  
54 Lög um fjármálafyrirtæki nr 161/2002 http://www.althingi.is/lagas/140a/2002161.html, (sótt 4. apríl 2014). 
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Fjármálaeftirlitið heimild til þess að víkja frá framkvæmdarstjóra eða stjórnarmanni 

eftirlitsskyldra aðila ef þeir uppfylltu ekki hæfnisskilyrði.
55

 

Frá því að íslenska ríkið lauk einkavæðingaferli íslensku bankanna árið 2003, jókst 

eftirlitsstarfsemi Fjármálaeftirlitsins til muna á meðan umfang stofnunarinnar var mög lítið í 

samanburði við eftirlitsskyldu þess. Meðan markaðurinn óx á ógnarhraða og starfsmönnum 

innan hans fjölgaði um rúmlega 2.000 manns fjölgaði starfsmönnum Fjármálaeftirlitsins 

aðeins um 11 starfsmenn.
56

 Verkaskipting innan Fjármálaeftirlitsins vegna eftirlits á 

fjármálastarfsemi var þrískipt: gagnaöflun, varðveisla og úrvinnsla og loks birting þeirra. 

Samkvæmt Rannsóknarnefnd Alþingis var ekki á hreinu hver bar ábyrgð á þessum verkefnum 

sem gerði það að verkum að hættan á að vettvangsskýrslur væru ekki gerðar jókst töluvert en 

lítil sem engin eftirfylgni virðist hafa verið til staðar.
57

 Þessar áhyggjur komu í ljós hjá 

starfsmönnum Fjármálaeftirlitsins árið 2007 þegar þeir bentu á getuleysi þeirra til þess að 

greina áhættur á fjármálamarkaðinum. Starfsmenn bentu þar á að setja þyrfti á laggirnar 

gagnagrunn sem gæti fylgst með öllum fjármálamarkaðnum eins og hann leggur sig. Einnig 

kom fram að það væri ómögulegt fyrir starfsmenn að hafa góða yfirsýn yfir stöðu mála þar 

sem þessum skýrslum hafði aldrei verið komið fyrir í gagnagrunni til þessa. Þessi skortur á 

skilvirku eftirlits og úrvinnslu kerfi ásamt ófullnægjandi starfsháttum Fjármálaeftirlitisins 

gerði stjórnendum bankanna kleift að fara mjög frjálslega með rekstur bankanna.
 58

 Jafnframt 

var það ályktun Rannsóknarnefndar Alþingis að vandræði Fjármálaeftirlitsins hafi að mörgu 

leyti verið til komin vegna þess að ráðstöfunarfé þess hafi alls ekki verið nógu mikið til þess 

að sinna þeim verkefnum sem þeim bar að sinna. Ábyrgðina báru stjórnendur 

Fjármálaeftirlitsins og það var í þeirra höndum að biðja um frekara fjármagn til þess tryggja 

viðunandi eftirlit á sístækkandi fjármálamarkaði. Einnig komst Rannsóknarnefnd Alþingis að 

þeirri niðurstöðu að starfsmenn Fjármálaeftirlitsins hafi ekki verið nægilega ákveðnir í 

                                                 

 

 

 

55 Rannsóknarnefnd Alþingis, Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir, bindi 

5, 53-62. 
56 Guðrún Johnsen, Bringing down the banking system: lessons from Iceland, (Basingstoke, Hampshire: 

Palgrave Macmillan, 2014), 189. 
57 Rannsóknarnefnd Alþingis, Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir, bindi 

5, 70.  
58 Guðrún Johnsen, Bringing down the banking system: lessons from Iceland, 190.  
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eftirlitsstarfsemi sinni og í að fylgja eftir málum eftirlitsskyldra aðila. Þau álagspróf sem 

notuð voru til þess að kanna eiginfjár stöðu bankanna hafi verið gölluð og hafi því gefið 

markaðnum og eftirlitsaðilum falskt öryggi.
59

 

Óháð því hver ástæðan var þá var Fjármálaeftirlitið veikt og afleiðinguna af því má sjá 

meðal annars hvernig þensluhvetjandi (e. pro-cyclicalitiy) fyrirbæri voru allsráðandi í 

samfélaginu. 

3.2 Seðlabanki Íslands 

Samkvæmt lögum nr. 36/2001 er Seðlabanki Íslands sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins. 

Helsta hlutverk Seðlabankans er að fara með stjórn peningamála.
60

 Eitt af meginmarkmiðum 

hans er að stuðla að stöðuleika í efnahagsmálum ásamt öruggu fjármálakerfi. Með 

fjármálastöðugleika er átt við að fjármálamarkaðurinn standist áföll án þess að fjármálakerfið 

leggist á hliðina. Samkvæmt núgildandi lögum er það í höndum forsætisráðherra ríkjandi 

ríkisstjórnar að skipa seðlabankastjóra ásamt aðstoðarseðlabankastjóra til fimm ára í senn. 

Yfirstjórn Seðlabankans er einnig í höndum ráðherra, nánar tiltekið fjármála- og 

efnahagsráðherra og bankaráðs, enn fremur kýs Alþingi sjö fulltrúa í bankaráð.
61

 

Peningastefna Seðlabankans felst fyrst og fremst í að halda verðbólgu í skefjum, halda 

verðlagi stöðugu og/eða stuðla að efnahagslegri velferð hér á landi. Helsta verkfæri 

Seðlabankans, til þess að ná fram verðbólgumarkmiðum sínum, eru vextir með 

vaxtaákvörðunum. Árið 2001 var tekin formleg ákvörðun um verðbólgumarkmið bankans. 

Verðbólgumarkmiðunum er nánar lýst í yfirlýsingum Seðlabankans og viðkomandi 

ríkisstjórnar á hverjum tíma fyrir sig. Við framkvæmd peningastefnu Seðlabankans þarf 

hverju sinni að leggja mat á hvaða áhrif hún getur haft á hagkerfið í heild sinni .
62

  

Heimildir eru í lögum nr. 36/2001 um Seðlabanka Íslands til að tryggja fjármálakerfinu 

fjármagn svo að það sé nóg af lausu fé til umráða í meiriháttar áföllum, það er bankar leita til 

                                                 

 

 

 

59 Rannsóknarnefnd Alþingis, Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir, bindi 

5, 172-173. 
60 Lög um Seðlabanka Íslands nr. 36/2001 http://www.althingi.is/lagas/140b/2001036.html, (sótt 21. mars 

2014).  
61 Seðlabanki Íslands, „Um Seðlabankann,“ http://www.sedlabanki.is/sedlabankinn/um-sedlabankann/, (sótt 

21. mars 2014).  
62 Seðlabanki Íslands, „Peningastefna,“ http://www.sedlabanki.is/peningastefna/, (sótt 21. mars 2014).  
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Seðlabankans þegar þeir geta ekki aflað sér lausafés sjálfir og því þurfa þeir að fá inngrip frá 

ríkinu til að forðast greiðslustöðvun.  

Seðlabankinn hefur ýmis úrræði samkvæmt fyrrnefndum lögum en hér verður einungis 

stiklað á stóru. 11. gr. laganna fjallar um bindiskyldu lánastofnana. Þar segir að Seðlabanka 

Íslands sé heimilt að ákveða að lánastofnanir, til dæmis viðskiptabankar, skuli eiga fé á 

bundnum reikningi í Seðlabankanum. Samkvæmt sömu grein er bankanum heimilt að ákveða 

að hluti ráðstöfunarfjár skuli einnig vera bundinn með sama hætti. Jafnframt fjallar 12. gr. 

sömu laga um lausafjárstöðu lánastofnanna til þess að mæta hugsanlegum 

greiðsluskuldbindingum á ákveðnu tímabili. Til að sinna sínu eftirliti getur Seðlabankinn 

aflað sér upplýsinga hjá viðskiptabönkum sínum til að efla sitt eftirlit. Þannig þurfa allir þeir 

sem eru í viðskiptum við bankann að gefa upp þær upplýsingar sem hann telur sig þurfa til 

hagskýrslugerðar eða annarra þátta.
63

 

Einnig hefur verið bent á að lán Seðlabanka til þrautavara sem þýðir að viðskiptabankar fá 

lán gegn refsivöxtum (e. penalty rate) ef lausafjárstaða þeirra í ójöfnu umhverfi getur skapað 

mikinn freistnivanda. Það er mikið álitamál meðal seðlabanka hvort að þeir eigi að bera 

lagalega skyldu á því að veikburða bönkum séu veitt lán til þrautavara. Hætta getur skapast á 

að stjórnendur banka minnki ekki áhættutökur í rekstri og/eða hagi sínum viðskiptum þannig 

að þrátt fyrir yfirvofandi hættu á gjaldþroti þá sé hægt að treysta því að Seðlabankinn komi 

hvort sem er til bjargar.
64

 

  

                                                 

 

 

 

63 Lög um Seðlabanka Íslands nr. 36/2001 http://www.althingi.is/lagas/140b/2001036.html, (sótt 29. mars 

2014). 
64 Seðlabanki Íslands, „Hlutverk seðlabanka í fjármálaeftirliti,“ Sérrit Seðlabanki Íslands, 2010, nr.5, 37-38.  
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4 Kaupaukakerfi  

Eftirfarandi umfjöllun snýr að bönkunum þremur sem voru hvað mest í umræðunni í kjölfar 

efnahagshrunsins á Íslandi árið 2008. Þessir bankar eru Glitnir, Landsbankinn og Kaupþing. 

Fjallað verður um hvernig kaupaukakerfi voru til staðar í hverjum banka fyrir sig.  

Samkvæmt núgildandi reglum um kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja nr. 700/2001 er 

fyrirtækjum, sem ætla sér að greiða starfsmönnum sínum árángurstengd laun, skylt að koma á 

sérstöku kaupaukakerfi sem stjórn viðkomandi fyrirtækis þarf að samþykkja. Endurskoða þarf 

kaupaukakerfin árlega til að þau taki mið af stöðu fjármálamarkaðarins og fyrirtækisins. 

Fyrirtæki sem hafa sérstök kaupaukakerfi þurfa jafnframt að upplýsa Fjármálaeftirlitið um 

allar þær breytingar sem eiga sér stað á þeim kaupauakakerfum sem til boða standa í 

viðkomandi fyrirtæki.  

Markmið kaupaukakerfa eru meðal annars eftirfarandi:  

 Að draga úr óhóflegri áhættutöku 

 Vinna ekki gegn langtímahagsmunum eigenda og/eða ógna fjármálastöðugleika  

 Samræmast sjónarmiðum um vernd viðskiptavina fyrirtækis, kröfuhafa og hluthafa  

 Stuðla að eðlilegum og heilbrigðum viðskiptaháttum  

Sérstakur kaupauki er samkvæmt fyrrnefndum reglum „greiðslur og hlunnindi starfsmanns, 

meðal annars reiðufé, sérstakar lífeyrisgreiðslur og kaupréttir, venjulega skilgreint með tilliti 

til árangurs, sem ekki eru þáttur í föstum starfskjörum starfsmanns, þar sem endanleg fjárhæð 

eða umfang greiðslu liggur ekki fyrir með nákvæmum hætti fyrirfram.“
 65

 

Kaupaukakerfi eiga einnig að hafa jafnvægi á milli fastra launa og kaupauka. Þau eiga ekki 

að ógna getu fyrirtækis til að skila hagnaði eða takmarka getu þess til að styrkja 

eiginfjárgrunn þess. Loks þarf að taka mið af áhættu og líta til árangurs viðkomandi 

starfsmanns í starfi og viðskiptaeininga hans í heild sinni.
66

 

Kaupaukakerfin sem voru við lýði á umræddu tímabili hjá bönkunum þremur voru öll með 

svipuð einkenni, þó ekki í líkingu við það sem fyrrnefndar reglur kveða á um. Mikill 

                                                 

 

 

 

65 Reglur um kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja nr. 700/2011 

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=74fb29f1-ad5e-4f00-9a03-eed65ff233e4 (sótt 21. mars 2014). 
66 Sama heimild, (sótt 21. mars 2014). 
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breytileiki launa meðal starfsmanna, útgreiddir kaupaukar án þess að tilætluðum árangri væri 

náð sem og óbeinar eða beinar lánafyrirgreiðslur til starfsmanna bankanna til þess að kaupa 

hlutabréf í eigin banka voru helstu einkenni þeirra. Óraunhæf ávöxtunarkrafa hjá eigendum 

bankanna leiddi samkvæmt Rannsóknarskýrslu Alþingis til aukinnar áhættusækni stjórnenda í 

út- og innlánum ásamt fjárfestingastefnu bankanna. Umfang kaupaukagreiðslna var jafnframt 

töluvert meira en gengur og gerist annars staðar í heiminum.
67

 

4.1 Glitnir  

Glitnir banki hafði nokkur hvatakerfi í gangi á tímabilinu 2004 til 2008. Frá árinu 2006 voru 

fjögur kerfi við lýði:  

 Hagsaukakerfi Glitnis 

EVA-kerfið (hagsaukakerfi Glitnis) átti rætur sínar að rekja til Fjárfestingarbanka 

atvinnulífsins þar sem laun forstjóra voru tengd við árangur hans í starfi. Kaupauki 

forstjóra var þannig tengdur tekjum bankans með tilliti til kostnaðar og eigin fjár 

hluthafa hans. Jafnframt voru aðrar starfseiningar sem notuðust við EVA-kerfið. Þær 

voru skuldsett fjármögnun, fyrirtækjaráðgjöf, fyrirtækjasvið og framkvæmdastjórn 

bankans. EVA-kerfið breyttist árið 2006 í kerfi sem kallast ROE (e. Return on 

Equity). Þá tengdust kaupaukagreiðslurnar arðsemi eigin fjárs og þurfti bankinn að ná 

25% arðsemi af eigin fjár sínu. Glitnir notaðist við þessi tvö kerfi út frá þeirri forsendu 

að starfsmenn gætu fengið kaupauka sem beintengdist hagnaði af þeirra deild. Eftir 

því sem hagnaður viðkomandi deildar jókst því hærri kaupaukar voru greiddir út til 

starfsmanna. 

 Framtak 

Stoðdeildir Glitnis, það er rekstrardeild, upplýsingasvið og fjárhagssvið, studdust við 

kerfi sem hét Framtak. Kerfið byggðist á því að uppfylla þyrfti ákveðin skilyrði um 

árangur til að bónusgreiðsla færi fram. 

 Hlutdeild 

Deildirnar markaðsviðskipti, viðskiptabankasvið, einkabanki, eignastýring og 

fjármögnun bankans notaðist við kerfið Hlutdeild sem var byggð á veltubónusum. 

 

 Sérstakar greiðslur 

                                                 

 

 

 

67 Rannsóknarnefnd Alþingis, Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir, bindi 

7, 222-223. 
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Stjórnendur Glitnis höfðu einnig heimild til að nota sérstakar (e. ad hoc) greiðslur til 

starfsmanna. Þessar greiðslur þurftu ekki að uppfylla skilyrði um afkomu bankans og 

réðust þær af huglægu mati stjórnenda.
68

 

 

Einnig voru gerðir sérstakir kaupréttarsamningar við lykilstjórnendur bankans. Með þeim átti 

að halda þeim í starfi hjá Glitni. Samkvæmt þeim samningum fengu stjórnendur í flestum 

tilvikum að kaupa hlutabréf í bankanum á tilteknu verði sem var ákveðið við undirritun 

samningsins. Algengt var að framtíðarverðið væri það sama og þegar samningurinn var 

gerður.
69

 

Flestar kaupaukagreiðslur Glitnis fólust í hagsaukakerfi bankans eða samkvæmt EVA og 

síðar ROE-kerfinu. Helsti munurinn á EVA-kerfinu og ROE var sá að EVA-kerfið byggði á 

því að bónusgreiðslur færu eftir arðsemi eigin fjárs en ROE-kerfið horfði einungis á 

skammtímahagnað bankans til að réttlæta útgreiðslur á kaupaukum. Samkvæmt ROE-kerfinu 

voru fullir kaupaukar greiddir út ef bankinn skilaði meiri hagnaði en það sem nam 30% eigin 

fjár en hlutfalli af árslaunum ef arðsemin var minni en 15%. Árið 2007 breyttust viðmiðin úr 

30% arðsemi af eigin fjár niður í 25% og enginn kaupauki greiddur út ef arðsemin fór undir 

12.5%.
70

 

Rannsóknarskýrsla Alþingis færir rök fyrir því að EVA-kerfið hafi verið mun skynsamlegri 

kostur en ROE-kerfið sem sett var á fótinn árið 2006. Ástæða þess var einkum sú að þak var á 

bónusgreiðslum og ekki var einungis umbun fyrir hagnað heldur líka óbreyttann rekstur ásamt 

því að mögulegt var að bónus yrði „neikvæður“ ef rekstur gengi illa. ROE-kerfið hafði slæm 

áhrif á kröfuhafa bankans því ROE-kerfið stuðlaði að meiri áhættusækni meðal stjórnenda þar 

sem, eins og áður segir, mun meiri áhersla var lögð á skammtímahagnað fremur en arðsemi til 

lengri tíma.
71

 

                                                 

 

 

 

68 Rannsóknarnefnd Alþingis, Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir, bindi 

3, 32-33.  
69 Sama heimild, 33-35. 
70 Sama heimild, 47. 
71 Rannsóknarnefnd Alþingis, Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir, bindi 

7, 223. 
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4.2 Landsbankinn  

Svokölluð „meginsjónarmið með árangurstengdu launakerfi“ voru höfð til hliðsjónar hjá 

starfsmannasviði Landsbankans þegar sérstakar kaupaukagreiðslur voru samþykktar. Þessi 

meginsjónarmið voru sett á fót árið 2006. Bónusgreiðslur áttu almennt að vera tengdar 

afkomu bankans ásamt öðrum starfssviðum og einingum. Ákvörðun um útgreiðslu á 

kaupaukum voru í höndum bankastjóra og framkvæmdarstjóra viðkomandi starfsmannasviðs. 

Landsbankinn tileinkaði sér auk þess kaupréttasamninga til lykilstarfsmanna á umræddu 

tímabili. Markmiðið var að hlutfall kauprétta, af heildarlaunum lykilstarfsmanna, yrði 

hlutfallslega hærra en hlutfall bónusa. Bónusgreiðslur til útibústjóra tengdust arðsemi eigin 

fjár sem var úthlutað hverju útibúi fyrir sig. Í kringum kaupréttasamningana voru stofnuð 

aflandsfélög (e. trusts) til þess að halda sérstaklega utan um þessa samninga. Ástæða þess var 

samkvæmt Rannsóknarnefnd Alþingis að komast undan skattgreiðslum til ríkisins.
72

 
73

 

Innan tekjusviða Landsbankans var búinn til sameiginlegur bónuspottur fyrir 

lykilstarfsmenn og stjórnendur tekjusviðanna. Í þessa bónuspotta voru settar 10 - 15% af 

heildartekjum ákveðinna deilda innan tekjusviðsins og bónusgreiðslum síðan úthlutað úr 

þeim. Þetta var í höndum forstöðumanns hverrar deildar hverju sinni. Greiddur kaupauki til 

starfsmanna átti að nema frá 50 - 200% af árslaunum sérfræðinga en allt að 350% til 

yfirmanna deildarinnar. Bónusgreiðslur voru greiddar út mánaðarlega til verðbréfamiðlara og 

tvisvar á ári til annarra starfsmanna innan tekjusviðs.  

Deildirnar fjárstýring og eigin fjárfestingar notuðust við hlutfall af arðsemi eigin fjár í 

útgreiðslum á kaupaukum þar sem hagnaður þessara deilda gat ýmist orðið mjög mikill eða 

mjög neikvæður. Kaupaukar starfsmanna innan sviðsins eigin fjárfestingar nam frá 50 - 120% 

af árslaunum þeirra. Kaupaukagreiðslur til sjóðsstjóra fjárstýringar numið allt að 75 - 100% af 

árslaunum þeirra.  

Starfsmenn innan einkabankaþjónustu Landsbankans fengu greidda veltubónusa sem 

tengdust áranguri þeirra sviðs. Þannig gat það farið eftir því hversu marga nýja viðskiptavini 

                                                 

 

 

 

72 Rannsóknarnefnd Alþingis, Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir, bindi 

3, 50-53. 
73 Sama heimild, 60.  
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þjónustufulltrúi fékk í viðskipti hversu háan bónus hann fékk.
74

 Sú regla var við lýði hjá 

öðrum lykilstarfsmönnum og yfirstjórnendum Landsbankans að árlegar bónusgreiðslur til 

þeirra skyldu ákvarðast af afkomu bankans í heild sinni. Mismikið var greitt út eftir því 

hversu mörg prósent arðsemi fór yfir viðmiðunarmarkmið bankans. Ef arðsemi bankans fór 

3% umfram viðmið gátu kaupaukar numið heilum árslaunum starfsmanna. Ef þetta viðmið fór 

yfir 6% gátu kaupaukagreiðslur numið allt að tvöföldum árslaunum bankastjóra og 

framkvæmdastjóra fyrirtækjasviðs.
75

 

Samkvæmt Rannsóknarnefnd Alþingis höfðu kaupaukakerfi Landsbankans veruleg áhrif á 

rekstrarskilyrði hans, þar sem þau byggðu einungis á skammtíma bónusum og verulegum 

kaupréttasamningum til lykilstarsmanna bankans. Þannig voru kaupréttasamningar og 

skammtímabónusar háðir huglægu mati yfirstjórnenda bankans.
76

 

4.3 Kaupþing 

Laun starfsmanna Kaupþings á tímabilinu 2004 til 2008 skiptust í föst laun annars vegar og 

kaupauka hins vegar sem greiddir voru út tvisvar á ári til starfsmanna tekjusviða en einu sinni 

á ári til starfsmanna stoðsviða.
77

 Þegar greiddar voru út sérstakar kaupaukagreiðslur var tekið 

mið af rekstrarafkomu bankans síðustu sex til tólf mánaði. Forsenda þess að kaupaukar væru 

greiddir út var að Kaupþing næði 15% arðsemi eigin fjár í bankanum. Lykilstarfsmenn 

bankans nutu sérkjara um lán til kaupa á hlutabréfum í bankanum sjálfum, en þessir 

starfsmenn áttu hins vegar ekki að bera neina persónulega eða fjárhagslega áhættu af þessum 

kaupum. Þrátt fyrir það nutu þeir þess ávinnings sem hlaust af hækkunum á verði 

hlutabréfanna.
78

 Bónusgreiðslur til starfsmanna Kaupþings voru í höndum forstjóra, 

stjórnarformanns, framkvæmdarstjóra viðkomandi sviðs og starfsmannastjóra. 

                                                 

 

 

 

74 Rannsóknarnefnd Alþingis, Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir, bindi 

3, 51-52. 
75 Sama heimild, 53. 
76 Sama heimild, 70-72. 
77 Sama heimild, 73.  
78 Sama heimild, 73.  
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Rannsóknarnefnd Alþingis komst að þeirri niðurstöðu að ákvarðanir stjórnenda voru 

einungis háðar huglægu mati þeirra en ekki rekstrarafkomu Kaupþings eins og ætlast var til.
79

 

Árið 2006 breyttist kaupaukakerfið í Kaupþing fyrir lykilstarfsmenn og stjórnendur. Þá var 

tekin ákvörðun um að ákveðið hlutfall af kaupauka skyldi miða við gengi bankans og að 

útgreiðslan skyldi ekki eiga sér stað fyrr en að þremur árum liðnum. Forsenda þess að 

starfsmenn fengu útgreiðslu eftir þrjú ár var sú að þeir væru starfsmenn bankans á umræddu 

tímabili. Einnig vildu starfsmenn og lykilstjórnendur Kaupþings heldur fá lán með sölurétti en 

kauprétt á hlutabréfum í bönkunum. Það var mun hagstæðara fyrir þá, skattalega séð, þar sem 

kaupréttir voru skattlagðir með sama hætti og launatekjur en söluréttur hlutabréfa hafði 

einungis 10% fjármagnstekjuskatt. Þessi aðferð, að veita sölurétti, var einnig skynsamlegri 

fyrir bankann sjálfann því þá þurfti hann ekki að greiða tryggingargjald af söluréttum eins og 

þurfti þegar kauprétti var um að ræða.
80

 

  

                                                 

 

 

 

79 Rannsóknarnefnd Alþingis, Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir, bindi 

3, 86.  
80 Sama heimild, 75.  
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5 Umræður  

Í þessum umræðuhluta ritgerðarinnar er leitast við að tengja þau fræðilegu hugtök og 

kenningar innan stjórnmálafræðinnar sem fjallað er um í kafla 2 og varpa fræðilegu ljósi á 

samband milli kaupaukakerfa og bólumyndunar í fjármálakerfinu. Gerð er tilraun til að lýsa 

því hvernig sjálfstyrkjandi öfl (e. positive feedback mechanism) fara af stað og stuðla að 

stigmögnun væntinga innan fjármálakerfisins og stefnumótunarumhverfis og hvernig 

sjálftemprandi öfl (e. negative feedback mechanism) voru bæld niður í opinberri umræðu 

fjölmiðla og innan háskólasamfélagsins. Með útskýringum og greiningum á verkun þessara 

afla og aðgerða innan íslenska fjármálakerfisins á árunum 2004 til 2008 er hægt að segja að 

farið hafi af stað ferli sem hafi nært sig sjálft og viðhaldið bólumyndandi aðstæðum sem 

stigmögnuðust eftir því sem leið á tímabilið í aðdraganda að falli bankanna. Gögn 

Rannsóknarnefndar Alþingis um adraganda og orsakir falls íslensku bankanna styðja þessa 

fræðilegu túlkun.  

Þessi hluti er tvískiptur. Fyrst snýr umfjöllunin að fjármálaumhverfinu og hinu opinbera. 

Síðari hluti fjallar um stefnumótunarumhverfið, þar sem fjallað verður nánar um hvernig 

sjálftemprandi öfl voru bæld niður af viðskiptabönkunum og stjórnmálaflokkum.  

5.1 Fjármálaumhverfið  

Uppsveiflutímabilið hérlendis á árunum 2000 til 2008, sem myndaðist í kjölfar einkavæðingar 

bankanna, einkenndist af mikilli ofþenslu innan hagkerfisins. Eins og áður segir margfaldaðist 

stærð fjármálamarkaðarins á meðan eftirlitsgeta eftirlitsaðila stóð nánast í stað. Stjórnvöld sáu 

sig ekki knúin til að beita þrýstingi á fjármálamarkaðinn þar sem þau töldu að þessi ofþensla 

væri einungis í einkageiranum og því myndi markaðurinn rétta sig sjálfkrafa af án afskipta 

ríkisins.
81

 

Þenslumyndandi (e. pro-cyclical) aðgerðir stjórnvalda voru því afdráttarlausar, til dæmis 

með lækkun bindiskyldu Seðlabankans og auknum gjaldeyriskaupum árið 2003. Tilgangur 

lækkunar á bindiskyldu var að gera innlend fjármálafyrirtæki líkari erlendum fyrirtækjum í 

Evrópu. En eins og fyrr segir er bindiskyldan helsta tæki Seðlabankans til þess að hemja 

                                                 

 

 

 

81 Rannsóknarnefnd Alþingis, Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir, bindi 

1, 68-73. 
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útlánavöxt og þegar hér er gefið eftir verða til þensluhvetjandi áhrif (e. pro-cyclical), fyrirbæri 

og stigmagnandi væntingar í umhverfinu.
82

  

Mikilvægt er að helstu eftirlitsaðilar fjármálakerfisins eigi gott samstarf sín á milli til þess 

að hafa heildarsýn á fjármálamarkaðnum. Samkvæmt Rannsóknarskýrslu Alþingis skorti 

þessa samhæfingu hjá Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitinu þar sem vöntun var bæði á 

heildarsýn með eftirliti og samræmingu á viðbrögðum við áföllum. Enn fremur færir 

Rannsóknarskýrsla Alþingis rök fyrir því að mikill freistnivandi (e. moral hazard) hafi 

myndast á milli bankanna og stjórnvalda, það er að bankarnir hafi verið of stórir til að falla (í 

samfélagslegum skilningi) og hafi gert sér grein fyrir því að þó svo að þeir stefndu í gjaldþrot 

myndi ríkið koma þeim til bjargar.
83

  

Leiða má að því líkur að í umhverfi eins og í því sem bankastarfsemin þreifst á umræddu 

tímabili hafi sjálfstyrkjandi öfl ( e. positive feedback mechanism) verið allsráðandi. Það var í 

höndum Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins að hafa eftirlit með stöðugleika og 

starfsemi fjármálafyrirtækja. Þessar stofnanir hefðu átt að beita þensluletjandi (e. counter-

cyclical) verkfærum til að stemma stigu við ofþenslu bankakerfisins og síauknum 

kaupaukagreiðslum. Hér sköpuðust aðstæður sem stuðluðu að bólumyndun með óhóflegri 

áhættutöku og skaðlegri áhættusækni stjórnenda bankanna þriggja.  

Eftirlitsaðilar stjórnvalda þurfa því að vaxa samhliða eftirlitsskyldum aðilum svo raunhæfir 

möguleikar séu á að sinna fullnægjandi eftirliti. Nú þegar hafa stjórnvöld gert miklar 

stefnubreytingar til þess að efla eftirlit með fjármálastarfsemi. Fjármálaeftirlitið hefur fjölgað 

starfsmönnum sínum úr 47 í 120 á meðan bankakerfið hefur minnkað úr tífaldri vergri 

landframleiðslu í um það bil 1,7 falda verga landframleiðslu. Seðlabanki Íslands hefur einnig 

sett á fót sérstakt svið sem nefnist Fjármálastöðugleiki til þess að auka eftirlit sitt. 

Seðlabankastjóri er jafnframt ekki lengur pólitískt ráðinn heldur af er hann skipaður af 

sérstakri ráðninganefnd sem metur hvern og einn umsækjanda. Lagaleg ítök Seðlabankans 

hafa jafnframt verið aukin og peningastefnunefnd hefur verið sett á fót til þess að ákvarða 
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vexti Seðlabankans.
84

 Meginábyrgðin liggur þó í stefnumótun stjórnvalda. Þegar færa á 

stofnanir eða starfsemi frá hinu opinbera í einkageirann eins og bankastarfsemina, verður 

eftirlit stjórnvalda að vaxa samhliða því. Bankastjórar og aðrir lykilstjórnendur bera einnig 

mikla ábyrgð, með því að innleiða nýjustu tækni og kerfi sem eru til boða og viðhalda þannig 

trúverðuguleika innra eftirlitis. Þó svo að innleiðing á eftirliti og uppfærsla á nýjustu 

kerfunum geti verið kostnaðarsöm er töluvert dýrara fyrir einstaka banka og samfélagið í 

heild að fara í gjaldþrot.
85

 

5.2 Stefnumótunarumhverfið 

Eftirfarandi kafli skiptist í þrjá hluta, fjölmiðla, háskólasamfélagið og kaupaukakerfi. 

Umfjöllunin snýr í meginatriðum að áhrifum sjálftemprandi þátta (e. negative feedback 

mechanism) í hinu ytra stefnumótunarumhverfi. Hér er gerð tilraun til að setja þær 

upplýsingar, sem fram komu í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis, um aðdraganda og 

orsakir falls íslensku bankanna í fræðilegt samhengi. Því er byggt á ályktunum og 

niðurstöðum skýrslunnar um þátt fjölmiðla og háskólasamfélagsins. Upplýst og gagnrýnin 

umræða fjölmiðla og háskólasamfélagsins felur í sér sjálftemprandi áhrif og virkni þeirra 

áhrifa ættu að vera þess megnug að draga úr stigmagnandi væntingum innan samfélagsins og 

koma þannig í veg fyrir bólumyndun innan fjármálakerfisins. Röng forgangsröðun og 

stefnumótun stjórnvalda gerði sjálftemprandi öflum erfitt fyrir að vinna á móti þeim 

væntingum sem hér voru ráðandi í aðdraganda efnahagshrunsins. Auk þess er hér tekin saman 

umræða um uppbyggingu og áhrif kaupaukakerfanna. 

5.2.1 Fjölmiðlar 

Sjálftemprandi áhrif hafa það hlutverk að stemma stigu við bólumyndun í hagkerfinu. Í 

aðdraganda hrunsins var unnið gegn slíkum áhrifum og aðgerðir í þeim anda nánast 

kerfisbundið bældar niður. Helstu dæmi þess er að finna í opinberri umræðu. Neikvæðar 

fréttir um viðskiptabankana og erlendar skýrslur voru kæfðar niður af helstu 

viðskiptabönkunum og stjórnmálamönnum. Stefnumótunarumhverfið stjórnast að miklu leyti 
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af samfélagsumræðunni hverju sinni, það er að segja að þegar umdeild málefni eru til 

umfjöllunar í fjölmiðlum leiðir það oft til stefnumótunar hjá stjórnvöldum til að hindra 

útbreiðslu óánægjuradda. Því er mjög mikilvægt í nútíma samfélögum að upplýst umræða sé 

til staðar. Þáttur fjölmiðla er mjög mikilvægur í umræðunni og sem vettvangur almennings og 

fræðimanna til að tjá sig um mikilvæg málefni. Jafnframt er sýnileiki á framlagi fræðimanna 

til umræðunnar einnig mjög mikilvægur. Í nútíma samfélögum er oft talað um að fjölmiðlar 

séu fjórða valdið, á eftir löggjafar-, dóms- og framkvæmdarvaldi lýðræðisríkja.
86

  

Helsta hlutverk fjölmiðla er, eins og áður sagði, að stuðla að upplýstri umræðu um málefni 

líðandi stundar. Til að sinna því þarf að stuðla að sjálfstæði þeirra með gegnsæju eignarhaldi 

og sjálfstæðum ritstjórum. Gagnrýnin umfjöllun um fjármálafyrirtækin á tímabilinu 2004 til 

2008 var mjög takmörkuð. Ástæða þess var að frétta- og blaðamenn voru hræddir um stöðu 

sína á fjölmiðlamarkaðinum ef þeir myndu birta neikvæða frétt um bankastarfsemina. 

Langflestir fjölmiðlar voru í eigu helstu eigenda bankanna á þessum árum og 

fjármálafyrirtækin áttu ríkra hagsmuna að gæta og vildu ekki að fjallað yrði um 

fjármálamarkaðinn á neikvæðan hátt. Það gat haft slæm áhrif á hlutabréfaverð fyrirtækjanna.
87

 

Landsbankinn tengdist eignarhaldi á Morgunblaðsins í gegnum ýmis félög. 365 miðlar voru í 

rúmlega 90% eigu Stoðir Invest. Baugur átti að mestu Stoðir Invest sem átti til að mynda 

félagið Hjálm ehf. sem var með 89% eignahlut í DV. Stoðir Invest og ýmsir aðrir aðilar 

tengdir Baugi voru stærstu hluthafar Glitnis banka. Þá átti Exista 40% hlut í Framtíðarsýn sem 

gaf út Viðskiptablaðið. Einnig átti Exista 44% hlut í Skipti sem rak stjórnvarpsstöðina Skjá 

einn og aðra tengda miðla. Loks var Exista með 32% eignarhlut í Kaupþing banka.
88

 Ljóst er 

því að ítök eigenda bankanna innan fjölmiðla voru mikil. 

Dæmi um afskipti eigenda fjölmiðla og stjórnvalda á neikvæðar fréttir í þeirra garð er 

þegar skýrsla Fitch Ratings kom út árið 2006 en hún fjallaði um að fjármálakerfi Íslands væri 

mjög viðkvæmt. Í kjölfar skýrslunnar lækkaði lánshæfismat ríkisins. Eftir að Morgunblaðið 

hafði fjallað um þessa skýrslu á forsíðu sinni var þeim gefið að sök að leggja ofuráherslu á 
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neikvæðu hluta skýrslunnar til þess eins að valda skaða. Það sama var uppá teningnum þegar 

Geysisskýrsla Danske Bank kom út. Í henni var fullyrt að að Ísland væri á leið inn í mikla 

efnahagslægð. Á Alþingi snérist umræðan um þessa skýrslu á þann hátt að Danir væru 

uppfullir af afbrýðissemi og öfund út í velgengni íslenskra fjármálafyrirtækja og að fjölmiðlar 

hérlendis ættu að skammast sín fyrir að taka undir órökstudda gagnrýni eins og skýrslan 

innihéldi. Því var jafnvel haldið fram að bankar sem stóðu í harðri samkeppni við íslensku 

viðskiptabankanna stæðu fyrir skýrslunni og hún væri einungis leið til þess að koma höggi á 

þá. Íslensku bankarnir voru einnig fljótir að að gagnrýna gerð skýrslunnar til hins ítrasta 

ásamt öðrum hagfræðingum og stjórnmálamönnum sem voru hliðhollir ríkisstjórninni á 

umræddu tímabili.  

Bankastjórar töldu jafnframt að fjölmiðlar væru skyldugir til að hjálpa bönkunum með 

jákvæðum umfjöllunum og ættu ekki að beita brögðum til að skaða þá með neikvæðum 

fréttum. Fjölmiðlarnir og bankarnir áttu að þeirra mati að standa saman í að fagna velgengni 

bankanna.
89

 

Ofangreind umfjöllun er dæmi um hvernig sjálftemprandi fyrirbæri voru bæld niður í 

stefnumótunarumhverfinu með þátttöku, eða getuleysi fjölmiðla í að stuðla að gagnrýnni 

umræðu. Einmitt þannig mótast stefnumótunarumhverfi stjórnmálamanna af umræðu líðandi 

stundar. Þegar umræðan nær ekki á það stig að geta gagnrýnt stöðu fyrirtækja með réttmætum 

hætti styrkjast sjálfstyrkjandi öflin í umhverfinu. Það er að segja að þegar sjálftemprandi áhrif 

innan stefnumótunarumhverfisins minnka taka gagnstæð öfl yfir sem leiðir til þess að 

sjálfstyrkjandi öfl og stigmögnun væntinga getur orðið allsráðandi. Þá gera ráð fyrir því að 

stjórnmálamenn hafi ekki haft hagsmuni umbjóðenda sinna að leiðarljósi í störfum sínum 

heldur hafi frekar haft hagsmuni bankastarfseminnar og stjórnenda efst í huga. Arthur Lupia 

fjallar um slík brot á umboðskeðju í lýðræðisríkjum þar sem almenningur framselur 

stjórnmálamönnum vald sitt til að vinna að málefnum sínum. Þegar fulltrúi (stjórnmálamaður) 

                                                 

 

 

 

89 Rannsóknarnefnd Alþingis, Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir, bindi 

8, 198-201. 



  

38 

hefur ekki hagsmuni umbjóðenda (almennings) sinna að leiðarljósi er umboðskeðjan rofin og 

myndast hefur umboðsvandi (e. agency problem) milli kjósenda og stjórnmálamanna.
90

  

5.2.2 Háskólasamfélagið 

Þáttur fræðimanna innan háskólasamfélagsins er mikilvægur í opinberri umræðu eins og fram 

hefur komið. Mikilvægt er að fræðimenn gæti hlutleysis í rannsóknum sínum og í miðlun 

þekkingar sinnar á opinberum vettvangi. Mikil hætta er á hagsmunaárekstrum milli 

fræðimanna og fjármálafyrirtækja ef helstu rannsóknarstyrkir koma mest megnis úr 

fjármálaumhverfinu sem hefur mikilla hagsmuna að gæta. Þannig ber að treysta því að verk 

fræðimanna lúti samfélagslegum viðmiðum en þjóni ekki hagsmunum aðila úr heimi 

viðskipta og/eða stjórnmála. Skýrsla Mishkin og Trygva Þórs Herbertssonar er ágætt dæmi 

um hvernig stjórnvöld og efnahagslífið geta hagnast á því að fá góða umfjöllun frá 

heimsþekktum fræðimönnum. Niðurstaða skýrslunnar benti til að á Íslandi væri fjárhagslegur 

stöðugleiki og að á Íslandi væri öflugt og sterkt fjármálakerfi sem engar líkur væru á að 

myndi hrynja. Leiða má að því líkur að þessi skýrsla hafi styrkt stöðu stjórnmálamanna og 

viðskiptabankanna eftir neikvæðu skýrslurnar sem birtust fyrr á árinu 2006.
91

  

Ljóst er að lítið bar á sjálftemprandi (e. negative feedback mechanism) fyrirbærum í 

umræðunni á þessum árum. Ef neikvæðar fréttir bárust um starfsemi bankanna, voru 

bankarnir fljótir að svara fyrir sig ásamt því að stjórnmálamenn sem eiga öllu jöfnu að gæta 

hagsmuna almennings voru fljótir til að taka undir og styðja bankastarfsemina. Sérstaklega 

þegar gerðar voru skýrslur um stöðu Íslands.  

Aðferðir stjórnmálamanna og annarra hagsmunaðila til að stjórna umræðunni felast meðal 

annars í því að beina umræðunni á annan veg. Í stað þess að fjalla ítarlega um niðurstöður og 

ályktarnir tiltekinnar skýrslu er einungis fjallað um þá hluti (e. branding) sem koma sér vel 

fyrir viðkomandi stjórnmálamann eða hagsmunaaðila. Þegar neikvæðar umræður eiga sér stað 

í fjölmiðlum er einnig hægt breyta henni í jákvæða með því að færa athyglina frá því 

neikvæða yfir á það jákvæða (e. attention shifting). Þannig geta stjórnmálamenn breytt 
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óstöðugleika í umhverfinu yfir í stöðugleika með því að einblína á þá þætti sem þjóna 

hagsmunum þeirra og geta þannig stjórnað samfélagsumræðunni með því að færa athygli 

almennings frá viðkvæmum málefnum.
92

 

5.2.3 Kaupaukakerfi 

Ljóst er að fjárhagslegir hvatar stjórnenda bankanna urðu þess valdandi að önnur gildi, 

markmið og hagsmunir bankanna urðu undir. Í stað þess að stuðla að langtímamarkmiðum var 

einungis unnið að skammtíma hagnaði til þess eins að hámarka kaupaukagreiðslur.
93

  

Þær hvatakenningar sem voru til umfjöllunar í fræðilega kafla ritgerðarinnar gera ráð fyrir 

því að hvati starfsmanna sé margþættur og ekki einungis að fjárhagslegum toga. Hlutir eins og 

árangur, ábyrgð og viðurkenning eru samkvæmt hvatakenningu Herzberg eins mikilvægir 

fyrir starfsmenn og að fá greiddar út bónusgreiðslur. Því er mikilvægt að huga að þessum 

þáttum ef kerfið á að stuðla að skilvirkni á vinnustað og bættri vinnumenningu.
 94

  

Ekki er æskilegt að uppbygging kaupaukakerfa, eins og henni var háttað hér fyrir hrun, 

stuðli að aukinni áhættusækni og að ákvarðanir varðandi útgreiðslu kaupauka séu byggðar 

huglægu mati stjórnenda.
95
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6 Lokaorð 

Hér á Íslandi er stjórnkerfið brothættara en víðast hvar annarsstaðar sökum smæðar kerfisins, 

óformlegra boðleiða og miklum ítökum viðskiptabanka á meðal stjórnmálaafla og fjölmiðla. 

Þetta gerði það að verkum að hér voru við lýði öfl sem ýttu undir bólumyndanir í 

efnahagskerfinu. Eftirlit hins opinbera var takmarkað gegn fjármálaumhverfinu. Stjórnendur 

viðskiptabankanna gátu því leikið lausum hala sökum vanmáttar eftirlitsaðila til að sinna 

fullnægjandi eftirliti. 

Tilgangur og markmið þessarar ritgerðar var að svara þeirri rannsóknarspurningu sem 

varpað var fram í upphafi: „Hvernig geta sérstök kaupaukakerfi ógnað fjármálastöðugleika?“ 

Horft var á viðfangsefnið út frá hugtökum og kenningum í opinberri stefnumótun innan 

stjórnmálafræðinnar. Mikil samsvörun er á milli þeirra kenninga sem stuðst var við og 

kenninga innan fjármálahagfræðinnar. Því þótti höfundi mikilvægt að hafa þær með til 

samanburðar.  

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að sérstök kaupaukakerfi, uppbygging þeirra og 

tilgangur geta ekki ein og sér ógnað fjármálastöðugleika í þjóðfélagi eins og Íslandi. Hins 

vegar geta ákvörðunartökur þeirra sem stjórna uppbyggingu kaupaukakerfanna, sú menning 

sem þeir skapa í umhverfi sínu og þau efnahagslegu öfl sem verða allsráðandi í kjölfar þeirra 

ógnað fjármálastöðugleika. Sambandið sést einna helst í árangursmiðaðri hlutdrægni (e. 

success-induced bias) stjórnenda og hvernig stigmögnun á væntingum hindraði sjálftemprandi 

öfl innan stefnumótunar- og fjármálaumhverfisins til að stemma stigu við bólumyndun í 

aðdraganda hrunsins. 

 Helstu merki þess má sjá í þensluhvetjandi (e. pro-cyclicality) öflum innan 

fjármálaumhverfisins og sjálfsstyrkjandi afla (e. positive feedback mechanism) innan 

stefnumótunarumhverfi hins opinbera. Eins og fram hefur komið í ritgerðinni voru 

þensluhvetjandi fyrirbæri allsráðandi hérlendis á tímabilinu 2004 til 2008. Þegar slík fyrirbæri 

eru við völd þurfa sjálftemprandi öfl (e. negative feedback mechanism) að ná áhrifum til að 

geta dempað niður væntingar í umhverfinu. Það getur komið í hlut fjölmiðla, fræðimanna 

og/eða stjórnvalda að beita sjálftemprandi fyrirbærum annars vegar með stjórntækjum og hins 

vegar með opinberri umræðu til þess að halda aftur af þáttum sem geta stuðlað að 

bólumyndun. Fjölmörg dæmi eru hins vegar um það, líkt og fram hefur komið, að þessi 

sjálftemprandi öfl hafi verið kæfð niður strax og þar af leiðandi einnig neikvæðar umræður 
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um starfsemi bankanna. Þegar áhrif fárra fjármálafyrirtækja innan fjölmiðla og stjórnvalda 

verða jafn mikil og þau voru hér er mjög erfitt að breyta þeim öflum sem eru ráðandi. Því þarf 

skýr mörk á milli stjórnmála og viðskipta. Almenningur þarf að geta treyst því að umfjöllun 

og umræða fjölmiðla sé sjálfstæð og óháð og að stjórnmálamenn sinni sínum réttmætu 

hagsmunaaðilum, sem er almenningur en ekki viðskiptabankar. Hins vegar er það svo að ef að 

viðskiptabankar eru helstu styrkaraðilar stjórnmálamanna og flokka ásamt því að eiga hlut í 

öllum helstu fjölmiðlum landsins er mjög erfitt að átta sig á því hvaða hagsmuna stjórnvöld 

gæta.  

Hugtakið „go with the winners,“ sem þeir Baumgartner og Jones fjölluðu um í „Policy 

Dynamics“ á vel við um stöðuna sem hér var milli stjórnmálamanna og viðskiptabankanna. 

Bankarnir sáu mikinn hag í því að styrkja vel þá stjórnmálamenn sem þeir treystu til að gæta 

hagsmuna sinna. Enn fremur eru merki um að umboðsvandi (e. agency problem) hafi myndast 

á milli almennings og stjórnvalda sem orsakaðist af rangri forgangsröðun og stefnumótun 

stjórnvalda um fjármálastarfsemi á Íslandi.  
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