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Útdráttur 

Íslenskt efnahagslíf hefur gjörbreyst á síðastliðnum tveimur áratugum. Miklu munaði um 

einkavæðingu ríkisbankanna sem var aðkallandi aðgerð en umdeild framkvæmd. 

Íslenska hagkerfið umbreyttist úr litlu og lokuðu kerfi og varð hluti af stórum 

alþjóðlegum markaði. Vöxtur þriggja stærstu bankanna var gífurlegur og arðsemi þeirra 

virtist undraverð. Seinna varð öllum ljóst að rekstur þeirra hafði verið í óreiðu og 

fjármagnaður með erlendri skuldasöfnun. Eftirliti með fjármálamarkaði var mjög 

ábótavant og aðgerðir Seðlabanka Íslands í aðdragandi bankahrunsins sæta töluverðri 

gagnrýni. Einnig brugðust fjölmiðlar grunnskyldum sínum gagnvart almenningi þegar 

hættumerki tóku að sjást árið 2006. Gengdarlaus lántaka stjórnmála- og blaðamanna hjá 

viðskiptabönkunum getur hafið alið þeim í brjósti auðmýkt í garð viðskiptavaldsins og 

afvegaleitt þá við að standa vörð um hagsmuni almennings. Spilling er viðvarandi á 

íslenskum fjármálamarkaði, sem og annars staðar í heiminum, en erfitt er að færa 

sönnur á hana og uppræta.  
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1 Inngangur 

Ísland er nýrík þjóð í samanburði við aðrar þjóðir Vesturlanda. Landið var eitt það 

vanþróaðasta í Evrópu við upphaf tuttugustu aldar. Ísland hefur notið góðs af 

dropasælum sjávarútvegi og var vélvæðing fiskibáta iðnbylting Íslands. Vargöld 

heimsstyrjaldarinnar síðari varð til þess að Ísland var ríkara við stríðslok, eitt fárra 

Evrópulanda. Efnahagur landsins umbreyttist, auk þess sem ráðist var í margar 

veigamiklar framkvæmdir, svo sem byggingu vega og flugvalla (Sigurður Snævarr, 1993). 

Árið 1904 svipaði vergri landsframleiðslu á mann til þeirrar sem nú er í Afríkulandinu 

Gana. Einni öld síðar var landsframleiðslan orðin ein sú mesta á heimsvísu því hún jókst 

að meðaltali um 2,6% á ári á tuttugustu öld. Uppbyggingin var fjármögnuð með erlendu 

lánsfé. Margar vinnustundir liggja hagvextinum að baki, auk þess sem menntunarstig 

þjóðarinnar hefur aukist (Þorvaldur Gylfason et al., 2010). Fjármálamarkaður var hins 

vegar vanþróaður allt þar til á tíunda áratug síðusta aldar. Ísland hlaut aðild að 

Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA) árið 1970 og miklu munaði um inngöngu í 

Evrópska efnahagssvæðið (EES) árið 1994. Í kjölfar inngöngunnar tók fjórfrelsið gildi; 

frelsi til fólksflutninga, fjármagnsflutninga og flutninga á vörum og þjónustu. Þetta frelsi 

opnaði markaðinn sem felur í sér aukin utanríkisviðskipti með tilheyrandi aukningu 

fjármagnsflæðis, sem hvort tveggja er fylgifiskur alþjóðavæðingar. 

Fyrir þann tíma, þegar lánamarkaður landsins opnaðist og alþjóðavæðing gerði vart 

við sig, má segja að ríkisvaldið hafi að miklu leyti séð um fjármagnsskömmtun. 

Bankakerfið var samtvinnað stjórnmálaöflum landsins og reglukerfið þunglamalegt. 

Stjórnmálaflokkarnir ráðskuðust með fjármagnsviðskipti viðskiptabankanna með 

afskiptum á því hvernig fjármagni væri úthlutað innanlands og náðu tangarhaldi á bæði 

Seðlabankanum og viðskiptabönkunum. Seðlabankinn var notaður til að fjármagna 

ríkissjóð og viðskiptabankarnir veittu „undirstöðuatvinnuvegum“ kjaralán á lágum 

vöxtum. Þessu fyrirkomulagi fylgdu markaðsbrestir sem ríkisvaldið bar ábyrgð á með 

forræðishyggju sinni. Inngöngu Íslands í EES, afnámi gjaldeyrishafta og  aukinni 

alþjóðavæðingu fylgdu jákvæðar umbætur á íslenskum fjármálamarkaði. Á skömmum 
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tíma opnaðist íslenskur gjaldeyrismarkaður upp á gátt. Hugmyndir um einkavæðingu 

ríkisbankanna áttu einnig að stuðla að aukinni skilvirkni og bættum almannahag. 

Framkvæmdin orkaði tvímælis, eins og síðar verður vikið að. Um aldamótin lá fyrir að 

bankastarfsemi gæti orðið ein þriggja undirstöðugreina íslensks hagkerfis, ásamt 

sjávarútvegi og orkuiðnaði. Bankakerfið óx á ógnarhraða og heildarstærð efnahags stóru 

viðskiptabankanna samsvaraði rúmlega vergri landsframleiðslu landsins árið 2000, 

hlutfall sem var tæplega nífaldað undir lok árs 2007. Eftirlit með fjármálamarkaði var á 

engan hátt hlutgengt þessum öra vexti og var ekki hlutverki sínu vaxið. Stóru bankarnir 

þrír: Glitnir banki hf. („Glitnir“), Kaupþing banki hf. („Kaupþing“) og Landsbanki Íslands 

hf. („Landsbankinn“) tuttugufölduðust að stærð á sjö árum frá 2001-2008. Meginorsökin 

fyrir falli bankanna var vöxtur þeirra og stærð við fall. Þennan mikla vöxt má útskýra 

með góðu aðgengi að erlendum fjármagnsmörkuðum og hraðri sókn á nýja markaði af 

slíkum krafti að hún hefur verið áhættusöm. Á sama tíma jókst eftirlit með útlánum ekki 

í samræmi við útlánavöxtinn. Gæði útlánasafna bankanna minnkuðu töluvert við þær 

kringumstæður. Eigendur bankanna þriggja fengu óeðlilega greiðan aðgang að lánsfé hjá 

bönkunum og skapaði það vandamál (Rannsóknarskýrsla Alþingis, 2010, 7, 21: 177). 

Reynt verður að benda á hvar misferli á fjármálamarkaði átti sér stað í aðdraganda 

bankahrunsins árið 2008 og verður tímabilið frá einkavæðingu bankanna og fram að 

bankahruni til athugunar. Einnig verður kannað hvar annars staðar í íslensku samfélagi 

viðlíka misferli átti sér stað. Ferlið sem var fylgt við framkvæmd einkavæðingar með 

tilliti til almannahagsmuna er gert að umfjöllunarefni. Störf framkvæmdanefndar um 

einkavæðingu verða athuguð í því samhengi. Það er athyglisvert hvernig Alþingi, í 

umboði þjóðarinnar, vísaði öllum tæknilegum atriðum varðandi sölu ríkisbankanna til 

stjórnvalda. Leit stjórnvalda að kjölfestufjárfestum og framganga þeirra í þeim efnum 

var ekki til eftirbreytni. Fjármögnun kaupanna var háskaleg þar sem 

kjölfestufjárfestarnir virðast hafa fengið lán hver hjá öðrum. Tengsl fyrirhugaðra 

kaupenda við stjórnmálaflokkana sem sátu í ríkisstjórn kunna að hafa ráðið för þegar 

nýir eigendur bankanna voru fundnir. Sú ákvörðun minnir landsmenn óþægilega á 

bankarekstur fyrri tíma þegar ríkisvaldið lét Seðlabanka Íslands fjármagna ríkissjóð og 

fyrirtæki í ákveðnum greinum fengu lán á úrvalskjörum. 
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Spilling er ekki áþreifanlegt fyrirbæri í efnislegum skilningi og því erfitt að henda 

reiður á umfang hennar eða mæla. Spilling smýgur inn í bresti samfélags og það er eðli 

hennar að brjóta gegn algildu trausti. Spillingu má lýsa sem einstaklingi í áhrifastöðu 

sem misnotar vald sitt við að gæta hagsmuna annarra sér til hagsbóta og þá á kostnað 

þessara sömu annarra og honum er ætlað að gæta. Ísland sem umskiptahagkerfi verður 

skoðað út frá sjónarmiðum umskipta. 

 Í ritgerðinni verður leitast við að svara spurningunni hvort misferli á íslenskum 

fjármálamarkaði hafi verið til staðar fyrir hrun, sér í lagi í framkvæmd einkavæðingar 

ríkisbankanna.  
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2 Einkavæðing ríkisbankanna 

2.1 Inngangur  

Ríkisstjórnarsamstarf Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks sem hófst árið 1995 og lauk 

árið 2007, sem ásamt ríkisstjórnarsetu Viðreisnarstjórnarinnar, er lengsta samfellda 

ríkisstjórnarseta Íslands á lýðveldistímanum. Tímabilið var viðburðarríkt en hér verða 

aðeins rannsakaðar breytingar á bankakerfi landsins. Í upphafi samstarfs flokkanna lýstu 

þeir yfir vilja sínum til að einkavæða ríkisbanka landsins og hefur sú framkvæmd ætíð 

síðan verið umdeild. 

2.1.1 Framkvæmdanefnd um einkavæðingu komið á laggirnar 

Árið 1991 tók við ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks, sem nefnd hefur verið 

Viðeyjarstjórnin og var fyrsta ráðuneyti Davíðs Oddssonar. Undir þeirri stjórn var 

stofnuð nefndin „framkvæmdanefnd um einkavæðingu“ sem hafði það hlutverk að fara 

með sölu á eignarhlutum ríkisins í félögum og selja verkefni til einkaaðila með útboðum. 

Meðal annarra verkefna nefndarinnar var kerfisbundin athugun á eignaumsýslu ríkisins 

og sem markmiðið var að minnka. Nefndin tók til starfa í febrúar 1992, áður en 

ríkisstjórnin hafði setið í eitt ár. Framkvæmdanefndin tilheyrði málefnasviði 

forsætisráðherra, sem skipaði formann nefndarinnar, og sat sjálfur í „ráðherranefnd um 

einkavæðingu“, ásamt þremur öðrum ráðherrum (Rannsóknarnefnd Alþingis 2010, 5, 

16: 45). Á fyrstu þremur starfsárum nefndarinnar voru þrettán ríkisfyrirtæki einkavædd. 

Þessi fyrirtæki voru: Prentsmiðjan Gutenberg hf., Framleiðsludeild ÁTVR, Ríkisskip, 

Ferðaskrifstofa Íslands hf., Jarðboranir hf., Menningarsjóður, Þróunarfélag Íslands hf., 

Íslensk endurtrygging hf., Rýni hf., SR-mjöl hf., Þormóður rammi hf., Lyfjaverslun Íslands 

hf. og Þörungaverksmiðjan hf. Þegar nefndin lagði upp laupana árið 2007 hafði ríkið selt 

alla eignarhluti sína í 33 hlutafélögum í 44 takmörkuðum söluverkefnum. Eitt af fyrstu 

skrefum hvers söluverkefnis var að stofna hlutafélag utan um rekstur viðkomandi 

ríkisfyrirtækis, væri slíkt ekki þá þegar fyrir hendi (Forsætisráðuneytið, 2007).   
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2.1.2 Sérstakar verklagsreglur um framkvæmdina  

Í næstu alþingiskosningum árið 1995 tók við ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og 

Framsóknarflokks og hélst það samstarf til ársins 2007. Um er að ræða eitt lengsta 

samfellda stjórnarsamstarf lýðveldisins til þessa. Fyrir þann tíma hafði eignarhald 

ríkisbankanna sjaldan borið á góma í þinginu en Jón Sigurðsson, viðskiptaráðherra fyrir 

Alþýðuflokk á árunum 1987-1991, hafði ótrauður látið í ljós skoðanir sínar á þeim 

málefnum. Segja má að Jón hafi gefið tóninn fyrir einkavæðingarferlið en ríkisstjórn 

Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks hrint henni í framkvæmd. Stefnuyfirlýsingar 

ríkisstjórnarflokkanna tveggja bera það með sér. Þar var lögð áhersla á að umhverfa 

rekstrarfyrirkomulagi ríkisviðskiptabanka og fjárfestingarlánasjóða (Forsætisráðuneytið, 

1995). Á þessum tíma var ríkisvaldið lykilaðili í fjármála- og viðskiptalífinu í gegnum 

eignarhald sitt í Búnaðarbankanum, Landsbankanum, Landsímanum og öðrum 

ríkisfyrirtækjum. Í næstu stefnuyfirlýsingu árið 1999 var gefin nákvæmari útlistun á 

einkavæðingu bankanna, en þar segir að meðal helstu markmiða á kjörtímabilinu sé: 

 

Að halda áfram einkavæðingu ríkisfyrirtækja, einkum þeirra sem eru í samkeppni við 

fyrirtæki í eigu einkaaðila. Hlutabréf í ríkisbönkunum verði seld með það að 

markmiði að ná fram hagræðingu á fjármagnsmarkaði en tryggja um leið virka 

samkeppni á markaðnum til að ná fram ódýrari þjónustu. Við söluna verði þess gætt 

að ríkið fái hámarksverð fyrir eign sína í bönkunum (Forsætisráðuneytið, 1999). 

 

Snemma í ferlinu, þann 9. febrúar 1996, samþykkti ríkisstjórnin sérstakar 

verklagsreglur undir því yfirskini að „samræma vinnubrögð og tryggja faglegan 

undirbúning við sölu hlutabréfa í eigu ríkisins og útboða í ríkisrekstri“ 

(Forsætisráðuneytið, 1996). Í inngangi þeirra var kveðið á um að þeirra reglur skuli vera 

,,leikreglurnar sem gildi” (Ríkisendurskoðun, 2003: 17). Þetta var skilið sem svo að 

enginn gæti, hvorki í krafti fjármagnseigna né á annan hátt, tekið þátt í kaupum á 

ríkishlutum fyrirtækja eða útboðum eftir öðrum reglum. Framkvæmdanefndin 

fyrirskipaði að sér væri bæði heimilt að ákveða hámarkshlutafjárkaup hvers kaupanda 

og að hafna tilboðum. Var þetta gert til að ýta undir dreifða eignaraðild og stuðla að 
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samkeppni á markaði svo almenningur nyti góðs af (Ríkisendurskoðun, 2002). Ljóst er að 

yfirlýst markmið framkvæmdanefndarinnar var að vernda íslenskt atvinnulíf og ryðja 

veginn fyrir heilbrigðan markað (Forsætisráðuneytið, 1996). 

 

2.2 Áhrif einkavæðingar á hagkvæmni 

Í viðbót við samkeppnisaukandi áhrif og þverrandi pólitísk áhrif í stórfyrirtækjum átti 

einkavæðing að ná eftirfarandi markmiðum: 

 

 Að auka skilvirkni í þjóðfélaginu 

 Að styrkja hlutabréfamarkað 

 Að efla stöðu ríkissjóðs 

 Að bæta hag neytenda 

 Að styrkja stöðu starfsmanna á vinnumarkaði 

 Að draga úr áhrifum sérhagsmunahópa 

 

Einkavæðing bankanna var ekki þarflaus aðgerð. Bankakerfi síðustu aldar var ekki 

aðeins þunglamalegt heldur jafnframt ósanngjarnt þar sem manngreinarálit 

bankamanna þótti sjálfsagt og af þeim sökum gat verið erfitt að fá lán. Í þeim skilningi 

var íslenskt bankakerfi 20. aldar spillt (Þorvaldur Gylfason, 1990). Þrátt fyrir þetta héldu 

ríkisbankarnir góðum lánshæfiseinkunnum. Rannsóknir hafa sýnt að aðkoma ríkis að 

rekstri banka og fjárfestingarsjóða stuðlar að fábreyttri atvinnustarfsemi og skorti á 

frumkvöðlastarfsemi. Rekstur þess stendur í vegi fyrir framþróun á fjármálamarkaði og 

hefur neikvæð áhrifa á hagsæld. (La Porta, Lopez-De-Silanes og Shleifer, 2002). 

Ýmsir hvatar liggja að baki einkavæðingu fyrir stjórnvöld. Þær ástæður sem gjarnan 

eru nefndar ofar öðrum eru aukin skilvirkni og niðurskurður útgjaldaliða. Stjórnendur 

ríkisfyrirtækja eiga ekki hlut í fyrirtækinu sem þeir stýra og fá ekki hagnað frá rekstri. 

Einkarekstur hefur hagnað að sínu markmiði, ólíkt ríkisrekstri, og er því líklegri til að 

skera niður útgjaldaliði til að verða skilvirkari. Þrýstingur á stjórnvöld getur verið 

undirrót rekstrar í stað viðskiptahvata. Einnig má nefna að alla jafna starfa fleiri 
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starfsmenn í ríkisfyrirtækjum heldur en í sambærilegum einkareknum fyrirtækjum. 

Stjórnvöld geta verið ófús við að segja upp starfsfólki af ótta við neikvæða umfjöllun. Af 

þessu leiðir að félög í ríkisrekstri hafa marga starfsmenn í vinnu, sem dregur úr skilvirkni. 

Það loðir við stjórnvöld að vera skammsýn og hugsa einungis fram að næstu kosningum. 

Það getur þýtt tregðu við að fjárfesta í nauðsynlegum innviðum sem muni gagnast 

rekstri til langs tíma, vegna þess eins að aðgerðirnar skila ekki skjótum arði. Því hefur 

verið haldið fram að félög í einkarekstri finni fyrir þrýstingi frá hluthöfum í félaginu og 

séu þar af leiðandi skilvirkari en óttalaust ríkisfyrirtæki. Yfirtökuógnin er til staðar í 

einkarekstri en ekki í ríkisrekstri. Oft fylgjast að einkavæðing og afnám reglna sem hefta 

viðskipti (e. deregulation). Slík stefnubreyting er nýjum fyrirtækjum sem vilja koma inn á 

markaðinn í hag. Sú keðjuverkun er til þess fallin að samkeppni á markaði eykst og í 

kjölfarið lækkar verð til neytenda með tilheyrandi skilvirkniaukningu.  

Ofantaldir kostir eru ekki sjálfsögð afleiðing einkavæðingar því almannahagur getur 

að sama skapi versnað í kjölfar einkavæðingar. Einokunarmarkmið og afregluvæðing 

getur skapað umhverfi fyrir náttúrulega einokun (e. natural monopoly). Það er ástand 

þar sem skilvirkasti fjöldi fyrirtækja er aðeins einn. Í því tilviki mun einkavæðing aðeins 

skapa „einka-einokun“. Slíkur einokari hefði tækifæri til að setja verðið hátt og arðræna 

neytendur.  

 

2.3 Framkvæmd einkavæðingarinnar 

Einkavæðing íslensku bankanna var framkvæmd í nokkrum skrefum. Sum þeirra kunna 

að hafa verið réttmæt en önnur á skjön við þau góðu markmið sem lagt var upp með. 

Ráðherranefnd um einkavæðingu barst bréf sumarið 1998 frá viðskiptaráðuneytinu þar 

sem lagt var til að hlutir bankanna yrðu seldir bæði hérlendis og erlendis. Hugmyndir um 

skráningu annars eða beggja bankanna í erlendri kauphöll voru reifaðar. Stærð íslensks 

markaðar í samhengi sölunnar var dregin í efa og óskað var eftir að erlendum fjárfestum 

yrði boðið að taka þátt í íslenskri fjármálaþjónustu (Rannsóknarnefnd Alþingis 2010, 1, 

6: 230). Sænski bankinn Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) lýsti áhuga á að kaupa 

þriðjungshlut í Landsbankanum. Bankinn hafði starfað í hálfa aðra öld og bjó yfir 

dýrmætri reynslu, meðal annars af djúpum efnahagslægðum og bankakreppum 
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Norðurlandanna (Jonung, Kiander og Vartia, 2009). Þrátt fyrir fögur fyrirheit íslenskra 

ráðamanna, ásamt því sem alþjóðleg reynsla í bankarekstri var lofsömuð, féllst 

ríkisstjórnin ekki á að færa SEB meirihluta eignarhalds Landsbankans. Niðurstaðan 

kemur síður á óvart þegar haft er í huga að Davíð Oddsson forsætisráðherra hafði fyrr 

um vorið sagt við virt viðskiptablað að uppi væru áform um að gera „Ísland að 

alþjóðlegri fjármálamiðstöð“ (Financial Times, 7. apríl 1998). Áhuginn dvínaði hjá SEB 

þegar íslenskir ráðamenn kröfðust þess að Vátryggingafélag Íslands (VÍS) yrði bæði hluti 

af kaupaukanum og að VÍS fengi vald til að samþykkja stjórnarmenn fyrir SEB 

(Rannsóknarskýrsla Alþingis 2010, 1, 6; 231). Á þessum tíma var mikið umrót innan 

herbúða Landsbankans, þar sem andaði köldu á milli Sverris Hermanssonar, sem var 

bolað úr bankastjórastarfi Landsbankans í apríl 1998, og Helga S. Guðmundssonar, 

þáverandi formanns bankaráðs Landsbankans. Sverrir hefur afdráttarlaust talað fyrir 

athugunum á kaupum Landsbankans á VÍS („Rasphúsmenn“. Morgunblaðið. 18. okt. 

2007). Sverrir, sem að vísu talar tæpitungulaust, þekkir vel til mála Landsbankans frá 

tímum einkavæðingar. Því sætir furðu að rannsóknarnefnd Alþingis hafi ekki hirt um að 

kalla þennan fyrrverandi bankastjóra til skýrslutöku, en alls voru 147 einstaklingar 

kallaðir í slík viðtöl (Viðskiptablaðið, 18. apríl 2010). 

Ekki er hægt að sýna fram á með óyggjandi hætti að ein leið sé öðrum fremri við 

einkavæðingu stórfyrirtækja, heldur taka dæmin mið af aðstæðum hverju sinni. Greina 

má í sundur aðferðir dreifðrar sölu og tilboðssölu þegar hlutabréf ríkissjóðs eru boðin út. 

Með dreifðri sölu gefst almenningi færi á að skrá sig fyrir fyrirfram ákveðinni fjárhæð. Þá 

er gjarnan valið hámark á heimilum kaupum hvers og eins fjárfestis. Helsta einkenni 

þessarar aðferðar er dreifing eignaraðildar sem auðkennir niðurstöðu sölunnar. 

Markmið tilboðssölu er að leita uppi hagstæðasta og besta tilboð í hlutabréfin sem 

boðin verða út. Þessari aðferð má enn fremur skipta niður í opna tilboðssölu og lokað 

útboð á hlutafé. Opin tilboðssala felur í sér að rekstur fyrirtækisins sem er selt verður 

gerður opinber með sölulýsingu. Það felur í sér jafnan aðgang allra kaupenda til að gera 

sitt tilboð út frá sömu upplýsingum og aðrir búa yfir. Í lokuðu útboði er aðeins völdum 

þátttakendum, að umliðnu forvali, boðið að gera tilboð. Þessum takmarkaða hóp er 

veittur aðgangur að enn frekari upplýsingum en þeim sem liggja fyrir í opinni 
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tilboðssölu. Þar með taldir eru fundir stjórnenda með völdum þátttakendum svo seljandi 

og kaupandi ræðast við og verða áskynja skilyrða hvor annars (Ríkisendurskoðun, 2002).  

Þessum ólíku söluaðferðum má blanda saman og sú var raunin þegar íslensku 

bankarnir voru seldir, þó svo ráðandi kjölfestuhlutur hafi verið seldur í lokuðu útboði á 

hlutafé. Hver aðferð hefur sína kosti og galla og eins er ljóst að verulegur stigsmunur er 

á gagnsæi hverrar aðferðar fyrir sig (Ríkisendurskoðun, 2002). Það er eðlilegt að 

mörgum bregði í brún þegar ríkið býður sérvöldum þátttakendum að taka þátt í lokuðu 

útboði á hlutafé. Við slíkar vangaveltur ber að hafa í huga hvaða takmörkunum gildandi 

lögum hafa verið sett, bæði um efni og undirbúning. Síðar verður vikið að einkavæðingu 

Íslenskra aðalverktaka hf., sem Hæstiréttur dæmdi ólöglega árið 2008. Dómsúrskurður 

af slíku tagi hlýtur að rýra traust til ríkisins sem söluaðila en þó aðallega til starfa 

framkvæmdanefndar um einkavæðingu. Enn fremur hlýtur dómsorðið að undirstrika 

mikilvægi þess að sinna lokuðu útboði hlutfjár af meiri fagmennsku en raun bar vitni. 

 

2.4 Hlutafélög um bankana stofnuð og sala hlutafjár 

Lög um stofnun hlutafélaga um Landsbankann og Búnaðarbankann voru samþykkt á 

Alþingi vorið 1997 (lög nr. 50/1997). Tvennt vekur athygli við lagasetninguna, annars 

vegar að sala var einungis leyfð með samþykki Alþingis og hins vegar að kveðið var á um 

að samanlagður hámarkseignarhlutur annarra aðila en ríkisins mætti ekki vera meiri en 

35% af heildarfjármagni hvors banka (Rannsóknarskýrsla Alþingis 2010, 1, 6; 228). 

Slakað var verulega á fyrri ákvörðuninni og sú síðari var sniðgengin. Um haustið 1999 

sagði forsætisráðherra í þingræðu sinni að ákjósanlegt væri að hámarkshlutur hvers 

aðila yrði að vera hóflegur og nefndi 7-9% eign í því tilliti (Rannsóknarskýrsla Alþingis 

2010, 1, 6; 107). Þar með gaf hann þjóð sinni ástæðu til að trúa að eignarhaldi bankanna 

yrði dreift. Það var langt frá því sem raunin varð. Áform um sölu hlutafjárins hafði í för 

með sér breytt starfsumhverfi fyrir þróun og umfang þeirra fyrirtækja sem voru hvað 

athafnamest í fjármálaviðskiptum og gátu þar með orðið enn athafnameiri eftir að 

þátttöku ríkisins í eignarhaldi bankanna lauk. 

Með vísun til laga nr. 93/1999 fór fram sala í desember 1999 þar sem heimiluð var 

sölu á 15% hlutafé ríkisins í bæði Landsbankanum og Búnaðarbankanum. Söluandvirðið 
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nam 5,5 milljörðum króna og 55 þúsund manns skráðu sig fyrir hlut í bönkunum. Raunar 

var umframeftirspurn útboðanna svo mikil að það hefði verið hægt að selja allan hlut 

ríkisins í bönkunum í þessum áfanga. Eftirstandandi hlutur ríkisins í bönkunum eftir 

söluna nam 72% af heildarhlut. Seldur hlutur var 13% í hvorum banka. Á næstu 

misserum þóttu markaðsaðstæður ekki hagstæðar og gerðist lítið í framvindu 

einkavæðingar ríkisbankanna um nokkra hríð (Rannsóknarskýrsla Alþingis 2010, 1, 6: 

232 og 109. Forsætisráðuneytið, 2003). 

 

2.5 Framkvæmdin á nýrri öld og handvömm Alþingis 

Í lögum nr. 70/2001 var ekki kveðið á um neina útfærslu Alþingis á því hvernig sala á 

eignarhlut ríkisins í bönkunum skyldi fara fram. Söluheimildin var óákvörðuð og opin. Í 

stefnuyfirlýsingu stjórnarflokkanna tveggja frá árinu 1995 kom fram að sala á 

ríkisfyrirtækjum á kjörtímabilinu yrði „í samræmi við ákvarðanir Alþingis“. Öll nánari 

ákvarðanataka varðandi tilhögun sölunnar fór hins vegar ekki fram á Alþingi heldur lá 

hún hjá stjórnvöldum. Þar með fengu stjórnvöld að taka óafturkallanlegar ákvarðanir 

um atriði, eins og til dæmis hvort selja ætti báða bankana eða aðeins annan, og þá hvort 

bankarnir skyldu báðir seldir samtímis og hve stórir hlutir skyldu seldir. Einnig gátu 

stjórnvöld ákveðið viðmið um verð, hvort og hvaða kröfur eða kosti kaupendur þyrftu að 

uppfylla og nánari tímasetningar varðandi söluna og stærð eignarhluta. Vegna 

lagasetningarinnar vísaði Alþingi öllum tæknilegum atriðum um tilhögun sölu bankanna, 

að söluheimildinni undanskilinni, til stjórnvalda og voru þau því leyst af hendi af hálfu 

stjórnvalda en ekki þingsins (Rannsóknarskýrsla Alþingis, 2010, 1, 6. kafli: 232, 

Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar 1995). 

Athygli vekur að í athugasemd með frumvarpinu var kveðið á um tímaramma 

söluferlisins; „Verði frumvarp þetta að lögum er stefnt að því að sala á hlutafé ríkisins í 

Landsbanka og Búnaðarbanka hefjist árið 2001 og ljúki fyrir lok kjörtímabilsins 2003. […] 

Við val á slíkum [kjölfestu]fjárfesti verði tekið mið af verklagsreglum um einkavæðingu.“ 

(Alþt. 2001-2002, A-deild. bls. 3320). Ljóst er að stjórnvöld vildu afgreiða málið í 

ríkisstjórnartíð sinni og þar með efna kosningaloforð sitt. Þó er um að ræða sýnileg 

mistök af hálfu stefnumótandi aðila sem ber þess vitni að hann hafi ófullkominn skilning 
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á gangverki frjálsra markaða. Með athugasemdinni og opinberun tímarammans ákveður 

Alþingi síðasta söludag bankanna.  Söluverð bankanna mun þá lækka í verði því sem nær 

dregur að lokum kjörtímabilsins, þar sem hugsanlegur kaupandi nýtir sér neyð 

seljandans sem hefur auglýst lokasöludag (Forsætisráðuneytið, 1999. Guðrún Johnsen, 

2014). 

 

2.6 Landsbanki Íslands seldur 

Sumarið 2001 var breski fjárfestingarbankinn HSBC fenginn til starfa sem ráðgjafi 

stjórnvalda við sölu þeirra á kjölfestuhluta sínum í Landsbankanum. Í því var fólgin 

stefnubreyting frá þeim áformum sem voru upp á teningnum tveimur árum fyrr þegar 

dreifa átti eignarhaldi. Í júní ári síðar barst framkvæmdanefnd um einkavæðingu bréf frá 

Björgólfi Thor Björgólfssyni þar sem lýst var yfir vilja Samson-hópsins til að kaupa 

kjölfestuhlut í Landsbankanum. Við skýrslutöku rannsóknarnefndar kom fram að áður en 

hópurinn skilaði bréfinu formlega til FnE hafi hann verið í miklum samskiptum við Ólaf 

Davíðsson, formann framkvæmdanefndarinnar. Í þessum samskiptum vitnaði hópurinn 

gjarnan til reynslu sinnar af erlendum viðskiptum við rekstur bjórverksmiðjunnar Bravo í 

Rússlandi. Um vorið 2002 hafði hópurinn selt verksmiðju sína til bjórrisans Heineken og 

var sölusamningurinn metinn á 400 milljónir bandarískra dollara. Hópurinn hugðist setja 

hluta fjárins í Samson eignarhaldsfélag ehf. til að fjármagna hlutabréfakaup sín í 

Landsbankanum (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 1, 6: 271-272). Feðgarnir Björgólfur 

Guðmundsson og Björgólfur Thor Björgólfsson, ásamt Magnúsi Þorsteinssyni, mynduðu 

saman Samson-hópinn. Síðar kom í ljós að Björgólfur Guðmundsson hafði hringt beint í 

Davíð Oddsson og falast eftir kaupum á öðrum hvorum bankanum, ekki skipti máli hvor 

bankinn yrði fyrir valinu (Fréttablaðið, 28. maí 2005). Kjölfestuhluturinn hljóðaði upp á 

33,3% með möguleika á 12,5% viðbótarhlut. Samson hópurinn gerði kröfu um 45,8% 

hlut í Landsbankanum og varð að ósk sinni. Yfirtökuskylda hluthafa tók mið af 40% 

eignarhlut á þessum tíma svo kröfur hópsins brutu í bága við reglur á 

hlutabréfamarkaði. Samson-hópnum var veitt undanþága frá gildandi reglum síðar í 

söluferlinu (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 1, 4: 109).  
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Ráðherranefnd um einkavæðingu ákvað að hefja viðræður við  Samson hópinn 9. 

september 2002. Degi síðar sagðist Steingrímur Ari Steingrímsson „aldrei (hafa) kynnst 

öðrum eins vinnubrögðum“ og sagði sig úr framkvæmdanefndinni (Ríkisendurskoðun, 

2002). Gengið var framhjá tilboðum áhugasamra kaupanda sem voru hagstæðari og 

hefðu skilað ríkissjóði hærri tekjum. Raunin var sú að ráðgjafi HSBC og starfsmaður 

framkvæmdanefndar hittust á laun í London og ákváðu að bjaga matslíkan HSBC með 

þeim hætti að „rétta“ niðurstaðan fengist þegar kauptilboð í Landsbankanum væru 

metin. Frá þessu segir í bréfaskriftum þeirra á milli: 

 

Með því að endurskilgreina forsendur og breyta vægi hæfnisskilyrða má komast 

að „réttri“ niðurstöðu þegar velja skal þá aðila sem þið helst viljið og láta það líta 

út eins og niðurstaðan hafi fengist með nokkuð vísindalegum hætti sem getur 

varist ytri gagnrýni (þýtt úr ensku, Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 1, 6: 263). 

 

Samningar á milli Samson-hópsins og ríkisins gengu upp og félagið keypti 45,8% hlut í 

Landsbankanum á gamlársdag 2002 í Þjóðmenningarhúsinu. Samsons greiddi fyrir 33,3% 

kaupanna við undirskrift í dollurum. Kaupverðið var látið taka mið af gengi dollarans 

sem tók miklum breytingum frá 18. október, daginn sem Samson-hópurinn og 

framkvæmdanefndin skrifuðu undir rammasamkomulag, og fram á gamlársdag, sem fór 

úr 89 krónum í 81 krónu. Kaupverðið fór frá því að vera 12,3 milljarðar og í 11,2 

milljarða króna við undirskrift samningsins. Ákveðið var að inna greiðsluna af hendi í 

dollurum til að grynnka á erlendum skuldum ríkissjóðs. Tilkynnt var við undirritun að 

kaupverðið gæti lækkað um allt að 700 milljónir auk þess sem hópurinn fékk loforð þess 

efnis að kaupendur Búnaðarbankans fengju ekki betri kjör (Rannsóknarskýrsla Alþingis 

2010, 1, 6; 233-263, 278). 

Gjaldþrot Björgólfs Guðmundssonar, þáverandi bankastjóra, var stærsta gjaldþrot 

einstaklings á Íslandi þar til fyrrverandi stjórnarformaður Kaupþings lýsti yfir tæplega 

þrefalt hærra gjaldþroti. Árið 2009 féllst Héraðsdómur Reykjavíkur á beiðni Björgólfs um 

að afskrifa 85 milljarða króna bú hans í gjaldþrotaskiptum. Upphæðin nam þá um 

fjórðungi tekna ríkissjóðs. 
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2.7 Búnaðarbanki Íslands seldur 

Söluferli Búnaðarbankans hófst formlega um sama leyti og söluferli Landsbankans. 

Hópur fjárfesta sem kallaðist S-hópurinn var valinn til viðræðna. Hópinn leiddi Helgi S. 

Guðmundsson en á meðal haghafa voru Halldór Ásgrímsson, þáverandi flokksformaður 

Framsóknar, og Finnur Ingólfsson, sem hafði áður gengt embættum viðskiptaráðherra 

og varaformanns Framsóknar og var þáverandi forstjóri VÍS. Aðrir haghafar voru til 

dæmis Ólafur Ólafsson, forstjóri Samskipa og Þórólfur Gíslason kaupfélagsstjóri 

Skagfirðinga. Það voru Egla hf., Eignarhaldsfélagið Samvinnutryggingar, 

Samvinnulífeyrissjóðurinn og VÍS sem gengu saman að borðum með 

framkvæmdanefndinni og undirrituðu samning um kaup á 45,8% eignarhlut í 

Búnaðarbankanum. Það var aldrei upplýst að fullu hverjir væru endanlegir hluthafar S-

hópsins og upplýsingar um aðila tengda honum lágu ekki ljósar fyrir. Ekki bar á miklu 

gagnsæi í S-hópnum og eru það sýnileg mistök af hálfu umsjónaraðila sölunnar. Vegna 

fyrirkomulagsins er ekki hægt að útiloka að aðili sem sá um sölu bankans hafi einnig 

verið á meðal kaupenda. Undir þeim kringumstæðum liggur í augum uppi að tengslin 

geti haft áhrif á verð. 

Eitt helsta skilyrði sölu bankans til S-hópsins var að á meðal kaupenda væru erlendir 

fjárfestar með reynslu af bankarekstri. S-hópnum var gert skylt að gefa 

framkvæmdanefndinni upplýsingar um erlenda fjárfestinn en hópnum tókst ítrekað að 

slá því á frest. Við undirritun kaupsamnings S-hópsins og ríkisins þann 16. janúar 2003 

var 45,8% eignarhlutur í Búnaðarbankanum seldur. Þá fyrst kom fram að þýski bankinn 

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA færi með helmingshlut í Eglu ehf. sem var 

stærsta félag kaupendahópsins. Hlutaverðið var 11,9 milljarðar króna og þar með var 

síðasta áfanganum í sölu ríkisins á bönkunum til einkaaðila lokið (Rannsóknarskýrsla 

Alþingis 2010, 1, 6). 

 

2.8 Fjármögnun kaupanna og önnur gagnrýni 

Vert er að huga að því hvernig kaupin voru fjármögnuð og hvaða reglur giltu hverju 

sinni. Í kaupsamningi Landsbankans var tekið fram að eiginfjárhlutfall vegna kaupa á hlut 
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í bankanum skyldi ekki vera minna en 34,5%, auk þess sem lánið mátti ekki koma frá 

Landsbankanum. Nú liggur fyrir að Samson-hópurinn fékk lán fyrir allt að 70% 

kaupverðsins frá Búnaðarbankanum og stóðst hópurinn því ekki skilyrði um lágmarks 

eiginfjárhlutfall. Síðari tvær greiðslur (af þremur) Samsonar eignarhaldsfélags ehf. til 

ríkissjóðs voru greiddar með háum lánum frá Búnaðarbankanum. Fyrra lánið fékkst í 

apríl 2003 og hljóðaði upp á 48.272.205 Bandríkjadali þar sem tryggingin var að öllu leyti 

handveð í hlutabréfum Landsbankans. Seinna lánið barst í janúar 2004 og hljóðaði það 

upp á 41.800.000 Bandaríkjadali en var ekki að öllu leyti tryggt með hlutabréfum í 

Landsbankanum. Lánið barst frá Kaupþingi Búnaðarbanka, sem var nýtt heiti 

Búnaðarbankans gamla, og markaði lokagreiðslu Samsonar vegna kaupa á 33,3% hlut í 

Landsbanka Íslands. Þar með er ljóst að eignarhaldsfélagið Samson stóð ekki skil á 

kaupsamningi sínum. Kaupþing banki hf. veitti rannsóknarnefndinni gögn sem staðfesta 

að eiginfjárhlutfall Samsonar hafi ekki náð tilskildu marki. Einnig má færa rök fyrir því að 

ákvæði um bann við fjármögnun hópsins frá sjálfum Landsbankanum hafi verið brotið 

þegar Samson lagði fram hlutabréf í Landsbankanum sem veð. (Rannsóknarskýrsla 

Alþingis, 2010, 1, 6: 275-305). 

Kaupsamningur um hlutfé í Búnaðarbankanum var sambærilegur kaupsamningi 

Landsbankans þar eð „kaupendum er óheimilt að  fjármagna kaupin með þátttöku 

Búnaðarbanka Íslands hf.“ (Rannsóknarskýrsla Alþingis, 2010, 1, 6: 282) Í 

kaupsamningnum er að finna athyglisvert lánsloforð vegna fjármögnunar Eglu hf. Þar er 

kveðið á um „skilyrðislausa skuldbindingu af hálfu viðkomandi íslensks banka“ til að lána 

Eglu hf. fyrir 35% kaupa sinna í Búnaðarbankanum. Þarna er átt við að Landsbankinn 

hafi lánað Eglu hf., stærsta félagi S-hópsins, fyrir kaupum á Búnaðarbankanum. 

Stefnumarkandi aðila voru mislagðar hendur þar sem heimild sölu til eignarhaldsfélaga 

er ekki undir sama eftirliti og bankar. 

Bankarnir lögðu hvor öðrum til lánsfé vegna kaupa þeirra á eignarhlut nýrra 

kaupenda í bönkunum. Þeim var óheimilt að leggja til fé vegna kaupa á eigin bönkum og 

því var þessi leið farin. Fjármögnun af þessu tagi kyndir undir kerfislegan óstöðugleika 

þar sem vandamál annars bankans við að endurgreiða lánið hefði óneitanlega áhrif á 

hinn. Lágt eiginfjárhlutfall bankanna í upphafi var bagaleg vöggugjöf og hefur þau áhrif 
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að eigendur þeirra þarfnast skjótfengra arðgreiðslna sem eykur áhættusækni (Guðrún 

Johnsen, 2014).  

 

2.9 Umdeild einkavæðing 

Mikil umfjöllun um einkavæðingu ríkisbankanna hefur skyggt á þátttöku tveggja annarra 

fyrrum ríkisfyrirtækja í einkavæðingarferlinu. Framgangsmáti sölu SR-mjöls hf. og 

Íslenskra aðalverktaka hf. hefur vakið athygli fyrir slök vinnubrögð og úrskurðaði 

Hæstiréttur aðra söluna ólögmæta.  

2.9.1 SR-mjöl hf. 

Rekstrarformi Síldarverksmiðja ríkisins var breytt í hlutafélagið SR-mjöl hf. til að koma 

félaginu í sölu með einföldum hætti (Alþingi. lög 20, 1993). Hlutafélagið var stofnað í 

kjölfar samþykktar frumvarps á Alþingi. Í greinargerð frumvarpsins kemur fram: 

 

„Enda þótt ríkissjóður verði eigandi allra hlutabréfa félagsins við stofnun þess, er 

fyrirhugað að selja öðrum hluti og jafnvel öll hlutabréf í félaginu. Meta þarf 

sérstaklega hvenær aðstæður eru ákjósanlegar til sölu áður en ákvörðun verður 

tekin þar um. Skal við söluna stefnt að dreifðri hlutafjáreign, þannig að enginn 

einn aðili eignist meiri hluta.“ 

 

Og síðar segir: 

 

„Jafnframt skal við söluna sérstaklega horft til heimamanna og starfsmanna á 

þeim stöðum sem verksmiðjur eru starfræktar. Skal óskað eftir viðræðum við 

heimamenn og/eða samtök þeirra um hugsanleg kaup á hlutabréfum.“ 

 

Á stofnfundi hlutafélagsins á Siglufirði þann 6. júlí 1993 lagði Þorsteinn Pálsson 

sjávarútvegsráðherra áherslu á að horft yrði til heimamanna við sölu félagsins og að 

dreifð eignaraðild væri fýsilegur kostur. Ráðherrann kvað skýrt á um að sér þætti 

mikilvægt að heimamenn og samtök þeirra myndu vega þungt á metunum í söluferlinu. 
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Fimm manna stjórn félagsins, en enginn þeirra bjó í síldarvinnubæ, fannst lítið til 

greinargerðar frumvarpsins og vilyrða ráðherrans koma og auglýsti eftir kaupendum úr 

hópi vel skilgreindra fjárfesta til að kaupa allt hlutafé SR-mjöls hf. Með öðrum orðum var 

farið fram á lokaða tilboðssölu þremur mánuðum eftir stofnfund félagsins sem átti 

mögulega tilvist sína að þakka fyrirheitum um dreifða hlutafjáreign (Ríkisendurskoðun, 

1994). 

Misbrestur var á því söluferli sem tók við í kjölfar tillagna stjórnar SR-mjöls hf. 

Sjávarútvegsráðherra fól stjórn félagsins að fara með sölumeðferð SR-mjöls í stað 

framkvæmdarnefndarinnar (FnE) með þeim rökstuðningi að sjávarútvegsráðherra færi 

með eignarhlut ríkisins í félaginu í kjölfar lagasetningar. Framkvæmdanefndin óskaði 

eftir tilboði frá  verðbréfafyrirtækjum til að annast verðmat, ráðgjöf og umsjón með sölu 

hlutabréfanna og varð Verðbréfamarkaður Íslandsbanka (VÍB), dótturfélag Íslandsbanka, 

fyrir valinu. Mörg verðbréfafyrirtæki sýndu verkefninu áhuga og var tilboð VÍB að 

fjárhæð 11,4 milljónir króna en gengið var framhjá 1,9 milljóna króna tilboði Landsbréfa. 

Framkvæmdanefndin hafði ekki fyrir því að semja skriflega við VÍB um þjónustu þeirra 

við söluna heldur fól VÍB alfarið verkefnið og lofaði þeim 1,5% greiðslu af söluandvirði 

hlutabréfanna (Ríkisendurskoðun, 1994). 

Tvö kauptilboð þóttu uppfylla öll skilyrði söluferlisins og voru þau kölluð til viðræðna. 

Annað boðið kom frá kaupendahópi sem hæstaréttarlögmennirnir Benedikt Sveinsson 

og Jónas Aðalsteinsson voru í forsvari fyrir en hitt boðið kom frá Sigurði G. Guðjónssyni 

hæstaréttarlögmanni í umboði Haraldar Haraldssonar fjárfestis. Akureyrarbær hafði 

lengi verið í hópi kaupenda en heltist úr lestinni rétt fyrir opnun tilboða í desemberlok 

1993. Boð Haraldar í hlutafé félagsins hljóðaði upp á 801 milljón króna en boð Benedikts 

og Jónasar 725 milljónir króna (rúmar 2091 milljón og tæpar 1847 milljónir á verðlagi 

marsmánaðar 2016). Niðurstöður söluhópsins og VÍB, sem annaðist söluna, voru að ekki 

væri fullsannað að Haraldur gæti staðið við tilboð sitt og var því hafnað og SR-mjöl selt 

kaupendahópi Benedikts og Jónasar (Ríkisendurskoðun, 1994). Tilboð Haraldar var 76 

milljónum krónum hærra (rúmar 193 milljónir á verðlagi marsmánaðar 2016) en tilboð 

Benedikts og Jónasar. Málið hefur lengi þótt athugunarvert, ekki síst þegar haft er í huga 

að Þorsteini Pálssyni sjávarútvegsráðherra og Benedikt Sveinssyni er vel til vina.  

Aukinheldur annaðist VÍB, dótturfyrirtæki Íslandsbanka, söluna. Bróðir Benedikts, Einar 
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Sveinsson, sat í bankaráði Íslandsbanka þegar salan fór fram og gat framkvæmdanefndin 

ekki útskýrt hvers vegna VÍB annaðist söluna. Salan á Síldarverksmiðjum ríkisins hrinti af 

stað þeim þjóðfélagsbreytingum sem seinna hafa verið kallaðar ,,einkavinavæðing“. 

2.9.2 Íslenskir aðalverktakar hf. 

Verktakafyrirtækið Íslenskir aðalverktakar sf. var stofnað árið 1954 fyrir tilstuðlan 

innlendra stjórnvalda vegna setu herliðs Bandaríkjanna og átti að sinna samningsskyldri 

verktöku fyrir varnarliðið. Stjórnvöld útdeildu verkefnum árlega til fyrirtækisins. Fallið 

var frá þessu kerfi á tíunda áratugnum og skipulag opinna útboða tók við í áföngum. Í 

kjölfarið var hlutafélagið Íslenskir aðalverktakar hf. (ÍAV) stofnað árið 1997 og tók yfir 

flestar eignir Íslenskra aðalverktaka sf. og átti ríkissjóður þá 52% hlut í félaginu. Það var 

yfirlýst stefna ríkisstjórnarflokkanna að ríkið skyldi ekki stunda atvinnurekstur sem væri í 

samkeppni svo félagið var selt í tveimur áföngum árin 1998 og 2003 

(Forsætisráðuneytið, 2003). 

Í febrúar 1998 veitti utanríkisráðuneytið Framkvæmdanefnd um einkavæðingu (FnE) 

söluumboð fyrir hlutabréfum ríkissjóðs í ÍAV. Fyrirtækjasvið Íslandsbanka sá um 

verðmætamat og gekk samstarfið brösuglega þar sem starfsmenn bankans kvörtuðu til 

FnE vegna skorts á upplýsingum frá stjórnendum ÍAV, sem verður að teljast furðulegt 

þar sem ríkið var meirihlutaeigandi í hlutafélaginu ÍAV. Á árinu 1998 seldi ríkissjóður 

10,7% hlut sinn í ÍAV í tilboðssölufyrirkomulagi sem hlaut nokkuð dræmar viðtökur. Ekki 

tókst að selja alla hluti fyrirtækisins sem FnE hugðist selja. Upphaflega stóð til að bjóða 

almenningi að kaupa bréf í áskriftarsölu en hugmyndin dagaði uppi. Var það bæði vegna 

þess að rekstur fyrirtækisins var talinn áhættusamur og aðkoma stórra hluthafa þótti 

fýsilegri kostur við að styrkja starfsemi þess. Starfsmönnum ÍAV var boðið að kaupa 

hlutafé og nýttu 219 af 358 starfsmönnum sér kaupréttinn. Ríkisendurskoðun (2003) 

ályktar að starfsmannasalan hafi tekist vel og einnig samræmist slík sala kenningum um 

hagkvæmni einkavæðingar (Þorvaldur Gylfason, 1993). 

Síðari salan fór fram árið 2003 þegar ríkið seldi 39,86% eftirstandandi hlut sinn í ÍAV 

sem kjölfestuhlut. Sú sala er jafnframt eina ólöglega einkavæðingin, samkvæmt 

niðurstöðu Hæstaréttar frá 2008. Alls bárust fjögur tilboð í söluhlutinn frá Jarðborunum 

hf., JB Byggingafélagi ehf. (JBB) og Trésmiðju Snorra Hjaltasonar ehf. (TSH) saman, Joco 
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ehf. og Eignarhaldsfélaginu AV ehf. (EAV), sem var í eigu stjórnenda ÍAV. 

Verðbréfastofan hf. vann að verðmætamati félagsins fyrir FnE. Þann 2. maí var gengið til 

samninga við EAV sem þó hafði ekki átt hæsta tilboðið en það lá ekki ljóst fyrir fyrr en 

seinna, Jarðboranir höfðu boðið hærra verð á hlut. Umsamið kaupverð var rúmir tveir 

milljarðar króna, eða 558.007.874 hlutir á genginu 3,69. Í kjölfar kaupanna gerðu nýir 

eigendur EAV öðrum eigendum ÍAV yfirtökutilboð sem þeir urðu að samþykkja lögum 

samkvæmt. Félagið EAV eignaðist því fyrirtækið að fullu með því að kaupa upp aðra hluti 

á sama gengi og ríkið hafði selt upphaflegu hlutina á (Forsætisráðuneytið, 2003). 

Jón Sveinsson gegndi stöðu formanns FnE, sem fulltrúi Halldórs Ásgrímssonar 

formanns Framsóknarflokksins, á sama tíma og hann var stjórnarformaður ÍAV. 

Samhliða stjórnarformennsku ÍAV sá hann um sölu fyrirtækisins og kaupandinn var félag 

sem hann átti sjálfur að hluta. Stjórnvöld leyfðu þessu að viðgangast og fékk Halldór 

Ásgrímsson utanríkisráðherra að gefa álit sitt á fyrirliggjandi tilboðum á fundum FnE. Í 

einkavæðingarframkvæmd mætti ætla að nefnd legði fram tillögur fyrir ráðherra en ekki 

öfugt. Varðandi verðmat söluhlutarins bendir margt til þess að meðferð útboðsgagna 

hafi verið ábótavant. Í þessum viðskiptum telst Jón Sveinsson vera fruminnherji, sem sat 

báðum megin við samningaborðið. Hann hefur annaðhvort dregið verulega úr eða sagt 

ósatt um virðismat þess ríkisfyrirtækis sem hann hafði söluumboð fyrir. Það sannaðist 

best þegar eignir, aðallega lóðir, í eigu fyrirtækisins seldust skömmu eftir einkavæðingu 

á margföldu kaupverði félagsins sjálfs. Árið 1999 hafði ÍAV eignast Blikastaði, 150 

hektara byggingarland í Mosfellsbæ. EAV seldi sama land fyrir 6,2 milljarða árið 2008 

sem er rúmlega þrefalt kaupverð félagsins á hlutafé ríkisins í Íslenskum aðalverktökum 

hf. (Viðskiptablaðið, 11. nóv. 2013). Að auki greiddu eigendur EAV sér 2,3 milljarða 

króna í óuppsafnaðan arð aðeins ári eftir að hafa keypt félagið af ríkinu fyrir lægri 

upphæð. Annað sem vert er að nefna, en erfitt reynist að færa óyggjandi sönnur á, eru 

afar arðbærir og óuppsegjanlegir langtímaleigusamningar ríkisins við dótturfélög ÍAV til 

aðila tengdum Framsóknarflokknum. Árið 2004 gerði íslenska ríkið slíkan samningur við 

ÍAV til 25 ára um leigu á húsnæði sem annaðist heilsugæslu í Glæsibæ. Sömu sögu er að 

segja um húsnæðið Borgir við Norðurslóð á Akureyri, sem Landsafl dótturfélag ÍAV á, þar 

sem Háskólinn á Akureyri, Matís, Jafnréttisstofa og Náttúrstofnun Íslands reka starfsemi 

sína. Þar hefur verið bundið fyrir hendur leigutakanna sem nauðugir sitja uppi með 25 
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ára leigusamning með uppsagnarákvæði eftir tíu ár í fyrsta lagi. Eigendum Glæsibæjar 

og Borga hefur ekki aðeins verið tryggð ávísun upp á leigutekjur langt fram í tímann 

heldur mun verðmæti fasteignar óumdeilanlega hækka ef leigusamningur við ríkið, sem 

er traustur borgunaraðili, fylgir með (Ingi F. Vilhjálmsson, 2014). Samningar ríkisins við 

húsnæðiseigendurna voru gerðir áður en einkavæðing ÍAV var dæmd ólögleg en eru enn 

í gildi. 

2.9.2.1 Meðferð málsins fyrir Hæstarétti 

Kaupendahópur JB Byggingafélags og Trésmiðju Snorra Hjaltasonar lagði fram kvörtun til 

Fjármálaeftirlitsins fljótlega eftir undirritun samninga ríkisins og EAV árið 2003. 

Grundvöllur kvörtunarinnar byggðist á ásökunum um skakkt verðmat og óæskilega mikil 

tengsl formanns FnE við ráðamenn Framsóknarflokksins. Þar vildu stefnendur einnig láta 

kanna hvort kaup EAV hafi í reynd verið fjármögnuð með vantöldum eignum ÍAV.  Málið 

var á endanum tekið fyrir í Hæstarétti vorið 2008. Í hópi stefnenda gegn íslenska ríkinu 

voru JB Byggingafélag og Trésmiðja Snorra Hjaltasonar, sem stóðu saman sem einn 

tilboðsgjafi í söluferlinu. Þegar málið fór fyrir dómstóla var það krafa stefnenda að 

framkvæmd lokaða útboðsins á ÍAV hafi verið ólögmæt. Einnig kröfðust stefnendur 

skaðabótaskyldu vegna kostnaðar og tapaðs hagnaðar við þátttöku og höfnun í 

útboðinu. Niðurstaða Hæstaréttar var á þá leið að framkvæmd útboðsins hafi verið 

ólögleg og bjóðendur hafi ekki notið jafnræðis. Ekki var þó fallist á skaðabótarkröfu 

stefnenda. Dómurinn vísaði í lög Alþingis um verðbréfaviðskipti (Alþingi. 13/1996) og 

ályktaði að stefndi hefði brotið báðar greinar fruminnherja V. kafla sem snýr að meðferð 

trúnaðarupplýsinga, viðskipta innherja og markaðsmisnotkun. Þá segir í dómi 

Hæstaréttar: 

 

„Gögn málsins bera ekki með sér að stjórnendur Íslenskra aðalverktaka hf. hafi gengið úr 

skugga um að trúnaðarupplýsingar væru ekki fyrir hendi áður en þeir áttu viðskipti með 

umrædd verðbréf eða tilkynnt regluverði um fyrirhuguð viðskipti sín áður en þau voru 

gerð. Verður ekki ráðið að virtar hafi verið þær ríku skyldur, sem lagðar voru á 

fruminnherja samkvæmt 32. og 33. gr. laga nr. 13/1996 vegna viðskipta þeirra með 

verðbréf, […] Af hálfu stefnda var tekið við tilboði Eignarhaldsfélagsins AV ehf. og síðan 

samið við það félag þrátt fyrir þennan annmarka. Með því að láta þetta undir höfuð 
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leggjast var ekki tryggt jafnræði þeirra, sem tóku þátt í útboðinu eða réttra 

samskiptareglna gætt. Verður því að fallast á með áfrýjendum að framkvæmd útboðs 

stefnda á nefndum eignarhlut í Íslenskum aðalverktökum hf. hafi verið ólögmæt.“ (Hrd. 

8. maí 2008 (379/2007)). 

 

Æðsta dómsstig landsins hefur skilmerkilega bent á vankanta í viðskiptaháttum á milli 

ríkis og vinnumarkaðar. Þar með varð einkavæðing Íslenskra aðalverktaka hf. eina 

einkavæðing Íslandssögunnar sem hefur verið dæmd ólögleg. 

Tveir dómkvaddir menn, Eyvindur Gunnarsson lektor og Ólafur Nilsson löggiltur 

endurskoðandi, komust að þeirri niðurstöðu að tilboð Jarðborana hf. hafi verið hæst og 

boð EAV næsthæst. Röð þessara boða var ólík því sem Verðbréfastofan hf. komst að í 

sínu verðmætamati. Báðir aðilar töldu boð Joco ehf. það þriðja lakasta og boð stefnda 

hið lakasta (Hæstiréttur, 2008). Í niðurstöðu dómsins kom fram athyglisverð athugun. 

Þar er vakin athygli á því að stefnendur hafi beint kröfum sínum að fjármálaráðherra 

fyrir hönd íslenska ríkisins. Utanríkisráðherra fór hins vegar með eignarhlut ríkisins í ÍAV 

og var, ásamt ráðherranefnd um einkavæðingu, í forsvari fyrir sölu hlutafjár ríkissjóðs í 

félaginu. Með vísun til laga um meðferð einkamála (Alþingi, 91/1991) hefðu stefnendur 

því getað stefnt bæði utanríkisráðherra og fjármálaráðherra. 

 

2.10 Einkavæðing í erlendu samhengi 

Á sama tíma og einkavæðingarferlið hófst á Íslandi voru austur–evrópskar þjóðir að taka 

sín fyrstu skref í átt að markaðshagkerfi. Þjóðir sem voru nýstofnaðar upp úr rústum 

Sovétríkjanna hófu að einkavæða fyrrum ríkisfyrirtæki í snarkasti og sumar þjóðir seldu 

ríkisbanka sína umsvifalaust til erlendra aðila. Vegna þessa er samanburður Íslands við 

þessi lönd vel til fundinn. Á báðum svæðum, Íslandi og fyrrum Sovétríkjunum, sneru 

umbætur einkavæðingarferlisins að iðn-, orku- og fjármálageira hvers lands (Þorvaldur 

Gylfason, 1993). Mörg stór ríkisfyrirtæki á þessum sviðum voru ósamkeppnishæf fyrir 

einkavæðingu og ekki líkleg til að þrífast í frjálsu markaðshagkerfi án umtalsverðra 

endurskipulagninga. Alþjóðabankinn í Washington vann skýrslu þar sem gerð var ýtarleg 

úttekt á svokallaðri „fjöldaeinkavæðingu“ (e. Mass privatization program) þessara 
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umskiptahagkerfa í Austur–Evrópu. Fjöldaeinkavæðing ríkisfyrirtækja fyrrum 

austantjaldsríkja er framkvæmd með dreifingu ávísana á hlutabréf í viðkomandi 

fyrirtækjum. Sú aðferð einskorðast að miklu leyti aðeins við þau lönd, þar sem erfitt 

hefur verið að hrinda sölu eigna og sölu hlutabréfa í framkvæmd. Að þessu leyti fóru 

austantjaldslöndin og Ísland ólíkar leiðir. Einkavæðing er fyrsta skref í átt að umbótum 

þar sem eigendaskipti gjörbreyta hvötunum sem liggja að baki starfseminni. Hvarf frá 

miðstýringu og áhersla á frjáls markaðshagkerfi undirstrika mikilvægi lögbundins 

einkaréttar (Þorvaldur Gylfason, 1993). Höfundum áðurnefndrar skýrslu Alþjóðabankans 

telst til að í Rússlandi hafi t.a.m. verið 25.000 fyrirtæki í ríkiseigu sem þeir skilgreindu 

sem stór fyrirtæki. Árið 1990 bjuggu 147.973.000 manns í Rússlandi sem gerir því 5.918 

íbúa á hvert stórt ríkisfyrirtæki. Tafla 1 sýnir samanburð á íbúafjölda og fjölda 

ríkisfyrirtækja á íbúa.  

 

Tafla 1. Samanburður á íbúafjölda og fjölda ríkisfyrirtækja árið 1990. 

Land Íbúafjöldi Stór ríkisfyrirtæki Íbúar á hvert ríkisfyrirt. 

Ísland       253.785    331 7.690 

Rússland  147.973.000 25.000 5.918 

Pólland  38.119.000 8.5000 4.484 

Litháen  3.695.000 2.4000 1.539 
Heimildir: Alþjóðabankinn 1995, framkvæmdanefnd um einkavæðingu 2007, Hagstofa Íslands. 

 

Með sama hætti fæst að á Íslandi fyrir einkavæðingu hafi hlutfall íbúa á hvert 

ríkisfyrirtæki verið 7.690. Til að framkvæmd einkavæðingar á Íslandi hefði væri 

sambærileg þeirri sem Rússland stóð frammi fyrir hefði fyrirhuguð einkavæðing tæplega 

43 stórra ríkisfyrirtækja verið á döfinni á Íslandi árið 1990. Ef framkvæmd Íslands er 

borin saman við einkavæðingarferli Póllands og Litháen yrði fjöldi stórra íslenskra 

ríkisfyrirtækja að vera 57 annars vegar og 165 hins vegar. Það gefur því auga leið að 

vandi austur–evrópsku landanna var umfangsmeiri en sá vandi sem Íslendingar stóðu 

frammi fyrir. 

                                                      

1 Alls voru 33 ríkisfyrirtæki einkavædd á árunum 1991-2007. Þau voru ekki öll stór eins og síðar verður 

vikið að.  
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Á Íslandi voru 33 fyrirtæki einkavædd á árunum 1992-2007, sem var starfstímabil 

framkvæmdarnefndar um einkavæðingu. Nemur heildarsöluverðmæti þeirra rúmum 

267 milljörðum króna, fært til verðlags í mars 2016 (FnE, 2007). Ekki geta öll 33 

fyrirtækin talist stór, t.a.m. var söluandvirði skoðunarstofunnar Rýnis hf. rúmar 10 

milljónir króna á verðlagi marsmánuðar 2016 og var það lægsta upphæð sem fékkst fyrir 

sölu fyrirtækis á þessum árum. Annð dæmi um fyrirtæki sem harla geta talist stór eru 

Íslenska menningarsetrið hf. og  framleiðsludeild ÁTVR (samanlagður söluhagnaður 

þeirra var 78,5 milljónir króna). Ef gera má ráð fyrir að aðeins um 15 íslensku 

ríkisfyrirtækjanna hafi verið stór breytist samanburðurinn við Rússland, Pólland og 

Litháen talsvert. Þar voru mun fleiri ríkisfyrirtæki á hverja 100.000 íbúa og framkvæmd 

einkvaæðingar í þeim löndum ærið stærra verkefni fyrir vikið. 

 
Tafla 2: Hlutfall einkavæðingarframkvæmda eftir geira 

Ólíkir atvinnuvegir og fyrirtæki 
innan þeirra 

Mkr. á verðlagi 
mars 2016 

Hlutfall geira 
af heild 

Fjármálafyrirtæki   

-Búnaðarbanki Íslands hf. 30.077,5  

-Landsbanki Íslands hf. 42.551,9  

-FBA 33.692,3  

Alls 106.321,7 39,7% 

   

Fjarskiptafyrirtæki   

-Landssími Íslands hf. 122.784,1  

Alls 122.784,1 45,9% 

   

Orku- og veitufyrirtæki   

-Jarðboranir hf. 249,6  

-Baðfélag Mývatnssveitar ehf. 38,3  

-Hitaveita Suðurnesja hf.  12.164  

-Hitaveita Hjaltadals 0  

Alls 12.451,9 4,7% 

   

Aðrir geirar 26.106,7 9,8% 

Heildarsöluverðmæti 
Einkavæðingarinnar 1992-2007 267.664,4  

      Heimildir: FnE (2007), Forsætisráðuneytið (2003), Hagstofa Íslands        

 

Tafla 2 sýnir hvernig söluverkefni einkavæðingarnefndar skiptust á milli þriggja ólíkra 

atvinnugeira. Það sem greinir Ísland frá öðrum þjóðum innan OECD er lágt hlutfall tekna 
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ríkisins vegna sölu á orku- og veitufyrirtækjum af heildsöluverðmæti 

einkavæðingarinnar. Áframhaldandi eignarhald ríkis og bæjarfélaga á orku- og 

veitufyrirtækjum útskýrir þetta til hlítar, þar munar mestu um semeignarfélögin 

Landsvirkjun og Orkuveitu Reykjavíkur. Útkoman er sú að Ísland skilur sig frá öðrum 

þjóðum innan OECD með hátt söluverðmætahlutfall fjárfestingar- og fjarskiptageirans af 

heildarframkvæmd einkavæðingarinnar. Mest tekjuöflun vegna einkavæðingar innan 

OECD var vegna sölu á fyrirtækjum í fjarskiptageiranum, eða um þriðjungur af 

heildarsöluverðmæti (Mahboobi, 2001), en sama hlutfall á Íslandi var tæpur helmingur. 
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3  Rannsóknarnefnd Alþingis 

Í desember árið 2008 voru sett lög á Alþingi um að hefja skyldi rannsókn á aðdraganda 

og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdum atburðum (Alþingi, 142/2008). Í 

lögunum segir að tilgangur lagasetningarinnar sé að; 

 

 Sérstök rannsóknarnefnd á vegum Alþingis leiti sannleikans um aðdraganda og 

orsök falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða. Þá skal hún leggja mat á 

hvort um mistök eða vanrækslu hafi verið að ræða við framkvæmd laga og reglna 

um fjármálastarfsemi á Íslandi og eftirlit með henni, og hverjir kunni að bera 

ábyrgð á því. 

 

Í nefndinni sátu Páll Hreinsson, hæstaréttardómari, Sigríður Benediktsdóttir, doktor í 

hagfræði frá Yale háskóla, og Tryggvi Gunnarsson, umboðsmaður Alþingis. Skýrslan ber 

heitið „Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir“ 

(„skýrslan“). Hún er viðamikil og var gefin út í níu bindum þann 12. apríl 2010 og er ein 

ítarlegasta heimildin um orsakir bankahrunsins. Helstu niðurstöður sem draga má úr 

skýrslunni eru meðal annars þær að útlán og efnahagur bankanna hafi vaxið fram úr 

innviðum sínum. Stóru bankarnir þrír; Glitnir, Kaupþing og Landsbankinn 

tuttugufölduðust að stærð á sjö árum frá 2001-2008. Meginorsökin að falli bankanna var 

vöxtur þeirra og stærð við fall. Þennan mikla vöxt má útskýra með góðu aðgengi að 

erlendum fjármagnsmörkuðum og hröð sókn á nýja markaði af slíkum krafti hafi verið 

áhættusöm. Á sama tíma jókst eftirlit með útlánum ekki í sambandi við útlánavöxtinn. 

Gæði útlánasafna bankanna minnkuðu töluverð við þær kringumstæður. Eigendur 

bankanna þriggja fengu óeðlilega greiðan aðgang að lánsfé hjá bönkunum og skapaði 

það vandamál (Rannsóknarskýrsla Alþingis 2010). 

 Skýrslan vakti vitaskuld athygli og hefur verið umdeild. Davíð Oddson, fyrrverandi 

Seðlabankastjóri, vandaði rannsóknarnefndinni ekki kveðjurnar og taldi tvo meðlimi 

hennar vanhæfa til að sinna starfi sínu (DV, 12. apríl 2010). Ekki var fallist á þær 
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mótbárur fyrrum bankastjóra Seðlabankans og þáverandi ritstjóra Morgunblaðsins. 

Skýrslan hefur enn ekki verið þýdd í heild sinni yfir á annað tungumál sem er athyglisvert 

í ljósi þess að stór hluti bankastarfseminnar fór fram erlendis. Athygli vakti að ritstjórnin 

helgaði eitt bindi skýrslunnar málefnum siðferðis og starfsháttum í tengslum við 

bankahrunið. Til verksins voru fengin heimspekingarnir Vilhjálmur Árnason og Salvör 

Nordal, Salvör er einnig forstöðumaður Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands, og Kristín 

Ástgeirsdóttir, sagnfræðingur, og til þeirra er gjarnan vísað sem „Vinnuhópsins“ um 

siðferði og starfshætti. Rannsóknarnefndinni var ætlað að draga upp heildstæða mynd 

af atburðarás bankahrunsins en vinnuhópnum var ætlað að setja atburðina í stærra 

samhengi og „[leggja] á þá mat í ljósi góðra starfshátta og siðfræðilegra viðmiða“ 

(Rannsóknarskýrsla Alþingis, 2010, 8: 10). Vinnuhópnum var treyst fyrir því að leggja 

mat á siðferði fjármálalífsins og starfshætti banka í umboði Alþingis á opinberum 

vettvangi. Það má ljóst vera að vinnuhópnum var vandi á höndum þar sem siðferðisleg 

álitamál teljast til hugvísinda og allskostar laus við mælitæki og raunstærðir.  
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4 Breytt valdajafnvægi og þáttur fjölmiðla 

4.1 Nýir hvatar 

Að lokinni einkavæðingu bankanna árið 2003 var breytt valdajafnvægi í samfélaginu. 

Ríkisbankarnir voru komnir í hendur einkaaðila sem stýrðu þeim skiljanlega með eigin 

hagsmuni í huga ofar öðrum. Þar er um að ræða persónulega hagsmuni þeirra og stórra 

fyrirtækja þeirra sem raskar eðlilegri áhættudreifingu bankans. Bankar eru gjarnan 

skuldsettar stofnanir, samanborið við önnur fyrirtæki í rekstri, og því sérlega mikilvægt 

að þeir setji saman eignasafn sitt þannig að áhætta sé vel dreifð. Hættu stafar af því ef 

bankinn tekur óeðlilega sterka stöðu með hóp viðskiptavina að leiðarljósi ef eignarsafn 

hans er ekki nægilega vel dreift. Ef fjárhagslegur ávinningur bankans veltur á hópi aðila 

sem banki hefur tekið mikla áhættu með skapar það valdamisvægi milli bankans og 

annarra viðskiptavina. Það sem voru eitt sinn hagsmunir heildarinnar hafa þá sveiflast til 

og verða að hagsmunum tiltekins hóps (Rannsóknarnefnd Alþingis 2010, 7, 21; 177). 

 

4.2 Fjórða valdið 

Þrískipting valdsins er þekkt lýðræðisfyrirkomulag sem fyrst var kynnt á sjónarsviðið á 

upplýsingaöld af John Lock og Montesquieu. Kenningin vísar til þess að ríkisvaldi skuli 

skipta upp í þrjá jafnréttháa þætti; dómsvald, framkvæmdavald og löggjafarvald. Oft er 

litið á fjölmiðla sem valdahafa ,,fjórða valdsins” í þessu samhengi (Þorbjörn Broddason, 

2005). 

4.2.1 Vinnubrögð og skyldur fjölmiðla 

Þó svo fjölmiðlar hafi hvorki formlegt né lagalegt vald getur ríkisvaldið nýtt sér þá til að 

leiða ráðandi umræðu í þjóðfélaginu. Fjölmiðlar geta valið hvaða fréttir koma okkur fyrir 

sjónir, aukinheldur valið hvað fréttir koma okkur ekki fyrir sjónir. (Durrenberger og 

Erem, 2007.) Í skýrslu á vegum nefndar menntamálaráðherra frá árinu 2005 var varað 

við þeirri hættu sem stafar af samþjöppun eignarhalds fjölmiðla. Fjölmiðlar voru hvattir 

til að vera „sjálfstæðir í vinnubrögðum og [nálgast] viðfangsefni sín með hlutlægum 
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hætti og með almannahagsmuni að leiðarljósi“ (Menntamálaráðuneytið, 2005). Það 

getur dregið úr slíkri hlutlægni ef blaðamenn fjölmiðlanna fá beinar lánafyrirgreiðslur frá 

bönkum. 

4.3 Lánagreiðslur viðskiptabankanna til blaðamanna 

Þrír blaðamenn fengu hver um sig heildarlán yfir 100 milljónum króna. Björn Ingi 

Hrafnson tók til starfa sem viðskiptablaðamaður hjá Fréttablaðinu í apríl 2008 en þá 

hafði Kaupþing fjármagnað hlutabréfakaup hans í gegnum eignarhaldsfélag hans 

Caramba-hugmyndir og orð ehf. um nokkurra ára skeið. Staða lánsins náði hámarki í 

septemberlok 2008 og nam 563 milljónum króna. Varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins og 

fyrrverandi útgáfustjóri Viðskiptablaðsins fékk lán frá Kaupþingi sem stóð hæst í 478 

milljónum króna í ágústlok 2005. Lánin voru að mestu leyti til félags ÓB-fjárfestinga ehf., 

sem meðal annars annaðist útgáfu Viðskiptablaðsins. Styrmir Gunnarsson ritstjóri 

Morgunblaðsins fékk lán frá öllum stóru bönkunum, sem stóðu hæst í 154 milljónum 

króna í júnílok 2006 (Rannsóknarnefnd Alþingis 2010, 2, 8: 201). 

Útbreiðsla Fréttablaðsins og Morgunblaðisins var mikil á þessum tíma og áhrifa þeirra 

hefur gætt víða. Fréttablaðinu var dreift í yfir 100.000 eintökum árin 2005-2008. 

Dreifing annarra blaða var minni en hafa verður í huga að Morgunblaðið og 

Viðskiptablaðið eru áskriftarblöð en Fréttablaðinu er dreift frítt (Hagstofa Íslands). 

 

4.4 Samþjöppun eignarhalds fjölmiðla 

Í áðurnefndri skýrslu nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla má finna 

nokkur athyglisverð umræðuefni. Skýrslan nefnir að örar breytingar hafi átt sér stað á 

fjölmiðlamarkaði á skömmum tíma og bendir á að hætta geti stafað af mikilli 

samþjöppun á eignarhaldi fjölmiðla. Kostnaðarsamt er að reka öflugan fjölmiðil sem 

sinnir almannaþjónustuhlutverki. Samþjöppunin hérlendis kann að vera eðlileg þróun 

sökum smæðar íslensks markaðar og liður í aukinni stærðarhagkvæmni í rekstri. 

Fyrirtækin sem sækjast eftir að eiga og stjórna fjölmiðlum eru drifin áfram af 

arðsemiskröfum og mun það draga úr hlutverki gagnvart almannaþjónustu 

(Menntamálaráðuneytið, 2005: 16-17). Styrking stórfyrirtækja á fjölmiðlamarkaði kann 

því að hafa verið sjálfnærandi hringrás í ljósi þeirra aðstæðna sem hér sköpuðust upp úr 
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aldamótum. Gróðavon á þensluárum, samhliða löngun til að hafa umsjón með fjórða 

valdinu, kann að einhverju leyti að útskýra hvers vegna flestir miðlarnir voru í eign sömu 

aðila og áttu eða sátu í stjórn helstu fjármálafyrirtækja landsins. (Skýrsla nefndar 

menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla, 2005). 

4.5 Eignarhald þriggja veigamikilla fjölmiðla 

Það er varhugaverð staða fyrir fjölmiðlun á Íslandi að flestir fjölmiðlar landsins hafa 

verið í eigu sömu aðila og eiga helstu fjármálafyrirtækin. Í upphafi árs 2008 skiptist 

eignarhlutur Árvakurs hf. útgáfufélags Morgunblaðsins þannig: Forsíða ehf., 26%, 

Útgáfufélagið Valtýr ehf., 20%, Björn Hallgrímsson, 17%, MGM ehf., 17%, Garðar 

Gíslason ehf., 13% og Ólafsfell ehf., 8%. Stjórnarformaður Landsbankans var á þessum 

tíma Björgólfur Guðmundsson og tengdist hann Árvakri í gengnum Ólafsfell ehf. þar sem 

hann var stjórnarformaður, Forsíðu ehf. og í gegnum MGM ehf., sem var í eigu Straums-

Burðaráss og var félag í eigu Samson ehf. rétt eins og Landsbankinn. Síðan þá hafa orðið 

eignarhaldsbreytingar þar eð félög Björgólfs eru gjaldþrota og tenging Morgunblaðsins 

við viðskiptalífið er nú í gegnum útgerðarfélög. Hlynur A ehf. (Guðbjörg Matthíasdóttir) 

fer með 26,5% eignarhlut í Árvakri, Krossanes ehf. 20,6% (Þorsteinn Már Baldvinsson 

forstjóri Samherja) ásamt því að félög Ólafs Marteinssonar og Einars Vals Kristjánssonar 

eiga hlut í Árvakri en þeir sitja jafnframt í stjórn Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS).  

365 miðlar ehf. annast meðal annars prentútgáfu Fréttablaðsins, dagskrágerð Stöðvar 2, 

vefútgáfu visir.is og útvarpsstöðina Bylgjuna. Samsteypan er því að einhverju leyti 

fjölmiðlaveldi á Íslandi. Stoðir var í eigu stærstu hluthafa Baugs Group. Í upphafi árs 

2008 átti Stoðir Invest (áður FL Group) rúmlega 90% eignarhlut í félaginu. Útlit er fyrir að 

eignarhald félagsins um þessar mundir hafi ekki breyst nema í formsatriðum því 

Ingibjörg Pálmadóttir, eiginkona Jóns Ásgeirs Jóhannessonar fyrrum stjórnarformanns 

Baugs Group, fer nú með rúmlega 90% eignarhlut, ýmist beint eða í gegnum félög sín. 

Bræðurnir Ágúst og Lýður Guðmundssynir, kenndir við Bakkavör Group, áttu 

Viðskiptablaðið nánast að fullu. Tenging þeirra við Kaupþing var í gegnum 23% 

eignarhlut félagsins Exista í bankanum. (Rannsóknarskýrsla Alþingis 2010, 8: 197. 

Fjölmiðlanefnd, 2012). 
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4.6 Fjölmiðlar í fjötrum 

Að miðla upplýsingum til almennings, vera vettvangur þjóðfélagsumræðu og veita 

andspyrnu þeim kröftum sem vinna gegn almannahag er meðal hlutverka fjölmiðla í 

lýðræðissamfélagi. Rannsóknarnefnd Alþingis kemst að þeirri niðurstöðu að íslenskir 

fjölmiðlar hafi ekki rækt hlutverk sín í aðdraganda bankahrunsins og ekki verið vakandi 

fyrir hættumerkjum. Fjölmiðlar voru ekki nægilega frjálsir og óháðir þar sem flestir 

miðlanna voru í eign þeirra aðila sem einnig áttu helstu fjármálafyrirtækin og bundust 

viðskiptalífinu föstum böndum. (Rannsóknarskýrsla Alþingis 2010, 8, 3). 

Til að ábyrgjast að fjölmiðlar geti sinnt upplýsandi hlutverki sínu í lýðræðissamfélagi 

hafa stjórnvöld víða sett reglur um gangsætt eignarhald og sjálfstæði ritstjórna, til að 

mynda í Noregi. "Det skal vere eit mangfald av medium i Noreg" segir á vef 

fjölmiðlanefndar Noregs (Medie tilsynet). Fjármálafyrirtæki sjá eflaust hag sinn í því að 

ekki sé fjallað um fjármálamarkaðinn á gagnrýninn máta. „Þess eru mörg dæmi að 

fjölmiðlar fjalli ekki um fyrirtæki eða hagsmunaaðila ef það getur komið sér illa fyrir 

fjölmiðilinn sjálfan, eigendur hans eða starfsfólk. Blaða- og fréttamenn tileinka sér (oft 

ómeðvitað) ákveðna sjálfsritskoðun á umfjöllunarefni sínu.“ (Menntamálaráðuneytið 

2005: 17). Það getur reynst erfitt að sanna sjálfsritskoðun en ætla má að hún sé sterk í 

litlum samfélögum líkt og á Íslandi þar sem hinar „stuttu boðleiðir“ teljast viðskiptalífinu 

til tekna (Ræða forsætisráðherra, 18. apríl 2008). 

 

4.7 Fréttaumfjöllun fjölmiðla um viðskiptalífið 

Við skýrslutöku rannsóknarnefndar sagðist Arna Schram, fyrrverandi fréttastjóri 

Viðskiptablaðsins, taka eftir að fréttamenn hefðu almennt verið aðgangsharðari við 

stjórnmálamenn heldur en við aðila úr viðskiptalífinu. Það má ætla að þessi 

undanlátssemi stafi af vináttusambandi viðskiptablaðamanna og  viðmælanda þeirra. 

Viðskiptavöldin geta náð sínu fram með viðfelldni umfram boðvaldi (Ingi F. Vilhjálmsson, 

2014). Viðmælendur settu ógjarnan fram gagnrýni og kusu að sín yrði ekki getið í 

fréttaskrifum. Tilgreindar ástæður voru fákeppni á atvinnumarkaði, hagur annarra 

viðskiptavina og óttinn við að missa lifibrauð sitt. Vegna þessa hafi myndast sjálfskipuð 
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þöggun í íslensku fjölmiðlalífi og jarðvegur fyrir gagnrýni ófrjór (Rannsóknarnefnd 

Alþingis 2010, 8: 206). 

Fjölmiðlafólk veit oft mikið um lítið og þarf því upplýsingar frá sérfræðingum við 

fréttavinnslu. Helstu heimildir að baki frétta af fjármálastofnunum koma úr viðtölum og 

fréttaskýringum. Rannsóknarsetur um fjölmiðlun og boðskipti við Háskóla Íslands gerði 

úttekt á viðskiptaumfjöllun fjölmiðla frá hausti 2007 fram að vori 2008. Mat greinenda 

bendir til þess að í fjórum af hverjum fimm fréttum af fjármálafyrirtækjum hafi lítil sem 

engin sjálfstæð efnisöflun legið umfjölluninni að baki (Rannsóknarskýrsla Alþingis 2010, 

8, viðauki I). 

 

4.8 Geysiskreppan og viðbrögð fjölmiðla og viðskiptavaldsins við henni 

Árið 2006 voru teikn á lofti um neikvæðar efnahagshorfur, einkum vegna útþenslu 

bankakerfisins. Matsfyrirtækið Fitch tilkynnti um versnandi útlit fyrir lánshæfniseinkunn 

ríkissjóðs Íslands. Á fundi Davíðs Oddssonar og Sturlu Pálssonar í umboði Seðlabanka 

Íslands með Fitch kom fram að vaxandi útlánaaukning bankakerfisins, fjármögnuð með 

erlendri skuldasöfnun, væri íþyngjandi áhyggjuefni. Nokkrir erlendir greiningaraðilar 

fylgdu tilkynningu Fitch eftir og birtu neikvæðar matsskýrslur um íslensku bankana, 

þeirra á meðal voru Danske Bank og Merrill Lynch. Danske Bank nefndi sína skýrslu 

Iceland: Geysir crisis og í ágripum hennar stóð „á flestum mælikvörðum hefur hið smáa 

íslenska hagkerfi hitnað meira en nokkurt annað innan OECD ríkjanna“ (Danske Bank, 

2006) og hefur heitið Geysis-kreppan haldist síðan (Rannsóknarskýrsla Alþingis 2010, 2, 

7: 12). 
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5 Spilling og misferli 

5.1 Inngangur 

Fjórtán árum fyrir útgáfu Auðlegðar þjóðanna árið 1776 kom út merkilegt rit Jean-

Jacques Rousseaus um stjórnspeki, Samfélagssáttmálinn. Þar fangar höfundur anda síns 

tíma og okkar þegar hann segir: „Góð lög leiða til þess að enn betri lög eru sett, en vond 

lög kalla á önnur ennþá verri“ (Rousseau, 2004; 178). 

 

5.2 Birtingarmynd spillingar í íslenska hagkerfinu 

Til eru fáar empirískar rannsóknir á spillingu á Íslandi og þeir sem láta sig málið varða 

beina sjónum sínum út fyrir landsteinana. Dr. Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir hefur skoðað 

nýlegar rannsóknir um spillingu í vestrænum lýðræðissamfélögum. Við hugsum gjarnan 

um spillingu sem peningagreiðslur „undir borðið“ eða „greiða fyrir greiða“ en spilling er 

að taka á sig nýja mynd. Svokölluðum spillingarhvötum fer fjölgandi í breyttum 

aðstæðum, „það er feykilega mikil nýsköpun á þessum vettvangi“ (fyrirlestur 27. nóv. 

2015, Háskóli Íslands). Hún nefnir að þar sem spilling sé aðstæðubundin muni nýir 

spillingarhvatar fylgja breyttum aðstæðum. Nýsköpun spillingar hefur í för með sér brot 

gegn trausti almennings. Hún hefur skilgreint þessi brot gegn almenningi sem: 

„einstaklinga sem nýta sér í eigin þágu áhrifastöðu (e. authority), vald og upplýsingar, 

sem þeim var falið til að fylgja eftir hagsmunum annarra og þá á kostnað þessara sömu 

annarra“ (fyrirlestur 27. nóv. 2015, Háskóli Íslands). 

 

5.3 „Að fanga ríkisvaldið“ 

Hellman og Kaufmann störfuðu fyrir Alþjóðabankann og störfuðu meðal annars saman í 

nokkrum Afríkulöndum á vegum bankans. Þegar þeir störfuðu í Austur-Evrópu tóku þeir 

eftir hvað spilling birtist þeim í gjörbreyttri mynd frá því sem hún hafði gert í Afríku. 

Löndin í Austur Evrópu voru gott dæmi um umskiptahagkerfi því mörg þeirra voru að 

stíga sín fyrstu skref til lýðræðis eftir að hafa þurft að beygja sig undir ógnarstjórn 
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Sovétríkjanna í áraraðir. Átök sem taka á sig mynd spillingar; átök um auð og auðlindir 

sem grefur undan lýðræði. Fái ekkert stöðvað eitraðan uppgang klíkubræðra er hætt við 

að lýðræðinu stafi ógn af þeim. Farið getur svo illa að lýðræði breytist í auðræði 

(Hellman og Kaufmann, 2010). 

Ísland er dæmi um umskiptahagkerfi (e. transition economy). Íslendingar eru nýrík 

þjóð sem hefur vaxið frá landbúnaðarsamfélagi í markaðshagkerfi (Sigurður Snævarr, 

1993). Mikilvægt er að umskiptahagkerfi í mótun sýni gætni því það eru hvatar til að 

misnota skipulagsleysi stjórnvalda, sér í lagi þegar um er að ræða auðlindahagkerfi eins 

og Ísland, þar sem sjávarútvegur er undirstöðugrein. Í umbreytingarhagkerfinu hefur 

spilling tekið á sig nýja mynd – svokallaðir fámennisstjórar, „ólígarkar“ (e. oligarchs), 

ráðskast með stefnumótanir stjórnvalda og beygja þær undir sínar eigin leikreglur, sér til 

umtalsverðra hagsbóta. Slíka hegðun má kalla að „fanga ríkisvaldið“ (e. state capture). 

Samfélagið fer á mis við heilmikinn þjóðhagslegan ábata (e. social cost) vegna háttsemi 

slíkra klíkubræðra. „Hertöku-hagkerfið“ verðlaunar sambönd fram yfir getu og kýs ítök 

umfram nýbreytni; gangverk þess er einkafjárfesting stjórnvalda sem dregur úr mætti 

ríkisvalds og grefur undan ráðstöfun almannagæða (Hellman og Kaufmann, 2001: 31-2). 

 

5.4 Bankarán að innan  

Íslenska bankakreppan á margt sameiginlegt með sparisjóðakreppu Bandaríkjanna (e. 

savings and loan crisis) níunda áratugarins. Í kjölfar snarminnkandi regluverks beittu 

stjórnsvikamyllur (e. control fraud) reikningsskilasvindli til að blása upp eignastöðu sína í 

bókhaldi. Raunveruleikinn var sá að bókfært virði ýmissa eigna var skráð mun hærra en 

markaðsvirði þeirra var. Eftir það hafa sprottið upp miklar umræður varðandi 

gangvirðismat við reikningsskil. Slík framganga blæs út efnahagsreikning, eykur áhættu 

og flökt til muna svo stjórnsvikamyllan stendur eftir á mjög viðkvæmum stoðum. Þar eru 

innstæðueigendur ábyrgir fyrir tapi ef ríkið grípur ekki inn í. Bankastjórnun hérlendis fór 

fram með sambærilegum hætti. Eignastaðan var blásin út af erlendri skuldasöfnun í 

skjóli góðs lánshæfis bankanna sem var nátengd lánshæfi íslenska ríkisins. Þessi staða 

skapaði kerfislega hættu, svokallaðan of-stór-til-að-falla vanda (Black, 2005). 
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William Black, lögfræðingur og fyrrverandi eftirlitsstarfsmaður í bankaumsýslu, hefur 

komið tvisvar hingað til lands og haldið erindi í Háskóla Íslands. Þar fjallaði hann um 

vöntun á frambærilegri hagfræðikenningu um fjársvik í fyrirtækjarekstri sem valda 

röngum spám og niðurstöðum. Stjórnsvikamyllur stunda ekki aðeins glæpsamleg athæfi 

kennd við hvítflibbaglæpi, heldur bjaga spálíkön hagfræðinnar og hindra þar með 

úrlausn haldgóðra niðurstaðna. Ef hagfræði lítur fjársvik ekki alvarlegum augum mun 

það trúlega kynda undir annarleg viðhorf og röng vinnubrögð sem eru líkleg til að hrinda 

kreppum af stokkunum (William Black: „Bankarán um hábjartan dag.“ Erindi í Háskóla 

Íslands 4. maí 2010). 

Tilgangur rannsóknarskýrslu Alþingis var m.a. að „leggja mat á hvort um mistök eða 

vanrækslu hafi verið að ræða við framkvæmd laga og reglna um fjármálastarfsemi á 

Íslandi og eftirlit með henni, og hverjir kunni að bera ábyrgð á því“ (Alþingi, 142/2008). 

Skýrslan rakti mjög vel atburðarásina frá aðdraganda og orsökum falls bankanna 2008 

og varpaði ljósi á fróðlega vitnisburði. Hins vegar fór skýrslan lítið sem ekkert í saumana 

á kenningum um fjársvik og þar er t.a.m. engin tilvísun í Black. Að vísu er ítrekað í 

skýrslunni að henni sé ekki ætlað „að annast sakamálarannsókn á ætlaðri refsiverðri 

hátterni í aðdraganda og tengslum við þrot fjármálafyrirtækjanna.“ (Rannsóknarnefnd 

Alþingis, 2010, 1, 6: 27). Aðgerðir að slíku tagi falla undir embætti sérstaks saksóknara. 

 

5.5 Gengdarlaus lánataka Alþingismanna 

Sé tímabilið frá upphafi ársins 2005 og fram að bankahruni októbermánaðar 2008 

rannsakað með hliðsjón af útlánum viðskiptabankanna til alþingismanna sést hve 

gegndarlaus lánataka þingmanna og maka þeirra var. Tíu þingmenn tóku lán þar sem 

heildarlánastaða var hærri en 100 milljónir á tímabilinu. Heildarlánaupphæð þessara 

þingmanna var rúmir 8,3 milljarða króna. Það er hærri upphæð að nafnvirði heldur en 

útborgun Samson-hópsins við undirritun samningsins vegna kaupa hópsins á 

Landsbankanum. Fjármálalegir hagsmunir lántakandanna hafa þar með krafið þá til að 

taka stöðu með áframhaldandi vexti bankanna og bjagað dómgreind þeirra. 

Þrír þingmenn, Sólveig Pétursdóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Herdís 

Þórðardóttir, tóku hver fyrir sig lán sem var hærra en einn milljarður króna. Öll veruleg 
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lánataka þeirra snerist raunar frekar að eiginmönnum þeirra heldur en þeim 

persónulega. Það virðist algengt að lánin hafi verið gerð í gegnum framvirka samninga 

um íslensk hlutabréf, oft í bönkunum sjálfum en einnig bréf í FL Group. Hinir sjö 

þingmennirnir eru Lúðvík Bergvinsson, Jónína Bjartmarz, Árni Magnússon, Ármann Kr. 

Ólafsson, Bjarni Benediktsson, Ásta Möller og Ólöf Nordal (Rannsóknarskýrsla Alþingis 

2010, 2, 8: 200). Rannsóknarskýrslan takmarkaði umfjöllun sína við þá þingmenn sem 

höfðu tekið lán hjá viðskiptabönkunum sem námu að minnsta kosti 100 milljónir króna. 

Lán undir þeirri fjárhæð getur hæglega talist hátt, sér í lagi ef það nýtist til 

hlutabréfakaupa. Um slík lán ríkja aðeins getgátur, því viðkvæmar upplýsingar sem 

skýrsluhöfundar hafa í fórum sér verða ekki gerðar opinberar fyrr en árið 2090. GRECO 

hefur t.a.m. stungið upp á að íslensk stjórnvöld taki tillögur sínar til skoðunar sem snúa 

að siðareglum alþingismanna. Meðal þeirra heilræða er hagsmunaskráning þingmanna, 

sem hingað til hefur verið látin í léttu rúmi liggja.   

 

5.6 Auður og kosningar 

Innan Evrópuráðsins er starfræktur hópur, GRECO (Group of states against corruption), 

sem ætlast er til að ráðist í aðgerðir gegn spillingu. Hópurinn hefur gefið út fjórar 

matsskýrslur sem snúa að Íslandi og hafa þar birst tilmæli til íslenskra stjórnvalda sem 

hafa hingað til hlotið daufar undirtektir. Hópurinn undirstrikar að vegna falls bankanna 

sé eðlilegt að endurmeta gagnsæi, sem og ákvæði stjórnarskrárinnar, um þrískiptingu 

valdsins. Skýrsluhöfundar sáu ástæðu til að efast um heilindi ráðamanna landsins og 

vilja að Alþingi setji sér siðareglur. Þrátt fyrir að skýrsluhöfundar telji íslenska 

dómskerfið standa á traustum grunni settu þeir fram átölur á dómskerfinu. Sérfróðir 

meðdómsmenn þurfa ekki að gangast undir nákvæma rannsókn stjórnsýsluúttektar og 

njóta íslenskir dómarar frelsis við val á meðdómsmönnum sínum. Þegar alþjóðleg 

samtök koma með slíkar aðfinnslur á íslensku dómsvaldi þykir eðlilegt að brugðist sé við 

með einhverjum hætti (GRECO, 2013). Fram til ársins 2010, þegar þriðja úttekt hópsins á 

Íslandi var gerð, hafði það verið mat GRECO að Ísland hafi ekki fullnægt neinum 

tilmælum hópsins, þó var einum tilmælum fylgt að hluta, þeim er sneru að refsingum 

fyrir mútur. Það ár voru stjórnarhættir Íslands metnir „í heildina óviðunandi“ 
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(Innanríkisráðuneytið, 2010). Árið 2016 mat hópurinn sem svo að Ísland hafi fullnægt 

tveimur af tíu tilmælum hópsins;  um (vii) að útbúa möguleika á að áfrýja ákvörðunum 

saksóknara á frumrannsóknarstigi og að (ix) setja á laggirnar kerfi sem eflir sjálfstæði og 

óhlutdrægni saksóknara á héraðsdómsstigi (GRECO, 2016). Það er enn langur vegur 

framundan því aðaltilmæli hópsins eru tíu talsins. 

Þó má ætla að einhverjar af tillögum GRECO hafi haft tilætluð áhrif á íslenskt 

stjórnmálalíf og hag fólksins í landinu. Endurskoðuð lagasetning frá septembermánuði 

árið 2010, sem upphaflega var sett á vormánuðum 2006, kveður á um upplýsingaskyldu 

um fjármál stjórnmálasamtaka. Henni er ætlað að draga úr áhættu vegna 

hagsmunaárekstra og auka gagnsæi. Þetta rímar einnig við niðurlag vinnuhópsins um 

siðferði sem sagði það ólíðandi að fulltrúar almannahagsmuna gengu erinda 

sérhagsmuna, líkt og gert var í aðdraganda að falli bankanna (Rannsóknarskýrsla 

Alþingis 2010, 8: 164). 

Mikilvægt er að það sé gagnsæi í fjármögnun til pólitískra afla á Íslandi. Það geta 

orðið til nýjungar í því með hvaða leiðum haghafar láta peninga renna til stjórnmálaafla. 

Þó svo að lög um fjármál stjórnmálaflokka hafi verið sett hér árið 2010 er ekki þar með 

sagt að vandamál þess efnis muni heyra sögunni til. Ef gagnsæi er ekki nægilegt getur 

myndast „fulltrúahalli“ (e. representational bias). Það er vandamál sem stafar af því að 

kjörnir einstaklingar endurspegla ekki það samfélag sem þeir eru fulltrúar fyrir. Þetta er 

aðeins aðkallandi þegar vilji meirihlutans hefur ekki tilætluð áhrif á stefnu stjórnvalda. Í 

Bandaríkjunum benda rannsóknir til þess að þegar vilji efnamikilla einstaklinga gengur 

þvert á vilja hinna efnaminni taki stjórnvöld mið af vilja hinna fjársterku (Gilens, 2012).  

 

5.7 Samhengi spillingar og hagvaxtar 

Einkavæðing opinberra fyrirtækja er tæki til valddreifingar. Rekstur einkarekinna 

fyrirtækja getur sundrað samþjöppun valds, en áhætta slíkrar miðmögnunar vofir yfir í 

ríkisrekstri. Einkarekstur blífur sem óaðskilinn hluti hins frjálsa markaðsbúskapar þegar 

hann fær að standa óáreittur undir hlífiskildi einkaeignarhalds. Ekki fyrirfinnst dæmi um 

árangursríka miðstjórn og þjóðir Austur-Evrópu hafa ekki viljað líta um öxl og taka upp 

áætlunarbúskap að nýju í umbreytingarhagkerfum sínum. Ágreiningur manna um þau 
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málefni tilheyra sögunni því nú er almennt talið að markaðsbúskapur sé skynsamlegasta 

skipan efnahagsmála sem fyrir hendi er. Einkavæðing er þar með tæki til að dreifa valdi 

og knýja fram hagvöxt, en ekki nauðsynlega takmark í sjálfu sér (Þorvaldur Gylfason, 

1993 og Hayek, F. 1944). Gylfason og Wijkman (2015) komast að því að í árangursríku 

fjölræði muni bæði hagfræðileg og stjórnarfarsleg fjölþætting sæma þjóðfélagið 

efnahagslegum ávinningi og draga úr efnahagsáhættu (e. macroeconomic risk). 

5.7.1 Samspil hagvaxtar og spillingar út frá fólksfjölda 

Umfang framleiðslu, upp að vissu marki, skilar stærðarhagkvæmni. Þar að auki er ljóst 

að slík skilvirkni er drifkraftur hagvaxtar (Mankiw og Taylor, 2014). Því er eðlilegt að 

rannsaka hvort fámennar þjóðir standi skör lægra þegar kemur að hagvexti vegna 

fámennis. Þá er einnig vert að athuga hvort skilvirknibrestur vegna spillingar eigi sér 

frekar stað í smáum hagkerfum. 

Fámennar þjóðir sitja ekki aftarlega á merinni þegar kemur að hagvexti, að því 

tilskildu að þau hafi kost á að nýta sér hlutfallslega yfirburði sína og stunda alþjóðleg 

viðskipti. Ábati vöruskipta vegur upp á móti stærðarhagkvæmnistapi (Gylfason, 2009). 

Alþjóðlega stofnunin Transparency International safnar upplýsingum um spillingu 

þjóða og birtir gögn sín. Meðal gagna stofnunarinnar er vísitalan CPI, Corruption 

Perceptions Index, sem reist er á viðtalsgögnum og raðar 168 þjóðum niður á kvarða frá 

1-100 þar sem 1 táknar algjöra spillingu en 100 enga spillingu. Árið 2015 fékk Ísland 79 í 

einkunn og var því  skipað í 13.-14. sæti listans en tíu árum fyrr skipaði Ísland toppsætið 

með einkunnina 972. Niðurstöður úr gagnasafni Transparency International um CPI 

vísitöluna frá árinu 2015 leiða í ljós þá niðurstöðu að spilling þrífist síður hjá fámennum 

þjóðum. Meðaltal einkunna allra þjóða í þýðinu3 er 42,76. Á lista stofnunarinnar eru 47 

þjóðir þar sem íbúafjöldi er innan við fimm milljónir manna og 30 þjóðir þar sem 

íbúafjöldinn er innan við þrjár milljónir. Meðaltal einkunna smáþjóðanna í úrtakinu er 

                                                      

2 Árið 2005 var kvarðinn frá 1-10 og Ísland fékk 9,7 í einkunn. Mælingar á spillingu eru að miklu leyti 
afstæðar svo raðeinkunn gefur gleggri mynd en tölulegt gildi einkunnar.  

3 Ekki hafa fengist gögn frá Barabados fyrir árið 2015, en einkunn frá 2014 er reiknuð með og löndin í 
úrtaki mínu verða því 169 í stað 168 líkt og á heimasíðu samtakanna. Ástæðan er sú að eyríkið líkist Íslandi 
vegna áþekks íbúafjölda auk þess sem báðar eyjar hafa sinn eigin gjaldmiðil. 
(http://www.transparency.org/cpi2015) 



 

 

 42 

48,32 annars vegar og 50 hins vegar. Meðaltal einkunna þessara 122 þjóða sem stærri 

eru er 40,74. Út frá þessum niðurstöðum má áætla að smærri þjóðir glími síður við 

spillingarvanda. Athygli er vakin á því að gagnasafn stofnunarinnar er byggt á 

viðhorfskönnunum sem nær betur að endurspegla viðskiptalíf og fjármálaspillingu 

heldur en spillingu stjórnkerfis og embættisstarfa. Enn fremur vantar gögn yfir smæstu 

ríki heimsins auk þess sem fjölmargir aðrir þættir koma við sögu, eins og samfélagsgerð 

og menningarstig (http://www.transparency.org/cpi2015). 

 

5.7.2 Spilling og hagvöxtur með tilliti til náttúruauðlinda 

Eitt af því sem setur samspil hagvaxtar og spillingar í hagrænt samhengi er athugun á 

stjórn náttúruauðlinda. Samspilið ræðst af því hversu snar þáttur náttúruauðlind er í 

viðkomandi hagkerfi og hvort stuðningur við atvinnuvegi tengdum náttúruauðlindinni 

hamli gegn vexti og viðgangi annarra þátta hagkerfisins. 

Útflutningur skapar verðmæti. Íslenska hagkerfið hefur notið góðs af fiskveiði um 

áratugaskeið og nýverið einnig af ferðamannaiðnaði. Fiskveiðistofninn er náttúrauðlind 

og segja má að ferðamannaiðnaðurinn sé tilkominn vegna þeirrar náttúruauðlindar sem 

náttúra Íslands er. Þó svo sérhæfing af þessu tagi skapi tekjur getur slík samþjöppun 

tekið á sig mynd þjóðhagslegrar áhættu líkt og Gylfason og Wijkman benda á (2015). 

Einhliða atvinnustefna eykur áhættu og getur hæglega varpað byrði sinni yfir á aðrar 

atvinnugreinar. Lausn slíks vanda er hagfræðileg fjölþætting (e. economic 

diversification). Auðlindabóla getur drepið aðra atvinnuvegi í dróma og haft mikil áhrif á 

gengisskráningu, líkt og hollenska veikin ber vitni um. Almenn reynsla er sú að þjóðir 

sem búa yfir náttúruauðlindum, án þess að leggja rækt við hagfræðilega fjölþættingu, 

glími við spillingarvanda í ríkari mæli en önnur lönd. Nokkrar tilgátur renna stoðum 

undir þá reynslu, eins og til dæmis rentusókn náttúruafurða (Þorvaldur Gylfason, 1999). 

Náttúruauðlindagnægð gefur af sér rentu sem er ólík rekstrarhagnaði. 

Auðlindarentan er tilkomin vegna takmarkaðs aðgengis að náttúruafurð svo eigandi 

auðlindar má búast við meiri arði en hann fengi ef aðgangur væri óskertur. Í fullkominni 

samkeppni koma fleiri framleiðendur inn á markað sem skilar hagnaði en í viðskiptum 

með náttúruafurðir situr eigandi eða eigendahópur einn um rentuna sem skilar góðum 
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hagnaði. Áhyggjuleysi rentueigenda sem slá hring um takmarkað aðgengi hamlar 

framförum og skilvirkni á hlutaðeigandi markaði. Vandinn er einnig til staðar þegar 

auðlindir eru í eigu ríkisins. Slík framvinda getur leitt af sér óæskilegt samband 

almannavalds og framleiðenda þar sem framleiðendum er hyglað á kostnað neytenda. 

Slík mismunun getur meðal annars birst í innflutningstollum, þegar ríkisvaldið horfir 

fram hjá lögmálinu um hlutfallslega yfirburði og þvingar neytendur til að kaupa 

innlendar vörur og þjónustu. Auðlindarenta af þessu tagi hamlar hagvexti (Þorvaldur 

Gylfason, 1999). 

Þegar náttúruauðlindir eru í kastljósinu er olíuvinnsla oft ofarlega á baugi. Olíuvinnslu 

getur fylgt mjög mikill hagnaður og auðlindarentan í greininni er mikil. Noregur og 

Nígería framleiða olíu í miklu magni en saga þessara þjóða er gjörólík. Harmsaga Nígeríu 

sem ekki nýtti skjótfenginn auð sinn til uppbyggingar og skynsamlegrar útdeilingar gæða 

ætti að vera öðrum þjóðum víti til varnaðar. Noregur er frábrugðinn Nígeríu að því leyti 

til að þar var stofnaður olíusjóður sem hefur gríðarlega fjölbreytta fjárfestingarstefnu, 

m.a. lífeyrissjóðakerfi, sem dreifir áhættunni og lágmarkar skaðann sem kann að 

myndast þegar olían er gengin til þurrðar (Þorvaldur Gylfason, 1999). Á 

vísitölukvarðanum CPI fyrir árið 2015 er Noregi skipað í fimmta sæti listans með 

einkunnina 87 en Nígería er í 136. sæti með 26 í einkunn. Þjóðirnar tvær eiga það 

sameiginlegt að stunda olíuvinnslu. En bæði stjórnarfar og menntunarstig er ólíkt, en 

það hefur hvort um sig mikil áhrif á hagvöxt. Því er varla hægt að setja þjóðirnar undir 

sama hatt og draga ályktun um hagrænt samhengi auðlindaauðs og spillingar (Gottfries, 

2013).  
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6 Umræða 

Á árunum 1998-2003 voru íslensku ríkisbankarnir seldir úr ríkiseigu. Stærsti áfangi 

sölunnar fór fram áramótin 2002/2003 þegar kjölfestuhlutir í Landsbankanum hf. og 

Búnaðarbankanum hf. voru seldir í lokuðu útboði á hlutafé. Samson ehf. keypti 45,8% 

hlut í Landsbankanum og S-hópurinn keypti samsvarandi hlut í Búnaðarbankanum. Þetta 

voru hiklaust tvö stærstu verkefni framkvæmdanefndar um einkavæðingu sem stóðu 

sölunum að baki. Nefndin var stofnuð árið 1991 og hafði það að markmiði að koma 

ríkiseignum í almenna sölu. Einkavæðing bankanna hefur átt að vera rósin í hnappagati 

nefndarinnar og marka endalok þátttöku ríkisvalds á fjármálamarkaði, en bankaráð og 

stjórnsýsla höfðu fram að því bundist órjúfanlegum böndum. Skuggi hefur þó hvílt yfir 

framkvæmdinni þar sem augljóst þykir að bankarnir hafi verið seldir til aðila sem 

ríkisstjórnarflokkunum voru þóknanlegir. 

Ekki var allt með felldu í söluferlinu og hefur ráðgjafi vegna sölu kjölfestuhluts annars 

bankans viðurkennt að hafa hreyft við matslíkani sem notað var þegar kaupandi 

bankans var valinn (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 1, 6: 263). Fljótlega fóru að heyrast 

háværar raddir um að hvor banki fyrir sig hafi verið seldur aðilum tengdum 

ríkisstjórnarflokkunum. Einnig hefur komið í ljós að kaupendur bankanna fjármögnuðu 

kaup sín með lánum frá hvor öðrum. Í stað þess að stuðla að efnahagslegri framför og 

dreifðri áhættu hafði ríkisbönkunum verið úthlutað til sérvalinna aðila með laka 

eiginfjárstöðu. Fyrirfram keyptir bankar með lán hvor frá öðrum standa ekki tryggum 

fótum og rekstur þeirra er kerfislega bundinn hvor öðrum, sem kallar yfir kerfisbundna 

áhættu sem fellur á skattgreiðendur ef allt fer á versta veg. Það voru mistök að slá upp 

endalokum kjörtímabils sem síðasta söludegi banka í eigu ríkissjóðs. 

Árin eftir einkavæðingu reyndust fjármálamörkuðum um allan heim frábær og 

kannski gafst hvorki tími til að endurmeta stöðuna né ráðrúm til að efast. Glass – 

Steagall lögin höfðu nýlega verið afnumin í Bandaríkjunum og hlutverk bankaþjónustu 

hafði tekið stakkaskiptum á skömmum tíma. „Íslenska efnahagsundrið“ var keyrt áfram 
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af erlendu lánsfé og hlutabréfamarkaðurinn var stokkbólginn vegna brellukenndrar 

markaðsmisnotkunar. 

Einkavæðing Síldarverksmiðju ríkisins sýndi fram á að hæsta tilboð í tilboðssölu er 

utan við efnið ef réttur aðili er fenginn til að annast söluna. Einkavæðing Íslenskra 

aðalverkaka var ólögmæt og sögusagnir um að „foringinn væri búinn að ákveða“ 

kaupanda vitnar um andrúmsloft þess tíma. 

Samstaða og stuttar boðleiðir voru lofsamaðar í góðærinu, m.a. af forsetanum, en 

hafa vafalaust gert mikið ógagn og hellt olíu á eldinn. Óformleg samskipti vegna 

kunningsskapar skilja ekki eftir sig skrásett skjöl og fundarhöld, svo fennt hefur í sporin 

og gert eftirlitsaðilum og þeim sem rannsaka hrunið eftir á erfitt fyrir. Það eru gömul 

sannindi og ný að erfitt er að sjá bólu þegar maður er staddur í henni miðri. Á árunum 

fyrir hrun reyndist það þrautinni þyngra því margir háskólamenn og fjölmiðlar dönsuðu 

með. Ritstjórar höfðu sumir himinhá bankalán fyrir hlutabréfakaupum, alþingismenn 

sömuleiðis, blaðamenn voru tíðir veislugestir viðskipajöfra og háskólaprófessorar 

skrifuðu hvítþvottaskýrslur sem lofsömuðu efnahagsundrið. 

Umfjöllunarefni ritgerðarinnar dregur fram áþreifanlega birtingarmynd þess að hópur 

áhrifafólks í viðskiptum og stjórnmálum hafi misnotað stöðu sína til að fara með fé 

annarra. Sú staða rýrir traust til ákveðinna stofnana samfélagsins því dæmin sanna 

einhlítt að fámennur hópur hefur í krafti áhrifa sinna nýtt sér forréttindastöðu til að 

höndla almannafé sem sín eigin fjármál. Í vafasömum viðskiptum græðir ekki aðeins 

annar aðilinn heldur hlýtur einhver að tapa. Í þeim dæmum sem hér var greint frá voru 

það skattgreiðendur Íslands sem töpuðu og sýnir ritgerðin fram á misferli á íslenskum 

fjármálamarkaði á árunum fyrir hrun. Nú eru tveir bankar aftur komnir í ríkiseigu eftir 

darraðardans síðustu ára. Sú staða er ekki fýsileg þegar til lengdar lætur. Þá reynir á 

stjórnvöld hvað þau hafi lært frá síðustu einkavæðingu. Þeim gefst nú einstakt tækifæri 

til að endurtaka leikinn og bæta fyrir mistök sín. 
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Viðauki 

 

Bein tilvitnun er úr tölvupósti starfsmanns HSBC (2002) og er á blaðsíðu 18 hér: 

 

"By defining the criteria and weighting carefully, it is possible to arrive at the 

"right" result in selecting the preferred party, whilst having a semi-scientific 

justification for the decision that will withstand external critical scrutiny. " 

 

Rannsóknarskýrsla Alþingis 2010, 1, 6: 233. 

 

Bein tilvitnun er úr matsskýrslu greiningardeildar Danske Bank (2006) og er á blaðsíðu 

36 hér: 

 

"On most measures, the small Icelandic economy is the most overheated in the 

OECD area." 

 

Danske Bank: Geysir Crisis. 

 

 

 


