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ÚTDRÁTTUR 

Í þessari ritgerð er leitast við að meta áhrif fjármálavæðingar á stöðu Íslands sem 

fullvalda ríki. Fjallað er um hvort einstakir þættir fullveldisins geti einkennst af 

sýndarfullveldi. Með sýndarfullveldi er átt við, að hliðar fullveldisins sem snúa að 

lagalegum, efnahagslegum og pólitískum álitamálum, séu ekki fyllilega virkar, eða að 

staða þeirra hafi veikst. Skoðað er hvort þessir þræðir fullveldisins virki í reynd, eða 

hvort þeim sé meðvitað beitt með þeim hætti að tilefni sé til að efast um að fullveldið 

sé raunverulegt, samkvæmt alþjóðlegum viðmiðum. Fjallað er um fullveldishugtakið, 

fullveldi Íslands og sjálfstæði, þjóðernishyggju, þjóðarsöguna og sjálfsmynd þjóðar. 

Einnig er fjallað um aðdraganda og afmarkaða áhrifaþætti efnahagshrunsins 2008; um 

fjármálavæðingu, hugmyndir um alþjóðlega fjármálamiðstöð, starfshætti Seðlabanka 

Íslands, áhyggjur af háu gengi íslensku krónunnar og viðhorf til aðkomu og aðstoðar 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Ennfremur er fjallað um samskipti og togstreitu meðal 

helstu ráðamanna í hruninu, sem og andrýmið í samfélaginu á eftirhrunsárunum. 
 Niðurstöður verkefnisins eru þær, að einstakir þættir er varða stöðu Íslands 

sem fullvalda ríki, einkennast af sýndarfullveldi. Þessi þróun skýrist m.a. af auknu 

vægi hnattvæðingar og fjármálavæðingar þvert á landamæri, en einnig af þátttöku 

Íslands í alþjóðasamstarfi. Ein hlið fullveldisins, efnahagslegt sjálfstæði ríkisins, 

veiktist í hruninu og færðist tímabundið yfir til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Staðan 

styrktist ekki aftur fyrr en með brotthvarfi sjóðsins, þremur árum síðar. Lítil ástæða er 

til að efast um þá formlegu hlið fullveldisins, er snýr að samstarfi á alþjóðavísu, enda 

Ísland aðili að alþjóðastofnunum og þátttakandi í margvíslegu ríkjasamstarfi þar sem 

þjóðríki framselja hluta fullveldis í þágu samvinnu á alþjóðavettvangi. 
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FORMÁLI 

Alþjóðasamfélagið er grundvallað á hugmyndinni um fullveldið. Ekkert vald er æðra 

valdi fullvalda ríkis innan landamæra þess. Ríki heims starfrækja þó fjölda stofnana á 

alþjóðavísu og hafa myndað ríkjasambönd sem fara með yfirþjóðlegt vald, á 

afmörkuðum sviðum. Fullveldi Íslands hefur þróast með fjölþættum hætti frá 

fullveldisdeginum 1. desember árið 1918 og því er áhugavert að meta stöðu þess í 

aðdraganda 100 ára afmælisins árið 2018. Í ritgerðinni eru áhrifaþættir fullveldisins 

skoðaðir og leitað svara við því hvort fullveldi Íslands hafi breyst eða veikst í kjölfar 

efnahagshrunsins árið 2008. Skoðað er hvort fjármálavæðing samfélagsins hafi haft 

áhrif á stöðu Íslands sem fullvalda ríki og metið hvort fjármálaiðnaðurinn hafi verið 

orðinn svo sterkur aðili, að í raun hefði mátt kalla iðnaðinn fullvaldinn í aðdraganda 

hrunsins. Spurt er hvort einstakar hliðar fullveldisins geti einkennst af nokkurskonar 

sýndarfullveldi, vegna breyttrar eða veikrar stöðu. Viðfangsefnið er víðfemt en leitast 

er við að setja málefnið í fræðilegt samhengi eftir því sem kostur er. Áhrifaþættir eru 

sóttir víða að til þess að ná utanum efnið og varpa ljósi á stöðu fullveldisins og ólíkar 

hliðar þess. Rammi BA-ritgerðar er þó takmarkaður og frekari rannsóknir þyrftu að 

koma til svo gera mætti viðfangsefninu nægilega góð skil. 

 Ritgerðin er til BA-gráðu á Félagsvísindasviði Háskólans á Bifröst. Verkefnið 

er unnið á haustönn 2015 á Bifröst, í Reykjavík og í Ramallah Palestínu. Höfundur er 

Sigurður Kaiser, nemandi á þriðja ári í HHS, heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði. 

Leiðbeinandi er Dr. Eiríkur Bergmann, prófessor við Háskólann á Bifröst. Eiríki eru 

færðar kærar þakkir fyrir góðar ábendingar og aðhald við skrifin. Fræðaskrif Eiríks, 

rannsóknir og greinar, hafa ekki hvað síst haft áhrif á höfund verksins, enda Eiríkur 

afkastamikill fræðimaður. Kann höfundur honum bestu þakkir fyrir innblásturinn. 

Öðrum kennurum í HHS-náminu og starfsfólki á Bifröst eru einnig færðar þakkir. 

Fjölskyldu, eiginkonu og ungum syni, eru færðar ástkærar þakkir fyrir þolinmæði og 

aðstoð á meðan verkinu stóð. 

Ramallah, 27. nóvember 2015 
 

________________________ 
 

Sigurður Kaiser 
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1. INNGANGUR 

Markmið þessarar ritgerðar er að meta áhrif fjármálavæðingar á stöðu Íslands sem fullvalda 

ríki. Fjallað er um hvort einstakir þættir fullveldisins geti einkennst af sýndarfullveldi. Með 

sýndarfullveldi er átt við, að þær hliðar fullveldisins sem snúa að lagalegum, efnahagslegum 

og pólitískum álitamálum, séu ekki fyllilega virkar, eða að staða þeirra hafi veikst. Skoðað er 

hvort þessir þræðir fullveldisins virki í reynd, eða hvort þeim sé meðvitað beitt með þeim 

hætti að tilefni sé til að efast um að fullveldið sé raunverulegt, samkvæmt alþjóðlegum 

viðmiðum. Jafnframt er fjallað um bakgrunn fjármálavæðingar samfélagsins sem myndaði 

grunninn að hagkerfi efnahagshrunsins árið 2008. Afmarkaðir þættir í aðdraganda hrunsins 

eru skoðaðir sérstaklega og leitast er við að meta hver helstu áhrif hrunsins voru á stöðu og 

styrk Íslands sem fullvalda ríki, einkum í ljósi stöðu íslensku krónunnar. Viðhorf ólíkra aðila 

eru skoðuð, um hvar ábyrgðin á hruninu kunni að liggja og umdeildar ákvarðanir Seðlabanka 

Íslands í aðdraganda hrunsins eru rýndar. Leitast er við að meta hvort sú hlið fullveldisins sem 

snýr að efnahagsmálum, hafi veikst eða staða hennar breyst með hruninu og einnig hvort hin 

pólitíska hlið fullveldisins hafi laskast með viðbrögðum stjórnvalda eða í átökum æðstu 

ráðamanna þjóðarinnar. Rannsóknarspurningin sem liggur til grundvallar er eftirfarandi: 

 Er sýndarfullveldi einkennandi fyrir stöðu fullveldis Íslands? 

Fullveldishugtakið kann við fyrstu sýn að vera skýrt og merking þess ljós, enda um eitt mest 

notaða hugtak í orðræðu á vettvangi stjórnmálanna að ræða, bæði hérlendis og á alþjóðavísu. 

Flestir hafa eigin hugmyndir um fullveldið og tengja það gjarnan átökum Íslandssögunnar og 

glæstum sigrum í sjálfstæðisbaráttunni; fullveldið sé helsta fjöregg og sameign þjóðarinnar 

sem beri að vernda um aldur og ævi. Fullveldishugtakið er þó fjarri því að vera skýrt, 

afgerandi né skilmerkilega afmarkað. Að einhverju leyti er því um huglægt mat á aðstæðum 

að ræða. Gera verður greinarmun á þeim hliðum fullveldisins sem snúa að efnahagsmálum 

annarsvegar og pólitík hinsvegar, enda mat á hinu pólitíska sjálfstæði þjóðar að einhverju leyti 

huglægt, á meðan hægt er að leggja hagræna mælikvarða á efnahagslega stöðu ríkisins. 

 Í sögulegu ljósi hafa deilur um fullveldi og sjálfstæði þjóðarinnar, með nokkurri 

einföldun, kristallast í togstreitu alþjóðahyggju annarsvegar og einangrunarhyggju hinsvegar, 

en alþjóðasinnar og einangrunarsinnar eru tveir mest afgerandi hóparnir sem tekist hafa á um 
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framtíðarskipulag þjóðfélagsins. Í aðdraganda efnahagshrunsins 2008 fór fram meðvituð og 

markviss, allt að því lögbundin, fjármálavæðing samfélagsins. Hinn sögulegi og pólitíski 

bakgrunnur íslensks atvinnulífs gerði ekki hvað síst fjármálavæðinguna mögulega, sem og 

uppgangur sjávarútvegs á 20. öldinni og síðar tilkoma kvótakerfisins. Fram að því hafði 

samfélaginu verið haldið í einangrun vegna viðskiptahindrana og einokunar um aldir. 

1.1 Afmörkun 
Álitamál er hvort þau síendurteknu hugmyndafræðilegu og pólaríserandi átök sem hafa leitt til 

þess að þjóðin hefur öldum saman verið tvíklofin í afstöðu sinni til einangrunar eða opnunar, 

viðskiptafrelsis eða hafta, hafi hamlað efnahagslegum framförum, eða greitt götu framfara. 

Slík athugun verður þó að bíða betri tíma sem og sú hlið fullveldisins er snýr að 

alþjóðasamstarfi, samningum að þjóðarrétti og þátttöku Íslands í ríkjasamstarfi; pólitísku 

fullveldi gagnvart alþjóðasamfélaginu. Ekki verður fjallað um þessa hlið fullveldisins 

sérstaklega í ritgerðinni, en þegar kemur að því alþjóðasamstarfi sem Ísland er aðili að, má 

segja að fullveldinu sé deilt með öðrum fullvalda ríkjum og framselt að hluta, þó með 

mismunandi hætti hverju sinni. Sem dæmi hefur lengi verið deilt um það meðal fræðimanna, 

sérfræðinga og stjórnmálamanna, hvort samstarf á vettvangi Evrópusambandsins (ESB) feli í 

sér framsal á fullveldinu, umfram það sem stjórnarskráin heimilar. ESB er ríkjasamband 

fullvalda þjóðríkja, sem deila fullveldi sínu á afmörkuðum sviðum, og þótt Ísland sé ekki 

fullgildur aðili að ESB, tekur landið þátt í stórum hluta samstarfsins í gegnum samninginn um 

Evrópska efnahagssvæðið (EES). Ísland á þó ekki aðild að æðstu stofnunum sambandsins, 

þeirra sem fara með yfirþjóðlegt vald. Ísland situr þannig ekki við borðið þegar lög og 

regluverk ESB er mótað og Alþingi þarf að samþykkja tilskipanir sem berast frá Brussel, án 

þess að eiga möguleika á að taka þátt í mótun regluverksins. Þessa stöðu löggjafans á Íslandi 

telja margir vera skýrt framsal fullveldis. Nokkrar rannsóknir hafa þegar verið gerðar um 

málefnið og til upplýsinga má benda á greinina Er Ísland fullvalda? eftir Eirík Bergmann, 

prófessor í stjórnmálafræði, sem birtist í Þjóðarspegli Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands, 

árið 2009 (Eiríkur Bergmann, 2009), og skýrslu Stefáns Más Stefánssonar, lagaprófessors, 

Evrópusambandsréttur í ljósi Lissabon-sáttmálans og aðildarumsóknar, sem unnin var fyrir 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, árið 2014 (Stefán Már Stefánsson, 2014). 
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2. AÐFERÐ 

Ritgerðin er þannig uppbyggð að bakgrunnur verkefnisins er dreginn fram í 3. kafla; fjallað er 

um helstu hugtök og fræðileg umræða lögð fram, m.a. um sýndarfullveldi. Fjallað er um 

fullveldishugtakið, fullveldi Íslands, þjóðarsöguna, sjálfsmynd þjóðar og þjóðernishyggju í 

tengslum við þróun atvinnulífs. Meginmál ritgerðarinnar birtist í 4. og 5. kafla og niðurstöður 

eru lagðar fram í 6. kafla. Í viðauka er ítarefni sem tengist viðfangsefninu. Við skrifin eru 

notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir og hefðbundin heimildaöflun. Talsvert er vitnað í 

viðtöl, erindi og frásagnir og stuðst við áður birtar greinar og tengdar skýrslur og rannsóknir. 

Engin viðtöl voru tekin sérstaklega. Verkefnið er unnið innan fræðasviðs stjórnmálafræðinnar, 

en hugmyndir stjórnmálaheimspeki, stjórnmálahagfræði og lögfræði, koma einnig við sögu. 

 Öflun heimilda hefur byggst á því að leita upplýsinga úr fræðibókum, skýrslum og 

greinum í ritrýndum tímaritum. Að mestu er þar um íslenskar heimildir að ræða. Auk þess er 

stuðst við rannsóknir nokkurra erlendra fræðimanna. Heimildir eru ávallt skoðaðar með 

gagnrýnu hugarfari og gæði og áreiðanleiki metinn samkvæmt viðurkenndum aðferðum. Af 

heimildum má nefna skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir falls 

íslensku bankanna árið 2008, rannsókn Claes Belfrage, Eiríks Bergmann og David Berry, A 

critique of neo-mercantilist analyses of Icelandic political economy and crisis, rannsókn 

Guðmundar Hálfdanarsonar sem birtist í bókinni Íslenska þjóðríkið – uppruni og endimörk, 

rannsóknir Eiríks Bergmann um stöðu og þróun sjálfstæðis og fullveldis Íslands, sem og bók 

hans, Iceland and the International Financial Crisis – Boom, Bust and Recovery, fræðibók 

Gunnars Helga Kristinssonar, Íslenska stjórnkerfið, og skýrslu William Buiter og Anne Sibert, 

The Icelandic banking crisis and what to do about it, en hún fjallar um stöðu hagkerfisins og 

veikleika bankanna skömmu fyrir hrun. 
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3. HUGTÖK OG FRÆÐILEG UMRÆÐA 

Í þessum kafla er bakgrunnur ritgerðarinnar dreginn fram; fullveldishugtakið er skoðað og 

hugtakið sýndarfullveldi rætt, en ekki er vitað til þess að hugtakið hafi verið notað áður. 

Einnig er fjallað um fullveldi og sjálfstæði Íslands. Þjóðernishyggja er rædd í samhengi við 

þróun atvinnulífsins og stuttlega er fjallað um þjóðarsöguna og sjálfsmynd þjóðarinnar. 

3.1 Fullveldishugtakið 
Hugtakið um fullveldi (e. sovereignity) er grundvallarhugmynd innan alþjóðastjórnmála og í 

nútímasamfélagi mannsins. Með fullveldi er staðfestur formlegur og lagalegaur skilningur á 

stöðu þjóðríkis. Í fullveldishugtakinu felast viðmið um skipulag yfirvalds og valdbeitingar 

sem ríki heims hafa komið sér saman um að virða, þvert á menningu, trúarbrögð, tungumál og 

kynþætti. Ríkin starfrækja í sameiningu nokkurn fjölda stofnana á alþjóðavísu og hafa 

myndað ríkjasambönd sem fara með yfirþjóðlegt vald, á afmörkuðum sviðum. Eftir seinni 

heimstyrjöldina þróaðist ríkisvaldið í átt til opnunar og flest þjóðríki kjósa nú að deila 

fullveldinu með öðrum ríkjum að hluta. Þau framselja þannig ákveðna þætti fullveldis og 

ríkisvalds, m.a. í gegnum samstarf og stofnanir á alþjóðavettvangi. Hluti ályktana Sameinuðu 

þjóðanna (SÞ), eru sem dæmi, bindandi að þjóðarrétti. Fullvalda ríki heims eru nú um 200 

talsins og enginn jarðarbúi fæðist lengur utan fullvalda ríkis; allt landsvæði jarðar er innan 

þjóðríkja. Þótt sumir jarðarbúar hafi val um það innan hvaða ríkis þeir kjósa að lifa lífinu, 

hafa ekki nærri allir slíkt val. Skerðingar á ferða- og athafnafrelsi má segja að séu fyrsta 

álitamálið þegar kemur að því að meta hvort fullveldi sé raunverulegt eða aðeins hugmynd í 

orði en ekki á borði á vettvangi stjórnmálanna (sjá t.d. Jackson, 2007; Eiríkur Bergmann, 

2009). Robert Jackson (2007), prófessor í alþjóðastjórnmálum, fjallar um fullveldishugtakið í 

bókinni Sovereignity. Jackson segir að í fullveldinu felist hugmyndin um óskorað yfirvald 

innan landamæra ríkis, sem hafi samhliða og á sama tíma, pólitískt og lagalegt sjálfstæði 

gagnvart öðrum fullvalda ríkjum. Þessir tveir þræðir séu ekki aðskildir, heldur tvær hliðar á 

sama peningi; heildarkonseptinu um fullveldið. Hugmyndin um fullveldið er þannig bundin í 

stjórnskipan þjóðríkja um skyldur ríkisvaldsins annarsvegar og réttindi borgaranna hinsvegar. 

Á vettvangi alþjóðasamfélagsins byggja samskipti ríkja á fullveldinu, hvort sem samskiptin 

eru friðsæl eða hverfast um átök eða stríð.  
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 Hnattvæðingin hefur á undanförnum áratugum haft áhrif á fullveldi ríkja og stöðu 

þeirra gagnvart öðrum þjóðríkjum. Valdsvið stjórnvalda hefur takmarkast með aukinni 

alþjóðavæðingu, en ekki síst fjármálavæðingu þvert á landamæri. Jackson (2007) telur að 

ríkjakerfið sem byggir á fullveldinu sé hvorki heilagt né eilíft, en mjög litlar líkur séu þó á því 

að það taki verulegum breytingum í nánustu framtíð, þrátt fyrir hræringar á alþjóðavísu. 

Fullveldið sé vissulega mannasetning, en það sé engu að síður flókið, nánast óhugsandi, að 

teikna upp raunhæfan valkost, svo inngróin sé hugmyndin í nútímasamfélaginu. Áhrif 

hnattvæðingar eigi vissulega eftir að koma fram í meira mæli og helsta spurningin sé hvort 

ríkjakerfið muni standa af sér þær áskoranir og breytingar. Gunnar Helgi Kristinsson (2007), 

prófessor í stjórnmálafræði, segir í bókinni Íslenska stjórnkerfið, að fullveldishugtakið vísi til 

þess „að til sé endanlegt vald á tilteknu landsvæði og ekkert annað vald – hvorki innan frá eða 

utan – sé því æðra“ (bls. 18). Gunnar Helgi segir: „Kenningin um að ekkert vald sé til æðra 

valdi ríkisins á tilteknu landsvæði er grundvöllur alþjóðalaga. Hún felur í sér að önnur ríki 

hafa ekki íhlutunarrétt um málefni þeirra [ríkja]“ (bls. 19). Sá skilningur sé þó á undanhaldi 

að hinn eiginlegi vettvangur stjórnmálanna sé hið fullvalda ríkisvald. Tvenns konar þróun hafi 

stuðlað að því að fullveldishugtakið, hafi á síðari hluta 20. aldar, hopað „af sviði veruleikans 

yfir á sitt kenningarlega tilvistarsvið“ (bls. 19). Annarsvegar hafi sífellt flóknari stefnumótun 

ríkisins krafist aukinnar samvinnu við sérfræðinga, hagsmunahópa og fyrirtæki. Hinsvegar 

hafi ríkisvaldið þurft í vaxandi mæli að takmarka fullveldi með alþjóðlegum skuldbindingum. 

Ný samskiptatækni og stöðugt vaxandi samskipti þvert á landamæri, á nánast öllum sviðum 

mannlífsins, hafi gert það að verkum að stefnumarkandi ákvarðanir, sem áður voru á hendi 

ríkisvaldsins, séu teknar utan ríkisins eða af öðrum aðilum samfélagsnetsins. Gunnar Helgi 

segir: „Ekki má heldur gleyma að reynsla tuttugustu aldar sýnir ótvírætt að friður er best 

tryggður í samvinnu þjóða og ríkja. Einangrunarstefna og þjóðernishyggja áttu stóran þátt í að 

hrinda af stað heimstyrjöldunum tveimur sem settu meir en nokkuð annað mark sitt á 

Evrópusögu tuttugustu aldarinnar“ (bls. 20). Eiríkur Bergmann (2011), prófessor í stjórnmála-

fræði, telur að samræmdar reglur á heimsmarkaði og samstarf innan ríkjasambanda á borð við 

Evrópusambandið (ESB) hafi takmarkað töluvert valdsvið þjóðríkja. Starfsemi stórfyrirtækja 

á alþjóðavísu hafi orðið óháðari tilteknum landsvæðum. Alþjóðasamfélagið bindi hendur 

ríkjanna eftir því sem viðfangsefnin verði hnattrænni og þvert á landamæri. Eiríkur segir: 

„Við þessa þróun hafa mörg ríki fremur reitt sig á ytri hlið fullveldisins, sem felur í sér rétt til 



	
	

 
    

 
 

6 

þátttöku á alþjóðlegum vettvangi, og um leið gefið eftir hluta af innri hlið fullveldisins með 

því að deila ákvarðanavaldi með öðrum ríkjum á tilteknum sviðum“ (bls. 295). 

 Stephen D. Krasner (1999), prófessor í alþjóðasamskiptum, fjallar um ólíkar hliðar 

fullveldisins í bókinni Sovereignity – Organized Hypocrisy. Hann segir að fullveldishugtakið 

hafi einkum verið notað á fjóra mismunandi vegu; a) fullveldi innan ríkis, sem séu heimildir 

yfirvalds innan landamæra til að skipuleggja og hafa stjórn á innri málum ríkisins, b) fullveldi 

milli ríkja, sem feli í sér heimildir til að skipuleggja og stýra flutningum á hugverkum, 

upplýsingum, vöru, þjónustu, fjármagni og fólki yfir landamæri, c) lagalegt fullveldi, sem sé 

grundvöllur alþjóðasáttmála um samskipti ríkja og feli í sér gagnkvæma viðurkenningu á 

sjálfstæði, og d) Vestfalíufullveldið, sem feli í sér rétt ríkis til að útiloka utanaðkomandi aðila 

frá því að hlutast til um málefni innan ríkisins – og að sérhvert fullvalda ríki, hversu lítið eða 

stórt, standi jafnfætis öðrum á alþjóðavettvangi. Krasner segir að tvær síðastnefndu hliðar 

fullveldisins, eins og þær séu framkvæmdar, séu í reynd skipulögð hræsni (e. organized 

hypocrisy). Báðar hliðarnir eigi að lúta víðtækri alþjóðlegri lagaumgjörð, sem hafi þrátt fyrir 

það, ítrekað verið brotin, ómerkt og vanvirt. Kenning Krasner um fullveldið sem skipulagða 

hræsni, rímar við meginviðfangsefni þessarar ritgerðar, sem felst í því að meta hvort einstakar 

hliðar fullveldis Íslands, einkennist af nokkurskonar sýndarfullveldi. Krasner segir að þeim 

hliðum fullveldisins, sem hann telji ógnað, hafi einkum verið veiktar með fjórum ólíkum 

aðferðum á sviði alþjóðastjórnmála; a) í gegnum alþjóðastofnanir (e. conventions), b) með 

samningum (e. contracts), c) með valdi; ögrun, kúgunum eða hótunum (e. coercion), eða d) 

með því að setja stjórnvöld ríkis í slíkar aðstæður að erfitt sé að hunsa þær og/eða stilla 

þjóðarleiðtogum upp við vegg (e. imposition). Krasner segir að ríki hafi oft átt í erfiðleikum 

með að halda hvoru tveggja sterku; innra fullveldi og því ytra. Í gegnum tíðina hafi prinsipp 

Vestfalíufullveldisins verið sniðgengin með valdboði, eða að stjórnvöld valdaminni ríkja hafi 

verið látin standa frammi fyrir afarkostum. Valdameiri ríki hafi virt að vettugi samkomulagið 

um að ríkin eigi að vera jafnrétthá í alþjóðasamskiptum og gert það í þágu eigin hagsmuna, 

gjarnan með samstarfi innan ríkjasambanda eða alþjóðastofnana. Í sumum tilfellum hafi slík 

staða þó gagnast minni ríkjum, sem hafi öðlast efnahagslegt skjól eða myndað viðskiptatengsl 

og styrkt stöðu sína, þrátt fyrir eftirgjöf á grunnþáttum fullveldisins. 
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3.2 Fullveldi Íslands 
Á Íslandi hefur fullveldið verið eitt helsta leiðarstef stjórnmálaumræðunnar, sögulega séð. 

Fullveldi Íslands og sjálfstæði þjóðarinnar hefur verið álitið endanlegt markmið íslenskrar 

stjórnmálabaráttu, þvert á stjórnmálaflokka og pólitíska hugmyndafræði. Fullveldið hefur þó 

þróast með fjölþættum hætti frá fullveldisdeginum 1. desember árið 1918. Eiríkur Bergmann 

(2009) segir að lykilhugmynd þjóðernisstefnu sjálfstæðisbaráttunnar hafi verið sú „að íslensk 

þjóð ætti að vera frjáls og fullvalda í eigin landi. Sjálfstæðið varð hið endanlega markmið 

frelsisbaráttunnar og Íslendingar litu á fullveldið sem einhverskonar endurreisn þjóðveldisins“ 

(bls. 207). Umræðan hafi ætíð síðan mótast af baráttunni fyrir fullveldi og sjálfstæði og 

hugtökin fullveldi og þjóð orðið að grundvallarhugtökum í íslenskum stjórnmálum. Eiríkur 

telur að hugtökin séu einhver flóknustu hugtök innan félagsvísinda og til að mynda sé ekki 

sátt um hvað hugtakið fullveldi feli í sér, auk þess sem skilgreiningar á því séu mismunandi 

eftir fræðasviðum. Eiríkur segir:  

Almennt má segja að fullveldið feli einfaldlega í sér þá trú að einstaklingarnir ráði sér sjálfir; 

það fjalli semsé um frelsi einstaklingsins. Skilningur Íslendinga á fullveldinu, eins og hann 

varð til í sjálfstæðisbaráttunni, hefur þó frekar snúið að fullveldi þjóðarinnar sem heildar. [...] 

Þótt Íslendingar geti verið staðráðnir í að vernda fullveldið er þó ekki til neinn sameiginlegur 

skilningur á því hvað það merkir í raun og veru (Eiríkur Bergmann, 2009, bls. 207-208). 

Á 19. öldinni, og í upphafi þeirrar tuttugustu, breyttust almennar hugmyndir um réttindi 

borgaranna, m.a. með útvíkkun kosningaréttar hérlendis í skrefum frá 1903-1934; þróun sem 

kalla má byltingarkennda. Samfélagsþróunin var í takti við breytingar í nágrannalöndunum. 

Guðmundur Hálfdanarson (2007), prófessor í sagnfræði, segir að nýjar hugmyndir um réttindi 

borgaranna hafi tekið að “ögra hefðbundnum skilgreiningum á þegnrétti, m.a. vegna kenninga 

frjálshyggju um einstaklingsfrelsi og frönsku byltingarinnar um fullveldi fólksins“ (bls. 142).  

Þessar breytingar megi líta á sem „sjálfstæðisbaráttu þeirra þjóðfélagshópa sem áður höfðu 

verið útilokaðir frá opinberu lífi, eða baráttu þeirra fyrir að eignast jafnan hlut í fullveldinu á 

við þá sem áður höfðu talist fullgildir meðlimir hinnar pólitísku þjóðar“ (bls. 142). Fullveldið 

hafi orðið að fjöreggi íslensku þjóðarinnar og mikilvægasta viðfangsefni stjórnmálanna. Þetta 

viðhorf til sjálfstæðisbaráttunnar gangi út frá þeirri forsendu að „þjóðernið sé hluti af innsta 

eðli sérhvers einstaklings og hann geti hvorki náð fullum þroska né persónulegu sjálfstæði 
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nema sem þegn sjálfstæðrar þjóðar. Skylda einstaklingsins við landið og þjóðina er því einnig 

skyldan við hann sjálfan, vegna þess að hann lifir aðeins sem hluti þjóðar og þjóðin lifir í 

honum“ (bls. 144). Guðmundur segir: 

Eitt einkenni lýðræðisríkja er að þar byggir fullveldið á réttindum einstaklinganna, þ.e.a.s. það 

eru í raun og veru einstaklingarnir sem eru fullvalda en ekki þjóðirnar sem slíkar. Í þessu felst 

bæði að fullveldið tryggir einstaklingunum ákveðin réttindi sem verða ekki af þeim tekin – 

þau teljast náttúruréttur þeirra – og það að allir þegnar samfélagsins eiga jafnan hlut í 

lagasetningu og njóta þar með jafnréttis gagnvart lögunum (Guðmundur Hálfdanarson, 2007, 

bls. 235).  

Guðmundur telur að fullveldishugtakið sé þó sjaldnast hugsað út frá einstaklingnum. 

Tilfinningin um þjóðina sem lífræna heild sé arfleið frá einveldum fortíðarinnar. Hann segir: 

Hugtökin frelsi og fullveldi hafa því tvenns konar inntak í nútímasamfélögum. Annarsvegar er 

einstaklingsbundið fullveldi, þar sem áherslan er lögð á réttindi þegnanna frekar en ríkisfang 

og þjóðerni. Hinsvegar er talað um fullveldi þjóða, en samkvæmt þeim skilningi er réttur 

þjóða til að ráða sér sjálfar allt að því heilagur og eilífur (Guðmundur Hálfdanarson, 2007, bls. 

236).  

Á Íslandi hafa skoðanir á frelsi og fullveldi mótast af sterkri þjóðerniskennd með áherslu á 

fullveldi og rétt þjóðarinnar, fremur en á fullveldi og rétt einstaklingsins. Guðmundur telur að 

framtíð þjóðríkis á Íslandi hljóti að taka mið af því hver þróun fullveldishugtaksins verði í 

alþjóðasamskiptum. Hugsanlega verði enn frekari breytingar á fullveldishugtakinu í nánustu 

framtíð og þar með á skipulagi þjóðríkisins. Íslendingar hljóti að taka mið af slíkum 

hræringum; „ekki aðeins til að verja efnahagslega hagsmuni, heldur einnig til að vera 

þátttakendur í lýðræðisþróun Vesturlanda“ (bls. 239). Íslensk þjóðernisstefna var þannig 

frábrugðin hinni frjálslyndu þjóðernisstefnu sem þróaðist í kjölfar upplýsingarinnar í Evrópu. 

Eiríkur Bergmann (2011) telur að arfleið sjálfstæðisbaráttunnar hafi verið sú, að Íslendingar 

hafi lagt ríkari áherslu á fullveldi þjóðarinnar, fremur en frelsi einstaklingsins. Hérlendis hafi 

lengi mátt greina töluverðan almennan ótta við erlend áhrif og haftastefna hafi verið ríkjandi, 

langt fram á tuttugustu öldina. 
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3.3 Þjóðernishyggja og atvinnulífið 
Hugmyndin um þjóðernishyggju (e. nationalism) hefur á síðustu tveimur öldum verið ein allra 

áhrifamesta hugmyndafræði stjórnmálanna. Gunnar Helgi Kristinsson (2007) telur, að ásamt 

trúarbrögðunum hafi hún verið ein helsta uppspretta pólitísks ofbeldis í samtímanum. 

Hugtakið er jafnframt ein umdeildasta hugmynd innan stjórnmálafræðinnar. Þjóðernishyggja 

er stjórnmálastefna sem leggur höfuðáherslu á þjóðina, fullveldi hennar, sjálfsákvörðunarrétt 

og hagsmuni, en ekki síður að þjóðríkið sé heil og óskipt eining. Gunnar Helgi telur að 

þjóðernishyggja hafi bæði verið afl samstöðu og sundrungar í íslenskri pólitík. Hann segir að 

þjóðernishyggja hafi verið helsti áhrifavaldur við myndum íslenska þjóðríkisins og hún hafi 

gegnt mikilvægara hlutverki hérlendis en víðast hvar í nágrannalöndunum. Ólíkt því sem hafi 

gerst í Evrópu í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar, hafi þjóðernishyggja þó ekki verið tengd 

öfgahægristefnu hérlendis. Þjóðernishyggja hafi verið einskonar sameign stjórnmálaflokka, 

allt frá Sjálfstæðisflokknum hægra megin til Sósíalistaflokksins vinstra megin. Gunnar Helgi 

segir: „Ýmsir halda því fram að einn af grunnþráðum allrar pólitískrar umræðu á Íslandi sé 

spunninn úr þjóðernishyggjunni“ (bls. 23). Ólíklegt verður að telja að Ísland hefði orðið 

fullvalda, ef ekki hefði verið fyrir sjálfstæðisbaráttu byggða á þjóðernisstefnu og þjóðarímynd 

ásamt ófrávíkjanlegri og sameinaðri kröfu stjórnmálaafla um fullveldi og síðar sjálfstæði, 

kröfuna um frjálsa íslenska þjóð. Umræðan fyrir og eftir stofnun lýðveldisins tekur jafnframt 

mið af þessum bakgrunni. Birgir Hermannsson (2005), prófessor í stjórnmálafræði, segir í 

doktorsritgerðinni Understanding Nationalism: Studies in Icelandic Nationalism 1800-2000, 

að þjóðernishyggja hafi skapað sameiginlegt viðmið í orðræðu á sviði stjórnmálanna. Umræða 

og átök um utanríkismál hafi sérstaklega verið lituð af þessari staðreynd og oft og tíðum 

sameinað landsmenn gagnvart erlendum aðilum og áhrifum. Þó verði að hafa í huga að 

þjóðernishyggja hafi ekki aðeins verið sameinandi afl, heldur einnig stuðlað að sundrungu á 

milli stjórnmálaflokka og í opinberri umræðu. Þessa hafi helst gætt í umróti Kalda stríðsins og 

í kjölfar þess, sem og í umræðum og deilum um þátttöku í Evrópusamstarfi. Þjóðernishyggja 

hafi á liðnum áratugum sannað sig sem öflugt vopn í pólitískri baráttu á Íslandi. 

 Í greininni A Critique of Neo-mercantilist Analyses of Icelandic Political Economy 

and Crisis, fjalla fræðimennirnir Claes Belfrage, Eiríkur Bergmann og David Berry (2015), 

um þróun stjórnmála og efnahagslífs á Íslandi. Þeir telja, að þegar kemur að skipulagi og 
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umgjörð sjávarútvegs, sem og fjármálaiðnaðar í aðdraganda hrunsins, hafi ríkisvaldið verið 

lykilaðili í því að gera atvinnurekendum í þessum geirum kleift að byggja upp hagnað og 

halda eftir auðlindarentu, sem með réttu hefði átt að renna í sameiginlega sjóði. Áhrif 

þjóðernishyggju á þessa umgjörð atvinnulífsins hafi verið umtalsverð. Uppbyggingin hafi 

verið drifin áfram af ríkjandi stjórnarstefnu (e. hegemonic projects); risaverkefnum á sviði 

efnahagsmála sem stjórnvöld hafi hleypt af stokkunum og viðhaldið, oftast með lagasetningu. 

Slík átaksverkefni eru í raun grundvölluð á þjóðernishyggju, m.a. vegna þess að þau eru sögð 

munu skila þjóðinni „allri“ efnahagslegum ávinningi, t.d. í formi bættrar heilbrigðisþjónustu, 

umbótum í menntamálum eða betra velferðarkerfi. Skuggahliðin á þessum verkefnum er sú, 

að þeim fylgir oft og tíðum „sameiginlegur óvinur“ eða „aðsteðjandi ógn,“ gjarnan í formi 

„erlendra óvinveittra afla“ eða einfaldlega í formi efnahagslegra áhrifa, t.d. óðaverðbólgu og 

okurvaxta. Belfrage, Bergmann og Berry telja því að umræða byggð á þjóðernishyggju hafi 

haft mikil áhrif í aðdraganda efnahagshrunsins og við uppbyggingu fjármálakerfisins, sem 

m.a. fólst í afregluvæðingu, takmörkuðu bankaeftirliti og hagstæðum skilyrðum til reksturs 

fjármálafyrirtækja. Mikill viðsnúningur hafi orðið í efnahagslífi landsins á rúmlega einni öld, 

einkum í gegnum vélvæðingu fiskiskipaflotans, nýja atvinnuhætti og með fráhvarfi frá hinu 

svokallaða bændaveldi. Um aldamótin 1900 hafi landið legið meðal fátækustu ríkja í heimi og 

verið einangrað frá helstu mörkuðum, en staðið í stafni meðal þeirra allra auðugustu á 20. 

öldinni og í byrjun 21. aldar. Hápunktinum hafi verið náð með fjármálavæðingu samfélagsins 

á árunum í aðdraganda efnahagshrunsins, þegar gríðarlegur vöxtur átti sér stað. Sá bóluvöxtur 

hafi þó verið tilkominn án undirliggjandi verðmætasköpunar.  

 Sé litið yfir Íslandssöguna, fellur kenningin um ríkjandi efnahagsleg risaverkefni sem 

„þjóðin öll“ keppist við að ná árangri í, og sem eru yfirleitt studd af lagasetningarvaldi, vel að 

umgjörðinni sem atvinnulífið hefur sögulega búið við. Nefna má landbúnað á öldum áður, 

sjávarútveg frá síðara stríði, uppbyggingu áliðnaðar og stóriðju í lok 20. aldarinnar og áherslu 

á vöxt fjármálaiðnaðar í aðdraganda efnahagshrunsins í upphafi 21. aldar. Jafnvel má segja að 

ferðamannaiðnaður sé nú orðinn að efnahagslegu risaverkefni, enda hefur aukinn 

ferðamannastraumur haft veruleg áhrif á efnahagslífið, þó stjórnvöld hafi í því tilfelli fremur 

þurft að elta þróunina og bregðast við orðnum hlut. 
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3.4 Þjóðarsagan og sjálfsmynd þjóðar  
Guðmundur Hálfdanarson (2007) segir að goðsögnin um gullöldina og yfirburðaþjóðina sem 

braust undan oki vondra útlendinga, en tókst að kalla fram hagsæld á nýjan leik, undir forystu 

úrvalsmanna, sé klisja íslenskrar sjálfstæðisbaráttu. Goðsögnin sé einskonar þjóðarsaga sem 

hafi mótað sjálfsmynd þjóðarinnar og verið markvisst kennd í skólum um áratugaskeið. Sagan 

hafi tekið á sig svip „helgisögunnar sem ekki leyfist að hrófla við eða kasta rýrð á“ (bls. 45). 

Þjóðarsagan fylgi „sagnalist ævintýranna þar sem hetjur leiða fjöldann út úr myrkri kúgunar 

og fátæktar á braut réttlætis og framfara“ (bls. 46). Slíkar hugleiðingar um tengsl þjóða við 

fortíðina hafi sætt gagnrýni úr ýmsum áttum. Hugmyndin um að þjóðir geti átt sameiginlegar 

minningar, eigi sér sjaldnast stoð í veruleikanum. Hugmyndin hafi verið notuð á Íslandi til að 

fela það að ríkjandi söguskoðun væri þröngvað upp á þegnana. Guðmundur segir: 

Þjóðarsagan hefur verið skrifuð og lesin eins og þroskasaga einstaklings í því skyni að 

réttlæta ríkjandi valdakerfi eða lífssýn hverju sinni, fremur en sem viðurkenning á því að á 

öllum tímum hafi tekist á mismunandi hagsmunir og sjónarmið um framtíðarskipulag 

þjóðfélagsins (Guðmundur Hálfdanarson, 2007, bls. 232).  

Í bókinni Iceland and The International Financial Crises – Boom, Bust and Recovery, fjallar 

Eiríkur Bergmann (2014) um að fénýting fiskimiðanna hafi verið ástæða þess að íslenska 

þjóðin þróaðist á 20. öldinni, frá því að vera ein fátækasta þjóð Evrópu, í það að vera ein sú 

ríkasta í heimi. Sú staðreynd, að samfélagið hafi verið efnahagslega háð fiskgengd, hafi orðið 

til þess að þjóðin hafi upplifað uppgang og hrun til skiptis eftir því hvernig fiskaðist á 

miðunum. Hrunið 2008 hafi verið „harðari skellur“ en Íslendingar hafi áður fengið að kynnast 

og afhjúpað margar brotalamir í hagkerfinu. Ísland hafi síðan á miðöldum verið „frosið“ 

samfélag og ekki „þiðnað“ fyrr en Danakonungur aflétti einokun á erlendum viðskiptum um 

miðja 19. öldina. Þá fyrst hafi viðskiptafrelsi verið mögulegt, sem gerði það að verkum að 

hagkerfið hafi fengið að þróast í takti við nágrannalöndin. Enn eimi þó af ótta við fullt frelsi í 

viðskiptum við útlönd; einangrunarsinnar vilji halda í „sjálfbæra og einfalda“ hagkerfið með 

höftum og viðskiptahindrunum. Þeir vari við frekari opnun markaða og niðurfellingu á 

verndartollum. Hinir, alþjóðasinnarnir, vilji rífa niður tollamúra og stefni að viðskiptafrelsi 

með landbúnaðarvörur, sem og aðrar vörur. Eiríkur telur að hugmyndafræðileg átök þessara 

tveggja póla, alþjóðahyggju og einangrunarhyggju, hafi lengi mótað samfélagið og pólitíska 
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orðræðu. Þessi tvíklofna pólitíska sjálfsmynd þjóðarinnar sem Eiríkur leggur fram; a) þráin að 

fá að leika nútímalegt og afgerandi hlutverk á stóra sviði alþjóðastjórnmála, opna samfélagið 

fyrir fjölmenningu, standa meðal jafningja í Evrópu og deila þar með hluta fullveldisins í 

samræmi við skuldbindingar að þjóðarrétti, og b) samtímis að vilja vernda þjóðmenningu, 

styrkja landamæri landsins og ráða eigin málum án afskipta, getur verið rökrétt skýring á 

viðvarandi og áratugagömlum erjum, sem hverfast um fullveldið og sjálfstæði þjóðarinnar. 

Ein birtingarmynd tvíklofningsins er kenning Eiríks um kerfislægan galla í hagkerfinu vegna 

íslensku krónunnar; þeirri staðreynd að ekki verði hægt að starfrækja gjaldmiðil 330 þúsund 

manna, á markaði 500 milljóna íbúa Evrópusambandsríkja. Kerfisgalla, sem muni mögulega 

binda þjóðina í efnahagslega fjötra, um ár eða áratugi. 

 Telja verður líklegt að þarna sé komið afgerandi tilefni til þess að efast um stöðu 

efnahagslegu hliðar fullveldisins. Gjaldmiðillinn er laskaður sem slíkur og samkeppnishæfni 

gagnvart nágrannalöndum hefur minnkað verulega. Krónan er orðin myllusteinn um háls 

þjóðarlíkamans, sem heldur hagkerfinu innan hafta og almenningi í gíslingu, efnahagslegum 

fjötrum. Við þessar aðstæður gagnast staða gjaldmiðilsins helst útflutningsgreinunum; 

sjávarútvegi og áliðnaði, sem og ferðamannaiðnaði, en miklu síður hinum almenna borgara. 

Vöxturinn fyrir hrunið og hágengi krónunnar á uppgangsárunum lék landsmenn jafnframt 

grátt og sýndi hversu viðkvæmt krónuhagkerfið er. Þegar sú staðreynd er tekin með í 

reikninginn að krónan er örgjaldmiðill sem var fljótandi á markaði, er ljóst að vöxturinn var 

verulega óskynsamlegur fyrir hinn almenna borgara. Fjármagnshöft voru tekin upp til þess að 

koma í veg fyrir algjört hrun krónunnar og utanaðkomandi aðstoð var lífsnauðsynleg. Íslenska 

krónan getur því varla talist jákvæður hluti af sjálfsmynd þjóðarinnar, enda farin að kosta 

hvert heimili og fjölskyldur landsins tugi, ef ekki hundruð þúsunda á ári hverju. 

 Belfrage, Bergmann og Berry (2015) segja að sjálfsmynd þjóðarinnar fyrir hrunið, 

áherslan á þjóðerniskennd, sem og beinar tengingar hugmyndafræði sjálfstæðisbaráttunnar við 

uppbyggingu fjármálaiðnaðar, hafi gert það að verkum að Íslendingum hafi fundist að þeirra 

tími væri loks kominn. Þeim hafi fundist þeir geta staðið jafnfætis stórþjóðum á alþjóðasviði 

fjármálanna. Óheft neysluhyggja drifin af lánsfjármagni og lágt atvinnuleysi hafi blindað 

Íslendingum sýn, einkum um nauðsyn þess að hefta vöxt fjármálakerfisins og um hætturnar 

sem ofvexti þess fylgdu fyrir þjóðarbúið. 
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3.5 Sýndarfullveldi – umræða 
Vandasamt getur verið að meta hver áhrif fjármálavæðingar samfélagsins eru á stöðu Íslands 

sem fullvalda ríki. Allmargir áhrifaþættir koma þar við sögu og er sumum þeirra gerð skil í 

þessari ritgerð. Fullveldið hefur nokkrar ólíkar hliðar þó í formlegu fullveldi felist einkum 

lagaleg skilgreining á stöðu ríkisvalds. Lagaleg, pólitísk og efnahagsleg álitamál koma helst 

til skoðunar þegar meta á hvort fullveldið geti einkennst af sýndarfullveldi. Metið er hvort 

þessir þræðir fullveldisins virki í reynd, eða hvort þeim sé skipulega beitt með þeim hætti, í 

anda kenninga Krasner, að tilefni sé til að efast um að fullveldið sé raunverulegt. Ef einstakir 

þættir fullveldisins virka eingöngu í sýnd en ekki reynd, hlýtur að vera tilefni til að endurmeta 

styrk fullveldisins. Jafnframt má spyrja hvort hugmyndinni um hina fullvalda og sjálfstæðu 

þjóð hafi meðvitað verið beitt pólitískt, og með þeim hætti að ekki skipti máli hvort um 

raunverulegt fullveldi hafi verið að ræða. Getur verið að ímyndin um hina sterku og einstöku 

þjóð, sem haldið hefur verið á lofti í gegnum opinbera umræðu, goðsagnir og þjóðarsöguna, 

hafi skipt meira máli fyrir pólitíska orðræðu, en síður þegar á hólminn var komið? 

 Þá er mikilvægt að hafa alþjóðlegu viðmiðin sem rædd voru í kafla 3.1 til hliðsjónar 

og leitast við að meta hvort þeir áhrifaþættir gefi tilefni til að álykta að fullveldið hafi veikst. 

Þvert á grunnþættina verður að spyrja spurninga um innra eða ytra fullveldi, þ.e. hvort áhrifin 

beinast að innri málum samfélagsins, eða að málefnum ríkisins gagnvart alþjóðasamfélaginu. 

Einnig skiptir máli hvort um er að ræða; a) fullveldi einstaklingsins, frelsið til að ráða sínum 

„næturstað“ sjálf/ur án verulegra afskipta yfirvalda, eða b) fullveldi þjóðarinnar sem heildar. 

Eru ákvarðanir ríkisins virtar af samstarfsríkjum á alþjóðavettvangi? Eða eru ákvarðanir 

teknar af erlendum aðilum, sem þjóðin er skuldbundin til að fara eftir, sbr. EES-tilskipanir? 

 Talsvert hefur borið á umræðu um styrkleika efnahagslegrar stöðu ríkisins í tengslum 

við orsakir og afleiðingar hrunsins. Sú orðræða hefur kristallast í gjaldmiðlinum, íslensku 

krónunni. Sumir telja að þjóðin geti tæplega verið sjálfstæð og fullvalda, haldi hún ekki úti 

sjálfstæðum gjaldmiðli. Því beri að halda í krónuna, enda hafi hún reynst vel í kjölfar 

hrunsins. Aðrir benda á að hrunið hefði ekki skollið á með viðlíka þunga hefði evran verið 

gjaldmiðillinn. Þessi umræða er ekki ósvipuð þeirri sem fór fram í aðdraganda stofnunar 

Myntbandalags Evrópu (EMU) og upptöku evrunnar, þegar ein helsta „fórn“ þeirra þjóða sem 

tóku þátt í samstarfinu var, að margra mati, rétturinn til að slá eigin mynt og prenta peninga; 
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sjálfstæð peningamálastefna. Aðrir telja að íslenska þjóðin geti varla talist sjálfstæð, hvað þá 

fullvalda, með gjaldmiðil sem ekki er gjaldgengur nema á mjög litlu markaðssvæði. Segja má 

að takmarkanir af þessu tagi skerði fullveldi og frelsi borgaranna til að vera þátttakendur í 

nútímasamfélaginu, þar sem atvinnusvæðið er í raun stór hluti heimsins. Sífellt erfiðara verður 

því að réttlæta lítinn sjálfstæðan gjaldmiðil smáþjóðar. 

 Spurningar hafa ennfremur kviknað nýlega vegna þeirra íslensku stórfyrirtækja sem á 

undanförnum árum hafa fengið heimild til að gera ársreikninga sína upp í evrum og de facto 

flytja starfsemi sína út úr krónuhagkerfinu; yfirgefa íslensku krónuna. Almenningur, starfsfólk 

fyrirtækjanna sem og almennir neytendur, hafa lítið val. Fyrirtækin halda sinni efnahagslegu 

stöðu, sínu efnahagslega frelsi, en borgararnir sitja uppi með krónuna og skert efnahagslegt 

frelsi, skert fullveldi. Sama má segja um fjárfesta og auðmenn sem hafa efni á því að vera 

með umsvif og búsetu skráða erlendis, en starfa á íslenskum markaði, njóta jafnvel þjónustu 

samfélagsstofnana, heilbrigðis- skóla- og menntakerfis. Þegar staðan er slík, má segja að 

efnahagslegt frelsi sé aðeins á færi þeirra sem hafa efni á því. Tvískipting samfélagsins getur 

vart orðið skýrari. Óréttlætið felst ekki hvað síst í því, að margir þeirra sem hafa auðgast og 

geta nú yfirgefið krónuhagkerfið, hafa gert það í gegnum arð af sameiginlegum auðlindum 

þjóðarinnar. Um þetta hefur enda baráttan á vettvangi stjórnmálanna snúist, í alllangan tíma. 

Skipulag atvinnuvega og nýting náttúruauðlinda hefur þannig ýtt undir ójöfnuð, sögulega séð. 

Sameiginlegum gæðum hefur ekki verið skipað með réttlátum né sanngjörnum hætti. 

 

Í næsta kafla er fjallað um fjármálavæðingu samfélagsins sem myndaði grunninn að hagkerfi 

efnahagshrunsins. Einnig er fjallað um nokkra áhrifaþætti hrunsins, m.a. áhrif kapítalisma á 

samfélagsgerðina, mikilvægar stofnanir og félagseiningar samfélagsins. 
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4. FJÁRMÁLAVÆÐING  

Í þessum kafla er fjallað um þá umdeildu stefnu stjórnvalda að efla Ísland sem alþjóðlega 

fjármálamiðstöð, og fáein dæmi tekin um afleiðingarnar. Ákvörðunin fól í sér áframhaldandi 

uppbyggingu fjármálafyrirtækja og að þeim yrðu búin góð efnahagsleg skilyrði til vaxtar. Sú 

uppblásna skuldabóla sem af vextinum hlaust, er einn þeirra lykilþátta sem mögnuðu upp 

afleiðingar hrunsins. Peningamálastefna og vaxtaákvarðanir Seðlabanka Íslands (SÍ) höfðu 

auk þess áhrif á gengi krónunnar, sem styrktist mjög mikið í aðdraganda hrunsins. Krónan var 

þannig farin að há útflutningsgreinum allverulega, ekki hvað síst sjávarútvegi. Skýrsla 

rannsóknarnefndar Alþingis (RNA) um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna, sem 

kom út árið 2010, er helsta uppspretta upplýsinga um aðdraganda efnhagshrunsins. Skýrslan 

fjallar einnig með markvissum hætti um starfsemi SÍ og gefur heildstæða mynd af 

atburðarásinni í hruninu. Vísunum í skýrsluna er fléttað saman við umfjöllunina eftir því sem 

við á. Í kafla 4.1 er fjallað um bakgrunn fjármálavæðingar, uppgang kapítalisma og áhrif hans 

á samfélagsgerðina, verkalýðshreyfingu og skipulag atvinnulífs. Í kafla 4.2 er fjallað um 

aðdraganda að uppbyggingu fjármálaiðnaðar og hugmyndir um alþjóðlega fjármálamiðstöð 

og í kafla 4.3 er fjallað um áhyggjur nokkurra lykilaðila um að íslenska krónan hafi verið 

orðin of hátt skráð fyrir hrunið. Jafnframt er þar fjallað um vaxtamunarviðskipti. Í kafla 4.4 er 

umfjöllun um umdeildar ákvarðanir SÍ í aðdraganda hrunsins, sem höfðu veruleg áhrif á stöðu 

ríkisfjármála og í kafla 4.5 er fjallað um viðvaranir Davíðs Oddssonar, þáverandi formanns 

bankastjórnar SÍ og viðbrögð Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, þáverandi utanríkisráðherra og 

formanns Samfylkingarinnar. 

4.1 Kapítalísk samfélagsgerð 
Áhrifa kapítalisma fór ekki að gæta á Íslandi fyrr en uppúr miðri 19. öld, þegar markaður tók 

að myndast fyrir íslenskan útflutning. Danakonungur slakaði á verslunareinokuninni og 

kaupmenn fóru í auknum mæli að versla með fisk á erlendum mörkuðum. Með tilkomu 

vélbátaútgerðar urðu fiskveiðar arðbærari og stærri markaðir opnuðust. Fiskur varð helsta 

útflutningsvara þjóðarinnar og útgerðarmönnum og sjómönnum fjölgaði stöðugt, sem leiddi 

til þess að þorp byggðust upp við sjávarsíðuna og Reykjavík efldist sem höfuðstaður, í 

andstöðu við hugmyndir bændaveldisins. Sjávarútvegur varð ríkjandi útflutningsgrein og 
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atvinnurekendur gátu nýtt gjöfular auðlindir hafsins og byggt upp gjaldeyrisskapandi iðnað. Á 

síðari hluta 20. aldar óx sjávarútvegur mjög mikið, ekki hvað síst eftir Þorskastríðin, þegar 

fiskveiðilögsaga landsins var stækkuð umtalsvert. Hagvöxtur óx samhliða og sjávarútvegur 

var mikilvægasti atvinnuvegur þjóðarinnar um áratugaskeið. Uppúr aldamótunum 1900 fór 

bankakerfi að þróast og auður og völd söfnuðust á höndum fárra stórfjölskyldna. Þrír helstu 

stjórnmálaflokkar landsins hafa í gegnum söguna verið tengdir rekstri þriggja ríkisbanka; 

Landsbankinn tengdist Sjálfstæðisflokknum, Búnaðarbankinn tendist Framsóknarflokknum 

og Alþýðubankinn tengdist Alþýðuflokknum. Bankakerfið var þannig bitbein stjórnmála- og 

atvinnulífs, sérstaklega landbúnaðar og sjávarútvegs, mestalla 20. öldina og allt fram að 

efnahagshruninu 2008, þegar kerfið féll saman á einni viku, aðeins tæpum áratug eftir umdeilt 

einkavæðingarferli fjármálafyrirtækja í eigu ríkisins. Starfsemi stærstu stjórnmálaflokka hefur 

í sögulegu ljósi, jafnframt verið samtvinnuð atvinnulífi, og ríkisvaldi oft beitt við lagasetningu 

í þágu atvinnulífsins (sjá t.d. Eiríkur Bergmann, 2014; Belfrage, Bergmann & Berry, 2015). 

 Belfrage, Bergmann og Berry (2015) telja að kapítalískt hagkerfi kalli beinlínis á 

samkomulag og samstarf á milli atvinnurekenda og stjórnvalda. Slík umgjörð þurfi ekki að 

koma á óvart og hafi ekki með stærð samfélagsins að gera. Ríkisvald í kapítalísku hagkerfi, 

hafi einfaldlega það hlutverk að viðhalda og næra kapítalisma í efnahagslífinu. 

Stjórnmálakerfið hafi verið skipulagt þannig að vinstra megin voru sósíalistaflokkarnir og 

jafnaðarmenn, á miðjunni var Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn hægra megin. 

Hægri hliðin hafi þó náð að „brjótast inn“ í stéttabaráttu launafólks, sem og 

verkalýðshreyfinguna á 20. öldinni. Frá fjórða áratug 20. aldar hafi allir stjórnmálaflokkar átt 

fulltrúa í samtökum verkafólks. Sjálfstæðisflokknum hafi tekist að veikja kröfur launafólks 

þannig að ekki varð úr að samræmd réttindi litu dagsins ljós. Verkalýðshreyfingin hafi að 

sama skapi ekki átt sterka málsvara á Alþingi sem töluðu máli launafólks, með nægilega 

afgerandi hætti. Staðan veikti verkalýðshreyfinguna og mótstöðuna gagnvart hugmyndafræði 

nýfrjálshyggju og uppbyggingu fjármálaiðnaðar. Sem dæmi hafi Sjálfstæðisflokkurinn notað 

slagorðið stétt með stétt til þess að virðast vera málsvari launafólks, sem og vinnuveitenda, 

þegar hið rétta sé að flokkurinn hafi fyrst og fremst sótt fylgi til fjármagnseigenda og 

stórútgerðarinnar. Ólíkt þróuninni á hinum Norðurlöndunum, þar sem verkalýðshreyfing og 

vinstriflokkarnir hafi gengið í takt nær alla 20. öldina, hafi íslenskir jafnaðarmenn og 

verkalýðshreyfing ekki bundist nægilega traustum böndum. Ef eitthvað er, virðist vera að 
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gliðnað hafi enn frekar á samstarfinu á síðustu árum. Tilraunir til að sameina vinstrivænginn 

hafi auk þess iðulega runnið út í sandinn, sem hafi gert fátt annað en að treysta völd miðju- og 

hægriflokkanna. Hægriflokkarnir hafi verið hliðhollir landeigendum og atvinnurekendum, 

sögulega séð. Einkum þess vegna hafi vinstrivæng stjórnmálanna ekki tekist að vera gerandi í 

því að skapa atvinnulífinu umgjörð. Vinstrið hafi verið næsta áhrifalaust við stefnumótun og í 

undirbúningi efnahagslegra verkefna sem samfélagið glímdi við á 20. öldinni. Uppbygging 

velferðarkerfis hafi því liðið fyrir það að vinstriflokkarnir sátu sjaldan við ríkisstjórnarborðið 

og lengst af hafi Ísland dregist aftur úr í lífsgæðum, sé miðað við hin Norðurlöndin. 

4.2 Alþjóðleg fjármálamiðstöð 
Eitt hinna ríkjandi átaksverkefna stjórnvalda voru áætlanir um uppbyggingu fjármálamarkaðar 

hérlendis, en þær fólust m.a. í hugmyndum um að gera Ísland að alþjóðlegri fjármálamiðstöð. 

Árið 2005 skipaði Halldór Ásgrímsson, þáv. forsætisráðherra ríkisstjórnar Framsóknarflokks 

og Sjálfstæðisflokks, nefnd til þess að fjalla um forsendur alþjóðlegrar fjármálastarfsemi á 

Íslandi. Sigurður Einarsson var skipaður formaður nefndarinnar, en hann var stjórnarformaður 

Kaupþings, á þeim tíma. Í skýrslu nefndarinnar segir: „Hugmyndin um að efla alþjóðlega 

fjármálastarfsemi á Íslandi snýst um að veita hingað alþjóðlegum fjármagnshreyfingum, gera 

landið að höfn höfuðstöðva alþjóðlegra fyrirtækja og mynda tekjustrauma sem með hóflegri 

skattlagningu yrðu mikilvæg tekjulind fyrir íslenska ríkið og uppspretta nýrra og arðbærra 

sérfræðistarfa“ (RNA, 2010a, bls. 105). Í skýrslu RNA segir að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks 

og Samfylkingarinnar hafi frá árinu 2007, unnið áfram með hugmyndir nefndarinnar. Í 

stefnuyfirlýsingu stjórnarinnar segir: „Ríkisstjórnin vill skapa kjörskilyrði fyrir áframhaldandi 

vöxt, útflutning og útrás íslenskra fyrirtækja“ (RNA, 2010a, bls. 105).“ Ennfremur segir:  

Í umbreytingu íslensks atvinnulífs á undanförnum árum felst meðal annars aukið vægi 

ýmisskonar alþjóðlegrar þjónustustarfsemi, þar á meðal fjármálaþjónustu. Ríkisstjórnin stefnir 

að því að tryggja að slík starfsemi geti áfram vaxið hér á landi og sótt inn á ný svið í 

samkeppni við önnur markaðssvæði og að útrásarfyrirtæki sjái sér áfram hag í að hafa 

höfuðstöðvar á Íslandi (Forsætisráðuneytið, 2007).  

Ekki var því dregið úr uppbyggingunni og stuðningi stjórnvalda við útrás fjármálastofnana, 

þrátt fyrir að skipt hefði verið um ríkisstjórn vorið 2007. Sumir vöruðu við stöðunni og margir 

töluðu um mikilvægi þess að stefna að „mjúkri lendingu“ hagkerfisins. Fáir urðu þó til þess 
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að stíga fram og reyna að stöðva „veisluna,“ sem stóð sem hæst á öllum sviðum mannlífsins 

og náði hámarki árið 2007. Skýrsla RNA staðfestir að íslenska efnahagslífinu skorti það 

jafnvægi sem hefði þurft að vera til staðar í aðdraganda hrunsins. Óstöðugleiki og ójafnvægi 

gerði hagkerfinu, bönkunum sérstaklega, ókleift að takast á við alþjóðlegu efnahagskreppuna 

sem þá geisaði. Orsakir hennar voru í mörgum tilfellum þær sömu og Íslendingar voru að 

glíma við; óheft nýfrjálshyggja, hraður vöxtur skulda án undirliggjandi verðmæta, óábyrgar 

offjárfestingar, afregluvæðing og náið og krónískt samband stjórnmála og viðskipta, að 

ógleymdum glæfralegum stjórnendakúltúr sem fólst í öfgakenndu hvata- og bónusakerfi. 

Sérstaða Íslands var þó allnokkur, sem einkum fólst í stærð bankakerfisins miðað við 

landsframleiðslu. Sú staðreynd, að bankarnir voru orðnir alþjóðlegir leikendur á hinu stóra 

sviði alþjóðafjármálakerfisins, en samt sem áður með höfuðstöðvar á hinum smáa íslenska 

markaði, hafði áhrif. Bankarnir notuðu auk þess örsmáan gjaldmiðil, íslensku krónuna, sem 

uppgjörsmynt. Á örfáum árum, frá því að bankarnir voru einkavæddir, á árunum 2001 til 

2003, tókst bankakerfinu að skuldsetja sig gríðarlega. Margir hrukku við þegar skuldastaða 

þjóðarbúsins; tólf þúsund milljarðar íslenskra króna, var fyrst nefnd í umræðunni vorið 2008, 

enda slíkar upphæðir aldrei komið til vitundar krónunotenda. Upphæðin nam næstum tífaldri 

vergri landsframleiðslu þess tíma. Fáir hallmæltu bönkunum eða vöruðu við stöðunni 

opinberlega. Bankarnir voru enda orðnir einskonar ríki í ríkinu og ósnertanlegir eftir blómleg 

og framsækin uppgangsár. Í skýrslu RNA segir um þátt SÍ:  

Innan Seðlabankans voru ítrekað uppi ólíkar skoðanir á því hversu háir stýrivextir ættu að 

vera. Bankastjórn SÍ kaus oft minna aðhald en aðalhagfræðingur bankans lagði til. 

Fundargerðir bankastjórnarinnar varpa ekki ljósi á það hvort og þá á hvaða gögnum eða 

upplýsingum bankastjórnin byggði ákvarðanir sínar um aðra stefnumörkun en þá sem 

aðalhagfræðingurinn lagði til. [...] Frá nóvember 2007 tóku áhyggjur bankastjórnar SÍ af því 

ástandi sem var að skapast í starfsumhverfi bankanna að vaxa verulega. Bankastjórnin lýsti 

þeim áhyggjum ýmist beint við forsætisráðherra og þröngan hóp ráðherra eða á vettvangi 

samráðshóps stjórnvalda (RNA, 2010a, bls. 31-38). 

Kerfisáhættan jókst sífellt og aðeins tímaspursmál hvenær skuldabólan myndi springa. Í 

niðurstöðum RNA kemur fram að mestur vöxtur bankanna hafi farið fram á árunum 2004 til 

2006, enda hafi alþjóðlegir fjármagnsmarkaðir staðið bönkunum þá opnir, fyrst og fremst 

vegna trausts lánshæfismats. Aðgengi þeirra að sístækkandi mörkuðum í Evrópu á grundvelli 
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EES-samningsins, skipti einnig sköpum. Grípa hefði þurft til aðgerða árið 2006 til þess að 

afstýra hamförum. Það hafi ekki verið gert, enda stefna stjórnvalda að búa bönkunum góð 

skilyrði, svo þeir sæju hag í því að hafa höfuðstöðvar áfram á Íslandi. Gengi krónunnar var 

jafnframt áhyggjuefni vegna kerfisáhættunnar sem var að myndast í hagkerfinu. Um það er 

fjallað næst, en í viðauka er fjallað um beiðni Kaupþings um að fá að gera upp í evrum.  

4.3 Hágengi krónunnar og vaxtamunarviðskipti 
Áhyggjur um að íslenska krónan hafi verið of hátt skráð fyrir hrun, voru á sveimi, en þó var 

ástandið viðkvæmt, enda var ekki álitið skynsamlegt að „tala niður krónuna.“ Sumir töldu að 

„harkaleg lending“ væri framundan; gengisfelling sem gæti ekki endað nema með hvelli. 

Íslenska krónan og sveiflukennt gengi hennar, hefur verið kjarni umræðunnar og þeirra 

viðburða sem hrunið hverfist um. Margir telja að krónan hafi verið helsti orsakavaldur 

atburðanna sem leiddu til hrunsins. Aðrir segja krónuna vera „björgunarhring þjóðarinnar“ 

eftir hrunið; möguleikinn á gengisfellingu hafi þá, líkt og oft og tíðum í gegnum árin, tryggt 

samkeppnishæfni hagkerfisins og spornað við atvinnuleysi. Hér er ekki fjallað um alla þræði 

umræðunnar um kosti og galla krónunnar, en einn þráður sem vekur athygli, eru áhyggjur 

útgerðarinnar. Þær komu fljótlega fram eftir að uppsveiflan hófst og gengi krónunnar tók að 

styrkjast. Að mati helstu aðila innan útgerðarinnar skaðaði sterkari króna sjávarútveginn. Þess 

vegna var talið mikilvægt að þrýsta á Seðlabankann um að bregðast við. 

 Á aðalfundi Landssambands íslenskra útvegsmanna (LÍÚ) árið 2005, voru flutt erindi 

sem lýsa viðhorfum innan greinarinnar. Eitt erindanna var flutt af Unnari Má Péturssyni, 

fjármálastjóra Þormóðs ramma/Sæbergs og bar yfirskriftina Hágengið er dauðans alvara. Í 

erindinu kom fram að stýrivextir SÍ virkuðu ekki til þess að draga úr verðbólgu, sem væri m.a. 

drifin áfram af hækkun húsnæðisverðs. Offramboð væri á peningum í landinu, en líka mikil 

eftirspurn. Samkeppni skorti þó á fjármálamarkaði. Minni líkur væru á „mjúkri lendingu“ ef 

hágengið héldist áfram og vafasamt að hækkun stýrivaxta myndi skila árangri. Hætta væri á 

gjaldþrotum á mörgum sviðum vegna aukinnar skuldsetningar (Unnar Már Pétursson, 2005). 

 Bankarnir virtust ekki síður hafa áhyggjur af aðgerðarleysi SÍ til lengri tíma litið, þrátt 

fyrir að þeir hafi „flogið með himinskautum“ á þessum tíma. Í erindi Sigurjóns Þ. Árnasonar, 

þáverandi bankastjóra Landsbankans sem bar yfirskriftina Krónan í hæstu hæðum – hvað er 

til ráða? var hart deilt á SÍ. Hafa ber í huga að bankastjórar viðskiptabankanna, voru allt að 
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því „alráðir“ á Íslandi á þessum árum og þeirra skoðanir sjaldan rengdar. Að sama skapi 

verður að hafa í huga að Sigurjón stýrði Landsbankanum í aðdraganda hrunsins og þar til 

hann féll, með skelfilegum afleiðingum. Viðhorf Sigurjóns eru þó ekki síður eftirtektarverð 

þegar litið er til erlendrar starfsemi bankans, þar sem m.a. var gert út á vaxtamunarviðskipti á 

grundvelli sterkrar krónu, stöðu sem Sigurjón gagnrýndi harðlega í erindinu á aðalfundi LÍÚ 

árið 2005. Sigurjón sagðist telja styrkingu krónunnar komna langt út fyrir það sem eðlilegt 

gæti talist og aðgerðir/aðgerðarleysi og efnahagsstjórn SÍ gæti ekki talist eðlileg við þessar 

aðstæður. Spennan í útflutnings- og samkeppnisgreinum væri að vinna gegn stöðugleikanum. 

Með því að hækka vexti til að slá á verðbólgu, styrktist krónan bara og styrktist. Hætta hafi 

verið á því, að í stað þess að skapa stöðugleika muni „lækningin“ snúast upp í andhverfu sína 

og ganga að „sjúklingnum“ dauðum. SÍ hafi lagt allt of mikla áherslu á að beita stýrivöxtum 

til að draga úr verðbólgu. Sigurjón sagði jafnframt á aðalfundi LÍÚ:  

Við erum í slæmri stöðu, með of sterkt gengi, of háa vexti sem erlendir aðilar nýta sér og 

styrkja krónuna enn meira. Stöðugleiki í gengismálum er ekki síður mikilvægur en lág 

verðbólga til að tryggja jafnvægi í efnahagslífinu. Staðan nú er óþolandi og við þurfum að 

komast út úr henni sem fyrst. Fresta á skattalækkunum og/eða grípa til aðgerða sem auka 

sparnað í þjóðfélaginu, í því skyni að draga úr neyslu. Það sem mestu máli skiptir er að allir 

vinni saman og þá fyrst og fremst að ríki og SÍ vinni í takt (Sigurjón Þ. Árnason, 2005). 

Einn stærsti kerfisvandinn sem skapaðist í aðdraganda hrunsins, var í formi svokallaðra 

jöklabréfa, þar sem vaxtamunurinn nýttist sem ávöxtunarleið í gegnum gjaldeyrisskipta-

samninga. Fjármagn streymdi til landsins, bæði í gegnum bankana og starfsemi þeirra, en 

einnig á vegum einkaaðila og fyrirtækja sem töldu sig geta hagnast verulega á viðskiptum 

með krónuna í krafti hárra vaxta (RNA, 2010a, bls. 149-153). Í árdaga Kaupþings var lagt upp 

með að gera út á sterkt gengi krónunnar og ávinning sem gæti skapast með því að þjónusta 

innlenda og erlenda aðila sem vildu kaupa og selja krónur og hagnast á vaxtamuninum. Í 

bókinni Ævintýraeyjan – Uppgangur og endalok fjármálaveldis, segir Ármann Þorvaldsson 

(2009), fyrrum forstjóri Kaupthing Singer & Friedlander, frá því hvernig Kaupþing hafi sífellt 

þróað nýjar fjármálaafurðir. Starfsfólkið hafi verið hvatt til að vera skapandi og búa til ný 

tækifæri sem gætu skapað fyrirtækinu tekjur. Ármann hafi fengið það verkefni árið 1996, að 

þróa fyrstu kaup- og söluréttina með íslensku krónuna, framvirka samninga. Ármann segir: 
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„Skiptasamningar á krónuna sem við þróuðum, voru mun árangursríkari. Með þeim gerðum 

við fjárfestum kleift að fá háa vexti í krónum og borga lægri vexti í erlendum gjaldmiðlum, en 

slík viðskipti eru oft kölluð vaxtamunarviðskipti“ (bls. 35). Hugmyndin hafi fæðst á ferðlagi 

þeirra Hreiðars Más Sigurðssonar, sem síðar varð forstjóri Kaupþings, til New York sama ár. 

Viðskiptin hafi gengið vel frá upphafi og tryggt fjárfestum verulegan hagnað og Kaupþingi 

töluverðan ágóða, en ekki síður mikla veltu. Í þessu ljósi má spyrja hvort verðbólgumarkmið 

og peningamálastefna Seðlabankans, hafi í raun kynt undir ójafnvægið og gert stöðuna verri 

en hún ella hefði verið. Umhverfið bauð þannig uppá spákaupmennsku og bankarnir nýttu sér 

vaxtamuninn, líkt og Kaupþing hafði boðið viðskiptavinum sínum allar götur frá því árið 

1996. „Ef til vill hefði Seðlabankinn átt að leggja minni áherslu á verðbólgu og meiri áherslu 

á að tryggja að gengið yrði ekki of hátt,“ sagði Davíð Oddsson í Kastljósi í febrúar 2009, rétt 

áður en hann vék úr stóli seðlabankastjóra í krafti lagabreytinga (Davíð Oddsson, 2009).  

4.4 Hugmyndafræðilegar viðvörunarbjöllur 
Ákvarðanir og gjörðir Seðlabankans í aðdraganda efnahagshrunsins höfðu veruleg áhrif á 

stöðu ríkisfjármála. SÍ er enda miðpunktur hagstjórnar og framkvæmir peningamálastefnuna. 

Á árinu 2009 þurfti ríkissjóður að bjarga SÍ frá gjaldþroti með því að taka 270 milljarða króna 

skuldabréfalán hjá SÍ, svo eigið fé bankans væri næganlegt og hann væri starfhæfur. SÍ hafði 

þá neyðst til að yfirtaka veðlán föllnu bankanna að upphæð 345 milljarðar króna. SÍ lánaði 

þannig ríkinu fjármuni sem fóru beint aftur til SÍ. Ríkið mun svo greiða af láninu með vöxtum 

um langa framtíð. Í upphafi árs 2009 var gert ráð fyrir að heildarskuldir ríkissjóðs myndu 

aukast um 400 milljarða auk þess sem ríkissjóður myndi gangast í ábyrgð fyrir skuldir vegna 

Icesave- og Edge-reikningana, sem og lánalínur frá AGS uppá 1300 milljarða króna. Athygli 

vekur að í tilkynningu Fjármálaráðuneytisins í lok janúar 2009, kemur fram að áætlað sé að 

ríkissjóður verði fyrir 150 milljarða tapi vegna Icesave og Edge og að „Tryggingasjóður 

innstæðueigenda og fjárfesta (TIF) skuli lögum samkvæmt sjá um greiðslur úr sjóðnum en 

ríkissjóður beri ábyrgð á þeim greiðslum. Þessar ábyrgðir séu ekki taldar með skuldum 

ríkissjóðs“ (Fjármálaráðuneytið, 2009). Yfirlýsingin er fróðleg ef tekið er mið af því stórmáli 

sem Icesave síðar varð og niðurstöðum málsins fyrir EFTA-dómstólnum árið 2013. Þrotabú 

Landsbankans hefur greitt kröfur í búið, auk þess sem samkomulag náðist nýlega um að TIF 

greiddi um 20 milljarða króna til hollenskra og breska innstæðutryggingasjóða (TIF, 2015).  
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 Íslensku bankarnir fjármögnuðu sig að miklu leyti erlendis og urðu þess vegna mun 

næmari fyrir sveiflum á alþjóðamörkuðum. Þetta kom í ljós í aðdraganda hrunsins, þegar 

lausafjárþurrð (möguleikinn til þess að fjármagna skammtímaskuldir og bregðast við 

veðköllum) varð til þess að þeir féllu. Glitnir féll fyrstur, ekki hvað síst vegna viðbragða SÍ, 

en kerfisáhættan, sem var þegar orðin óviðráðanleg, gerði það að verkum að fjármálakerfið 

með vanbúnum Seðlabanka hefði ekki náð að halda sjó, nema í fáeinar vikur til viðbótar 

(RNA, 2010d, bls. 87-95). Spyrja má hvers vegna engar viðvörunarbjöllur hafi hringt innan SÍ 

og Fjármálaeftirlitsins (FME), jafnvel þegar aðeins er horft á aukningar á útlánum SÍ á þriggja 

ára tímabili. Útflæði fjár úr SÍ fór frá því að vera 30 milljarðar króna árið 2005, í 500 

milljarða króna árið 2008 (RNA, 2010a, bls. 35). Þessar tölur hljóta að hafa verið sönnun þess 

að litla hagkerfið var komið útfyrir eðlileg mörk. Bankarnir áttu þannig í raun öruggt aðgengi 

að fjármunum í Seðlabankanum og gátu í krafti þess fjár ferðast víða um heim, með 

„eigiðfjárframlag“ og sótt það sem uppá vantaði fyrir hvert stórverkefnið á fætur öðru. Lánsfé 

bókstaflega lak út úr SÍ á þessum árum, undir stjórn Davíðs Oddssonar. Davíð virðist hafa 

keyrt stefnuna áfram í þeirri trú að einkaframtakið ætti að ráða ferðinni og að „háflug“ 

fjármálakerfisins mætti ekki stöðva. Lánalekinn var því í samræmi við hugmyndafræði 

nýfrjálshyggjunnar, eftirlitsleysið og afregluvæðingin sömuleiðis. Bindiskyldan var jafnframt 

lækkuð, en ekki hækkuð, þvert á hefðbundnar hugmyndir hagfræðinnar um að halda beri aftur 

af slíkum uppsveiflum til þess að „kæla“ hagkerfið. Ríkisvaldið sjálft kynti enn frekar undir 

lánabálið, með skattalækkunum og stórtækum framkvæmdum. Þegar öll þessi atriði eru tekin 

saman má segja að Seðlabankanum, sem og Ríkissjóði Íslands, hafi verið stjórnað af 

hugmyndafræði, en ekki hagfræði, á árunum fyrir hrun. Ástæður hrunsins má því ekki 

eingöngu rekja til mikillar kerfisáhættu, heldur einnig til hugmyndafræðilegra sjónarmiða.  

 Í siðferðiviðauka skýrslu RNA segir að ríkið hafi í raun verið skipulega vanrækt í 

aðdraganda hrunsins. Oftrú hafi ríkt á eftirlitsleysi, í trausti þess að einkaaðilar myndu sjálfir 

ástunda eftirlitið… með sjálfum sér. Siðfræðiteymið segir: „Vantrú á sérfræðingum og 

faglegu áliti hefur verið áberandi innan íslenskra stjórnmála, líklega vegna þess að það er talið 

draga úr valdi kjörinna stjórnmálamanna. Vald einstakra ráðherra kom í veg fyrir að 

upplýsingaflæði yrði innan ríkisstjórnarinnar. Afleiðingin varð vanmat á aðstæðum og 

aðgerðaleysi sem varð þjóðinni dýrkeypt“ (RNA, 2010c, 242-243). 
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4.5 Kaupþing kollsigli eða fari úr landi 
Viðvaranir Davíðs Oddssonar verða næst reifaðar, sem og minnispunktar Ingibjargar Sólrúnar 

Gísladóttur frá lykilfundi með öðrum ráðherrum og bankastjórum SÍ. Í viðtali í Kastljósi 

þriðjudaginn 7. október 2008, í miðju hruninu, sagði Davíð að bankarnir og auðmenn hefðu 

misnotað það athafnafrelsi, sem hann vissulega bæri ábyrgð á að hafa komið á hérlendis. 

Hann gæti þó ekki borið ábyrgð á því að bankamenn hegðuðu sér með ósiðlegum hætti eða 

brytu lög. Hann hefði opnað samfélagið og gert það frjálsara. Davíð sagði: 

Ég get ekki borið endalausa ábyrgð á því að menn misnoti það frelsi. [...] Við erum að ákveða 

að við ætlum ekki að borga erlendar skuldir óreiðumanna. [...] Við ætlum ekki að borga 

annarra manna skuldir. Við ætlum ekki að borga skuldir bankanna, sem hafa farið dálítið 

gáleysislega. [...] Þessir aðilar sem lánuðu þessa peninga verða að sitja uppi með það, en ekki 

saklausir borgarar (Davíð Oddsson, 2008).  

Davíð var aftur fenginn í viðtal í Kastljós í febrúar 2009, þegar lagafrumvarp lá fyrir á 

Alþingi um breytingar á bankastjórn SÍ, og eftir að Jóhanna Sigurðardóttir, þáverandi 

forsætisráðherra, hafði reynt að fá hann til að víkja. Davíð sagðist telja að hann og SÍ, hefðu 

varað stjórnvöld við stöðu bankanna, en ekki síður hafi SÍ varað bankana við. Davíð sagði:  

Við vöruðum við þessu allan tímann, kannski fyrr og meira en flestir aðrir seðlabankar í 

heiminum. [...] Ég varaði við þessu öllu saman. [...] Seðlabankinn varaði við og ekki bara 

varaði við, heldur hvatti til þess og ýtti á það að bankakerfið yrði minnkað. Við sögðum allan 

tímann að bankakerfi sem er 10 til 12 föld landsframleiðsla fær aldrei staðist til lengdar. Ég 

hef margtekið þetta fram (Davíð Oddsson, 2009).  

Ingibjörg Sólrún lýsir fundi hennar með forsætisráðherra, fjármálaráðherra og bankastjórum 

SÍ, þann 7. febrúar 2008, sem eintali Davíðs, þar sem „erfitt hafi verið að greina á milli 

frásagna hans af staðreyndum og persónulegrar afstöðu hans til manna og málefna, litaðri af 

pólitískum ákvörðunum og átökum fyrri ára“ (Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 2010). Ingibjörg 

skráði eftirfarandi minnispunkta:  

Greinilegt að seðlabankastjóra er ósárt um að Kaupþing kollsigli eða fari úr landi. Dregur upp 

mjög dökka mynd af framtíðarhorfum á markaðnum og vill nota þá mynd til að réttlæta 

aðgerðir gegn bankanum. Gagnrýni á Kaupþing og Glitni áberandi en ekki á Landsbankann. 

Engar tillögur eða ábendingar komu fram um það sem ríkisstjórnin ætti að gera í málefnum 
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bankanna. Fundurinn einkenndist af því að þetta var eins manns útaustur (Ingibjörg Sólrún 

Gísladóttir, 2010).  

Davíð lýsti fundinum með nokkuð öðrum hætti í skýrslutöku hjá RNA. Þar kemur fram að á 

fundinn hafi hann einungis tekið með sér handskrifað minnisblað og lesið það upp (Davíð 

Oddsson, 2010). Um ástæður þess að skýrsla var ekki lögð fram sagði Davíð:  

Okkur lá svo á að koma þessu til ríkisstjórnarinnar, því að mér var náttúrlega mjög brugðið, að 

hún var ennþá í handriti, í mínu handriti, sem ég las upp. [...] Auðvitað hafði ég borið það 

undir minn samferðamann og hann var sammála því, þó að hann hefði líka gert punkta, sem 

voru svona kannski með aðrar áherslur (Davíð Oddsson, 2010). 

Aðspurður um hvort ekki hefði komið til greina að afhenda skýrslu svaraði Davíð: 

Það hefði þá þjónað þeim tilgangi að sanna málstað okkar eftirá, en menn voru aðallega að 

hugsa um hvernig menn mundu bregðast við, en ekki hvort menn mundu passa á sér rassinn 

upp á síðari tíma. Það hefði auðvitað verið betra ef menn hefðu gert það, en við vorum búnir 

að koma öllu þessu á framfæri (Davíð Oddsson, 2010).  

Í skýrslu RNA kemur fram að á fundinum hafi Davíð dregið upp mjög dökka mynd af stöðu 

og framtíðarhorfum bankanna. Upplýsingarnar bentu til yfirvofandi hættu fyrir íslenskt 

efnhagslíf. Tortryggni og samstarfserfiðleikar hafi sett mark sitt á samskipti Davíðs og 

ráðherra Samfylkingarinnar. Jafnframt telur RNA ljóst að fyrra samstarf Davíðs og Geirs H. 

Haarde, þáverandi forsætisráðherra, og áralöng vinátta þeirra, hafi haft áhrif á samstarf SÍ og 

ríkisstjórnarinnar og litað viðbrögð stjórnvalda við aðsteðjandi vanda (RNA, 2010a, bls. 38).  

 

Í viðauka ritgerðarinnar er fjallað nánar um persónuleg átök æðstu stjórnenda ríkisins á 

þessum tíma, sem náðu hámarki í miðju hruninu, með umræðum í tengslum við hugmyndina 

um skipun þjóðstjórnar. Í næsta kafla er nánar fjallað um viðbrögð SÍ og nokkrir afmarkaðir 

þættir hrunsins teknir fyrir. 
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5. HRUN 

Í þessum kafla er fjallað um afmarkaða áhrifaþætti efnahagshrunsins. Leitast er við að beina 

kastljósinu á atriði sem hafa verið í umræðunni, en eru þó ekki helstu eða mestu orsakavaldar 

hrunsins, enda ástæður erfiðleika bankanna margar og fjölþættar. Umfjöllunarefnin hér eru 

fremur markverðir þræðir sem vissulega höfðu töluverð áhrif í stóra samhenginu. Í kaflanum 

er horft sérstaklega til ríkjandi stefnu SÍ og viðbragða stjórnenda hans. Viðbrögð SÍ við þeirri 

efnahagsþróun sem átti sér stað í kjölfar einkavæðingar ríkisbankanna og fram að hruni, 

hlýtur enda að vera eitt helsta viðfangsefni þeirra sem vilja rannsaka orsakir hrunsins. Í kafla 

5.1 er fjallað um veikburða samfélagsstofnanir og nána sambúð stjórnmála og viðskiptalífs, í 

kafla 5.2 er fjallað um viðhorf ólíkra aðila, um hvar ábyrgðin á hruninu kunni að liggja og í 

kafla 5.3 er fjallað um andstöðu við utanaðkomandi aðstoð. Niðurstöður skýrslu Willem 

Buiter og Anne Sibert eru jafnframt reifaðar, þar sem varað var við yfirvofandi falli bankanna. 

Í kafla 5.4 er fjallað um árin eftir hrun og þá hagsmuni sem eru í húfi innan fjármagnshafta. 

5.1 Veikburða samfélagsstofnanir 
Íslenska hagkerfið er að að mestu opið, ef frá eru talin fjármagnshöftin. Opnunin varð ekki 

hvað síst að veruleika í kjölfar þess að Íslendingar gerðust aðilar að EES-samstarfinu, sem 

gerði vöxt og nánast óheft umsvif fjármálafyrirtækja möguleg, en jók einnig viðskipti með 

vörur og þjónustu á milli landa. Þessi umgjörð efnahagsmála varð til þess að lífskjör bötnuðu 

og samskipti við nágrannaþjóðir í Evrópu jukust á sama tíma og fjármagnsflæði til landsins 

jókst og þar með skuldsetning fyrirtækja, sem og einstaklinga. Þetta gerðist nánast samhliða 

því að Evrópumarkaðurinn opnaðist til austurs og stækkaði í það að verða stærsti markaður 

heims. Önnur mikilvæg breyta er að á svipuðum tíma fór fram fjármála- og markaðsvæðing 

um allan heim, með tilheyrandi samþættingu fjármálamarkaða og uppsöfnun auðs (RNA, 

2010b, bls. 57-59). Þessir samverkandi alþjóðlegu þættir höfðu afgerandi áhrif á hagþróun á 

Íslandi og blönduðust innlendu umhverfi krosseignatengsla, klíkukapítalisma og nánu 

sambandi viðskipta og stjórnmála sem hafði verið lýti á lýðræðinu, um áratugaskeið. Í 

viðbrögðum við þeim aðsteðjandi vanda sem við blasti í aðdraganda bankahrunsins fór margt 

úrskeiðis, enda verkefnið umfangsmikið. Togstreita sem einkenndi samskipti stofnana og 

stjórnenda þeirra, einkum samskipti seðlabankastjóra við aðila sem mikilvægt var að hann 
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væri í góðum samskiptum við, bætti ekki úr skák (RNA, 2010a, bls. 46). RNA telur að 

stjórnvöld hafi verið getulaus gagnvart því að draga úr stærð bankakerfisins: 

Ekki verði annað séð en að bæði Alþingi og ríkisstjórn hafi skort burði og þor til þess að setja 

fjármálakerfinu skynsamleg mörk. Öll orka virðist hafa farið í að halda fjármálakerfinu 

gangandi. Það var orðið svo stórt að ekki var hægt að taka áhættuna af að jafnvel aðeins hluti 

þess félli. [...] Í skýrslum stjórnenda stofnana stjórnkerfisins fyrir rannsóknarnefnd Alþingis 

var algengt að því væri svarað til að það hefði ekki fallið innan starfssviðs viðkomandi eða 

stofnunar sem hann veitti forstöðu að fjalla um tiltekin málefni eða bera ábyrgð á tilteknu 

verkefni. Jafnan var þá einnig vísað til þess að slík málefni eða verkefni hefðu verið á ábyrgð 

annarra stofnana eða embættismanna (RNA, 2010a, bls. 46). 

Belfrage, Bergmann og Berry (2015) leituðust við að meta hvort opinberar skilgreiningar á 

efnahagsþróuninni, sem hafa að miklu leyti verið á forsendum nýmerkantílískra hugmynda, 

hafi verið réttmætar. Þeir komast að því að ein helsta ástæða hrunsins og óstöðugleika í 

hagkerfinu, hafi verið sögulega veik staða verkalýðshreyfingar, sem og annarra samtaka 

launafólks. Hagsmunir lífeyrissjóðakerfis landsmanna hafi verið samofnir fjármálakerfinu og 

því hafi lítil mótstaða verið við afli fjármagnsins. Almenn fjármálavæðing samfélagsins hafi 

þess vegna verið auðsóttara skref en ella og gerði það að verkum að hún gat farið fram, 

næstum alfarið á forsendum fjármagnseigenda. Fjármálavæðingin hafi hafist í kjölfar 

innleiðingar kvótakerfisins með aðferðum nýfrjálshyggju, sem hafi veikt verulega grunnstoðir 

efnahagslífsins; sjávarútveg og áður landbúnað. Þessi ríka áhersla á fjármálaiðnaðinn hafi 

skapað mikinn óstöðugleika sem gerði efnahagslífið sérstaklega viðkvæmt fyrir áhrifum 

alþjóðafjármálakreppunnar og hræringum á mörkuðum. Fjármálakerfið sjálft var orðið 

ósjálfbært í aðdraganda hrunsins og engum björgum við komið. Smæð landsins hafi því ekki 

verið ein meginorsök óstöðugleikans líkt og nýmerkantílískir fræðimenn hafi haldið fram. 

 Robert Wade, prófessor í stjórnmálahagfræði og Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir (2010), 

prófessor í stjórnsýslufræðum, fjalla um ókostina við smæð samfélagsins sem stóð að baki 

vexti bankanna í greininni Lessons from Iceland. Frændhygli (e. cronyism) hafi ráðið miklu 

um hvernig þeim hafi verið stjórnað, smæð landsins og kunningjasamfélagið hafi reynst 

kjörlendi spillingar, ekki aðeins í bankakerfinu, heldur einnig í stjórnkerfinu almennt. 

Einkavæðing ríkisbankanna í kringum aldamótin hafi einfaldlega verið of mikil áskorun fyrir 

stjórnkerfið, sem hafi ekki getað staðist freistinguna um að afhenda velviljuðum einkavinum 
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helstu fjármálastofnanir þjóðarinnar. Eftirlit með starfsemi bankanna hafi ekki verið byggt 

upp með sama metnaði og bankarnir sjálfir og þeim leyft að vaxa nánast óhindrað. Eitraður 

kokteill af frændhygli, þjóðernishyggju og metnaði án menntunar og reynslu hafi að lokum 

fellt bankana. Spilling sé þó helsti áhrifaþátturinn, sem skrifist að nokkru leyti á smæð 

hagkerfisins og umgjörð stjórnkerfisins.  

 Náið samband viðskiptalífs og stjórnmála var þannig orðið nánast eðlilegt 

fyrirkomulag í aðdraganda hrunsins. Kerfið reyndi að viðhalda sér, illa var brugðist við 

gagnrýni og reynt var að koma í veg fyrir breytingar. Völdin voru færð frá stjórnmálunum, 

kjörnum fulltrúum þjóðarinnar, til viðskiptalífsins. Segja má að með því hafi efnahagslegt 

frelsi og þar með fullveldi almennings veikst. Hægt er að halda því fram að fjármálageirinn 

hafi de facto verið orðinn fullvaldurinn í samfélaginu, efnahagslega. Í skýrslu RNA eru 

samskipti stjórnmálanna og efnahagslífs harðlega gagnrýnd og sú ályktun dregin að náið 

samband stjórnmálamanna og stjórnmálaflokka við viðskiptablokkir og háir styrkir fyrirtækja 

til stjórnmálaflokka og frambjóðenda, hafi verið einn af þeim þáttum sem hafði mikil áhrif í 

aðdraganda hrunsins (RNA, 2010c, bls. 152-170): 

Stefnumótun stjórnvalda um fjármálakerfið einkenndist helst af hugmyndum um afnám 

íþyngjandi eftirlits og að fjármálastofnanir sæju sér hag í því vaxa áfram hér á landi. 

Stjórnmálamenn og stjórnmálasamtök þáðu styrki frá bönkunum, sem hefur ekki haft 

hvetjandi áhrif á stjórnmálamenn til að veita þeim aðhald og kynna sér stöðuna með 

almannahag að leiðarljósi (RNA, 2010c, bls. 168).  

Siðfræðiteymi RNA taldi að draga ætti lærdóm af stöðunni og lagði fram eftirfarandi tillögur: 

•  Styrkja þarf faglegt bakland stjórnkerfisins til að auðvelda stjórnmálamönnum að sækja sér 

hlutlæga ráðgjöf og fá áreiðanlegar upplýsingar. Þar með væri jafnframt dregið úr líkum á illa 

grunduðum ákvörðunum stjórnvalda. 

• Setja þarf reglur um styrki til stjórnmálamanna og um gegnsæi í bókhaldi stjórnmálaflokka. 

• Leita þarf leiða til þess að draga skýrari mörk á milli fjármálalífs og stjórnmála. Ekki er 

líðandi að gæslumenn almannahagsmuna gangi erinda einkafyrirtækja með þeim hætti sem 

gert var í aðdraganda bankahrunsins. 

• Stjórnmálaflokkar þurfa að vanda mun betur til stefnumótunar svo kjósendur átti sig betur á 

þeim valkostum sem þeir standa frammi fyrir (RNA, 2010c, bls. 168).  
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Hafa ber í huga að á árunum í kringum hrunið voru töluverðar umbætur gerðar á lagaumgjörð 

og starfsumhverfi stjórnmálaflokka sem og reglum um samskipti stjórnmála og viðskiptalífs. 

Lög um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda tóku gildi við áramótin 2006/7. Með 

lögunum gjörbreyttust heimildir um styrki til stjórnmálaflokka. Breytingar voru ennfremur 

gerðar á lögunum árið 2009 og aftur árið 2010, í tíð ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur. Þar 

með var að miklu leyti brugðist við athugasemdum RNA um samskipti viðskiptalífs og 

stjórnmála, sem og alvarlegum athugasemdum sem komu fram í skýrslu GRECO – Group of 

States Against Corruption, frá árinu 2001, sem aftur kom út árið 2004 og 2008. Gagnsæi í 

fjármögnun stjórnmálaflokka á Íslandi var þar sérstaklega rannsakað. Í úttekt GRECO segir 

að sú staðreynd að Ísland sé fámennt ríki, geti vissulega auðveldað gagnsæi, en geti einnig 

skapað hagsmunaárekstra og ýtt undir spillingu (Lög nr. 162/2006; GRECO, 2008).  

 Jóhann Hauksson (2011), blaðamaður, segir í bókinni Þræðir valdsins – 

Kunningjaveldi, aðstöðubrask og hrun Íslands, að hluta orsaka hrunsins megi rekja til 

áralangs spillingarsambands stjórnmála og viðskiptalífs. Jóhann segir: 

Sú mynd sem hér hefur verið dregin upp af íslenska kunningjaþjóðfélaginu, valdatengslum 

þess, ógagnsæi og sérhagsmunagæslu, er ekki sérlega fögur. Dæmin og tilvísanir í atvik og 

fréttir undanfarinna missera og ára tala sínu máli. [...] Ljóst má vera að íslenskir 

stjórnmálamenn eru fjarri því að hafa gert hreint fyrir sínum dyrum í kjölfar bankahrunsins. 

Það á einnig við um viðskiptalífið (Jóhann Hauksson, 2011, bls. 180). 

Jóhann telur nær fullvíst að embættismenn og ráðherrar sem voru við stjórnvölinn fram að 

hruni, muni ekki þurfa að axla ábyrgð. Þar reyndist hann sannspár, ef frá er talin sakfelling 

Geirs H. Haarde, fyrrum forsætisráðherra, vegna formsatriða fyrir Landsdómi og dómur 

Hæstaréttar yfir Baldri Guðlaugssyni, fyrrum ráðuneytisstjóra í Fjármálaráðuneytinu, vegna 

innherjasvika. Jóhann telur að íslenskri stjórnmálamenningu takist betur upp með að rækta 

einangrunarhyggju og íhaldssama þjóðernishyggju, heldur en að stuðla að lýðræðisumbótum 

og markaðsfrelsi. Hann segir að eina leiðin til að breyta þessu sé að „upplýstir og hófstilltir 

borgarar safni kjarki til að varpa af sér áratuga oki þöggunar og fylgi eftir fyrirheitum um 

lýðræðisumbætur og opnara og gagnsærra þjóðfélag“ (bls. 180). Að mati Jóhanns megi 

annarleg og spillt fortíðarhyggja ekki ráða ferðinni, heldur eigi grundvallarreglur þroskaðs 
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réttarríkis í viðskiptum sem og stjórnmálum að vera leiðarljós þegar til framtíðar er litið. En 

hver ber ábyrgð á stöðu efnahagsmála fyrir hrun? Um það verður fjallað næst. 

5.2 Heimsmet í múgheimsku? 
Viðhorf í samfélaginu eru ólík um hvar ábyrgðin á hruninu liggi. Sumir telja að bankarnir, 

eigendur og stjórnendur þeirra og/eða eftirlitsstofnanir og stjórnendur þeirra, beri mesta 

ábyrgð. Aðrir vilja benda á stjórnvöld og stefnu þeirra. Enn aðrir telja að þjóðin sem heild beri 

ábyrgð, ekki hvað síst kjósendur stjórnmálaflokka sem voru við völd í aðdraganda hrunsins og 

voru boðberar þeirrar stefnu og þess aðhaldsleysis sem ríkti á árunum fyrir hrun. Orsakirnar 

kunna þó að vera sambland af öllu þessu ásamt þeirri sögulegu efnahagslegu umgjörð og þeim 

takmörkunum sem hagkerfi Íslands hefur búið við um alllanga hríð.  

 Í bókinni Hamskiptin – Þegar allt varð falt á Íslandi, fjallar blaðamaðurinn Ingi Freyr 

Vilhjálmsson (2014), um þá sameiginlegu ábyrgð sem þjóðin öll kann að bera. Ingi Freyr 

færir rök fyrir því að meirihluti þjóðarinnar, kjósendur Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 

á árunum 1995 til 2003, þeirra flokka sem voru við völd lengst af í aðdraganda hrunsins, beri 

sameiginlega kjósendaábyrgð. Mesta persónulega ábyrgð beri Davíð Oddsson, sem fyrrum 

formaður Sjálfstæðisflokksins, sem forsætisráðherra til 13 ára og sem formaður bankastjórnar 

SÍ í hruninu. Sú staðreynd að mikill meirihluti þjóðarinnar beri ábyrgð á hruninu sé vissulega 

óþægileg, en hrunið hafi ekki aðeins verið bankahrun, heldur jafnframt pólitískt hrun, 

kerfishrun, samfélagshrun og mannlegt hrun. Ingi Freyr telur að þjóðin hafi ekki verið tilbúin 

að ræða sameiginlega ábyrgð þegar skýrsla RNA kom út árið 2010. Það sem hafi helst 

hindrað þjóðina í því að fara í almennilegt uppgjör, sé sú staðreynd að þeir sem beri mesta 

ábyrgð, gangist ekki við henni. Ingi Freyr segir að umræðan um ábyrð sé að miklu leyti á 

sama stað og hún var stuttu eftir hrun, þegar enginn af þeim stjórnmála- og embættismönnum 

sem RNA taldi hafa gerst seka um vanrækslu, gekkst við ábyrgð. Ingi Freyr segir:  

Eitt af því sem þjóðin getur gert til að átta sig á umfangi vandans er að hætta að tala um hrunið 

sem bankahrun og nota þess í stað orð eins og samfélagshrun eða kerfishrun. Hrunið er miklu 

stærra, miklu djúpstæðara, umfangsmeira og alvarlegra en svo, að hægt sé að tala um það með 

forskeyti sem aðeins vísar til heims fjármála og bankastarfsemi. Viðskiptabankarnir voru 

aðeins það fyrsta sem hrundi á Íslandi haustið 2008. Svo hrundi allt hitt. En ábyrgð meirihluta 

þjóðarinnar er enn óuppgerð (Ingi Freyr Vilhjálmsson, 2014, bls. 258-259).  
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Hollenski hagfræðiprófessorinn Willem Buiter, yfirhagfræðingur Citicorp, sagði á ráðstefnu 

AGS og SÍ í Hörpu í október 2011, þegar þrjú ár voru liðin frá hruni, að hann hefði hvergi séð 

slíka múgheimsku líkt og hafi viðgengist í aðdraganda hrunsins. Í áratug fyrir hrunið hafi í 

raun ríkt múgbrjálæði (e. collective madness) á Íslandi. Bankarnir hafi stýrt dansinum. Hér 

hafi „spilling grasserað,“ bankarnir hafi lánað án mikilla takmarkanna til tengdra aðila og 

„siðlaus og glæpsamleg hegðun“ hafi viðgengist óáreitt innan kerfisins. Vandamál smáríkja 

væri fámennið og skyldleikinn, því erfitt væri að setja reglur um samskipti fólks, sem m.a. 

hefði gengið í sama skóla og tengdist náið, jafnvel fjölskylduböndum. Buiter ráðlagði 

stjórnvöldum að biðja fyrir því að evran lifði af, ganga svo í ESB og taka upp evru. Ísland 

hefði ekkert með seðlabanka og fjármálaeftirlit að gera innanlands (Buiter, 2011). Í skýrslu 

vinnuhóps RNA um siðferðileg álitamál, kemur fram að móttökuskilyrði fyrir alla gagnrýni 

hafi verið slæm í samfélaginu fyrir hrun. Þöggun hafi verið beitt, enda hafi almenn ánægja 

verið með framgang fjármálamanna. Þeir sem hafi varað við, hafi verið litnir hornauga, 

jafnvel átt það á hættu að missa vinnuna. Siðferðihópur RNA segir:  

Þjóðin var að miklu leyti blind á þau hættumerki sem gagnrýnendur bentu á og hugmyndir 

um afburðahæfileika íslenskra fjármálamanna, sem meðal annars var haldið á lofti af forseta 

Íslands, féllu í góðan jarðveg. Skortur á hófsemi og ráðdeild í íslensku samfélagi, ásamt með 

ógagnrýninni sjálfsánægju meðal þjóðarinnar, bjuggu á sinn hátt í haginn fyrir þá atburðarás 

sem hér varð í bankahruninu (RNA, 2010c, bls. 242-243). 

5.3 Afneitun og andstaða við utanaðkomandi aðstoð 
Skýrsla hagfræðinganna Willem Buiter og Anne Sibert (2008), The Icelandic banking crisis 

and what to do about it, var unnin fyrir Landsbankann vorið 2008. Buiter og Sibert vöruðu 

sterklega við hruni bankakerfisins og lýstu stöðunni, og því sem nokkrum mánuðum síðar 

gerðist, með allnákvæmum hætti. Skýrslunni var stungið undir stól, enda lýsti hún aðstæðum 

sem enginn þorði á þeim tíma að horfast í augu við. Almenn og víðtæk afneitun var í 

samfélaginu, innan bankakerfisins og innan stjórnkerfisins, sem og meðal almennings. Í 

skýrslunni taka Buiter og Sibert fram að Ísland sé fyrirmyndarhagkerfi og lífsgæði séu með 

þeim betri í heiminum. Þessari yfirburðastöðu standi ógn af stærð og hröðum vexti 

bankakerfisins, ekki hvað síst ef til alþjóðlegrar lausafjárkreppu komi. Vandamálið væri enn 

alvarlega, vegna þess að stærstur hluti skammtímaskuldbindinga bankanna væri í erlendum 
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gjaldmiðli. Stjórnvöld verði að semja um lánalínur við vinveitta seðlabanka, leita á náðir 

nágrannaþjóða, sækjast eftir nánara samstarfi við ESB, eða skylda bankana til að minnka 

innlenda starfsemi og flytjast úr landi. Jafnvel þurfi að undirbúa umsókn til AGS, um að 

komast í endurreisnarprógramm hjá sjóðnum. Í skýrslunni voru tvær megintillögur, sem 

margir tóku síðar undir, að hefðu verið einu rökréttu viðbrögðin í stöðunni. Ráðleggingarnar 

voru; a) að minnka innlenda starfsemi bankanna eða gerast aðili að ESB og EMU þegar til 

lengri tíma er litið, og b) að leita á náðir AGS um aðstoð, þegar til skemmri tíma er litið. Í 

skýrslunni lögðu Buiter og Sibert jafnframt til að bankarnir flyttu höfuðstöðvar sínar inn á 

evrusvæðið. Þau töldu að bankakerfið væri orðið allt of stórt til þess að geta talist lífvænlegt 

og bankarnir þyrftu nauðsynlega að eiga aðgang að lánveitanda til þrautavara, í öðrum 

gjaldmiðli en krónunni. Seðlabankinn gæti ekki verið bakstuðningur fyrir bankana ef til 

lausafjárþurrðar kæmi, sérstaklega vegna þess að lán bankanna væru að stórum hluta í erlendri 

mynt og SÍ hefði enga möguleika á að lána slíkar upphæðir í erlendum gjaldmiðli. Orðrétt 

sögðu Buiter og Sibert í skýrslunni: 

Unfortunately, Iceland has a problem. Its banking sector, following aggressive expansion 

during the past decade, has assets and liabilities that dwarf its GDP. [...] Iceland therefore has 

two options. First, it can join the EU and the EMU, making the Eurosystem the lender of last 

resort and market maker of last resort. In this case it can keep its international banking 

activities domiciled in Iceland. Second, it keeps its own currency. In that case it should 

relocate its foreign currency banking activities to the euro area (Buiter & Sibert, 2008, bls. 2). 

Af ofansögðu er ljóst að töluverð undiralda var um þessar mundir svo hægt væri að færa stóru 

fjármálafyrirtækin út úr krónuhagkerfinu. Jafnvel var talað fyrir því á ólíklegustu stöðum að 

Ísland ætti að sækja um fulla aðild að ESB og EMU. Beiðni Kaupþings um að fá að gera upp í 

evrum var engu að síður hafnað af stjórnvöldum, en leiða má líkur að því að það hefði haft 

veruleg áhrif á stöðuna. Erfitt er að meta slíkt mörgum árum síðar, en um beiðnina er nánar 

fjallað í viðauka. Hugmyndin um fulla ESB-aðild er þó áhugaverð í ljósi þess sem síðar varð. 

Óttinn við að sleppa hendinni af möguleikanum á gengisfellingu, sem nýst hefur þegar illa 

árar í ríkisbúskapnum, hefur vegið þyngra, sem og óttinn við að peningamálastefnan yrði 

bitlaus og SÍ þar með nánast óþarfur. Stjórnvöld hefðu ekki lengur tækifæri á að velja á milli 

verðbólgu og atvinnuleysis. Það er svo annað mál hver áhrifin hafa verið á almenning í 
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gegnum árin. Ljóst er að launþegum á Íslandi hefur oft og tíðum verið haldið við mörk lægstu 

hugsanlegra launa, í þágu svokallaðrar þjóðarsáttar, sem þó virðist yfirleitt hafa gagnast 

vinnuveitendum fremur en verkafólki. Staðan lýsir einhverskonar ástar/haturssambandi við 

íslensku krónuna, sem líklega mun seint fljóta aftur án varúðarráðstafana; „beltis og 

axlabanda.“ Almenningur mun greiða kostnaðinn af krónunni eftir sem áður, enda engum 

öðrum til að dreifa. Ekki ríkti þó sátt um hvaða leið yrði farin til þess að rétta við stöðuna í 

hruninu og engin samstaða var um hvort leita ætti til AGS. Andstaða var við slíkt víða í 

stjórnkerfinu, m.a. í Seðlabankanum. SÍ og Davíð Oddsson sérstaklega, var mótfallinn þeirri 

hugmynd að AGS kæmi að málum hérlendis. Davíð barðist af hörku gegn því, bæði innan SÍ 

og gagnvart ríkisstjórninni og forsætisráðherra. Davíð hefur einnig á síðari árum verið á móti 

fullri aðild Íslands að ESB. Áður var hann hlynntur aðild, ef marka má yfirlýsingar hans 

sjálfs. Afstaða hans kann þó að hafa breyst eftir fund með Margaret Thatcher snemma á 

tíunda áratugnum. Thatcher hafði nýlega látið af embætti forsætisráðherra Bretlands en Davíð 

var þá nýtekinn við sem forsætisráðherra Íslands. Jón Baldvin Hannibalsson (2007), 

þáverandi utanríkisráðherra, segir að Davíð hafi einfaldlega samþykkt EES-samninginn í 

skiptum fyrir forsætisráðherrastólinn, á örlagaríkum fundi í Viðeyjarstofu árið 1991. Jón 

Baldvin lýsir afstöðu Davíðs og aðdraganda Viðeyjarstjórnarinnar í umfjöllun um bók Eiríks 

Bergmann, Opið land – Ísland í samfélagi þjóðanna, með þessum orðum:  

Mér var kunnugt um, að í bókinni Ísland – Arvet fra Tingvellir, sem kom út í Svíþjóð árið 

1990, hafi Davíð lýst afar jákvæðri afstöðu til Evrópusambandsaðildar, í viðtali við Hannes 

Hólmstein Gissurarson, prófessor. Eiríkur Bergmann vitnar í bók sinni í eftirfarandi ummæli 

Davíðs: „Mín skoðun er sú, að hvað sem öðru líður, verði stærsta pólitíska verkefni okkar á 

næstu árum, hvernig við gætum okkar eigin hagsmuna í breyttum heimi; við verðum að laga 

okkur að þeirri staðreynd, að meirihlutinn af viðskiptum okkar er við Evrópubandalagið; ég 

hef opinberlega lagt til, að við sækjum um aðild.“ Það lá m.ö.o. fyrir, áður en Viðeyjarstjórnin 

var mynduð, að nýkjörinn formaður Sjálfstæðisflokksins, Davíð Oddsson, var yfirlýstur 

Evrópusinni. Ég taldi mig því geta treyst því, að Davíð Oddssyni væri ekkert að vanbúnaði að 

styðja EES-samninginn, eins og kom á daginn, þótt flokkur hans hefði í stjórnarandstöðu lýst 

andstöðu við samninginn. Ég hafði heldur ekki neina ástæðu til að ætla annað en að formaður 

Sjálfstæðisflokksins væri reiðubúinn til að vinna að fullri Evrópusambandsaðild, ef pólitísk 

skilyrði sköpuðust fyrir því í framtíðinni. Þess vegna var Viðeyjarstjórnin mynduð (Jón 

Baldvin Hannibalsson, 2007). 
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Guðni Th. Jóhannesson (2009), sagnfræðingur, fjallar um hrunið í bókinni Hrunið – Ísland á 

barmi gjaldþrots og upplausnar. Guðni segir að Davíð hafi verið herskár í mótmælum gegn 

því að AGS væri hleypt nálægt ríkissjóði. Oft hafi kastast í kekki milli Davíðs og fulltrúa 

AGS, sem höfðu fengið heimild til að rýna stöðuna. Þeir voru tíðir gestir í Seðlabankanum í 

aðdraganda og í kjölfar hrunsins, Davíð til mikillar mæðu. Á einum fundinum hafi Davíð 

snöggreiðst fulltrúa AGS og sagt: „You don’t set the agenda in my house“ (bls. 279). Davíð 

sagði í viðtali í Kastljósi 7. október 2008, að ekki kæmi til greina að leita á náðir AGS:  

Það er verið að tala um það, að þá yrði ríkisstjórnin að óska eftir því, að fara í svokallað 

prógramm sem getur staðið í sex mánuði eða tólf mánuði þar sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 

kemur hingað og tekur ráðin af ríkisstjórninni varðandi fjárlög ríkisins meira og minna. [...] 

Þetta er notað yfir ríki sem hafa orðið gjaldþrota. Íslenska ríkið er ekki gjaldþrota. Það eru 

bankarnir sem eru í vandræðum. [...] Við ætlum ekki að sökkva með bönkunum. Ríkið stendur 

mjög vel (Davíð Oddsson, 2008).  

5.4 Eftirhrunsárin 
Áhrifa hrunsins mun gæta áfram í íslensku samfélagi, en þar fór saman afregluvæðing 

fjármálamarkaðar og viðskiptalífs, veiking eftirlitsstofnana, glæfralegir stjórnunarhættir og 

háskalegt spillingarsamband stjórnmálanna og viðskiptaelítu. Óljóst er hvort fullnægjandi 

uppgjörsferli hafi farið fram í kjölfarið og árin eftir hrun hafa einkennst af talsverðum doða. 

Þó má segja að rofað hafi til á síðustu misserum. Efnahagslegt fullveldi Íslands veiktist 

verulega í kjölfar hrunsins og stjórnvöld þurftu að leita á náðir AGS. Vert er að velta því upp, 

þegar nú virðist glitta í afnám fjármagnshafta (a.m.k. að hluta), hvort hugtakið sýndarfullveldi 

nái yfir þá umgjörð og stöðu sem hagkerfið, fólk og fyrirtæki, eru enn hlekkjuð í, innan hafta. 

Almennir borgarar, fyrirtæki og stofnanir, sem og lífeyrissjóðir, hafa ekki getað flutt fjármuni 

til og frá landinu, nema með undanþágum SÍ, þrátt fyrir ákvæði EES-samningsins um frjálst 

flæði fjármagns. Segja má að um afgerandi skerðingu á fullveldinu sé því að ræða, og hluti 

skuldbindinga Íslands að þjóðarrétti vegna EES hafi verið hunsaðar. Höftin eru þó með því 

fororði að um tímabundið ástand sé að ræða. Þrátt fyrir að merki séu uppi um að staða 

þjóðarbúsins fari batnandi, eru fjármunirnir sem eru í húfi, enn að stærstum hluta læstir inni. 

Þær aðgerðir sem stjórnvöld grípa til munu skipta sköpum fyrir eigendur krafna í þrotabúin, 

en ekki síður fyrir samfélagið. Fall bankanna, neyðarlögin og fjármagnshöftin sköpuðu þessa 
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fjárhagslegu hagsmuni sem felast m.a. í snjóhengjunni svokölluðu, sem og eignum föllnu 

bankanna, í krónum og erlendum gjaldeyri. Nú í lok árs 2015 virðast málin vera að þokast 

áfram, SÍ hefur samþykkt tillögur búanna þriggja að nauðarsamningum þar sem þau gangast 

undir að greiða svokallað stöðugleikaframlag, til þess að sleppa við að greiða stöðugleikaskatt 

(SÍ, 2015; SÍ, 2015b). Í þessu ferli hefur ekki hvað síst reynt á það hvort almenningur fái 

réttar upplýsingar og geti metið stöðuna, en nokkuð hefur vantað uppá slíkt gagnsæi. 

 Í bók blaðamannanna Magnúsar Halldórssonar og Þórðar Snæs Júlíussonar (2013), 

Ísland ehf. – Auðmenn og áhrif eftir hrun, er fjallað um eftirmál hrunsins og yfirstandandi 

átök um þá fjárhagslegu hagsmuni sem eru í húfi. Magnús og Þórður segja að baráttan um 

Ísland standi enn yfir: „Vonandi skorti þjóðina ekki þrek til að ljúka henni með þeim hætti að 

almenningur standi uppi sem sigurvegari en sérhagsmunir lúti í lægra haldi“ (bls. 290). Ekki 

megi vanmeta hversu langt þeir sem telji sig þurfa að verja eignir sínar séu tilbúnir að ganga. 

Umsvifamiklir viðskiptamenn hafi gert allt til að halda í eignir, jafnvel þótt þeir hafi dansað á 

línu hins löglega. Ingi Freyr Vilhjálmsson (2014) fjallar um mikilvægi þess að þjóðin læri af 

reynslunni af hruninu. Skaðinn sé þó skeður og verði ekki tekinn til baka. Ingi telur að 

komandi kynslóðir deili í vissum skilningi örlögum þeirra kynslóða sem nú séu uppi, þær 

muni erfa land og sögu forfeðranna. Sögunni fylgi auk þess orðspor sem framtíðarkynslóðir 

muni auk þess erfa. Allar afgerandi ákvarðanir stjórnvalda hafi því áhrif til langrar framtíðar. 

Heimspekingurinn Tim Mulgan (2008) fjallar um ábyrgð núlifandi kynslóða gagnvart 

kynslóðum framtíðarinnar í bókinni Future People – A Moderate Consequentialist Account of 

our Obligations to Future Generations. Hann segir að „ákvarðanir okkar hafi engin áhrif á þá 

sem eru dánir, talsverð áhrif á þá sem uppi eru núna og hugsanlega stórkostleg áhrif á þá sem 

fæðast í framtíðinni“ (bls. 1). Ingi Freyr (2014) fjallar um hugmynd heimspekingsins Michael 

Walzer um sameiginleg örlög þjóðar og segir: „Segja má að þjóð, þegnar í lýðræðisríki sem 

velja sér stjórnvöld í kosningum, eigi sér sameiginleg örlög í þeim skilningi að kosin 

stjórnvöld eru í aðstöðu til að marka lög, reglur og stefnu samfélagsins og taka jafnframt 

ákvarðanir í nafni þjóðarinnar“ (bls. 259). Walzer (2006) segir í bók sinni Just and Unjust 

Wars – A Moral Argument with Historical Illustrations, að „ríkisborgararétturinn feli í sér 

sameiginleg örlög, og enginn þegn geti flúið afleiðingar slæmrar ríkisstjórnar, ekki einu sinni 

andstæðingur hennar“ (bls. 297). Viðhald og styrking fullveldis og sjálfstæðis þjóðar er 

þannig sameiginleg ábyrgð borgaranna, sem enginn getur losnað undan, þrátt fyrir að hafa 
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ekki kosið ríkjanda valdhafa. Ábyrgðinni er deilt meðal allra ríkisborgara. Hugmyndir Walzer 

ríma við þær hugleiðingar Guðmundar Hálfdanarsonar (2007) um að fullveldið, þjóðin og 

ríkisborgarinn eigi einhverskonar andlega samleið, líkt og kom fram í kafla 3.2. Forsendur 

sjálfstæðisbaráttunnar hafi verið að „þjóðernið sé hluti af innsta eðli sérhvers einstaklings og 

hann geti hvorki náð fullum þroska né persónulegu sjálfstæði nema sem þegn sjálfstæðrar 

þjóðar. Skylda einstaklingsins við landið og þjóðina er því einnig skyldan við hann sjálfan, 

vegna þess að hann lifir aðeins sem hluti þjóðar og þjóðin lifir í honum“ (bls. 144). 

 Á ráðstefnu AGS í Hörpu á þriggja ára afmæli hrunsins, útskrifaðist Ísland úr 

prógrammi sjóðsins, með láði, sögðu margir. AGS nýtti tækifærið, gerði allmikið úr 

ráðstefnunni á alþjóðavettvangi og sýndi þar á sér nýja hlið. Björgunarstarfið á Íslandi hafði 

gengið „vonum framar“ að sögn fulltrúa sjóðsins. Samstarfið var ennfremur framkvæmt með 

nokkrum öðrum hætti en oft áður. Sú leið AGS að fara leið niðurskurðar (e. austerity), sem 

sjóðurinn hafði áður beitt við svipaðar aðstæður, var ekki framkvæmd hérlendis, nema að 

hluta. Vinstristjórninni virðist þannig hafa tekist vel upp í samstarfinu og ráðstefnan sýndi 

AGS í nýju og mannúðlegra ljósi. Ísland hafði formlega orðið efnahagslega fullvalda á nýjan 

leik, eftir þriggja ára leiðsögn, þar sem erlendir efnahagsráðgjafar og landsstjórinn Franek 

Rozwadowski fóru de facto með forræði yfir ríkisfjármálunum (AGS, 2011). Í samanburði við 

nýlegra tilfelli um aðkomu AGS, aðstoðinni sem Grikkland þurfti eftir efnahagsþrengingar –

sem voru af hlutfallslega sambærilegum skala, þó grunnástæðurnar hafi vissulega verið 

nokkuð aðrar – telja margir fræðimenn að aðkoma sjóðsins á Íslandi hafi lukkast vel á meðan 

aðstoðin við Grikkland hafi mistekist. Sjóðurinn glansaði því í nyrstu höfuðborg Evrópu, 

Reykjavík, en hafði ekki erindi sem erfiði í þeirri syðstu, Aþenu (Katsimi & Zöega, 2015).  

 Við opnun ráðstefnunnar í Hörpu í október 2011, sagði Jóhanna Sigurðardóttir, 

þáverandi forsætisráðherra, að Ísland hefði helst lært það af hruninu að varast beri „óheftan 

kapítalisma og almenna fjármálavæðingu samfélagsins.“ Ísland hefði hlotið „harðan skell“ 

haustið 2008, en ætlaði sér að rísa á nýjan leik og væri vel á veg komið, ekki síst fyrir aðstoð 

og gott samstarf við AGS. Jóhanna sagði að framundan væri að sameinast sem þjóð á nýjan 

leik. Lækna þyrfti sárin eftir hrunið, endurvekja traustið á stofnanir samfélagsins og byggja 

upp samstöðu meðal borgaranna. Það væri stærsta áskorun Íslendinga í kjölfar hrunsins 

(Jóhanna Sigurðardóttir, 2011). 
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6. NIÐURSTÖÐUR 

Markmið þessarar ritgerðar er að leitast við að meta hver áhrif fjármálavæðingar samfélagsins 

eru á stöðu Íslands sem fullvalda ríkis og athuga hvort einstakir þættir fullveldisins einkennist 

af nokkurskonar sýndarfullveldi. Skoðað er hvort hliðar fullveldisins sem snúa að lagalegum, 

efnahagslegum eða pólitískum álitamálum, og sem alla jafna eiga að tryggja innra og ytra 

fullveldi lands og þjóðar, séu fyllilega virkar, eða hvort staða þeirra hafi breyst á síðustu árum 

í kjölfar hrunsins. Rannsóknarspurningin sem lögð var til grundvallar er eftirfarandi:  

 Er sýndarfullveldi einkennandi fyrir stöðu fullveldis Íslands? 

Niðurstöður verkefnisins eru þær að greinst hafa allmörg dæmi sem sýna fram á að tilteknir 

þættir fullveldisins einkennast af nokkurskonar sýndarfullveldi. Einkum eru þetta atriði sem 

tengjast efnahagslegri stöðu ríkisins. Mikilvægt er að gera greinarmun á efnahagslegri hlið 

fullveldisins og þeirri pólitísku, enda pólitískt sjálfstæði þjóðar að einhverju leyti huglægt, á 

meðan hægt er að leggja hagræna mælikvarða á efnahagslega stöðu ríkisins. Þessi niðurstaða 

skýrist m.a. af auknu vægi hnattvæðingar og fjármálavæðingar þvert á landamæri, en einnig af 

þátttöku Íslands í samstarfi þjóðríkja á alþjóðavettvangi. Ein mikilvægasta hlið fullveldisins, 

efnahagslegt sjálfstæði ríkisins, veiktist í efnahagshruninu 2008 og færðist tímabundið yfir til 

AGS. Staðan styrktist ekki aftur fyrr en með brotthvarfi sjóðsins, þremur árum síðar. Ljóst er 

að til þess að gera efninu fullnægjandi skil með heildstæðum hætti, þyrftu frekari rannsóknir 

að koma til og markvissari greining, enda rammi BA-ritgerðar takmarkaður. Hér á eftir eru 

helstu niðurstöður dregnar saman. Þær eru þó ekki tæmandi, enda málefnið afar víðfemt: 

1. Ríki hafa þurft að takmarka fullveldið með alþjóðlegum skuldbindingum. Staðan skýrist 

að hluta af breyttum heimi með auknu vægi hnattvæðingar og fjármálavæðingar þvert á 

landamæri, en einnig af þátttöku í alþjóðasamstarfi. Valdsvið stjórnvalda fullvalda ríkja 

hefur því takmarkast með samræmdum reglum á heimsmarkaði og vaxandi samskipti 

hafa orðið til þess stefnumarkandi ákvarðanir sem áður voru á hendi ríkisvalds eru teknar 

utan ríkisins. Við þessar aðstæður hafa ríki fremur reitt sig á ytri hlið fullveldisins og 

réttinn til þátttöku á alþjóðlegum vettvangi, en um leið þurft að gefa eftir hluta af innri 

hlið fullveldisins. Slíkt samstarf fullvalda ríkja er mikilvægt, því reynslan sýnir að friður 
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er best tryggður með samvinnu þjóðríkja og að einangrunarstefna og þjóðernishyggja 

hafa átt þátt í að hrinda af stað tveimur heimstyrjöldum. 

2. Ef horft er til kenninga Krasner um stöðu tveggja hliða fullveldisins sem skipulagða 

hræsni, hafa þættir sem snerta fullveldi Íslands verið ógnað á þremur af fjórum sviðum; 

a) í gegnum alþjóðastofnanir m.a. með samstarfi á vettvangi ESB, AGS, Alþjóðabankans 

ofl. (e. conventions), b) með samningum m.a. í gegnum samningana um EES og EFTA 

(e. contracts), og c) þegar stjórnvöld,  í miðju hruninu, stóðu frammi fyrir afarkostum um 

að gera samninga um Icesave-skuldbindingarnar til þess að tryggja lánafyrirgreiðslu hjá 

nágrannaþjóðum (e. imposition). Ekki verður séð að fullveldinu hafi verið ógnað vegna 

fjórða þáttarins í kenningum Krasner, enda hefur valdbeiting ekki verið notuð gagnvart 

Íslandi, þó segja megi að hótun hafi falist í beitingu Breta á ákvæðum hryðjuverkalaga í 

hruninu (e. coercion). Miðað við þessi viðmið eru allnokkur tilefni til að efast um 

styrkleika tiltekinna þátta fullveldisins og að framsal hluta þess hafi farið fram með 

ýmsum hætti í gegnum tíðina. Ekki verður þó séð að Ísland standi þar veikar að vígi en 

önnur nágranna- og vinaríki, sem mörg hafa staðið frammi fyrir slíkum áskorunum í 

utanríkissamskiptum, þar sem framsal fullveldis að hluta, er viðurkennt verklag. 

3. Fullveldishugtakið er grundvallarhugtak og eitt mest notaða hugtak í orðræðu á vettvangi 

stjórnmálanna, bæði hérlendis og á alþjóðavísu. Hugtakið er þó fjarri því að vera skýrt né 

skilmerkilega afmarkað. Að einhverju leyti er því um huglægt mat á aðstæðum að ræða í 

þessari ritgerð. Fullveldi og sjálfstæði eru huglæg hugtök, sem sjálfsmynd þjóðarinnar 

hverju sinni hefur mótandi áhrif á. Mikilvægt er að rannsaka betur hver stýri þessari 

pólitísku hentisjálfsmynd og í þágu hverra. Hvaða félagslegu og menningarlegu þættir eru 

hluti af slíkri sjálfsmynd og ímynd þjóðarinnar af sjálfri sér? Myndast sjálfsmyndin 

ómeðvitað og sjálfkrafa í vitund samfélagsins, eða er henni stýrt? Og þá af hverjum? 

Bændur og sveitamennska, vaðmálsklætt búalýð, hafa sem dæmi ávallt verið hluti af 

hinni meintu sjálfsmynd; flestir landsmenn eiga rætur að rekja til sveitanna og eiga 

rómantískar og þjóðlegar minningar um landsbyggðirnar. Fiskveiðar og sjómennska; 

kraftgallaklæddir fiskimenn, hafa verið hluti sjálfsmyndar þjóðarinnar. Í aðdraganda 

hrunsins tók hetjumyndin á sig annað form; jakkafataklæddra útrásarvíkinga. Í kjölfar 

hrunsins má segja að orðið hafi afturhvarf til lopapeysunnar. 
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4. Þjóðernishyggja hefur sannað sig sem öflugt vopn í pólitískri baráttu á Íslandi. 

Þjóðernisvitundin er aldrei langt undan, hvernig sem viðrar efnahagslega. Þjóðernisstefna 

hefur bæði reynst Íslandi vel og illa og verið sameinandi afl þegar á reynir en líka afl 

sundrungar og misklíða, oftar en ekki í pólitískum tilgangi. Þjóðernishyggju hefur verið 

meðvitað beitt til þess að afla hugmyndum fylgis, bæði á vettvangi stjórnmálanna, sem og 

miðlægt í stjórnkerfi og í atvinnulífinu, m.a. með ríkjandi efnahagslegum risaverkefnum 

stjórnvalda sem þjóðin tileinkar sér og glímir við. Slík verkefni hafa oftar en ekki verið 

grundvölluð á þjóðernishyggju. Orðræða byggð á þjóðernishyggju hafði mikil áhrif í 

aðdraganda efnahagshrunsins og við uppbyggingu fjármálakerfisins, sem m.a. fólst í 

afregluvæðingu, takmörkuðu eftirliti og hagstæðum skilyrðum útrásarfyrirtækja. Þegar 

sterkri og afgerandi, oft útilokandi hugmyndafræði, er beitt með þessum hætti, má segja 

að fullveldi einstaklingsins, frelsi hans til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir, sé fyrir 

borð borið. Þessar aðferðir eru ekki síst varasamar þegar um er að ræða efnahagsleg 

verkefni sem tengja fjárhagsstöðu viðkomandi beint við árangur af slíkum verkefnum, 

m.a. hvað varðar atvinnumöguleika og væntingar um bætt lífskjör. 

5. Viðhald þjóðarsögu og sameiginlegra þjóðminninga getur haft deyfandi áhrif á gagnrýna 

hugsun almennra borgara. Goðsagnir um yfirburði þjóðarinnar og gullöld þjóðveldisins, 

sem og hugmyndir um einstaka getu og snilligáfu útrásarvíkinga í aðdraganda hrunsins 

eru af sama meiði. Þær eru tálsýn um veruleika sem ekki fær staðist og til þess fallnar að 

villa almenningi sýn á raunverulega stöðu þjóðfélagsins, sem og eigin stöðu gagnvart 

meðborgurunum, fjölskyldu og vinum. Mikil ábyrgð felst í því að semja og viðhalda 

slíkri þjóðarsögu meðvitað í þágu sértækra hagsmuna umfram almannahagsmuna. 

6. Sögulega séð hefur togstreita um fullveldi Íslands og sjálfstæði þjóðarinnar kristallast í 

átökum alþjóðasinna og einangrunarsinna, en alþjóðahyggja og einangrunarhyggja eru 

afgerandi pólar hvað varðar framtíðarskipulag þjóðfélagsins. Hugsanlega hafa þessi 

endurteknu hugmyndafræðilegu og pólaríserandi átök hamlað efnahagslegum framförum. 

Slíkt væri fróðlegt að skoða frekar með markvissum hætti. Segja má að þjóðin hafi öldum 

saman verið tvíklofin í afstöðu sinni til einangrunar eða opnunar, viðskiptafrelsis eða 

hafta, sem m.a. hefur leitt til þess að samfélagið hefur þurft að búa við margvíslegar 

viðskiptahindranir og áður einokunarverslun um aldir.  
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7. Íslenska krónan tapaði allt að helmingi af verðgildi sínu gagnvart helstu gjaldmiðlum í 

hruninu. Verðbólga hækkaði, sem hækkaði verðtryggð húsnæðislán. Hlutabréfamarkaður 

hvarf og eigendur hlutabréfa, stórir sem smáir, töpuðu. Eftir stóðu lífeyrissjóðirnir, að 

nokkru laskaðir, en með gríðarmikla fjárfestingagetu inni á óvirkum markaði. Tap íbúa 

landsins fólst ekki hvað síst í verulega skertum kaupmætti og þar með verri lífskjörum. 

Við þær aðstæður sem voru í hagkerfinu, og eru að miklu leyti enn til staðar vegna 

krónunnar, tók almenningur þátt í daglegu veðmáli um stöðu gjaldmiðilsins. Í einfaldri 

mynd; þeir aðilar sem skulduðu þurftu að greiða vexti til þeirra aðila sem áttu sparifé. 

Ójöfnuður er með þessum hætti innbyggður í hagkerfið á meðan krónan er við lýði og 

frelsi fólks til athafna og fjárfestinga er takmarkað. Almennt séð má segja að ákvarðanir 

um framtíðarstefnu í atvinnumálum hafi miðað að því að byggja undir fullveldi ríkisins, 

styrkja útflutningsgreinarnar og halda atvinnustigi háu, fremur en að styðja og styrkja 

frelsi borgaranna og fullveldi einstaklingsins.  

8. Helstu ákvarðanir stjórnvalda um örlög krónunnar styrkja þessa tesu, sem og ákvarðanir 

um fyrirkomulag samstarfs við umheiminn og ríkjasamstarfs. Stærsta opnunin á síðustu 

áratugum – ákvörðun um að styrkja frelsi og fullveldi einstaklingsins – var án efa 

ákvörðun Alþingis um að samþykkja EES-samninginn árið 1994. Af sama meiði er sú 

viðleitni ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur, að sækja um fulla aðild að ESB árið 2009. 

Önnur nýlegri ákvörðun sem virkar þveröfugt – styrkir fullveldi ríkisins en skerðir frelsi 

einstaklingsins – er stefna núverandi stjórnvalda að hætta vinnu við aðildarumsóknina, 

líkt og bréf Gunnars Braga Sveinssonar, utanríkisráðherra, til framkvæmdastjórnar ESB, 

haustið 2015, án aðkomu Alþingis, er til marks um. 

9. Krónan er því ein helsta hindrun þess að efnahagslega hlið fullveldisins geti talist sterkt, 

ekki síst á meðan fjármagnshöftin eru í gildi. Skiptar skoðanir eru meðal fræðimanna og 

sérfræðinga hvort fullveldi skerðist eða styrkist við upptöku nýs gjaldmiðils. Staða 

krónunnar hefur bæði áhrif á innra fullveldið og hið ytra; frelsi einstaklingsins til þess að 

eiga viðskipti þvert á landamæri, sem og stöðu fyrirtækja, stofnana og jafnvel ríkisins til 

þess að fjármagna sig á alþjóðlegum mörkuðum. Vextir og verðbætur sem fylgja 

krónunni, krónuskatturinn, hlýtur að teljast ein helsta skerðing efnahagslegs frelsis. 

Krónan er þannig orðin myllusteinn um háls þjóðarlíkamans og heldur hagkerfinu innan 
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hafta og almenningi í gíslingu, efnahagslegum fjötrum. Sumir telja reyndar að þjóðin geti 

tæplega verið fullvalda, haldi hún ekki úti sjálfstæðum gjaldmiðli, því beri að halda í 

krónuna, enda hafi hún reynst vel í kjölfar hrunsins. Aðrir benda á að hrunið hefði ekki 

skollið á með viðlíka þunga hefði evran verið gjaldmiðillinn. Ákveðið óréttlæti virðist 

felast í því þegar stórfyrirtæki fá heimild til að gera upp reikninga sína í evrum, á meðan 

neytendur og almenningur hefur ekkert slíkt val og situr uppi með krónuna. Efnahagslegt 

frelsi er þannig eingöngu á færi þeirra sem hafa efni á því. 

10. Í aðdraganda hrunsins blindaði óheft neysluhyggja drifin af lánsfjármagni Íslendingum 

sýn, einkum um nauðsyn þess að hefta vöxt fjármálakerfisins og um hætturnar sem 

ofvexti þess fylgdu. Á árunum fyrir hrun fór fram meðvituð og markviss, allt að því 

lögbundin, fjármálavæðing samfélagsins. Hinn sögulegi og pólitíski bakgrunnur íslensks 

atvinnulífs gerði fjármálavæðinguna mögulega, ekki síst uppgangur sjávarútvegs á 20. 

öldinni og síðar tilkoma kvótakerfisins. Áhrif kapítalisma voru afgerandi í kjölfar þess að 

sjávarútvegur varð ríkjandi útflutningsgrein. Atvinnurekendur gátu nýtt gjöfular auðlindir 

hafsins og byggt upp útflutningsiðnað, í andstöðu við vilja bændaveldisins. Starfsemi 

stærstu stjórnmálaflokka hefur sögulega verið samtvinnuð uppbyggingu atvinnulífs og 

ríkisvaldi verið beitt við lagasetningu í þágu atvinnulífsins. Ríkisvald í kapítalísku kerfi 

hefur þó það hlutverk að næra kapítalisma í efnahagslífinu og kapítalískt hagkerfi kallar á 

samkomulag og samstarf á milli atvinnurekenda og stjórnvalda. Með þróun bankakerfis 

og uppbyggingu atvinnulífsins hafa auður og völd safnast á höndum fárra stórfjölskyldna. 

Á sama tíma tókst verkalýðshreyfingunni ekki að eiga sterka málsvara á Alþingi. Staðan 

veikti verkalýðshreyfinguna og minnkaði mótstöðu gegn hugmyndafræði nýfrjálshyggju 

og uppbyggingu fjármálaiðnaðar. Frá fjórða áratug 20. aldar hafa allir stjórnmálaflokkar, 

líka hægriflokkarnir, átt fulltrúa í samtökum verkafólks. 

11. Bankakerfið hefur verið sífellt bitbein stjórnmála- og atvinnulífs, sérstaklega landbúnaðar 

og sjávarútvegs, mestalla 20. öldina og allt fram að efnahagshruninu 2008, þegar kerfið 

féll saman á einni viku, aðeins tæpum áratug eftir umdeilt einkavæðingarferli. Sú 

ákvörðun um að bjarga ekki bönkunum (enda var ríkissjóði og SÍ slíkt um megn), láta þá 

falla og stofna ný fjármálafyrirtæki um helstu innlendu verðmætin, var í raun sú eina 

mögulega í stöðunni, en einnig sú rétta eftirá að hyggja. Sumir vilja meina að rétta leiðin 
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hafi „óvart“ verið farin, enda fáir sem töluðu fyrir slíkum lausnum og fáir sem sáu fyrir 

hina fordæmalausu og harkalegu lendingu. Allmargir spáðu þó samdráttarskeiði. Erlendir 

lánveitendur bankanna, aðrir bankar, evrópskir að stærstum hluta, báru mesta tjónið af 

hruninu, líklega um sjö til níu þúsund milljarða króna. Það er umhugsunarefni í þessu 

sambandi, og sönnun þess hversu loftkennt alþjóðafjármálakerfið er, og hve fljótt 

raunveruleikaskynið er að hverfa þegar um háar fjárhæðir er að ræða, hvernig opinber 

umræða var í kjölfarið. Fáar forsíðufréttir birtust um þær háu fjárhæðir sem lánveitendur 

þurftu að afskrifa, en umfjöllunin um tap „venjulegs fólks“ var gríðarlega mikil, t.d. í 

Bretlandi og Hollandi vegna Icesave-málsins, þegar „raunverulegar“ fjárhæðir, en þó 

langtum minni, voru í húfi. Stóru orðin voru ekki spöruð og m.a. talað um að kalt stríð 

væri hafið við Ísland í breskum fjölmiðlum. 

12. Persónuleg átök, tortryggni, samskiptaleysi og samstarfserfiðleikar æðstu embættismanna 

þjóðarinnar og kjörinna fulltrúa, hafði áhrif á viðbrögð ríkisins gagnvart þeirri vá sem 

fólst í efnahagshruninu. Veruleg ástæða er til að efast um styrkleika og sjálfstæði helstu 

stofnana samfélagsins, þar með talið fullveldið, þegar persónuleg óvild og deilur æðstu 

ráðamanna geta haft úrslitaáhrif á ákvarðanir sem teknar eru þegar landið stendur frammi 

fyrir hamförum líkt og haustið 2008. SÍ og ríkisvaldið, en ekki síður bankarnir sjálfir 

hefðu þurft að bregðast við með skýrum og afgerandi hætti og hlusta á viðvaranir sem 

m.a. Buiter og Sibert settu fram í skýrslu vorið 2008. Lausnir og tillögur þeirra hefðu 

getað skipt sköpum. Sérfræðingar sem gagnrýndu háflugið, íslenska efnahagsundrið, 

voru hunsaðir og ekki var brugðist við með nægilegu aðhaldi né þekktum aðferðum 

hagfræðinnar. Þess í stað var hugmyndafræði nýfrjálshyggju látin stýra þjóðarskútunni. 

13. Viðvarnir Seðlabankans í aðdraganda hrunsins, og sérstaklega viðvaranir Davíðs 

Oddssonar, geta ekki talist trúverðugar í ljósi þess hvaða stefnu og hugmyndafræði hann 

aðhylltist og framkvæmdi fyrir hrunið. Davíð gengdi æðstu embættum þjóðarinnar, þar 

sem teknar voru stefnumarkandi ákvarðanir í ríkisfjármálum hverju sinni. Á hans vakt 

veiktist efnahagslegt fullveldi ríkisins og færðist yfir til stærsta lánadrottins ríkissjóðs, 

AGS, þrátt fyrir mótmæli Davíðs sjálfs. Aðstoð og aðkoma AGS og lánsfé sjóðsins vegna 

fjárþarfar ríkissjóðs var þó heillaskref fyrir þjóðarbúið og reyndist ekki sá skaðvaldur sem 

Davíð og fleiri innan stjórnkerfisins höfðu talið. Efnahagslegt fullveldi ríkissjóðs styrktist 
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ekki á nýjan leik, fyrr en með brotthvarfi AGS, þremur árum síðar, um haustið 2011. 

Segja má að annar áfangi í uppgjöri við hrunið hafi náðst nýlega þegar lán AGS voru 

endurgreidd, talsvert fyrir gjalddaga. Álitamál eru þó enn uppi um, hvort efnahagslegt 

fullveldi ríkisins hafi að fullu verið endurheimt, þar sem fjármagnshöft eru enn við lýði, 

en þar skiptir mestu máli að íslensku krónunni hefur ekki verið fleytt aftur eftir hrunið og 

margir efast um að hún muni nokkru sinni fljóta aftur á markaði án varúðarráðstafana. 

Fjármagnshöftin bitna þó ekki síður á almenningi og efnahagslegu frelsi borgaranna. 

14. Lítil ástæða er til að ætla að pólitíska hlið fullveldisins á alþjóðavísu hafi skaðast, enda 

Íslenska ríkið aðili að traustum og viðurkenndum alþjóðastofnunum og þátttakandi í 

margvíslegu ríkjasamstarfi. Fullveldið er framselt að hluta í gegnum alþjóðasamstarf, 

meðal annars í gegnum EES-samninginn, en afgerandi breytingar á þeirri stöðu hafa ekki 

orðið í kjölfar hrunsins. EES-samstarfið stendur því óhaggað, þrátt fyrir fjármagnshöft og 

drátt sem orðið hefur á innleiðingu EES-tilskipana á vettvangi Alþingis. Þó má ljóst vera 

að reynt hefur á pólitísk samskipti við nágrannaríkin í Evrópu, bæði í aðdraganda og 

eftirmálum hrunsins. Á vettvangi alþjóðasamfélagsins eru samskipti ríkja grundvölluð á 

hugmyndinni um fullveldið og því má segja að formlegt fullveldi Íslands sem slíkt, eins 

og það birtist í stjórnskipan landsins, hafi staðist átökin sem hrunið framkallaði á 

vettvangi stjórnmála og efnahagslífs. 

15. Ein helsta niðurstaða þessarar ritgerðar er þó sú, að fjármálavæðing samfélagsins á 

árunum fyrir hrun gerði það að verkum að fjármálaiðnaðurinn í heild sinni, sem og tengd 

þjónustustarfsemi, var orðinn svo sterkur og afgerandi aðili í samfélaginu, að segja má að 

fjármálaiðnaðurinn hafi verið orðinn fullvaldurinn á útrásartímanum og góðærisárunum. 

Helstu forkólfar fjármálafyrirtækja og stóru bankanna, voru allt að því æðri kjörnum 

fulltrúm og embættismönnum og æðri en borgarar og kjósendur; almenningur í landinu. 

Við slíkar aðstæður er ekki óeðlilegt að hrikti í stoðum lítils lýðræðissamfélags.  

6.1 Lokaorð  
Efnahagshrunið er einn stærsti viðburðurinn í samtímasögu Íslands. Orsakir og afleiðingar 

hrunsins verða viðfangsefni þjóðarinnar og stjórnmálanna, sem og fræðasamfélagsins, um 

langa framtíð. Á örskömmum tíma í aðdraganda hrunsins hafði smáríkið Ísland skyndilega 
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orðið atkvæðamikill leikandi á hinu stóra alþjóðlega sviði fjármála í gegngum ofvaxnar 

innlendar bankastofnanir. Fjármálakerfið hafði vaxið langt umfram það sem Seðlabankinn 

hefði nokkru sinni getað baktryggt (í allt að tífalda verga landsframleiðslu). Því má segja að 

ákveðinn ómöguleiki hafi verið til staðar í litla hagkerfinu. SÍ gat ekki verið lánveitandi til 

þrautavara, þegar lánalínur bankanna þornuðu upp í umróti alþjóðafjármálakreppunnar. Fallið 

kallaði efnahagslegar hamfarir yfir stolta smáþjóðina. Sjálfstæða þjóð, sem hafði glatað 

efnahagslegu fullveldi sínu og frelsi. Hún þurfti að segja sig til sveitar og leita á náðir AGS. 

Sú umdeilda neyðaraðstoð var eina framfærsluúrræði eyjaskeggjanna um allnokkra hríð. 

Íslensku útrásarbankarnir höfðu rænt þjóðarstoltinu og gripið sjálfstæðið með sér í fallinu.  

 Þetta gráa og kalda haust skalf íslenska stjórnkerfið, stjórnmálin löskuðust í heild sinni 

og helstu stofnanir samfélagsins glötuðu trausti. Samstaðan í þjóðfélaginu fór veg allrar 

veraldar og eftir sat sundurleitt samfélag í siðferðiskreppu. Landinn glímir enn við eftirköst 

hrunsins á mörgum sviðum mannlífsins og ákæruvald og dómskerfi fjalla um glæpsamlega 

hegðun innan fallinna banka. Þjóðin er ráðvillt og skortir festu, hún er óákveðin og ringluð. 

Fólkið er fast í súrrealisma líkt og únglíngurinn í skóginum úr Kvæðakveri Kiljans, svipt 

skáldalaununum fyrir kveðskapinn, lítillækkað og lemstrað. Það er hnípin þjóð í vanda sem 

byggir eyjuna bláu sjö árum eftir hrunið mikla. 

 Íslendingar hafa þó löngum verið harðir í horn að taka og kalla ekki allt ömmu sína. 

Þeir voru fyrstir til að falla og þeir voru fyrstir á fætur á nýjan leik eftir þær efnahagslegu 

hamfarir sem hafa herjað á heimsbyggðina á undanförum árum. Litla Ísland mun því rísa á ný 

og flagga fullveldinu við nyrsta haf. Hvort þjóðinni takist að endurheimta fullt og óskorað 

efnahagslegt sjálfstæði í kjölfar hamfara hrunsins og brjótast undan höftum, mun vonandi 

koma í ljós á næstu misserum. Jafnframt verður áhugavert að upplifa pólitíska stöðu 

fullveldisins á 100 ára afmæli sambandslaganna, þann 1. desember 2018, þegar 10 ár verða 

liðin frá hruninu. Þá kemur í ljós hvort fullveldistilrauninni sem hófst frostaveturinn mikla 

árið 1918, í skugga spænsku veikinnar, verði haldið áfram, eður ei. 
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8. VIÐAUKI 

Í viðauka ritgerðarinnar eru tveir kaflar sem gefa innsýn í afmarkaðaða þætti er tengjast 

viðfangsefninu og varpa ljósi á tilteknar kringumstæður í aðdraganda hrunsins. Í viðauka 8.1 

er fjallað um beiðni Kaupþings um að fá að gera ársreikninga í evrum. Í viðauka 8.2 er fjallað 

um hugmyndina um þjóðstjórn sem var á sveimi í miðju hruninu, einskonar neyðarstjórn með 

þátttöku allra stjórnmálaflokka og jafnvel utanaðkomandi aðila. 

8.1 Hefði uppgjör í evrum breytt stöðunni? 
Í þessum viðauka er fjallað um hvort ein helsta ástæðan fyrir því hversu algjört fall bankanna 

varð, kunni að vera sú, að stóru bönkunum þremur (a.m.k. Kaupþingi, hinir tveir hefðu að 

öllum líkindum fylgt í kjölfarið), var meinað að gera upp í evrum. Þegar í ljós kom að 

bankakerfið var ofvaxið þjóðarbúinu – efnahagsreikningur bankanna allt að tíföld verg 

landsframleiðsla – var ekki gripið til markvissra aðgerða til að minnka umfang starfseminnar 

innanlands. Engin stefna var um slíkt, fyrr en allt var orðið um seinan. Hugsanlega er þar 

komin ein helsta breytan um hvernig staðan var eftir hrunið, því með heimildinni hefðu þessi 

ofvöxnu fyrirtæki á íslenskan mælikvarða, „flutt sig“ úr krónuhagkerfinu yfir í það evrópska. 

Seðlabanki Evrópu hefði orðið bakhjarl bankanna og evrópsk löggjöf gilt um uppgjör þeirra. 

Innstæðutryggingasjóðir hvers ríkis hefðu orðið ábyrgðaraðilar innstæðna, ekki hinn vanbúni 

íslenski sjóður. Líklegt má telja að staðan hefði þannig orðið allt önnur ef stóru bankarnir þrír 

hefðu ekki lengur verið hluti af viðkvæmu krónuhagkerfinu í byrjun október 2008. 

 Staða Kaupþings var sérstaklega viðkvæm hvað þetta varðar, einkum eftir að tilkynnt 

var um yfirtöku á hollenska bankanum NIBC. Efnahagsreikningur Kaupþings hefði þá orðið 

sexföld landsframleiðsla og hefðu áformin gengið eftir var ljóst að geta SÍ sem lánveitanda til 

þrautavara, var verulega ábótavant. Ríkið hefði því tæplega getað komið bankanum til 

bjargar. Lánalínur voru jafnframt að þurrkast upp, skuldatryggingaálagið hækkaði vegna 

aukinnar kerfisáhættu og NIBC hafði fjárfest í undirmálslánum sem Kaupþing sat að hluta til 

uppi með (RNA, 2010b, bls. 74-75). Ársreikningaskrá setti Kaupþingi ströng skilyrði fyrir 

heimildinni til að gera upp í evrum og SÍ gaf neikvæða umsögn. Kaupþing taldi sig ekki geta 

orðið við skilmálunum og kærði niðurstöðuna til fjármálaráðherra. Í umræðum á Alþingi um 

heimildir fyrirtækja til að gera upp í evrum, í janúar 2008, spurði Valgerður Sverrisdóttir, þáv. 
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þingmaður Framsóknar, Árna M. Mathiesen, þáv. fjármálaráðherra, hvort hann ætlaði að taka 

þá áhættu að missa stórfyrirtækin úr landi, ef beiðni Kaupþings yrði hafnað. Hún hafi 

jafnframt velt því fyrir sér hvort Davíð Oddsson, þáv. formaður bankastjórnar SÍ, gæti gefið 

hlutlæga umsögn um mál sem varðaði Kaupþing, í ljósi forsögunnar. Valgerður sagði:  

Það er mikill órói á íslenskum fjármálamarkaði, óstöðugleiki í skráningu íslensku krónunnar 

og hún er of hátt skráð að flestra mati. Þetta hefur verið áhyggjuefni lengi. Langt er síðan að 

ljóst var að fyrirtæki mundu sækjast eftir því að gera starfsemi sína upp í öðrum gjaldmiðli, 

fyrst og fremst í evru. Það þarf ekki að hafa mörg orð um mikilvægi þess fyrir íslenskt 

efnahagslíf og atvinnulíf, að t.d. fjármálafyrirtæki, bankarnir, hafi áfram höfuðstöðvar sínar 

hér á landi. Það hlýtur öllum að vera ljóst (Valgerður Sverrisdóttir, 2008).  

Árni sagðist ekki geta svarað fyrirspurninni þar sem málið væri væntanlegt á hans borð og 

svarið gæti leitt til þess að hann yrði vanhæfur til að taka afstöðu til kærunnar. Ljóst væri að 

um slík mál giltu sérstök lög og í þeim væri gert ráð fyrir að fyrirtæki gætu gert upp í evrum 

að ákveðnum skilyrðum uppfylltum (Árni M. Mathiesen, 2008). Árni hafði þó áður tjáð sig 

um málið, í lok ársins 2007, um það leyti sem Kaupþing lagði inn umsóknina. Árni sagðist þá 

ekki sjá neitt athugavert né neikvætt við ákvörðun Kaupþings, enda væri ákvörðunin í 

samræmi við lög. Árni taldi jafnframt líklegt að fleiri fyrirtæki myndu fylgja í kjölfarið og 

gera evruna að starfrækslumiðli (Guðrún Hálfdánardóttir, 2007). 

 Davíð Oddsson tjáði sig um beiðni Kauþings á blaðamannafundi SÍ í febrúar 2008. 

Hann sagði að SÍ teldi að það kynni að hafa neikvæð áhrif á peningamálastefnuna ef stóru 

fjármálafyrirtækin færu að gera upp í evrum. Hann taldi að Ársreikningaskrá hefði gert rétt, í 

raun aðeins farið að lögum, enda Kaupþing ekki uppfyllt skilyrði laganna. Forsenda þess að 

heimila uppgjör í evrum, hefði verið að yfirtaka á NIBC gengi eftir fyrir áramótin, en af því 

varð ekki. Fráleitt væri að saka Seðlabankann um eitthvað óeðlilegt (Vísir, 2008). Tryggvi Þór 

Herbertsson, þáverandi forstjóri Askar Capital og fyrrum forstöðumaður Hagfræðistofnunar 

HÍ, taldi að ef Kaupþing fengi að gera upp í evrum, yrði peningamálastefna SÍ gagnslaus. 

Stýrivextir myndu aðeins virka gagnvart almenningi. Tryggvi taldi hagsmuni fjármálageirans 

vera þá að taka ætti upp evru og að Ísland ætti að ganga í ESB. Askar Capital væru að 

hugleiða að gera upp í evrum. Straumur hefði þegar fengið heimildina (Vísir, 2007).  
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 Kaupþing dró umsóknina til baka, þegar í ljós kom að stjórnvöld voru ekki fylgjandi 

því að fyrirtækið gerði upp í evrum. Forsvarsmenn Kaupþings ætluðu þó að sækja um aftur 

haustið 2008, en af því varð ekki vegna hrunsins. Ársreikningaskrá hefði þar með þurft að 

meta rekstur Kaupþings á nýjan leik, þar sem kaupin á NIBC gengu ekki eftir (Halldóra 

Þórsdóttir, 2008). Í þessu máli var hættan talin sú að missa stóru fyrirtækin úr landi. Slíkt var 

talið neikvætt fyrir hagkerfið, þar sem skattgreiðslur frá bönkunum höfðu vaxið gríðarlega og 

fáir voru tilbúnir til að tala fyrir því að þeir færu úr landi. Þetta var því viðkvæmt umræðuefni 

á árinu 2007 og fyrri hluta 2008. Árni Páll Árnason, þáverandi þingmaður Samfylkingarinnar, 

sagði þegar ljóst var að beiðninni hafði verið hafnað, að það gæti ekki gengið að Kaupþing 

bæri fórnarkostnað af óskilvirkri peningamálastefnu. Árni Páll sagði, að ef rétt væri að 

peningamálastefnunni væri ógnað með uppgjöri Kaupþings í evrum, stæði stefnan nú þegar „á 

slíkum brauðfótum að hún væri ekki á vetur setjandi.“ Bókstafstúlkun Seðlabankans væri 

skaðleg og með henni væri steinn lagður í götu fyrirtækisins. Árni Páll lýsti jafnframt 

áhyggjum af því að ekki mætti hrekja fyrirtækið úr landi (Eyjan, 2008). Töluverð pressa var 

þó innan bankans að flytja höfuðstöðvarnar úr landi. Á aðalfundi Kaupþings í nóvember 

2008, sagði Lýður Guðmundsson, þáverandi stjórnarformaður Exista, eins stærsta hluthafa 

bankans, að stærstu mistök Kaupþings hefðu verið að flytja ekki úr landi um leið og beiðninni 

var hafnað. Hreiðar Már Sigurðsson, þáverandi forstjóri Kaupþings, sagði að bankinn hafi 

ekki viljað fara í slíkt „stríð við stjórnvöld“ og þess vegna hefði hann dregið umsóknina og 

kæruna til baka. Hann vildi ekki staðfesta að ráðherra hefði þrýst á sig. Morgunblaðið hafði 

þó upplýsingar um slíkan þrýsting (Þorbjörn Þórðarson, 2008). 

 Viðskiptaráð ályktaði í mars 2008 að uppgjör í erlendum gjaldmiðlum væri eðlilegur 

fylgifiskur hnattvæðingar og hvatti til þess að heimildir yrðu veittar og afskiptum stjórnvalda 

lyki. Af einhverjum ástæðum lytu sum fjármálafyrirtæki ekki sömu lögmálum og önnur, sem 

þegar hefðu fengið heimildina. Ísland væri nú „þátttakandi á markaði sem væri margfalt stærri 

en hagkerfið í heild.“ Til að styrkja stöðu íslenskra fyrirtækja og gera þau að fýsilegri valkosti 

fyrir erlenda fjárfesta væri mikilvægt að fyrirtækjum yrði gert kleift að gera upp í erlendum 

gjaldmiðli – án afskipta hins opinbera. Viðskiptaráð taldi einnig að réttaróvissa væri uppi um 

hvort fyrirtækjum bæri skylda til að sækja um heimild frá Ársreikningaskrá. Óvissan væri 

bagaleg og hefði neikvæð áhrif á samkeppnishæfni fyrirtækja og trúverðugleika markaðarins. 

Viðskiptaráð lagði til að lögum yrði breytt, þannig að fyrirtæki gætu tekið slíkar ákvarðanir án 
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þess að þurfa heimildina (Viðskiptaráð, 2008). Á svipuðum tíma stóðu Samtök atvinnulífsins 

(SA) fyrir opnum fundi um gjaldmiðilsmálin. Í umfjöllun um fundinn sem bar yfirskriftina 

Tími krónunnar liðinn, kemur eftirfarandi fram:  

Það er hagstætt fyrir Íslendinga að taka upp evru og hægt er að gera slíkt án aðildar að ESB. 

Sjálfstæðum gjaldmiðli í jafn litlu landi og Íslandi fylgir umtalsverður fórnarkostnaður og 

ávinningur sjálfstæðrar peningastefnu er mun minni en kostnaðurinn sem henni fylgir. 

Upptaka evru er eðlilegt framhald af alþjóðavæðingu landsins og yki milliríkjaviðskipti, 

samkeppni og stöðugleika. Peningalegt sjálfstæði þjóðarinnar með íslensku krónuna er 

hinsvegar skynvilla þar sem sveiflur koma að mestu að utan (SA, 2008).  

Í skýrslu FME frá árinu 2007, Reikningsskil í erlendri mynt – Umfjöllun og hugsanleg áhrif, 

kemur fram, að vegna vaxandi hnattvæðingar hafi fjármálafyrirtæki í auknum mæli óskað 

eftir því að fá að færa bókhald og ársreikninga í erlendum gjaldmiðli. Íslensk fyrirtæki starfi 

enda í vaxandi mæli á alþjóðamarkaði (FME, 2007). Þrátt fyrir þennan fjölþætta þrýsting var 

SÍ ávallt á móti uppgjöri í evrum. Í niðurstöðum skýrslu FME segir:  

Álitamál er hvort viðskiptabankarnir uppfylli skilyrði ársreikningalaga um uppgjörsmynt með 

hliðsjón af umfangi erlendrar starfsemi þeirra. Fjármálaeftirlitið tekur ekki afstöðu til þess 

hvort svo sé, enda er slíkt mat falið öðrum stjórnvöldum. Hinsvegar er vægi erlendrar 

starfsemi og erlendra liða í efnahag bankanna með þeim hætti að sveiflur á gengi íslensku 

krónunnar og uppgjörsmynt hefur áhrif á eiginfjárstöðu og arðsemi eigin fjár (FME, 2007).  

Jónas H. Haralz, prófessor í hagfræði og fyrrum bankastjóri hjá Alþjóðabankanum, kallaði 

samninginn um EES eitraðan kokteil í grein í Fréttablaðinu á Þorláksmessu 2008, spurður um 

stöðuna í kjölfar hrunsins. Jónas sagði:  

Við fáum frelsið og möguleikana til að setja upp fyrirtæki á öllu svæðinu, en við höfum ekki 

umgjörðina, höfum ekki aðhaldið, ekki fasta og örugga mynt og ekki sterkan og öflugan 

seðlabanka á bak við okkur. Þess vegna var þetta í reynd mikið óheillaspor fyrir okkur, 

nokkurs konar eitraður kokteill, þegar horft er til baka, sem hefði mátt komast hjá með því að 

taka strax skrefið til fulls og ganga inn í Evrópusambandið. [...] Þess vegna er æskilegt að sem 

allra fyrst sé hægt að taka upp aðildarviðræður. Það er eina lausnin sem getur dugað til 

langframa og er skynsamleg (Jónas H. Haralz, 2008).  
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8.2 Hefði þjóðstjórn breytt stöðunni? 
Í þessum viðauka er fjallað um hugmynd sem var á sveimi í miðju hruninu, um að stjórnvöld 

skipuðu þjóðstjórn eða utanþingsstjórn í stað sitjandi ríkisstjórnar. Stjórnin yrði neyðarstjórn 

með þátttöku allra stjórnmálaflokka og jafnvel utanaðkomandi aðila. Hugsanlega var þar 

ónýttur farvegur sátta, sem hefði getað haft afgerandi áhrif á atburðina sem á eftir komu. 

 Í byrjun fyrri hrunsvikunnar setti Steingrímur J. Sigfússon, þáverandi formaður VG, 

fram hugmyndina um þjóðstjórn. Víkan hófst með því að SÍ tilkynnti um kaup á 75% hlut í 

Glitni mánudaginn 29. september og lauk mánudagskvöldið 6. október, þegar neyðarlögin 

voru samþykkt á Alþingi. Þessa viku var töluvert rætt um möguleikann á að mynduð yrði 

þjóðstjórn, með aðkomu allra flokka. Slík stjórn myndi sitja tímabundið, í þrjá til sex mánuði, 

á meðan verstu hamfarirnar dundu á samfélaginu, enda væri þörf fyrir sem víðtækasta 

samstöðu. Nokkuð virðist á reiki hver hafi fyrst nefnt hugmyndina eða hvenær hún var fyrst 

sett fram formlega. Þó virðist sem margir hafi viljað eigna sér heiðurinn af hugmyndinni 

eftirá, enda hugsanlegt að þjóðstjórn hefði verið góður kostur í stöðunni, þegar litið er í 

baksýnisspegilinn (RNA, 2010d, bls. 68-69). Jafnframt var á floti hugmynd um minni hóp, 

einskonar neyðarverkstjórn fulltrúa þriggja stofnana; FME, Fjármálaráðuneytis og SÍ. Einnig 

er á reiki hvenær tillaga forsætisráðherra um minni neyðarstjórnina hafi verið tekin fyrir á 

ríkisstjórnarfundi, en líklegast er að það hafi verið síðdegis laugardaginn 4. október, þrátt fyrir 

misvísandi upplýsingar um tímasetningu þess fundar (RNA, 2010d, bls. 98-100). Steingrímur 

segir frá hugmyndinni um þjóðstjórn í bók Björns Þórs Sigurbjörnssonar (2013), blaðamanns, 

Steingrímur J – Frá Hruni og heim. Steingrímur segist hafa stungið uppá því við Geir H. 

Haarde á næturfundi í Stjórnarráðinu aðfaranótt 30. september, að mynduð yrði þjóðstjórn. 

Sameina þyrfti alla í vörn gegn þeim skelfilegu aðstæðum sem framundan væru. Steingrímur 

segist ekki hafa áttað sig á því þarna – hann hafi fyrst og síðast verið að hugsa um hag Íslands 

– en þjóðstjórn hefði líklega eyðilagt möguleikann á hinum mikla sigri vinstriflokkanna í 

kosningunum vorið 2009. Þessa nótt hafi þó ekkert annað komist að í huga Steingríms en 

hagur Íslands. Steingrímur segist hafa skynjað að Geir hefði áhyggjur af Davíð Oddssyni og 

viðhorfi stjórnenda í Seðlabankanum. Hann lýsir því að Davíð hafi verið í miklum ham þegar 

þeir svo hittust. Steingrímur segir:  
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Það var nánast tryllingslegur blær á því hvernig hann dró málin upp. Kannski það hafi skýrt 

ástandið á honum að einhverju leyti að þeir seðlabankamenn vissu í raun ekki sitt rjúkandi ráð. 

Ævintýralegar aðgerðir þeirra næstu daga og vikur báru það með sér, samanber tilraunir til að 

festa gengið, farsinn í kringum Rússalánið og fleira (Björn Þór Sigurbjörnsson, 2013).   

Vonir Steingríms urðu að engu morguninn eftir, þegar Davíð mætti á ríkisstjórnarfund og 

lagði fram sambærilega hugmynd, sem þar með var dauð: „Samfylkingin hafi ekki getað 

hugsað sér eitthvað sem Davíð Oddsson hafði spilað út“ (Björn Þór Sigurbjörnsson, 2013). Á 

þessu má ljóst vera að vantraustið á milli ráðherra og háttsettra embættismanna var almennt 

líkt og tveir hagfræðiprófessorar, sem buðu fram aðstoð sína, fengu að upplifa í návígi; 

 Friðrik Már Baldursson, prófessor í hagfræði, sendi forsætisráðherra tölvupóst og bauð 

fram aðstoð, af fyrra bragði, með orðunum: „Það er orðið spurning um líf eða dauða íslensks 

efnahagslífs að skilja á milli alþjóðlegrar og innlendrar starfsemi bankanna og koma 

höfuðstöðvum þeirra úr landi.“ Geir þáði aðstoð Friðriks og var hann þar með skipaður til 

verka næstu vikurnar til að vinna að neyðaráætlun fyrir bankakerfið (RNA, 2010d, bls. 87). 

Friðrik sagði í viðtölum við RNA, að þegar hann var kallaður á fund í Forsætisráðuneytinu í 

hádeginu 4. október, var ljóst að seðlabankastjóri og forsætisráðherra gengu síður en svo í 

takt. Ekki væri hægt að eiga við SÍ að mati efnahagsráðgjafa forsætisráðherra, Tryggva Þórs 

Herbertssonar, vegna þess að Davíð væri með „þá einu lausn í huga að láta þetta allt saman 

fara í þrot.“ Jón Þór Sturluson, þáverandi aðstoðarmaður viðskiptaráðherra, lýsti stöðunni í 

skýrslutöku hjá RNA þannig að „djúpstæð tortryggni ríkti á milli SÍ og stórs hluta 

ríkisstjórnarinnar og að menn væru ekki trúaðir á þær aðgerðir sem seðlabankastjórinn hafi 

hrint af stað fyrr í vikunni“ (RNA, 2010d, bls. 89). 

 Jón Steinsson, prófessor í hagfræði, sendi forsætisráðherra, einnig af fyrra bragði, boð 

um aðstoð með tölvupósti, þá staddur í New York við kennslu. Hann tók jafnframt stærra 

skref, flaug til landsins og var kominn á fund með Geir daginn eftir. Jón segir að Geir hafi 

virst vera á barmi taugaáfalls. Geir hafi sagt, að hætta væri á að einn eða fleiri af bönkunum 

yrðu „settir í þrot“ fyrir lokun markaða. Jón hafi einnig hitt fyrrum vinnufélaga sína í SÍ, þar 

sem ástandið var þannig, að yfirstjórn bankans hafi hætt samskiptum við hagfræðisviðið og 

ekki hlustað á neinar tillögur þaðan. Jón sagði að starfsmenn bankans hefðu sagt að Davíð 

hafi kallað Geir „idjót.“ Ljóst væri að afstaða seðlabankastjóra væri sú, að bankarnir ættu allir 

að fara á hausinn. Afstaða forsætisráðherra hafi verið önnur á þessu stigi. Forsætisráðuneytið 
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hafi því þurft að útfæra og framkvæma sitt eigið plan og var Jón fenginn til þess að taka þátt í 

undirbúningi þess, ásamt Friðriki Má og fleirum. Þegar þeir tveir hafi hist í Stjórnarráðinu 

daginn eftir, hafi sérstaklega verið hnykkt á því að SÍ ætti ekki að vita af því sem þeir væru að 

gera í Forsætisráðuneytinu (RNA, 2010d, bls. 87-89). 

 Að morgni 30. september mætti Davíð á ríkisstjórnarfund í Stjórnarráðinu, eftir að 

hafa óskað eftir því við forsætisráðherra (RNA, 2010d, bls. 68-69). Davíð sagði frá fundinum 

í viðtali í Kastljósi í febrúar 2009 og sagðist hafa sagt við ráðherrana: „Ég tel að allt íslenska 

bankakerfið verði komið á höfuðið innan tveggja til þriggja vikna.“ Viðbrögðin hafi verið á 

þá leið, að hann hafi verið beðinn um að dramatísera ekki hlutina. Davíð segist hafa talið að 

ekki væri hægt að dramatísera fréttir af slíkum efnahagslegum hamförum, þar sem staðan væri 

í reynd verulega dramatísk. Davíð sagðist jafnframt telja, að ef einhvern tíma hefði verið 

forsenda fyrir þjóðstjórn, þá væri þau skilyrði að skapast (Davíð Oddsson, 2009). Í 

skýrslutöku hjá RNA segir Davíð að tveir ráðherranna hafi reiðst þessum hugleiðingum, þau 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, þáv. menntamálaráðherra og Össur Skarphéðinsson, þáv. 

iðnaðarráðhera. Að þeirra mati hefði hann ekkert leyfi til að gefa fyrirmæli um myndun 

þjóðstjórnar (RNA, 2010d, bls. 68-69). Geir taldi of mikið gert úr þessum hugmyndum og 

þótti sem ráðherrarnir tækju erindi Davíðs óstinnt upp, að ósekju. Þeir hafi litið á hugleiðingar 

Davíðs sem yfirlýsingu um alvarlegt vantraust á ríkisstjórnina. Geir hafi þvert á móti litið á 

þjóðstjórnarhugmyndina sem almenna athugasemd um að nú þyrftu allir að standa saman í því 

sem framundan væri. Samfylkingin hafi „stokkið upp á afturfæturna og sett út neglurnar 

gagnvart þessari hugmynd vegna þess að þeir töldu að hún væri komin frá honum [Davíð].“ 

Svo mikil hafi andúðin verið á Davíð og því sem frá honum kom (RNA, 2010d, bls. 69). 

 Össur Skarphéðinsson upplifði hugleiðingar Davíðs sem tilraun til valdaráns og að 

Davíð hafi verið í losti. Össur sagði að Davíð hafi verið „ofsalega reyttur og tættur og hafi 

dóserað.“ Össur viðurkenndi síðar að hann hefði verið haldinn mikilli tortryggni í garð 

Davíðs, meðal annars vegna þess að Guðni Ágústsson, þáv. þingmaður Framsóknarflokksins, 

hafi nefnt hugmyndina um þjóðstjórn í útvarpsviðtali daginn áður. Össur hafi grunað Guðna 

og Davíð um plott (RNA, 2010d, bls. 70). Björgvin G. Sigurðsson, þáv. viðskiptaráðherra, 

upplifði innkomu Davíðs með sama hætti og sagði við skýrslutöku hjá RNA:  

Og svo allt í einu stormar Davíð inn á fundinn, í miklu uppnámi og bara alveg leit mjög illa út 

og var greinilega mikið niðri fyrir og þá segir hann, að hann óttist það, að íslenska 
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fjármálakerfið sé bara allt að fara og það verði bara núna á eftir að setja niður vinnu um að 

hirða alla bankana af öllum eigendum, bara strax, íslensku starfsemina og skera á 

útrásarvíkingana, sem hafa skuldsett þjóðina svo landráðum líkist (RNA, 2010d, bls. 70).  

Árni M. Mathiesen, þáv. fjármálaráðherra, taldi fundinn skelfilegan og að umræðan um 

þjóðstjórn hafi virkað sem olía á eldinn. Hugmyndin hafi leitt til vantrausts á milli 

Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks. Afleiðingarnar hafi orðið þær að frumkvæði í vinnu 

stjórnvalda hafi færst frá SÍ yfir til FME (RNA, 2010d, bls. 70). Í fundargerð frá fundi 

ríkisstjórnarinnar er neyðarteyminu lýst: „Ákveðið að ráðuneytisstjórar Forsætisráðuneytisins, 

Fjármálaráðuneytisins og Viðskiptaráðuneytisins verði í neyðarteymi Seðlabanka“ (RNA, 

2010d, bls. 68). Björgvin gerði ráðstafanir eftir fundinn, því hann upplifði gríðarlega 

valdabaráttu á milli stofnana. SÍ væri að taka til sín alla stjórn á viðbrögðum. Hálfgerð 

valdaránstilraun af hálfu SÍ virtist vera í gangi. RNA réð það af tölvupóstsamskiptum, sem 

nefndin hafði aðgang að, að eftir þennan fund hafi sú afstaða þróast að Davíð ætti að víkja úr 

starfi seðlabankastjóra. Þorgerður Katrín hafi meðal annarra sent Geir tölvupóst, þar sem hún 

sagði að ekki væri forsvaranlegt að embættismaður skundaði á ríkisstjórnarfund, legði til að 

ríkisstjórnin færi frá og þjóðstjórn tæki við. Þorgerður bætti við: "Slíkur maður þarf að víkja“ 

(RNA, 2010d, bls. 71).  

 Geir sagði í skýrslutöku RNA, að eftir „hringlið með þjóðstjórnina,“ hafi ríkisstjórnin, 

þar með talið Samfylkingarráðherrarnir, þó samþykkt þriggja manna neyðarstjórn, einskonar 

yfirstjórn aðgerða. Þetta var í reynd önnur hugmynd en sú sem Steingrímur, Davíð og Guðni 

höfðu áður nefnt. Ekki hafi þó heldur verið auðsótt að ná sátt um skipan þessa hóps, ekki hvað 

síst vegna persónulegrar óvildar Samfylkingarmanna í garð Davíðs. Tillaga Geirs var að 

teymið yrði skipað Jóni Sigurðssyni, formanni FME, Baldri Guðlaugssyni, ráðuneytisstjóra 

Fjármálaráðuneytisins og Davíð Oddssyni, formanni bankastjórnar SÍ. Össur hafi samþykkt 

hópinn að því gefnu að Jón yrði formaður. Davíð hafi hinsvegar ekki sætt sig við annað en að 

vera formaður sjálfur. Geir hafi því hætt við skipan hópsins og haldið verkstjórninni hjá 

ráðherrunum. Björgvin segir að þegar Össur hafi sagt Geir frá þeirri afstöðu ráðherra 

Samfylkingarinnar að ekki kæmi til greina að Davíð yrði formaður hópsins, hafi Geir brugðið 

mjög. Geir hafi beðið Össur um að „gera sér þetta ekki.“ Litlu hafi munað að stjórnin springi 

á þessu eina atriði, svo einörð var afstaða Samfylkingarráðherranna (RNA, 2010d, bls. 98-

100). Össur ræddi afstöðu sína við RNA:  
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...Geir kom og talaði við mig og var mjög stressaður. Ég sagði að það kæmi ekki til greina, 

hann gæti beðið okkur um að ganga héðan út og rekið okkur úr ríkisstjórninni. [...] Ég hefði 

lýst því yfir í ríkisstjórninni að þessi maður [Davíð] væri ekki hæfur og hann myndi ekki 

geta byggt það samstarf við ríkisstjórn eins og hefur komið fram, hann væri í reynd að leggja 

til að hún legði niður störf og önnur stjórn tæki við. Þetta þýddi það að það ætti auðvitað að 

vera fullkominn trúnaðarbrestur á milli hans [Geirs] líka og Davíðs. [...] Og frá því er 

skemmst að segja að hann nánast skalf og nötraði. Hann sagði: „Þú getur ekki gert mér þetta. 

Ég get ekki farið þarna upp og sagt þetta við Davíð.“ „Það er það sem þú verður að gera,“ 

sagði ég. Þetta var töluvert langt fundarhlé og svo fór hann upp og skömmu síðar heyrðum 

við þung skref eftir ganginum, og Davíð gekk út og kom ekki aftur (RNA, 2010d, bls. 100). 

Líklega má segja með nokkurri vissu að þarna hafi ágætt tækifæri runnið stjórnvöldum úr 

greipum og persónuleg óvild haft þau áhrif að ekkert varð úr hugmyndinni um þjóðstjórn. 

Hinsvegar má einnig segja með nokkurri vissu að hefði Davíð setið í slíkri stjórn, sem 

formaður eða ekki, og miðað við þá atburði sem síðar urðu – mótmæli, óeirðir og síðar 

Búsáhaldabylting – hefði seta Davíðs í slíkri neyðarstjórn jafnvel getað virkað sem meiri olía 

á eldinn. Það eru því a.m.k. tvær hliðar á þjóðstjórnarpeningnum. Sú þriðja er, að hefði 

þjóðstjórn verið mynduð, er alls óvíst hvernig þingkosningarnar vorið 2009 hefðu farið, líkt 

og Steingrímur J veltir upp í endurminningum sínum. En hvort meiri eða minni sátt og meira 

eða minna traust hefði skapast í samfélaginu hefði þjóðstjórn verið mynduð, er ekki gott að 

segja. Hugsanlega var þar um glatað tækifæri að ræða sem skrifa má á menningu íslenskra 

stjórnmála, flokkadrætti og áherslur á persónur fremur en málefni. 

 Siðfræðiteymi RNA gefur stjórnmálamenningunni ekki háa einkunn og segir hana 

hafa helst einkennst af „átökum og kappræðu þar sem sanngildi staðhæfinga er lítilvægt í stað 

rökræðu og sjálfstæðis löggjafans gagnvart framkvæmdarvaldinu.“ Það hafi ekki aðeins verið 

eftirlitsstofnanir sem hafi brugðist hlutverki sínu heldur einnig Alþingi, sú stofnun sem framar 

öðrum á að gæta almannahagsmuna á Íslandi. Í raun hafi allir innviðir lýðræðissamfélagsins á 

Íslandi reynst veikburða í aðdraganda hrunsins (RNA, 2010c, 242-243). 
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