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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er reynt að varpa ljósi á hvernig fjármögnun íslensku 

viðskiptabankanna, Landsbankans, Glitnis/Íslandsbanka, Kaupþings/Arion banka, 

breyttist eftir einkavæðingu þeirra og fram að fjármálakrísunni 2008. Einnig er reynt að 

sýna fram á hvernig fjármögnun bankanna breyttist eftir bankahrunið og hvernig 

fjármögnunin lítur út í dag. Farið verður yfir hvaða áhrif einkavæðing bankanna hafði, þá 

samruna sem áttu sér stað í kjölfar einkavæðingarinnar og hvaða áhrif bætt lánshæfismat 

hafði á stöðu og vöxt íslensku bankanna. Farið er yfir skuldabréfaútgáfu bankanna á 

árunum fyrir hrun og þann vöxt sem átti sér stað hjá þeim með aukinni lántöku og 

yfirtökum á erlendum félögum. Greindir eru ársreikningar og ársskýrslur bankanna og 

farið yfir breytingar á innlánum og lántöku þegar bankarnir fengu aukinn aðgang að 

alþjóðlegum skuldabréfamörkuðum. Bankahrunið á Íslandi hafði mikil áhrif á viðskiptalífið 

og almenning í landinu og í kjölfarið var lögum breytt og allt regluverk  í kringum starfsemi 

bankanna hert verulega til að koma í veg fyrir að slíkt gæti endurtekið sig. Farið er yfir 

tölur frá 2009, 2011, 2013 og 2015 til þess að fá heildarmynd yfir breytta fjármögnun 

bankanna í kjölfar hrunsins. 

Tilgangur ritgerðarinnar er að sjá hvort sýnilegur munur sé á fjármögnun íslensku 

bankanna fyrir og eftir hrun. Niðurstöðurnar benda til mikilla breytinga á fjármögnun 

þeirra. Skipting gömlu íslensku bankanna í tvennt þ.e. innlendan og erlendan hluta á 

grundvelli ákvæða neyðarlaganna leiddi til þess að fjármögnun þeirra  gjörbreyttist í 

kjölfarið. Sem dæmi má nefna voru innlán bankanna að meðaltali 40% af fjármögnun 

þeirra á árinu 2007 en á árinu 2015 voru innlán 70% af fjármögnun þeirra að meðaltali.  

Ástæðum þess að fjármögnunin hefur breyst með þessum hætti er reynt að svara hér á 

eftir. 
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1  Inngangur 

Bankar eru fjármálastofnanir sem taka á móti fjármunum frá almenningi, fyrirtækjum 

og stofnunum í formi innlána og lána út fjármagn til þeirra sem þurfa í formi útlána. 

Bankar greiða vexti á innlánin sem þeir taka á móti og þannig ávaxta sparfjáreigendur 

spariféfé sitt í bönkum. Bankar leggja hins vegar hærri vexti á útlán til lántakenda og 

hagnast á vaxtamismuninum. Þetta er grunnhugmyndin í starfsemi banka og 

meginuppistaða hagnaðar þeirra. Nú á dögum eru hins vegar ótal fleiri leiðir sem bankar 

geta farið til þess að eiga viðskipti og hagnast í viðskiptum.  

Á árunum fyrir fjármálahrunið 2008 höfðu íslenskir bankar gjörbreytt starfsaðferðum 

sínum miðað við hvernig starfsemi þeirra hafði verið á árum áður þegar bankarnir voru 

að mestu í eigu opinberra aðila. Ein stærsta breytingin var sú að lántaka bankanna, eða 

skuldabréfaútgáfa, hafði aukist mikið frá því sem áður var og áhættusækni og stöðutaka 

þeirra í ýmsum fjármálagerningum hafði jafnframt margfaldast.  

Íslensku bankarnir, sem undanfarna áratugi höfðu einskorðað sig að mestu við útlán til 

innlendra aðila, fóru eftir einkavæðingu bankanna að lána erlendum aðilum háar 

fjárhæðir og tóku einnig að lána innlendum aðilum í erlendri mynt. Jafnframt fór að bera 

á því að með aukningu erlendra útlána bankanna fylgdi meiri áhætta í eignasöfnun 

bankanna, tryggingar voru lakari en áður tíðkaðist og þeir urðu sífellt áhættusæknari 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010a). Þegar lausafjárkreppa skall á í Bandaríkjunum, 

sérstaklega eftir fall Lehman Brothers bankans og erlendir bankar neituðu að láta af hendi 

fjármagn í formi lána, myndaðist mikill skortur á lausafé. Íslensku bankarnir gripu m.a. til 

þeirra ráða að bjóða hávaxtainnlánsreikninga erlendis, sérstaklega í Bretlandi og Hollandi 

(Icesave ) til að safna til sín lausafé en slíkt reyndist hins vegar ekki nóg þegar 

lánsfjárkreppan dýpkaði enn frekar. Í október 2008 var svo komið að bankarnir sáu sitt 

óvænna og leituðu til Seðlabankans eftir neyðarlánum en slíkt reyndist ekki mögulegt og 

voru bankarnir þá, einn af öðrum, teknir yfir af Fjármálaeftirlitinu. Þetta var hið íslenska 

bankahrun. 

Á árunum eftir bankahrunið átti Ísland erfitt uppdráttar og var í gjörgæslu hjá 

Alþjóðagjaldeyrissjóðnum (AGS) sem hafði veitt íslenska ríkinu neyðarlán til að endurreisa 
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íslenska bankakerfið og fá hjól atvinnulífsins aftur til að snúast. Hagvöxtur var því mjög 

lítill um nokkurt skeið. Árið 2012 fór hann hins vegar vaxandi og alveg til dagsins í dag 

hefur hann aukist ár frá ári og er Ísland aftur orðið efnahagslega sjálfbært og hefur greitt 

til baka neyðarlánið til AGS. Í ljósi alls þessa er vert að skoða hvort stærstu 

fjármálastofnanir landsins, bankarnir, séu að fjármagna sig með svipuðum hætti og þeir 

gerðu fyrir hrun eða hvort einhverjar breytingar hafi átt sér stað og lærdómar verið 

dregnir af bankahruninu. Er sýnilegur munur á fjármögnun bankanna nú og fyrir hrun? 
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2 Einkavæðing bankanna 

Árið 2002 seldi íslenska ríkið síðustu eignarhluti sína í íslenskum viðskiptabönkum til 

einkaaðila og var sú aðgerð nefnd einkavæðing bankanna. Þessa aðgerð má rekja allt aftur 

til 28. ágúst 1998 þegar stjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks gerði áætlun um að 

selja hluti ríkisins í bönkunum þremur, Landsbankanum, Búnaðarbankanum og 

Fjárfestingarbanka atvinnulífsins (FBA). Um leið og fréttir bárust af því að íslenska ríkið 

ætlaði sér að selja eignarhluti sína í Landsbankanum og FBA vaknaði áhugi hjá mörgum 

aðilum um að kaupa hluti í bönkunum (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010a). 

Stórir aðilar eins og til dæmis stór sænskur banki, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), 

lögðu fram hugmyndir um að kaupa þriðjungshlut í Landsbankanum. Langar viðræður 

voru milli SEB og íslenska ríkisins um kaup sænska bankans á hlut í Landsbankanum. Þær 

viðræður enduðu með því að tilboði sænska bankans var hafnað og viðræðum slitið af 

hálfu íslenska ríkisins (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010a).  

FBA var seldur stórum hópi fjárfesta í útboði árið 1999 og seldi ríkið þar með seinustu 

hluti sína í bankanum og þannig varð bankinn sá fyrsti til þess að einkavæðast að fullu. Í 

desember árið 1999 fór fram útboð þar sem ríkið seldi hluti í Landsbankanum og 

Búnaðarbankanum fyrir 5,5 milljarða króna og eftirstandandi hlutur ríkisins í bönkunum 

var um það bil 72% (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010a). 

Árið 2001 voru samþykktar lagabreytingar sem heimiluðu ríkisstjórninni að selja 

eignarhluti í Landsbankanum og Búnaðarbankanum að fullu. Leitað var að fjárfestum fyrir 

kaupin og gerði Samson-hópurinn tilboð í Landsbankann. Þar fóru fram viðræður milli 

íslenska ríkisins og aðila frá Samson. Það var svo 31. desember árið 2002 sem Samson-

hópurinn keypti 45,8% hlut í Landsbankanum. Hlutir ríkisins í Búnaðarbankanum voru 

seldir til S-hópsins þann 16. janúar 2003 og þar með voru allir hlutir ríkisins í íslenskum 

bönkum komnir í eigu einkaaðila (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010a). 

2.1 Áhrif einkavæðingar á fjármögnun 

Eftir einkavæðingu íslensku bankanna urðu miklar breytingar á áherslum í fjármögnun 

bankanna. Það sem íslensku bankarnir höfðu lagt mesta áherslu á fyrir einkavæðingu voru 
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innlend innlán ásamt erlendri lántöku og sambankalánum. Þess má geta að árið 1999, eða 

ári eftir að aðgerðin um að einkavæða íslensku bankana hafði verið samþykkt, mátti strax 

sjá miklar breytingar í ársreikningi Landsbankans.  

 

 

Mynd 2.1. Erlendar lántökur Landsbankans frá 1997 til 1999. Heimild: Landsbankinn (2000). 

Mynd 2.1. sýnir erlendar lántökur Landsbankans frá árinu 1997 til ársins 1999. Þetta 

súlurit sýnir aðeins þann hluta sem Landsbankinn fékk lánaðan frá erlendum aðilum. 

Landsbankinn greinir frá því í ársreikningi sínum að á árinu hafi bankinn fengið þrjú lán 

upp á 27 milljarða króna og það hafi verið ‚‚stærsta lántaka íslensks banka nokkru sinni‘‘. 

Heildarlántaka Landsbankans árið 1999 nam rúmum 70 milljörðum króna en það var 

meira en tvöföldun frá árinu 1997 þar sem lántakan nam 32 milljörðum króna. Árið 1998 

var lántaka Landsbankans tæpir 45 milljarðar króna (Landsbankinn, 2000). 

 

2.2 Sameining Íslandsbanka og FBA 

Í lok mars árið 2000 var birt frétt í Morgunblaðinu um að viðræður færu fram milli 

Fjárfestingarbanka atvinnulífsins og Íslandsbanka um sameiningu bankanna („Viðræður 

um sameiningu FBA og Íslandsbanka“, 2000). Í byrjun apríl höfðu aðilar frá bönkunum náð 

samkomulagi og samþykkt var að sameina bankana undir nafninu Íslandsbanki – FBA og 

varð bankinn að stærsta aðilanum á innlendum verðbréfa- og gjaldeyrismarkaði. 

Markmiðið með sameiningu bankanna var að gera þjónustu þeirra samkeppnishæfa á 

alþjóðlegum markaði. Talið var að meðal kosta þess að sameina bankana væri að þeim 
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myndu bjóðast betri tækifæri til sóknar og aukins vaxtar og að lánakjör yrðu betri 

(„Sameining FBA og Íslandsbanka“, 2000). Í júní sama ár var bankinn kominn með besta 

lánshæfismat íslenskra banka samkvæmt einkunnagjöf Moody‘s í Bandaríkjunum 

(„Íslandsbanki-FBA með hæstu einkunn banka“). 

 

2.3 Árin 1999 til 2003 

Eins og fjallað var um hér að framan urðu strax miklar breytingar á árinu 1998 þegar 

einkavæðing bankanna var tilkynnt. Bankarnir hófu allir að skuldsetja sig mun meira en 

áður og vöxtur þeirra varð í kjölfarið óvenjulega mikill. Eins og sjá má í ársreikningum 

bankanna þá fjórfaldast efnahagsreikningar þeirra frá árinu 1999 til ársins 2003 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010b).  

 

Mynd 2.2. Efnahagsreikningar bankanna samtals frá 1998 til 2003. Heimild: Rannsóknarnefnd Alþings 

(2010b). 

Eins og sjá má af mynd 2.2. þá aukast allar stærðir efnahagsreikninga bankanna mikið 

á þessum sex árum. Það sést þó einnig að innlánin, skuldirnar og eigið féð eykst ekki 

hlutfallslega jafn mikið. Þegar tölurnar úr efnahagsreikningum bankanna frá árinu 1999 

og til ársins 2003 eru bornar saman má sjá að innlánin rúmlega tvöfaldast, eigið fé 

bankanna naumlega fjórfaldast en flokkurinn aðrar skuldir tæplega fimmfaldast. Af þessu 

sést að bankarnir reiddu sig æ minna á innlán með tímanum en lántaka varð að aðalstoð 

fjármögnunar hjá bönkunum (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010b). 
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2.4 Sameining Kaupþings og Búnaðarbankans 

Í apríl 2003 var skrifað undir sameiningu Kaupþings banka og Búnaðarbankans og fékk 

hann heitið Kaupþing Búnaðarbanki hf. sem síðar sama ár var breytt í KB banki. Hluthafar 

Kaupþings fengu 51,77% hlut og hluthafar Búnaðarbankans 48,23%. Röksemdum fyrir 

sameiningu bankanna svipaði mjög til þeirra sem Íslandsbanki og Fjárfestingarbanki 

atvinnulífsins gáfu við sína sameiningu, en það var að bjóða samkeppnishæfa þjónustu á 

alþjóðavísu. Einnig var talið að samruninn væri rökréttur í framhaldi af þeim samrunum 

og breytingum sem væru að eiga sér stað á íslenskum sem og alþjóðlegum 

fjármálamarkaði. („Kaupþing Búnaðarbanki hf. tekur til starfa í dag“, 2003)  

Í ársreikningi Búnaðarbankans fyrir árið 2002 kemur fram að heildareignir bankans hafi 

verið tæpir 246 milljarðar króna sem er 23% hækkun frá árinu áður. Skuldir bankans árið 

2002 voru tæpir 231 milljarður króna og er það 24% hækkun frá árinu 2001. Eigið fé 

bankans var rúmir 15 milljarðar sem var 17% hækkun á eigin fé (Búnaðarbanki Íslands, 

2003). 

 

Mynd 2.3. Breyting á efnahagsreikningi og skuldum og eigin fé eftir sameiningu. Heimild: KB banki 

(2004). 

Hjá Kaupþingi var gríðarmikill vöxtur á árunum 1998 til 2002 og í ársreikningi frá árinu 

2002 má sjá yfirlit yfir starfsemi bankans frá árinu 1998 til 2002. Þar má sjá að eignir 

bankans aukast úr 19,5 milljörðum árið 1998 upp í 188 milljarða árið 2002. Skuldir 

bankans hækka úr 18,5 milljörðum upp í tæpa 170 milljarða á þessu fimm ára tímabili. 

Eigið fé bankans hækkar úr 1 milljarði upp í 18 milljarða. Efnahagsreikningur Kaupþings 

nífaldaðist frá árinu 1998 til ársins 2002 (Kaupþing banki, 2003). 
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Sameining þessara stóru banka gerði það að verkum að KB banki náði meiri vexti vegna 

stærðarhagkvæmni og betra lánshæfismats sem leiddi til þess að erlendir aðilar vildu 

stunda viðskipti við hann. Vöxtur KB banka eftir samrunann á árinu 2003 var um 30% og 

var bankinn orðinn gríðarlega stór ef horft er nokkur ár aftur í tímann hjá 

Búnaðarbankanum og Kaupþingi (KB banki, 2004) 
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3 Árið 2004  

Árið 2003 voru íslensku bankarnir orðnir stórir í samanburði við íslenska markaðinn 

þar sem samrunar og yfirtökur bankanna höfðu stækkað þá verulega. Lánshæfismat 

Moody’s á langtímaskuldbindingum bankanna árið 2004 var orðið hátt og hafði batnað 

með hverju ári frá árinu 2000. Glitnir og Kaupþing voru með lánshæfiseinkunnina A1 og 

Landsbankinn með einkunnina A2. Eftir því sem þessi lánshæfiseinkunn er hærri hjá 

aðilum, því meiri líkur eru á því að erlendir fjárfestar séu tilbúnir að eiga viðskipti við þá 

og þar af leiðandi verður lántaka auðveldari (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010b).  

Íslensku bankarnir nýttu sér það að áhugi erlendra fjárfesta hafði aukist, með því að 

gefa út skuldabréf á erlendum mörkuðum í meira mæli en hafði þekkst áður. Dæmi má 

sjá í ársreikningi Landsbankans frá árinu 2004 þar sem borin er saman lántaka á árinu 

2004 við lántöku árið 2003. Þar kemur fram að heildarlántaka hafi aukist úr 209 

milljörðum króna í 372 milljarða króna. Ef rýnt er betur í gögnin kemur fram að 

verðbréfaútgáfa í formi skuldabréfa hafði aukist úr tæpum 176 milljörðum króna upp í 

rúma 325 milljarða króna. Landsbankinn skýrir þessa aukningu í skuldabréfaútgáfu í 

ársskýrslu sinni og segja þeir að „umfangsmiklar kerfis- og skipulagsbreytingar á íslenskum 

skuldabréfamarkaði hafa aukið áhuga erlendra fjárfesta og skapað skilyrði fyrir lækkun 

ávöxtunarkröfu“ (Landsbankinn, 2005). 

Íslandsbanki bætti einnig mikið við skuldahluta efnahagsreiknings síns árið 2004 þar 

sem heildarlántaka bankans jókst úr tæpum 232 milljörðum króna í 334 milljarða og er 

það um það bil 44% aukning. Af þessum 334 milljörðum í heildarlántöku Íslandsbanka eru 

rúmir 329 milljarðar fengnir að láni með eigin verðbréfaútgáfu bankans. Útskýring á 

þessari gríðarlegu breytingu er að aðgengi íslensku bankanna á alþjóðamarkaði var orðið 

meira og bankinn vildi auka enn meira við sig (Íslandsbanki, 2005). 

Kaupþing átti einnig verulega viðburðaríkt ár árið 2004 þar sem skuldabréfaútgáfa 

hans jókst umtalsvert ásamt því að yfirtaka danska bankann FIH sem var ívið stærri en 

Kaupþing sjálft. Á yfirliti yfir árin 2000 til ársins 2004 má sjá að innlán bankans og lántaka 

hans var í hlutföllunum einn á móti einum árið 2000. Árið 2004 voru innlán bankans orðin 

202 milljarðar en lántaka 884 milljarðar króna, eða um það bil fjórfalt meiri en innlánin. 

850 milljarðar af heildarlántöku Kaupþings árið 2004 komu úr skuldabréfaútgáfu bankans 

sjálfs (Kaupþing, 2005).  
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Þessi mikla skuldabréfaútgáfa var aðallega til að fjármagna kaup Kaupþings á FIH. Um 

80% skuldabréfaútgáfu hans árið 2004 voru nýtt til þess að kaupa FIH (Rannsóknarnefnd 

Alþingis, 2010b). Heildareignir Kaupþings hækkuðu úr 559 milljörðum árið 2003 í 1.534 

milljarða árið 2004. Útskýring þreföldunar heildareigna Kaupþings árið 2004 felst aðallega 

í kaupum bankans á FIH. 
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4 Árið 2005  

Árinu 2005 má lýsa sem því ári þar sem bankarnir nýttu sér hvað mest útgáfu 

skuldabréfa til þess að fjármagna sig. Bankarnir höfðu allir margfaldað sig í stærð á 

árunum eftir einkavæðingu þeirra og lánshæfismat á þeim öllum var hátt. Moody‘s gaf 

bönkunum sömu einkunn fyrir langtímaskuldbindingar og árið 2004 þrátt fyrir að Moody‘s 

minnist í skýrslu sem gerð var árið 2005 um íslenskan markað á að íslenskir bankar séu að 

safna upp óvenjumiklum erlendum skuldum á miklum hraða (Moody‘s, 2005). Það að 

bankarnir fái sömu lánshæfiseinkunn og árið 2004 endurspeglaði traust erlendra fjárfesta 

til þeirra og þeir gátu haldið áfram að fjármagna sig með lántöku eins og fyrri ár 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010b). 

Árið 2005 var ár vaxtar hjá Landsbankanum, Glitni og Kaupþingi. Landsbankinn keypti 

hluti í erlendum bönkum og fjármálafyrirtækjum og átti nú Heritable Bank, Landsbankann 

í Lúxemborg sem keypti tryggingafélagið Lex Life & Pension S.A., Teather & Greenwood 

verðbréfafyrirtæki, Kepler Equities verðbréfafyrirtæki og Merrion Capital Group 

verðbréfafyrirtæki. Til þess að fjármagna kaup sín í þessum fyrirtækjum notaðist 

Landsbankinn að stærstum hluta við skuldabréfaútgáfu í formi EMTN-skuldabréfa, en það 

eru skuldabréf sem seljast á evrópska skuldabréfamarkaðnum. Lántaka hjá 

Landsbankanum árið 2005 var tæpir 690 milljarðar króna en það var 84% hækkun frá 

árinu 2004. Heildareignir Landsbankans jukust úr 614 milljörðum árið 2004 upp í 1.072 

milljarða króna árið 2005 og var það 74% hækkun (Landsbanki, 2006).  

 

Mynd 4.1. Fjármögnun Landsbankans frá árinu 2000 til 2008, í milljónum evra. Heimild: 

Rannsóknarnefnd Alþingis (2010b). 
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Glitnir átti einnig hluti í erlendum fyrirtækjum og stór hluti af þeirra starfsemi var í 

gegnum dótturfyrirtæki þeirra á erlendum mörkuðum. Bankinn var með starfsemi í 

Lundúnum, Kaupmannahöfn og Lúxemborg og árið 2005 keypti hann BN bankann í 

Noregi. Samkvæmt ársskýrslu Glitnis árið 2005 stefndi bankinn einnig á að útvíkka 

starfsemi sína enn frekar og opna útibú í Halifax í Kanada og Sjanghæ í Kína. Heildareignir 

Glitnis í lok árs 2004 voru rúmir 677 milljarðar króna en eignirnar meira en tvöfölduðust 

árið 2005 og voru í lok ársins 1.472 milljarðar. Fjármögnun Glitnis fór að mestu fram með 

lántöku en lántaka bankans hækkaði úr 382 milljörðum árið 2004 í tæpa 938 milljarða í 

lok árs 2005 en það var 145% hækkun á lántöku Glitnis á þessu tímabili (Glitnir, 2006).  

 

Mynd 4.2. Skuldabréfaútgáfa Glitnis frá árinu 2001 til 2005. Heimild: Glitnir (2006).  

Á árinu 2005 keypti Kaupþing breska fjármálafyrirtækið Singer & Friedlander og 

styrkti þar með stöðu sína á breskum fjármálamarkaði. Kaup Kaupþings á Singer & 

Friedlander stækkuðu efnahagsreikning bankans mikið, en Kaupþing tvöfaldaði 

innlánsgrunn og eignir í stýringu með kaupunum. Fyrir kaup Kaupþings á Singer & 

Friedlander var bankinn með stóran hluta starfsemi sinnar í gegnum erlend dótturfélög. 

Kaupþing teygði anga sína inn á fjölmarga erlenda markaði en þeir störfuðu á 

Norðurlöndunum, Lúxemborg, Bretlandi og Bandaríkjunum. Árið 2005 var einnig metár 

hjá Kaupþingi í lántöku en lántaka bankans hljóðaði upp á 1.557 milljarða króna sem var 

76% aukning frá 2004. Innlán bankans rúmlega tvöfölduðust árið 2005 og heildareignir 

jukust úr 1.555 milljörðum króna í tæpa 2.541 milljarð króna sem var 63,5% hækkun 

(Kaupþing, 2006).  
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5 Árið 2006 

Árið 2005 var stærsta ár íslensku bankanna hvað varðar skuldsetningu og vöxt og slógu 

allir þrír bankarnir eigin met hvað skuldsetningu og vöxt varðar. Á árinu 2006 hófu margir 

erlendir aðilar að fylgjast með íslensku bönkunum og reyna að gera sér grein fyrir hvernig 

þeir hefðu vaxið svona hratt og komust margir að þeirri niðurstöðu að lánshæfismatið 

gæfi ekki rétta mynd af stöðu þeirra. Í skýrslu Merrill Lynch, sem er eignastýringardeild 

Bank of America, um íslenskan fjármálamarkað, í mars árið 2006, var bent á nokkur atriði 

sem vert væri að athuga áður en fjárfest væri á íslenskum fjármálamarkaði. Í fyrsta lagi 

að lántaka bankanna væri mikil og endurgreiðsla þeirra skuldbindinga væri til of skamms 

tíma. Í öðru lagi að Landsbankinn og Kaupþing væru að fjárfesta of mikið samhliða 

viðskiptavinum og hluthöfum í hlutafjárkaupum. Merrill Lynch mælti með því að þeir sem 

ætluðu sér að fjárfesta í íslensku bönkunum keyptu sér tryggingu, enda fannst Merrill 

Lynch að íslensku bankarnir vera með of háa lánshæfiseinkunn (Merrill Lynch, 2006).  

Þessi skýrsla er aðeins ein af mörgum slíkum sem greindu frá því að ekki væri allt með 

felldu á íslenska fjármálamarkaðnum. Barclays-banki, sem er breskur banki og starfar á 

alþjóðamarkaði, greindi einnig frá því í skýrslu sinni að fjárfesting í íslensku bönkunum 

væri áhættusöm. Hann sagðist hafa áhyggjur af aðgerðaleysi stjórnarmanna íslensku 

bankanna við að minnka vöxt þeirra og að skuldsetning þeirra væri of mikil. Barclays 

minntist einnig á að hafa fengið þá tilfinningu eftir að hafa fundað með Fjármálaeftirlitinu 

að það hafi ekki vitað af og gæti ekki mælt kerfisáhættu sem stafaði af fjármögnun 

bankanna (Barclays, 2006). Fitch gaf einnig út tilkynningu um að ríkissjóður Íslands gæti 

staðið frammi fyrir erfiðleikum á næstu árum og sagði: „Helst stingur í augu vaxandi 

útlánaaukning bankakerfisins sem er fjármögnuð að miklu leyti með erlendri 

skuldasöfnun“ (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010b). 

Þrátt fyrir þessi skilaboð frá markaðnum um að íslensku bankarnir væru að vaxa of 

hratt og skuldsetja sig of mikið lækkuðu lánshæfiseinkunnir Moody‘s ekki og sagði 

Moody‘s að möguleg kerfisáhætta á Íslandi væri ýkt. Þetta gerði það líklega að verkum að 

íslensku bankarnir gátu gefið mikið út af skuldabréfum á bandarískum markaði, en 

Evrópumarkaðurinn var orðinn aðeins varari um sig gagnvart íslensku bönkunum 

(Landsbankinn, 2007). 
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Á árinu 2006 breytti Landsbankinn miklu í fjármögnun sinni vegna minna aðgengis að 

evrópska fjármagnsmarkaðnum og fjármagnaði sig að mestu leyti með útgáfu USMTN-

skuldabréfa, en það eru skuldabréf gefin út á bandaríska markaðnum. Í ársskýrslu 

Landsbankans árið 2006 kemur fram að í ágúst 2006 hafi Landsbankinn gefið út skuldabréf 

á bandaríska skuldabréfamarkaðnum fyrir 2,25 milljarða Bandaríkjadala og það hafi verið 

met á þeim tíma. Einnig kemur fram í ársskýrslunni að bankinn hafi ekki átt í erfiðleikum 

með að fjármagna sig árið 2006 og að það hafi gengið jafn vel og síðustu ár. Í ársreikningi 

bankans kemur fram að heildareignir bankans hafi verið 2.173 milljarðar og var það 

aukning um 55% frá árinu 2005. Lántaka bankans var 1.015 milljarðar og var það 47% 

aukning frá árinu 2005 (Landsbankinn, 2007).  

Í ársskýrslu Landsbankans fyrir árið 2006 er tekið fram að bankinn hafi eignast Cheshire 

Guernsey Limited, sem var lýst sem innlánsstofnun. Landsbankinn nýtti sér 

innlánsstofnunina til þess að bjóða upp á samkeppnishæfa sparnaðarleið í Bretlandi, 

undir nafninu Icesave, sem var hleypt af stokkunum í október 2006. Þetta gerði bankinn 

til þess að dreifa fjármögnunarleiðum sínum og til þess að gera innlán að stærri hluta í 

fjármögnun sinni. Bankinn tekur það fram að þremur mánuðum síðar hafi 35 þúsund 

manns tekið upp Icesave-sparnað og það að upphæð 775 milljónum punda, sem var 

jafnvirði um það bil 100 milljarða íslenskra króna árið 2006 (Landsbankinn, 2007). 

 

Mynd 5.1 Eignir Landsbankans frá árinu 2002 til 2006. Heimild: Landsbankinn (2007). 
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Glitnir var ekki með jafn góð tengsl á Bandaríkjamarkaði og Landsbankinn og Kaupþing 

og reiddi sig enn að mestu á EMTN-skuldabréfin árið 2006. Samkvæmt ársskýrslu Glitnis 

árið 2006 ætlaði bankinn sér hins vegar að opna útibú í New York til þess að styrkja 

viðskiptatengsl sín á bandarískum fjármálamarkaði. Glitnir fjármagnaði sig töluvert minna 

með skuldabréfaútgáfu árið 2006 en árið 2005, eða 1.810 milljónum evra minna sem 

samsvarar um það bil 170 milljörðum króna (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010b). 

Heildareignir Glitnis jukust um 52,6% árið 2006 og voru þær 2.246 milljarðar eftir árið 

2006 en bankinn opnaði meðal annars útibú í Sjanghæ í Kína það ár (Glitnir, 2007).  

 

 

Mynd 5.2. Fjármögnun Glitnis frá árinu 2000 til 2008. Heimild: Rannsóknarnefnd Alþingis (2010b).  

Á árinu 2006 átti Kaupþing ekki í miklum erfiðleikum með að fjármagna sig ef litið er á 

heildarfjármögnun bankans yfir árið. Allir bankarnir áttu í erfiðleikum með að finna 

fjárfesta í byrjun árs 2006 á Evrópumarkaði og leituðu því bankarnir, aðallega 

Landsbankinn og Kaupþing, til Bandaríkjanna til þess að ná í fjármagn. Kaupþing jók 

lántöku sína um 54,2% frá byrjun árs til loka árs og gerði það að stærstum hluta með 

skuldabréfaútgáfu á bandarískum fjármálamarkaði. Eins og áður kom fram þá fjármagnaði 

Kaupþing sig mest á árinu 2005 með EMTN og gaf þau út að fjárhæð 4.652 milljónum evra 

eða um það bil 370 milljörðum króna. Árið 2006 gaf Kaupþing ekki út nema um það bil 

fimmtung af þeirri tölu eða sem nam 951,3 milljónum evra. Þó munaði ekki nema 4 

milljónum evra á fjármögnun Kaupþings frá 2005 til 2006 og er það vegna þess að 

Kaupþing færði fjármögnun sína yfir á bandarískan fjármálamarkað (Rannsóknarnefnd 

Alþingis, 2010b). Þar fjármagnaði bankinn sig að upphæð 3.758 milljónum evra á 
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Bandaríkjamarkaði og að upphæð 5.718 milljónum í heild á árinu 2006 og er það 7% 

lækkun frá árinu 2005 (Kaupþing, 2007). 

 

 

Mynd 5.3. Fjármögnun Kaupþings frá árinu 2004 til 2008. Heimild: Rannsóknarskýrsla Alþingis (2010b). 
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6 Árið 2007 

Árið 2007 voru íslensku bankarnir búnir að vaxa gríðarlega mikið og skuldsetning þeirra 

líka. Evrópski skuldabréfamarkaðurinn var ekki tilbúinn að lána íslensku bönkunum eins 

og áður og áttu íslensku bankarnir erfitt með að fjármagna sig á honum. Á árinu 2006 var 

mikið fjallað um íslensku bankana í erlendum fjölmiðlum og yfirleitt var talað um að 

bankarnir væru að vaxa og skuldsetja sig of mikið og of hratt. Í byrjun árs 2007 hækkaði 

Moody‘s lánshæfismat allra bankanna til langtímafjárfestinga í hæsta mögulega flokk sem 

Moody‘s býður upp á, sem er Aaa-einkunn, vegna þess að fyrirtækið taldi að íslensku 

bönkunum yrði bjargað af íslenska ríkinu ef illa færi. Aaa-einkunn Moody‘s gaf 

markaðnum til kynna að íslensku bankarnir væru meðal bestu skuldara heims og nánast 

engin áhætta fylgdi því að fjárfesta í skuldabréfum þeirra. Moody‘s var harðlega gagnrýnt 

af erlendum aðilum fyrir að gefa íslensku bönkunum svo háa einkunn þar sem talið var að 

töluvert meiri áhætta fylgdi þeim en öðrum fyrirtækjum í Aaa-flokki. Moody‘s lækkaði svo 

lánshæfiseinkunnir allra bankanna seinna á árinu 2007 í kjölfar gagnrýninnar 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010b). 

Þó svo að íslensku bankarnir hafi áfram haldið góðum lánshæfiseinkunnum 

fjármagnaði Landsbankinn sig ekki nærri því eins mikið með skuldabréfaútgáfu eins og 

fyrri ár, og ekki eins mikið og Glitnir og Kaupþing. Helsta ástæðan fyrir því að Landbankinn 

gaf ekki jafn mikið út af skuldabréfum og áður var sú að skuldatryggingaálag bankans hafði 

hækkað mikið á árinu 2007 sem þýddi að bankinn fékk ekki jafn góð kjör á útgefnum 

skuldabréfum sínum og reiddi bankinn sig því meira á innlán heldur en áður 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010b). Árið 2007 lækkaði lántaka hjá Landsbankanum í 

fyrsta skipti í mörg ár og minnkaði hún um 17,6% frá lokum árs 2006. Helstu breytingar í 

fjármögnun Landsbankans árið 2007 voru minnkun lántöku og mikil hækkun innlána frá 

viðskiptavinum sem rúmlega tvöfaldaðist, úr 683 milljörðum króna í 1.421 milljarð króna 

(Landsbankinn, 2008). 

Glitnir fór ekki sömu leið og Landsbankinn árið 2007 þar sem bankinn var nú kominn í 

góða stöðu á Bandaríkjamarkaði og gaf út stóran hluta skuldabréfa sinna þar. Það var 

greinilegt að enn þá á árinu 2007 höfðu fjárfestar áhuga á skuldabréfum íslensku 

bankanna þar sem skuldabréfaútgáfa Glitnis jókst frá árinu 2006 til 2007 og var hann eini 

bankinn sem náði að auka skuldabréfaútgáfu sína frá árinu 2006 til 2007. Lántaka Glitnis 
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jókst úr 1.378 milljörðum króna í 1.746 milljarða frá 2006 til 2007 og heildareignir bankans 

hækkuðu úr 2.246 milljörðum í 2.949 milljarða króna. Þær breytingar sem mátti sjá hjá 

Landsbankanum á árinu 2007 var ekki að finna hjá Glitni þar sem sá banki jók gríðarlega 

við erlendar skuldir sínar, heildareignir bankans jukust um tæpan fjórðung og innlán 

félagsins hækkuðu lítillega miðað við Landsbankann (Glitnir, 2008).  

Í ársskýrslu Kaupþings árið 2007 skrifar Hreiðar Már Sigurðsson, þáverandi forstjóri 

Kaupþings, að þrátt fyrir að bankinn hafi fundið fyrir niðursveiflu á markaðnum seinni 

hluta árs 2007 hafi bankinn upplifað vöxt og arðsemi á árinu 2007. Það var ekki annað að 

sjá í tölum í ársreikningi bankans en að bankinn væri enn í góðri markaðsstöðu og að allt 

væri með felldu þar sem tölunum svipaði mjög til síðustu tveggja ára og bankinn hélt vexti 

sínum áfram. Bankinn náði að gefa mikið út af skuldabréfum á evrópskum markaði en gaf 

ekkert út á þeim bandaríska. Heildarskuldir Kaupþings hækkuðu úr 3.720 milljörðum 

króna í 4.991 milljarð og heildareignir jukust úr 4.066 milljörðum í 5.347 milljarða. Ein 

helsta breyting á fjármögnun bankans árið 2007 miðað við fyrri ár var að bankinn 

fjármagnaði sig meira með innlánum en þau jukust úr 751 milljarði í 1.382 milljarða króna 

og var það 84% aukning frá 2006 til 2007 (Kaupþing, 2007). 
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7 Árið 2008  

Í byrjun árs 2008 voru íslensku bankarnir orðnir mjög skuldsettir og það ár urðu 

íslensku bankarnir níföld landsframleiðsla á Íslandi, en til samanburðar voru bankarnir 

árið 2000 um tvöföld landsframleiðsla. Þegar teknir eru saman ársreikningar bankanna 

þriggja yfir fimm ára tímabil, frá 2003 til 2008, má sjá hversu mikill vöxtur átti sér stað á 

þessu tímabili hjá bönkunum. Heildareignir Landsbankans jukust um 3.522 milljarða sem 

er tæp níföldun, Glitnis um 3.419 milljarða sem er einnig tæp níföldun og Kaupþings um 

6.045 milljarða og er það ellefuföldun á heildareignum bankans á fimm ára tímabili 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010b). Vöxturinn kom að mestu vegna aðgengis bankanna 

að erlendum fjárfestum sem þeir nýttu til þess að skuldsetja sig og taka yfir erlendar 

fjármálastofnanir og auka útlán.  

Í lok árs 2007 hófst svokölluð undirmálslánakreppa í Bandaríkjunum sem hafði áhrif á 

fjármálamarkaði um allan heim. Undirmálslánakreppan hafði þær afleiðingar að 

bandaríski fjármálamarkaðurinn varð tregari til þess að lána fé. Þegar bandaríski 

fjármálamarkaðurinn lánaði minna og minna fé olli það lausafjárskorti um allan heim. 

Lausafjárskorturinn hafði þau áhrif á Íslandi að bankarnir gátu ekki lengur tekið lán á 

erlendum mörkuðum í eins miklum mæli og áður og stóðu frammi fyrir því að geta ekki 

greitt af lánum sínum þar sem styttist í gjalddaga skuldabréfalána þeirra 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010b). 

Þann 14. mars árið 2008 gaf Moody‘s út skýrslu um íslenska bankakerfið, lýsti yfir 

áhyggjum sínum og neikvæðum horfum á framtíð bankanna og lækkaði þar með 

lánshæfiseinkunnir þeirra. Helstu ástæður fyrir þessu voru þær að Moody‘s taldi að 

lántaka væri erfiðari á markaðnum og að bankarnir stæðu frammi fyrir erfiðleikum 

tengdum vexti þeirra, stórum lánasöfnum þeirra, útlánum til tengdra aðila og áhyggjum 

yfir tekjum bankanna í aðþrengdu markaðsumhverfi (Moody‘s, 2008).  

Um mitt ár 2008 voru íslensku bankarnir því í vandræðum með að útvega sér lánsfé og 

horfurnar orðnar mjög slæmar fyrir framtíð þeirra. Þann 15. september 2008 lýsti Lehman 

Brothers, einn stærsti banki Bandaríkjanna, sig gjaldþrota og markaði það upphafið að 

hruni íslenska bankakerfisins. Þann 6. október setti Alþingi lög sem kölluð hafa verið 

neyðarlögin, en í þeim fólst að íslenska ríkið og Fjármálaeftirlitið fengu víðtækar heimildir 

til þess að grípa inn í á fjármálamarkaðnum. Daginn eftir, þann 7. október, tók 
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Fjármálaeftirlitið yfir Glitni og Landsbankann og aðfaranótt 9. október tók Fjármálayfirlitið 

yfir Kaupþing (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010c). Útrás íslensku bankanna var nú komin 

á endastöð og skuldsetning þeirra orðin of mikil til þess að standast lánsfjárkreppuna sem 

skollin var á um allan heim og afleiðingin varð bankahrun á Íslandi. Bankar um allan heim 

lentu í miklum erfiðleikum og ríkisstjórnir og seðlabankar hlupu undir bagga til að bjarga 

alheimsbankakerfinu sem riðaði til falls.  
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8 Árið 2009 

Bankahrunið haustið 2008 hafði miklar afleiðingar fyrir íslenskt efnahagslíf þar sem 

íslenska ríkið þurfti að greiða háar fjárhæðir til þess að endurreisa bankakerfið. Með 

neyðarlögunum voru  Fjármálaeftirlitinu veittar víðtækar heimildir til að grípa inn í rekstur 

fjármálastofnana. Innstæður voru m.a. gerðar að forgangskröfum en fyrir hrun töldust 

þær til almennra krafna. Þetta þýddi að öðrum kröfuhöfum, til dæmis eigendum 

hefðbundinna skuldabréfa, var ýtt aftar í kröfuröðina og báru þeir meiri kostnað vegna 

hrunsins. Þetta gerði Fjármálaeftirlitinu kleift  að flytja innlán úr gömlu bönkunum ásamt 

innlendum eignum  og skipta  þeim upp, annars vegar í innlendan hluta og hins vegar í 

erlendan hluta. Innlendi hluti bankanna var endurfjármagnaður í nýjum bönkum en 

erlendi hlutinn var skilinn eftir í gömlu bönkunum sem voru settir í slitameðferð. (Ásgeir 

Jónsson og Hersir Sigurgeirsson, 2015) 

Stofnaðir voru Nýja Kaupþing, Nýi Glitnir og Nýi Landsbankinn. Nýi Landsbankinn tók 

yfir hluta eigna, réttinda og skyldna ásamt allri almennri bankastarfsemi Landsbankans á 

Íslandi („Nýi Landsbanki Íslands hf. tekur til starfa“, 2008). Nýi Glitnir og Nýja Kaupþing 

voru stofnaðir í sama tilgangi og Nýi Landsbankinn og var öll innlend starfsemi og eignir 

teknar yfir af þessum félögum frá gömlu föllnu bönkunum („Nýr Kaupþing banki hf. hefur 

verið stofnaður um innlenda bankastarfsemi Kaupþings banka hf.“, 2008). 

Í desember 2008 gaf Nýi Glitnir það út að bankinn myndi breyta nafni sínu í 

Íslandsbanka, eins og hann hét áður en samruninn við Fjárfestingarbanka atvinnulífsins 

átti sér stað árið 2000. Ein af meginástæðunum fyrir því að bankinn breytti nafni sínu 

voruáherslubreytingar í starfsemi bankans og að fólk tengdi ekki jákvæða upplifun við 

nafnið Glitnir. Nýi Kaupþing breytti nafni sínu í Arion banki í nóvember 2009 og voru 

ástæðurnar fyrir nafnabreytingunni svipaðar þeim sem komu fram hjá Íslandsbanka. 

Stefna og áherslubreytingar urðu hjá bankanum og til að koma í veg fyrir rugling og 

misskilning var nafninu breytt. Nýi Landsbanki tók upp gamla nafnið sitt og bætti við greini 

og varð Landsbankinn. 

Í ársskýrslu Landsbankans árið 2009 má strax sjá miklar breytingar í ársreikningi 

bankans miðað við ársreikning árið 2007 vegna þess að erlendi hluti bankans er að 

sjálfsögðu ekki tekinn með. Heildareignir Landsbankans voru 1.061 milljarður árið 2009 

en þær voru 3.057 milljarðar árið 2007. Innlán viðskiptavina voru 453 milljarðar árið 2009 
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og höfðu hækkað um 5% frá árinu 2008. Ein eftirtektarverð breyting átti sér stað á árinu 

2009 hjá Landsbankanum en hún er sú að bankinn jók lántöku sína um 306 milljarða króna 

og lækkaði bráðabirgðaábyrgð (skuldabréf) tengda Landsbankanum hf. um 306 milljarða 

á móti (Landsbankinn, 2010). 

Hjá Íslandsbanka má sjá svipaðar breytingar og hjá Landsbankanum í ársskýrslu frá 

2009, það er að segja að heildareignir bankans voru nú 717 milljarðar króna miðað við 

2.949 milljarða króna árið 2007, og sést af þessu hvað erlendi hluti bankans var margfalt 

stærri en sá innlendi. Í ársreikningi Íslandsbanka árið 2009 kemur fram að lántaka bankans 

hafi numið 69,2 milljörðum króna en árið 2007 var lántaka Glitnis 1.746 milljarðar króna. 

Einnig er athyglisvert að sjá að samtals voru innlán Glitnis árið 2007 780,5 milljarðar króna 

og árið 2009 voru innlán hjá Íslandsbanka samtals 478,8 milljarðar. Af þessum tölum má 

sjá að Íslandsbanki breytti fjármögnun sinni strax þar sem innlán voru orðin miklu meiri 

en önnur lántaka (Íslandsbanki, 2010).  

Eins og hjá hinum bönkunum var stefna Arion banka árið 2009 að breyta starfsháttum 

sínum frá árunum fyrir bankahrunið og einnig að reyna að endurbyggja traust fólks á 

bankakerfinu á Íslandi. Miklar breytingar mátti því einnig sjá í ársreikningi Arion banka 

árið 2009. Þessum breytingum svipar mikið til þeirra sem áttu sér stað hjá Landsbanka og 

Íslandsbanka og er helsta ástæðan sú að ársskýrslan sýnir aðeins innlenda hluta bankans. 

Árið 2007 voru heildareignir Kaupþings hf. 5.347 milljarðar króna en árið 2009 voru þær 

757,3 milljarðar króna . Fjármögnun Arion banka árið 2009 var að stærstum hluta með 

innlánum en þau voru 495,5 milljarðar króna. Lántaka bankans árið 2009, 11 milljarðar, 

var nú aðeins brot af því sem hún var árið 2007, en þá var lántakan 2.616 milljarðar króna 

(Arion banki, 2010). 
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9 Árið 2013 

Efnahagskreppan á Íslandi er sögð hafa staðið yfir frá lokum árs 2008 og fram á árið 

2011 og hagvöxtur var lágur á Íslandi á þeim árum. Á árunum 2010 til ársins 2013 fór 

hagvöxtur úr 2% upp í 3% og þykir það merkilegt þar sem Ísland hafði farið verulega illa 

út úr kreppunni (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2015). Ein af helstu skýringunum á bak 

við það hvað Ísland hefur náð að byggja sig upp og ná góðum hagvexti eftir kreppuna er 

talin aukning á komu erlendra ferðamanna til Íslands seinustu ár. Á árunum 2008 til 2009 

fækkaði ferðamönnum um 1,6%, en árið 2010 varð gos í Eyjafjallajökli og hafði það áhrif 

víða, einkum á flugsamgöngur, og Ísland varð fréttaefni um allan heim og fékk þar af 

leiðandi mikla athygli. Frá 2010 til 2013 fjölgaði ferðamönnum á Íslandi um 65% og þeim 

hélt áfram að áfram að fjölga næstu ár („Fjöldi ferðamanna á Íslandi“, 2015).  

Bankakerfið á Íslandi fór þó ekki fram úr sér eins og á árum áður. Þrátt fyrir góðan 

hagvöxt var vöxtur bankanna mun hóflegri nú en áður. Í ársreikningi Landsbankans árið 

2013 kemur fram að heildareignir bankans hafi verið 1.151,5 milljarðar króna árið 2013 

en það er 8,5% hækkun frá árinu 2009. Landsbankinn var stærsta fjármálafyrirtæki á 

Íslandi árið 2013. Fjármögnun bankans árið 2013 var aðeins breytt frá árinu 2009 en 

lántaka var 239,6 milljarðar króna, en það er þó 23% lækkun frá árinu 2012. Innlán voru 

nú stærsti hluti fjármögnunar bankans en þau voru samtals 623,8 milljarðar og var það 

20% hækkun frá árinu 2012 (Landsbankinn, 2014). 

Íslandsbanki óx meira en Landsbankinn á árunum 2009 til 2013 en heildareignir 

bankans jukust um 20% á þessum fjórum árum og voru 866 milljarðar króna í lok árs 2013. 

Fjármögnun Íslandsbanka samanstóð að langmestu leyti af innlánum bankans frá 

viðskiptavinum en 70% af heildarfjármögnun Íslandsbanka voru innlán miðað við að 

Landsbankinn fékk 40% af fjármögnun sinni af innlánum frá viðskiptavinum árið 2013. 

Lántaka Íslandsbanka árið 2013 var 89 milljarðar og er það 12,8% af heildarfjármögnun 

bankans sem er mikil breyting frá árunum fyrir bankahrunið 2008 þar sem lántaka var 

stærstur hluti fjármögnunar bankans (Íslandsbanki, 2014).  

Arion banki upplifði mestan vöxt af bönkunum þremur á árunum 2009 til 2013 en 

heildareignir Arion banka jukust um tæp 24% og voru þær 939 milljarðar í lok árs 2013. 

Arion banki reiddi sig að mestu á innlán frá viðskiptavinum í fjármögnun sinni á árinu 

2013, en innlánin voru 472 milljarðar. Lántaka Arion banka í lok árs 2013 var 204,6 
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milljarðar króna og var það 26% af fjármögnun bankans en innlán frá viðskiptavinum voru 

60%. Arion banki og Landsbankinn voru með mun meiri lántöku en Íslandsbanki í lok árs 

2013 en allir bankarnir fjármögnuðu sig þó að mestu leyti með innlánum frá 

viðskiptavinum (Arion banki, 2014). 
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10 Árið 2015 

Hagvöxtur á Íslandi á árinu 2013 var sá mesti síðan á árinu 2007 en árið 2014 minnkaði 

hann úr 4,4% niður í 1,9%. Á árinu 2015 jókst hagvöxtur aftur og varð 4,1% og má sjá í 

tölum frá Hagstofu að Ísland var algjörlega búið að jafna sig á bankahruninu á árinu 2015 

(Hagstofa, 2016). 

  

Mynd 10.1. Hagvöxtur á Íslandi á árunum 2006 til 2016. Heimild: Hagstofa (2016). 

 

Eins og áður kom fram má að hluta rekja aukinn hagvöxt að miklu leyti til aukinnar 

komu ferðamanna og vaxtar ferðaþjónustunnar. Frá árinu 2013 til ársins 2015 fjölgaði 

ferðamönnum á Íslandi um tæp 60% en 1.289.100 ferðamenn komu til Íslands á árinu 

2015 („Fjöldi ferðamanna á Íslandi“, 2015). Íslensku bankarnir nutu þessa hagvaxtar árið 

2015, þá högnuðust bankarnir samanlagt um 106,8 milljarða króna en til samanburðar 

högnuðust þeir um 139 milljarða árið 2007 sem er 30% meira.  

Í ljósi þess að innstæður voru gerðar að forgangskröfum með neyðarlögunum og 

EMTN-útgáfur skuldabréfa og sambærilegra skuldabréfa voru víkjandi fyrir þeim, var ljóst 

að bankarnir áttu erfitt með að selja slík bréf á erlendum mörkuðum á fyrstu árunum eftir 

hrun til þess að afla sér lánsfjár.  Styrkur bankanna hafði hins vegar aukist verulega frá 

hruni  og eigið fé þeirra var hátt í erlendu samhengi, hagnaður þeirra hafði verið góður og 

lánshæfis mat hafði hækkað. 

Í ársskýrslu Landsbankans fyrir árið 2015 standa heildareignir bankans í 1.119 

milljörðum króna og er það lækkun frá árinu 2013. Landsbankinn reiddi sig áfram að 

mestu leyti á innlán í fjármögnun sinni, en innlán voru 616 milljarðar árið 2015 og voru 

72% af fjármögnun bankans. Lántaka Landsbankans í lok árs 2015 var 209 milljarðar og 



 

32 

var 25% af fjármögnun en bankinn gaf í fyrsta skipti út EMTN-skuldabréf á árinu 2015. 

Landsbankinn gaf út EMTN skuldabréf fyrir um það bil 43 milljarða króna á árinu 2015. 

Bankinn hefur sett upp EMTN-skuldabréfaramma að fjárhæð einn milljarður evra og var 

þetta fyrsta útgáfan innan þess ramma. Lánshæfismat Landsbankans var hækkað af 

Standard & Poor‘s sem sagði horfurnar hjá bankanum vera jákvæðar. Eigið fé bankans 

stóð í 265 milljörðum og var eiginfjárhlutfallið 30,4% (Landsbankinn, 2016).  

Heildareignir Íslandsbanka jukust um tæp 21% á árunum 2013 til 2015 en helstu 

skýringar á því eru aukin útlán bankans til viðskiptavina og aukning í bundnum innstæðum 

Glitnis hjá Seðlabanka Íslands og var langmestur vöxtur hjá Íslandsbanka á þessum árum. 

Fjármögnun Íslandsbanka var að mestu með innlánum en í lok árs 2015 stóðu innlán í 619 

milljörðum króna og gerðu 73% af fjármögnuninni. Lántaka hjá Íslandsbanka jókst úr 97 

milljörðum í 150 milljarða króna frá 2014 til 2015, en lántaka var 17% af fjármögnun 

Íslandsbanka árið 2015. Íslandsbanki gaf út GMTN-skuldabréf, en það eru skuldabréf gefin 

út í erlendri mynt, fyrir 24,1 milljarð á árinu 2015. Eigið fé Íslandsbanka var 202 milljarðar 

og eiginfjárhlutfall hans var 30,1% (Íslandsbanki, 2016).  

Arion banki jók heildareignir sínar um 7,7% á árunum 2013 til 2015 en þær stóðu í 

1.011 milljörðum króna í lok árs 2015. Fjármögnun Arion banka samanstóð, eins og hjá 

Landsbankanum og Íslandsbanka, að mestu leyti af innlánum. Innlánin stóðu í 469 

milljörðum og voru 64% af fjármögnun bankans. Arion banki jók lántöku sína um 25% frá 

árinu 2013 og stóð lántaka í 256 milljörðum í lok árs 2015. Skýringu á því má að stórum 

hluta sjá þar sem Arion banki, líkt og Landsbankinn, stóð fyrir fyrstu útgáfu sinni á EMTN-

skuldabréfum og nam útgáfan 45 milljörðum króna á árinu 2015.  Eigið fé Arion banka 

stóð í lok árs 2015 í 202 milljörðum og var eiginfjárhlutfall hans 24,2% og er það töluvert 

lægra en hjá Íslandsbanka og Landsbankanum (Arion banki, 2016).  
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11 Samantekt á fjármögnun bankanna 2003 til 2015 

 

 

Mynd 11.1. Fjármögnun Landsbankans frá árinu 2003 til 2015 í milljörðum króna. Heimild: Ársreikningar 

Landsbankans. 

Eins og fjallað hefur verið um hér að framan breyttist vægi innlána og lántöku hvað 

mest í fjármögnun íslensku viðskiptabankanna fyrir og eftir fjármálakrísuna árið 2008. 

Landsbankinn var hvað hógværastur í lántöku af íslensku bönkunum en engu að síður má 

sjá breytingar sem áttu sér stað bæði fyrir og eftir fjármálakrísuna 2008. Eins og sjá má af 

mynd 11.1. voru innlán og lántaka í tiltölulega jöfnum hlutföllum árið 2003 en á árunum 

2004 til 2006 hækkar vægi lántöku mikið. Þegar lausafjárkreppan skall á árið 2007 má sjá 

hvernig innlán Landsbankans rjúka upp og eru skýringarnar á því þær að bankinn hóf að 

safna innlánum í gríð og erg í erlendum útibúum sínum á sérstökum hávaxtareikningum 

(Icesave). Eftir kreppuna 2008 má sjá að bankinn minnkar skuldir sínar gríðarlega mikið 

en það er vegna þess að aðeins er um innlenda starfsemi að ræða hjá bankanum eftir að 

erlendri og innlendri starfsemi var skipt upp eftir hrun. 
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Mynd 11.2. Fjármögnun Glitni/Íslandsbanka frá árinu 2003 til 2015 í milljónum. Heimild: Ársreikningar 

Glitnis/Íslandsbanka.  

Eins og sjá má af mynd 11.2. sem unnin er úr ársreikningum Glitnis og Íslandsbanka 

áttu sér miklar breytingar stað í fjármögnun bankans fyrir og eftir fjármálakrísuna 2008. 

Á árinu 2003 er lántaka örlítið hærri en innlán í fjármögnuninni. Á árunum 2003 til 2007 

áttfaldast lántaka bankans á meðan innlán og eigið fé sexfaldast. Fyrir bankahrunið var 

eiginfjárhlutfall bankanna miklu lægra en það varð eftir hrun. Af myndinni má sjá þann 

gríðarmikla vöxt lántöku sem átti sér stað hjá Glitni og hvað hún jókst mikið miðað við 

aðra þætti fjármögnunar bankans. Eftir árið 2008 sést að Glitnir reiðir sig að mestu á 

innlán í fjármögnun sinni og lántakan orðin nánast engin. 
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Mynd 11.3. Fjármögnun Kaupþings/Arion banka árin 2003 til 2015 í milljónum króna. Heimild: 

Ársreikningar Kaupþings/Arion banka. 

Breyting á fjármögnun Kaupþings var hvað ýktust af öllum íslensku bönkunum þar sem 

Kaupþing óx mest af þeim öllum á árunum fyrir hrun. Lántaka Kaupþings rúmlega 

tólffaldaðist frá árinu 2003 til ársins 2007 á meðan innlán tæplega sjöfölduðust og eigið 

fé bankans tæplega áttfaldaðist. Sýnir þetta þær miklu áherslubreytingar sem urðu 

greinilega í fjármögnun bankans sem einkum byggðist á lántöku. Það sést hjá Kaupþingi 

að mikill vöxtur átti sér stað í lántöku bankans á árunum 2003 til 2007 en einnig er 

áhugavert að sjá kippinn sem innlán taka upp á við á árinu 2007. Það skýrist af 

lausafjárkreppunni og minna aðgengi bankans að alþjóðlegum skuldabréfamörkuðum og 

nauðsyn bankanna að auka innlánin til að bæta fjármögnun bankans það árið sem 

Kaupþing gerði meðal annars með því að bjóða upp á EDGE sparireikninga í Bretlandi sem 

voru sambærilegir Icesave reikningum Landsbankans. Eftir bankahrunið sést að innlán eru 

langstærsti hluti fjármögnunarinnar. 
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12 Niðurstöður 

Frá einkavæðingu íslensku bankanna upp úr aldamótum 2000 urðu miklar breytingar í 

bankastarfsemi og bankarekstri á Íslandi. Íslensku bankarnir þrír breyttu algjörlega 

fjármögnun sinni og upplifðu gríðarlegan vöxt frá einkavæðingu fram til ársins 2007. Frá 

aldamótum fengu íslensku bankarnir greiðara aðgengi að erlendum 

skuldabréfamörkuðum og nýttu það til hins ýtrasta og margfölduðu efnahagsreikninga 

sína. 

Eins og fjallað er um í ritgerðinni áttu sér stað samrunar stórra fjármálastofnana upp 

úr aldamótum 2000 og í kjölfar þeirra varð lánshæfismat bankanna betra. Gott 

lánshæfismat gerði það að verkum að erlendir fjárfestar sóttu meira í skuldabréf sem voru 

útgefin af íslensku bönkunum. Þessi skuldabréfaútgáfa var auðveldari leið fyrir bankana 

til þess að ná sér í lánsfé til fjármögnunar heldur en innlán og hefðbundin lántaka með 

sambankalánum og reiddu því bankarnir sig mun meira á lántöku en innlán á árunum fyrir 

bankahrunið. 

Þegar bankarnir höfðu vaxið gríðarlega og skuldsetning þeirra var orðin of mikil til þess 

að þeir þyldu lánsfjárkreppuna sem skall á, féll íslenska bankakerfið og Glitnir, Landsbanki 

og Kaupþing fóru í þrot. Íslenska ríkið, þ.e. Fjármálaeftirlitið, tók yfir starfsemi þeirra og 

skipti þeim upp í innlendan og erlendan hluta. Innlendi hluti bankanna var 

endurfjármagnaður en erlendi hlutinn settur í slitameðferð. Fyrir innlendu hluta 

bankanna voru stofnaðir Nýi Landsbanki, Nýi Glitnir og Nýja Kaupþing. Í ársreikningum 

þeirra mátti sjá miklar breytingar og þá helst hvað erlendi hluti gömlu bankanna var 

margfalt stærri en sá innlendi. Einnig mátti sjá að lántökur gömlu bankanna voru nánast 

einungis á erlendu hlið þeirra og var það einkum vegna útgáfu bankanna á skuldabréfum 

á erlendum mörkuðum. 

Eftir hrunið breyttist fjármögnun bankanna að því leyti að innlán urðu mun stærri hluti 

fjármögnunar þeirra. Þegar innstæður voru gerðar að forgangskröfum með 

neyðarlögunum og EMTN-útgáfur skuldabréfa og sambærilegra skuldabréfa voru víkjandi 

fyrir þeim, var ljóst að bankarnir áttu erfitt með að selja slík bréf á erlendum mörkuðum 

á fyrstu árunum eftir hrun til þess að afla sér lánsfjár. Lánshæfismat bankanna hríðféll og 

áhugi erlendra fjárfesta varð lítill. Efnahagsreikningar bankanna minnkuðu allir mikið og 

urðu aðeins brot af því sem þeir voru fyrir hrun.  
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Nokkrum árum eftir hrunið fór hagvöxtur á Íslandi að aukast og Ísland náði að koma 

sér aftur á fæturna eftir fjármálahrunið. Íslensku bankarnir náðu að vaxa hægum en 

öruggum skrefum eftir að hafa verið endurreistir. Sá vöxtur var ekki byggður á sömu 

formúlu og gömlu bankarnir höfðu notað. Eigið fé þeirra var hátt í erlendu samhengi, 

hagnaður var jafn og góður og lánshæfismat þeirra fór hækkandi. 

Á árinu 2015 voru innlán langstærsti hluti fjármögnunar þeirra en á árinu 2015 hækkaði 

lánshæfiseinkunn bankanna  það mikið að þeir geta nú gefið aftur út skuldabréf á 

erlendum mörkuðum. Lántaka var engu að síður lítill hluti fjármögnunar þeirra miðað við 

fyrir hrun. Sem dæmi má nefna að innlán bankanna voru að meðaltali 40% af fjármögnun 

þeirra á árinu 2007 en á árinu 2015 voru þau 70% af fjármögnun þeirra að meðaltali. Þetta 

sýnir að miklar breytingar hafa átt sér stað í fjármögnun íslenskra fjármálastofnana frá því 

fyrir bankahrunið á Íslandi og ljóst að dreginn hefur verið lærdómur af mistökum 

fortíðarinnar í þessu efni. 

Breytingin á fjármögnun bankanna með auknu vægi lántöku og minna vægi innlána 

skiptir miklu máli. Áætlun bankanna var að gera Ísland að alþjóðlegri fjármálamiðstöð og 

til þess þurfti íslenska bankakerfið að vera stórt og fjárhagslega sterkt, eins og bankarnir 

voru að reyna að gera með skuldsetningu sinni og kaupum og yfirtökum á erlendum 

félögum. Íslensku bankarnir hefðu ekki getað stækkað nærri því eins mikið með því að 

fjármagna sig með innlánum. Með aukinni lántöku jókst áhætta þeirra hins vegar og 

kostnaður þeirra varð meiri við fjármögnunina. Á árunum fyrir hrun fengu íslensku 

bankarnir góðar lánshæfiseinkunnir sem þýddi að þeir gátu gefið út stórar 

skuldabréfaútgáfur og fengið lán á hagstæðari kjörum en áður. Það nýttu bankarnir sér 

með stórum skuldabréfaútgáfum á Evrópumarkaði og seinna á Bandaríkjamarkaði. Það 

átti þó eftir að hafa í för með sér afdrifaríkar afleiðingar fyrir bankakerfið og íslenskt 

efnahagslíf. 
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