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Útdráttur

Libor-hneykslið snýr að kerfisbundnum tilraunum banka á árunum 2005-2009 til að hafa 

vísvitandi áhrif á millibankavexti í þágu eigin hagsmuna. Libor-vextir eru ákvarðaðir með 

upplýsingum frá úrtaki stórra banka sem gefa daglega upp eigið mat á lántökukostnaði 

sínum í þeim myntum og lánstímum sem Libor nær til. Þar sem einungis er stuðst við mat 

bankanna á eigin lántökukostnaði gefur það augaleið að auðvelt er að hafa bein áhrif á 

niðurstöðu vaxtanna, það nægir einfaldlega að gefa upp falskt mat. Hvatar bankanna til 

þess að gefa upp rangar upplýsingar voru tvíþættir; annars vegar gáfu bankarnir 

kerfisbundið upp of lágt mat til þess að fegra eigin ímynd á markaði á tímum 

lausafjárkreppunnar og hins vegar gáfu þeir ýmist upp of hátt eða lágt mat til þess að auka 

gróða eða minnka tap af eigin stöðum á ákveðnum tímapunktum.

Barclays-banki var sá fyrsti til að ná sáttargerð við yfirvöld vegna vaxtasvindlsins 

og sýndi fullan samstarfsvilja við rannsókn málsins sem hjálpaði til við að svipta hulunni 

af umfangi svindlsins. Rannsóknir hafa leitt í ljós að á þriðja tug banka tóku þátt í svindlinu 

og hundruð starfsmanna, þar sem ýmist einstaka miðlarar sem og æðstu yfirmenn 

bankanna voru viðriðnir málið. Rannsóknir og dómsmál eru enn í fullum gangi en 

bönkunum hefur nú þegar verið gert að greiða háar sektir fyrir athæfið og fjöldi 

starfsmanna þeirra verið dæmdir til fangelsisvistar.

Áhrif Libor-hneykslisins eru enn að koma endanlega í ljós en hundruð trilljóna 

Bandaríkjadala eru tengdir vöxtunum með einum eða öðrum hætti og hefur því minni 

háttar skekkja gífurleg áhrif á fjármálagerninga um allan heim. Svindlið hafði einnig mikil 

áhrif á traust almennings til markaðarins sem þá var í sögulegu lágmarki í kjölfar 

undangenginnar efnahagskrísu. Miklar endurbætur hafa verið gerðar á ákvörðun og 

regluverki Libor í kjölfar vaxtasvindlsins en þó er enn langt í land með að endurheimta 

traust almennings á markaðnum til fulls.
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1 Inngangur

Libor eru viðmiðunarvextir sem gefa til kynna á hvaða kjörum stórir bankar lána hver 

öðrum heildsölufjármagn á ótryggðum grundvelli til skamms tíma á millibankamarkaði. 

Libor er tengt við ógrynni fjármagns í heiminum með einum eða öðrum hætti og hafa áhrif 

á hundruð trilljóna Bandaríkjadala, sem gerir viðmiðunarvextina að mati umsjónaraðila 

þeirra að „heimsins mikilvægustu tölu“. Vextirnir eru ákvarðaðir með aðstoð úrtaks 

alþjóðlegra banka sem gefa upp metinn lántökukostnað sinn á millibankamarkaði í 

mörgum gjaldmiðlum og lánstímum. Þegar umrót byrjaði á fjármálamörkuðum árið 2007 

fóru Libor að hreyfast úr takti við sögulega þróun þeirra, væntingar og aðra 

viðmiðunarvexti, sem vakti grunsemdir um hvort úrtaksbankarnir væru að eiga við 

vextina. 

Formlegar rannsóknir eftirlitsaðila um allan heim hófust árið 2012 og hafa leitt í ljós að 

á árunum 2005 til 2009 stunduðu bankarnir kerfisbundnar tilraunir til þess að eiga við 

Libor-vextina, ýmist til þess að fegra eigin ímynd á markaði eða til þess að hagnast á 

stöðum út frá viðskiptum bankanna fyrir eigin reikning. Fyrsti bankinn til þess að ná 

sáttargerð í málinu var Barclays og hefur samstarf bankans við eftirlitsaðila og rannsóknir 

þeirra á síðustu árum undið ofan af einu viðamesta svindli sem hefur verið framkvæmt á 

alþjóðlegum fjármálamörkuðum.

Í þessari ritgerð verður gert grein fyrir aðdraganda svindlsins og möguleika bankanna 

til þess að misnota vextina. Einnig verður gert grein fyrir hvötunum sem voru fyrir hendi 

til að eiga við vextina hverju sinni, rannsóknum eftirlitsaðila og afleiðingum fyrir 

brotaaðila. Þá verður mál Barclays sérstaklega tekið sem dæmi til að varpa betur ljósi á 

stöðu bankanna á hverjum tímapunkti. Í lok ritgerðar verða gerð góð skil á áhrifum 

vaxtasvindlsins sem og nauðsynlegum endurbótum á kerfinu.
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2 Millibankavextir

Millibankamarkaður er sá markaður á peningamarkaði þar sem regluleg viðskipti fara 

fram á milli banka og sparisjóða. Á millibankamarkaði fer fram flutningur á lausafé til aðila 

sem þurfa á því að halda þann ákveðna dag, viku eða mánuð frá aðilum sem vilja fjárfesta 

fjármagni sínu á öruggan hátt. Líkt og önnur viðskipti á peningamarkaði þá einkennist 

millibankamarkaður af skammtímalánum og lánveitingum þar sem viðskiptin eru öll til 

eins árs eða skemur. Fjármagnið getur verið flutt á milli aðila í formi fjármálagerninga af 

ýmsu tagi vegna þess að aðilar á markaðnum hafa aðgang að eftirmarkaði til þess að 

breyta þeim í reiðufé við lítinn kostnað og á stuttum tíma. Viðskipti á hinum almenna 

millibankamarkaði fara fram „yfir-borðið“ (OTC), þ.e. að þau eiga sér beint stað á milli 

aðila þar sem kjör og verð er ekki gert opinbert í öllum tilvikum. (Brigham og Houston, 

2009)

Millibankaviðskipti gegna mikilvægu hlutverki í bankakerfinu og á nútíma 

fjármálamarkaði. Lánveitingar bankanna á milli eru jaðaruppspretta fjármagns fyrir marga 

banka og því bráðnauðsynleg fjárhagslegri heilsu þeirra, jafnvel fyrir þá banka sem geyma 

hlutfallslega mikið af innlánum. Millibankaviðskipti auka skilvirkni banka og 

fjármálamarkaða með því að fullnægja skammtíma staðbundinni umframeftirspurn og –

framboði af lausafé. Markaðurinn einkennist af trausti aðilanna á milli og eru flestar 

einstaka lánveitingar veittar án kröfu um tryggingu á móti, sem gerir ferlið einfaldara og 

hraðara en ella. Dagamunur á bönkum er mikill þar sem einn banki getur upplifað mikla 

eftirspurn eftir útlánum og áhlaup á innlán sín á meðan staðan gæti verið andstæð hjá 

þeim næsta. Vegna þessa þurfa bankar greiðan aðgang að lausafjármagni með 

millibankaviðskiptum því annars þyrftu þeir að halda mun hærri fjárhæðum í innlánum til 

að standa straum af ófyrirséðum úttektum og aukningu í lánaeftirspurn, en einnig til að 

standast mismunandi kröfur um bindiskyldu. Slík nýting fjármuna væri mikil sóun fyrir 

bankakerfið í heild sinni þar sem fjármagnið er betur nýtt annars staðar. (Gecchetti og 

Schoenholtz, 2015)

Á millibankamarkaði, þar sem stöðugt er hægt að ganga að því vísu að fyrir hendi 

séu tilboð í skammtímalán til ákveðins tíma, verða til sýnilegir vextir. Millibankavextir eru 
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breytilegir og fara eftir kjörum á markaði hverju sinni, þar sem vextirnir hækka ef fjárþörf 

er mikil en lækka þegar gnótt er framboð fjármagns. (Gecchetti og Schoenholtz, 2015)

2.1 Libor
LIBOR, London Interbank Offered Rate, endurspeglar þá vexti sem bankar í London lána 

sín á milli á millibankamarkaði á ákveðnum tímapunkti í ákveðinni mynt. Libor er 

umfangsmesta viðmið þegar kemur að ákvörðun á skammtímavöxtum um allan heim og 

eru ógrynni fjármálagerninga tengdir vöxtunum, með einum eða öðrum hætti. 

Fjármálagerningar tengdir Libor eru af ýmsu tagi og má þar nefna afleiður, 

vaxtaskiptasamninga, valrétti og framvirka samninga en einnig lánveitingar sem teljast 

hefðbundnari á borð við bíla-, húsnæðis- og námslán. Tenging Libor við 

fjármálagerningana er þó mismunandi. Vaxtaskiptasamningar eru t.a.m. oft settir upp 

þannig að annar aðili greiði breytilega Libor-vexti af tilteknum höfuðstól á meðan hinn 

greiðir fasta vexti, en í hefðbundnari lánveitingum er uppsetningin oftast nær þannig að 

lántakinn semur um að greiða eitthvað fast álag ofan á hina breytilegu Libor-

viðmiðunarvexti. Libor-vextir eru til í mörgum gjaldmiðlum og til mismunandi lánstíma en 

þeir sem eru mest notaðir til viðmiðunar, og þar af leiðandi mikilvægastir, eru þriggja 

mánaða vextir í Bandaríkjadölum. (Arion banki, 2012)

Á nútíma fjármálamarkaði hefur Libor tvö meginhlutverk, þ.e. að tengjast beint útgáfu 

fjármálagerninga eða sem viðmið við ákvörðun á vaxtakjörum, til t.d. almennra 

lánveitinga. Umfangið er gríðarlegt og er talið að heildarvirði fjármálagerninga og 

almennra lána tengda Libor nemi um 750 trilljónum Bandaríkjadala. Af þeim eru 350 

trilljónir sem tengjast beint í gegnum afleiðusamninga sem byggðir eru á Libor en hinar 

400 trilljónirnar eru bundnar við önnur lán og skuldabréf sem eru með breytilega vexti og 

bundnir við Libor sem viðmið. (Bodie, Kane, Marcus, 2011) Þar sem að Libor sýnir kjörin 

sem heimsins stærstu og fjárhagslega sterkustu stofnanir geta fjármagnað sig á til styttri 

tíma er viðmiðið notað sem lægstu mörk við ákvörðun lánakjara annarra minni aðila, sem 

síðan er bætt ákveðið álag við. (Hou og Skeie, 2014)

Samtök breskra fjármálafyrirtækja (BBA) sáu um yfirumsjón á BBA Libor-

vöxtunum frá formlegri stofnun þeirra árið 1986 alveg til ársins 2014, eða þar til farið var 

í endurbætur á ákvörðun og regluverki þeirra, og eru þeir kallaðir í dag ICE Libor.
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2.2 Ákvörðun Libor-vaxta fram til ársins 2014
Libor var ákvarðað og reiknað út með hjálp frá úrtaki af 18 alþjóðlegum bönkum sem meta 

eigin lántökukostnað á millibankamarkaði í London. Bankarnir gáfu upp lánskostnað sinn 

í 10 mismunandi myntum til 15 mismunandi lánstíma, allt frá einni nóttu til eins árs, sem 

gerði í heildina 150 mismunandi Libor-vexti. Samtök breskra fjármálafyrirtækja (BBA) 

völdu hvaða bankar væru í úrtakinu og byggðu val sitt á þremur þáttum; markaðsstærð 

bankanna, lánshæfismati og álitinni sérþekkingu á gjaldmiðlunum. (Financial Services 

Authority, 2013) Libor-vextirnir eiga að sýna heildarmat á ástandi fjármálakerfisins þar 

sem starfsmenn bankanna gefa upp lága vexti séu þeir bjartsýnir á komandi tíma og 

andstætt séu þeir svartsýnir. Fari að myndast vaxtamunur á Libor og öðrum 

viðmiðunarvöxtum getur það verið merki um komandi breytingar í aljþóðlega 

fjármálaumhverfinu. (Hou og Skeie, 2014)

Ferlið við ákvörðun vaxtanna hefst á því að bankarnir svara spurningunni: „Á hvaða 

kjörum gætuð þið fengið lánað tiltölulega mikið fjármagn miðað við markaðsstærð ykkar, 

skylduð þið um lánið biðja, fyrir klukkan 11 að morgni á London-tíma?” Matið á áætlaða 

lántökukostnaðinum fer síðan fram daglega hjá fjárstýringardeildum hvers banka og eru 

þeim ákveðin skilyrði sett. Matið verður að sýna vexti sem fást í London, á fjármagni sem 

auðveldlega er breytt í reiðufé og að lánið verði að vera í myntinni sem spurt er um. 

Bankarnir sendu síðan allir matið fyrir klukkan 11 á hverjum degi á Thomson Reuters, 

stærsta markaðsupplýsingafyrirtæki heims, sem safnaði saman upplýsingunum fyrir hönd 

BBA. Metinn lágmarkskostnaður bankanna var tekinn saman og gildunum raðað upp í 

stærðarröð. Efri og neðri fjórðung gildanna er í framhaldinu eytt út úr reikningsdæminu 

og eftir stendur því lántökukostnaður frá 10 bönkum þann dag. Því næst er meðaltal tekið 

af eftirstandandi gildum og um hádegisbil standa eftir Libor-vextir næsta sólarhringinn 

sem Thomson Reuters sáu um að birta opinberlega. Ásamt því að birta Libor-vexti hvers 

dags þá birtu Thomson Reuters einnig allar upplýsingar sem sendar voru inn, þ.e. metinn 

lántökukostnað hjá hverjum banka. (Barclays Bank PLC og United States Department of 

Justice, 2012)

Ferlið er endurtekið daglega og myndar þannig „heimsins mikilvægustu tölu“, 

samkvæmt umsjónaraðilum vaxtanna. (Finch og Vaugan, 2016)
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2.2.1 Samanburður við ákvörðun íslenskra millibankavaxta

Íslenskir millibankavextir, REIBOR, eru ákvarðaðir á álíka máta og LIBOR-vextirnir en 

grundvallarmunur liggur þó í áreiðanleika ákvörðunarinnar. Aðilum á millibankamarkaði 

á Íslandi ber skylda til þess að gefa upp bindandi inn- og útlánstilboð til 10 mismunandi 

lánstíma, allt frá einum degi upp í ár. (Halldór Sveinn Kristinsson, 2003) Á hverjum lánstíma 

sem gefinn er upp eru bankarnir skuldbundnir til þess að eiga viðskipti á grundvelli 

tilboðanna, hafi annar aðili á markaðinum áhuga til þess, með fjárhæðir frá 50 til 300 

milljónum króna. Seðlabanki Íslands safnar saman tilboðum bankanna og reiknar 

meðaltal af tilboðum bankanna til innláns- og útlánsvaxta og birtir millibankavextina á 

þeim grundvelli. Rétt eins og við útreikninga Libor þá er hæstu og lægstu gildunum sleppt 

en þegar aðilar á millibankamarkaði eru færri en 4, eins og staðan er í dag, eru þeir ýmist 

ákvarðaðir sem miðgildi tilboðanna eða meðaltal þeirra. 

Eðlismunurinn á REIBOR og LIBOR liggur í ákvörðun þeirra þar sem þeir fyrrnefndu 

vextir byggja á raunverulegum viðskiptum, eða a.m.k. skuldbindingu til þess að eiga 

raunveruleg viðskipti á gefnum vöxtum á meðan hinir síðarnefndu byggja á huglægu mati. 

Upplýsingaskylda er til Seðlabankans um lánsupphæðir, lánstíma og kjör þegar viðskipti 

eiga sér stað og getur Seðlabanki svipt þátttakendur aðild að markaðinum ef aðili neitar 

að eiga viðskipti á vöxtunum sem þeir hafa gefið upp. Reibor-vextirnir verða þannig 

áþreifanlegri stærð og endurspegla samkvæmt skilgreiningu vexti á markaðnum eins og 

stærðinni er ætlað að gera. (Arion banki, 2012) (Halldór Sveinn Kristinsson, 2003)

2.3 Libor-vextir á tímum lausafjárkreppunnar
Áður fyrr höfðu Libor-vextir haft tilhneigingu til þess að hreyfast ávallt í takt við hreyfingar 

á öðrum skammtímavöxtum eða t.d. OIS (Overnight Index Swap). OIS eru 

vaxtaskiptasamningar þar sem aðili greiðir, eða fær greitt, mismuninn á breytilegum og 

föstum vöxtum af tilteknum höfuðstól. OIS föstu vextirnir eru til einnar-nætur og eru 

yfirleitt tengdir seðlabankavöxtum, sbr. í Bandaríkjunum. Í kringum ágúst 2007 fór hins 

vegar annað munstur að myndast á vaxtaferlunum og byrjuðu Libor-vextirnir að verða 

mun sveiflukenndari þegar nær dró tímum fjármálakreppunnar. Bankar byrjuðu að hafa 

áhyggjur af bæði greiðslugetu lántakenda sinna og eigin lausafjárstöðu sem varð til þess 

að Libor-vextirnir hækkuðu og byrjuðu að brotna út frá því mynstri sem þeir höfðu áður 

fylgt. (FSA, 2013)
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Vaxtamunurinn á milli Libor og OIS er því mæling á skuldara-, lausafjár- og áhættuálagi 

sem bankar setja á millibankalán sín. Vaxtamunurinn er mjög næmur mælikvarði á 

heilbrigði bankakerfisins og var að meðaltali 10 punktar á árunum 2005 fram á mitt ár 

2007. Þá jókst munurinn mikið og eftir fall Lehman Brothers þann 15. september 2008 

varð hann 360 punktar og hélst í háum hæðum fram til ársins 2009. (Hou og Skeie, 2014, 

mynd 1)

Á mynd 1 sést að Libor byrjaði að sýna meiri óstöðugleika í hlutfalli við aðra 

fjármagnsvexti frá miðju ári 2007 fram á seinni hluta 2008. Þessi munur var merki um 

umsvif komandi niðursveiflu þar sem lausafjár- og lánaáhyggjur urðu til þess að 

lánveitendur á millibankamarkaðinum byrjuðu að skera niður útlán hjá sér og krefjast 

meiri ávöxtunar á þeim. (FSA, 2013)

Vítahringur myndaðist vegna aðgangsleysi að fjármagni á markaðnum sem hafði áhrif 

á skuldaraálag Libor. Ástæður fyrir hækkuninni á millibankavöxtunum kom því bæði frá 

framboðs- og eftirspurnarhlið markaðarins á óvissutímanum. Á framboðshliðinni voru 

bankar tregir til að binda fjármagn í útlánum til lengri tíma en voru á sama tíma með mikla 

eftirspurn eftir langtíma fjármögnun vegna eigin lausafjáráhættu. Mikil eftirspurn eftir 

Mynd 1: Vaxtamunur á Libor og öðrum viðmiðum, árin 2007 til 2010
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hverfandi framboði af fjármagni á markaðnum, frá aðilum sem mátu hver annan sífellt 

áhættusamari, keyrði Libor-vextina upp í nýjar hæðir. Enn fremur höfðu hreyfingarnar á 

framboðs- og eftirspurnarlínunni mikil áhrif á lán sem höfðu verið tekin til lengri tíma því 

þegar á lánstíma þeirra var liðið varð endurfjármögnunin hjá lántaka, sem oft var næmari 

fyrir skuldaraáhættu, sett fram í formi skammtímalána á verri kjörum. Þessar hreyfingar 

samanlagðar mynduðu þannig vítahring sem breytti grundvallar áhættumati á 

fjármálafyrirtækjunum. (Barclays og DOJ, 2012)
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3 Libor-hneykslið

Libor-hneykslið snýr að árunum 2005–2009 þegar bankar gáfu vísvitandi upp rangar 

upplýsingar um lántökukostnað sinn í kerfisbundnum tilraunum til þess að skekkja 

uppgefna millibankavexti. Minni háttar umtal og grunur hafði verið um athæfi bankanna 

en það var ekki fyrr en í byrjun júní 2012 að Libor-vextir, sem áður var stæða sem fæstir 

þekktu, urðu á allra vörum. Þá birti Financial Times grein þar sem verðbréfamiðlari kom 

fram og fullyrti að hagræðing millibankavaxta hefði verið algeng allt frá árinu 1991 og í 

framhaldinu kom í ljós að eftirlitsaðilar væru byrjaðir að rannsaka athæfi bankanna. 

Rannsóknirnar leiddu í ljós að þátttakendur í svindlinu eru tugir af stærstu bönkum 

heimsins, og hundruð starfsmanna þeirra, sem koma frá 11 löndum úr fjórum 

heimsálfum. (Enrich, 2017)

Þann 27. júní 2012 náðist sáttargerð á milli Barclays-banka og nefndar Bandaríkjanna 

um framvirk hráefnaviðskipti (CFTC), dómsmálaráðuneytis Bandaríkjanna (DOJ) og 

fjármálaeftirlits Bretlands (FCA) um greiðslu sektar að upphæð 460 milljóna 

Bandaríkjadala fyrir misnotkun á Libor fyrir eigin hagsmuni. (Barclays og DOJ, 2012) 

Fjölmargir bankar gerðust einnig sekir um ólöglega hagræðingu á Libor en rannsóknin á 

máli Barclays var gerð með fullum samstarfsvilja bankans og sýndi rannsóknin meðal 

annars fram á brot sem yfirvöld höfðu engan grun um. Bankinn samdi við yfirvöld beggja 

megin Atlantsála um að ljúka málinu með sátt sem í var fólgið að bankinn myndi halda 

áfram fullum samstarfsvilja við rannsókn á þáttum annarra aðila á markaði í svindlinu og 

var því brautryðjandi við uppljóstrun málsins. (Arion banki, 2012) Barclays-banki hefur 

vegna þessa verið sérstaklega kenndur við Libor-hneykslið og verður því hlutur bankans 

sérstaklega tekinn fyrir í eftirfarandi greiningu á misnotkuninni til þess að gera grein fyrir 

hvötum og stöðu bankanna á tímabilinu.

Rannsókn málsins takmarkast ekki einungis við stofnanir heldur hafa mál einstaka 

miðlara verið rannsökuð og þá hvort möguleiki væri á því að þeir hefðu verið í beinu 

sambandi við fjárhagsdeildir bankanna áður en vextirnir voru ákvarðaðir. Miðlararnir 

höfðu þannig forskot, bæði með því að vita fyrirfram hreyfinguna á vöxtunum og höfðu 

einnig möguleikann á því að hafa áhrif á þá. Í hópi miðlaranna er mál Thomas Hayes það 

viðamesta og verður sérstaklega reifað í lok kaflans. (Finch og Vaughan, 2017)
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3.1 Möguleikinn á að misnota Libor
Vextirnir eru reiknaðir út frá mati fjárhagsdeilda einstakra banka en ekki raunverulegum 

kostnaði þeirra og því er treyst á heiðarleika þátttakenda þar sem möguleikinn á því að 

eiga við vextina er augljóslega til staðar. Það nægir einfaldlega að þeir sem senda inn 

matið til Thomson Reuters gefi ýmist upp hærra eða lægra mat á raunverulegum 

lántökukostnaði. Aðeins fáir bankar eru í úrtakinu og er þannig hægt að hreyfa Libor hvers 

dags um nokkra punkta, eða brotum úr punkti, ýmist upp eða niður eftir hentisemi 

uppgefanda. Þegar bankar taka sig saman um að stunda sama leik samtímis, þegar 

sameiginlegir hagsmunir liggja undir, verða áhrifin enn meiri. (Finch og Vaughan, 2017)

Bankarnir fóru ýmsar krókaleiðir og beittu mikilli leikni til þess að vekja ekki athygli á 

athæfi sínu. Slík leikni fólst meðal annars í því að stilla mati bankans upp þannig að þess 

var gætt að það myndi detta út úr útreikningunum Libor, með því að vera í efri eða neðri 

fjórðungshlutunum. Þegar of háar eða lágar uppgjafir banka lenda í fjórðungshlutunum 

eru þær ekki teknar með í útreikningana en gera það að verkum að vaxtakostnaður 

annarra banka, sem hefðu með réttu verið undanskildir útreikningunum, verða teknar 

með í reikninginn og hafa þannig áhrif á vextina. Bankarnir eru skyldaðir til þess að gefa 

upp upplýsingar eftir bestu samvisku sem endurspegla lántökukostnað bankans á 

áreiðanlegan hátt þar sem með öllu eru óheimilt að láta eigin hagsmuni ráða uppgefnum 

lántökukostnaði. Það er talið sérstakt að bankarnir hafi ekki verið skyldugir til þess að gefa 

upp raunverulegan kostnað sinn, byggðan á viðskiptum sínum þann dag sem matið var 

sent inn, en vandinn liggur í magni upplýsinganna sem upp þurfti að gefa. Viðskipti 

bankanna í öllum gjaldmiðlum til allra gjalddaga sem Libor nær til, alls 150 talsins, eiga 

sér ekki stað daglega sem krefur bankana til þess að meta vextina. Á tímum 

efnahagskrísunnar þurfti enn frekar að meta lántökukostnaðinn, sérstaklega eftir fall 

Lehman Brothers, þegar lausafé var af skornum skammti og lítið var lánað nema til einnar 

nætur. Það gerði það að verkum að markaðsvextirnir urðu hreinlega ekki til því að 

verðmyndunina skorti. (Arion banki, 2012)
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3.2 Hvatar til að misnota Libor
Bankarnir bjuggu við mikinn freistnivanda við upplýsingagjöfina þegar fór að þrengja að 

og tími efnahagskrísunnar hófst. 

Hvatinn fyrir bankana til þess að hafa áhrif á uppgjöf þeirra til Libor sér í hag var 

tvíþættur; annars vegar vegna stöðutöku bankanna sjálfra og hins vegar til að fegra 

ástand bankans gagnvart öðrum aðilum á markaði og umheiminum. Rannsóknir 

eftirlitsaðila hafa leitt í ljós að bæði háttsettir yfirmenn bankanna sem og 

verðbréfamiðlarar kröfðust þess, af starfsmönnum fjárhagsdeildar bankans sem sáu um 

uppgjöfina, að gefa upplýsingar eftir þeirra hentisemi. Þeir fyrrnefndu vegna hvata til að 

fegra stöðu bankans út á við en hinir síðarnefndu vegna einstaka stöðutöku bankans í t.d. 

afleiðusamningum. 

3.2.1 Hvatinn til þess að fegra eigin ímynd á markaði

Þegar lausafé byrjaði að þurrkast upp á mörkuðum, í kjölfarið af óstöðugleika sem 

myndaðist vegna undirmálslána á húsnæðismarkaði í Bandaríkjunum síðla árs 2007, 

hækkuðu millibankavextir eins og áður kom fram. Í framhaldinu kom í ljós að 

fjármagnskostnaður bankanna hækkaði þó mismikið og fóru ferlarnir að færast í sundur 

á milli aðila, sem virkaði sem merkjasending á markað um að ákveðnir bankar nytu meira 

trausts en aðrir þegar skórinn kreppti að. (Arion banki, 2012) Þar sem allar upplýsingarnar 

um lántökukostnað hvers banka voru birtar samdægurs af Thomson Reuters ríkti algjört 

gagnsæi á markaðnum og var því orðspor bankanna í húfi. Þvert á tilgang þess jók 

gagnsæið því tilhneiginguna til að láta stöðu einstaka banka líta betur út og hvatti til 

uppgjafar á ósönnum upplýsingum, frekar en að sporna gegn því. („The rotten heart of 

finance“, 2012)

3.2.1.1 Fegrunaraðgerðir Barclays, 2007–2009

Hlutfallslega hár uppgefinn lántökukostnaður Barclays-banka á þessum tíma, viðkvæm 

staða þeirra í skuldavafningum á undirmálslánum (subprime SIV’s) og sú staðreynd að 

bankinn hafði gengið tvisvar sinnum á einum mánuði í neyðarlausafjársjóð seðlabanka 

Englands leiddi til neikvæðrar umfjöllunar um bankann í fjölmiðlum sem og almennt á 

markaðinum. 

Þann 3. september 2007 voru vextir bankans á dollaralánum 6 til 9 punktum hærri en 

þeir næsthæstu í bankaúrtakinu til þriggja mismunandi lánstíma en einnig var bankinn 
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hæstur í flestum öðrum gjaldmiðlum. Upplýsingarnar gáfu til kynna að hann væri að 

fjármagna sig á verulega verri kjörum en aðrir bankar og vöknuðu því vangaveltur á 

markaðinum um hvað það væri sem kallaði á svona hátt álag á lánveitingar til hans. Í 

kjölfarið beindu fjölmiðlar sjónum sínum að bankanum og þennan fyrrnefnda dag birti 

Bloomberg grein um málið sem hafði mikil áhrif á framvindu mála. Fyrirsögn greinarinnar 

var „Barclays lurkum laminn á peningamarkaði“ og var viðfangsefnið há innlegg bankans 

til Libor þar sem fjallað var um að það væri falin þekking í verðinu sem Barclays þyrfti að 

greiða á peningamarkaði, en sú þekking ætti enn eftir að koma í ljós. (Gilbert, 2007, eigin 

þýðing)

Innherjar Barclays fullyrtu á þessum tíma að þeir væru heiðarlega að gefa upp 

raunverulegan kostnað á meðan aðrir bankar væru viljandi að gefa upp of lága vexti til 

þess að grafa ekki undan eigin trausti, í skjóli lítilla viðskipta á millibankamarkaðnum. Máli 

sínu til stuðnings sýndi Barclays fram á dæmi um misheppnaðar tilraunir hjá bönkum til 

að fá fjármögnun á vöxtum sem voru 30 punktum hærri en það sem þeir væru að gefa 

upp sem Libor. 

Í kjölfarið af neikvæðu umfjölluninni byrjuðu yfirmenn Barclays að eiga sjálfir við 

vextina. Þeir sendu skipun til fjárhagsdeildar bankans um að gæta þess að gefa upp tölur 

sem væru nógu háar til þess að bankinn yrði hluti af fjórum efstu, og þar af leiðandi ekki 

hluti af útreikningunum, en passa að bankinn yrði ekki efstur og myndi ekki vekja athygli. 

(„The rotten heart of finance“, 2012) Í fjármálakreppunni voru innlegg Barclays yfirleitt í 

efri fjórðung bankanna í úrtakinu en það var ekki ásetningur yfirmanna Barclays að hafa 

áhrif á sjálfa niðurstöðu vaxtanna í þessu tilfelli heldur einungis viðmiðunarvexti bankans 

og þar af leiðandi ímynd hans á markaðnum. Til eru þó dæmi um tilfelli þar sem bankinn 

gaf upp niðurstöðu sem var ekki í efri fjórðung og hafði þá bein áhrif á vextina. (Barclays 

og DOJ, 2012)

Á mynd 2 sést hlutfallsleg tíðni þess þegar uppgefinn kostnaður hjá bönkunum í 

dollaralánum til þriggja mánaða lenti í efri og neðri fjórðung í útreikningum á Libor-

vöxtunum frá byrjun árs 2007 til loka árs 2009. Þeir bankar sem eru í neðri fjórðungi gáfu 

ávallt upp mun lægri fjármagnskostnað en Barclays og voru einar sterkustu 

fjármálastofnanir heims sem nutu mikils trausts. Það má telja sérstakt að Royal Bank of 

Scotland hafi verið einn af þeim sem stöðugt var í neðri fjórðungi en hann endaði á því að 
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missa allt traust á markaði og var á endanum tekinn yfir. („The rotten heart of finance“, 

2012) 

Mynd 2: Hlutfallsleg tíðni inngjafa bankanna sem var eytt út úr útreikningum á Libor, 2007–2009

Yfirmenn bankans töldu þessar aðgerðir nauðsynlegar því að þeirra mati myndi 

raunverulegt mat þeirra á lántökukostnaði gefa upp ranga mynd af stöðu bankans á 

fjármálamarkaði vegna falskra uppgjafa annarra banka sem buðu ekki upp á sanngjarnan 

samanburð. (Barclays og DOJ, 2012) Á mynd 3 sést hvernig uppgefinn vaxtakostnaður 

Barclays, samanborið við hina bankana, lækkar í kjölfarið á aðgerðum yfirmanna bankans 

og hættir þar af leiðandi að vekja athygli en helst þó alltaf í hærra lagi. (Arion banki, 2012, 

mynd 3)

Mynd 3: Uppgefinn vaxtakostnaður Barclays borinn saman við uppgjafir annarra banka og Libor, frá ágúst 
til ársloka 2007
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Áhrif seðlabanka Englands

Þann 29. október, stuttu eftir fall Lehman Brothers, átti sér stað símtal á milli forstjóra 

fjárfestingabankasviðs Barclays, Bob Diamond, og aðstoðarseðlabankastjóra Englands, 

Paul Tucker. Tucker ræddi um hvernig markaðurinn væri að túlka uppgjafir Barclays til 

Libor og vildi fá að vita hvers vegna Barclays væri að gefa upp svona háar tölur miðað við 

aðra banka í úrtakinu. (Cripps, 2012) Þegar efnisinnihald símtalsins fréttist til annarra 

yfirmanna Barclays var það túlkað sem tilskipun frá seðlabanka Englands um að halda 

uppgjöfum Barclays lágum, til að valda ekki umróti á fjármálamörkuðum, og var 

fjárhagsdeildum bankans skipað í kjölfarið að gefa upp lægra mat. (Arion banki, 2012)

Umdeilt er hvort Tucker hafi með beinu móti hvatt bankann til að falsa vextina en eins 

og sést á mynd 4 þá er í hið minnsta ljóst að vextirnir lækkuðu í kjölfarið. (Arion banki, 

2012, mynd 4) Sönnunargögnin hafa rennt stoðum undir túlkun bankans á orðum Tucker 

sem sést einna helst á glósum Diamond úr símtalinu. Þar kemur fram að Tucker hafi sagt 

að vaxtastigið sem væri að berast úr símtölum frá Whitehall, heimilisfangi Barclays í 

London, væri í hærra lagi, og þó svo að hann væri viss um að þau þyrftu ekki á ráðum hans 

að halda, þá þyrftu uppgjafirnar ekki alltaf að koma fyrir sjónir jafn háar út. (Cripps, 2012)

Mynd 4: Uppgefinn vaxtakostnaður Barclays borinn saman við uppgjafir annarra banka og Libor, frá 
september til ársloka 2008
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3.2.2 Hvati vegna eigin stöðutöku á markaði

Bankarnir voru með háar upphæðir bundnar í útistandandi afleiðusamningum, 

vaxtaskiptasamningum og öðrum fjármálagerningum sem byggðu á Libor. Því var mikill 

freistnivandi á starfsemi miðlaranna á afleiðuborðum bankanna sem gerðu sér far um að 

græða eða minnka tap sitt, með því að hafa áhrif á niðurstöðu vaxtanna, eins og hentaði 

þeim hverju sinni. Þetta gerðu starfsmenn afleiðuborðanna í samstarfi við fjárhagsdeildir 

bankans sem sáu um að senda matið á lántökukostnaðinum til Thomson Reuters. (Finch 

og Vaughan, 2017)

Misnotkunin var yfirleitt gerð með því móti að afleiðuborð bankanna sendi ákveðnar 

beiðnir, út frá stöðu þeirra, með ýmsu móti á fjárhagsdeildir bankanna. Fjárhagsdeildin 

tók við beiðninni og hækkaði eða lækkaði síðan raunverulegt mat þeirra á 

lántökukostnaðinum, hvort sem hagnaðist stöðu afleiðborðsins, og sendi þær upplýsingar 

til Thomson Reuters. Samanborið við fegrunaraðgerðir bankanna liggur 

grundvallarmunur í því að í þessu tilfelli voru starfsmennirnir vísvitandi að reyna að 

hagnast á því að hafa áhrif á lokaniðurstöðu Libor-vaxtanna, í stað þess að láta einungis 

eigin viðmiðunarvexti líta betur út. Þar sem margir bankar í úrtaki BBA voru leiðandi aðilar 

í afleiðuviðskiptum á fjármálamörkuðum heimsins höfðu hlutfallslega litlar hreyfingar á 

vöxtunum áhrif á tugi milljónir Bandaríkjadala í stöðutökum bankanna. Í rannsókn 

fjármálaeftirlits Bretlands kemur fram að ólögleg hagræðing á uppgjöfum til að hafa bein 

áhrif á Libor hafi byrjað árið 2005 en fyrrverandi miðlarar hafa stigið fram og fullyrt að 

svindlið hafi verið við lýði frá árinu 1991. (FSA, 2013) 

Dæmi um svindl vegna stöðutöku bankanna, húsnæðislán

Áhrifin sem bankarnir reyndu að hafa á afborganir húsnæðislána er skýrt dæmi um 

misnotkun á uppgjöfunum til að þóknast eigin stöðu. Árið 2012 lögsóttu bandarískir 

húseigendur 12 banka fyrir að hafa gert endurgreiðslur þeirra á húsnæðislánum hærri en 

þær hefðu átt að vera. 

Í lögsókninni er því haldið fram að Libor hafi ávallt hækkað fyrsta dag hvers mánaðar 

frá árunum 2000–2009, sem er sá dagur mánaðar sem flest húsnæðislán með breytilegum 

vöxtum hafa sem „endurstillingar-dagsetningu“ (e. reset date) þar sem nýir vextir eru 

ákvarðaðir á lánunum út frá Libor. Samkvæmt gögnum lögsækjanda hækkaði Libor að 

meðaltali um 2 punkta yfir meðaltal vaxtanna á fyrsta degi hvers mánaðar á tímabilinu 
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2000–2007 en á árunum 2007–2009 hækkaði Libor að meðaltali um 7,5 punkta yfir 

meðallag á fyrsta degi hvers mánaðar. Lögsækjendur telja að bankarnir hafi grætt marga 

milljarða Bandaríkjadala á stöðu sinni með því að hækka vextina með þessu móti. 

(Touryalai, 2012)

3.2.2.1 Hlutur Barclays í stöðutökusvindli, 2005–2009

Á tímabilinu 2005–2009 báðu hið minnsta 14 starfsmenn afleiðuborðs Barclays 

samstarfsmenn sína í a.m.k. 257 skipti um að breyta uppgefnum fjármögnunarkostnaði 

til þess að hafa áhrif á Libor. (Finch og Vaughan, 2017) (Barclays og DOJ, 2012) 

Rannsókn málsins sýnir að starfsmenn bankans hafi orðið við beiðnum miðlaranna í 

meirihluta tilvika, eða í um það bil 70% þeirra. (FSA, 2013) Fram kemur í 

tölvupóstssamskiptum að þeir fyrrnefndu hafi bætt við einum til tveimur punktum á 

metinn fjármögnunarkostnað, eða tekið jafnmikið af, eftir hentisemi miðlara. Sumir 

starfsmenn bankans hafa þó haldið því fram að bankinn hefði getað fjármagnað sig á 

kjörunum sem voru gefin upp, þó svo að þau hafi ekki endurspeglað bókstaflega 

skilgreiningu á Libor-vöxtunum. (Arion banki, 2012) 

Rannsóknin leiddi í ljós mörg tilvik um samskipti miðlaranna við samstarfsmenn 

sína og sést á tölvupóstum þeirra á milli hversu hversdagslegar beiðnirnar voru og að þeir 

skeyttu hvorki um skömm né heiður í athæfinu. Ein tilraun Barclays til að hafa áhrif á 

vextina á endurstillingar-dagsetningum á húsnæðismarkaðnum úr áðurnefndri lögsókn er 

dæmi um slíkt, en í tölvupósti sem miðlari Barclays sendi samstarfsmanni sínum í 

fjárhagsdeild bankans 22. febrúar 2006 kemur fram: 

Þriggja mánaða endurstillingarvextirnir eru að drepa okkur, við þurfum að 
halda þeim uppi þessa vikuna, annars missum við stöðurnar okkar. Ég veit að 
samhljóða álit er að þeir ættu að vera 4,78–4,7825, það væri hins vegar 
frábært ef við gætum haft þá 4,79. Kann virkilega að meta hjálpina, félagi. 
(Barclays og DOJ, 2012, bls. 6, eigin þýðing) 

Samstarfsfélagi hans svaraði um hæl „hjálpa með glöðu geði“ og uppgjöf Barclays 

til Libor á þriggja mánaða dollaravöxtum varð, samkvæmt beiðni, 4,79% þann daginn. 

(Barclays og DOJ, 2012, bls. 6, eigin þýðing)
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Beiðnir miðlara Barclays og áhrif þeirra árið 2006

Árið 2006 báðu einstaka miðlarar Barclays ítrekað um að ráðskast yrði með þriggja 

mánaða dollaravexti. Til þess að setja í samhengi heildaráhrif af slíkum beiðnum má skoða 

mynd 5 sem sýnir uppgefinn vaxtakostnað Barclays samanborinn við Libor. Á myndinni 

má sjá að lítill munur var á uppgefnum vaxtakostnaði Barclays og niðurstöðu Libor-

vaxtanna. (Arion banki, 2012, mynd 5)

Mynd 5: Uppgefinn vaxtakostnaður Barclays borinn saman við Libor, árið 2006.

Mynd 6 setur áhrif af einstaka beiðni í betra samhengi en hún sýnir beiðni miðlara sem 

var framkvæmd þann 18. desember árið 2006 þegar starfsmaður Barclays á afleiðuborði 

þeirra í New York bað samstarfsmann sinn á hinum endanum um að halda þriggja mánaða 

dollaravöxtunum lágum vegna stöðutöku bankans. Starfsmaður fjárhagsdeildar tók við 

beiðninni, færði inn í rafrænt dagatal áminningu þess efnis og lækkaði síðan uppgjöf 

Barclays um hálfan punkt þann daginn. Tilraunin hafði engin áhrif á sjálfa vextina en 

rannsókn málsins hefur þó leitt í ljós að í öðrum tilvikum megi leiða líkur að því að Barclays 

hafi tekist betur til með að ráðskast með vextina en þó aldrei meira en einn til tvo punkta 

í allra mesta lagi. (Arion banki, 2012, mynd 6)
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Mynd 6: Uppgefinn vaxtakostnaður Barclays borinn saman við Libor, 14. desember 2006 til 20. desember 2006

Samráð miðlaranna og vitneskja yfirmanna þeirra

Í fyrrgreindum dæmum voru miðlararnir og samstarfsmenn þeirra einungis að vinna innan 

eigin banka en dæmi eru um brot þar sem miðlarar mismunandi banka unnu saman. 

Beiðnir voru þá sendar frá afleiðuborði Barclays til annarra banka í úrtakinu um ákveðin 

innlegg sem yrðu hagstæð stöðu bankans. Á sama tíma gaf Barclays upp fölsk innlegg að 

beiðni annarra banka, svo lengi sem það hafði ekki neikvæð áhrif á stöðu Barclays. Í 

þessum tilvikum, þegar bankarnir unnu sem samráðshringur og ráðskuðust með vextina 

á sama tíma, urðu áhrifin töluvert meiri. (Barclays og DOJ, 2012)

Yfirmenn Barclays hafa neitað því að hafa búið yfir nokkurri þekkingu né átt þátt í því 

að eiga við vextina í þessu formi og halda því fram að athæfið hafi verið að frumkvæði og 

á ábyrgð örfárra ærulausra miðlara. Það hefur þó vakið grunsemdir hversu 

blygðunarlausir starfsmenn Barclays voru í leynimakkinu, bæði hver við annan, innan 

margra mismunandi deilda, en einnig við miðlara úr öðrum bönkum. Miðlararnir settu 

það ekki fyrir sig að senda ólöglegar beiðnir skriflega og dæmi eru um tilvik þar sem 

miðlarar hrópuðu yfir deildina sína hvernig þeir ætluðu að ráðskast með vextina þann 

daginn, til þess að ganga úr skugga um að enginn annar væri með ósamhljóða beiðni. Í 

ljósi þessa er talið að aðgerðir þeirra hafi almennt verið umbornar, eða í hið minnsta 

almenn þekking innan bankans. („The rotten heart of finance“, 2012)
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3.3 Hneykslið kemst upp
Sumarið 2012 var hulunni svipt opinberlega af svindlinu og í kjölfarið hófust viðamiklar 

rannsóknir. Fyrir þann tíma höfðu þó komið upp ábendingar og vísbendingar sem 

valdamiklir aðilar virtu að vettugi.

3.3.1 Fyrstu merki og umburðarlyndi eftirlitsaðila

Árið 2008 birti Wall Street Journal úttekt sem á þeim tíma var umdeild þar sem fram komu 

vangaveltur um hvort bankarnir væru að gera minna úr vaxtakostnaði sínum og þar af 

leiðandi að afvegaleiða mat annarra aðila á markaðinum á fjárhagslegri stöðu þeirra. 

(Mollenkamp og Whitehouse, 2008)

Andsvar samtaka breskra fjármálafyrirtækja á þeim tíma var fullyrðing þess efnis að 

Libor-vextirnir væru áfram algjörlega áreiðanlegir, jafnvel á tímum efnahagskrísu. Enn 

fremur birti Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (IMF) grein þar sem tekið var í sama streng og 

fullyrt var að Libor-vextirnir væru algjörlega áreiðanleg mælieining á fjárhagslega heilsu 

bankanna. (International Monetary Fund, 2008)

Nú er það hins vegar ljóst að eftirlitsstofnanir og seðlabankar í Bretlandi og 

Bandaríkjunum voru meðvituð um það að bankarnir væru að eiga við vextina, allt frá því 

í ágúst árið 2007. Í júní 2008 sendi seðlabankastjóri New York, Geithner, tölvupóst á 

seðlabankastjóra Englands, King, þar sem hann setti fram ráðleggingar um hvernig best 

væri að bæta Libor til að sporna gegn sífelldum fölsuðum uppgjöfum. (Finch og Vaughan, 

2017) Eftir ráðleggingar Geithner kom King fram fyrir breska þinginu í lok árs 2008 og 

skilgreindi Libor sem þá vexti sem bankar myndu ekki bjóða hver öðrum, heldur væru þeir 

í raun kjör sem enginn væri að bjóða upp á. (Parliament of the United Kingdom, 2009)

3.3.2 Rannsóknir hefjast

Þar sem að Libor er mikið notað á bandarískum afleiðumarkaði jafngilda allar tilraunir til 

að hagræða vöxtunum annarri misneytingu á afleiðumarkaði Bandaríkjanna og varða 

þannig bandarísk lög. Þann 28. febrúar 2012 varð það opinbert að dómsmálaráðuneyti 

Bandaríkjanna væri að framkvæma sakamálarannsókn á misnotkun Libor og þann 27. júní 

gekkst Barclays við brotum sínum. Í kjölfar sáttargerðar Barclays-banka varð umfang 

misbeitingarinnar umfjöllunar- og greiningarefni í fjölmiðlum um allan heim þar sem 

reynt var að gera grein fyrir vægi svindlsins. Þá hóf efnahagsbrotadeild bresku 
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lögreglunnar (SFO) rannsókn á málinu og eftir fylgdu eftirlitsstofnanir í a.m.k. 10 löndum 

og þremur heimsálfum sem hófu að rannsaka misnotkun Libor og annarra vaxta sem 

sakamál. (Enrich og Cimilluca, 2012) Rannsóknir og dómsmál eru enn í fullum gangi en 

bankar sem nefndir hafa verið í þeim eru í kringum 20 talsins. („The rotten heart of 

finance“, 2012)

Eftirlitsaðilar hafa fengið að sæta mikilli gagnrýni fyrir að hafa ekki brugðist fyrr við 

misnotkuninni í ljósi vitneskju þeirra um málið. Seðlabankar New York og Englands hafa 

gefið út að ástæður fyrir aðgerðaleysi þeirra sé að ábyrgð á eftirliti Libor hafi ekki verið í 

þeirra höndum heldur alfarið í höndum BBA sem hafi hunsað ráðleggingar þeirra frá 2008 

um breytingar á útreikningum vaxtanna. Enn fremur hafa eftirlitsstofnanir borið fyrir sig 

að hafa verið vant við látnar á þessum tíma vegna efnhagskrísunnar en einnig að knýjun 

bankanna til heiðarlegri uppgjafar hefði haft slæm áhrif á tiltrú almennings til 

markaðarins, sem á þessum tíma var nú þegar í lágmarki. (Finch og Vaughan, 2013) 

3.4 Afleiðingar fyrir brotaaðila
Mikil óvissa er um endanlegar afleiðingar fyrir bankana vegna flækjustigs málsins. Erfitt 

er að meta hvenær aðili hlaut skaða af breytingum Libor, hversu lengi það stóð yfir og 

hvaða fjármálagerningar aðila urðu fyrir áhrifum. (Weinberger, 2015) Mikill fjöldi 

málsókna, bæði ákærur frá eftirlitsaðilum sem og einkamál, á hendur bönkunum hefur 

verið lagður fram en erfitt er að meta nákvæm töluleg áhrif svindlsins og þar af leiðandi 

að hvaða fjárhæð bankarnir eru skaðabótaskyldir. 

Málin láta einnig reyna á áður ótroðnar slóðir í lagaumhverfinu þar sem t.d. má nefna 

hvort breskur banki, sem tók þátt í því að ákvarða Libor, sé skaðabótaskyldur áströlsku 

fyrirtæki sem gerði vaxtaskiptasaming við ástralskan banka, algjörlega án viðkomu breska 

bankans. („The rotten heart of finance“, 2012) Úrlausn mála vandast því í þeim mörgu 

viðskiptasamningum þar sem bankarnir stóðu sem milliaðilar því þar standa þeir frammi 

fyrir ósamhverfri áhættu. Þannig samningar eru bundnir við Libor og samningsaðilarnir 

sjálfir eru alveg ótengdir svindlinu en leika núllsummuleik þar sem áhrif svindlsins gerðu 

það að verkum að eins manns tap á því varð annars gróði. (Arion banki, 2012) Þeir sem 

töpuðu á of háum eða lágum vöxtum í þeim tilfellum vilja fá tap sitt endurgreitt og fara í 

mál við bankana sem misnotuðu vextina sem geta ekki endurheimt hagnaðinn frá þeim 

sem græddu á stöðunni. („The rotten heart of finance“, 2012)
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3.4.1 Sektir

Í desember 2012 fékk UBS-banki stærstu sekt sem banki hafði fengið til þess tíma tengda 

Libor-svindlinu og var gert að greiða alþjóðlegum eftirlitsaðilum 1,5 milljarða 

Bandaríkjadala eftir ákæru fyrir fleiri en 2.000 tilvik þar sem starfsmenn UBS gerðust 

brotlegir. (Finch og Vaughan, 2017) Í byrjun árs 2013 var RBS-banki sektaður af breskum 

og bandarískum eftirlitsaðilum um 612 milljónir Bandaríkjadala fyrir vaxtafölsunina og í 

lok þess árs lauk annarri rannsókn frá eftirlitsaðilum Evrópusambandsins á Barclays, 

Deutsche Bank, RBS og Société Générale. Bankarnir voru allir dæmdir sekir um að eiga 

sameiginlega við markaðsvexti frá árunum 2005 til 2008 en einungis þrír þeirra þurftu að 

borga samanlagt tvo milljarða Bandaríkjadala í sekt til Evrópusambandsins þar sem að 

Barclays naut friðhelgi vegna samvinnu hans. (McBride, 2016)

Frá og með apríl 2015 hefur Deutsche Bank þurft að greiða hæstu sektina sem var upp 

á 2,5 milljarða Bandaríkjadala til bandarískra og evrópskra eftirlitsaðila, sem gerir 

heildarsektir Deutsche Bank 3,5 milljarða Bandaríkjadala, eða rúmlega tvöfalt það sem 

allar aðrar fjármálastofnanir hafa þurft að greiða. Á fyrrgreindu tímabili má lengi telja fleiri 

mál og sektir en frá og með maí 2015 hafa fjármálastofnanir verið sektaðar fyrir meira en 

9 milljarða Bandaríkjadala fyrir misnotkunina en rannsóknir og dómsmál eru enn í fullum 

gangi. (McBride, 2016)

3.4.1.1 Afleiðingar Barclays-banka

Eins og áður kom fram samdi Barclays-banki fyrstur við yfirvöld Bretlands og 

Bandaríkjanna um greiðslu sektar upp á 450 milljónir Bandaríkjadala og sýndi fullan 

samstarfsvilja við rannsókn málsins. Í kjölfar sáttargerðarinnar sagði Marcus Agius, 

stjórnarformaður Barclays, starfi sínu lausu og einum degi síðar fylgdi framkvæmdasjóri 

bankans, Bob Diamond, sama fordæmi. (Hou og Skeie, 2014) Við yfirheyrslur breska 

þingsins fullyrti Diamond að hann hefði ekki haft vitneskju um hlut Barclays í 

vaxtasvindlinu fyrr en það komst upp en nefndi þó fyrrgreint símtal hans við Tucker, 

aðstoðarseðlabankastjóra Englands. (Trotman, 2012) Tucker kom fram í kjölfarið fyrir 

breska þingið til þess að neita fyrir það að hafa hvatt Barclays til þess að eiga við vextina 

eins og Diamond hefði gefið í skyn. (Moulds, 2012)
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Árið 2016 sættist Barclays-banki að auki á greiðslu upp á 100 milljónir Bandaríkjadala 

til 44 ríkja og góðgerðarstofnana í Bandaríkjunum sem skaðabætur vegna taps þeirra á 

vaxtaskiptasamningum sem gert er grein fyrir í 4. kafla. (McBride, 2016)

3.4.2 Thomas Hayes og einstaklingsábyrgð

Rannsóknaraðilar hafa sett ábyrgðina á miðlarana sem leituðust til þess að hafa áhrif á 

vextina, á sjálfa starfsmennina sem sendu matið hverju sinni ásamt yfirmönnum þeirra 

sem hvöttu þá áfram. Fleiri en 100 miðlarar hafa nú þegar verið leystir frá störfum vegna 

brota sinna en yfirstjórn bankanna hefur sloppið betur og borið fyrir sig fáfræði, en 

þónokkrir úr þeirra hópi hafa þó verið neyddir úr stöðum sínum og má þar nefna bæði 

framkvæmdastjóra Rabobank og Barclays. 

Síðan í maí 2015 hefur 21 einstaklingur verið ákærður fyrir Libor-svik af yfirvöldum í 

Bretlandi sem og í Bandaríkjunum. Efnahagsbrotadeild Bretlands (SFO) hefur staðið fyrir 

12 ákærum á einstaklinga en sá fyrsti sem var kærður fyrir Libor-svindlið var Thomas 

Hayes. (McBride, 2016)

 Ákæran var í 8 mismunandi liðum en Hayes, sem starfaði sem miðlari hjá bæði UBS og 

Citigroup, spilaði lykilhlutverk í vaxtafölsuninni hjá báðum bönkum. Á þeim þremur árum 

sem hann vann fyrir UBS græddi hann meira en 260 milljónir Bandaríkjadala fyrir bankann 

á skiptasamningum en Hayes átti þátt í meirihluta af þeim 2.000 tilvikum sem UBS hlaut 

dóm sinn fyrir árið 2012. (Finch og Vaughan, 2017)

Hayes færði sig í framhaldinu til Citigroup þar sem hann hélt áfram sömu iðju. Mörg 

sönnunnargögn og dæmi eru til um óheiðarlegar beiðnir hans en hann mútaði einnig 

miðlurum annarra banka og fékk þá til að senda út beiðnir sem högnuðust stöðum hans. 

Hayes samþykkti að vinna með SFO í rannsókn málsins með því að játa sekt sína og bera 

vitni gegn öðrum einstaklingum, en hann hefur m.a. haldið því fram að æðstu yfirmenn 

bankanna hefðu bæði vitað af aðgerðum hans og tekið beinan þátt í þeim. Stuttu seinna 

hélt Hayes því fram að hann hefði ekki gert neitt rangt að hans mati og hefði einungis lýst 

sig sekan til þess að losna við framsal til Bandaríkjanna, þar sem hann var ákærður fyrir 

sömu brot. Þrátt fyrir það var hann sakfelldur fyrir alla 8 liði ákærunnar og dæmdur til 

þess að sitja í fangelsi í 14 ár fyrir misnotkunina á Libor-vöxtunum. (Finch og Vaughan, 

2017)
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Dómurinn er talinn stórsigur fyrir yfirvöld í Bretlandi sem hafa verið gagnrýnd fyrir 

linkind í garð hvítflibbaglæpa og hefur sett skýrt fordæmi í dómum annarra 

afbrotamanna. Í júlí 2016 leiddu lögsóknir SFO til þess að þrír miðlarar Barclays voru 

dæmdir til fangelsisvistar í 2 til 6 ár, en aðrar lögsóknir standa enn yfir. Sama ár sektuðu 

bandarísk yfirvöld Citigroup um 425 milljónir Bandaríkjadali eftir að aðskilin rannsókn þar 

í landi leiddi í ljós að yfirstjórn bankans hefði verið fullkunnugt um athæfi Hayes, eins og 

hann hafði áður nefnt. (McBride, 2016) 
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4 Áhrif og endurbætur

Rannsóknaraðilar hafa átt í vandræðum með að meta nákvæmlega áhrifin af 

vaxtasvindlinu þar sem það reynist ómögulegt að finna nákvæm töluleg áhrif þess. 

Einstaka beiðnir banka á fyrrihluta tímabilsins höfðu líklega ekki veruleg áhrif á vextina á 

hverjum tíma en erfiðara er að meta vaxtafölsunina á tímum lausafjárkreppunnar. 

Vaxtafölsunin var þá kerfisbundnari og kom því ekki fram sem viðbragð við ákveðnum 

beiðnum og tilskipunum yfirmanna og starfsmanna bankanna sem til eru skjalfest og hægt 

er að rannsaka. (Arion banki, 2012) Ýmsar tölfræðilegar rannsóknir hafa þó verið 

framkvæmdar í leit að muninum á því sem vextirnir voru og hverjir þeir hefðu átt að vera, 

m.a. með því að skoða aðra viðmiðunarvexti. Matsaðilar telja líklegt út frá rannsóknum 

sínum að á árunum 2007 til 2009 hafi vextirnir verið 30 til 40 punktum lægri en þeir hefðu 

raunverulega átt að vera. (Geiger, 2013)

Falskar uppgjafir sem gerðar voru í fegurðarskyni höfðu því mun meiri töluleg áhrif á 

Libor samanborið við það sem gert var út af einstaka stöðum. Áhrifin sem þessar 

hreyfingar höfðu á minni upphæðir eru sáralítil en þegar upphæðirnar hlaupa á 

þúsundum milljarða Bandaríkjadala hefur hver þúsundasti úr prósenti mikil áhrif í 

peningum talið. Sem dæmi um slíkt tilfelli má nefna sveitarfélög og ríki í Bandaríkjunum. 

(Arion banki, 2012)

Áður en fjármálakreppan skall á hafði það tíðkast að sveitarfélög fjármögnuðu sig með 

skuldabréfaútgáfu sem þau greiddu af fasta vexti. Til þess að spara sveitarfélögunum 

lánakostnað stungu bankarnir upp á því að gefa frekar út bréf með breytilegum vöxtum, 

sem væru að jafnaði 1% lægri en þeir föstu, og verja sig svo á móti með því að kaupa 

vaxtaskiptasamninga sem þau fengu breytilega vexti greidda af. Skyldi skórinn kreppa að 

og vextir hækka væru þau varin því þá myndi aukin greiðsla inn til sveitarfélaganna af 

vaxtaskiptasamningunum vega upp á móti auknum vaxtakostnaði skuldabréfanna. 

Sveitarfélögin gáfu eftir og keyptu vaxtaskiptasamninga í heild fyrir rúmlega 500 milljarða 

Bandaríkjadala. Grundvallarmunur er þó á þessum fjármálagerningum því að flestir 

vaxtaskiptasamningar í heiminum eru tengdir Libor en flest skuldabréf sveitarfélaga fylgja 

breytilegu vöxtunum Sifma. Kostnaður sveitarfélaganna á skuldabréfunum snarhækkaði 

þegar þrengingar fóru að segja til sín á mörkuðum þar sem að Sifma-vextirnir hækkuðu 

með raunverulegum markaðsvöxtum en greiðslan sem átti að vega upp á móti frá 



31

vaxtaskiptasamningunum fylgdi niðurkeyrðum Libor-vöxtum. (Gandel, 2012) Talið er að 

Libor-misnotkunin hafi í þessu tilfelli kostað bandarísk ríki og sveitarfélög í það minnsta 6 

milljarða Bandaríkjadala vegna rangra vaxtagreiðslna en einnig hafa þau aukalega þurft 

að greiða 4 milljarða Bandaríkjadala til að loka afleiðusamningum sem fóru illa út af 

svindlinu. (Preston, 2012) Sáttargerð vegna málsins náðist árið 2016 við Barclays, eins og 

áður kom fram, en lögsókn á aðra banka er enn í gangi. 

Svindlið komst í hámæli þegar tiltrú almennings á markaðnum var í lágmarki í kjölfar 

efnhagskrísunnar og hafði þau áhrif að traustið minnkaði enn frekar. Bankarnir hafa nú 

þegar greitt 9 milljarða Bandaríkjadala í sektir, bæði til eftirlitsaðila en einnig vegna 

lögsókna einkaaðila, en matsaðilar telja að heildarfjárhæð sem bankarnir þurfi að greiða 

til sáttargerða geti endað í tugum milljarða Bandaríkjadala. Það gæti valdið 

fjármálastofnunum vandræðum vegna þess að í auknum mæli er sú krafa gerð til þeirra 

að hækka lausafjárhlutfall sitt sem vörn við annarri kerfisbundinni kreppu. (McBride, 

2016)

4.1 Áhrif á Íslandi
Fyrir fall íslenska bankakerfisins voru veitt mörg erlend lán sem voru með breytilegum 

Libor-vöxtum að viðbættu álagi. Upphæðir sem einstaka íslenskar fjölskyldur og fyrirtæki 

voru með í slíkum lánum voru líklega alltof lágar til þess að finna fyrir hreyfingum á 

vöxtunum upp á einn til tvo punkta og hafði því lítil sem engin áhrif. Sé metið umfang á 

misnotkuninni í lausafjárkreppunni áreiðanlegt, þegar mismunurinn frá réttu gildi var 

jafnvel upp á tugi punkta yfir lengri tíma, þá hefur það verið til einhverra hagsbóta fyrir 

íslenskar fjölskyldur og fyrirtæki þó svo að þau áhrif fölni í samanburði við gengisfallið 

sem átti sér stað á sama tíma og hækkaði greiðslubyrði lánanna í krónum talið. Á 

meðfylgjandi myndum má sjá umfang gengisbundinna lána hjá íslenskum fyrirtækjum og 

heimilum, en mikill meirihluti þeirra voru bundin við Libor. Einnig er gerð tilraun til þess 

að setja tölulega fram umfang af metinni skekkju matsaðila, þ.e. að Libor hafi verið 30 til 

40 punktum lægri en þeir hefðu raunverulega átt að vera á tímabilinu 2007-2009. 
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Mynd 7: Gengisbundin útlán innlánsstofnana til íslenskra heimila, 2007-2009

Mynd 8: Gengisbundin útlán innlánsstofnana til íslenskra fyrirtækja, 2007-2009

Myndir 7 og 8 sýna hvernig tegundir útlána skiptust niður á íslensk heimili og fyrirtæki 

á árunum 2007–2009 og má sjá að fyrirtækin voru hlutfallslega mun meira fjármögnuð 

með gengistengdum lánum en heimilin. Myndirnar sýna heildarútlán þeirra og hluta þess 

sem var gengisbundinn, en einnig umfang 30 og 40 punkta í milljörðum talið af 

gengisbundna hlut útlánanna, sem gefur ákveðna hugmynd um stærðargráðu 

skekkjunnar, að því gefnu að mat rannsóknaraðila sé marktækt. Það er þó tekið 

sérstaklega fram að útreikningar á efri og neðri skekkjumörkum vaxtanna eru byggðir á 

forsendu þess að öll gengisbundin lán hafi verið Libor-tengd en það er ekki raunhæft þó 

svo að mikill meirihluti lánanna hafi verið það. (Seðlabanki Íslands, 2017a) (Seðlabanki 

Íslands, 2017b)
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Mynd 9: Heildarútlán innlánsstofnana og gengisbundið hlutfall þeirra, 2007-2009

Íslenskar fjármálastofnanir og fjárfestingafélög sem áttu stór útlánasöfn í erlendri 

mynt urðu líklega af háum upphæðum vegna svindlsins af þeim söfnum. Mynd 9 sýnir 

heildarútlán innlánsstofnana á árunum 2007-2009 og gengisbundinn hluta þeirra sem 

hljóp á þúsundum milljarða króna. Vaxtamunurinn hafði því talsverð áhrif á þau söfn þar 

sem vaxtatekjur þeirra voru líklega mörgum milljörðum lægri í heild sinni en þær hefðu 

átt að vera. (Seðlabanki Íslands, 2017a) Það verður hins vegar að taka inn í reikninginn að 

margar þessara stofnana voru fjármagnaðar með skuldabréfaútgáfu erlendis þar sem 

vaxtakostnaður þeirra var tengdur Libor, sem gerir það að verkum að áhrifin hafi líklegast 

jafnast út að mestu leyti. (Arion banki, 2012)

4.2 Endurbætur Libor
Breytingar á regluverki Libor-vaxtanna var nauðsynlegt til þess að endurvekja traust á 

markaðinum og steig því breska fjármálaeftirlitið inn í leikinn. Þann 28. september 2012 

gaf Martin Wheatley, framkvæmdastjóri fjármálaeftirlitsins, út umsögn þar sem fram 

komu ítarlegar ráðleggingar að endurbótum á Libor-kerfinu. Allar ráðleggingar í umsögn 

Wheatley voru samþykktar af breska ríkinu og í kjölfarið var farið í lagabreytingar og 

endurbætur gerðar. (Government of the United Kingdom, 2012)

Í apríl 2013 tók fjármálaeftirlit Bretlands yfir stjórnun og eftirlit á söfnun og ákvörðun 

Libor og hófust þá stakkaskiptin. Fyrst um sinn sá BBA enn um útreikninga Libor undir 
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stjórn fjármálaeftirlitsins þar sem Thomson Reuters var áfram söfnunar- og birtingaraðili. 

Wheatley lagði áherslu á að ákvörðun Libor myndi byggja á raunverulegum viðskiptum og 

mat starfsmanna yrði alfarið tekið úr myndinni. (Wheatley, 2012) 

Vandamál koma hins vegar upp þegar ekki eru næg viðskipti á ákveðnum degi, í öllum 

gjaldmiðlum til allra lánstíma, og er matið því enn nauðsynlegt. Miklar breytingar voru þá 

gerðar á upplýsingagjöfinni sjálfri þar sem byrjað var á því að eyða út nýsjálensku, dönsku, 

sænsku, áströlsku og kanadísku Libor-vöxtunum og lánstímunum fækkað. Frá og með 

breytingunum gefa bankar því einungis upp lántökukostnað sinn í 5 myntum og til 7 

mismunandi lánstímabila sem gera 35 mismunandi Libor-vexti. Upplýsingagjöfin lækkar 

þannig úr 150, sem gerir vextina áreiðanlegri og líklegri til þess að grundvallast á alvöru 

viðskiptum. (British Banker’s Association, 2013)

Enn fremur er uppgjöfum bankanna haldið leyndum í 3 mánuði eftir að þau berast til 

þess að sporna gegn því að bankar geti notað skilin sín sem merki á ákveðnum tíma um 

lánshæfi sitt. Hugmyndina að því að halda viðmiðunarvöxtunum leyndum kom frá 

Barclays-banka í samráði við yfirvöld í Bretlandi í ljósi eigin fegrunaraðgerða í 

lausafjárkreppunni. (BBA, 2013)

Uppgjafir sem innihalda viljandi rangar eða misvísandi upplýsingar í ferlinu hafa verið 

gerðar refsiverðar samkvæmt lögum og hefur regluverkið innan fyrirtækjanna breyst til 

þess að auðveldara sé að finna þá sem eiga sök. Nú eru fyrirtæki skyldug til þess að vera 

með regluverk þar sem ferlarnir eru staðlaðir og þarf t.d. hver einasti banki að vera með 

ákveðinn aðila innanbúðar sem ber alfarið ábyrgð á Libor séu einhver brot framin. 

Bankarnir þurfa einnig að halda öllum gögnum til haga svo eftirlitsaðilar geti framkvæmt 

endurskoðun hvenær sem er. (BBA; 2013)

Í byrjun árs 2014 var BBA skipt út sem umsjónaraðila Libor og við tók ICE Benchmark 

Administration Ltd (IBA) og í kjölfarið var nafni vaxtanna breytt úr BBA Libor í ICE Libor. 

ICE er m.a. móðurfélag kauphallarinnar í New York og eru skiptin hluti af aðgerðum sem 

eiga að stuðla að endurvakningu trausts á markaðinum. IBA tók strax yfir birtingu 

vaxtanna af Thomson Reuters í byrjun árs 2014 og í lok sama árs tók IBA einnig yfir söfnun, 

eftirlit og útreikninga á vöxtunum. (ICE Benchmark Administration, 2017)

Uppi hafa verið vangaveltur um hvort hætti eigi alfarið notkun á Libor og notast frekar 

við viðmið sem byggir á raunverulegum viðskiptum en ekki getgátum og mati. Libor er 
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hins vegar enn tengt við fjármálagerninga sem ná langt fram í tímann og skipaði 

seðlabankinn í New York sérstaka nefnd til þess að finna traustari staðgengil viðmiðsins, 

sú leit hefur enn ekki skilað árangri. Þær endurbætur sem nú þegar hafa verið gerðar eru 

skref í rétta átt en þó eru flestir gagnrýnendur sammála um að þær dugi ekki til að 

endurheimta traust almennings á fjármálakerfinu og frekari aðgerðir séu nauðsynlegar 

fyrir stöðugleika fjármálakerfisins til lengri tíma. (Finch og Vaughan, 2017)
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5 Umræður og niðurstöður

Libor-svindlið er eitt það umfangsmesta sem hefur verið framkvæmt í fjármálaheiminum 

og eru áhrif þess og afleiðingar enn að koma í ljós. Libor, ásamt öðrum vísum, eru stólpar 

alþjóðahagkerfisins og er það ljóst að umfang fjármagns sem verður fyrir áhrifum frá Libor 

í fjármálaheiminum er gríðarlegt. Nú er það uppvíst að grunnur, ákvörðun og umsjón 

vaxtanna er berskjaldaður hvað varðar misneytingu, og hvað þá þegar mest reynir á 

áreiðanleika þeirra.

Hvatinn til þess að hafa áhrif á vextina var mikill á árunum 2005-2007 en óx ört þegar 

nær dró tímum lausafjárkreppunnar. Það gerði það að verkum að svindlið sem byrjaði í 

gróðaskyni vegna stöðutöku einstaka miðlara varð viðameira með tímanum og inn 

drógust sífellt valdameiri þátttakendur og er nú ljóst að yfirstjórn hæstvirtustu fjármála- 

og eftirlitsstofnana heims áttu þátt í því. Bankarnir birtu lægri lántökukostnað til þess að 

reyna að koma í veg fyrir óðagot á markaðinum á meðal fjárfesta og lánardrottna sinna 

og í kjölfarið myndaðist ákveðin hjarðhegðun á meðal bankanna í úrtakinu þar sem enginn 

vildi standa út úr þvögunni og grafa undan eigin trausti. Hvatinn til þess að eiga við vextina 

til þess að bæta eigin ímynd á markaði, sem og í gróðaskyni á stöðum bankanna, náði 

hámarki á hápunkti fjármálakreppunnar og eftir á að hyggja voru freistnivandinn og 

hagsmunaárekstrar af þessum toga augljóslega til staðar frá upphafi. Ljóst er að 

misnotkunin hafði mikil áhrif, bæði í fjárhæðum talið sem og á traust almennings til 

fjármálamarkaða en umfang svindlsins mun halda áfram að upplýsast. 

Skaðinn sem sjálf misnotkunin á vöxtunum hafði í för með sér er ekki eina áhyggjuefnið 

því óvissan sem framtíð markaðarins ber í skauti sér er enn óráðin. Viðmiðunarvextirnir 

sem heild og regluverkið í kringum þá eru undir smásjá yfirvalda sem hafa gert viðeigandi 

breytingar en áhyggjur af framvindu mála koma frá skortinum á lausnum við því hvernig 

megi sporna við því að sagan geti endurtekið sig. Endurbæturnar á regluverki Libor hafa 

gert ferlið strangara, gagnsærra og skýrari löggjöf gerir eftirlitsaðilum auðveldara fyrir að 

refsa fyrir brot. Athæfi einstaklinga hins vegar, með hjálp annmarka regluverksins, er 

uppspretta Libor-hneykslisins. Það er mannlega hlið ákvörðunarinnar og eftirlitsins sem 

er stór hluti vandans sem enn má telja óleystan í núverandi regluverki þar sem enn er 

stólað á mat og uppgjafir bankanna á eigin lántökukostnaði. 
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Annar vandi fyrir fjármálakerfið er valið sem eftirlitsaðilar og seðlabankar standa 

frammi fyrir á tímum kerfisbundinnar efnahagskrísu en það er á milli þess að viðhalda 

fjármálastöðugleika í kerfinu eða gefa upp allar upplýsingar og viðhalda fullkomnu 

gagnsæi. Það má deila um hvort seðlabanki Englands hafi beinlínis hvatt Barclays-banka 

til þess að fegra uppgjafir sínar en eitt er þó víst að hagsmunir seðlabankans lágu í lægri 

Libor-uppgjöfum og afskiptaleysi eftirlitsaðila og seðlabankanna, þegar þekking þeirra á 

málinu var vís, leyfði misnotkuninni að viðgangast.

Hvað varðar afleiðingar bankanna eiga þær eftir að koma endanlega í ljós en sagan 

hefur þó sýnt að sektir á slíkar stofnanir, þótt háar séu, hafa haft takmarkað forvarnargildi. 

Tíminn mun síðan leiða í ljós hvort að fordæmið sem sett var með þungum dómi í máli 

Hayes og annarra bankastarfsmanna muni draga úr hvötum til afbrota af þessu tagi. 

Áhugavert verður að fylgjast með framvindu mála með tilliti til frekari endurbóta á kerfinu 

sem og endurheimt trausts almennings til markaðarins.
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