
 

 

   

 
 

 
 

 
BSc Viðskiptafræði 

 
 

 

 

Umfang íslensku bankanna 

 

 

 

 

 

 

Júní, 2017 

Nafn nemanda: Agnes Hrund Guðbjartsdóttir 

Kennitala: 270192-2389 

Nafn nemanda: Hrafnhildur Ólafsdóttir 

Kennitala: 010494-2309 

Leiðbeinandi: Már Wolfgang Mixa 



 

 

   

  



 

 

   

Yfirlýsing um heilindi í rannsóknarvinnu 

Verkefni þetta hefur hingað til ekki verið lagt inn til samþykkis til prófgráðu, hvorki hérlendis né 

erlendis. Verkefnið er afrakstur rannsókna undirritaðs / undirritaðrar, nema þar sem annað kemur fram 

og þar vísað til skv. heimildaskráningarstaðli með stöðluðum tilvísunum og heimildaskrá. 

Með undirskrift minni staðfesti ég og samþykki að ég hef lesið siðareglur og reglur Háskólans í 

Reykjavík um verkefnavinnu og skil þær afleiðingar sem brot þessara reglna hafa í för með sér hvað 

varðar verkefni þetta. 

 

 

Dagsetning   Kennitala   Undirskrift 

 

 

Dagsetning   Kennitala   Undirskrift 

 

  



 

 

   

Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um íslensku bankana í sambandi við stærð og umfang þeirra. Leitast var 

við að svara hvort umfang íslensku bankanna sé of mikið og hvort hægt sé að styrkja íslenskt 

bankakerfi á einhvern hátt. Skoðað var hvort hægt sé að koma í veg fyrir þær hættur sem skapast 

vegna kerfislegs mikilvægis bankanna. Það er til dæmis hvort skipta eigi bönkunum upp í 

smærri einingar og auka þannig samkeppni eða hvort herða eigi reglugerðir og eftirlit með 

starfsemi þeirra. Til þess að skilja hvað varð íslensku bönkunum að falli árið 2008 og athuga 

hvort hægt sé að bæta starfsemi þeirra í dag voru aðstæður í aðdraganda hruns þeirra og ýmissa 

annarra bankakreppna skoðaðar. Þá voru aðgerðir stjórnvalda í kjölfar hrunsins skoðaðar auk 

þess sem tekin voru viðtöl við sérfræðinga á íslenskum fjármálamarkaði. 

Niðurstöður ritgerðarinnar benda til þess að þrátt fyrir að miklar umbætur hafi átt sér 

stað á íslensku bankakerfi frá hruni þess 2008 er umfang bankanna enn of mikið. Vegna smæðar 

þjóðarinnar er hins vegar ekki raunhæft að skipta íslensku bönkunum upp í smærri einingar og 

auka þannig samkeppni. Minni bankar ná ekki að byggja upp þá þekkingu sem nauðsynleg er 

í rekstri banka auk þess sem þeir ná ekki þeirri stærðarhagkvæmni sem lágmarkar 

rekstrarkostnað. Þá leiðir aukin samkeppni til þess að bankar þurfa að berjast fyrir 

markaðshlutdeild sem leiðir til aukinnar áhættutöku innan bankanna. Með fleiri smærri 

bönkum fylgir einnig aukinn kostnaður við að byggja upp eftirlit á mörgum stöðum í 

bankakerfinu. Fleiri smærri bankar og aukin samkeppni getur því skapað aukinn óstöðugleika 

á fjármálamarkaði og aukinn kostnaður verður til þess að viðskiptavinir fá lakari kjör. Við gerð 

ritgerðarinnar kom það í ljós að engin rannsókn hefur verið gerð á því hvernig uppsetning henti 

íslenska bankakerfinu best. Íslenska ríkið ætti því að nýta sér stöðu sína sem meirihlutaeigandi 

bankakerfisins og hrinda í framkvæmd rannsókn á því hvers konar uppsetning á bankakerfinu 

þjóni íslensku þjóðinni á sem hagkvæmastan hátt. Þar sem hér starfa þrír kerfislega mikilvægir 

bankar skiptir gríðarlega miklu máli að reglugerðir og eftirlit með þeim sé gott. Niðurstaða 

ritgerðarinnar er því sú að til þess að hafa hemil á umfangi bankanna og þeim hættum sem þeir 

skapa þurfa reglugerðir og eftirlit með þeim að vera vel skipulagt. Því er mikilvægt að 

reglugerðir og eftirlit þróist í takt við þá þróun sem verður á fjármálamörkuðum. 
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1 Inngangur 

Eins og flestum er kunnugt hafði efnahagskreppan sem reið yfir heiminn á árunum 2007-2009 

mikil áhrif á starfsemi íslensku bankanna en haustið 2008 féllu þrír stærstu viðskiptabankar 

landsins. Það varð til þess að íslenska ríkið þurfti að taka við rekstri stóru viðskiptabankanna 

þriggja og stofna nýja banka (Bankasýsla ríkisins, 2016). Efnahagskreppan sýndi hvernig 

gjaldþrot á einum íslenskum banka getur haft í för með sér stórvægilegar afleiðingar fyrir allt 

bankakerfið (Jännäri, 2009). Hrun bankakerfisins í heild hefði getað haft svo gríðarleg áhrif á 

allt efnahagskerfið og samfélagið að íslenska ríkið gat ekki setið hjá aðgerðalaust. Á þessum 

tíma höfðu reglugerðir varðandi fjármálafyrirtæki ekki þróast í takt við þær breytingar sem 

höfðu orðið innan fjármálageirans. Í skjóli þess nýttu íslensku bankarnir sér þau tækifæri sem 

höfðu skapast vegna slakra reglugerða til þess að stækka efnahagsreikninga sína gífurlega 

mikið á skömmum tíma (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2012). Þegar litið er til baka vaknar 

upp sú spurning hvort hlutirnir hefðu verið öðruvísi í lok árs 2008 ef íslensk stjórnvöld hefðu 

ekki leyft bönkunum að verða eins kerfislega mikilvægir og þeir urðu, það er of stórir til að 

falla (e. Too Big to Fail). Kerfislega mikilvæg fjármálafyrirtæki, þá sérstaklega bankar, hafa 

ekki aðeins verið vandamál í íslensku bankakerfi. Bandarísk stjórnvöld þurftu til dæmis að 

veita bönkum þar í landi fjárhagslega aðstoð til að koma í veg fyrir gjaldþrot þeirra og þær 

afleiðingar sem það hefði getað haft í för með sér í efnahagskreppunni 2007-2009 (Johnson og 

Kwak, 2010). Sömu sögu er að segja af Norðurlöndunum árin 1980-1990 þar sem stjórnvöld 

þurftu að veita mörgum bönkum fjárhagslega aðstoð til þess að koma í veg fyrir gjaldþrot þeirra 

(Berg, 1998; Englund, 1999). 

Í þessari ritgerð verður stærð íslenska bankakerfisins skoðuð í samhengi við kerfislega 

mikilvæg fjármálafyrirtæki (e. Too Big to Fail). Einnig verður kannað hvort hægt sé að finna 

raunhæfar lausnir á þeim vandamálum sem skapast af slíkum fyrirtækjum. Skoðað verður hvort 

raunhæft sé að skipta bönkum landsins upp í smærri einingar og auka þannig samkeppni á 

markaðnum í von um að draga úr áhættu af kerfislega mikilvægum fjármálafyrirtækjum. 

Jafnframt verður athugað hvort skilvirkara sé að innleiða hertari reglugerðir og auka eftirlit 

með kerfislega mikilvægum fjármálafyrirtækjum.  

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða íslensku bankana hvað varðar stærð og umfang 

þeirra og hvaða áhrif stærð þeirra getur haft á íslenskt efnahagslíf og samfélag. Þá verða 

skoðaðar þær aðgerðir sem stjórnvöld hafa gripið til í kjölfar hrunsins til þess að koma í veg 

fyrir þær áhættur sem skapast af kerfislega mikilvægum fjármálafyrirtækjum. Leitast verður 
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við að svara því hvort umfang íslensku bankanna sé of mikið og hvort hægt sé að styrkja 

íslenskt bankakerfi með einhverjum hætti. Þá verður skoðað hvort hægt sé að koma í veg fyrir 

þau vandamál sem skapast af starfsemi kerfislega mikilvægra banka með breytingum á 

bankakerfinu. Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er eftirfarandi: 

Er umfang íslensku bankanna of mikið? 

Fyrsti hluti ritgerðarinnar fjallar um fjármálamarkaði. Hugtakið kerfislega mikilvæg 

fjármálafyrirtæki (e. Too Big to Fail) verður skoðað ásamt þeim vandamálum sem fylgja 

slíkum fyrirtækjum. Einnig verður litið á áhrif frjálsari fjármálamarkaða og sameiginlegt 

mynstur sem sjá má í aðdraganda fjármálakreppna á Norðurlöndunum, í Bandaríkjunum og á 

Íslandi. Kaflinn endar á að fjalla um frávik efnahagskreppunnar árin 2007-2009 þar sem 

ótrúlegur stöðugleiki fjármálakerfisins í Kanada er skoðaður. 

Því næst verður farið í aðdraganda hrunsins á Íslandi og hvaða þættir það voru sem ýttu 

undir óstöðugleika fjármálakerfisins og þann mikla vöxt sem varð á bankakerfinu. Til að byrja 

með er vexti íslenska bankakerfisins lýst í samanburði við verga landsframleiðslu. Þar á eftir 

verður fjallað um innleiðingu samnings evrópska efnahagssvæðisins, einkavæðingu bankanna 

og alþjóðvæðingu íslensku bankanna í kjölfar þess. Kaflinn endar svo á að fjalla um hvernig 

aðgerðir Fjármálaeftirlitsins, ríkisstjórnarinnar og Seðlabanka Íslands ýttu enn frekar undir 

vöxt bankakerfisins. 

Næsti hluti ritgerðarinnar segir frá Íslandi eftir hrun þar sem fjallað verður um aðgerðir 

íslenskra stjórnvalda varðandi bankakerfið. Þá verður litið á stofnun nýju bankanna, 

fyrirhugaða sölu þeirra og þær aðgerðir sem stjórnvöld hafa ráðist í til þess að bæta 

fjármálastöðugleika í landinu. Til þess að fá betri innsýn og skoðanir á viðfangsefni 

ritgerðarinnar voru tekin viðtöl við þrjá einstaklinga sem starfa á íslenskum fjármálamarkaði. 

Viðtölin voru öll tekin í apríl 2017 á vinnustöðum viðmælenda. Viðmælendur hafa allir mikla 

þekkingu á íslenskri bankastarfsemi sem og á þeim breytingum sem hafa orðið á reglugerðum 

og eftirliti með bönkunum frá hruni þeirra. Viðmælendur voru spurðir um skoðanir sínar á 

aðgerðum stjórnvalda og annarra stofnana á fjármálamarkaði í kjölfar hrunsins. Auk þess voru 

þeir spurðir hvaða aðgerðir þeir telji vera bestar til þess að koma í veg fyrir þau vandamál sem 

skapast af kerfislega mikilvægum bönkum. Skoðanir viðmælenda verða síðan greindar í 

niðurstöðukafla ritgerðarinnar þar sem dregið verða fram helstu atriði sem fram komu í 

viðtölunum í tengslum við umfang bankanna. Þar sem viðmælendur voru spurðir út í 

persónulegar skoðanir sínar var þeim boðið að vera ónafngreindir í ritgerðinni. Lilja Dögg 
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Alfreðsdóttir, alþingismaður og varaformaður Framsóknarflokksins, er eini viðmælandinn sem 

kemur fram undir nafni í ritgerðinni. 

 

2 Fjármálamarkaðir 

Calomiris og Haber (2014) telja að styrkur banka endurspeglist í uppsetningu stjórnmálakerfis 

viðkomandi lands. Starfsemi banka er ákvörðuð af stjórnvöldum sem setja þeim lög og reglur 

en samhliða því leita stjórnmálamenn eftir því að halda stuðningi kjósenda. Þrátt fyrir að 

stjórnvöld vilji gera það besta fyrir samfélagið eru kjósendur þeirra ekki endilega sáttir við allar 

aðgerðir ríkisins þar sem kjósendur eru einnig innstæðueigendur og aðrir hagaðilar bankanna. 

Stjórnvöld vilja halda í stuðning kjósenda sinna sem getur reynst erfitt við reglusetningu þar 

sem reglurnar gætu haft neikvæð áhrif á fjárhag kjósenda (Calomiris og Haber, 2014). Þeir telja 

enn fremur að lög og reglur séu ekki mótaðar út frá raunverulegum þörfum efnahagskerfisins 

heldur eru reglugerðir mótaðar í eins konar samstarfi ríkisstjórnarinnar við bankana. Þetta leiðir 

til þess að ríkisstjórnin er alltaf bundin að einhverju leyti við bankana og bankakerfi verða 

aldrei fullkomlega einkavædd (Calomiris og Haber, 2014). Fjármálakreppurnar á 

Norðurlöndunum um 1990 og í Bandaríkjunum og á Íslandi árin 2007-2009 eru góð dæmi um 

það hvernig ákvarðanir stjórnvalda geta haft neikvæð áhrif á bankakerfið en farið verður nánar 

í það hér á eftir. 

2.1 Too Big to Fail 

Hugtakið kerfislega mikilvægir bankar (e. Too Big to Fail) vísar til þeirra banka sem eru álitnir 

valda óásættanlegri áhættu fyrir bankakerfið og hagkerfið í heild þegar þeir standa ekki við 

skuldbindingar sínar. Bankar af þessu tagi eru yfirleitt í miklum viðskiptum við aðra banka og 

hafa ýmis fjárhagsleg tengsl sem gætu smitað út frá sér (Barth og Wihlborg, 2016). Í 

bankageiranum í dag eru kerfislega mikilvægir bankar mikið vandamál og hefur 

efnahagshrunið sem varð árin 2007-2009 vakið upp spurningar um það hvort stefna stjórnvalda 

varðandi þessi mál ýti undir aukna áhættu í starfi bankanna (Stan og McIntyre, 2012). Fyrir 

hrun voru það aðeins óljósar væntingar bankanna að stjórnvöld myndu koma í veg fyrir 

gjaldþrot þeirra þegar nauðsyn var, en nú hefur það orðið að opinberri stefnu stjórnvalda (Baker 

og McArthur, 2009; Johnson og Kwak, 2010). Almennt ríkir sú skoðun að bankar sem eru 

kerfislega mikilvægir séu slæmir fyrir fjármálakerfið og hagkerfið í heild þar sem kerfislegt 

mikilvægi þeirra skapar þrjú meiriháttar vandamál fyrir samfélagið. Hins vegar eru ekki allir 
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sammála um það hvernig á að koma í veg fyrir að kerfislega mikilvægir bankar skapi þau 

vandamál (Johnson og Kwak, 2010). 

Fyrsta vandamálið er að stjórnvöld verða að koma í veg fyrir gjaldþrot banka sem er 

stór og kerfislega mikilvægur til þess að koma í veg fyrir þær afleiðingar sem gjaldþrotið hefur 

á efnahagslífið (Investopedia, 2009). Afleiðingar af gjaldþroti bankans yrðu óbærilegar fyrir 

fjármálakerfið og efnahagslífið í heild þar sem gjaldþrotið smitar frá sér. Önnur fyrirtæki og 

einstaklingar yrðu gjaldþrota og við það myndi atvinnuleysi aukast. Ef kostnaðurinn við að 

bjarga bankanum er minni en kostnaðurinn sem gjaldþrot bankans hefði á efnahagslífið væri 

best að stjórnvöld myndu bjarga bankanum frá gjaldþroti (Halme, Hawkesby, Healey, Saaper 

og Soussa, 2000; Investopedia, 2009). Þegar ógnin af gjaldþroti er yfirvofandi þurfa stjórnvöld 

annað hvort að taka yfir starfsemi bankans eða veita bankanum fjárhagslega aðstoð til þess að 

bankinn geti haldið starfsemi sinni gangandi. Þessu fylgir mikill kostnaður sem á endanum 

leggst á skattgreiðendur (Johnson og Kwak, 2010; Stan og McIntyre, 2012). 

Annað vandamálið sem skapast af bönkum sem eru kerfislega mikilvægir er að 

stjórnendur hafa sterkan hvata til þess að taka meiri áhættu vitandi það að ríkisstjórnin muni 

aðstoða þá í neyð (Johnson og Kwak, 2010). Stjórnendur bankanna vita að stjórnvöld geta ekki 

leyft bönkunum að verða gjaldþrota og að oftast bera eigendur fjármálafyrirtækjanna 

takmarkaða ábyrgð á tapinu og leyfa sér því frekar að taka meiri áhættu (Efnahags- og 

viðskiptaráðuneytið, 2012). Í raun ættu kröfuhafar ekki að vilja lána fé til þeirra banka sem 

taka of mikla áhættu en þar sem kröfuhafarnir eru nokkuð vissir um að yfirvöld muni vernda 

þá gegn tapi telja þeir að slíkar fjárfestingar séu þess virði þar sem þeir bera ekki áhættuna 

(Johnson og Kwak, 2010). Þetta gefur stórum bönkum ósanngjarnt forskot á keppinauta sína 

þar sem stórir bankar geta frekar stundað áhættusamari viðskipti sem skilar þeim meiri hagnaði 

þar sem þeir eru óbeint tryggðir af yfirvöldum gegn áhættunni (Halme o.fl., 2000). Rannsókn 

Stan og McIntyre (2012) gefur sömu niðurstöðu þar sem hagnaður banka var mældur fyrir vexti 

og skatta og kom þar í ljós að stærri bankar taka meiri áhættu en minni bankar (Stan og 

McIntyre, 2012). Hér á Íslandi var þetta líka raunin fyrir kreppu þar sem eigendur 

fjármálafyrirtækjanna hefðu aðeins tapað eigin fé fyrirtækisins yrði fyrirtækið gjaldþrota. 

Eiginfjárkrafa á íslensku bankana fyrir hrun var mjög lág. Þar að auki vilja eigendur banka ekki 

eiga umfram eigið fé þar sem það kemur niður á ávöxtun þeirra. Því ýtti lág eiginfjárstaða 

íslensku bankanna undir enn frekari áhættutöku þar sem tap eigendanna á eigið fé hefði orðið 

lítið ef rekstur bankanna gengi illa. Ávöxtun eigin fjár varð hins vegar mjög mikil þegar vel 

gekk (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2012).  
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Síðasta vandamálið er að bankar sem eru kerfislega mikilvægir eru óhagstæðir fyrir 

samkeppni sem getur verið slæmt fyrir hagkerfið. Stóru bankarnir hafa ýmis forskot á smærri 

banka. Í efnahagskreppunni árin 2007-2009 þurftu bandarísk stjórnvöld til dæmis að hafa 

afskipti af nokkrum bönkum á markaðnum. Þeir bankar sem fengu aðstoð voru allir bankar sem 

voru kerfislega mikilvægir og því of stórir til að falla á meðan litlu bönkunum var leyft að fara 

í gjaldþrot en við það minnkaði samkeppnin á markaðnum. Þá voru stóru bönkunum einnig 

boðin lán frá stjórnvöldum á 0,78 prósentu stigum lægri vöxtum en litlu bönkunum. Bankarnir 

sem voru kerfislega mikilvægir nýttu sér þetta forskot sem leiddi til þess að þeir stækkuðu enn 

frekar, urðu arðbærari og áhrifameiri ásamt því að samkeppni minnkaði (Baker og McArthur, 

2009; Johnson og Kwak, 2010). 

Stórir bankar hafa töluvert vald sem þeir geta nýtt til þess að hafa áhrif á myndun 

reglugerða fyrir bankageirann en það getur aukið hættuna á kerfisbundinni kreppu (Barth og 

Wihlborg, 2016). Stóru bankarnir í Bandaríkjunum notuðu meðal annars pólitísk völd sín til 

þess að vernda starfsemi og hagnað sinn frá afskiptum stjórnvalda. Þegar allt fór á versta veg 

notuðu bankarnir kerfislegt mikilvægi sitt sem tryggingu til þess að fullvissa sig um að 

stjórnvöld myndu bjarga þeim. Stóru bankarnir fengu það sem þeir vildu á meðan 

skattgreiðendur fengu reikninginn (Johnson og Kwak, 2010). Ef ekki er fullnægjandi öryggi og 

skilvirkni í rekstri kerfislega mikilvægra fjármálafyrirtækja getur það valdið keðjuverkun á 

markaði. Því er mikilvægt að hafa almennilega áhættustýringu til að koma í veg fyrir þau 

neikvæðu áhrif sem geta orðið á samfélagið við áfall í rekstri fjármálafyrirtækja. Í 

nútímahagkerfum er því mikilvægt að stjórnvöld geri ríkar kröfur um fagleg vinnubrögð og 

rekstrarfyrirkomulag fjármálafyrirtækjanna (Seðlabanki Íslands, e.d.-a). 

Eins og áður var nefnt þurftu bandarísk stjórnvöld að veita nokkrum bönkum þar í landi 

fjárhagslegan stuðning til þess að koma í veg fyrir stórvægilegar afleiðingar af falli þeirra í 

efnahagskreppunni árin 2007-2009 (Johnson og Kwak, 2010). Vaknað hefur upp sú spurning 

hvort aðferðin sem bandarísk stjórnvöld notuðu við þessar aðgerðir hafi verið sú besta fyrir 

efnahagslífið og hagkerfið í heild. Í stað þess að taka yfir bankana veittu bandarísk stjórnvöld 

þeim fjárhagslegan stuðning án frekari afleiðinga. Engum aðgerðum var beitt af hálfu 

stjórnvalda til að leggja niður banka eða til að rjúfa pólitísk bönd sem bankarnir höfðu nýtt sér 

við starfsemi sína. Áhrifin af pólitískum böndum voru að lög og reglur varðandi bankastarfsemi 

voru ekki þróaðar eftir þörfum fjármálakerfisins. Framkvæmdastjórar bankanna fengu að halda 

störfum sínum ásamt því að bankarnir fengu að starfa óbreyttir án allra afskipta stjórnvalda. 

Þessi aðferð leysti hins vegar ekki þau skammtíma- og langtímavandamál sem voru innan 
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bandaríska fjármálageirans á þessum tíma (Johnson og Kwak, 2010). Möguleg ástæða þess að 

bandarísk stjórnvöld ákváðu að gera hlutina á þennan hátt er sú að gríðarlega háa fjárhæð þurfti 

til að bjarga bönkunum en þeir peningar þurftu að sjálfsögðu að koma frá skattgreiðendum. 

Bandarísk stjórnvöld áttu einfaldlega aðeins nóg til að halda bönkunum á floti en ekki til þess 

að gera þær lagfæringar sem þurfti til að styrkja bankana þannig að þeir gætu hafið útlán aftur 

(Krugman, 2009). Margir sérfræðingar á þessum sviðum hafa haldið því fram að betra hefði 

verið fyrir bandarísk stjórnvöld að taka yfir starfsemi bankanna, taka til í þeim og selja þá aftur 

þegar þeir voru farnir að starfa eðlilega (Johnson og Kwak, 2010; Krugman, 2009).  

Þó að flestir séu sammála um að bankar og önnur fjármálafyrirtæki sem eru kerfislega 

mikilvæg séu mikið vandamál fyrir fjármálamarkaði eru fræðimenn hins vegar ekki sammála 

um hvernig best sé takast á við þessi vandamál og hvernig skuli fyrirbyggja þau. Sumir telja 

bestu lausnina vera endurskoðun á uppbyggingu fjármálakerfisins (Haldane og Alessandri, 

2009), til dæmis með því að skipta fjármálastofnunum upp í smærri einingar (Johnson og 

Kwak, 2010). Aðrir fræðimenn telja hins vegar að besta lausnin sé að setja reglugerðir sem 

halda betur utan um starfsemi bankanna og þá áhættu sem þeir taka og koma upp betra eftirliti 

með bönkunum (Johnson og Kwak, 2010). Sérfræðingar Basel nefndarinnar telja til að mynda 

að betra sé að setja hertari reglugerðir og auka eftirlit með kerfislega mikilvægum bönkum. 

Þeir hafa meðal annars sett fram áætlun um slíkar aðgerðir fyrir alþjóðlegan fjármálamarkað 

(Dendrinou, 2015). 

2.2 Áhrif frjálsari fjármálamarkaða 

Undir lok 20. aldarinnar var orðin ríkjandi hugsun um allan heim að fjármálakerfi þróaðra ríkja 

væru orðin skilvirkari og stöðugri þar sem áhættudreifing og stærð fjármálakerfa sem hlutfall 

af landsframleiðslu hafði vaxið hratt. Ekki var talin hætta á fjármálakreppu í svona þróuðum 

ríkjum en í rauninni hefur tíðni kreppna aukist eftir því sem fjármálamarkaðir hafa vaxið í 

þróuðum ríkjum (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2012). Þessi hugsunarháttur varð til þess 

að mörg lönd fóru að fækka reglugerðum og opna á frjálsari fjármálamarkaði (Detragiache og 

Demirgüç-Kunt, 1998). 

Þegar rýnt er í kreppur í gegnum tíðina má sjá ákveðið mynstur í aðdraganda þeirra sem 

loks veldur efnahagshruni. Stuart Mill, Alfred Marshall, Knut Wicksell, Irving Fisher og 

Hyman Minsky eru meðal þeirra fræðimanna sem skoðað hafa þróun bankakreppna með tilliti 

til breytileika í framboði útlána. Hyman Minsky hefur fært rök fyrir því að í 

markaðshagkerfum, þar sem verðlagning ræðst af framboði og eftirspurn og atvinnurekstur er 
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einna helst í höndum einkaaðila, myndast frekar kreppa þar sem fjármálakerfin eru veikbyggð 

og óstöðug. Þá leggur Minsky áherslu á að framboð útlána sé sveifluaukandi fyrir hagkerfið, 

það er að í hagvexti eykst framboð útlána en þegar hagvöxtur minnkar dregur úr framboði. 

Hann telur að þessi þróun útlána sé það sem veikir fjármálakerfi og eykur líkur á bankakreppu 

(Aliber og Kindleberger, 2015). 

Líkan Minsky útskýrir það ferli sem hefur átt sér stað í aðdraganda bankakreppna í 

ýmsum löndum í gegnum tíðina og má þar nefna Bandaríkin, Norðurlöndin og Ísland. 

Kenningar Minsky um fjármálastöðugleika horfa sérstaklega á það að bankar starfa í 

hagnaðarskyni og sækjast eftir hagnaði með fjármögnun vegna nýjunga á markaði (Minsky, 

1992). Ferlið er einskonar hringrás fjármálamarkaða og er fyrsti þátturinn sá að utanaðkomandi 

breyting verður á þjóðhagkerfi landsins sem hefur í för með sér bættar horfur í efnahagskerfinu 

og ný hagnaðartækifæri, að minnsta kosti í einum geira. Við það myndast hraður hagvöxtur 

vegna nýtilkominna hagnaðartækifæra. Það verður til þess að mikil aukning verður á lántöku 

sem ýtir undir vöxt bankakerfisins. Þar af leiðandi myndast eins konar sæluvíma og órökréttar 

vonir um framtíðina sem heltaka þjóðina vegna bættra aðstæðna. Með auknum hagvexti skapast 

mikil bjartsýni meðal fjárfesta sem í kjölfarið sækjast meira eftir lánum þar sem þeir álíta líkur 

sínar á arðsemi mun meiri en áður. Áhættufælni fer almennt dvínandi sem leiðir til 

áhættusamari ákvarðana við fjárfestingar og lánveitingu. Samkvæmt Adam Smith og hans 

samtímamönnum leiðir þetta til of mikilla viðskipta (e. overtrading). Skuldsetning eykst sífellt 

meira og margir fjárfestar leitast eftir skammtímahagnaði vegna verðhækkana á fasteignum, 

hlutabréfum og öðrum eignum. Þessir fjárfestar trúa því að verðhækkanir eignanna verði svo 

miklar að þær standi undir vaxtagreiðslum lána sinna auk þess að skila hagnaði (Aliber og 

Kindleberger, 2015).  

Minsky flokkar stig fjármögnunar í þrjá flokka. Fyrst er það fjármögnun sem vörn gegn 

áhættu (e. hedge financing) en á því stigi duga rekstrartekjur lántakanda fyrir vaxtagreiðslum 

og afborgunum skulda sinna. Annar flokkurinn er fjármögnun spákaupmennsku (e. speculative 

financing) en þá duga rekstrartekjur lántakanda einungis fyrir vaxtagreiðslunum en til þess að 

standa undir afborgunum lána sinna þarf lánþegi að taka ný lán. Má þá nefna að fjármögnun 

banka fellur yfirleitt í flokk spákaupmennsku. Fjármögnun áðurnefndra fjárfesta fellur hins 

vegar í þriðja flokkinn sem nefnist Ponzi fjármögnun (e. Ponzi financing). Það þýðir að 

lántakandi getur hvorki staðið undir vaxtagreiðslum né afborgunum skulda sinna nema með 

nýjum lánum eða sölu eigna sinna (Minsky, 1992). Gríðarlegur hagvöxtur og verðaukning á 

eignamörkuðum valda því að þar myndast bóla sem á endanum springur. Þegar hægir á 
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hagvexti og bjartsýni minnkar fara verð eigna lækkandi. Ponzi fjármagnaðir fjárfestar eru síðan 

þeir sem oftast lenda í nauðungarsölu eigna sinna þar sem lækkandi verð eignanna stendur ekki 

lengur undir lánunum. Við þetta verður mikið framboð eigna en lítið af kaupendum og neysla 

dregst saman. Minsky setti fram þá tilgátu að í slíku verðfalli eigna og með lækkandi hagnaði 

fyrirtækja og heimila muni margir hverjir sem hafa skuldsett sig gegn áhættu (e. hedge) falla í 

flokk spákaupmanna (e. speculative) og að sama skapi muni margir spákaupmenn falla niður í 

flokk Ponzi fjármögnunar. Það þýðir að margir lántakendur enda í vanskilum af lánum sínum 

sem skilar sér í tapi fjármálastofnana og veldur bankakreppu. Að lokum þarf að grípa til 

aðgerða til að snúa þróuninni við og ná efnahagnum aftur á strik. Þegar fjármálamarkaðir hafa 

náð fullri endurheimt er aðeins tímaspursmál hvenær og hversu alvarlega hringrásin endurtekur 

sig á ný (Aliber og Kindleberger, 2015; Minsky, 1992). Minsky sagði að hægt sé að sýna fram 

á stöðugleika í hagkerfi svo lengi sem fjármögnun sem vörn gegn áhættu er töluvert meiri en 

Ponzi fjármögnun. Hins vegar aukast líkur á erfiðleikum eftir því sem vægi eykst á fjármögnun 

spákaupmennsku og Ponzi (Minsky, 1992). Þau lönd sem litið verður til í þessum kafla eiga 

það sameiginlegt að opna fyrir frjálsari fjármálamarkaði. Í öllum löndunum hafði afnám hafta 

nægilega mikil áhrif á efnahagskerfið til þess hrinda af stað hringrás Minsky líkansins.  

Frjálsari fjármálamarkaðir auka líkurnar á bankakreppu en þær aðgerðir eru ekki 

endilega það sem veldur kreppum heldur draga þær upp á yfirborðið undirliggjandi 

óstöðugleika bankakerfisins. Þau lönd þar sem spilling er mikil, lög og reglur eru veikbyggðar 

og fullnustuaðgerðir vantar eru sérstaklega viðkvæm fyrir auknu frelsi á fjármálamarkaði 

(Detragiache og Demirgüç-Kunt, 1998). Ísland er engin undantekning en íslensk stjórnvöld 

hugðust byggja upp alþjóðlegt fjármálakerfi og til þess þurfti frjálsari fjármálamarkað 

(Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2012). Bólan sem myndaðist á íslenskum fjármálamarkaði 

við afnám hafta fylgdi einnig kenningum Minsky (Jón Daníelsson og Gylfi Zoëga, 2009). 

2.2.1 Norðurlöndin 

Peter Englund (1999) telur að efnahagskreppur í Noregi, Finnlandi og Svíþjóð frá árunum 

1980-1990 hafi byrjað í kjölfar þess að farið var í afnám hafta sem voru til staðar á 

bankamörkuðum. Við það sköpuðust ný hagnaðartækifæri fyrir bankana og því varð hröð 

þensla á útlánum sem varð til þess að verðhækkanir urðu gríðarlega miklar og verðbóla 

myndaðist á eignamörkuðum. Á endanum varð gríðarlegt verðfall, víðtækt gjaldþrot og 

eignamarkaðir sundruðust. Fólk og fyrirtæki voru mjög skuldsett og mikið var um Ponzi 

fjármögnuð lán. Þar af leiðandi gátu fyrirtæki og einstaklingar ekki borgað lánin sín og 

bankarnir töpuðu á vanskilunum sem leiddu til bankahruns. Veikt bankakerfi leiddi síðan til 
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lausafjárkreppu í einkageiranum sem var svo alvarleg að stjórnvöld þurftu að hafa afskipti af 

og bjarga bönkunum (Englund, 1999). Englund vill ekki meina að afnám hafta hafi verið helsta 

ástæða kreppunnar heldur hafi það ýtt undir verðhækkanir á eignamarkaði, þá sérstaklega á 

húsnæðismarkaði, sem þegar höfðu hafist. Við afnám hafta urðu til nýir möguleikar á lántöku 

auk þess sem áhættugreiningar hjá fjármálastofnunum urðu slakari en það ýtti undir frekari 

verðhækkanir á eignamörkuðum. Með tímanum fór afnám haftanna að hafa stórvægileg áhrif 

á starfsemi bankakerfisins en slæmar venjur fóru að myndast innan þess. Bankarnir voru til 

dæmis ekki aðeins samkeppnisaðilar annarra fjármálafyrirtækja heldur voru þeir einnig í 

viðskiptum við þau. Þegar bankarnir þurftu að skrá tap vegna vanskila annarra 

fjármálafyrirtækja sem bankarnir höfðu veitt lán kom til að mynda í ljós að einstaklingar í 

vanskilum við fjármálafyrirtækin voru einstaklingar sem bankarnir höfðu áður neitað um lán. 

Þetta varð til þess að mikill uppgangur varð í efnahagskerfinu sem á endanum leiddi til djúps 

efnahagshruns (Englund, 1999). 

Sigbjørn Atle Berg (1998) hefur einnig skrifað um fall bankanna á Norðurlöndunum á 

árunum 1980-1990 en ólíkt Englund horfir hann einnig til Danmerkur. Hann nefnir að þrátt 

fyrir að aðstæður fram að kreppu í Danmörku séu ólíkar aðstæðum á hinum Norðurlöndunum 

hafi þær allar svipaða uppbyggingu og fylgja þekktum kenningum um hringrás fjármála eins 

og líkani Minsky. Eins og áður var nefnt hafði kreppan gríðarleg áhrif á bankana og varð tap 

þeirra svo mikið að stjórnvöld neyddust til þess að grípa inn í og bjarga mörgum bönkum með 

ríkisfjármagni, tryggingum eða eignarhaldi í bönkunum. Aðeins voru tveir stórir bankar í 

löndunum fjórum sem komust í gegnum kreppuna án stórvægilegra vandamála, einn í Svíþjóð 

og einn í Danmörku. Eins og sjá má í töflu 1 hér að neðan þurftu fjórir stærstu bankar Noregs 

og fimm stærstu bankar Finnlands á ríkisfjármagni að halda til áframhaldandi starfsemi. Í 

Svíþjóð komust þrír stærstu bankarnir af án beinnar fjármögnunar stjórnvalda en næstu þrír 

bankar í stærðarröðinni þurftu hins vegar á stuðningi stjórnvalda að halda. Í Danmörku krafðist 

enginn banki beinnar fjármögnunar frá stjórnvöldum en allir þeir bankar sem þurftu ekki á 

aðstoð stjórnvalda að halda áttu það sameiginlegt að verða fyrir gríðarlegu tapi (Berg, 1998).  
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Tafla 1: Ríkisfjármagn, tryggingar og eign ríkisins í sex stærstu bönkum Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, lok árs 

1993. 

 

(Sigbjørn Atle Berg, 1998, Tafla 11.1, bls. 197) 

Afnám hafta í Danmörku hófst töluvert fyrr en á hinum Norðurlöndunum vegna þess 

að þar hafði verið efnahagsleg lægð en þegar efnahagslegt ástand í landinu fór batnandi fór 

útlánum bankanna fjölgandi. Á hinum Norðurlöndunum var hins vegar mikil efnahagsleg 

virkni þegar farið var í afnám hafta sem ýtti undir enn frekari lánveitingar frá bönkunum. Í 

kjölfar afnáms hafta á bankastarfsemi töldu stjórnvöld að bankarnir þyrftu að aðlagast nýju 

óreglubundnu jafnvægi og því mætti færa rök fyrir því að ör vöxtur lána væri hluti af 

aðlöguninni (Berg, 1998). Samkvæmt Berg hefði ör vöxtur útlána ekki verið mögulegur ef 

aðgengi að erlendu fjármagni hefði verið takmarkað. Niðurstöður úr rannsókn Detragiache og 

Demirgüç-Kunt (1998) eru í samræmi við fullyrðingu Berg og sýna hvernig aukið aðgengi að 

erlendu fjármagni eykur vöxt bankanna. Með auknu aðgengi að erlendu fjármagni var 

bönkunum gefið tækifæri til að taka aukna áhættu vegna gengisbreytinga. Afnám 

gjaldeyrishaftanna dró einnig úr einokun bankanna sem þar af leiðandi jók samkeppni sem 
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hefði einnig getað dregið úr hagnaði bankanna. Með frjálsari fjármálamörkuðum fengu 

fyrirtæki og heimili greiðari aðgang að fjármagni annars staðar. Aukin samkeppni skapaði því 

freistnivanda fyrir bankana til að halda hagnaði. Í skýrslunni kemur fram að aukin ávöxtun 

áhættusamari lána getur þó haft góð áhrif á hagvöxt þrátt fyrir mögulega aukningu á veikleikum 

fjármálakerfisins. Hagvöxtur landanna sem og vöxtur bankanna á Norðurlöndunum var þó 

langt umfram það sem gott getur talist. Eigendur stórra banka vita að bankastarfsemin er tryggð 

að einhverju leyti af ríkisstjórninni og ef eiginfjárhlutfall þeirra er lágt verður persónuleg áhætta 

þeirra af tapi mjög lítil en ávöxtun mikil. Það olli því að áhættusamar ákvarðanir urðu mun 

líklegri þar sem þær skiluðu hærri ávöxtun. Við afnám hafta um vexti og magn lána sköpuðust 

tækifæri fyrir bankana til þess að ná stærri markaðshlutdeild. Bankarnir fóru því að minnka 

vaxtamun sinn, og þar af leiðandi vaxtatekjur sínar, þar til þeir gáfu út lán á lægri vöxtum en 

jaðarkostnaður af fjármagni þeirra. Þar sem hagnaður bankanna fór minnkandi juku þeir útlán 

sín til að vega á móti minni vaxtatekjum sem varð til þess að bankakerfið fór ört stækkandi. 

Margir bankar hófu að auki starfsemi á nýjum sviðum, eins og í fjármögnun fasteigna, en þessar 

nýju greinar voru oft á tíðum þær sem skiluðu mestu tapi (Berg, 1998; Detragiache og 

Demirgüç-Kunt, 1998). 

Mikil þensla var á hagkerfinu vegna örs vaxtar útlána. Einn mikilvægasti þáttur 

þenslunnar var hvernig hækkandi verð eigna olli því að auður fólks virtist meiri. Þegar fólk 

fékk tilfinningu um bætta stöðu sína varð það mjög bjartsýnt á áframhaldandi vöxt á auð sínum. 

Bjartsýnt ástand þjóðanna varð til þess að fólk jók neyslu sína og dró úr sparnaði. Með aukinni 

neyslu jókst flæði fjármagns á markaðnum sem örvaði fjárfestingastarfsemi fyrirtækja sem ýtti 

einnig undir hagvöxt (Berg, 1998). Bjartsýni á áframhaldandi verðhækkanir og aukinn auð varð 

til þess að áhættufælni fór dvínandi og allir aðilar fjármálamarkaðanna tóku áhættumeiri 

ákvarðanir en þeir gerðu áður (Englund, 1999). 

Hagvöxtur Norðurlandanna var hraður og því voru settar á fjármálastefnur til þess að 

hægja á áhrifum vaxtarins á gengisbreytingar. Þessar aðgerðir hófust hins vegar of seint og 

voru þær aðgerðir sem gripið var til of smávægilegar til þess að hafa raunveruleg áhrif á 

vöxtinn. Neytendur höfðu skuldsett sig svo gríðarlega mikið að stór hluti ráðstöfunartekna 

þeirra fóru í afborganir vaxta og lána sem þar af leiðandi skildi lítið eftir til eðlilegrar neyslu. 

Þegar verðbólan á eignamarkaði sprakk varð auður fólks minni og við það dró verulega úr 

lántöku. Stór hluti lána í Finnlandi og Svíþjóð var gefinn út í erlendri mynt og því varð erfitt 

að viðhalda lánunum með fallandi gengi gjaldmiðlanna. Fjármálastefnurnar sem settar voru á 

til þess að hægja á hagvextinum í uppsveiflunni héldu áfram að draga úr vextinum þegar 
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hagkerfin voru í niðursveiflu vegna bankakreppunnar sem þar ríkti. Þetta ýtti undir enn dýpri 

efnahagslega lægð í löndunum fjórum. Þessi þróun á útlánamarkaði var áhrifamesti þátturinn í 

því hvernig efnahagsþróunin var á Norðurlöndunum bæði í upp- og niðursveiflunni (Berg, 

1998). Þessi þróun samræmist kenningum Minsky sem lagði áherslu á að breytingar í framboði 

útlána séu sveifluaukandi fyrir hagkerfið. Þetta varð einnig til þess að aukning varð í Ponzi 

fjármögnun sem ýtti enn frekar undir bankakreppuna. 

2.2.2 Bandaríkin 

David Moss (2010) hefur svipaða sögu að segja frá því hvernig afnám hafta leiddi til 

efnahagshruns í Bandaríkjunum. Það var ekki fyrr en árið 1933 sem bandarískt fjármálakerfi 

var loksins stöðugt í einhvern tíma. Þar áður höfðu fjármálakreppur komið upp reglulega þrátt 

fyrir sífelldar tilraunir stjórnvalda til að koma upp stöðugleika í fjármálakerfinu með 

mismunandi reglugerðum (Moss, 2010). Árið 1933 var reglugerðin „Glass-Steagall Act“ sett á 

en aðgerðir reglugerðarinnar voru meðal annars aðskilnaður viðskiptabanka og 

fjárfestingabanka, stofnun tryggingasjóðs innstæðna (e. Federal Deposit Insurance 

Corporation) og fleira (Federal Reserve History, 2013). Þar sem „Glass-Steagall Act“ aðskildi 

viðskipta- og fjárfestingabanka urðu bandarísku bankarnir minni. Árið 1940 var 

fjárhagsreglugerðin „New Deal“ innleidd að fullu en hún samanstendur af nokkrum 

reglugerðum. Í kjölfar þess áttu Bandaríkin um 50 ára tímabil án meiriháttar kreppu. Ástæða 

stöðugleikans var reglugerðin sjálf og hversu vel uppsett og skipulögð hún var. Reglugerðin 

lagði áherslu á reglusetningu viðskiptabankanna sem var stærsta kerfisbundna ógnin á þeim 

tíma en reglugerðin lagði ekki eins mikla áherslu á önnur svið fjármálakerfisins. Árið 1980 var 

síðan gerð tilraun til þess að afnema reglugerðina en stuttu síðar voru komnir brestir í 

fjármálakerfið. Moss vill meina að afnám haftanna, sem voru hluti reglugerðarinnar, hafi að 

hluta til leitt til óstöðugleika í fjármálakerfinu sem síðar leiddi til efnahagshruns. Hins vegar 

var hugarfarið sem fylgdi afléttingu haftanna, „deregulatory mindset“ eins og Moss kallar það, 

mögulega enn frekari ástæða óstöðugleikans að hans mati. Hugarfarið hamlaði þróun nýrra 

reglugerða sem voru nauðsynlegar til að takast á við komu nýrra kerfisbundinna áhættna í 

fjármálageiranum. Að mati Moss hefði verið betra ef reglugerðir fjármálakerfisins hefðu þróast 

í takt við þróunina sem átti sér stað í fjármálakerfinu. Það er að reglugerðin hefði verið uppfærð 

með því að afnema eða breyta þeim reglum sem voru til staðar og bæta við nýjum reglum sem 

myndu hæfa breyttu fjármálakerfi (Moss, 2010).  

Við afnám reglugerða í Bandaríkjunum stækkuðu fjármálastofnanir gríðarlega en því 

fylgdi mikil áhætta. Þar má nefna að eignir verðbréfafyrirtækja í Bandaríkjunum (e. security 
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brokers and dealers) hækkuðu úr 45 milljörðum dollara árið 1980 í þrjár billjónir dollara árið 

2007. Stóru fjármálafyrirtækin höfðu mikil áhrif á þróun kreppunnar, þá sérstaklega hversu stór 

og mikil hún varð. Við kreppuna kom í ljós hve veikt fjármálakerfið var orðið og hvernig 

ákvarðanir stjórnvalda um reglugerðir höfðu mikil áhrif á fall fjármálakerfisins. Þrátt fyrir að 

stóru fjármálafyrirtækin höfðu gert kreppuna svona slæma neyddist ríkisstjórnin til að hjálpa 

þeim þar sem kerfisbundna ógnin var svo mikil þar sem þau voru kerfislega mikilvæg (e. Too 

Big to Fail) (Moss, 2010). Til þess að tryggja fjármálastöðugleika og nýsköpun taldi Moss að 

bandarísk stjórnvöld hefðu þurft að setja hertar reglugerðir varðandi kerfislega mikilvæg 

fjármálafyrirtæki og auka eftirlit með þeim. Moss telur hins vegar að margir fræðimenn hafi 

tekið fjármálastöðugleikanum sem sjálfsögðum hlut þar sem svo langt var liðið frá erfiðleikum 

á fjármálamarkaði. Hann taldi einnig að þessum fræðimönnum hafi þótt hertari reglugerðir 

kostnaðarsamar og að þeim fylgdi lítill ávinningur. Moss telur því mikilvægt fyrir bandarísk 

stjórnvöld að uppfæra reglugerðirnar á fjármálamarkaði reglulega svo þær fylgi þróun 

fjármálamarkaða (Moss, 2010). Því er ljóst að bandaríska fjármálakerfið varð fyrir gríðarlega 

miklum áhrifum af þróun bankanna þar í landi. Áhrifin orsökuðust fyrst og fremst af hröðum 

vexti í stærð og umfangi bankanna og skorti á eftirliti með þeim. 

2.3 Bankakerfi Kanada frávik kreppunnar 

Ótrúlegur stöðugleiki hefur einkennt kanadíska bankakerfið seinustu tvær aldir og hafði 

kreppan árin 2007-2009 ekki eins stórvægileg áhrif á fjármálakerfi landsins eins og í þeim 

löndum sem fjallað var um hér áður. Sem dæmi um stöðugleika bankakerfisins má nefna að 

Kanada hefur ekki upplifað bankakreppu síðan árið 1839 en í þeirri kreppu varð enginn 

kanadískur banki gjaldþrota. Á sama tímabili hafa orðið tólf stórar bankakreppur í 

Bandaríkjunum og mörg hundruð bankar hafa fallið (Calomiris og Haber, 2014).  

Þó svo að fjármálafyrirtæki í Kanada hafi ekki orðið fyrir miklum þrýstingi af völdum 

efnahagskreppunnar árin 2007-2009 áttu þau erfitt með að starfa eðlilega í ástandinu sem ríkti 

á fjármálamörkuðum á tímum kreppunnar. Eignamarkaðirnir urðu veikburða sem olli því að 

fjármálafyrirtæki áttu erfiðara með að skila hagnaði. Kanadísku bankarnir áttu einnig erfitt með 

að afla sér fjármögnunar og lausafé þar sem fjármálamarkaðir landsins höfðu ekki starfað eins 

vel og þeir gerðu áður auk þess sem mikil rýrnun var á útlánum. Þrátt fyrir að stjórnvöld hafi 

ekki þurft að bjarga bönkunum með skattfé var gripið til þeirra aðgerða að tryggja lausafé og 

fjármagn til fjármálafyrirtækja sem gerði þeim kleift að starfa eðlilega á markaðnum (Bank of 

Canada, 2008; Calomiris og Haber, 2014). Í skýrslu kanadíska seðlabankans um fjármálakerfi 
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landsins sem var gefin út í desember 2008 má sjá að mikil áhersla var lögð á að fjármálakerfið 

væri stöðugt og sett upp með þeim hætti að það nái sér fljótt aftur á strik ef erfiðleikar koma 

upp. Með skýrslunni, sem gefin er út hálfsárslega, vill seðlabankinn upplýsa almenning um 

viðvarandi vinnu þeirra í eftirliti og þróun fjármálakerfisins. Þá er lögð áhersla á að bera kennsl 

á þær hættur sem ógna fjármálakerfinu og setja fram áætlanir um aðgerðir seðlabankans til þess 

að draga úr þeim (Bank of Canada, 2008). 

Bankakerfið í Kanada samanstendur af fáum stórum bönkum sem reka mörg útibú um 

allt land. Þannig ná bankarnir stærðarhagkvæmni í rekstri sínum sinni sem jafnframt lágmarkar 

rekstrarkostnað bankanna. Þrátt fyrir fáa stóra banka ríkir mikil samkeppni á mörkuðum milli 

útibúanna sem skilar hagstæðum kjörum til neytenda. Með þessu kerfi geta bankarnir dreift 

áhættu af lánasöfnum sínum milli fylkja auk þess að geta flutt fjármagn til þeirra fylkja sem 

lenda í efnahagslegum vandræðum. Miklar reglugerðir og eftirlit eru á kanadískum 

fjármálamörkuðum og hafa stjórnvöld landsins takmarkað möguleika bankanna til að hagnast 

á einokun til að tryggja að lánakjör fyrirtækja og heimila skerðist ekki. Fram til ársins 1992 fór 

kanadíska löggjafaþingið í endurskoðun á lögum og reglum bankanna á tíu ára fresti en vegna 

ört vaxandi fjármálaumhverfi heimsins var því breytt og fer endurskipulagningin nú fram á 

fimm ára fresti. Bankaráðsmenn fá að taka þátt í mótun á endurskipulagningunni sem er 

ákveðin hvatning til áreiðanlegra viðskiptahátta og dregur jafnframt úr mjög áhættusömum 

ákvörðunum og siðferðislegum álitamálum (Calomiris og Haber, 2014). 

Ótrúlegan stöðugleika kanadíska bankakerfisins er þó ekki hægt að útskýra eingöngu 

með góðri reglusetningu. Það má álykta að stöðug uppfærsla á lögum og reglum hafi hjálpað 

bankakerfinu að halda í við þróun fjármálamarkaðsins og dregið úr örum vexti bankanna 

(Calomiris og Haber, 2014). Þó svo að Kanada hafi komið vel út úr fjármálakreppunni árin 

2007-2009 hefur húsnæðismarkaðurinn þar komið mikið til tals upp á síðkastið í kanadískum 

fréttamiðlum. Í skýrslu kanadíska seðlabankans sem gefin var út í desember 2016 kemur fram 

að þrír helstu veikleikar kanadíska fjármálakerfisins séu aukin skuldsetning heimilanna, 

óstöðugleiki á húsnæðismarkaði og viðkvæmni í lausafé á markaði verðbréfa með fastri 

ávöxtun (Bank of Canada, 2016).  

Skuldsetning heimilanna hefur farið ört vaxandi í Kanada seinustu ár sem er mikil ógn 

fyrir fjármálakerfið. Ef tekjur heimilanna lækka eða verða fyrir annars konar fjárhagslegu áfalli 

gætu þau neyðst til þess að draga verulega úr neyslu og geta jafnvel ekki staðið í skilum á 

lánum sínum. Vanskil á lánum og samdráttur neyslu margra heimila getur haft stórvægilegar 

afleiðingar á efnahagslíf landsins. Mikill óstöðugleiki er á húsnæðismarkaði Kanada og vegna 
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misvægis á markaðnum eru líkurnar á verðfalli töluverðar sem gæti einnig leitt til þess að mikið 

fjárhagslegt álag verði á heimilin með áðurnefndum afleiðingum (Bank of Canada, 2016). Þar 

sem skuldsetning heimilanna er að aukast má ætla að mikill vöxtur sé á efnahagsreikningum 

bankanna vegna aukinna útlána. Ef sú þróun heldur áfram óafskipt eykst áhættan sem fylgir 

kerfislega mikilvægum bönkum (e. Too Big to Fail) til muna. Eins og áður kom fram mátti sjá 

slíka þróun á Norðurlöndunum um 1990 en þar myndaðist verðbóla á eignamörkuðum sem 

endaði í gríðarlegu verðfalli og bankakreppu vegna vanskila lántakenda.  

Til þess að sporna við frekari þróun í viðkvæmni húsnæðismarkaðarins og draga úr 

veikleikum fjármálakerfisins hafa stjórnvöld verið að innleiða nýjar reglugerðir og stefnu um 

fjármögnun húsnæðiskaupa. Breytingar á reglugerðunum sem hafa verið innleiddar í skrefum 

frá júní 2016 eiga að hægja á verðhækkunum á húsnæðismarkaðnum og draga úr óstöðugleika. 

Með breyttum reglugerðum hafa lánveitendur brugðist við með því að hækka vexti sem dregur 

úr eftirspurn nýrra lána. Með breytingunum krefjast veðtryggingar nú hærra lánshæfismats fyrir 

veðlán. Það tryggir að lántakendur geti haldið stöðu fjármögnunar sinnar sem vörn gegn áhættu 

og staðið skil af afborgunum húsnæðislána sinna ef vextir hækka við endurnýjun lánanna eða 

ef tekjur þeirra lækka (Bank of Canada, 2016). Það tryggir jafnframt að vægi á fjármögnun 

spákaupmennsku og Ponzi fjármögnun verði ekki of hátt og leiði til nauðungarsölu eigna og 

mikilla vanskila af lánum sem samræmist tilgátum Minsky eins og fjallað var um í kafla 2.2 

um áhrif frjálsari fjármálamarkaða. Önnur stefnubreyting sem gerð var takmarkar hæfi veðlána 

með lágt veðsetningarhlutfall til veðtrygginga. Veðtryggingar fást því ekki á veðlán sem eru 

tekin til endurfjármögnunar eða veðlán með afskriftartímabil til lengra en 25 ára. Þá voru reglur 

um eftirlit með útgáfu veðtrygginga einnig hertar og í Vancouver var skattur settur á færslu 

eigna erlendra kaupenda og tóm húsnæði. Þá tilkynntu stjórnvöld einnig um áætlanir til að gera 

húsnæðisverð viðráðanlegri. Þær aðgerðir snúa einna helst að þeim sem eru að kaupa húsnæði 

í fyrsta sinn og heimilum með lágar tekjur (Bank of Canada, 2016). Búist er við því að þessar 

aðgerðir stjórnvalda auk annarra þátta, eins og aukin verðbólga og hærri vextir vegna 

stefnumála Trump Bandaríkjaforseta, muni hægja á húsnæðismarkaðnum árið 2017 (King, 

2017). Það má því álykta að kanadísk stjórnvöld séu vakandi fyrir þróun fjármálamarkaðarins 

og reyni að bregðast við með viðeigandi aðgerðum til að koma í veg fyrir að áhætta skapist 

vegna kerfislega mikilvægra fjármálafyrirtækja. 

Það sem Kanada hefur gert umfram aðrar þjóðir er að þróa reglugerðir bankanna í takt 

við vöxt þeirra. Eins og áður kom fram fer kanadíska löggjafaþingið reglulega í 

endurskipulagningu á lögum og reglum bankanna. Í stað þess að afnema höft á fjármálamarkaði 
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alfarið eins og gert var í aðdraganda fjármálakreppna á Norðurlöndunum um 1990 og í 

Bandaríkjunum árin 2007-2009 hafa verið gerðar breytingar á höftum markaðarins eftir 

þörfum. Stjórnvöld reyna því að finna út hver kerfisbundna ógnin á fjármálamarkaði er hverju 

sinni og setja viðeigandi reglugerðir sem draga úr áhættu ógnarinnar. Þetta er einmitt það sem 

Moss telur vera skilvirka leið til að viðhalda fjármálastöðugleika (2010). 

 

3 Ísland og aðdragandi hruns 

Hrun íslenska bankakerfisins í lok árs 2008 virtist koma eins og þruma úr heiðskíru lofti en 

þegar horft er til baka var það í raun fyrirsjáanlegt í töluverðan tíma. Eins og nefnt var í upphafi 

kafla 2 þá falla bankar ekki án viðvarana og má sjá að þróun íslenska bankakerfisins og bólan 

sem myndaðist í aðdraganda hrunsins samræmist kenningum Minsky um hringrás 

fjármálamarkaða. Nokkrir þættir bæði í innra og ytra umhverfi íslenska fjármálamarkaðarins 

gerðu það að verkum að íslensku bönkunum var gert auðvelt fyrir að vaxa gríðarlega mikið á 

stuttum tíma. Ísland gerðist aðili að evrópska efnahagssvæðinu árið 1994 sem leiddi til frjálsari 

fjármálamarkaðs auk þess sem íslensku bankarnir voru einkavæddir árið 2002. Með þessum 

aðgerðum varð fullkomið flæði fjármagns innanlands sem utanlands en þetta var í raun upphaf 

nútíma bankastarfsemi á Íslandi. Þjóðin hafði enga reynslu af alþjóðlegri bankastarfsemi á 

þessum tíma og má því álykta að skortur á reynslu og þekkingu hafi átt þátt í því hvers vegna 

vöxtur íslenska bankakerfisins var langt umfram það sem sést hefur annars staðar við svipaðar 

aðstæður (Benediktsdottir, Danielsson og Zoëga, 2011). Að sögn Jóns Daníelssonar og Gylfa 

Zoëga voru þrjár ástæður fyrir því að íslenska bankakerfið var veikbyggðara en í öðrum 

löndum. Í fyrsta lagi var nútíma bankastarfsemi tiltölulega nýtilkomin á Íslandi og því höfðu 

íslenskar stofnanir ekki eins mikla reynslu og þær erlendu. Í öðru lagi var reynsla starfsmanna 

og stjórnenda á bankarekstri lítil eða engin þar sem slíkur rekstur var nýtilkomin hérlendis. 

Síðast en ekki síst var mikill skortur á eftirliti sem má rekja til pólitískra tengsla á milli yfirvalda 

og einkageirans sem mynduðust sökum smæðar landsins og stofnana þess. Þá segja þeir einnig 

að hrun íslenska hagkerfisins sé dæmi um þær afleiðingar sem frjálsari fjármálamarkaður, 

einkavæðing viðskiptabanka og skortur á fjármálaeftirliti hafa í heimi þar sem fjármagn er 

ódýrt (2009). Hér á eftir verður farið í þá þróun sem varð á bönkunum í aðdraganda hrunsins 

2008. Skoðaðar verða þær aðstæður sem urðu til þess að bankarnir fengu að vaxa eins mikið 

og þeir gerðu. 
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3.1 Vöxtur bankanna 

Fjármálaumhverfi Íslands var vanþróað í samanburði við önnur lönd í Evrópu þar til undir lok 

20. aldarinnar þegar íslenska bankastarfsemin var nútímavædd. Hagvöxtur Íslands hafði verið 

stöðugur í gegnum 20. öldina og óx verg landsframleiðsla á mann að meðaltali um 2,6% á ári. 

Vöxtur vergrar landsframleiðslu á mann jókst samt sem áður nokkuð hratt á seinasta áratug 

tuttugustu aldarinnar með þróun fjármálaumhverfisins en meðalvöxtur á mann frá árinu 1994, 

þegar Ísland gerðist aðili að EES-samningnum, þar til í lok árs 2008 var 4,36% á ári. Ísland fór 

frá því að vera eitt af vanþróuðustu löndunum í Evrópu í upphafi 20. aldarinnar í það að vera 

eitt af ríkustu þjóðfélögum heimsins við aldamótin árið 2000 (Benediktsdottir o.fl., 2011).  

Vöxtur íslensku bankanna í upphafi 21. aldarinnar var gríðarlega mikill. Frá upphafi árs 

2004 þar til um mitt ár 2008 óx sameiginlegur efnahagsreikningur stóru bankanna þriggja áttfalt 

eins og sjá má á mynd 1 hér að neðan. Þessi vöxtur var einna helst til komin vegna lánveitinga 

til erlendra fyrirtækja og innlendra eignarhaldsfélaga (Benediktsdottir o.fl., 2011) sem jukust 

gríðarlega mikið með breyttri starfsemi íslensku bankanna í kjölfar einkavæðingar þeirra og 

aukinnar alþjóðavæðingar. Bankarnir hófu að þjónusta erlenda aðila sem voru óháðir íslensku 

efnahafskerfi og íslenska aðila sem höfðu aukið viðskipti sín erlendis. Áður höfðu þeir aðeins 

sinnt þörfum íslenskra aðila vegna viðskipta og starfsemi á Íslandi. Bankarnir sem höfðu 

aðallega stundað viðskiptabankastarfsemi fóru að leggja sífellt meiri áherslu á 

fjárfestingabankastarfsemi. Á árunum frá því að einkavæðingu bankanna lauk árið 2002 fram 

að hruni þeirra árið 2008 var mikill hvati til vaxtar innan bankanna sem fólst meðal annars í 

hvatakerfum og í mikilli skuldsetningu stærstu eigendanna (Páll Hreinsson, Sigríður 

Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson, 2010a).  
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Mynd 1: Samanlögð stærð viðskiptabankanna þriggja (Páll Hreinsson o.fl., 2010a, bls. 177). 

Með frjálsari fjármálamörkuðum og alþjóðavæðingu íslensku bankanna jókst 

samkeppni til muna. Eins og sjá má í kafla 2.2.1 um Norðurlöndin misstu bankarnir þar 

einokunarstöðu sína með auknu aðgengi erlendrar fjármögnunar sem leiddi til þess að 

bankarnir þurftu að berjast fyrir markaðshlutdeild sinni en slíkt hið sama gerðist fyrir íslensku 

bankana. Starfsemi bankanna snerist sífellt minna um góða þjónustu og nálægð við 

viðskiptavini og meira um það að bjóða lægsta verðið og ná þannig meiri markaðshlutdeild. 

Eins og sjá má á mynd 2 hér að neðan varð þetta til þess að vaxtamunur bankanna fór ört 

minnkandi frá árinu 1999 fram að hruni bankanna árið 2008 þar til vaxtatekjur margra banka 

voru jafnvel orðnar neikvæðar (Hrannar Már S. Hafberg, Tinna Finnbogadóttir og Bjarni 

Frímann Karlsson, 2014).  

            

Mynd 2: Vaxtamunur banka og sparisjóða miðað við hreinar vaxtatekjur og meðalstöðu eigna 1999-2007 

(Hrannar Már S. Hafberg o.fl., 2014, bls. 278) 
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Heildareignir íslenska bankakerfisins í lok árs 2003 námu um 174% af vergri 

landsframleiðslu. Hlutfall eignanna af vergri landsframleiðslu fór sífellt hækkandi þrátt fyrir 

það að raunveruleg verg landsframleiðsla hafi einnig farið ört vaxandi, en á árunum 2003-2007 

jókst raunveruleg verg landsframleiðsla að meðaltali um 5,5% á ári (Benediktsdottir o.fl., 

2011). Eins og sjá má á mynd 3 hér að neðan höfðu heildareignir bankakerfisins hækkað upp í 

rúmlega 12.000 milljarðar króna í lok árs 2007 sem nam rúmlega nífaldri vergri 

landsframleiðslu (Fjármálaeftirlitið, 2010a). Samantekt úr skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis 

(sem vísað er til í Benediktsdóttir o.fl., 2011) sýnir að á árunum 2004-2005 námu lán stóru 

bankanna þriggja á erlendum skuldabréfamarkaði um 21 billjón evra sem var jafnframt um 

tvöföld verg landsframleiðsla Íslands. Frá því í október 2008 þar til í lok árs 2010 var stærð 

bankakerfisins um það bil tvöföld verg landsframleiðsla sem er jafnframt svipað hlutfall og í 

lok árs 2003 (Fjármálaeftirlitið, 2010a). Hér á eftir verður farið nánar í þær breytingar sem 

gerðar voru á íslenska fjármálakerfinu sem leiddi til þess að vöxtur íslenska bankakerfisins 

varð svona mikill. 

 

Mynd 3: Heildareignir viðskiptabanka (fjárhæðir í ma.kr. og sem hlutfall af vergri landsframleiðslu) 

(Fjármálaeftirlitið, 2010a, bls. 25). 

3.2 Breytingar á íslenskum fjármálamarkaði 

3.2.1 Innleiðing EES-samningsins 

Árið 1994 gerðist Ísland aðili að samning evrópska efnahagssvæðisins (EES) og í kjölfarið 

voru alþjóðlegar reglugerðir um starfsemi fjármálamarkaða teknar upp samkvæmt 

samningnum. Reglugerðin var innleidd í íslensk lög í áföngum en lögin gerðu starfsumhverfi 

íslenskra fjármálafyrirtækja sambærilegt öðrum í Evrópu. Með inngöngu í EES var opnað á 
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fjármálaviðskipti erlendis og fengu íslensk fjármálafyrirtæki aukinn sveigjanleika til starfsemi 

sinnar. Reglugerðir EES um stofnun og rekstur lánastofnana gerðu aðeins lágmarkskröfur um 

samræmingu milli landa og því var töluvert svigrúm fyrir strangari reglugerðir þar sem þörf 

var á. Íslensk stjórnvöld stóðu þó fast á því að veita fjármálafyrirtækjum hérlendis sömu 

starfsskilyrði og algengt var í öðrum löndum og nýttu sér því ekki það svigrúm sem þau höfðu 

til strangari reglugerða (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2012).  

Lagaramma Evrópusambandsins er ætlað að skapa einn sameiginlegan evrópskan 

fjármálamarkað. Öll fjármálafyrirtæki sem starfa innan þeirra landa sem annað hvort eru í 

Evrópusambandinu eða hluti af EES-samningnum hafa heimild til þess að stunda viðskipti á 

öllu því svæði sem fellur undir samninginn. Oft er vísað til þessa leyfis sem evrópskt vegabréf 

sem leyfir fjármálafyrirtækjum einnig að stofna dótturfélög og útibú í öðrum löndum með 

tiltölulega einföldum hætti (Jännäri, 2009). Með inngöngu í EES mynduðust tækifæri fyrir 

íslensk fjármálafyrirtæki til að stækka starfsemi sína með því að hefja starfsemi erlendis. 

Evrópska vegabréfakerfið byggðist þó á þeim forsendum að fullnægjandi stjórnarháttum yrði 

beitt við útgáfu starfsleyfanna og að eftirlit með starfseminni yrði framkvæmt af stofnunum í 

heimalandi fyrirtækisins. Þar sem aðeins voru gerðar lágmarkskröfur um samræmingu 

reglugerða milli landa í EES-samningnum mynduðust tækifæri fyrir fjármálafyrirtæki að hefja 

starfsemi erlendis sem fylgdu öðrum stöðlum og viðmiðum en þau fyrirtæki sem störfuðu nú 

þegar í landinu. Þannig fengu íslensku bankarnir kjörið tækifæri til þess að stækka 

efnahagsreikninga sína með útibúum erlendis. Hrun íslenska bankakerfisins hafði því ekki 

aðeins áhrif á íslensku þjóðina heldur breiddust áhrif þess einnig yfir til Hollands og Bretlands 

vegna útibúa íslensku bankanna í þeim löndum (Benediktsdottir o.fl., 2011). 

Í skýrslu efnahags- og viðskiptaráðherra til Alþingis er því lýst hvernig innleiðing EES-

samningsins hafði óraunhæf áhrif á hugsunarhátt Íslendinga um mikilvægi laga, reglna og 

eftirlits á fjármálamarkaði. Lágmarksreglur um samræmi innan EES sneru líka að 

eftirlitsaðilum og taldi íslenska ríkið mikilvægt að eftirlit þeirra myndi ekki vera byrði á 

bankana og önnur fjármálafyrirtæki (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2012). 

3.2.2 Einkavæðing bankanna  

Íslensk stjórnvöld höfðu gríðarleg áhrif á það hvernig fjármálastarfsemi á Íslandi var háttað. 

Lítið var um reglur og eftirlit á fjármálamörkuðum, sem gaf fjármálafyrirtækjum nokkuð 

frjálsar hendur hvað varðar starfsemi sína. Í kringum seinustu aldamót var farið í einkavæðingu 

Landsbanka Íslands hf. og Búnaðarbanka Íslands hf. en þær aðgerðir voru vandmeðfarnar og 

við ákvarðanatökur var varkárni ábótavant (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2012). 
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Einkavæðingu bankanna lauk seinni hluta árs 2002 og ekki liðu nema tæp sex ár þar til 

bankarnir féllu í lok árs 2008. Við einkavæðingu bankanna breyttist hlutverk ríkisins á 

bankamarkaði töluvert en helstu hlutverk ríkisins urðu að setja lög og reglur og hafa eftirlit 

með bankastarfseminni (Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson, 

2010b). 

Fyrsta skrefið í einkavæðingu bankanna var liður í stefnu ríkisstjórnar 

Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins sem voru við völd frá og með árinu 1995. Vorið 

1997 voru sett lög um stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands en 

við stofnunina skyldi allt hlutafé bankanna vera í eigu ríkissjóðs. Óheimilt var að selja hlutafé 

ríkissjóðs án samþykkis Alþingis en ráðherra var heimilt að leyfa útboð á nýju hlutafé til að 

styrkja eiginfjárstöðu bankanna. Stefnumótun um sölu hlutafjár í bönkunum var samþykkt af 

ríkisstjórn haustið 1998 en boðið var út nýtt hlutafé sem var 15% af heildarhlutafé hvors 

bankans um sig (Páll Hreinsson o.fl., 2010b).  

Árið 2001 var lögunum frá 1997 breytt þar sem Alþingi gaf ríkisstjórninni heimild til 

að selja eignarhlut ríkisins í bönkunum að fullu. Við breytingu laganna kom ekki fram hvernig 

útfærslu sölunnar skyldi háttað og því var söluheimildin með öllu opin. Í lögunum var hvergi 

tekið fram hvort það ætti aðeins að selja annan bankann, hvort selja mætti báða í einu eða 

hversu stóra hluta af bönkunum skyldi selja. Þar var heldur ekkert viðmið um verð, hvort gera 

ætti skilmála til kaupenda eða skilyrði um hversu stóran hlut einn aðili mætti eiga í bönkunum. 

Áður höfðu ráðherrar aftur á móti lýst því opinberlega yfir að æskilegt væri að eignarhaldi 

bankanna yrði dreift (Páll Hreinsson o.fl., 2010b). Lögin endurspegluðu einnig að ekki væri 

rétt að setja lög á Íslandi um beinar takmarkanir á stærð eignarhluta einstakra aðila í bönkunum 

eða öðrum fjármálafyrirtækjum. Alþingi taldi að slík lög myndu skerða samkeppnisstöðu 

íslenskra fjármálafyrirtækja gagnvart þeim erlendu sem veittu þjónustu hér á landi á grundvelli 

EES-samningsins. Samkvæmt rannsóknarnefnd Alþingis hefði það skipt sköpum ef löggjöfin 

um sölu bankanna hefði fjallaði um efnislegar forsendur og kröfur um hvernig skyldi ganga að 

sölu bankanna (Páll Hreinsson o.fl., 2010b).  

Framkvæmdanefnd um einkavæðingu bankanna fékk aðstoð og ráðleggingar frá breska 

bankanum HSBC sem taldi það betra að bjóða til sölu stærri hlut en 33,3% til ákveðins 

fjárfestis. Mat HSBC var hugsanlega það sem breytti hug ráðherra um dreift eignarhald en þó 

var áfram lögð áhersla á þau viðmið að væntanlegir kaupendur bankanna skyldu ráða yfir 

faglegri þekkingu og reynslu á sviði fjármálaþjónustu. Eftir að auglýst var eftir fjárfestum til 

kaupa á Landsbanka Íslands var fundað með fimm hópum fjárfesta sem höfðu áhuga á að kaupa 
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hlut í bankanum þar sem þrír hópar voru valdir til frekari viðræðna. Athyglisvert er að við val 

fjárfestanna var rýmra viðmið en áður hafði verið ákveðið um reynslu kjölfestufjárfesta. 

Samson ehf. fékk leyfi til að kaupa 45,8% hlut í Landsbanka Íslands þrátt fyrir athugasemdir 

HSBC um reynsluleysi hópsins af umtalsverðu eignarhaldi í íslensku fjármálafyrirtæki 

(Björgólfur Thor Björgólfsson, e.d.; Páll Hreinsson o.fl., 2010b). Samkvæmt rannsóknarnefnd 

Alþingis var hætt við þær kröfur um faglega þekkingu og reynslu af fjármálaþjónustu til 

kaupenda á ráðandi eignarhlut bankanna eftir að Samson-hópurinn lýsti yfir áhuga á kaupum 

(Páll Hreinsson o.fl., 2010b). Bankarnir voru þá í höndum aðila sem höfðu litla reynslu af 

nútíma bankastarfsemi (Jón Daníelsson og Gylfi Zoëga, 2009) sem ýtti undir vöxt þeirra. 

Steingrími Ara Arasyni, fulltrúa fjármálaráðherra í framkvæmdanefndinni, leist ekkert 

á þau vinnubrögð sem viðgengust við einkavæðinguna. Hann taldi að mat 

framkvæmdanefndarinnar hefði ekki verið gert með hlutlægum og gagnsæjum hætti og 

byggðist á huglægum niðurstöðum. Hann hafði það á tilfinningunni að ákvarðanirnar hefðu 

ekki verið teknar af nefndinni heldur aðeins af Davíð Oddssyni forsætisráðherra og Halldóri 

Ásgrímssyni utanríkisráðherra en Valgerður Sverrisdóttir, þáverandi viðskiptaráðherra, nefndi 

slíkt hið sama (Páll Hreinsson o.fl., 2010b). Það má því álykta að spilling hafi verið innan 

ríkisstjórnarinnar við einkavæðingu bankanna og var fljótfærni við söluna á bönkunum tveimur 

þáttur í því að ná pólitískum markmiðum ríkisstjórnarinnar um að selja þá fyrir lok 

kjörtímabilsins. Að mati rannsóknarnefndarinnar gaf ríkið tóninn að því hvernig skipulag 

eignarhaldsins varð á íslenskum fjármálamarkaði með einkavæðingu bankanna en stórir og 

ráðandi eignarhlutir settu ekki síður mark sitt á starfsemi íslensku bankanna fram að hruni 

þeirra (Páll Hreinsson o.fl., 2010b). 

Þegar Kaupþing og Glitnir voru stofnaðir í nýrri mynd við samruna og 

eignarhaldsbreytingar var Fjármálaeftirlitið ófært um að takmarka samþjöppun bankanna. Þar 

sem Fjármálaeftirlitið samþykkti við einkavæðingu Landsbanka Íslands og Búnaðarbankans að 

sala þeirra færi fram með þeim hætti sem hún gerði settu þeir fordæmi um hvernig eignarhaldi 

mætti vera háttað. Nýir eigendur voru ekki hefðbundnir eigendur viðskiptabanka en hugmyndir 

þeirra voru frekar nýstárlegar og ævintýralegar sem var meira í anda starfsemi 

fjárfestingabanka. Stefna eigendanna var að starfsemi bankans myndi vaxa hratt og yrði mjög 

skuldsett (Páll Hreinsson o.fl., 2010c). Þessar aðgerðir ýttu enn frekar undir það að íslenskir 

bankar stækkuðu hratt og mikið árin fram að hruni. 
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3.2.3 Alþjóðavæðing íslensku bankanna 

Stefna íslenskra stjórnvalda var sú að á Íslandi yrði alþjóðlegur fjármálamarkaður. Á þeim tíma 

var hins vegar ýmsu ábótavant á íslenskum fjármálamarkaði eins og starfsháttum 

eftirlitsskyldra aðila og ríkisstofnanna (Benediktsdottir o.fl., 2011). Þegar einkavæðingu 

íslensku bankanna og innleiðing evrópskra reglugerða var lokið varð mikill alþjóðlegur vöxtur 

í íslensku bönkunum. Bankarnir fóru sífellt að sækja meira á evrópska markaði og árið 2004 

sóttust bankarnir í auknum mæli eftir erlendu fjármagni með skuldabréfum og 

heildsöluinnlánum. Í lok árs 2005 hófst útgáfa skuldabréfa í íslenskri mynt, sem nefnd voru 

jöklabréf, á alþjóðlegum markaði en tæpum tveimur árum frá útgáfu þeirra námu skuldabréfin 

450 milljörðum króna. Snemma árs 2006 fór hins vegar að draga úr aðgengi íslensku bankanna 

á evrópska markaði (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2012). Ástæða þess að það dró úr 

aðgengi íslensku bankanna var að aukin athygli var vakin á þörfum þeirra til að endurfjármagna 

sig sem og þeim áhyggjum sem mynduðust vegna ógagnsæi í eignarhaldi bankanna og ótta við 

að tengslum milli helstu hópa fjárfesta væri haldið leyndum fyrir almenningi (Jännäri, 2009).  

Í upphafi árs 2006 mátti sjá skýr merki um óstöðugleika á markaði skuldatrygginga. Þar 

sást að íslensku bönkunum fylgdi mun meiri áhætta en öðrum bönkum í sama lánshæfisflokki. 

Næstu tvö árin jókst áhætta íslensku bankanna einnig töluvert meira en áhætta annarra banka í 

sama lánshæfisflokki. Þetta reyndist bönkunum erfitt og hefur þessi tími verið nefndur „litla 

kreppan 2006”. Þrátt fyrir þessa erfiðleika fengu íslensku bankarnir hæstu lánshæfiseinkunn 

frá matsfyrirtækinu Moody’s árið 2007 (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2012; Páll 

Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson, 2010). Í desember 2007 gaf UBS 

banki út greiningarskýrslu á íslensku bönkunum. Þar kom fram að íslensku bankarnir hafi náð 

sér vel eftir „litlu kreppuna 2006“ og að þeir hafi í hálfs árs uppgjöri ársins 2007 skarað fram 

úr mörgum jafnokum sínum í Evrópu miðað við tölur ársins á undan. Hins vegar taldi UBS 

ólíklegt að íslensku bankarnir gætu haldið sömu aukningu á hagnaði sínum út árið 2008 (UBS 

Limited, 2007). Stuttu síðar, vorið 2008, var síðan talið líklegt að innan skamms myndu 

íslensku bankarnir ekki geta staðið skil á greiðslum skuldatrygginga sinna (Efnahags- og 

viðskiptaráðuneytið, 2012). 

Erfiðleikar íslensku bankanna urðu til þess að þeir gáfu út skuldabréf í Bandaríkjunum 

að andvirði 5 milljarða dollara. Skuldabréfin ávöxtuðu háum vöxtum þrátt fyrir gott 

lánshæfismat íslensku bankanna sem byggðist í raun á góðu lánshæfi og fjárhagsstöðu 

ríkissjóðs. Skuldabréf bankanna voru því talin hagkvæmur kostur í skuldavafninga (e. 

collateralized debts obligation eða CDO’s) sem áttu stórvægilegan þátt í hruninu í lok árs 2008 
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á alþjóðlegum fjármálamörkuðum (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2012). Áhættufælni á 

alþjóðamörkuðum fór sífellt minnkandi og vegna reglugerða EES var auðvelt að nálgast lánsfé 

á alþjóðamörkuðum og lítið var um eftirlit og tryggingar erlendra lána. Fjármálaeftirlitið lét 

bankana að mestu afskiptalausa og stjórnvöld sköpuðu mikinn freistnivanda með því að hvetja 

bankana til þess að vaxa í umhverfi þar sem áhættufælni virtist vera að fjara út. Bankarnir fengu 

því kjöraðstæður til vaxtar og fóru langt fram úr getu sinni og íslenska fjármálamarkaðsins sem 

að lokum varð þeim að falli. Fjárfestingarbankastarfsemi varð ört vaxandi hluti af rekstri 

bankanna á kostnað starfsemi hefðbundinna viðskiptabanka. Þetta leiddi til þess, eins og áður 

var nefnt, að í lok árs 2007 námu heildareignir þriggja stærstu bankanna áttfaldri vergri 

landsframleiðslu Íslands og seinni hluta árs 2008 var umfang bankakerfisins í heild um tíföld 

verg landsframleiðsla Íslands (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2012). „Ferlið sem hófst með 

því að stærstu bankarnir voru ‘too-big-to-fail’ endaði með því að þeir urðu ‘too-big-to-save’.“ 

(Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2012, bls. 22). 

3.3 Eftirlit og löggjafarvald 

Eitt helsta markmið efnahagsstefnu íslenskra stjórnvalda fyrir hrun var að örva hagvöxt og 

halda atvinnustigi háu. Efnahagsstefnan einkenndist af ósamræmi innbyrðis og höfðu ýmsar 

stofnanir og greinendur varað við hættunni á ofþenslu hagkerfisins. Seðlabanki Íslands vann 

að markmiðum um lága og stöðuga verðbólgu en þar sem gengi krónunnar sveiflaðist með 

framboði og eftirspurn reyndist það erfitt. Mikið streymi fjármagns til landsins varð til þess að 

hagvöxtur var mikill. Seðlabankinn hækkaði því stýrivexti í von um að hægja á hagvextinum 

en þær aðgerðir juku á innflæði fjármagns vegna spákaupmennsku og veiktu fjármálakerfið 

enn frekar. Við þetta skapaðist vaxtamunur milli Íslands og annarra landa og þar sem bankarnir 

höfðu greiðan aðgang að erlendu fjármagni urðu vaxtamunaviðskipti mjög algeng. 

Lántakendur tóku þá lán á lágum vöxtum í erlendum gjaldmiðli og fjárfestu lánið í íslenskum 

eignum á hærri vöxtum. Áhættan af gjaldeyrisviðskiptunum var almennt hunsuð og gríðarleg 

aukning í óvörðum áhættusömum gjaldeyrislánunum átti stóran þátt í örum vexti 

bankakerfisins (Benediktsdottir o.fl., 2011). 

Á sama tíma og Seðlabanki Íslands var að vinna að markmiðum um lága verðbólgu með 

því að hækka stýrivexti var aðgerðum hins opinbera ætlað að auðvelda flæði fjármagns á 

markaðnum sem ýttu enn frekar undir skuldsetningu. Seinustu árin fyrir hrun var 

ríkisfjármálunum í raun stjórnað þvert á stefnu Seðlabanka Íslands um stjórn 

verðbólgumyndunar. Ósamræmið í efnahagsstefnunni varð í raun til þess að aðgerðir 
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stjórnvalda og Seðlabanka Íslands ýttu undir óstöðugleika og ofþenslu hagkerfisins (Efnahags- 

og viðskiptaráðuneytið, 2012). Þessar aðgerðir Seðlabankans og ríkisstjórnarinnar sköpuðu því 

viðskiptatækifæri í gjaldeyrisviðskiptum fyrir íslensku bankana sem ýtti enn frekar undir vöxt 

bankakerfisins og er ein ástæða þess að viðskiptabankarnir þrír urðu of stórir til að falla (e. Too 

Big to Fail). 

3.3.1 Fjármálaeftirlitið 

Í 8. grein laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi segir „Fjármálaeftirlitið skal fylgjast 

með að starfsemi eftirlitsskyldra aðila sé í samræmi við lög, reglugerðir, reglur eða samþykktir 

sem um starfsemina gilda og að starfsemin sé að öðru leyti í samræmi við heilbrigða og eðlilega 

viðskiptahætti.“ (Lög um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998). Fjármálaeftirlitið 

sinnir eftirliti sínu einna helst með vettvangsathugunum („on-site” eftirlit) og viðvarandi 

fjárhagslegu eftirliti („off-site” eftirlit). Rannsóknarnefnd Alþingis mat sem svo að 

Fjármálaeftirlitið hafi ekki verið undirbúið til þess að sinna fullnægjandi eftirliti með 

fjármálafyrirtækjum í aðdraganda falls þeirra haustið 2008. Fjármálakerfið á Íslandi óx hratt 

og því fylgdu flóknari eignatengsl á fjármálamarkaði og aukin umsvif eftirlitsskyldra aðila 

erlendis sem jafnframt þýddi að þörf var á aukinni sérþekkingu á ýmsum málum. 

Fjármálaeftirlitið óx ekki í takt við vöxt fjármálakerfisins og komu auknar fjárveitingar til 

starfseminnar allt of seint. Viðskiptaráðherra og Alþingi hefðu átt að tryggja að 

Fjármálaeftirlitið hefði nægilegt fjármagn til þess að geta sinnt eftirlitsskyldum sínum. 

Starfsemi Fjármálaeftirlitsins er hins vegar fjármögnuð með ólíkum hætti en aðrar 

ríkisstofnanir sem eru bundnar við fjárheimildir með fjárlögum hvers árs. Fjármögnun á 

starfsemi Fjármálaeftirlitsins er fengin með lögboðnum gjöldum eftirlitsskyldra aðila sem þýðir 

að stjórn Fjármálaeftirlitsins bar meginábyrgð á því að óska eftir auknum fjárveitingum. Sú 

beiðni barst hins vegar allt of seint auk þess að vera of lítil (Páll Hreinsson o.fl., 2010). Þá er 

áhugavert að sjá að á árunum 2003-2007, þegar eignir viðskiptabankanna sem hlutfall af vergri 

landsframleiðslu nífölduðust, jukust fjárframlög til Fjármálaeftirlitsins sem hlutfall af vergri 

landsframleiðslu aðeins um 47% samkvæmt fjárlögum (Jón Daníelsson og Gylfi Zoëga, 2009). 

Vandamál í starfsemi Fjármálaeftirlitsins voru þó umfangsmeiri en skortur á fjármagni. 

Stjórn Fjármálaeftirlitsins vanrækti þær skyldur sem felast í stjórnun stofnunarinnar og má þar 

einna helst nefna skort á athugunum og viðbrögðum við ört vaxandi bankakerfinu sem var eitt 

helsta hættumerki í þróun íslenska fjármálamarkaðarins. Fjármálaeftirlitið var undirmannað á 

þessum tíma auk þess sem starfsmannavelta var mikil sem gerði stofnuninni erfitt fyrir að halda 

virku eftirliti og aðhaldi með ört vaxandi fjármálafyrirtækjum (Páll Hreinsson o.fl., 2010). Á 
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sama tíma og eignir bankanna tífölduðust var starfsmönnum Fjármálaeftirlitsins aðeins fjölgað 

úr 27 manns í 45 (Mixa og Sigurjonsson, 2011). Ekki var mögulegt að fjölga starfsmönnum 

Fjármálaeftirlitsins í takt við aukinn fjölda eftirlitsverkefna þar sem ráðstöfunarfé 

stofnunarinnar var af skornum skammti. Það varð til þess að starfsreynsla innan 

Fjármálaeftirlitsins var lítil (Páll Hreinsson o.fl., 2010). Í viðtali við ónafngreindan aðila á 

fjármálamarkaði kom fram að það hafi verið algengt að þegar starfsmenn höfðu starfað hjá 

Fjármálaeftirlitinu í örfáa mánuði höfðu bankarnir boðið þeim starf með betri kjörum vegna 

skorts á starfsfólki í bönkunum. Starfsmannaveltan varð til þess að Fjármálaeftirlitinu tókst 

ekki að byggja upp þekkingu í starfsemi sinni auk þess sem stofnunin var í vandræðum með 

skipulagningu verkefna og því var tíma starfsmanna illa varið (Ónafngreindur aðili á 

fjármálamarkaði, munnleg heimild, apríl 2017). Því til stuðnings má sjá í grein eftir Má 

Wolfgang Mixa og Þröst Olaf Sigurjónsson þar sem þeir tala um að bankarnir hafi „keypt“ 

lögmenn og hagfræðinga Fjármálaeftirlitsins sem þóttu efnilegir. Við það myndaðist ójafnvægi 

á þekkingu og hæfni Fjármálaeftirlitsins (Mixa og Sigurjonsson, 2011). 

Fjármálaeftirlitið hafði hvorki næga tæknilega þekkingu né þann búnað sem 

nauðsynlegur var til þess að hafa yfirsýn yfir þróun fjármálafyrirtækjanna sem fóru ört vaxandi. 

Að mati rannsóknarnefndarinnar vantaði meiri áherslu á uppsetningu þróaðra upplýsingakerfa 

sem héldu utan um og ynni úr gögnum frá eftirlitsskyldum aðilum. Án þróaðra upplýsingakerfa 

og sérfræðinga nýttist gagnaöflun Fjármálaeftirlitsins fyrir viðvarandi fjárhagslegt eftirlit ekki 

til fulls. Það varð til þess að Fjármálaeftirlitið átti erfitt með að sinna því eftirliti og aðhaldi 

með fjármálafyrirtækjunum sem nauðsynlegt var (Páll Hreinsson o.fl., 2010). Í lok árs 2007 

var sett upp TRS-kerfi hjá Fjármálaeftirlitinu sem gaf stofnuninni aðgang að stórum 

gagnagrunn um verðbréfaviðskipti. Þar var að finna aðgreindar upplýsingar um öll 

verðbréfaviðskipti hvers banka fyrir sig en þar sem Fjármálaeftirlitið skorti búnað til úrvinnslu 

gagnanna gat stofnuni ekki nýtt sér gagnagrunninn. Það þýðir að Fjármálaeftirlitið hafði 

möguleika á því að sjá þá hættulegu þróun sem fylgdi auknu umfangi bankanna á kaupum sinna 

eigin hlutabréfa. Á sama tíma var stofnaður viðbúnaðarhópur í Fjármálaeftirlitinu sem safnaði 

meiri upplýsingum en venjulega var gert. Þær ályktanir sem dregnar voru af upplýsingunum 

innihéldu ekki mikla gagnrýni á fjármálafyrirtækin og töldu stjórnendur Fjármálaeftirlitsins 

fram eftir árinu 2008 að bankarnir stefndu ekki í nein meiriháttar vandræði. Það er mat 

rannsóknarnefndar Alþingis að viðbúnaðarhópur og stjórnendur Fjármálaeftirlitsins hafi metið 

ástandið rangt og verið töluvert bjartsýnni en ástæða þótti til. Opinber upplýsingagjöf 

Fjármálaeftirlitsins byggðist á gölluðum álagsprófum sem gáfu ekki ástæðu til þess að ætla 
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annað en að stoð bankanna væri traust. Niðurstöður álagsprófana gáfu því Fjármálaeftirlitinu 

og öllum fjármálamarkaðnum öryggi sem átti sér enga stoð í raunveruleikanum (Páll Hreinsson 

o.fl., 2010).  

Árið 2005 hófu bankarnir söfnun heildsöluinnlána í erlendum útibúum sínum sem 

stækkaði efnahagsreikninga þeirra. Innlánin juku skuldbindingar Tryggingarsjóðs 

innstæðueigenda og fjárfesta gríðarlega mikið en Fjármálaeftirlitinu ber skylda til að hafa 

eftirlit með starfsemi Tryggingarsjóðsins en engin gögn eru að finna um að slíkt hafi verið gert. 

Í athugasemdum Jónasar Fr. Jónssonar, forstjóra Fjármálaeftirlitsins, til rannsóknar-

nefndarinnar segist hann hafa í lok árs 2006 hvatt til þess að farið yrði í endurskoðun laga um 

Tryggingarsjóðinn. Þá hafi hann einnig rætt um málefni Tryggingarsjóðsins á tveimur fundum 

samráðshóps stjórnvalda en á fundi í júlí 2008 segir hann ráðlegt að láta bankana greiða í 

sjóðinn fyrirfram. Að mati rannsóknarnefndarinnar gaf lagalegur skilningur Jónasar á 

lágmarkstryggingu íslenska ríkisins, til hvers innstæðueigenda, Fjármálaeftirlitinu fulla ástæðu 

til að beita lögbundinni eftirlitsheimild sinni með formlegum hætti og upplýsa hlutaðeigandi 

aðila um ójafnvægi eigna og skuldbindinga sjóðsins. Jónas taldi stofnunina einnig hafa 

takmarkaðar heimildir samkvæmt lögum til að skipta sér af innlánsreikningum í erlendum 

útibúum bankanna (Páll Hreinsson o.fl., 2010) og því fengu bankarnir að stækka 

efnahagsreikninga sína þar án afskipta Fjármálaeftirlitsins. 

Snemma árs 2008 varð áhlaup á Icesave reikninga í útibúi Landsbanka Íslands í London 

í kjölfar neikvæðra umfjallana breskra fjölmiðla um íslensku bankana. Þar af leiðandi skapaðist 

áhætta við að útvega erlendan gjaldeyri fyrir útgreiðslur erlendu innlánsreikninganna. 

Landsbanki Íslands hóf samt sem áður að taka við innlánum á Icesave reikninga í útibúi sínu í 

Amsterdam þann 29. maí árið 2008. Jónas Fr. Jónsson, forstjóri Fjármálaeftirlitsins, sagði að 

samkvæmt lögum gæti stofnunin ekki bannað fjármálafyrirtækjum að stofna útibú án 

réttmætrar ástæðu, það er að fyrirtækin búi ekki við nógu trausta stjórnun og fjárhagsstöðu. 

Þegar Landsbanki Íslands ákvað að hefja töku innlána í Amsterdam taldi Fjármálaeftirlitið 

stöðu bankans vera sterka auk þess sem bankinn hugðist greiða úttektir af innlánsreikningunum 

í Amsterdam með evrum af gjaldeyrisskiptamarkaði. Rannsóknarnefndin bendir þá á að frá 

19.mars 2008 hafði gjaldeyrismarkaður með íslenskar krónur oft á tíðum verið nánast óvirkur. 

Fjármálaeftirlitið sá samt sem áður ekki ástæðu til þess að bregðast við þessari áhættu 

Landsbanka Íslands þrátt fyrir kerfislegt mikilvægi hans. Rannsóknarnefndin telur að 

takmarkaður aðgangur að evrum hefði átt að vera ljós þar sem gjaldeyrismarkaður hafi farið að 

lokast. Fjármálaeftirlitið hefði því átt að skoða vel málefni útibús Landsbanka Íslands í 



28 

 

Amsterdam og takmarkaða möguleika bankans til að standa við innlánsskuldbindingar sínar, 

rannsóknarnefndin telur gagnrýnivert að það hafi ekki verið gert (Páll Hreinsson o.fl., 2010). 

Eins og sjá má voru margir þættir í starfsemi Fjármálaeftirlitsins fyrir kreppu gallaðir. 

Skortur á eftirliti ýtti undir frekari áhættutöku bankanna og var skortur á starfsmönnum og 

aðgerðum Fjármálaeftirlitsins einn liður í fjármálakreppu Íslands. Rannsóknarnefnd Alþingis 

sagði mikilvægt að gerðar yrðu úrbætur á starfsemi og starfsháttum Fjármálaeftirlitsins. 

Rannsóknarnefndin vísaði einnig í lögin og sagði skipulega uppbyggingu Fjármálaeftirlitsins 

nauðsynlega svo stofnunin geti sinnt lögbundnum skyldum sínum betur í þágu 

almannahagsmuna. Nefndin taldi að æskilegt væri að úttekt og mælingar færu fram eftir þrjú 

ár svo hægt væri að tryggja nægilegan árangur við uppbyggingu Fjármálaeftirlitsins (Páll 

Hreinsson o.fl., 2010). 

3.3.2 Ríkisstjórnin 

Ríkisstjórn Íslands sinnti málum bankanna illa rétt eins og Fjármálaeftirlitið gerði á þessum 

tíma. Ör vöxtur bankanna og lausafjárkreppan sem hófst seinni hluta árs 2007 kom lítið til tals 

í umræðum ríkisstjórnarinnar. Þar til að bankarnir féllu haustið 2008 jukust vandamál þeirra til 

muna en á þeim tíma gaf enginn þeirra ráðherra sem báru ábyrgð á efnahagsmálum, 

bankamálum eða fjármálum ríkisins frá sér skýrslu til ríkisstjórnarinnar um mál bankanna. Þá 

bera fundargerðir ríkisstjórnarinnar heldur ekki merki þess að staða bankanna hafi verið rædd 

þrátt fyrir mikla og neikvæða umfjöllun um áhrif af hröðum vexti þeirra bæði í íslenskum og 

erlendum fjölmiðlum (Páll Hreinsson o.fl., 2010). 

Í upphafi árs 2008 funduðu oddvitar ríkisstjórnarflokkanna með bankastjórn 

Seðlabanka Íslands um vandamál íslenskra fjármálafyrirtækja. Samráðshópur stjórnvalda um 

fjármálastöðugleika og viðbúnað hélt þeim ráðherrum sem áttu fulltrúa í hópnum upplýstum 

um þau verkefni sem hópurinn vann að. Áhyggjur samráðshópsins af stöðu íslenskra 

fjármálafyrirtækja jukust mikið og var aukið umtal um nauðsyn viðbúnaðaráætlunar við 

fjármálaáfalli. Þrátt fyrir áhyggjur samráðshópsins eru engin gögn því til stuðnings að málefni 

bankanna hafi verið tekin upp í ríkisstjórn. Geir H. Haarde, þáverandi forsætisráðherra, sagði 

hins vegar að málefni bankanna hafi verið tekin undir liðnum „önnur mál“ eða utan dagskrár 

þar sem mál voru almennt ekki bókfærð. Þann 12. ágúst 2008 var hins vegar bókað í fundargerð 

ríkisstjórnarinnar að minnisblað um skipan nefndar um fjármálastöðugleika hafi verið lagt fram 

af viðskiptaráðherra. Þá lagði hann til að fallist yrði á tillögur nefndar um fjármálastöðugleika 

en þar sem stuðningur ríkisstjórnarinnar var enginn var málinu frestað. Rannsóknarnefnd 

Alþingis tekur undir ummæli Geirs H. Haarde um að neikvæðar fréttir af málum 
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fjármálamarkaðarins sem tekin eru upp hjá opinberum aðilum geti aukið viðkomandi 

vandamál. Slíkum málum má þó ekki sleppa þar sem þau varða almannahagsmuni heldur þarf 

ríkisstjórnin að skipuleggja störf sín svo hægt sé að taka þau upp í trúnaði (Páll Hreinsson o.fl., 

2010). 

Ráðherrar ríkisstjórnarinnar skiptu sér lítið að því hversu stórt íslenska fjármálakerfið 

var orðið og einbeittu sér frekar að ímynd fjármálafyrirtækjanna. Engin greining var gerð á 

fjárhagslegum styrk ríkisins til þess að aðstoða bankana ef þess þyrfti eða á þeim kostnaði sem 

fjármálaáfall gæti haft í för með sér. Þrátt fyrir það reyndu ráðherrar að bæta ímynd Íslands 

með opinberri umræðu bæði á Íslandi og erlendis þar sem ríkið lýsti meðal annars yfir stuðningi 

við bankana. Sú yfirlýsing byggðist að sögn viðskiptaráðherra ekki á raunverulegri getu ríkisins 

til að styðja við bankana heldur á pólitískri afstöðu. Þá vakti það einnig athygli að stjórnvöld 

gripu ekki til annarra aðgerða samhliða því að Seðlabanki Íslands reyndi að auka trúverðugleika 

á getu bankans til að takast á við fjármálaáfall með áherslu á gerð gjaldeyrisskiptasamninga og 

aukningu gjaldeyrisforðans. Forsvarsmenn bankanna sögðu í skýrslum sínum til 

rannsóknarnefndarinnar að þeim hafi ekki borist nein formleg tilmæli frá ráðherrum, 

Fjármálaeftirlitinu eða Seðlabankanum um að minnka efnahagsreikninga sína og draga úr stærð 

bankanna. Þeir útiloka það hins vegar ekki að hafa fengið almennar ábendingar frá 

stjórnvöldum um að draga úr útlánum og minnka efnahagsreikninga sína þrátt fyrir að formleg 

tilmæli hafi ekki borist. Þar sem fjármálakerfið var orðið svo stórt og áhættan af falli þess var 

svo mikið snerist vinna ríkisstjórnarinnar um að halda því gangandi í stað þess að setja 

bönkunum skynsamleg mörk (Páll Hreinsson o.fl., 2010). Það má því álykta að íslensk 

stjórnvöld hafi vitað af þeirri hættulegu þróun fjármálakerfisins sem ör vöxtur bankanna 

skapaði. 

3.3.3 Seðlabanki Íslands 

Fram kemur í 4. grein laga nr. 26/2001 að hlutverk Seðlabanka Íslands sé að stuðla að 

fjármálastöðugleika, nánar tiltekið að „Seðlabanki Íslands skal sinna viðfangsefnum sem 

samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og að 

stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við útlönd.“ (Lög um 

Seðlabanka Íslands nr. 36/2001). Bankastjórn Seðlabankans taldi að óvissuástandið sem ríkti í 

fjármögnun og stöðu bankanna væri líklega ekki til skamms tíma og kallaði því saman 

starfshóp um viðbrögð við lausafjárvandanum. Ástand bankanna olli bankastjórninni 

umtalsverðum áhyggjum sem stjórnin lýsti yfir á vettvangi samráðshóps stjórnvalda sem og 

beint við forsætisráðherra. Hins vegar eru engin gögn til um formlegar tillögur Seðlabankans 
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til ríkisstjórnar um nauðsynlegar aðgerðir ef bankinn áleit lagaleg úrræði sín ekki nægjanleg til 

þess að geta brugðist sjálfur við þessu vaxandi vandamáli sem vöxtur bankanna skapaði. 

Alvarlegt mat Seðlabankans var því ekki í samræmi við viðbrögð hans og tillögur til úrbóta 

(Páll Hreinsson o.fl., 2010). 

Að mati rannsóknarnefndarinnar voru viðbrögð bankastjórnar Seðlabankans við þeim 

áhrifum og áhættum sem innlán í erlendum útibúum bankanna sköpuðu fyrir íslenska 

fjármálakerfið ekki fullnægjandi. Seðlabankinn hefði átt að afla sér upplýsinga og gera 

ráðstafanir þar sem úrræði hans til að aðstoða bankana við skyndilegt útstreymi af 

reikningunum sem voru í erlendum gjaldeyri voru takmörkuð. Árið 2008 ræddi bankastjórn 

Seðlabankans við fyrirsvarsmenn bankanna um hugsanlegar leiðir til að minnka þau áhrif og 

áhættu sem innlán erlendu útibúanna sköpuðu en engin gögn finnast um formlegar tillögur eða 

aðgerðir Seðlabankans gagnvart bönkunum í þessum málefnum. Seðlabanki Íslands ákvað hins 

vegar að afnema bindiskyldu erlendra innlánsreikninga í mars 2008 sem var andstætt því að 

draga úr áhættu (Páll Hreinsson o.fl., 2010). Þetta gaf bönkunum aukið tækifæri til vaxtar. 

 

4 Ísland eftir hrun 

4.1 Ísland í dag 

Viðbrögð stjórnvalda við hruni íslenska bankakerfisins í október 2008 skipti sköpum til að 

draga úr kostnaði hrunsins. Í fyrsta lagi voru neyðarlögin sett á strax í byrjun október sem gerði 

stjórnvöldum kleift að bregðast við ástandi fjármálamarkaðarins með fjárveitingum úr 

ríkissjóði. Tilgangur neyðarlaganna var sá að stjórnvöld gætu brugðist strax við ástandinu til 

þess að lágmarka skaðann og halda fjármálakerfinu og innlendri bankastarfsemi gangandi auk 

þess að tryggja innstæður bankanna. Þann 6. október sendi ríkisstjórnin frá sér yfirlýsingu um 

innstæðutryggingu allra innlendra innstæðna en það var gert til að tryggja að innstæðueigendur 

gerðu ekki áhlaup á bankana og settu þar með bankakerfið í verri stöðu en ella. Tryggingarnar 

kostuðu ríkissjóð marga milljarði króna eingöngu vegna falls sparisjóðanna en ekki reyndist þó 

þörf á tryggingunum í viðskiptabönkunum þremur (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2012). 

Margar breytingar hafa orðið á íslenska fjármálakerfinu í kjölfar bankahrunsins. 

Fjármálakerfið hefur minnkað töluvert en heildareignir fjármálakerfisins hafa minnkað úr 17 

þúsund milljörðum að nafnvirði í 9.098 milljarða króna. Þegar litið er til fjölda 

fjármálafyrirtækja og mannafla þeirra hefur sá fjöldi einnig dregist saman. Árið 2000 var fjöldi 
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fjármálafyrirtækja undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins, án verðbréfasjóða, 164 en þau eru aðeins 

106 árið 2017. Á sama tíma hefur lífeyrissjóðunum fækkað úr 57 í 25. Verðbréfafyrirtækjum 

og rekstrarfélögum verðbréfasjóða hefur hins vegar fjölgað á tímabilinu (Snorri Páll 

Gunnarsson, 2017). Fjöldi viðskiptabanka og Sparisjóða hafa sameinast við stóru 

viðskiptabankana þrjá eða jafnvel horfið af markaðnum. Þrátt fyrir að fjármálakerfið á Íslandi 

sé að miklu leyti traustara í dag hafa samkeppnisaðstæður á markaðnum farið versnandi. Vegna 

minna umfangs og samþjöppunar á markaðnum hefur dregið úr samkeppni á flestum sviðum 

fjármálaþjónustu. Minnkandi samkeppni skapar hættu á að neytendur þurfi að greiða hærra 

verð fyrir lakari þjónustu (Snorri Páll Gunnarsson, 2017). 

4.2 Ríkið stofnar nýja banka 

Í byrjun október 2008 stofnaði Árni M. Mathiesen, fjármálaráðherra, þrjá nýja viðskiptabanka 

fyrir hönd ríkissjóðs. Þetta var gert í kjölfar ákvarðana Fjármálaeftirlitsins um heimild til 

fjárveitingar úr ríkissjóði vegna þeirra aðstæðna sem þá voru á fjármálamarkaði. Ríkissjóður 

lagði til 775 milljónir króna sem lágmarkshlutafé við stofnun allra nýju bankana. Eignir stóru 

viðskiptabankanna þriggja lækkuðu við þessar aðgerðir úr 8.327,4 milljörðum króna niður í 

2.886 milljarða króna (Bankasýsla ríkisins, 2016). Lækkun eigna hvers banka fyrir sig má sjá 

á mynd 4 hér fyrir neðan. 

 

Mynd 4: Samanburður á eignum gömlu og nýju bankanna (fjárhæðir í ma.kr.) (Bankasýsla Ríkisins, 2016, Mynd 

1, bls. 7). 
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Arion banki hf. var stofnaður í október 2008 í þeim tilgangi að halda utan um innlendar 

innstæður og meirihluta íslenskra eigna Kaupþings banka. Ríkið átti allan hlut í bankanum þar 

til í nóvember 2009 þegar ríkið og kröfuhafar komust að því samkomulagi að kröfuhafar myndu 

eignast 87% eignarhlut í bankanum (Bankasýsla ríkisins, e.d.-a). Ríkið á enn þann dag í dag 

13% eignarhlut í Arion banka (Arion banki, 2017b). 

Íslandsbanki var einnig stofnaður í október 2008 í þeim tilgangi að halda utan um 

innlendar innstæður og íslenskar eignir Glitnis. Bankinn var alfarið í eigu ríkisins þar til að 

kröfuhafar Glitnis eignuðust 95% eignarhlut í bankanum í október 2009 gegn niðurfellingu 

skulda Íslandsbanka við Glitni (Bankasýsla ríkisins, e.d.-b). Í október 2015 tilkynnti fjármála- 

og efnahagsráðuneytið hins vegar að kröfuhafar Glitnis hefðu lagt til að öllum eignarhlut 

Glitnis í Íslandsbanka yrði afsalað til ríkisins (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2015). 

Íslenska ríkið fer því með allan eignarhlut Íslandsbanka í dag. 

Við stofnun Landsbankans hf. í október 2008 var eignarhlutur ríkisins í bankanum 

81,33%. Tilgangurinn með stofnun Landsbankans var að halda utan um innlendar innstæður 

og flestar íslenskar eignir gamla Landsbanka Íslands hf. (LBI). Eignarhlutur ríkisins í 

Landsbankanum jókst um 16,6% og nam þá 97,9% í apríl 2013. Landsbankinn gaf þá út skilyrt 

skuldabréf til Landsbanka Íslands hf. og samkvæmt samkomulagi þessara aðila, sem gert var í 

desember 2009 um fjármögnun bankans, framseldi LBI hlutabréf sín á móti til íslenska ríkisins 

og starfsmanna Landsbankans. Árið 2015 yfirtók Landsbankinn tvo sparisjóði sem voru að 

stærstu leyti í eigu ríkisins en við það hækkaði eignarhlutur ríkisins í 98,2% (Bankasýsla 

ríkisins, e.d.-c). 

Aðferðinni sem íslenska ríkið beitti til að bjarga bönkunum fylgdu ýmsir kostir og gallar. 

Með því að taka yfir starfsemi og stofna nýja banka gafst ríkinu sá möguleiki að taka til í 

bankastarfseminni og breyta ákveðnum þáttum starfseminnar áður en bankarnir yrðu seldir á 

ný. Eins og áður var nefnt töldu margir sérfræðingar að þessi aðferð hefði komið sér betur fyrir 

bandarísk stjórnvöld en sú aðferð sem var notuð til að bregðast við sambærilegum aðstæðum 

þar í landi. Með því að taka yfir bankana til þess að hægt væri að taka til í bankastarfseminni 

hefðu bandarísk stjórnvöld getað haft jákvæð áhrif á starfsemina líkt og gert var hér á landi. 

Eignarhald ríkissjóðs í viðskiptabönkunum skapar hins vegar mikla fjárhagslega áhættu fyrir 

ríkissjóð Íslands. Árið 2014 var slík áhætta meiri en í öðrum Evrópulöndum auk þess að hafa 

aldrei verið meiri í sögulegu samhengi (Bankasýsla ríkisins, 2016). Annar kostur við leiðina 

sem íslenska ríkið fór er að ríkið fékk tækifæri til að endurheimta þann kostnað sem það lagði 
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til við að bjarga bönkunum og gott betur en það, en það var meðal annars gert með arðgreiðslum 

(Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson, 2016). 

4.3 Sala á eignarhlutum ríkisins 

Í kjölfar hrunsins gerðist íslenska ríkið meirihlutaeigandi að íslenska bankakerfinu á ný. Þegar 

hlutur ríkisins í bókfærðu eigin fé viðskiptabankanna sem hlutfall af vergri landsframleiðslu 

árin 2014 og 1997 er borinn saman má sjá að eignir ríkisins í bönkunum voru fjórum sinnum 

meiri árið 2014. Því má álykta að sala af eignarhlutum bankanna muni taka töluvert lengri tíma 

í þetta skiptið (Bankasýsla ríkisins, 2016). Þar sem íslensku bankarnir eru enn kerfislega 

mikilvægir skapast sú von um að íslenska ríkið og Fjármálaeftirlitið læri af fyrri mistökum og 

vandi betur til verka í þetta skipti. Eins og áður var nefnt sögðu lögin um sölu bankanna árið 

2002 ekkert til um hvernig sölu bankanna skyldi vera háttað en þann 28. desember 2012 voru 

ný lög um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum samþykkt. Í meginreglum 

um sölumeðferð kemur fram að við sölumeðferð eignarhluta skuli leggja áherslu á opið 

söluferli, gagnsæi, hlutlægni og hagkvæmni. Einnig kemur fram að við sölu skuli efla virka og 

eðlilega samkeppni á fjármálamarkaði (Lög um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í 

fjármálafyrirtækjum nr. 155/2012). Í greinagerðinni sem fylgir þessum lögum er einnig nefnt 

að ákvörðun um sölu á ákveðnum eignarhlut skuli vera auðveldlega rökstudd. Ef önnur 

sjónarmið en hagkvæmni gilda um söluna skuli sú ákvörðun vera byggð á málefnalegum rökum 

og styðja við önnur markmið sölunnar. Einnig kemur fram að mikilvægt sé að jafnræði sé á 

milli mögulegra kaupenda og að allir hafi jafnan möguleika á að gera tilboð. Eitt af 

meginmarkmiðum Bankasýslu ríkisins við sölu bankanna er að stuðla að fjölbreyttu og dreifðu 

eignarhaldi þeirra (Bankasýsla ríkisins, 2016). Við sölu viðskiptabankanna í annað skipti ríkja 

því ýtarlegri lög og reglur en gerðu. 

4.4 Aðgerðir stjórnvalda til stöðugleika á markaði 

Í kjölfar hrunsins hafa stjórnvöld og aðrir eftirlitsaðilar farið í ýmsar umbætur á starfsemi sinni. 

Þar sem Ísland er aðili að evrópska efnahagssvæðinu er því skylt að fylgja ýmsum reglum og 

stöðlum sem fylgja samningnum. Miklar breytingar hafa orðið á samningnum í kjölfar hrunsins 

og hefur aukin áhersla verið lögð á það að reglugerðir og beiting þeirra sé einsleit á öllum innri 

markaði Evrópu (e. single rulebook). Á meðal þeirra breytinga sem gerðar hafa verið á 

reglugerðunum hefur verið dregið úr því svigrúmi sem lönd innan EES höfðu til þess að setja 

sérreglur eins og tíðkaðist fyrir hrun. Þá hafa einnig verið gerðar breytingar á lögunum í þeim 

tilgangi að styrkja umgjörð fjármálafyrirtækja á Íslandi meðal annars með hertum reglum um 
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eiginfjárauka bankanna (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2014). Margs konar breytingar hafa 

því orðið á lögum og reglum sem tengjast starfsemi fjármálafyrirtækja auk þess sem meiri 

áhersla hefur verið lögð á eftirlitsstarfsemi. Með breyttri og bættri umgjörð kerfislega 

mikilvægra fjármálafyrirtækja er reynt að koma í veg fyrir óhóflega áhættutöku þeirra eins og 

mátti sjá í aðdraganda hrunsins. 

4.4.1 Breytt stefna Fjármálaeftirlitsins 

Í lok árs 2010 tók Fjármálaeftirlitið upp nýja stefnu sem átti að endurmeta á um það bil tveggja 

ára fresti af stjórn stofnunarinnar. Í skýrslu um stefnuna segir að „Nýjar áherslur 

Fjármálaeftirlitsins beinast að meiri festu og eftirfylgni með löghlýðni og heiðarleika, 

fyrirbyggjandi eftirliti, faglegri greiningu og auknu gagnsæi sem stuðlað getur að 

markaðsaðhaldi.“ (Fjármálaeftirlitið, 2010b, bls. 3). Þar segir einnig að leggja þurfi 

megináherslu á fyrirbyggjandi eftirlit svo hægt sé að byggja upp öruggan og virkan 

fjármálamarkað á Íslandi. Fyrirbyggjandi eftirlit reynir á þekkingu á rekstri og umhverfi 

einstakra fjármálafyrirtækja auk faglegrar getu eftirlitsaðilans. Því þarf Fjármálaeftirlitið að 

gera meiri kröfur til sín og fjármálafyrirtækja um stefnumótun, áhættustjórnun og fagleg 

vinnubrögð (Fjármálaeftirlitið, 2010b). 

Fjármálaeftirlitið nýtti reynslu og hlutverk sitt í fjármálakreppunni til þess að móta 

framtíðarsýn sem er ætlað að fyrirbyggja slíkar aðstæður í framtíðinni. Framtíðarsýnin byggist 

á þremur meginstoðum. Fyrsta stoðin í framtíðarsýninni er löghlýðni og heilbrigðir 

viðskiptahættir sem eru grunnurinn að heilbrigðri fjármálastarfsemi. Það á meðal annars að 

gera með virkri beitingu valdheimilda, aukinni greiningarvinnu og upplýsingatækni 

(Fjármálaeftirlitið, 2010b). Þann 1. október 2015 gaf Fjármálaeftirlitið út ýtarlegri stefnu um 

beitingu þvingunarúrræða og viðurlaga (Fjármálaeftirlitið, 2015a). Í ársreikningi 

Fjármálaeftirlitsins sem gefin var út árið 2016 má sjá að stofnunin beitti slíkum aðgerðum í 

samræmi við stefnu sína í nokkrum tilfellum á árinu (Fjármálaeftirlitið, 2016). Önnur stoðin er 

sjálfstæð könnun og mat sem miðar að því að efla áhættugreiningar og fagleg vinnubrögð 

eftirlitsskyldra aðila (Fjármálaeftirlitið, 2010b). Lýsing á eftirlitsstarfsemi Fjármálaeftirlitsins 

á árinu 2015 sýnir meðal annars að stofnunin hafi sinnt eftirliti með því hvort stærstu bankarnir 

fylgi útlánareglum sínum við nýjar lánveitingar til lögaðila (Fjármálaeftirlitið, 2016). Þriðja og 

síðasta stoðin er fagleg umræða og gagnsæi til þess að stuðla að heilbrigðu upplýsingaflæði 

(Fjármálaeftirlitið, 2010b). Fjármálaeftirlitið birti yfirlit í ársskýrslu sinni 2016 sem sýnir allar 

ákvarðanir og gagnsæistilkynningar á tímabilinu frá 1. maí 2015 þar til í lok apríl 2016. Í 

skýrslunni er einnig að finna ábendingar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) á úttekt 
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stofnunarinnar um fylgni 29 kjarnareglna um skilvirkt bankaeftirlit (e. Basel Core Principles) 

sem gerð var árið 2014. Fjármálaeftirlitið setti aðgerðaráætlun í framkvæmd til úrbóta á 

ábendingunum sem ljúka átti að mestu í lok árs 2016 (Fjármálaeftirlitið, 2016). Af 

fyrirliggjandi gögnum má ætla að Fjármálaeftirlitið vinni hart að því að fylgja eftir þeirri stefnu 

og framtíðarsýn sem sett var í lok árs 2010. 

Fjármálaeftirlitið lagði einnig áherslu á að farið yrði í stefnumiðaða mannauðsstjórnun 

(Fjármálaeftirlitið, 2010b) en eins og áður kom fram í kafla 3.3.1 um Fjármálaeftirlitið var 

mikil starfsmannavelta í stofnuninni fyrir hrun. AGS lagði til að „Fjármálaeftirlitið þrói áfram 

endurmenntunar- og mannauðsstefnu með það markmið að stuðla að því að starfsmenn þróist 

í starfi og stofnuninni haldist á starfsfólki“ (Fjármálaeftirlitið, 2016, bls. 15). Því má ætla að 

enn sé þörf á umbótum í mannauðsstjórnun stofnunarinnar. Ónafngreindur aðili á 

fjármálamarkaði nefndi í viðtali við gerð ritgerðarinnar að Fjármálaeftirlitið sé orðið mun 

samkeppnishæfara á starfsfólk en fyrir hrun. Mikil fjölgun hefur orðið á starfsfólki og það hefur 

tekist mun betur að byggja upp þekkingu innan stofnunarinnar en áður. Þá er einnig töluvert 

betra skipulag á tíma starfsmanna þar sem tími í eftirlit fjármálafyrirtækjanna byggist á 

áhættumati og því er mestum tíma varið í þau fyrirtæki sem talin eru áhættumest 

(Ónafngreindur aðili á fjármálamarkaði, munnleg heimild, viðtal, apríl 2017).  

Eftir hrun hefur eftirliti á fjármálakerfinu verið skipt nokkurn veginn í tvennt milli 

Fjármálaeftirlitsins og Seðlabanka Íslands. Annars vegar er það ýtarlegt eftirlit með 

fjármálafyrirtækjum og viðskiptaháttum á fjármálamarkaði sem er á ábyrgð Fjármálaeftirlitsins 

og hins vegar samræmd heildarmynd fjármálastöðugleika sem er á ábyrgð Seðlabanka Íslands. 

Í aðdraganda hrunsins var upplýsingaflæði á milli þessara stofnana mjög ábótavant og er bætt 

samstarf þeirra því hluti af stefnu Fjármálaeftirlitsins. Þar af leiðandi voru skipaðir vinnuhópar 

með fulltrúum Fjármálaeftirlitsins og Seðlabankans sem vinna að greiningu og mati einstakra 

áhættuvalda (Fjármálaeftirlitið, 2010b). Skiptar skoðanir eru þó á þessari uppsetningu á 

samstarfi Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins. Ónafngreindur aðili á fjármálamarkaði 

telur samstarfssamninginn vera of þungan og að þessi mikla hópavinna sé óskilvirk. Þetta 

fyrirkomulag hljómar vel á blaði og í ræðum en í raun eyði það vinnutímum starfsfólks í 

fundarhald. Hóparnir eru margir og skipaðir fjölda starfsfólks beggja stofnana og ekki er hægt 

að taka ákvarðanir nema hóparnir fundi saman. Þá telur hann hagkvæmast að Fjármálaeftirlitið 

yrði hluti af Seðlabankanum. Sameiginlegur gagnagrunnur stofnananna myndi auðvelda 

starfsemi þeirra töluvert þar sem allar upplýsingar yrðu aðgengilegar starfsmönnum þeirra án 

þess að óska þurfi sérstaklega eftir þeim (Ónafngreindur aðili á fjármálamarkaði, apríl 2017). 
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Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn nefndi slíkt hið sama í yfirlýsingu sinni þann 28. mars 2017 sem 

eina af lausnunum til þess að styrkja eftirlitið með fjármálageiranum (International Monetary 

Fund, 2017). 

4.4.2 Fjármálastöðugleikaráð 

Í september 2014 tóku lög um fjármálastöðugleikaráð gildi auk þess sem fyrsti fundur ráðsins 

var haldinn (Fjármálaráðuneytið, 2014; Lög um fjármálastöðugleikaráð nr. 66/2014). Ráðið 

var stofnað með það að markmiði að efla samvinnu stjórnvalda í starfsemi sinni til að styrkja 

og viðhalda fjármálastöðugleika og sporna við uppsöfnun kerfisáhættu. Ráðið er vettvangur 

þar sem viðbúnaður opinberra aðila við fjármálakreppu er samræmdur, skipst er á upplýsingum 

og stefna um stöðugleika á fjármálamarkaði er mótuð. Fjármálastöðugleikaráð heldur síðan 

ríkisstjórninni og formönnum stjórnmálaflokka á Alþingi, sem ekki eru ráðherrar, vel 

upplýstum um störf ráðsins og um viðbragðsáætlanir sem gerðar eru ef upp koma sérstakar 

aðstæður. Helstu verkefni ráðsins er að móta opinbera stefnu um fjármálastöðugleika og meta 

efnahagslegt ójafnvægi og áhættu í fjármálakerfinu, sem geta til dæmis skapast vegna 

óæskilegra hvata sem eru líklegir til að ógna fjármálastöðugleikanum. Ráðið sér einnig um að 

skilgreina þær aðgerðir sem taldar eru nauðsynlegar til að efla og varðveita 

fjármálastöðugleika. Undir fjármálastöðugleikaráðinu starfar kerfisáhættunefnd sem metur 

ástand og horfur í fjármálakerfinu, kerfisáhættu, sem fylgir kerfislega mikilvægum 

fjármálafyrirtækjum, og fjármálastöðugleika. Nefndin gerir síðan tillögur til 

fjármálastöðugleikaráðs um aðgerðir í samræmi við lög og starfsreglur nefndarinnar (Lög um 

fjármálastöðugleikaráð nr. 66/2014). Þessar aðgerðir eru afskaplega jákvæðar fyrir íslenskt 

fjármálakerfi þar sem mjög erfitt var að fá upplýsingar frá Fjármálaeftirlitinu fyrir hrun 

(Jännäri, 2009). 

Í viðtali við ónafngreindan aðila á fjármálamarkaði sem tekið var fyrir þessa ritgerð 

kom í ljós að mögulegir gallar eru á uppsetningu fjármálastöðugleikaráðs. Hann taldi að það 

væri óskilvirkt að hafa ráðið sem tveggja laga kerfi, að kerfisáhættunefndin vinni alla vinnuna, 

sitji langa fundi og setji sig vel inn í efnið og þurfi síðan að kynna efnið fyrir öðrum aðilum 

sem taka ákvarðanirnar. Þeir aðilar eru ekki endilega nógu vel upplýstir um málið sem er til 

skoðunar og því hugsanlega ekki nógu vel upplýstir til þess að geta tekið bestu ákvarðanirnar 

um aðgerðir (Ónafngreindur aðili á fjármálamarkaði, apríl 2017). Það getur orðið til þess að 

ákvarðanir um aðgerðir varðandi fjármálastöðugleika verði teknar alltof seint þar sem aðilinn 

sem tekur endanlegar ákvarðanir þarf að kynna sér málefnið betur. Samkvæmt ónafngreinda 

aðilanum felst í þessu ákveðinn tvíverknaður og því væri ráðið mun skilvirkara ef aðeins væri 
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eitt lag í starfsemi þeirra. Þeir sem framkvæma rannsóknarvinnuna eru því hæfari til að taka 

viðeigandi ákvarðanir varðandi þær aðgerðir sem ætti að fara í (Ónafngreindur aðili á 

fjármálamarkaði, apríl 2017). 

4.4.3 Eftirlit með kerfislega mikilvægum fjármálafyrirtækjum 

Önnur aðferð ríkisins til að koma í veg fyrir áhættur sem myndast af fjármálafyrirtækjum sem 

eru kerfislega mikilvæg eru af hálfu Seðlabankans. Í október árið 2013 ákvað Már 

Guðmundsson, seðlabankastjóri, að innleiða skyldi viðmið nýrra Kjarnaregla BIS/IOSCO í 

starfsemi Seðlabankans bæði hvað varðaði eftirlit og rekstur á kerfislega mikilvægum 

fjármálafyrirtækjum á Íslandi (Seðlabanki Íslands, e.d.-b). Markmiðið með þessu eftirliti er að 

stuðla að öryggi, virkni og hagkvæmni í starfsemi fjármálakerfisins og með því að koma á og 

viðhalda fjármálastöðugleika. Hlutverk Seðlabankans í þessum málum er að safna 

upplýsingum um þau fjármálafyrirtæki sem teljast kerfislega mikilvæg til þess að fylgjast með 

þróun, virkni og rekstraröryggi þeirra. Seðlabankinn á einnig að leggja mat á öryggi og virkni 

einstakra fjármálafyrirtækja og koma með tillögur um breytingar á rekstri og umgjörð þeirra ef 

ástæða þykir til. Seðlabankinn endurmetur reglulega hvaða fjármálafyrirtæki það eru sem 

teljast sem kerfisleg mikilvæg á grundvelli fyrirfram ákveðinna skilgreininga sem eru staðfestar 

af fjármálastöðugleikaráði (Seðlabanki Íslands, e.d.-a). 

4.4.4 Reglur um kaupaukakerfi 

Reglur um kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja sem settar voru af Fjármálaeftirlitinu árið 2011 

eru liður í aðgerðum stjórnvalda til að koma á frekari fjármálastöðugleika í landinu og sporna 

gegn áhættu af kerfislega mikilvægum fjármálafyrirtækjum. Í reglunum kemur fram hvernig 

afkomutengd hvatakerfi í fjármálafyrirtækjum mega vera, en sett var hámark á leyfilegan 

kaupauka. Á einu ári má kaupauki starfsmanns ekki vera hærri en 25% af árslaunum hans án 

kaupauka. Samkvæmt reglunum skal einnig fresta greiðslu hluta af kaupaukanum í að lágmarki 

þrjú ár, svo hægt sé að taka tillit til sveiflna í viðskiptalífinu og hagkerfinu sem geta haft áhrif 

á árangur fjármálafyrirtækisins. Óheimilt er að veita starfsmönnum tryggðan kaupauka, það er 

að starfsmaður fái kaupauka óháð árangri hans í starfi. Með reglunum er einnig mælt með að 

kaupauki verði lækkaður, afturkallaður eða endurgreiddur þegar árangri í starfi er ekki náð 

samkvæmt mælikvarðanum (Fjármálaeftirlitið, 2011). Markmiðið með þessum reglum er 

líklegast að draga úr aukinni áhættu sem starfsmenn taka til að ná þeim árangri sem þeir þurfa 

til að fá árangurstengda kaupauka þar sem aukin áhættutaka starfsmanna í kerfislega 

mikilvægum bönkum ýtir undir vöxt bankakerfisins sem eykur áhættu í öllu fjármálakerfinu. 
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4.4.5 Eiginfjáraukning 

Ísland er ekki eina landið sem hefur farið í umfangsmiklar breytingar eftir efnahagskreppuna 

sem reið yfir heiminn á árunum 2007-2009. Í september 2010 urðu alþjóðlegar lágmarkskröfur 

um eigið fé fyrir viðskiptabanka hærri samkvæmt Basel III staðlinum (Bank for International 

settlements, 2016). Basel III er umbótastarfsemi þróuð af Basel nefndinni um bankaeftirlit og 

er ætlað að styrkja reglur, eftirlit og áhættustýringu bankakerfisins sem og að auka gagnsæi og 

upplýsingagjöf bankanna (Bank for International settlements, 2015). Basel III skiptist í tvennt 

og fjallar annars vegar um eiginfjárgrunn fjármálafyrirtækja og endurbætur á alþjóðlegum 

lágmarksviðmiðum þeirra og hins vegar um lausafjárhlutfall fjármálafyrirtækja. Markmið 

Basel III er m.a. að auka gæði eigin fjár fjármálafyrirtækjanna með því að endurskilgreina hvers 

konar gjörninga fyrirtækin geta talið til eigin fjár. Annað markmið með ákvæðinu um 

eiginfjárauka er að tryggja að fjármálafyrirtækin haldi eftir nægu eigin fé til þess að geta mætt 

áföllum í rekstri sem og að vinna gegn óhóflegri aukningu útlána hjá fyrirtækjunum. Að lokum 

kynnir Basel III vogunarhlutfall sem er ætlað að vinna gegn yfirskuldsetningu 

fjármálafyrirtækja sem dýpkaði vanda kreppunnar enn frekar árin 2007-2009 

(Fjármálaeftirlitið, 2015b). 

Þar sem Ísland er hluti af evrópska efnahagssvæðinu er það skuldbundið til þess að taka 

upp ákvæði löggjafarinnar CRD IV sem felur í sér innleiðingu á Basel III staðlinum um 

eiginfjárkröfur fjármálafyrirtækja. Þau efnisatriði sem koma fram í tilskipuninni eru m.a. 

ákvæði varðandi eiginfjárauka, viðurlög vegna brota fjármálafyrirtækja, könnunar- og 

matsferli eftirlitsstofnana, starfsemi á milli ríkja, starfsleyfismál og virkur eignarhlutur 

(Fjármálaeftirlitið, 2015b). Í janúar 2016 tóku ákvæði í lögum nr. 161/2002 um 

eiginfjáraukningar gildi. Það kom í kjölfar greiningar kerfisáhættunefndar og tillögu 

fjármálastöðugleikaráðs um að Fjármálaeftirlitið kæmi upp þrenns konar eiginfjáraukum, 

eiginfjárauka vegna kerfislega mikilvægra fjármálafyrirtækja, eiginfjárauka vegna kerfisáhættu 

og sveiflujöfnunarauka. 

Fjármálastöðugleikaráð gaf Fjármálaeftirlitinu þau tilmæli að setja skuli 2% 

eiginfjárauka á kerfislega mikilvæg fjármálafyrirtæki vegna áhættu þeirra, en fyrirtækin sem 

um ræddi voru Arion banki hf., Íslandsbanki hf. og Landsbankinn hf.. Einnig skyldi setja 

eiginfjárauka vegna kerfisáhættu sem er 3% af innlendum eignum vegnum að áhættu á þær 

innlánsstofnanir sem eru kerfislega mikilvægar. Að auki skulu eiginfjáraukar vegna 

kerfisáhættu á aðrar innlánsstofnanir fara stighækkandi frá 1% upp í 3% af innlendum eignum 

vegnum að áhættu á tímabilinu 1. apríl 2016 til 1. janúar 2019. Að lokum var tekið fram að 
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settur skuli 1% sveiflujöfnunarauki á öll fjármálafyrirtæki á samstæðugrunni nema þau séu 

hluti af undantekningunni samkvæmt lögum 161/2002 (Seðlabanki Íslands, 2016). Árið 2016 

hækkaði því lágmarkskrafa um eiginfjárhlutfall á stóru viðskiptabankana þrjá vegna kerfislegs 

mikilvægis þeirra úr 8% upp í 16,5 % en aðeins í 14,5% á aðra banka (Kristín Sigurðardóttir, 

2016). Þegar eiginfjárauki Fjármálaeftirlitsins hefur verið innleiddur að fullu verður lágmark 

eiginfjárhlutfalls fyrir kerfislega mikilvæga banka á bilinu 19%-22% (Seðlabanki Íslands, 

2017). Þessi aðgerð er ætluð til þess að vinna á móti þeim freistnivanda sem skapast í starfsemi 

fjármálafyrirtækja sem eru kerfislega mikilvæg og draga úr vexti þeirra. Eiginfjárkrafan mun 

styrkja varnarafl þessara fjármálafyrirtækja, draga úr líkum á falli þeirra og þar af leiðandi 

draga úr neikvæðum áhrifum sem fall þeirra getur haft á fjármálakerfið í heild. Í lögunum um 

aukningu eiginfjárhlutfalls er nefnt að endurskoða skuli ákvörðun um að setja eiginfjáraukann 

á og gildi hans árlega (Fjármálastöðugleikaráð, 2017). 

Þegar eiginfjárhlutföll bankanna frá árunum 2009-2016 eru skoðuð má sjá að 

eiginfjárhlutföll stóru viðskiptabankanna hafa verið hærri en lágmarkskröfur segja til um eins 

og sjá má á mynd 5 hér að neðan. Þegar lágmarkskrafa um eiginfjárhlutfall kerfislega 

mikilvægra fjármálafyrirtækja jókst þurftu bankarnir því ekki að gera neinar sérstakar 

ráðstafanir þar sem eiginfjárhlutfall þeirra var langt yfir nýju hækkuðu lágmarki (Seðlabanki 

Íslands, 2016). Á mynd 5 má einnig sjá hvert eiginfjárhlutfall Arion banka, Íslandsbanka og 

Landsbankans var á árunum 2009-2016. 

 

Mynd 5: Eiginfjárhlutfall stóru viðskiptabankanna frá 2009-2016 (Arion banki, 2011, 2013, 2015, 2017a, 

Íslandsbanki, 2010, 2013, 2017; Kristín Sigurðardóttir, 2016; Landsbankinn, 2011, 2013, 2015, 2017). 
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Á mynd 6 hér að neðan má sjá hverjar kröfur um eiginfjárhlutfall stóru 

viðskiptabankanna þriggja voru í árslok 2015. Á súlunum á myndinni má sjá hvernig 

eiginfjárhlutfallskröfur bankanna skiptast upp í stoð I, stoð II-A og eiginfjárauka. Stoð I og 

eiginfjáraukar eru bæði fast hlutfall, eða 8%, á meðan stoð II-A er breytileg á meðal bankanna. 

Í punktunum fyrir ofan súlurnar má sjá að raunverulegt eiginfjárhlutfall bankanna í árslok 2015 

var töluvert hærra en krafa var gerð um. 

 

Mynd 6: Eiginfjárkröfur og eiginfjárhlutföll (Seðlabanki Íslands, 2017, bls. Mynd III-6, bls. 25). 

Eiginfjárhlutfall íslensku bankanna er mun hærra en í bönkum erlendis eins og sjá má 

á mynd 7 hér að neðan enda er lágmarkskrafa um eiginfjárhlutfall í kerfislega mikilvægum 

fjármálafyrirtækjum hærra hér á landi (Ónafngreindur aðili á fjármálamarkaði, apríl 2017; 

Óttar Snædal, 2015). Eins og áður kom fram dregur hátt eiginfjárhlutfall íslensku bankanna úr 

vexti þeirra og aukinni áhættutöku þar sem eigendur bankanna hafa miklu að tapa. 

 

Mynd 7: Samanburður á eiginfjárhlutfalli milli landa (Samtök Atvinnulífsins, 2015, bls. 20). 
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5 Niðurstöður 

Nú þegar hafa ýmsar breytingar verið gerðar á íslenska fjármálakerfinu. Stjórnvöldum og 

eftirlitsaðilum hefur tekist vel að endurbyggja bankakerfið eftir hrun þess en þær aðgerðir sem 

hafa verið framkvæmdar hafa þó tekist misvel. Þeir viðmælendur sem tekin voru viðtöl við 

fyrir ritgerðina voru sammála um að stjórnvöld hafi gert margar góðar breytingar í kjölfar 

hrunsins sem hafa styrkt bankakerfið. Viðmælendur höfðu hins vegar skiptar skoðanir á 

aðgerðum stjórnvalda og eru þeir og aðrir sérfræðingar ekki sammála um hvaða aðgerðir eru 

bestar til að koma upp sterku og stöðugu bankakerfi á Íslandi þannig að umfang bankanna sé 

viðráðanlegt. Hér á eftir verður greint frá helstu niðurstöðum ritgerðarinnar sem má draga af 

skoðunum viðmælenda og annarra sérfræðinga. 

5.1 Umfang íslensku bankanna  

Allir viðmælendur sem veittu viðtöl fyrir þessa ritgerð voru sammála því að bankakerfið hafi 

minnkað gríðarlega mikið eftir hrun. Hins vegar voru skiptar skoðanir á því hvort umfang 

íslensku bankanna sé enn þann dag í dag of mikið. Lilja Dögg Alfreðsdóttir, alþingismaður og 

varaformaður Framsóknarflokksins, sagist vera alveg viss um að hægt sé að reka bankana með 

hagkvæmari hætti en gert er í dag (Lilja Dögg Alfreðsdóttir, munnleg heimild, viðtal, 21. apríl 

2017). Að sama skapi var það skoðun annars viðmælanda að bankakerfið væri enn alltof stórt 

og þá sérstaklega miðað við hversu fámenn við Íslendingar erum og í hve litlu samfélagi við 

búum (Ónafngreindur aðili á fjármálamarkaði, apríl 2017). Annar viðmælendanna var hins 

vegar á þeirri skoðun að bankakerfið geti ekki orðið hagkvæmara en það er nú þegar. Hann var 

á þeirri skoðun að miðað við þann kostnað sem fylgir rekstri bankanna geti þeir ekki lækkað 

vaxtamun meira, sem lækkar verð til viðskiptavina, og staðið undir rekstrarkostnaði. 

Samkvæmt honum er stærð bankakerfisins á Íslandi komin undir tvær vergar landsframleiðslur 

sem er töluvert minna en í mörgum öðrum löndum. Eins og staðan er núna þjóna íslensku 

bankarnir nær eingöngu innlendri starfsemi og því er ólíklegt að hægt sé að minnka starfsemina 

mikið meira (Ónafngreindur aðili á fjármálamarkaði, apríl 2017). 

5.1.1 Hagkvæmari upplýsingatæknisvið 

Einn viðmælendanna vildi meina að rekstur bankakerfisins gæti farið fram með mun 

hagkvæmari hætti en gert er í dag. Hann nefndi að sífellt sé verið að fækka útibúum til að reyna 

að draga úr rekstrarkostnaði bankanna en starfsmenn útibúanna eru hins vegar langt frá því að 

vera þeir dýrustu og því aðeins lítið brot af rekstrarkostnaðinum. Hann telur að hægt sé að draga 

úr kostnaði með því að endurskoða upplýsingatækniumhverfið innan bankanna. Bankarnir reka 
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stórar hugbúnaðardeildir og eru starfsmenn þeirra deilda mjög dýrir sem verður til þess að 

bankarnir eru reknir með óhagkvæmum hætti. Viðmælandinn vill meina að bankakerfið sé ekki 

einungis of stórt heldur sé rekstur þess dýrari en þörf er á. Lilja Dögg Alfreðsdóttir minntist 

einnig á það í viðtali sínu að launakostnaður innan bankakerfisins væri mjög hár. Af þessum 

viðtölum má ætla að það sé einna helst á upplýsingatæknisviðum bankanna (Lilja Dögg 

Alfreðsdóttir, 21. apríl 2017; Ónafngreindur aðili á fjármálamarkaði, apríl 2017). Þess má geta 

að Arion banki útvistaði nýlega rekstri á upplýsingatæknikerfum bankans til Nýherja í þeim 

tilgangi að geta einbeitt sér betur að fjármálaþjónustu. Hins vegar er upplýsingatæknisvið 

bankans enn mjög stórt en þar starfa um áttatíu manns þrátt fyrir að um þrjátíu manns starfi nú 

undir starfsemi Nýherja í stað Arion banka (Arion banki, 2017).  

Það má því ætla að íslensku bankarnir séu búnir að minnka stærð og umfang sitt á 

einhverjum starfssviðum eins mikið og hægt er. Bankakerfið er hins vegar enn mjög stórt og í 

starfsemi bankanna eru ýmsir þættir sem hægt væri að útfæra með hagkvæmari hætti. Með 

umbótum á deildum eins og upplýsingatæknisviðum bankanna sem eru dýr í rekstri er 

hugsanlega hægt að draga meira úr umfangi bankanna sem jafnframt dregur úr kostnaði þeirra. 

5.2 Uppsetning bankakerfisins 

Eins og staðan er í dag gerir hlutur íslenska ríkisins í bönkunum það að meirihlutaeiganda 

fjármálakerfisins. Því hefur íslenska ríkið einstakt tækifæri til þess að hafa áhrif á uppsetningu 

bankakerfisins fyrir framtíðina. Viðmælendur höfðu þó allir mismunandi skoðun á því hvernig 

best sé að hátta uppsetningu bankakerfisins svo það skili traustu og hagkvæmu fjármálakerfi á 

Íslandi. 

5.2.1 Fleiri en smærri bankar 

Í upphafi þessarar ritgerðar var sú spurning sett fram hvort það sé raunhæft að skipta bönkunum 

upp í smærri einingar og auka þannig samkeppni til að koma í veg fyrir þær áhættur sem skapast 

vegna kerfislegs mikilvægis bankanna. Viðmælendur höfðu ýmis rök fyrir því að ekki sé 

raunhæft að í íslensku bankakerfi starfi fleiri en smærri bankar.  

Einn viðmælendanna segir að það sé nær ómögulegt að svara hvaða uppsetning 

bankakerfisins henti best. Hins vegar ef einungis er horft til kerfislegrar áhættu væri betra að 

hér væru fleiri bankar en smærri. Fjármálaumhverfið er aftur á móti ansi flókið og vegna 

smæðar Íslands ná litlir bankar ekki að byggja upp nauðsynlega þekkingu. Hann segir að það 

megi sjá á starfsemi sparisjóðanna að þeir eiga erfitt með úrvinnslu flókinna skýrslna sem koma 

erlendis frá. Ísland er svo lítið land að við neyðumst til þess að sætta okkur við stærri einingar 
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þó þeim fylgi aukin kerfisleg áhætta. Fjölmiðlar og stjórnmálamenn benda oft á að hægt sé að 

fá betri lánakjör erlendis og því ætti slíkt hið sama að gilda á Íslandi, en til þess þarf meiri 

stærðarhagkvæmni. Við störf eins og áhættustýringu þarf um það bil sama fjölda af starfsfólki 

hvort sem fjöldi viðskiptavina bankans er eins og í íslensku bönkunum eða í bönkum erlendis 

með tífalt fleiri viðskiptavini. Það þýðir að hlutfallslegur kostnaður við vinnuna er tíu sinnum 

minni fyrir erlendu bankana sem geta því lifað á minni vaxtamun sem skilar betri kjörum til 

viðskiptavina. Því væri óhagstætt fyrir viðskiptavini íslensku bankanna ef bankarnir yrðu fleiri 

en smærri því þá er engin stærðarhagkvæmni í rekstrinum (Ónafngreindur aðili á 

fjármálamarkaði, apríl 2017). Fyrir hrun störfuðu margir sparisjóðir á Íslandi en þar sem þeir 

voru svo litlir og skorti stærðarhagkvæmni voru þeir því ekki samkeppnishæfir við stóru 

bankana sem kepptust við að kaupa þá upp (Ónafngreindur aðili á fjármálamarkaði, apríl 2017). 

Í skýrslunni Hver borgar? sem gefin var út af Samtökum atvinnulífsins árið 2015 kemur fram 

að vaxtamunur íslensku bankanna var meiri en vaxtamunur banka í samanburðarlöndum árið 

2013. Þá var vaxtamunur íslensku bankanna mikill hvort sem þeir voru bornir saman við stóra 

banka eða banka af sambærilegri stærð í öðrum löndum. Þar sem íslensku bankarnir eru litlir 

samanborið við stóra banka erlendis má búast við því að rekstrarkostnaðurinn sé hlutfallslega 

mikill. Rekstrarkostnaður íslensku bankanna var hins vegar töluvert meiri en hjá erlendum 

bönkum sem voru sambærilegir í stærð (Óttar Snædal, 2015). Það má því álykta sem svo að 

íslensku bankarnir geti hagað rekstri sínum með hagkvæmari hætti og minnkað vaxtamun líkt 

og sambærilegir bankar erlendis. 

Einn viðmælendanna talaði um að ef bönkunum yrði skipt upp í smærri einingar þyrfti 

einnig að auka reglugerðir og eftirlit með þeim. Því fylgir mikil sérþekking sem yrði gríðarlega 

dýrt að byggja upp fyrir marga smáa banka. Sá kostnaður myndi leiða til þess að kjör til 

viðskiptavina versnuðu þar sem verðlag og vextir myndu hækka. Bankakerfið yrði því 

óhagkvæmara ef hér störfuðu fleiri en smærri bankar, þó gæti það verið ágætt ef bankarnir væru 

fjórir (Ónafngreindur aðili á fjármálamarkaði, apríl 2017). 

Annar viðmælendanna telur það ekki hagkvæmt að minnka bankana með aðskilnaði 

viðskipta- og fjárfestingabanka. Frekar ætti að halda við þær aðgerðir sem aðskilja starfsemina 

innan bankanna og tryggja innstæður. Þá telur hann einnig að vegna skorts á samkeppni séu 

ekki nógu miklir hvatar til þess að gera breytingar á kjörum og starfsháttum bankanna. Til þess 

að gerðar verði breytingar á starfsháttum þarf eitthvað að breyta markaðnum, til dæmis 

innkoma erlends fjármálafyrirtækis á markaðinn en ólíklegt er að slíkt gerist (Ónafngreindur 

aðili á fjármálamarkaði, apríl 2017). 
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Í rannsókn Allen og Gale á samkeppni innan bankakerfis má sjá að samkeppni á milli 

margra minni banka getur í raun haft skaðleg áhrif á bankakerfið. Með aukinni samkeppni 

skapast þrýstingur á bankana til að halda hagnaði. Það leiðir til áhættusamra ákvarðana sem 

samræmist skoðunum viðmælenda ritgerðarinnar. Þá nefndu þeir einnig að of mikil samkeppni 

geti valdið óstöðguleika á fjármálamarkaði. Með minni samkeppni geta bankar náð meiri 

hagnaði og því átt hærri eiginfjárauka sem vörn gegn áfalli í fjármálakerfinu (Allen og Gale, 

2001). Eins og fram kom í kafla 2.2.1 sýndu niðurstöður úr rannsókn Detragiache og Demirgüç-

Kunt og frásögn Bergs um þá atburðarás sem átti sér stað í aðdraganda hrunsins á 

norðurlöndunum um 1990 einnig hvernig aukin samkeppni dró úr einokun bankanna og 

skapaði freistnivanda fyrir bankana til að halda hagnaði. Þessar niðurstöður samræmast 

atburðarás íslensku bankanna í aðdraganda hrunsins. Eins og fram kom í kafla 3.1 um vöxt 

bankanna varð aukin samkeppni til þess að bankarnir drógu úr vaxtamuni sínum þar til 

vaxtatekjur urðu jafnvel neikvæðar. Þetta gerðu bankarnir til þess að ná meiri markaðshlutdeild 

og auka hagnað sinn sem olli miklum óstöðugleika á fjármálamarkaðnum. Því má ætla að 

margir smærri bankar séu ekki hagkvæm lausn fyrir íslenska bankakerfið.  

5.2.2 Hertari reglugerðir og eftirlit 

Í kjölfar hrunsins hafa margar breytingar orðið á reglugerðum í fjármálakerfinu. Einn 

viðmælendanna nefndi að með reglugerðum um banka og fjármálafyrirtæki sé verið að reyna 

að herða á öllum skrúfum og hafa starfsemina eins pottþétta og hægt er. Í kjölfar hrunsins eru 

fjármálafyrirtæki að drukkna í evrópskum reglugerðum um banka og fjármálstarfsemi. 

Markaðurinn leitar hins vegar í þær aðgerðir sem falla ekki undir reglugerðirnar og þrátt fyrir 

allar þær aðgerðir sem stjórnvöld ráðast í finnur markaðurinn nýjar leiðir framhjá reglunum. 

Það hefur orðið til þess að mikil aukning hefur verið í starfsemi sem fellur utan hefðbundinna 

reglugerða, til dæmis eru lífeyrissjóðir farnir að veita fasteignalán og skuggabankastarfsemi 

hefur aukist (Ónafngreindur aðili á fjármálamarkaði, apríl 2017). Skuggabankastarfsemi hefur 

ekki aðeins aukist á Íslandi heldur einnig á alþjóðavettvangi. Þrátt fyrir að vera eðlilegur og 

nauðsynlegur hluti af fjármálakerfinu getur slík starfsemi haft í för með sér aukna kerfisáhættu 

sem ógnar fjármálastöðugleika (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2014).  

Á Íslandi starfa þrír kerfislega mikilvægir bankar sem fylgir mikil áhætta fyrir allt 

samfélagið og efnahaginn. Einn viðmælendanna sagði að áhættan af kerfislega mikilvægum 

bönkum væri fyrst og fremst sú að þeir væru kerfislega mikilvægir og það að einn bankanna 

verði gjaldþrota getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Vegna smæðar efnahags okkar 

gætum við hins vegar þurft að sætta okkur við þann veruleika. Því skiptir gífurlega miklu máli 
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að reglugerðirnar og ramminn í kringum bankana sé góður og að eftirlitið með þeim sé mjög 

gott. Viðmælandinn telur eitt það mikilvægasta í eftirliti bankanna að vera með sterkt „on-site“ 

eftirlit með útlánum þar sem gerðar eru vettvangsathuganir í bönkunum og stærstu útlánasöfn 

þeirra tekin út þar sem slæm útlánasöfn eru það sem veldur falli flestra banka. Þrátt fyrir að 

lausafjáráhætta sé alltaf slæm er líklegast að banki með sterkt útlánasafn komist alltaf í 

fjármagn (Ónafngreindur aðili á fjármálamarkaði, apríl 2017). 

Það má því álykta að mikið hafi verið bætt í reglugerðum og eftirliti með 

bankastarfseminni, bæði með breytingum á evrópskum reglugerðum sem og þeim breytingum 

sem stjórnvöld hafa ráðist í varðandi bankana. Hins vegar er auðvelt að fara yfir strikið þar sem 

reglugerðir og eftirlit fara að hafa í för með sér neikvæðar afleiðingar. Lilja Dögg Alfreðsdóttir 

nefndi í viðtali sínu að það þurfi að passa að reglugerðir verði ekki of íþyngjandi þar sem því 

fylgi verulega aukinn kostnaður (Lilja Dögg Alfreðsdóttir, 21. apríl 2017). Íslensk stjórnvöld 

gætu meðal annars lært af aðferðum kanadískra stjórnvalda, eins og fjallað var um í kafla 2.3, 

sem fara reglulega í endurskipulagningu á lögum og reglum kanadísku bankanna til þess að 

draga úr þeim kerfisbundnu hættum sem þeir skapa. Með því að endurskoða verkferla reglulega 

gætu stjórnvöld tryggt að reglugerðir og eftirlit þróist í takt við þá þróun sem verður á 

fjármálamarkaðnum.  

5.2.3 Eignarhlutur ríkisins 

Viðmælendur viðtala þessarar ritgerðar voru spurðir út í skoðanir sínar á fyrirhugaðri sölu 

ríkisins á eignarhlutum þess í bönkunum. Þá voru þeir einnig spurðir hvort þeir telji æskilegt 

að ríkið eigi áfram einhvern eignarhlut í bönkunum. 

Lilja Dögg Alfreðsdóttir telur það ekki æskilegt að hefja sölu á hlut ríkisins í bönkunum 

fyrr en búið er að setja skýr markmið um hvernig sölunni skuli vera háttað og að skýrt sé hvers 

er óskað eftir með sölunni. Það þurfi að vera skýrt frá upphafi söluferlisins hve stóran hlut í 

hverjum banka ríkið hyggst eiga í lok söluferlisins, hvort það eigi að selja alla bankana á einu 

bretti eða hvort að salan eigi að fara fram í skrefum og ef svo er á hve löngum tíma. Lilja telur 

það mikilvægt að íslensk stjórnvöld séu með trúverðuga áætlun með skýrum markmiðum áður 

en hafist er handa við sölu bankanna. Þetta er sérstaklega mikilvægt þar sem þjóðin ber ekki 

nægilega mikið traust til fjármálakerfisins og stjórnvalda (Lilja Dögg Alfreðsdóttir, 21. apríl 

2017). Einn viðmælendanna telur bankana þó vera að gera sitt besta til að vinna aftur traust 

þjóðarinnar. Hins vegar virðist það algengt á meðal stjórnmálamanna og annarra aðila sem hafa 

stórar raddir að tala bankakerfið niður með óraunhæfum fullyrðingum um of háa vexti og slæm 
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kjör. Það er því að einhverju leyti í höndum stjórnmálamanna að vinna í því að skapa traust á 

bönkunum á ný (Ónafngreindur aðili á fjármálamarkaði, apríl 2017). 

Einn viðmælendanna telur að núverandi eignarhlutur ríkisins í bönkunum hafa skilað 

góðum arði þar sem allur útlagður kostnaður úr ríkissjóði í kjölfar hrunsins hefur verið 

endurheimtur og gott betur en það. Því fylgi hins vegar sami freistnivandi og í öðrum 

fyrirtækjum þar sem ríkistjórnin sækist eftir arðgreiðslum frá bönkunum fyrir allskonar 

verkefni. Hann segir að bæði megi færa rök fyrir gagnsemi þess að ríkið eigi áfram hlut í 

bönkunum sem og að ríkið selji bankana að fullu. Þá telur viðmælandinn að ríkið þurfi að 

fylgjast vel með því hvernig Kaupþingi gengur að selja 84% hlut sinn í Arion banka áður en 

það ákveður næstu skref varðandi sölu á eignarhlutum sínum í bönkunum. Honum finnst líklegt 

að ríkið muni byrja á því að selja hlut sinn í Arion banka og nýta sér þá reynslu sem lærdóm 

fyrir sölu á hinum bönkunum (Ónafngreindur aðili á fjármálamarkaði, apríl 2017). Eins og sjá 

mátti í kafla 3.2.2 var mörgu ábótavant við einkavæðingu bankanna árið 2002 en þau 

vinnubrögð sem viðgengust við sölu þeirra voru stór þáttur í því að umfang bankanna varð 

langt umfram getu íslenska fjármálakerfisins. Því er mikilvægt að vanda til verka við komandi 

sölu bankanna. 

Annar viðmælendanna telur ekki þörf á sérstökum aðgerðum áður en bankarnir verði 

seldir á ný. Söluna þurfi hins vegar að vanda mjög vel og mikilvægt er að ferlið sé opið og að 

áhersla sé lögð á að skoða endanlega eigendur bankanna. Hann telur að það þurfi einnig að 

ríkja gagnsæi við sölu á hlutum bankanna sem eru ekki í eigu ríkisins. Til þess að hægt sé að 

tryggja gagnsæi þarf að setja almenn lög og reglur um sölu á hlutum bankanna þar sem fram 

kemur að við sölu á virkum eignarhlut bankanna skuli ríkja gagnsæi. Þar sem bankarnir eru 

kerfislega mikilvæg fjármálafyrirtæki og innstæður þeirra eru tryggðar af Tryggingarsjóði 

innstæðueigenda er ríkið og þjóðin að einhverju leyti trygging á bak við bankana. Því má færa 

rök fyrir því að eðlilegt væri að við kaup og sölu á hlutum bankanna gildi frekari reglur en við 

kaup og sölu á öðrum fyrirtækjum. Viðmælandinn telur það ekki gott að ríkið sé 

meirihlutaeigandi að öllu fjármálakerfinu. Hann telur ríkið ekki vera betri eiganda að 

bönkunum en aðrir fjárfestar, meðal annars vegna mikils þrýstings ríkisins á arðgreiðslur. Auk 

þess gæti eignarhlutur ríkisins í bönkunum virkað fráhrindandi á aðra fjárfesta þar sem það er 

ekki eftirsóknarvert að fjárfesta á móti ríkinu (Ónafngreindur aðili á fjármálamarkaði, apríl 

2017). 

Lilja Dögg Alfreðsdóttir telur það einnig mikilvægt að við sölu bankanna ríki algjört 

gagnsæi auk þess sem gott væri að leyfa almenningi að koma sínum skoðunum á framfæri. 
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Henni finnst skorta gagnsæi við sölu Arion banka og þykir óljóst hverjir endanlegir fjárfestar 

muni verða. Hún telur vogunarsjóð ekki vera heppilegan kjölfestufjárfesti þar sem slíkur sjóður 

er hugsanlega ekki nægilega sterkur bakhjarl fyrir íslenskt bankakerfi, sérstaklega ekki ef aðrar 

fjárfestingar hans ganga illa. Vogunarsjóðir fjárfesta oftast ekki til lengri tíma sem er afar 

óhagkvæmt fyrir íslenskt bankakerfi. Lilja segir það jákvætt að Arion banki hyggist skrá sig í 

Svíþjóð og telur mikilvægt að íslensku bankarnir verði skráðir á markaði þar sem það fylgja 

miklar kröfur og aukið aðhald með skráðum fyrirtækjum. Einnig er mikilvægt fyrir íslensku 

bankana að það séu margar fjármögnunarleiðir en við skráningu fyrirtækja á markað opnast 

fyrir fleiri möguleika (Lilja Dögg Alfreðsdóttir, 21. apríl 2017). 

Þegar einkavæðing bankanna og afnám hafta þeirra fór fram var mikið um að 

stjórnmálamenn úthlutuðu störfum til vina eða samstarfsmanna óháð hæfni þeirra í starfinu 

(Benediktsdottir o.fl., 2011). Einn viðmælendanna taldi slíka starfshætti vera eina af ástæðum 

þess hvers vegna ríkið væri ekki betri eigandi að bönkunum en aðrir fjárfestar. Hann telur hins 

vegar að persónulegur fjárfestir fyrirtækis væri líklegri til að skipa hæfan aðila í stjórn sem 

hann treystir til þess að reka fyrirtækið á arðbæran hátt (Ónafngreindur aðili á fjármálamarkaði, 

apríl 2017).  

5.2.4 Heildarendurskoðun 

Lilja Dögg Alfreðsdóttir sagðist ekki geta tekið afstöðu til þess hvort eða hvers konar 

breytingar ætti að gera á bankakerfinu þar sem engin rannsókn hefur verið gerð á því hvað henti 

best. Lilja er á þeirri skoðun að þar sem íslenska ríkið á stærstan hlut í íslenska bankakerfinu 

er tilvalið að gera breytingar innan starfseminnar. Nú þegar hefur verið tekið til í bönkunum að 

einhverju leyti en ekki hefur verið farið í heildarendurskoðun á bankakerfinu og er uppsetning 

þess mjög svipuð og hún var fyrir hrun. Lilja telur það afar mikilvægt að farið sé í 

heildarendurskoðun áður en hlutir ríkisins verða seldir á ný. Það þarf að rannsaka hvers konar 

uppsetning á bankakerfinu hentar íslensku samfélagi og hagkerfi best svo að það þjóni jafnt 

einstaklingum og fyrirtækjum og verði bæði hagkvæmt og traust. Þá þarf að kanna hvort það 

eigi að fækka bönkunum, skipta þeim upp í smærri einingar, aðskilja viðskipta- og 

fjárfestingabanka, auka samkeppni og svo framvegis. Við rannsóknarvinnuna þarf mjög hæfa 

sérfræðinga auk þess sem gera þarf alþjóðlegan samanburð á bankakerfum og breytingum sem 

hafa verið gerðar í öðrum löndum. Slík rannsókn hefur ekki verið gerð og telur Lilja það 

mikilvægt að ríkið hafi haldbær rök fyrir því hvaða uppsetning henti íslenska bankakerfinu best 

áður en söluferli bankanna hefst. Áður en farið er í slíka heildarendurskoðun þarf hins vegar 

að setja ákveðin grunnviðmið um það til hvers er ætlast af bankakerfinu. Þannig er líklegra að 
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við sölu bankanna skapist framtíðarbankakerfi sem þjónar þegnum landsins á sem 

hagkvæmastan hátt (Lilja Dögg Alfreðsdóttir, 2017; Lilja Dögg Alfreðsdóttir, munnleg 

heimild, viðtal, 21. apríl 2017). 

 

6 Lokaorð 

Íslenska bankakerfið hefur minnkað gríðarlega mikið frá því sem var fyrir hrun þess árið 2008. 

Eins og fram kom í upphafi ritgerðarinnar telja Calomaris og Haber (2014) að styrkur banka 

endurspeglist í uppsetningu stjórnmálakerfis viðkomandi lands. Þessi ritgerð hefur sýnt fram á 

hið sama þar sem íslensk stjórnvöld áttu stóran þátt í vexti bankanna sem síðar varð þeim að 

falli. Í kjölfar hrunsins hafa stjórnvöld unnið hörðum höndum að því að styrkja bankakerfið 

með umbótum á lögum og reglum um fjármálafyrirtæki. Þá hefur eftirlit með 

fjármálafyrirtækjum verið hert til muna og starfsemi eftirlitsstofnana verið endurskipulögð auk 

þess sem upplýsingaflæði á milli stofnananna hefur verið bætt með stofnun nýrra nefnda. Draga 

má þá niðurstöðu af viðtölum sem tekin voru fyrir þessa ritgerð og öðrum rannsóknarskýrslum 

að umfang íslensku bankanna sé enn of mikið. Niðurstaða viðtalanna sýndi fram á það að þrátt 

fyrir mikla minnkun á bankakerfinu sé hægt að reka bankana á hagkvæmari hátt og draga 

þannig úr umfangi þeirra. 

Eins og staðan er í íslenska bankakerfinu í dag ríkir ekki mikil samkeppni þar sem 

almenn bankastarfsemi skiptist einna helst milli stóru viðskiptabankanna þriggja. 

Lágmarkssamkeppni er samt sem áður nauðsynleg til þess að skapa þrýsting á bankana til að 

halda hagstæðum kjörum til viðskiptavina. Íslenska þjóðin er hins vegar svo lítil að við 

neyðumst til þess að sætta okkur við þá staðreynd að hér starfi þrír kerfislega mikilvægir 

bankar. Samkvæmt niðurstöðum viðtalanna sem og rannsókn Allan og Gale (2001) á 

samkeppni er ekki raunhæft að skipta bönkunum upp í smærri einingar til þess að auka 

samkeppni. Minni bankar ná ekki að byggja upp þá þekkingu sem er nauðsynleg við reksturinn 

auk þess sem þeir ná ekki þeirri stærðarhagkvæmni sem þarf til þess að lágmarka 

rekstrarkostnað. Þá getur aukin samkeppni skapað freistnivanda þar sem bankarnir þurfa að 

berjast fyrir hagnaði sínum og taka því áhættusamar ákvarðanir. Má þar nefna aðgerðir 

bankanna fyrir hrun þar sem þeir fóru að minnka vaxtamun og stækka efnahagsreikninga sína 

þar til vaxtatekjur stóðu ekki undir rekstrarkostnaði. Niðurstaðan er því sú að ekki er 

ákjósanlegt að skipta íslensku bönkunum upp í smærri einingar. Hins vegar þurfi að gera 

breytingar á starfsemi bankanna til þess að draga úr umfangi þeirra og skila hagkvæmari 



49 

 

kjörum til viðskiptavina. Upplýsingatæknisvið bankanna eru til að mynda gríðarlega dýr í 

rekstri og því ætti að endurskoða starfsemi þeirra og finna hagkvæmari lausn við rekstur 

þessara sviða til þess að draga úr rekstrarkostnaði bankanna. Til dæmis væri hægt að útvista 

starfseminni til fyrirtækja sem sérhæfa sig í upplýsingatækni. 

Niðurstöður ritgerðarinnar benda til þess að skilvirkast sé að nota reglugerðir og eftirlit 

til að hafa hemil á umfangi bankanna. Fyrir hrun fengu bankarnir nokkuð frjálsar hendur til 

starfsemi sinnar sem leiddi til hættulegrar þróunar og gríðarlegs vaxtar bankakerfisins. 

Reglugerðir og eftirlit í kringum bankastarfsemina hafa verið hertar gríðarlega mikið í kjölfar 

hrunsins og þær aðgerðir sýna að ríkið hefur reynt að skipuleggja umgjörð bankastarfseminnar 

betur en áður var gert. Viðmælendur ritgerðarinnar töldu þó mikilvægt að reglugerðir yrðu ekki 

of íþyngjandi og kostnaðarsamar. Þrátt fyrir að góðar reglugerðir og eftirlit sé nauðsynlegt 

getur það haft í för með sér neikvæðar afleiðingar fyrir fjármálakerfið ef ekki er farið rétt að. 

Þá þyrfti að forðast að setja á flókið og kostnaðarsamt eftirlit sem hægt væri að framkvæma á 

skilvirkari hátt og að forðast að ýta undir skuggabankastarfsemi og annað sem ekki fellur undir 

reglugerðirnar. Niðurstaða ritgerðarinnar er því sú að vel skipulagðar reglugerðir og eftirlit með 

starfsemi bankanna sé hagstæðast. Hins vegar þurfi að endurskoða verkferla í reglusetningu og 

eftirliti til þess að lágmarka óþarfa kostnað og draga úr starfsemi sem fellur ekki undir 

hefðbundna bankastarfsemi. 

Eins og sjá má í þessari ritgerð má líkja hruni íslenska bankakerfisins nokkuð 

nákvæmlega við atburðarásir sem leiddu til hruns bankakerfa víðsvegar um heiminn. Það má 

því ætla að til séu víðtæk gögn um þær breytingar sem gerðar hafa verið á fjármálakerfum í 

kjölfar efnahagshruns ýmissa landa og hvernig þær breytingar hafa gengið. Vissulega er engin 

ein rétt lausn á því hvernig umfangi bankanna skuli vera háttað og sýndu ólíkar skoðanir 

viðmælenda á íslenska bankakerfinu hversu mikil þörf er á því að farið sé í heildarendurskoðun 

á bankakerfinu eins og Lilja Dögg Alfreðsdóttir nefndi.  

Tilgangur þessarar ritgerðar var að skoða íslensku bankana hvað varðar stærð og 

umfang þeirra og hvaða áhrif stærð þeirra getur haft á íslenskt efnahagslíf og samfélag. Nú hafa 

verið dregnir fram kostir og gallar þess efnis og að mati höfunda er því mikilvægt að í 

framhaldinu verði einblínt á eftirfarandi þætti varðandi endurbætur á bankakerfinu. Til þess að 

hámarka hagkvæmni íslenska bankakerfisins og draga úr umfangi þess ætti íslenska ríkið að 

nýta sér núverandi stöðu sína sem meirihlutaeigandi að bankakerfinu. Næsta skref varðandi 

bankakerfið ætti því að vera endurskoðun á uppsetningu og starfsemi bankanna. Það er 

mikilvægt að lögð sé áhersla á að draga úr umfangi og rekstrarkostnaði bankanna. Þá ætti 



50 

 

sérstaklega að vinna að því að finna hagkvæma lausn á upplýsingatæknisviðum bankanna. Að 

mati höfunda ætti ríkið ekki að selja hluti sína í bönkunum strax heldur hrinda í framkvæmd 

rannsókn á því hvers konar uppsetning á íslenska bankakerfinu þjóni íslensku þjóðinni á sem 

hagkvæmastan hátt. Í kjölfar slíkrar rannsóknar ætti ríkið að gera breytingar á starfsemi 

bankanna í samræmi við niðurstöður rannsóknarinnar. Það er mikilvægt að ríkið ráðist í slíkar 

breytingar á bankakerfinu þar sem ólíklegt er að slíkt verði gert af öðrum eigendum bankanna. 

Þar sem hér starfa þrír kerfislega mikilvægir bankar er gríðarlega mikilvægt að finna þá 

uppsetningu á starfsemi þeirra sem lágmarkar kerfisbundnu ógnina og skilar íslensku þjóðinni 

hagkvæmu og traustu bankakerfi til frambúðar. 
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