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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 ECTS eininga lokaverkefni við BS nám Viðskiptafræðideildar Háskóla 

Íslands. Ritgerðin fjallar um skuggabankastarfsemi og umfang og eðli starfseminnar á 

Íslandi. 

Leiðbeinandi verkefnisins var Haukur Camillus Benediktsson lektor við Háskóla 

Íslands. Ég vil þakka honum fyrir góða leiðsögn og gagnlegar ábendingar. 

Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni og nærkomnum fyrir þann stuðning sem ég 

hef fengið frá þeim við úrvinnslu þessa verkefnis.  
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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um skuggabanka (e. shadow banking) og starfsemi þeirra. Farið er yfir 

fræðilega eiginleika starfseminnar, hversu víð skilgreining hugtaksins er og þróun starf-

seminnar á Íslandi eftir afnám fjármagnshaftanna.  

 Þó svo að stutt sé síðan að skilgreining á hugtakinu var kynnt, þá hafa skuggabankar 

verið starfandi löngu áður en starfseminni var gefið heiti. Margar stofnanir og aðilar hafa 

lagt sitt af mörkum til að leitast við að skilgreina starfsemina og þrátt fyrir að skil-

greiningarnar séu í grófum dráttum sambærilegar, þá virðist alltaf vera einhver mismunur 

á þeim. Það virðist oft vera á reiki hvaða stofnanir og aðilar falla undir starfsemi 

skuggabanka og ekki eru allir á sama máli um hvaða stofnanir og starfsemi skuli flokka 

undir þetta unga hugtak.  

 Í þessari ritgerð verður reynt að skilgreina skuggabankastarfsemi á Íslandi, hvaða 

aðilar og stofnanir megi flokka undir hugtakið og auk þess verður reynt að komast að 

umfangi starfseminnar eftir afnám fjármagnshaftanna. 
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1  Inngangur  

Í kjölfar fjármálakreppunar árið 2008 ákváðu yfirvöld að endurhugsa fjármálakerfið í heild 

sinni. Fjölgað var lögum og reglum sem meðal annars snúa að hefðbundna bankakerfinu, 

og það gert til að sporna við öðru áfalli hagkerfisins í framtíðinni. Með strangari lögum og 

reglum sáu fyrirtæki og stofnanir starfandi í hagkerfinu þörf á því að leita eftir fjölbreyttari 

fjármögnunartækifærum. Þessir aðilar leituðu í skuggabankakerfið eftir fjármögnun, en þar 

stóð þeim til boða mun fjölbreyttara framboð fjármögnunar í samanburði við þá fjár-

mögnun sem bauðst hjá hefðbundna bankakerfinu. Þessi staðreynd jók umfang starfsemi 

skuggabanka, sem í dag er orðið töluvert stærra en fyrir fjármálakreppuna 2008, þrátt fyrir 

þá staðreynd að töluvert meira eftirlit sé með starfseminni.   

 Skuggabankastarfsemi er ungt hugtak sem enn er verið að móta. Fjölmargir aðilar 

og stofnanir fjármálaheimsins, svo sem seðlabankar, eftirlitsaðilar og hefðbundnir bankar, 

hafa komið fram með sínar skilgreiningar á fyrirbærinu og þó svo að skilgreiningarnar séu 

allar í grunninn sambærilegar, þá er í flestum tilvikum einhver munur á þeim. Í þessari 

ritgerð er reynt að komast að því hver skilgreining hugtaksins raunverulega er, það er, 

hversu víð starfsemi þess er og hvaða fyrirtæki og stofnanir starfa í skugganum. Einnig er 

athugað hvort starfsemin hafi aukist í kjölfar afnáms fjármagnshafta hér á landi.  

 Fyrsti hluti ritgerðarinnar, kafli 2, fjallar um skuggabanka almennt. Farið er yfir 

fræðilega eiginleika starfseminnar, muninn á skuggabönkum og hefðbundnum bönkum, 

starfsemi skuggabanka á Íslandi og svo kosti og veikleika starfseminnar. Í öðrum hluta 

ritgerðarinnar, kafla 3, er farið yfir eftirlit starfseminnar, þar á meðal er eftirlit hér á landi 

tekið fyrir. Að lokum, kafli 4, er reynt að draga saman hversu víð skilgreining hugtaksins 

er.   
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2 Skuggabankastarfsemi 

2.1 Skuggabankar og starfsemi þeirra 

Skuggabanki er í raun tiltölulega ungt hugtak, en hugtakið sem notað er í dag yfir 

skuggabanka, kom fyrst fram í ræðu hjá hagfræðingnum Paul McCulley árið 2007 á árlegu 

efnahagsstefnuþingi Seðlabankans í Kansas City. Þar lýsti McCulley hugtakinu sem heiti 

yfir áhættusöm félög sem bankar stofnuðu utan efnahagsreiknings síns til þess eins að selja 

lánavafninga sem skuldabréf (Lemma, 2016).  

Í dag eru skilgreiningar hugtaksins mun víðari, en samkvæmt núverandi skil-

greiningum er hægt að flokka öll fjármálafyrirtæki sem sinna einhvers konar banka-

starfsemi, en lúta ekki sömu lögum og reglum og hefðbundnir bankar, sem skuggabanka. 

Þrátt fyrir að hugtakið sé ungt, þá er starfsemin sem um ræðir það ekki því stofnanir sem 

ekki flokkast undir hefðbundna banka hafa stundað útlánastarfsemi í langan tíma.  

Aðilar og stofnanir sem koma að lánsfjármögnun eru annað hvort að taka þátt í að 

miðla lánsfé eða auðvelda miðlun þess. Milliganga lánsfjár getur verið bein eða hluti af 

keðjumiðlun þess. Lánsfjármögnun felur hinsvegar ekki aðeins í sér viðskipti sem fram 

koma á efnahagsreikningum, heldur einnig afleiður og önnur viðskipti sem ekki koma þar 

fram. Sameinuð mynda þau keðjumiðlun lánsfjár. Allar þessar færslur og öll þessi 

starfsemi er framkvæmd utan hins hefðbundna bankakerfis og því er eftirlit og regluverk 

þess oft mjög takmörkuð eða í mörgum tilfellum engin. 

 Starfsemi skuggabanka er án vafa þýðingarmikil fyrir hagkerfið þar sem skugga-

bankar útvega meira og fjölbreyttara framboð fjármagns og fjárfestingartækifæra til 

fyrirtækja og einstaklinga.  Án skuggabankastarfseminnar hefðu fyrirtæki og einstaklingar 

ekki átt kost á þessari auka fjármögnun og fjárfestingartækifærum, en þess má geta að 

Alþjóðlega fjármálastöðugleikaráðið (e. Financial Stability Board) segir skuggabanka-

starfsemi veita uppsprettu af hagkvæmu lánsfé inn í hagkerfið (Financial stability board, 

2011). 
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Mynd 1 Miðlun lánsfjár sem fram kemur á efnahagsreikningi 

 

Mynd 1 er kennslubókardæmi um miðlun lánsfjár sem fram kemur á efnahagsreikningi 

banka sem stundar hefðbundna bankastarfsemi. Innlánaeigendur færa fé til bankans inná 

spari- eða hefðbundna vaxtareikninga sem þeir geta svo tekið út og ráðstafað eins og þeir 

kjósa. Bankinn lánar svo þessi innlán til lántakenda og heldur þessum lánum á efnahags-

reikningi sínum þar til gjaldagi lánanna hefur náðst.  

Hægt er að bæta við ýmsum lánsfjármagnsmiðlurum og öðrum stofnunum fjár-

málageirans utan bankakerfisins við mynd 1 til þess að bera saman hefðbundna banka-

starfsemi og skuggabankastarfsemi, sjá mynd 2. 

  

Mynd 2 Dæmi um skuggabankastarfsemi 
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Í skuggabankakerfinu eru mun fleiri stofnanir viðriðnar lánamiðlun en í hefðbundna 

bankakerfinu. Eins og sjá má á mynd 2, sem er dæmi um miðlun fjármagns innan 

skuggabankakerfisins, fer flæði fjármagns í gegnum mun fleiri aðila en í hefðbundna 

bankakerfinu. Þar sem fleiri aðilar eru hluti af ferlinu myndast fyrirbæri sem kallast 

kerfisáhætta (e. Systemic risk).  

 Þær stofnanir sem flokka má undir skuggabanka eða stunda skuggabankastarfsemi 

af einhverjum toga eru nokkrar talsins. Má hér nefna fjármálastofnanir sem sérhæfa sig í 

endurhverfum viðskiptum (e. Repo-finance dealer firms), lánveitendur verðbréfa (e. 

Securities lenders), fjárfestingarfélög, sérstök eignarhaldsfélög, sjóðir fyrir eignavarða 

skuldavafninga (e. Asset-backed commercial paper conduits), lánasjóðir (e. Credit funds) 

og peningamarkaðssjóðir. Þessar stofnanir deila sameiginlegum eiginleikum; þær komast 

yfir skammtímafjármögnun í gegnum peningamarkaðinn og fjárfesta svo þessari skamm-

tímafjármögnun í langtímafjáreignum (Ricks M., 2010). Hér er einnig hægt að nefna 

fjárfestingarbanka og verðbréfafyrirtæki.  

 Áhugaverð athugasemd er að smálánafyrirtæki á Íslandi eru hvorki skráningar- né 

starfsleyfisskyld. Þessi fyrirtæki lána einstaklingum með ýmsum hætti, en má hér nefna að 

eitt þeirra fyrirtækja hér á landi lánar fólki með það að skilyrði að þau verði að kaupa 

rafbók. Smálán þessi sem fyrirtækin bjóða uppá bera í kringum 3.000 % vexti og eru lánin 

yfirleitt til 30 daga. Starfsemi smálánafyrirtækja á Íslandi er ekki flokkuð sem fjár-

málastarfsemi, en til þess að þau séu skilgreind undir slíkt þyrfti breyting á lögum að liggja 

fyrir. Þessi fyrirtæki stunda lánastarfsemi utan hefðbundna bankakerfisins og starfa ekki 

eftir neinum reglum né eftirliti. Þó svo að þetta séu lítil lán hverju sinni þá fyllir starfsemi 

þeirra í öll þau skilyrði sem flokka má undir skuggabankastarfsemi. 

 Íslensku lífeyrissjóðirnir fylla einnig upp í skilyrði skuggabanka, en sumir þeirra 

veita sjóðsfélögum sínum fasteignaveðlán sem í mörgum tilvikum eru ódýrari en þau 

fasteignalán sem hefðbundnir bankar bjóða upp á. Lífeyrissjóðirnir eru því að lána 

fjármagn til einstaklinga utan hefðbundna bankakerfisins og mætti því flokka þá undir 

einskonar skuggabanka. 

2.1.1 Fjármálastofnanir sem sérhæfa sig í endurhverfum viðskiptum 

Endurhverf viðskipti í sinni einföldustu mynd er þegar stofnun fær fjármagn að láni gegn 

sölu skuldabréfa til mótaðila, sem í þessu samhengi er fjármálastofnun sem sérhæfir sig í 
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endurhverfum viðskiptum. Samkomulag er gert á milli stofnunarinnar og mótaðilans um 

kaup á þessum skuldabréfum fram í tímann á hærra verði (Hull, 2015).  

2.1.2 Lánveitendur verðbréfa 

Útlán á verðbréfum felur í sér að eigandi hlutabréfa eða skuldabréfa lánar öðrum aðila 

tiltekin bréf, á móti fær lánveitandinn eitthvað að veði, svo sem önnur hlutabréf, skuldabréf 

eða reiðufé. Að lokum er lánuðu eigninni skilað og lántökugjald greitt til eiganda 

eignarinnar (European central bank, 2016). Goldman Sachs er eitt fremsta fjármála-

fyrirtæki heims, sem meðal annars, sérhæfir sig í þessari tegund skuggabankastarfsemi.  

2.1.3 Fjárfestingarfélög 

Fjárfestingarfélög eru félög sem hafa það eitt að markmiði að festa fé sitt í ýmiss konar 

verðbréfum, fasteignum og öðrum eignum í því skyni að dreifa áhættu við fjárfestingar og 

afla félagsaðilum fjárhagslegs ávinnings af umsýslu eignanna (Lög um ársreikninga nr. 

3/2006). GAMMA Capital Management hf. er dæmi um slíkt fjárfestingafélag á Íslandi. 

GAMMA heldur úti fjölbreyttu úrvali af sjóðum sem sjóðsfélagar geta valið um að fjárfesta 

í sem og fjárfestingaráðgjöf og stýringu á fjármálagerningum. 

2.1.4 Sérstök eignarhaldsfélög 

Sérstök eignarhaldsfélög (e. Special Purpose Vehicles) eru félög sem stofnuð eru af fyrir-

tækjum og fjármálastofnunum utan um sérstaka eða tímabundna starfsemi. Sérstök eigna-

rhaldsfélög þjóna einungis þeim tilgangi sem þau voru stofnuð til að sinna og í þeim er 

engin starfsemi (Carey, M.  og Stulz, R. M., 2007). Algengustu stofnendur sérstakra 

eignarhaldsfélaga eru viðskiptabankar og tryggingafélög, en þessar stofnanir nýta þessi 

sérstöku eignarhaldsfélög til þess að búa til nýja uppsprettu tekna og fjárfestingartækifæri 

fyrir fjárfesta sem án þessara sérstöku eignarhaldsfélaga stæðu þeim ekki til boða.  

2.1.5 Sjóðir fyrir eignavarða skuldavafninga 

Sjóðir fyrir eignavarða skuldavafninga eru ein tegund sérstakra eignarhaldsfélaga sem 

rekin eru af viðskiptabönkum. Þessar tegundir eignarhaldsfélaga fjárfesta í meðal- og lang-

tíma eignatryggðum víxlum (Acharya, V. V., Schnabl, P. og Suarez, G, 2012).  
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2.1.6 Lánasjóðir 

Eins og lýsing á þessari tegund sjóða ber með sér, þá leggja þeir áherslu á lánsfé, ólíkt 

öðrum sjóðum sem leggja áherslu á vexti. Lánasjóðir blómstra þegar lánsfé er af skornum 

skammti í miklum hagvexti, en geta orðið fyrir miklu tapi þegar hagkerfið á í erfiðleikum. 

Lánasjóður íslenskra námsmanna og Framtíðin lánasjóður hf. eru dæmi um slíka lánasjóði. 

2.1.7 Peningamarkaðssjóðir 

Peningamarkaðssjóðir eru sjóðir um sameiginlegar fjárfestingar. Þessi tegund af sjóðum 

fjárfestir fyrir eigin reikning fyrst og fremst í innlánum, hlutdeildarskírteinum peninga-

markaðssjóða og skammtímaverðbréfum þar sem ávöxtun tekur mið af peningamarkaðs-

skjölum. Þeir gefa út hlutdeildarskírteini sem sveiflast tiltölulega lítið í verði eftir markaðs-

aðstæðum sem hægt er að leysa út með litlum fyrirvara og án umtalsverðs kostnaðar og 

eru því álitin ígildi innlána (Seðlabanki Íslands, 2016). Sem dæmi um slíkan sjóð hér á 

landi er Peningamarkaðssjóður Íslenskra verðbréfa. 

2.1.8 Fjárfestingarbankar 

Fjárfestingabankar eru ein tegund fjármagnsmiðlara sem bjóða uppá margvíslega þjónustu, 

til dæmis sjá þeir fyrir sölutryggingum, selja verðbréf og aðstoða við samruna og annars 

konar endurskipulagningar innan einstaka fyrirtækja. Þeir veita þjónustu sína bæði til 

einstaklinga og stofnana og stunda jafnframt viðskipti fyrir eigin reikninga (Nasdaq, e.d.). 

Dæmi um fjárfestingarbanka er Norræni fjárfestingarbankinn sem er alþjóðleg fjármála-

stofnun fyrir Norðurlönd og Eystrarsaltslöndin sem og Kvika banki hf. sem er sérhæfður 

fjárfestingarbanki á Íslandi. Kvika banki hf. hefur fullt viðskiptabankaleyfi, en er í dag 

eingöngu rekið sem fjárfestingarbanki.  

2.1.9 Verðbréfafyrirtæki 

Verðbréfafyrirtæki sjá um milligöngu sölu og kaupa á fjármálagerningum, til dæmis 

skuldabréfum, á milli kaupanda og seljanda. Verðbréfafyrirtæki þjónusta fjárfesta sem eiga 

viðskipti með skráð verðbréf og annarskonar fjármálagerninga. Hér á landi eru þó nokkur 

fyrirtæki starfandi sem verðbréfafyrirtæki, má hér nefna meðal annars Íslensk verðbréf hf., 

Arev verðbréfafyrirtæki hf. og Arctica Finance hf. 
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2.2 Kostir skuggabanka 

Alþjóðlega stöðugleikaráðið heldur því fram að það séu margir kostir sem fylgja tilveru 

skuggabankastarfsemi. Skuggabankastarfsemi er samkvæmt þeim nauðsynlegur hluti fjár-

málakerfisins og mikilvægur hluti af heilbrigðu hagkerfi. Skuggabankar veita til dæmis 

markaðsaðilum og stofnunum annarskonar fjármögnun, svo framboð fjármögnunar er ekki 

einungis í boði hjá hefðbundnum bönkum. Vegna þessa eru markaðsaðilar ekki bundnir 

því að nálgast fjármögnun hjá bönkum og geta nýtt sér aðra kosti ef þess er óskað. Þar að 

auki eykur skuggabankastarfsemi seljanleika eigna á markaði, aðhald og samkeppni 

(Financial Stability Board, 2012).  

 Evrópska kerfisáhættunefndin (e. European Systemic Risk Board) kastar ljósi á 

mikilvægi og kosti þeirrar þjónustu sem skuggabankar veita. Evrópska kerfisáhættu-

nefndin telur skuggabankastarfsemi vera uppsprettu fjármálalegrar nýsköpunar sem mun 

auka skilvirkni og fullkomna fjármálamarkaði (European Systemic Risk Board, 2012). Í 

þessu samhengi má hér nefna að skuggabankar bjóða uppá einstaka þjónustu sem hefð-

bundnir bankar hvorki bjóða, né geta boðið uppá. Skuggabankar spila stórt hlutverk í auknu 

framboði fjármagns sem stendur lántakendum til boða. Vissulega eru áhættur sem fylgja 

skuggabankastarfsemi, en kostirnir við starfsemina er einmitt ein af ástæðum þess að 

starfsemin viðhefst enn í dag. 

2.3 Áhættuþættir og veikleikar skuggabanka 

Þar sem lagarammi um skuggabankastarfsemi var nánast enginn, var starfsemin mjög 

freistandi kostur. Skuggabankastarfsemi opnaði fyrir þann möguleika að komast hjá fjár-

hagsreglum í heild sinni, sem er trúlega ástæða þess að svo margir aðilar ákveða að stunda 

þessa starfsemi. Hins vegar fylgir starfseminni mikil áhætta sem áður hafði ekki verið til 

staðar og getur þessi áhætta haft áhrif á fjármálastöðugleika og fjármálamarkaðinn í heild 

sinni. Skuggabankastarfsemi er, eins og áður hefur komið fram, stunduð utan hins 

hefðbundna bankakerfis. Þrátt fyrir það stendur skuggabankastarfsemi frammi fyrir álíka 

áhættum og hefðbundin bankastarfsemi nema með minna fjármagn í húfi (Lemma, 2016).  

 Þar sem löggjöf um skuggabankastarfsemi er takmörkuð getur starfsemin leitt til 

kerfisáhættu (e. Systemic risk) í fjármálakerfinu. Lög munu að öllum líkindum aldrei ná 

alveg utan um skuggabankastarfsemi, sem þýðir að hætta á kerfisáhættu mun trúlega alltaf 

vera til staðar, þó í minna magni en áður. 
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Kerfisáhætta getur tengst mismunandi starfsemi, stofnunum og aðskiljanlegum 

hlutum bankakerfisins, en hana má skilgreina sem áhættu á falli af heilu fjármálakerfi eða 

markaðar í heild sinni. Kerfisáhætta er sú áhætta sem stafar af því að fjármálastofnun getur 

ekki staðið skil á skuldbindingum sínum og búi til einskonar gáruáhrif sem leiðir til þess 

að aðrar fjármálastofnanir geti ekki staðið skil á sínum skuldbindingum og ógnar því 

stöðugleika fjármálakerfisins. Það eru ótal mörg viðskipti sem fjármálastofnanir eiga sín á 

milli. Af því leiðir að ef fjármálastofnun A bregst, þá getur fjármálastofnun B tapað stórum 

fjárhæðum ef þessar tvær fjármálastofnanir hafa stundað viðskipti sín á milli. Þessi 

atburðarrás getur leitt til þess að fjármálastofnun B bregst einnig. Fjármálastofnun C gæti 

hafa átt útistandandi viðskipti við bæði fjármálastofnun A og B, og gæti þar af leiðandi 

einnig tapað stórum fjárhæðum; og svo koll af kolli (Hull, 2015).  

Skuggabankar reiða sig á skammtímaskuldbindingar (e. Short-term liabilities) til 

að fjármagna illseljanlegar langtíma fjárfestingar. Þetta getur verið mjög áhættusamt atferli 

sem líklegt er til þess að valda áhlaupum á stofnanirnar. Áhlaup á skuggabanka á sér stað 

þegar fjárfestir hættir að útvega ákveðinni skuggabankastofnun skammtímafjármögnun, 

þ.e. fjárfestar hætta að útvega tilteknum skuggabanka fjármagn sem sú stofnun stólar á 

(Wolla, 2012). 

Meirihluti af starfsemi skuggabanka fellur utan hins hefðbundna bankakerfis. Það 

er hinsvegar alltaf einhver starfsemi skuggabanka sem tengist hefðbundna bankakerfinu 

og er þeirri starfsemi ofast stýrt af hefðbundnu bönkunum. Þetta má rekja til mikillar 

aukningar á reglum sem settar voru á hefðbundna bankakerfið eftir síðustu efnahags-

kreppu, til dæmis Basel III staðallinn, sem nánar verður fjallað um síðar. Bankarnir hafa 

því orðið háðir annars konar fjárhagslegri starfsemi, en sú starfsemi er meðal annars 

skuggabankastarfsemi (Lemma, 2016). Tengsl þessara tveggja tegunda bankastarfsema 

mun ávallt geta valdið kerfisáhættu. Áhætta skuggabanka er einfaldlega færð í hefðbundna 

bankakerfið og þaðan færist áhættan út í allt fjármálakerfið í heild sinni. Vegna þessarar 

áhættu væri ráðlegt að brjóta eða setja takmörkun á þau flóknu tengsl sem hefðbundnir 

bankar og skuggabankar virðast stóla á. 
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2.4 Samanburður á skuggabankastarfsemi og hefðbundinni 

bankastarfsemi 

Lántökur og lánveitingar geta verið beinar eða óbeinar. Bein fjármögnun á sér stað þegar 

fjármagn færist beint frá lánveitandna til lántaka, þ.e.a.s. án milliliða. Þessi tegund fjár-

mögnunar getur oft reynst erfið og tímafrek. Fjárfestar þurfa að finna lántakanda, meta 

lánshæfni hans, útbúa samninga og taka á móti greiðslum lánsins, allur þessi ferill er 

tímafrekur og kostnaðarsamur.  

Hin tegund lánveitinga er kölluð óbein fjármögnun. Í þessari tegund fjármögnunar 

er fjármagn fært óbeint í gegnum þriðja aðila, til dæmis banka, í ferli sem kalla má fjár-

málamiðlun eða milliganga fjármagns (e. financial intermediation). Algengasta form 

fjármálamiðlunar er hefðbundin bankastarfsemi. Ferli hefðbundinnar bankastarfsemi má 

meðal annars lýsa svo; aðili, sem hefur á milli handanna umfram fjármagn, geymir það 

sem innlán hjá hefðbundnum banka. Bankar eru einungis skyldugir til að halda broti af 

þessum innlánum í eins konar varasjóði. Bankarnir nota því það fjármagn sem þeir eru ekki 

skyldugir til að halda í varasjóði til að útvega lántakendum lán.  

Fjármagnsmiðlarar sinna tveimur mikilvægum hlutverkum. Í fyrsta lagi starfa þeir 

sem milliliðir sem tengja lántakendur og lánveitendur. Endanlegu lánveitendurnir, innlána-

eigendur, þurfa ekki að leita að lántakendum þegar milliliður er viðriðinn ferlið. Í staðinn 

tengja bankar lánveitendur og lántakendur óbeint saman með því að taka á móti innlánum 

og útdeila lánum. Í öðru lagi umbreyta bankar eignum, þ.e. bankarnir taka við innlánum 

sem eru aðgengileg eftir óskum innlánaeigenda og breyta þeim í lán sem eru í minna 

aðgengileg, hafa lengri lánstíma og eru greidd til innlánaeigenda yfir tíma.  

Hefðbundnir bankar vinna eftir ströngum reglum og eftirliti sem sett er til að 

tryggja heilbrigt hagkerfi. Til dæmis eru bankar skyldugir að halda við ákveðnu magni af 

fjármagni, þ.e. muninn á milli þeirra eigna sem bankinn á og skuldbindinga hans. Þetta er 

gert til að tryggja stöðugleika í bankakerfinu sem á að veita vörn gegn tapi. Bankar eru 

einnig með innlánatryggingu sem tryggir innlán upp að vissu marki skyldi viðkomandi 

banki falla. Bankar geta einnig notið aðstoðar frá seðlabankanum, sem í vissum tilvikum 

getur lánað bönkum í neyð.   

Skuggabankar starfa í grófum dráttum á sama hátt og hefðbundnir bankar, þ.e.a.s. 

þeir færa fjármagn á milli lánveitenda og lántakenda. Hins vegar er ferlið gjörólíkt og mun 

flóknara. Til samanburðar við hefðbundna bankastarfsemi þá á fjármögnun sem fæst í 
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gegnum skuggabanka ekki uppruna sinn frá innlánum. Sá aðili sem fjármagnar lánin í 

skuggabankakerfinu selur lánin áfram til annarar fjármálastofnunar sem safnar þeim saman 

og býr til vafninga. Þessir vafningar eru svo verðbréfaðir (e. securitized) og úr þeim búnir 

til fjölmargir fjármálagerningar, en verðbréfun er það undirbúningsferli sem á sér stað við 

útgáfu á skuldavafningi. 

Eins og sjá má í ofangreindum texta tengja bæði hefðbundnir bankar og skugga-

bankar lánveitendur og lántakendur saman og notast við skammtíma fjármögnun til þess 

að veita langtíma lán. Fjármögnunarferli skuggabanka felur í sér mun fleiri skref og eru oft 

margir aðilar viðriðnir ferlið. Áhættur og reglugerðir eru mismunandi fyrir þessar tvær 

tegundir bankakerfa, en bæði kerfi gegna mikilvægu hlutverki í hagkerfinu (Wolla, 2012). 

2.5 Skuggabankar á Íslandi 

Samkvæmt skýrslu frá árinu 2015, sem unnin var af nefnd sem þáverandi fjármála- og 

efnahagsráðherra skipaði, nær íslenska skuggabankakerfið til allra þeirra sem teljast til 

annarra fjármagnsmiðlara. Hér á landi eru það verðbréfasjóðir, fjárfestingasjóðir, sérhæfðir 

sjóðir, sértækar fjárfestingareiningar, verðbréfafyrirtæki, miðlarar og ýmis lánafyrirtæki 

að undanskildum opinberum lánafyrirtækjum. Vert er að taka hér fram að hlutabréfasjóðir, 

verðbréfamiðlarar og tryggingamiðlarar miðla ekki lánsfé á Íslandi og teljast því ekki hluti 

af íslenska skuggabankakerfinu samkvæmt áðurnefndri skýrslu.  

 Nefndin áætlaði að árið 2015 hafi fjáreignir íslenska skuggabankakerfisins verið 

um 8% af heildarfjáreigna aðila á fjármálamarkaði, um 25% af íslenska bankakerfinu og 

um 40% af vergri landsframleiðslu. Við útreikning á þessum liðum vantaði þó upplýsingar 

um sértækar fjárfestingareiningar, verðbréfafyrirtæki og samlagshlutafélög sem stunda 

skuggabankastarfsemi hér á landi, en því má áætla að umfang skuggabankakerfisins hafi 

verið vanmetið sem þeim nemur. Þrátt fyrir að tölur frá árinu 2015 hafi verið álitnar 

vanáætlaðar má með samanburði á fjáreignum skuggabankakerfisins í heimsúrtaki FSB 

ætla að íslenska skuggabankakerfið hafi ekki verið jafn umfangsmikið og það var áætlað 

að meðaltali í öðrum löndum (Fjármálaráðuneytið, 2015).  

 Ekki hefur nefndin gefið út fleirri skýrslur sem meta íslenska skuggabankakerfið, 

og er því erfitt að meta hvort aukning eða samdráttur hafi átt sér stað í kjölfar afléttingar 

fjármagnshaftanna. 
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Fyrir niðurfellingu fjármagnshaftanna má ætla að íslensku lífeyrissjóðirnir hafi 

verið virkir þátttakendur í skuggabankastarfsemi á Íslandi og þá einna mest með fjár-

festingum í fagfjárfestasjóðum og skuldabréfum útgefnum af þeim (Hörður Tulinius, 

2014). Framboð fjárfestinga fyrir lífeyrissjóðina og aðra íslenska fjárfesta var takmarkað á 

þeim tíma sem fjármagnshöftin voru enn til staðar og hefur það að öllum líkindum ýtt undir 

vöxt innlendrar skuggabankastarfsemi. Hægt er að ímynda sér tvær mögulegar útkomur 

með niðurfellingu fjármagnshaftanna hér á landi, annars vegar minni eftirspurn eftir 

starfsemi skuggabanka hér á landi, þar sem afléttingin opnaði á aukið framboð erlendrar 

fjármögnunar og fjárfestingar og hins vegar gæti eftirspurn starfseminnar aukist með 

aðkomu erlendra aðila og stofnanna (Fjármálaráðuneytið, 2015). 

 Í riti Seðlabankans, „Fjármálastöðugleiki“ sem útgefið var 6. apríl 2017, var fram-

kvæmt mat á stærð skuggabankakerfisins á Íslandi. Mat þetta innihélt upplýsingar um 

samlagshlutafélög, sem áður hafði ekki verið reiknað með inní útreikning á starfseminni 

hér á landi, auk þess voru eignarhaldsfélög gömlu bankanna talin hluti af skuggabanka-

kerfinu frá og með árslokum 2015. Samkvæmt ritinu hefur skuggabankakerfið stækkað á 

undanförnum árum og hlutdeild þess í fjármálakerfinu aukist, en hlutdeild þess í dag er 

9,8% af fjármálakerfinu sem samsvarar 1,8% aukningu frá árinu 2015. Eignir skuggabanka 

nema nú rúmlega 61% af vergri landsframleiðslu, sem samsvarar aukningu um 21% frá 

árinu 2015 og hefur fjáreign skuggabanka í bankakerfinu aukist ört. Ef horft er fram hjá 

skuldabréfaeign gömlu bankanna og eignarhlutum þeirra í bönkunum, er sú fjáreign 

aðallega innlán peningamarkaðssjóða (Seðlabanki Íslands, 2017). Eins og sjá má á töflu 1, 

hefur skuggabankakerfið hér á landi stækkað töluvert frá árinu 2012. Áætla má út frá töflu 

1, að skuggabankakerfið hafi stækkað um 35% á síðastliðnum 5 árum, það er ef eignar-

haldsfélög gömlu bankanna er ekki reiknuð með, en mesta aukningin undanfarin 5 ár hefur 

stafað af peningamarkaðssjóðum og samlagshlutafélögum. Sjá má einnig út frá töflu 1, að 

umfang ýmissa lánafyrirtækja hefur minnkað undanfarin ár og að skuldabréfasjóðir hafa 

verið stærsti hluti íslenska skuggabankakerfisins.  
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Tafla 1 Stærð skuggabankakerfisins á Íslandi (Seðlabanki Íslands, 2017). 
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3 Eftirlit með starfsemi skuggabanka 

Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 þótti ljóst að eftirlit og regluverk fjármálageirans yrði 

að endurhugsa. Liður í því var að herða eftirlit og lagaramma skuggabanka. Á ráðstefnu 

þjóðarhöfðingja G20 landanna árið 2010 var kallað eftir því að Alþjóðlega fjármálastöðug-

leikaráðið (e. Financial stability board) myndi útbúa tillögu að hertu eftirliti og reglugerðar 

skuggabanka sem það myndi svo skila árlega (Financial Stability Board, 2011).  

 Alþjóðlega fjármálastöðugleikaráðið hóf árið 2011 að fylgjast með og safna 

gögnum um skuggabankakerfið í 28 löndum, þar á meðal á öllu evru svæðinu, sem þeir 

svo skiluðu frá sér árlega. Árleg skýrsla þeirra fyrir árið 2016 innihélt gögn sem rekja má 

til 28 landa eða til 80% af vergri heimsframleiðslu (e. global GDP).  Í skýrslunni var 

skoðuð öll starfsemi fjármálafyrirtækja sem flokka má sem skuggabankastarfsemi, 

samtengingu skuggabanka við banka og aðra fjármálageira og mælikvarðar á starfsemina. 

Fjármálaþjónusta utan hefðbundna bankakerfisins hélt áfram að vaxa árið 2015 í 21 landi 

af 28 löndum sem könnuð voru, þó hægar en á fyrri árum. Eignir annarra fjármagnsmiðlara, 

eða þær stofnanir sem ekki eru skilgreindar sem bankar, tryggingafyrirtæki, lífeyrissjóðir, 

opinberar fjármálastofnanir eða seðlabankar, fóru úr 89 trilljónum dollara árið 2014 í 92 

trilljón dollara árið 2015 í 21 landi af þeim 28 löndum sem könnuð voru. Stærð annarra 

fjármagnsmiðlara samsvaraði 150% af vergri heimsframleiðslu í lok árs 2015, sem er 11% 

hærra hlutfall en það var fyrir efnahagshrunið árið 2008. Lán sem miðluð eru af öðrum 

fjármagnsmiðlurum hafa aukist í 14 löndum síðan árið 2011, en í sumum löndum hefur 

árleg aukning þeirra verið 10% eða meiri. Þrátt fyrir aukningu þessara lána voru lán sem 

miðluð voru af hefðbundnum bönkum enn stærsti hluti lánamarkaðarins árið 2015, eða 

77% af heildarlánum. Samtenging á milli hefðbundinnar bankastarfsemi og annarra 

fjármagnsmiðlara hefur minnkað síðan fjárhagskreppan árið 2008 skall á, þó er sam-

tengingin meiri en hún var fyrir kreppu. Af öllum fjármálatengdum stofnunum eru 

hefðbundnir bankar og aðrir fjármagnsmiðlarar mest samtengdir. Nánast 80% af eignum 

skuggabanka í þeim löndum sem könnuð voru tilheyra aðeins 6 löndum (Financial Stability 

Board, 2017).  
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3.1 Basel III 

Basel III staðallinn var settur fram af Alþjóðagreiðslubankanum í Basel árin 2010 og 2011. 

Basel III samanstendur af margvíslegum alhliða aðgerðum til umbóta sem Basel nefndin 

hefur þróað til að herða reglur, eftirlit og áhættur sem teknar eru í bankakerfinu. Basel 

nefndin er fremsta alþjóðlega stofnunin um staðal varfærnisreglna banka og veitir vettvang 

fyrir samstarf um eftirlit með bankamálum. Nefndin hefur það umboð að efla reglur, eftirlit 

og venjur banka um allan heim með það markmið að auka fjármálastöðugleika. 

Markmið aðgerða Basel III staðalsins miða að því að:  

1. Bæta getu bankakerfisins til að vinna úr áföllum sem stafa af fjárhagslegu og 

efnahagslegu álagi, sama hvar álagið á sér uppruna. 

2. Bæta áhættustýringu og stjórnarhætti bankanna. 

3. Styrkja gagnsæi og upplýsingagjöf bankanna (Basel iii Association, e.d.). 

Basel III staðallinn setur bönkum hærri eiginfjár- og lausafjárkröfur. Þegar staðallinn er 

ýtarlega greindur kemur í ljós að hefðbundnir bankar, sem jafnvel voru verr settir í 

samanburði við skuggabanka fyrir Basel III, verði mismunað ennþá meira vegna hærri 

krafna sem staðallinn segir til um. Þar sem skuggabankar eru ekki í beinni skotlínu í Basel 

III staðlinum, þá eru ekki settir á þá neinar eftirlitsskyldur eða kvaðir. Þetta ójafnvægi gæti 

leitt til þess að fleiri fjármálastofnanir sjái sér hag í því að hætta viðskiptum sínum við 

hefðbundna banka og færi viðskipti sín alfarið til skuggabanka þar sem bæði fjárfestar og 

fjárhagsmiðlarar geta notið góðs af ódýrara fjármagni vegna minni reglna, sérstaklega hvað 

varðar eiginfjár- og lausafjárkröfur (Baur, B. og Wackerbeck, P., 2013). 

3.2 Eftirlit á Íslandi 

Fjármálaeftirlitð er eftirlitsstofnun sem hefur eftirlit með fjármálafyrirtækjum, svo-

nefndum eftirlitsskyldum aðilum. Starfsmenn eftirlitsins eru um 115 talsins og eru ýmist 

menntaðir hagfræðingar, kerfisfræðingar, lögfræðingar, verkfræðingar eða viðskipta-

fræðingar (Fjármálaeftirlitið, e.d.). Fjármálaeftirlitið er ríkisstofnun sem heyrir undir 

fjármála- og efnahagsráðuneytið. Samkvæmt lögum nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með 

fjármálastarfsemi skal Fjármálaeftirlitið fylgjast með að starfsemi eftirlitsskyldra aðila sé 

í samræmi við lög, reglugerðir, reglur eða samþykktir sem um starfsemina gilda og að 
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starfsemin sé að öðru leyti í samræmi við heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti (Lög um 

opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998).  

 Fjármálastöðugleikaráðið er formlegur samstarfsvettvangur stjórnvalda um fjár-

málastöðugleika. Í fjármálastöðugleikaráði sitja ráðherra, og er hann formaður ráðsins, 

seðlabankastjóri og forstjóri Fjármálaeftirlitsins. Fjármálastöðugleikaráð er vettvangur 

samráðs, upplýsingaskipta og stefnumótunar vegna fjármálastöðugleika og samhæfir 

viðbúnað opinberra aðila við fjármálakreppu. Helstu verkefni fjármálastöðugleikaráðs eru 

eftirfarandi: 

1. Að móta opinbera stefnu um fjármálastöðugleika, 

2. Að meta efnahagslegt ójafnvægi, áhættu í fjármálakerfinu, óæskilega hvata og 

aðrar aðstæður sem eru líklegar til að ógna fjármálastöðugleika, 

3. Að skilgreina þær aðgerðir, aðrar en beitingu stjórntækja Seðlabanka Íslands í 

peningamálum, sem eru taldar nauðsynlegar á hverjum tíma til að hafa áhrif á 

fjármálakerfið í þeim tilgangi að efla og varðveita fjármálastöðugleika, 

4. Að staðfesta skilgreiningar á kerfilega mikilvægum eftirlitsskyldum aðilum, 

innviðum og mörkuðum sem eru þess eðlis að starfsemi þeirra getur haft áhrif á 

fjármálastöðugleika (Lög um fjármálastöðugleikaráðið nr. 66/2014). 

Í opinberri stefnu fjármálastöðugleikaráðsins voru sett fram 6 millimarkmið sem styðja við 

fjármálastöðugleika: 

1. Að vinna gegn óhóflegum útlánavexti, skuldsetningu og ójafnvægi á eigna-

mörkuðum. 

2. Að vinna gegn óhóflegu gjalddagamisræmi og lausafjárskorti, sér í lagi í 

erlendum gjaldmiðlum. 

3. Að vinna gegn beinni og óbeinni áhættu af skuldbindingum vegna samþjöppunar 

og krosseignatengsla. 

4. Að vinna gegn áhrifum neikvæðra hvata og freistnivanda, einkum stofnana sem 

teljast kerfislega mikilvægar. 
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5. Að vinna gegn óæskilegum áhrifum af óhóflegum fjármagnsflæði til og frá 

landinu sem getur magnað hagsveifluna. 

6. Að vinna gegn smitáhættu og öðrum veikleikum í fjármálainnviðum. 

Undir fjármálastöðugleikaráði starfar kerfisáhættunefnd. Í henni sitja seðlabankastjóri, 

forstjóri Fjármálaeftirlitsins, aðstoðarseðlabankastjóri og utanaðkomandi sérfræðingur 

skipaður af ráðherra. Kerfisáhættunefnd leggur mat á ástand og horfur í fjármálakerfinu, 

kerfisáhættu og fjármálastöðugleika fyrir fjármálastöðugleikaráð. Matið byggist á 

greiningarvinnu Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins (Seðlabanki Íslands, e.d.).   

 Út frá þeim upplýsingum sem finna má um eftirlitsaðila sem nefndir eru hér að ofan 

er erfitt að áætla hver af þeim sjái um eftirlit með skuggabankastarfsemi hér á landi. Það 

kom þó fram í viðtali við aðstoðarforstjóra Fjármálaeftirlitsins, sem nánar er fjallað um í 

kafla 4,  að Fjármálaeftirlitið hafi stundað eftirlit með skuggabönkum. Þó má áætla að 

fjármálastöðugleikaráðið og kerfisáhættunefnd fjármálastöðugleikaráðsins veiti skugga-

bankastarfsemi athygli þar sem starfsemin er stór hluti hagkerfisins á Íslandi og getur 

vissulega haft áhrif á fjármálastöðugleika hér á landi. 

 



 

24 

4 Hversu vítt er hugtakið skuggabankastarfsemi 

Hugtakið skuggabankastarfsemi hefur verið á reiki síðan það var fyrst kynnt árið 2007. 

Margar mismunandi skilgreiningar á fyrirbærinu hafa verið settar fram og þó þær séu 

margar líkar eða svipaðar, þá eru oft eingöngu smávægileg atriði sem gera þessar 

skilgreiningar mismunandi.  

Einnig er nokkur vafi á hvaða starfsemi fellur undir skuggabankastarfsemi, þar sem 

margskonar atferli sem bankar stunda eru stunduð af stofnunum og fyrirtækjum sem ekki 

eru flokkaðar sem raunverulegir bankar. Það getur verið mismunandi eftir aðilum hvernig 

og þá hvaða stofnanir þeir flokka undir skuggabanka og hverjar ekki, af hverju þessar 

stofnanir eru flokkaðar undir skuggabankastarfsemi og hverjar ekki.   

 Eins og áður hefur komið fram, þá kom hugtakið fyrst fram í ræðu Paul McCulley 

árið 2007, en þá lýsti hann skuggabankastarfsemi sem áhættusömu félagi sem bankar 

stofnuðu utan efnahagsreiknings þeirra til þess eins að selja lánavafninga sem skuldabréf. 

Síðan þá hafa ýmsar stofnanir og aðilar komið fram með sína eigin skilgreiningu á 

starfseminni. Á mynd 3 hér að neðan má sjá ýmsar skilgreiningar á fyrirbærinu frá 

mismunandi aðilum sem tengjast fjármálakerfum um allan heim. 

 

 

• Miðlun lánsfjármagns til aðila og stofnanna 
(að fullu eða að hluta) utan hefðbundna 
bankakerfisins.

Alþjóðlega 
fjármálastöðugleikaráðið

• Fjármálastofnanir sem starfa eins og 
hefðbundnir bankar, en eru ekki undir sama 
eftirliti.

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 
(e. International monetary 

fund)

• Starfsemi sem tengist lánafjármögnun, 
lausafjárstöðu og umbreytingu gjalddaga sem 
fram fer utan skipulegs bankakerfis.

Evrópski seðlabankinn
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Mynd 3 Mismunandi skilgreiningar á skuggabankastarfsemi (Lemma, 2016). 

 

Eins og sjá má eru skilgreiningar þessar svipaðar. Það sem vert er að taka eftir er sú 

staðreynd að lánsfjármögnun og starfsemi sem flokka má sem „hefðbundna banka-

starfsemi“ getur verið mjög breitt svið fjármálageirans. Vissulega er hægt að kalla lífeyris-

sjóði, tryggingafélög, fjárfestingabanka og fleiri aðila og stofnanir fjármálageirans skugga-

banka, en hvað með fyrirtæki sem útvega almenningi bílalán og smálán, fyrirtæki sem reka 

hin svokölluðu jafningjalánatorg og fyrirtæki sem lána viðskiptavinum sínum fyrir kaupum 

á vörum gegn mánaðarlegum greiðslum. 

 Leitað var eftir upplýsingum hjá tveim aðilum sem tengjast fjármálageiranum hér 

á landi. Spurningalistinn sem viðmælendur voru beðnir um að svara var þessi: 

 Hvernig skilgreinur þú skuggabankastarfsemi og er það í takt við skilgreiningar 

annarra þróaðra ríkja á starfseminni? 

 Hvaða fyrirtæki eða stofnanir hér á landi falla undir þessa starfsemi, eru til dæmis 

smálánafyrirtæki og bílafjármögnunarfyrirtæki flokkuð undir þessa starfsemi? 

 Hverja telur þú vera helstu kosti og ókosti skuggabankastarfsemi? 

 Hefur umfang skuggabankastarfsemi vaxið hér á landi á undanförnum árum og 

telur þú að afnám fjármagnshafta muni auka eða minnka þessa starfsemi? 

•Skuggabankastarfsemi samanstendur af umbreytingu á 
lánsfé, gjalddaga og lausafjár sem á sér stað án beins og 
skýrs aðgangs að opinberum uppsprettum lausafjár eða 
lánsfjár. 

Seðlabanki Bandaríkjanna

•Gerningar, vafningar, fyrirtæki eða markaðir sem, eitt eða 
í sameiningu, herma eftir, í meiri eða minni mæli, 
kjarnastarfsemi viðskiptabanka.

Seðlabanki Bretlands

•"Verðbréfun líkt og hefðbundnir bankar" viðskiptamódel, 
þar sem lánum var úthlutað til stofnanna sem urðu 
þekktar sem skuggabankar.

Seðlabanki Ítalíu

•Skuggabankakerfið samanstendur af öllum þeim aðilum 
og þeirri starfsemi sem taka þátt í lánsfjármögnun utan 
hins venjulega viðskiptabankakerfis.

Seðlabanki Þýskalands
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Þórarinn Sveinsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri eignastýringar Kaupþings og 

núverandi framkvæmdastjóri Alda Asset Management hf., var fyrsti viðmælandinn. 

Þórarinn lítur svo á að fáránlegt sé að nota orðið skuggabankastarfsemi um aðra 

útlánakosti, það er að segja aðra en þá sem hefðbundnir bankar bjóða uppá. Þórarinn tekur 

fram að honum finnist rétta heitið yfir starfsemina vera markaðsfjármögnun (e. Market 

financing) og það sé hin raunverulega starfsemi sem er í samkeppni við banka um útlán en 

ekki skuggabankastarfsemi. Þórarinn hélt svo áfram að tala um markaðsfjármögnun, en 

hann nefnir að þess konar fjármögnun sé oftast til margra ára, jafnvel áratuga, en bankar 

halda innlánum sínum ákaflega ótryggum þar sem þau séu til skamms tíma og það sé 

ástæða þess að bankar bjóði síður fastkjara fjármögnun. 

 Jón Þór Sturluson, aðstoðarforstjóri Fjármálaeftirlitsins, var seinni viðmælandinn. 

Jón Þór tekur fram að skilgreiningar á skuggabankastarfsemi séu ekki einsleitar og að 

Fjármálaeftirlitið hafi ekki, í eitt skipti fyrir öll, neglt niður eina endanlega skilgreiningu á 

fyrirbærinu. Að mati Fjármálaeftirlitsins styðst stofnunin við sambærilega flokkunarfræði 

og helstu alþjóðlegu stofnanir sem um málið fjalla. Fjármálaeftirlitið á í samstarfi við 

fjölmarga aðila um skuggabankastarfsemi, svo sem Evrópsku bankaeftirlitsstofnunina 

(EBA), Evrópska kerfisáhætturáðið (ESRB) og Fjármálastöðugleikaráðið (FSB) í Basel. 

Svar Jóns Þórs við spurningu 1, er sú að grunnskilgreining flestra stofnanna, þar með talið 

Fjármálaeftirlitsins, er að skuggabankastarfsemi sé hvers konar miðlun fjármagns yfir tíma 

(e. maturity transformation) sem á sér stað utan banka eða lánastofnanna. 

Við spurningu 2 svarar Jón Þór að Fjármálaeftirlitið líti ekki á aðila sem eru leyfis- 

eða skráningaskyldir samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki, lög um neytendalán eða lög 

um fasteignalán til neytenda, sem skuggabanka. Þetta þýðir meðal annars að lífeyrissjóðir 

teljast sjálfir ekki til skuggabanka, né heldur lánafyrirtæki sérhæfð í bílalánum og 

fjármögnunarleigu. Helstu dæmi um skuggabankastarfsemi sem Fjármálaeftirlitið hefur 

séð ástæðu til að fylgjast sérstaklega með eru sérhæfðir fjárfestingasjóðir eða félög, sem 

stunda sams konar fjármögnun og bankar, til dæmis fjármögnun fasteignaverkefna. Slíkir 

sjóðir eru oftast í umsjá eða vörslu verðbréfafyrirtækja.   

 Að mati Jón Þórs eru helstu kostir starfseminnar þeir, að fyrirtæki og einstaklingar 

hafi aðgang að fjölbreyttum fjármögnunarleiðum, þar með talið markaðsfjármögnun, án 

beinnar aðkomu banka. Þessir kostir geta veitt samkeppnisaðhald og aukið fjölbreytni í 

vöruframboði. Aftur á móti voru ókostir starfseminnar samkvæmt Jón Þóri að takmarkaðar 

upplýsingar um starfsemina geta valdið því að eftirlitsaðilar og/eða stjórnvöld geti ekki 
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metið áhættu starfseminnar með góðu móti. Þá nefnir Jón Þór að vernd neytenda og 

fjárfesta gagnvart mögulegu misferli geti verið lakari og að óeðlilegt samkeppnisforskot 

geti myndast sem leiði til þess að eignasöfn bankanna veikist (e. cream skimming). 

 Spurningu 4 svarar Jón Þór á þann veg að umfang skuggabankastarfsemi hafi aukist 

nokkuð á meðan fjármagnshöftin voru virk. Hægt hefur mjög á vexti starfseminnar á 

síðustu misserum í kjölfar losunar fjármagnshaftanna. Að hans mati skýrist þetta líklega 

að mestu af því að lífeyrissjóðir áttu erfitt með að finna viðeigandi fjárfestingartækifæri á 

tímabilinu þegar fjármagnshöftin voru enn til staðar hér á landi. Aflétting takmarkanna á 

erlendum fjárfestingum þeirra hefur breytt miklu að þessu leyti.  
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5 Niðurstöður 

Það sem lesa má úr svörum viðmælenda er meðal annars, að skuggabankastarfsemi er 

fyrirbæri sem hefur slæmt orð á sér og þeir aðilar sem starfa hjá fyrirtækjum eða stofnunum 

sem kunna að falla undir hugtakið skuggabanki, finnst hugtakið ekki lýsa starfsemi þeirra 

og vilja ekki tengjast hugtakinu. Hugtakið kann að vera neikvætt í hugum Íslendinga, þó 

að starfsemin sé í eðli sín jákvæð. Þórarinn var á þeirri skoðun að heilt yfir væri þessi 

starfsemi ekki til, heldur væri starfsemin sem um ræðir kölluð markaðs fjármögnun. Út frá 

þeim upplýsingum sem fram koma í þessari ritgerð má áætla að skuggabankastarfsemi sé 

ekki starfsemi sem er slæm hagkerfinu, nema hún sé ofnýtt og að aðilar eða stofnanir sem 

virkilega starfa sem skuggabankar fari út fyrir þá samfélagslegu ábyrgð sem þeir bera og 

ákveði með ásettu ráði að starfa á þann veg.  

Jón Þór, sem eins og áður hefur komið fram starfar hjá Fjármálaeftirlitinu, tekur 

undir það að skuggabankastarfsemi væri raunverulegt fyrirbæri og leggur fram skil-

greiningu Fjármálaeftirlitsins á skuggabankastarfsemi. Hann útilokar að smálánafyrirtæki 

og bílafjármögnunarfyrirtæki falli undir þessa starfsemi og tekur í raun fram að þær 

stofnanir sem veita lán til neytenda starfi ekki sem skuggabankar.  

Merkilegt þykir að Jón Þór svarar spurningu 2, sem fjallar um hvaða starfsemi 

flokkist undir skuggabanka, þannig að lífeyrissjóðir falli ekki undir skilgreiningu 

skuggabanka. Þegar það er hins vegar litið á svar hans við spurningu 4, þar sem spurt er 

hvort viðkomandi telji starfsemina hafa aukist eða minnkað eftir afnám fjármagnshaftanna, 

þá tekur Jón Þór fram að lífeyrissjóðirnir séu ein aðal ástæða þess að umfang starfseminnar 

hafi minnkað töluvert frá afnámi fjármagnshaftanna. Vissulega er þetta þversögn við svari 

Jóns á spurningu 2, sem leiðir til aukins flækjustigs á flokkun aðila og stofnanna 

starfseminnar. 

Einnig er áhugavert, að samkvæmt Jóni Þór þá sé grunnskilgreining flestra, að 

skuggabankastarfsemi sé „hvers konar miðlun fjármagns yfir tíma sem á sér stað utan 

banka eða lánastofnanna“. Það sem lesa má frá þessari skilgreiningu er að stofnanir sem 

veita lán til neytenda, utan bankakerfisins, svo sem bílafjármögnunarfyrirtæki og smálána-

fyrirtæki ættu, að öllum líkindum, að vera flokkaðir sem skuggabankar. 

Eins og fyrr hafði komið fram, var áætlað að tvær mögulegar útkomur væru hugsan-

legar í kjölfar afnáms fjármagnshaftanna. Jón Þór staðfestir að umfang skuggabanka-

starfsemi hafi minnkað í kjölfar afnámsins og að það skýrðist líklega að mestu af því að 
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lífeyrissjóðirnir áttu erfitt með að finna fjárfestingartækifæri á tímabili og að afléttingin 

hafi aukið erlendar fjárfestingar sjóðanna. Því má ætla að starfsemin hér á landi sé minni 

nú en á fyrri árum þar sem lífeyrissjóðirnir hafi aukið fjárfestingar sínar erlendis og stóli 

minna á innlenda fjárfestingu.  
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6 Lokaorð 

Starfsemi skuggabanka hefur á sér slæmt orðspor, sem hægt er að ímynda sér að sé vegna 

lýsingar á starfseminni, það er að segja bankar sem starfa í skugganum. Þó svo að lýsing á 

starfsemin kunni að hljóma neikvæð, þá er raunveruleg starfsemi skuggabanka ekki slæm 

hagkerfinu og er hún í raun nauðsynlegur hluti af heilbrigðu hagkerfi. Starfsemin eykur 

framboð fjármögnunar til fyrirtækja og einstaklinga, eykur seljanleika eigna á markaði, 

veitir aðhald og samkeppni.  

Þó svo að starfsemin geti myndað kerfisáhættu vegna minna eftirlits, þá er í auknum 

mæli verið að bæta eftirlit með starfseminni og ætti sú staðreynd að lágmarka þá áhættu 

sem stafar af starfseminni. Öllum fjármálagerningum fylgir viss áhætta og því verður aldrei 

hægt að eyða allri áhættu skuggabankastarfsemi, en með ýmsu móti má lágmarka þessa 

áhættu, svo sem með því að takmarka tengsl hefðbundinna banka og skuggabanka. 

Starfsemin hefur aukist í kjölfar aukins eftirlits og fjölgunar á íþyngjandi 

lagaákvæðum og reglum sem hafa áhrif á starfsemi hefðbundinna banka. Aðilar og 

stofnanir sjá sér í auknum mæli hag af því að leita eftir annars konar fjármögnunar-

tækifærum og hafa skuggabankar verið stór liður í því að fylla upp í þá eftirspurn sem 

aðilar á markaði leitast eftir. Aukin eftirspurn eftir starfseminni ætti að leiða til aukins 

eftirlits, þar sem áhrif starfseminnar á hagkerfið hefur sífellt meira íþyngjandi áhrif.  

Það er niðurstaða mín eftir að hafa kynnt mér þær hliðar skuggabankastarfsemi sem 

eru aðgengilegar á Íslandi, að skilgreining á hugtakinu „skuggabanki“ er enn ekki 

fullmótuð. Fyrirtæki og stofnanir sem geta fallið undir hugtakið hafa ekki enn verið 

fullskilgreind og það er því enn nokkur vafi á hvaða fyrirtæki og stofnanir falli undir 

starfsemi skuggabanka á Íslandi.  Vonandi hefur ritgerð þessi náð að varpa aðeins meira 

ljósi á skuggann.
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