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Ágrip 

 

Sala ríkisbankanna, Búnaðarbankans og Landsbankans, til einkafjárfesta árið 2002 olli 

straumhvörfum í íslensku atvinnulífi og bankaheimi. Hinir nýju kjölfestuhluthafar töldu 

mikilvægt að bankarnir leiddu umbreytingaferli atvinnulífsins sem fólst í útrás íslenskra 

fyrirtækja á erlenda markaði. Til þess að svo mætti verða þá urðu bankarnir að eflast, sækja 

inn í áhættusamari fjárfestingarbankastarfsemi og verða virkari þátttakendur í atvinnulífinu. 

Krafan var sú að auka arðsemi af fjárfestingum án þess að hægja á vextinum. Bankarnir nýttu 

sér hagstæðar aðstæður innanlands og á erlendum mörkuðum til kröftugs innri og ytri vaxtar 

en jafnframt hjálpaði til að lagaumhverfið og stofnanir samfélagsins settu þeim litlar skorður. 

 Ein af meginniðurstöðum ritgerðarinnar er sú að á skömmum tíma varð umtalsverð 

samþjöppun á eignarhaldi stærstu fyrirtækja landsins hvar völd færðust frá ríkinu og 

„kolkrabbanum“ til nýrra viðskiptablokka. Þessar nýju viðskiptasamsteypur höfðu flestar 

mikil ítök í þremur stærstu fjármálafyrirtækjum landsins og verður eigna- og 

viðskiptasambandi þeirra við banka og tengslum við aðra fyrirtækjahópa lýst. Í ritgerðinni 

verður greint frá hugmyndum og viðhorfum stærstu hluthafa og stjórnenda bankanna um 

hvernig fjármálakerfið og atvinnulífið ættu að þróast. 

 Krafan um vöxt og arðsemi birtist meðal annars í miklum verðhækkunum hlutabréfa 

og afskráningum og skuldsettum yfirtökum skráðra hlutafélaga. Yfirtaka banka og eigenda 

þeirra á stærstu atvinnufyrirtækjum landsins og aukin umsvif fjármálafyrirtækja á 

verðbréfamörkuðum hefur verið kölluð „fjármálavæðing atvinnulífsins“.  

 Hvergi birtist fjármálamálavæðingin betur en þegar Landsbankinn og Íslandsbanki 

skiptu með sér eignum Eimskipafélagsins og þeirrar fyrirtækjablokkar sem talist hafði til 

hennar. Þar með var Björgólfur Guðmundsson, fyrrum forstjóri Hafskips, skyndilega orðinn 

hæstráðandi í Eimskipafélaginu, einnar mestu fyrirtækjasamsteypu landsins. Í ritgerðinni 

verður farið ítarlega yfir uppstokkun Eimskipafélagsins, aðkomu stærstu hluthafa 

Landsbankans að henni og hvaða ávinning eigendur félagsins höfðu af umbreytingunni.  
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Inngangur 

Fjandsamleg yfirtaka Björgólfsfeðga og Landsbankans á Eimskipafélaginu haustið 2003 var hluti af 

flókinni viðskiptafléttu Landsbankans, Íslandsbanka og Straums sem kölluð hefur verið „nótt hinna 

löngu bréfahnífa“.
1
 Á einni nóttu náðu fjármálafyrirtæki yfirráðum yfir nokkrum af stærstu og 

mikilvægustu fyrirtækjum á Íslands í 25 milljarða króna hlutabréfaskiptum. Stjórnendur Landsbankans 

hófu að búta Eimskipafélagið í sundur, m.a. með sölu á eignarhlutum þess í sjávarútvegi. Yfirlýst 

markmið Björgólfsfeðga höfðu öðru fremur verið að rjúfa stöðnun og flókin eignatengsl í atvinnulífinu 

en jafnframt var þetta staðfesting á ótrúlegri endurkomu Björgólfs Guðmundssonar í íslenskt 

viðskiptalíf eftir niðurlægingu Hafskipsáranna. 

 Uppskiptin miklu voru til marks um þann gríðarlega styrk sem viðskiptabankar bjuggu yfir og 

hvernig bankarnir voru notaðir eigendum þeirra til að ná fram umbreytingum í rótgrónum 

atvinnufyrirtækjum. Nú voru bankar ekki einvörðungu lánardrottnar atvinnulífsins heldur einnig 

stærstu eigendur fyrirtækja. Margir óttuðust að þeir myndu eiga fyrirtækin til lengdar eða leysa þau 

upp til þess að innleysa stundargróða. Afleiðingin var meðal annars sú að fram komu fjárfestingarfélög 

á borð við Burðarás, FL Group, Milestone og Exista sem bjuggu yfir gríðarlegri fjárfestingargetu.  

 Í ritgerðinni er leitast við að að greina og skýra örar breytingar á valdahlutföllum í íslensku 

viðskiptalífi sem urðu um og eftir að einkavæðingu ríkisbankanna lauk. Hvaða þættir höfðu áhrif á 

eflingu fjármálafyrirtækja og hvernig breyttist starfsemi þeirra þegar nýir eigendur tóku við gömlu 

ríkisbönkunum? Sjónunum verður beint að einkavæðingu Landsbankans og Búnaðarbankans sem 

hefur verið eitt mesta hitamál í íslensku samfélagi um langt skeið og hefur hún verið nefnd sem „rótin 

að hruninu“.
2
 Eins og kemur fram í þessari ritgerð þá er óumdeilt að einkavæðingin leysti úr læðingi 

mikla krafta í fjármálalífi landsins og breytti landslaginu í viðskiptalífinu. Yfirtaka Landsbankans á 

Eimskipafélaginu markaði fall valdablokkar „kolkrabbans“ sem hafði stýrt atvinnulífi Íslendinga um 

langt skeið en veikst umtalsvert á árunum eftir aldamótin. Nýir eigendur bankanna tóku við keflinu og 

horfðu til landvinninga íslenskra fyrirtækja á alþjóðavísu. Mat verður lagt á fjárhagslegan ávinning 

þessarar uppstokkunar með því að skoða verðmætaaukningu á hlutabréfamarkaði og hagnað af sölu 

fyrirtækja. 

 Í öðru lagi er markmið þessarar rannsóknar að skoða hvernig atvinnulífið og samfélagið 

fjármálavæðast eftir að ríkisbankarnir voru einkavæddir að fullu og meta þau ruðningsáhrif sem 

fjármálageirinn hafði í efnahagslífinu. Ein helsta afleiðing einkavæðingarinnar var „fjármálavæðing 

atvinnulífsins“ sem það er kallað þegar fjármálafyrirtækin tóku völdin í atvinnulífinu. Bankarnir 

                                                           
1
 Heitið kemur fyrir í grein Hafliða Helgasonar „Næsti kafli Íslandsbankasinfóníunnar.“ Markaðurinn, 11. janúar 

2006, bls. 10. 
2
 Vef. Þorkell Sigurlaugsson: „Hin raunverulegu hamskipti.“ Herðubreið. Vefslóð: http://herdubreid.is/hin-

raunverulegu-hamskipti/. Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir [framvegis 

skammstafað RNA]. VIII., bls. 66-67. 
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breyttust að miklu leyti í fjárfestingarbanka og ýttu beint og óbeint undir bylgju samruna og 

skuldsettra fyrirtækjakaupa.
3
 Leiðin að völdum og áhrifum í viðskiptalífinu lá í gegnum 

fjármálafyrirtækin og er eitt af markmiðum þessarar ritgerðar að varpa ljósi á eignatengsl banka, 

stærstu eigenda þeirra og annarra viðskiptablokka. Á hlutabréfamarkaði urðu miklar breytingar þar 

sem hinn „sterki útrásarvíkingur“ tekur við keflinu á kostnað dreifðs eignarhalds og fjármálafyrirtæki 

og eignarhaldsfélög, sem voru í eigu sömu aðila, verða þar alls ráðandi.
4
 Í árslok 2003 höfðu stórar 

viðskiptasamsteypur skipt með sér nær öllum stærstu og mikilvægustu fyrirtækjum landsins; 

fyrirtækjum í smásöluverslun, samgöngum, olíusölu, sjávarútvegi o.s.frv. Leitað verður skýringa á því 

hvernig nýjum stjórnendum og eigendum bankanna tókst að breyta þeim úr hefðbundnum 

viðskiptabönkum yfir í áhættusama fjárfestingarbanka og verða kostir og gallar þeirrar þróunar metnir. 

Horft verður til lagaumgjarðar um starfsemi viðskiptabanka og viðhorfs stjórnvalda og eftirlitsaðila til 

þróunarinnar á þessum tíma.  

 Margt hefur verið ritað um tímabilið frá 2003-2005. Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþings um 

aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna er fjallað ítarlega um einkavæðingu bankanna, vöxt 

þeirra og útlánaþróun.
5
 Magnús Sveinn Helgason sagnfræðingur ritaði afar greinargóða og ítarlega 

skýrslu um íslenskt viðskiptalíf frá 1990-2007 sem birtist sem viðauki við rannsóknarskýrsluna.
6
 Þar 

greinir hann frá breytingum og samspili atvinnulífs og fjármálakerfis á því tímabili sem ritgerðin nær 

til. Guðmundur Magnússon hefur ritað manna mest um sögu Eimskipafélagsins og ættarveldi á 

Íslandi.
7
 Af nýlegum ritum um fjalla um tímabilið ber meðal annars að nefna bækur Björns Jóns 

Bragasonar og Inga Freys Vilhjálmssonar.
8
  

 Við ritun þessarar ritgerðar var einnig leitað fanga í samtímaheimildum, viðskiptafréttum 

dagblaða, ársskýrslum fyrirtækja og fréttaefnis frá skráðum fyrirtækjum í Kauphöll Íslands. Stuðst er 

við margvíslegar fjármálaupplýsingar og ýmiss konar tölfræði til að styðja við efnistök og markmið 

auk samtala við þátttakendur á þessum tíma. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3
 RNA VIII, viðauki 1, bls. 15-16. 

4
 Magnús Sveinn Helgason, Íslenskt viðskiptalíf – breytingar og samspil við fjármálakerfið, bls. 121-124. 

5
 Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir.  

6
 Magnús Sveinn Helgason, „Íslenskt viðskiptalíf – breytingar og samspil við fjármálakerfið“. RNA viðauki 5.  

7
 Guðmundur Magnússon, Eimskipafélag Íslands í 100 ár. Guðmundur Magnússon, Íslensku ættarveldin. 

8
 Björn Jón Bragason, Í liði forsætisráðherrans eða ekki? Ingi Freyr Vilhjálmsson, Hamskiptin. 
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1. Bankar vaxa að eignum og áhrifum 

1.1 Breytingar á bankalandslagi 

Innreið Heineken á Rússlandsmarkað árið 2002 átti eftir að hafa mikil áhrif á íslenskt viðskiptalíf á 

komandi árum. Hollenski bjórframleiðandinn reiddi fram 41 milljarð króna fyrir eignarhlut í 

fyrirtækinu Bravo International sem hafði byggt upp góða markaðsstöðu á drykkjar- og bjórmarkaði 

þar í landi. Eigendur bjórverksmiðjunnar í Pétursborg, þremenningarnir Björgólfur Thor Björgólfsson, 

Björgólfur Guðmundsson og Magnús Þorsteinsson, sem höfðu byggt Bravo upp úr engu, urðu þar með 

einhverjir auðugustu menn landsins. Til að setja stærð viðskiptanna í samhengi við íslenskar 

raunstærðir á þessum tíma þá voru þau af sömu stærðargráðu og markaðsverðmæti Íslandsbanka. Í 

Reykjavíkurbréfi Morgunblaðsins 3. febrúar 2002 var komist svo að orði: „Þegar horft er til íslenzks 

viðskiptalífs er ljóst að hér er nýtt afl komið til sögunnar, sem fróðlegt verður að fylgjast með á næstu 

árum.“
9
  

 Einkavæðing Landsbankans hafði verið í burðarliðnum en brösuglega gengið að finna 

erlendan kaupanda að kjölfestuhlut í bankanum. Það má með nokkru sanni segja að salan í Pétursborg 

hafi sett þremenningana í kjörstöðu. Eftir að framkvæmdanefnd um einkavæðingu barst bréf frá þeim 

um sumarið 2002, þar sem óskað var eftir viðræðum við ríkið um sölu á a.m.k. þriðjungshlut í 

bankanum, fór boltinn að rúlla aftur af stað.
10

 Einkaviðræður leiddu til þess að Samson, 

eignarhaldsfélag þeirra þriggja, hreppti hnossið, 45,8% kjölfestuhlut, þrátt fyrir að hafa boðið lægra 

verð en fjárfestingarfélagið Kaldbakur. Það vó þungt á metunum að eigendur Samson sögðust koma 

með erlent eigið fé og bjuggu yfir alþjóðlegri reynslu, en auk þess að hafa rekið og selt bjórverksmiðju 

í Rússlandi þá höfðu þeir komið að einkavæðingu lyfjaverksmiðju í Búlgaríu.
11

 Einnig var ljóst að 

hópurinn hafði mikla fjárhagslega getu til að styðja við alþjóðlegan vöxt og framgang Landsbankans. 

Síðar kom í ljós að Samson fékk lánað 70% af endanlegu kaupverði hlutarins frá Kaupþingi sem var 

umfram ákvæði kaupsamnings um lágmarks eiginfjárhlutfall.
12

 

 Það vekur nokkra eftirtekt að þegar kaupendur höfðu sýnt sig að öðrum ríkisbankanum þá hafi 

verið ákveðið að fara samhliða í sölu á Búnaðarbankanum. Áhersla samstjórnar Sjálfstæðisflokks og 

Framsóknarflokks breyttist úr því að selja hlut í Landsbankanum yfir í að fá eigendur að ráðandi hlut í 

báðum bönkunum fyrir lok kjörtímabils vorið 2003. Pólitísk markmið við að ljúka einkavæðingu hafi 

orðið faglegum markmiðum yfirsterkari og varla var hægt að ætlast til þess að sala á tveimur tveimur 

bönkum á sama tíma myndi hámarka söluverð fyrir ríkið.
13

 Helmingaskiptin, sem höfðu einkennt 

íslensk stjórnmál og viðskiptalíf um áratugaskeið, birtust með skýrum hætti við einkavæðingu 

                                                           
9
 „Reykjavíkurbréf“, Morgunblaðið 3. febrúar 2002, bls. 32. 

10
 RNA I. , bls. 237-244. 

11
 Vef. „Eitt skipti eða tvö verða „iðulega“ í höndum rannsóknarnefndar. Vefslóð: 

http://www.btb.is/hrunid/athugasemdir-vid-skyrslu-rna/eitt-skipti-eda-tvo-verda-idulega-/ 
12

 RNA I.  bls. 305. Vef. „Kaupsamningur um hlutafé milli íslenska ríkisins og Samson eignarhaldsfélags 

ehf.“Vefslóð: http://www.btb.is/media/einkavaeding/Kaupsamningur-LI-2002.pdf 
13

 RNA I.  bls. 301-302. 
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bankanna: Landsbankinn komst í hendur manna sem Sjálfstæðisflokkurinn var í „talsambandi við“.
14

 

Og þá vildu hópar í viðskiptalífinu sem tengdust Framsóknarflokknum sterkum böndum eiga kost að 

kaupa banka.
15

 

 S-hópurinn svokallaði sem kom að kaupum á Búnaðarbankanum var sundurleitari hópur en 

Samson og hafði ekki sama fjárhagslegan styrk þrátt fyrir að hafa teflt fram erlendu fjármálafyrirtæki 

sem meðfjárfesti. Hann var hins vegar talinn hafa meiri reynslu af rekstri fjármálafyrirtækja.
16

 Það 

vakti að vonum mikla athygli að stuttu eftir að Fjármálaeftirlitið (FME) hafði metið hópinn hæfan til 

að fara með kjölfestuhlut í Búnaðarbankanum, sendi stjórn Kaupþings bréf til bankaráðs 

Búnaðarbankans þar sem óskað var eftir viðræðum um sameiningu bankanna.
17

 Viðræðurnar leiddu til 

sameiningar bankanna í KB banka á vormánuðum 2003. Stjórnir bankanna bentu á samruninn væri „ 

... rökrétt framhald af þeim samrunum og umbreytingum sem átt hafa sér stað á íslenskum sem og 

erlendum fjármálamörkuðum á undanförnum árum. Stækkun og alþjóðavæðing fyrirtækja kallar á 

stærri og öflugri banka sem veitt geta sérhæfðari þjónustu og heildstæðari lausnir.“
18

 Þarna runnu 

saman einn stærsti viðskiptabanki landsins og stærsti og öflugasti fjárfestingarbankinn í eitt af stærstu 

fjármálafyrirtækjum Norðurlanda og verðmætasta fyrirtæki Kauphallar Íslands með samanlagðar 

heildareignir upp á 434 milljarða króna og eigið fé 33,5 milljarða.
19

 Auk S-hópsins var Meiður, sem 

var í eigu nokkurra sparisjóða, Bakkavararbræðra og bankans sjálfs, stór eigandi í nýja bankanum og 

átti eftir að styðja dyggilega við vöxt hans á næstu árum og vera umsvifamikill fjárfestir á norrænum 

fjármálamarkaði og í gegnum Bakkavör Group. 

 Þriðji bankinn á íslenskum fjármálamarkaði var Íslandsbanki sem hafði verið í fararbroddi í 

samrunaþróun á innlendum fjármálamarkaði. Bankinn varð formlega til við samruna fjögurra 

viðskiptabanka árið 1990 og tók stakkaskiptum við sameiningu við fjárfestingarbankann FBA tíu árum 

síðar.
20

 Ólíkt Landsbankanum og KB Banka átti enginn einstakur hluthafi yfir 10% eignarhlut í 

Íslandsbanka eftir að Orca-hópurinn svokallaði hvarf úr eigendahópnum. Eignarhaldið dreifðist á 

margar hendur en lífeyrissjóðir voru áberandi á meðal hluthafa.
21

 Íslandsbanki stækkaði enn frekar á 

árinu 2003 þegar bankinn festi kaup á tryggingafélaginu Sjóvá-Almennar í tengslum við 

uppstokkunina miklu. 

  

                                                           
14

 Styrmir Gunnarsson, „Davíð Oddsson“, bls. 466-467. Kjartan Gunnarsson, framkvæmdastjóri 

Sjálfstæðisflokksins frá 1980-2006, sat lengi í bankaráði Landsbankans fyrir og eftir einkavæðingu bankans. 
15

 Björn Jón Bragason, Í liði forsætisráðherrans eða ekki?, bls. 56-58. 
16

 RNA, I. , bls. 247-249. 
17

 „Bónorð til banka.“ Morgunblaðið 3. apríl 2003, 2B. Sigurjón Þ. Árnason er þess fullviss að sameiningin hafi 

verið teiknuð upp í október 2002. Sjá RNA VIII. , bls.29. 
18

 Vef. „Fyrirhuguð sameining Búnaðarbanka Íslands hf. og Kaupþings banka hf.“ Vefslóð: 

http://news.icex.is/newsservice/MMIcexNSWeb.dll/newspage?language=IS&pagetype=symbolnewslist&primar

ylanguagecode=IS&newsnumber=23245 
19

 Sama heimild. 
20

 FBA – Fjárfestingarbanki atvinnulífsins – tók til starfa þann 1. janúar 1998 þegar bankinn tók við 

skuldbindingum Fiskveiðasjóðs Íslands, Iðnlánasjóðs, Útflutningslánasjóðs og Iðnþróunarsjóðs. Einkavæðingu 

FBA hafði lokið árið 1999. 
21

 „Ekki ein heild en sterk tengsl.“ Morgunblaðið 4. febrúar 2004, bls. 10 B. 
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1.2 Ætlað sögulegt hlutverk 

Í kjölfar aðildar Íslands að EES-samningnum var opnað fyrir heimildir innlendra fjármálafyrirtækja til 

að stunda áhættusamari fjárfestingarbankastarfsemi samhliða hefðbundinni viðskiptabankastarfsemi. 

Ein meginrökin fyrir því að innlend fjármálafyrirtæki fengu auknar starfsheimildir voru þau að gera 

samkeppnisumhverfið sambærilegt og þekktist annars staðar. Rýmri heimildir urðu til þess að auka 

áhættusækni fjármálafyrirtækja án þess að kvaðir hafi fylgt um meira eigið fé og aðhald í rekstri. 

Jafnframt var horft fram hjá aðstæðum sem einkenndu íslenskt viðskiptalíf, fákeppni á 

fyrirtækjamarkaði og náin eignatengsl.
22

 

 Merkilegur samhljómur var með samrunatilkynningum Kaupþings/Búnaðarbankans og 

Íslandsbanka/FBA. Þörf væri á stærri og hagkvæmari fjármálafyrirtækjum til að geta stutt við 

alþjóðavæðingu íslenskra fyrirtækja og skilað hluthöfum meiri arðsemi.
23

 Fjárfestingarbankarnir vildu 

komast í traustari innlánsfjármögnun og stöðugra tekjumódel viðskiptabanka en það hefði krafist 

mikillar fjárfestingar í tækni og áhættu í nýju viðskiptamódeli að stofna viðskiptabanka frá grunni. 

Viðskiptabankarnir horfðu hins vegar til verðbréfastarfsemi fjárfestingarbankanna, eins og 

markaðsviðskipta og fyrirtækjaráðgjafar, en sú starfsemi óx hraðar en hefðbundin starfsemi banka.
24

 

Það var ekki nóg að sameining Kaupþings og Búnaðarbankans hafi vegið upp veikleika hvors annars 

heldur hækkaði lánshæfiseinkunn sameinaðs banka í kjölfarið.
25

 

 Landsbankinn var ólíkur hinum bönkunum að því leyti bæði fyrr og síðar að hann byggði 

starfsemi sína að mestu á innri vexti í stað þess að fara í fyrirtækjakaup.
26

 En Landsbankinn tók við 

fólki annars staðar frá. Þegar ljóst var að af samruna KB banka yrði fóru margir lykilstarfsmenn í 

Búnaðarbankanum, sem höfðu m.a. verið í forsvari fyrir verðbréfa- og fyrirtækjasviði bankans, yfir til 

Landsbankans og átti sú starfsemi bankans eftir að eflast til muna.
27

  

 Umhverfið á íslenskum fjármálamarkaði hafði breyst umtalsvert frá aldamótum og fram á 

vordaga 2003. Það var uppstokkun í samfélaginu þar sem völd voru að færast frá ríkisvaldinu til 

einkaaðila sem ætluðu að staðsetja sig einhvers staðar í þeim breytingum og taka þátt í þeim 

vaxtargeira sem fjármálastarfsemi var að verða á alþjóðavísu. Miklar breytingar höfðu einnig orðið í 

hópi stjórnenda bankanna á liðnum árum og fyrirtækjamenningin einkenndist af æskudýrkun, 

áhættusækni og arðsemi. Fólk á aldrinum 25-40 ára, sem var komið inn stjórnendateymi bankanna, 

                                                           
22

 RNA V. , bls. 22-23 og 38-39. 
23

 Vef. „Sameining FBA og Íslandsbanka.“ Vefslóð: 

http://news.icex.is/newsservice/MMIcexNSWeb.dll/newspage?language=IS&pagetype=symbolnewslist&primar

ylanguagecode=IS&newsnumber=6940 
24

 Viðtal við Bjarna Ármannsson. 
25

 Ásgeir Jónsson, Why Iceland, bls. 52. 
26

 RNA I. , bls. 91. 
27

 Vef. „Landsbanki Íslands hf. – Breyting á yfirstjórn.“ Vefslóð: 

http://news.icex.is/newsservice/MMIcexNSWeb.dll/newspage?language=IS&pagetype=symbolnewslist&primar

ylanguagecode=IS&newsnumber=23317. Sjá einnig „Viltu vera „memm“?“ Morgunblaðið, 24. apríl 2003, bls. 2 

B. 
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horfði til annarra mælikvarða en þeir eldri og ýtti sú þróun undir frekari samkeppni og samanburðar á 

milli bankanna.
28

 Jón G. Hauksson, ritstjóri Frjálsrar verslunar, komst þannig að orði um yngra fólkið 

í atvinnulífinu: „Excel-kynslóðin“ einkennist … af matador-spili á verðbréfamarkaði þar sem lítið mál 

er að „pakka inn dílum“ fyrir meira en 40 milljarða á einum degi. Hún er hugrökk, áköf í að hagnast 

og eldklár að hrinda hugmyndum í framkvæmd. Hún hefur sem betur fer ekki sömu 

minnimáttarkenndina gagnvart útlendingum og eldri kynslóðir.“
29

 En á móti skorti hana reynslu og 

þekkingu á alþjóðlegri fjármálastarfsemi eins og átti jafnframt ágætlega við eigendur bankanna. 

 Sigurjón Þ. Árnason, annar bankastjóri Landsbankans, leit svo á að bönkunum væri ætlað það 

„sögulega hlutverk“ að leiða umbreytingaferli í íslensku atvinnulífi, sem lýsti sér í auknu 

viðskiptafrelsi og útrás fyrirtækja á erlenda markaði, og engum öðrum væri til að dreifa í þeim efnum. 

Hvorki ríkið né lífeyrissjóðir gætu komið að því verkefni með góðu móti. Þau fyrirtæki sem hefðu náð 

einna lengst í útrásinni væru þau félög sem hefðu átt í góðu samstarfi við fjármálafyrirtækin. Breyting 

á bönkunum í einkabanka, sameining viðskiptabanka og fjárfestingarbanka og hlutverk þeirra í 

umbreytingu atvinnulífsins væri í samræmi við þá þróun sem þekktist erlendis.
30

  

 Sameining Kaupþings og Búnaðarbankans gerði það að verkum að Landsbankinn varð 

skyndilega minnstur stóru bankanna þriggja. Eigendur Landsbankans ætluðu sér stærri hluti með 

kaupunum á kjölfestuhlutnum en svo að standa aðgerðarlausir.
31

 Þar á bæ vildu menn koma á 

hreyfingu á hlutina í íslensku viðskipta- og efnahagslífi, t.d. í gegnum hlutabréfamarkaðinn, og skila 

þannig aukinni arðsemi til eigenda sinna. Og bankarnir áttu sannarlega eftir að móta viðskiptalífið á 

næstu mánuðum. 

 

1.3 Fjárfestingarbankastarfsemi vex ásmegin 

Líkja mætti hagkerfinu árið 2003 við suðupott. Samningar tókust á milli Landsvirkjunar og Alcoa um 

Fjarðarál, framkvæmdir hófust við gerð Kárahnjúkavirkjunar og húsnæðismál voru einkar 

fyrirferðamikil fyrir þingkosningar um vorið. Bankarnir skiluðu metafkomu. Saman fóru hagfelldar 

aðstæður í þjóðarbúskapnum, miklar hækkanir á eignamörkuðum, aukin erlend starfsemi og hagstæð 

skilyrði til að sækja fjármagn á erlenda lánamarkaði. Þegar rýnt er í uppgjör bankanna fyrir 

rekstrarárið 2003 vekur athygli að tekjur af fjárfestingarbankastarfsemi, það eru þóknanatekjur og 

gengismunur, voru að verða sífellt mikilvægari í hlutfalli af hreinum rekstrartekjum og áttu eftir að 

vaxa á miklum hraða á næstu árum. Á eignahliðinni var mikill útlánavöxtur sem og aukning í 

markaðsverðbréfum.
32

 

 Hagnaður bankanna jókst samanlagt um meira en 40% á milli áranna 2002-2003 og arðsemi 

                                                           
28

 „Völd Kolkrabbans liðin tíð.“ Fréttablaðið, 24. ágúst 2003, bls. 18-19. 
29

 „Excel-kynslóðin.“ Frjáls verslun, 8. tbl. 2003, bls. 10. 
30

 „Sögulegt hlutverk.“ Morgunblaðið 23. október 2003, bls. 1 B. 
31

 „Allt fram Streymir.“ Fréttablaðið 31. ágúst 2003, bls. 14-15. 
32

 „Viðunandi staða en áhyggjur af útlánum, erlendum skuldum og eignaverði.“ Peningamál I, 2004, bls. 45-46.  
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eiginfjár lá á bilinu u.þ.b. 18%-30%. Hreinar rekstrartekjur jukust úr 49,4 milljörðum króna í tæpa 70 

milljarða króna. Þóknanatekjur (t.d. vegna verðbréfaviðskipta og útlána) jukust mjög mikið og námu 

námu rúmum 19 milljörðum sem var yfir 40% hækkun á milli ára. Aukin umsvif á verðbréfa- og 

gjaldeyrismörkuðum og gott árferði á mörkuðum komu glögglega fram í gengishagnaði bankanna en 

undir hann fellur spákaupmennska í hlutabréfum, skuldabréfum og gjaldmiðlum. Alls námu þessar 

tekjur um 16 milljörðum króna og hækkuðu yfir 160% á milli ára.
33

 

Mynd 1. Skipting hreinna rekstrartekna Íslandsbanka, KB Banka og Landsbankans 

rekstrarárin 2002 og 2003 

 

 

Heimild: Ársreikningar bankanna árið 2003 og 2004. Samanlagðar tölur fyrir Kaupþing og Búnaðarbanka árið 2002. 

 

 Heildareignir bankanna jukust um 40% á milli ára eða um 410 milljarða króna. Staða 

bankanna í markaðsverðbréfum, skuldabréfum og hlutabréfum, hækkaði um rúma 90 milljarða króna á 

milli ára.
34

 Bankarnir nutu góðs af því að halda svipuðu lánshæfismati og ríkið sem hjálpaði þeim til 

þess að sækja í erlent lánsfjármagn og kaupa erlendan rekstur. Mikil eftirspurn var meðal fyrirtækja 

eftir gengisbundnum lánum á lágum vöxtum á sama tíma og krónan var að styrkjast.
35

 Útlán til 

fyrirtækja jukust um 240 milljarða króna á milli ára eða um tæp 45%. Það vekur athygli að lán til 

þjónustustarfsemi jukust gríðarlega á milli áranna, um 161 milljarð króna eða um 83%.
36

 Undir 

þjónustustarfsemi falla t.a.m. útlán til fjármálafyrirtækja og eignarhaldsfélaga og má leiða að því 

líkum þarna falli til lánveitingar vegna skuldsettra yfirtaka að talsverðu leyti. Um 59% af vexti 

efnahags bankanna á milli tímabila mátti þannig rekja til aukinna fyrirtækjaútlána og fór vægi erlendra 

                                                           
33

 Samantekt höfundar á upplýsingum úr árskýrslum viðskiptabankanna þriggja 2004.   
34

 Þrátt fyrir mikinn vöxt árið 2003 átti bankakerfið að margfaldast á næstu árum. Þannig tvöfölduðust eignir á 

milli áranna 2003 og 2004 vegna mikils ytri vaxtar en þar munaði miklu um kaup Kaupþings á FIH í Danmörku. 

Frá árslokum 2003 fram á 2. ársfjórðung 2008 tífölduðust heildareignir bankanna. Sjá RNA, II. , bls. 92.  
35

 RNA, I. , bls. 95 og 202. 
36

 Ársskýrslur bankanna 2004.  
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skulda í fyrsta skipti yfir helming af heildarfjármagni innlánsstofnana.
37

 

 Á árunum 2002-2006 varð ævintýralegur tekjuvöxtur hjá stóru bönkunum. Hreinar 

rekstrartekjur hækkuðu á bilinu 40-80% á milli ára og var vöxturinn sérstaklega mikill þegar kom að 

þóknanatekjum og ekki síst öðrum rekstrartekjum (m.a. gengis- og söluhagnaði eigna). Aðrar 

rekstrartekjur námu þannig vel yfir 35% af rekstrartekjum Kaupþings á þessu árabili og voru sem 

dæmi hærri fyrir árið 2006 en sem nam öllum hreinum rekstrartekjum bankanna árið 2003 (sjá töflu 

1). Var þetta ágætis vísbending um hversu vel hafði tekist að breyta viðskiptamódeli bankanna úr 

hefðbundinni innlánastarfsemi yfir í blandaða starfsemi viðskiptabanka og fjárfestingarbanka á 

fáeinum árum. En einnig gaf þetta sterklega til kynna þess að bankarnir voru að sækja í áhættusamari 

rekstur og mun sveiflukenndari tekjur.  

 

Tafla 1. Skipting tekjuliða viðskiptabankanna þriggja frá 2002-2007 (í m.kr.) 

 

 

Heimild: Ársreikningar bankanna 2003-2007. Samanlagðar tölur fyrir Kaupþing og Búnaðarbanka árið 2002. 

 

 Í mars 2004 lýsti Seðlabankinn yfir áhyggjum sínum vegna aukinnar skuldsetningar fyrirtækja. 

Á sama tíma og samdráttur var í almennri atvinnuvegafjárfestingu hefðu skuldir að aukist vegna 

skuldsettra fyrirtækjakaupa með fulltingi fjármálafyrirtækja.
38

 Hvorki fleiri né færri en 18 félög 

                                                           
37

 „Fjármálakerfið hefur töluverðan viðnámsþrótt til að mæta þjóðhagslegu ójafnvægi.“ Peningamál III, 2004, 

bls. 47-48.  
38

 „Viðunandi staða en áhyggjur af útlánum, erlendum skuldum og eignaverði.“ Peningamál I, 2004, bls. 39-44.  
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afskráð úr Kauphöll Íslands árið 2003 eða rúmur þriðjungur skráðra félaga. Á meðal fyrirtækja sem 

hurfu af markaði voru olíufélögin þrjú og Baugur Group og eins hélt flótti útgerðarfyrirtækja af 

markaði áfram.
39

 Í Peningamálum sagði: „Athygli hafa vakið skuldsett kaup á skráðum sem óskráðum 

félögum og eru þau viðskipti ein skýringin á mikilli útlánaaukningu banka. Þessi viðskipti hafa þrýst 

upp verði nokkurra skráðra fyrirtækja, þ.m.t. fjármálafyrirtækja, og sú spurning verður áleitnari hver 

áhrifin yrðu ef hlutabréfaverð lækkar á ný.“
40

 Stjórnendur Seðlabankans báðu fjárfesta um að gæta 

varúðar því skuldsett hlutabréfakaup væru einn fylgifiskur eignabólu en árið áður hafði úrvalsvísitala 

Kauphallar Íslands hækkað um 56%. Raunin varð sú að miklar hækkanir fylgdu í kjölfarið, vísitalan 

hækkaði um 59% á árinu 2004 og um 65% árið 2005.
41

 Þar birtist eitt einkenni fjármálavæðingar 

atvinnulífsins á þessum árum. Fjármálafyrirtæki og fjárfestingarfélög stækkuðu hratt í 

„fjármálakauphöllinni“ og hækkuðu mest á meðan önnur rekstrarfélög hurfu á brott í skuldsettum 

yfirtökum eða var umbreytt í fjárfestingarfélög líkt og gerðist í tilfelli Eimskipafélagsins og 

Flugleiða.
42

  

 

1.4 Viðskiptablokkum fjölgar 

Stjórnmál og viðskipti voru að á ýmsan hátt samofin lengst af 20. öldinni. Líkt og í stjórnmálum var 

viðskiptalífinu skipt upp í tvær blokkir, Samband íslenskra samvinnufélaga annars vegar og hins vegar 

einkaframtakið. Þar að auki var hið opinbera fyrirferðarmikið í atvinnulífinu. Á síðustu tveim 

áratugum aldarinnar tók atvinnulífið miklum breytingum samhliða einkavæðingu ríkisfyrirtækja og 

uppbroti Sambandsins. Af gömlu viðskiptablokkunum stóð „kolkrabbinn“, fyrirtækjanet Eimskips og 

tengdra félaga, einn eftir á sama tíma og nýjar viðskiptasamsteypur komu fram á sjónarsviðið. Ný öfl í 

viðskiptalífinu áttu rætur að rekja til samþjöppunar, hagræðingar og ytri vaxtar sem verður meðal 

annars í sjávarútvegi, smásöluverslun og heildverslun, lyfjageiranum og fjármálastarfsemi.
43

  

 Nokkur atriði hafa verið nefnd sem orsakir þess að viðskiptalífið tók örum breytingum á 

síðustu áratugum 20. aldar. Kvótakerfið og frjálst framsal aflaheimilda árið 1990 eru meginskýring á 

því að tókst að snúa sjávarútvegi úr atvinnugrein er barðist í bökkum í arðbæra atvinnugrein. Aukið 

frelsi skapaðist í efnahags- og fjármálum með samningnum um Evrópska efnahagssvæðið. Vöxtur 

hlutabréfamarkaðarins á 10. áratugnum opnaði leiðir fyrir fyrirtæki til að sækja sér fjármagn og gaf 

lífeyrissjóðum, einstaklingum og öðrum fjárfestum möguleika á að taka þátt með virkum hætti í 

atvinnulífinu. Einkavæðing bankanna, sem hófst með sölu á 51% eignarhlut í FBA árið 1998, hafði 

mikil áhrif á þróun viðskiptalífsins hérlendis og ekki síður á útrás íslenskra fyrirtækja. Upp úr 1990 

komst á meiri stöðugleiki í peningamálum og ríkisfjármálum en þar var framlag Þjóðarsáttarinnar 

                                                           
39

 „Í tómlegri höllinni.“ Vísbending 20. febrúar 2004, bls. 1 og 4. 
40

 „Viðunandi staða en áhyggjur af útlánum, erlendum skuldum og eignaverði.“ Peningamál I, 2004, bls. 30.  
41

 „Fjármálakauphöllin á fljúgandi ferð.“ Markaðurinn 6. júní 2007, bls. 17. 
42

 Magnús Sveinn Helgason, Íslenskt viðskiptalíf – breytingar og samspil við fjármálakerfið, bls. 121. 
43

 Sama heimild, bls. 79-83.  
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mikilvægt innlegg.
44

  

 Eftir lok einkavæðingarinnar árið 2003 hefst tímabil útrásar og samþjöppunar í viðskiptalífinu 

af fullri alvöru. Þetta birtist einna skýrast á hlutabréfamarkaði þar sem samþjöppun eignarhalds hafði 

leitt til afskráninga og sameininga, t.d. hjá sjávarútvegsfyrirtækjum.
45

 

 Eftir þau miklu átök og sviptingar sem verða í atvinnulífinu árið 2003 taldi Morgunblaðið að 

sjö viðskiptaveldi væru komin fram í íslensku viðskiptalífi sem ættu mikilvægustu fyrirtæki landsins. 

Þetta voru Baugur Group, Samherji og Kaldbakur, S-hópurinn, BYKO, Íslandsbanki og Straumur, 

Samson og Landsbankinn og KB Banki.
46

 

 Baugur Group var sennilega umdeildasta viðskiptaveldi landsins á þessum árum en þræðir 

félagsins lágu í gegnum íslenska smásöluverslun, fjölmiðlun og samgöngur. Baugur var stærsti 

eigandinn í Högum, Norðurljósum, Húsasmiðjunni, fasteignafélaginu Stoðum og hélt utan um 

fimmtungshlut í Flugleiðum. En leiðir Baugs lágu einnig út fyrir landssteinana eftir aldamótin og 

fjárfesti félagið einkum í breskum verslanakeðjum. Félagið var að meirihluta í eigu Bónus-

fjölskyldunnar en KB banki fór með rúmlega fimmtungshlut í samstæðunni og hafði komið að 

afskráningu Baugs úr Kauphöllinni um sumarið 2003.
47

 

 KB Banki var í árslok 2003 með starfsemi í tíu löndum. Bankinn hafði stutt dyggilega við 

útrás Baugs, Bakkavarar, Össurar og Pharmaco (Actavis)  og sjálfur vaxið hratt með uppkaupum á 

erlendum fjármálafyrirtækjum. Sterkt viðskiptasamband var á milli bankans og stærstu eigenda hans. 

Krosseignatengsl voru á milli bankans og Meiðs, síðar Exista. KB banki átti á þessum tíma nærri 30% 

hlut í Vátryggingafélagi Íslands en aðrir stærstu hluthafar VÍS voru aðilar sem tengdust S-hópnum.
48

 

 S-hópurinn skiptist í tvo arma sem sameinuðust í gegnum eignarhald í KB Banka. Ólafur 

Ólafsson í Samskipum fór fyrir öðrum hópnum í gegnum eignarhald á Keri (Olíufélaginu), 

Samskipum og SÍF. Hinn samanstóð af VÍS, Kaupfélagi Skagfirðinga, Samvinnulífeyrissjóðnum og 

Samvinnutryggingum. Eignir lágu í VÍS og KB Banka en einnig í SÍF og Fiskiðjunni Skagfirðingi.
49

 

 Samherji var um þetta leyti í fararbroddi í útrás íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja og var 

jafnframt annað stærsta útgerðarfyrirtæki landsins með um 8% af úthlutuðum aflaheimildum. 

Útgerðarfyrirtækið og KEA höfðu nýverið eignast samtals yfir helmingshlut í fjárfestingarfélaginu 

Kaldbaki. Stærsta eign Kaldbaks var þriðjungshlutur í Tryggingamiðstöðinni og 17% hlutur í 

Samherja.
50

 

 Viðskiptaveldi Jóns Helga Guðmundssonar stóð á gömlum merg í gegnum BYKO en hafði 

vaxið hratt á skömmum tíma. Munaði þar mestu um að hann og Hannes Smárason höfðu þá nýlega 

keypt 38% hlut í Flugleiðum í gegnum Oddaflug. Morgunblaðið fagnaði aðkomu Oddaflugs að 

                                                           
44

 Óli Björn Kárason, Valdablokkir riðlast, bls. 43-46. 
45

 „Í tómlegri höllinni.“ Vísbending 20. febrúar 2004, bls. 1. 
46

 „Sjö umsvifamiklir í íslensku viðskiptalífi.“ Morgunblaðið 5. febrúar 2004, bls. 1 B. 
47

 „Umsvifamesta viðskiptaveldið.“ Morgunblaðið 5. febrúar 2004, bls. 2-4 B.  
48

 „Stór og áhrifamikill í viðskiptalífinu.“ Morgunblaðið 4. febrúar 2004, bls. 14-15 B.  
49

  „S-hópurinn skiptist í tvær blokkir.“ Morgunblaðið 4. febrúar 2004, bls. 6-7 B. 
50

  „Öflugir samherjar á norðurslóð.“ Morgunblaðið 4. febrúar 2004, bls. 12-13 B. 



14 
 

Flugleiðum og benti á að þessi stóru viðskipti þýddu að eignarhaldið í íslensku viðskiptalífi breikkaði 

aftur eftir mikla samþjöppun.
51

 Ennfremur hafði Jón Helgi nýverið gengið frá kaupum á öllum 

hlutabréfum í Kaupási, annarri stærstu verslanakeðju landsins, af Landsbankanum og átti drjúgan hlut 

í KB Banka.
52

 

 Íslandsbanki og Sjóvá-Almennar mynduðu sameiginlega viðskiptablokk og áttu yfir 30% hlut 

í fjárfestingarfélaginu Straumi. Íslandsbanki yfirtók Sjóvá eftir að átökum bankans og Landsbankans 

um yfirráðin yfir Straumi lauk um haustið. Sameiginlega áttu félögin þrjú yfir 40% hlut í SH. 

Straumur var víða í stöðutöku á skráðum hlutabréfamarkaði og eins í óskráðum hlutabréfum. Félagið 

var nokkuð stór hluthafi í stærstu upplýsingatæknifyrirtækjum landsins, eins og Opnum kerfum, 

Kögun og CCP.
53

 

 Samson hafði komið eins og stormsveipur inn í íslenskt viðskiptalíf með kaupum á 

kjölfestuhlut í Landsbankanum og var vafalaust langöflugasta viðskiptasamsteypan í íslensku 

viðskiptalífi um þetta leyti. Landsbankinn og tengdir aðilar voru í óðaönn að umbreyta 

Eimskipafélaginu. Bankinn átti einnig mikilla hagsmuna að gæta með beinum og óbeinum hætti í SH, 

Marel og Og fjarskiptum. Eigendur Samson höfðu skipt með sér verkum. Björgólfur eldri helgaði sig 

Landsbankanum en Björgólfur Thor einbeitti sér meðal annars að vexti Pharmaco (Actavis), sem var 

verðmætasta fyrirtæki Kauphallar Íslands. Magnús Þorsteinsson hafði að mestu leyti einbeitt sér að 

fjárfestingum í flugtengdum rekstri, eins og Íslandsflugi og Air Atlanta.
54

 

 

1.5 Samþjöppun eignarhalds  

Á skömmum tíma höfðu orðið mikil umskipti í íslensku viðskiptalífi, nýjar fyrirtækjablokkir voru 

komnar fram á sviðið á kostnað eldri fyrirtækjasamsteypa og ríkisvaldið hafði dregið sig út af 

bankamarkaði. Eignatengsl banka og stærstu viðskiptavelda landsins voru samofin og lágu um alla 

fleti atvinnulífsins í í ársbyrjun 2004. Krosseignatengsl og sameiginleg eignatengsl voru áberandi, þar 

sem fjármálafyrirtæki átti t.d. hlut í fjárfestingafélagi sem átti svo hlut í fjármálafyrirtækinu, eða þar 

sem fjármálafyrirtækið og eigandi bankans fjárfestu saman, t.d. í tryggingafélagi. 

 Af 20 veltumestu fyrirtækjum landsins lutu 16 þeirra yfirráðum áðurnefndra viðskiptablokka 

og fjöldi annarra mikilvægra fyrirtækja voru á sömu höndum. Ólafur Ólafsson, Landsbankinn og 

Samson höfðu yfirráð yfir stóru skipafélögunum tveimur. Sjóvá-Almennar var komið í samstæðu 

Íslandsbanka, KB Banki og S-hópurinn réðu lögum og lofum í VÍS og TM var að stórum hluta í eigu 

                                                           
51

 „Það er mikil ábyrgð fólgin í því að taka að sér eignarhald á svo stórum hlut í Flugleiðum. Þeir Jón Helgi 

Guðmundsson og Hannes Smárason og fjölskyldur þeirra hafa sýnt að þeir eru til þess fallnir að standa undir 

slíkri ábyrgð.“ „Eignarhaldið á Flugleiðum.“ Morgunblaðið 28. janúar 2004, bls. 26. 
52

 „Byggir veldi upp á eigin spýtur.“ Morgunblaðið 4. febrúar 2004, bls. 5 B. 
53

 „Ekki ein heild en sterk tengsl.“ Morgunblaðið 4. febrúar 2004, bls. 10-11 B. 
54

 „Í miðju mikilla breytinga í viðskiptalífinu.“ Morgunblaðið 4. febrúar 2004, bls. 8-9 B. 
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Kaldbaks. Eigendur Samskipa höfðu eignast Olíufélagið (ESSO) árið 2003 og KB Banki átti öll 

hlutabréf í Steinhólum, eignarhaldsfélagi Skeljungs. 

Tafla 2. 120 stærstu fyrirtæki landsins árið 2003 (í m.kr.) 

 

 

Heimild: „300 stærstu.“ Frjáls verslun 8. tbl. 2004.  

 

 Hvernig var ástatt fyrir sölusamtökunum í sjávarútvegi, veltumestu félögum landsins? 

Landsbankinn, Burðarás, Íslandsbanki, Straumur og Sjóvá áttu samanlagt 95% hlutafjár í SH og Ker, 

aðrir innan S-Hópsins og KB Banki fóru með yfir 70% hlut í SÍF.
55

 Hagar og Kaupás, tvær stærstu 

dagvöruverslanakeðjur landsins, voru í eigu Baugs og BYKO-veldisins sem áttu hvort um sig tvær 

stærstu byggingavöruverslanakeðjurnar, fjölmargar sérvöruverslanir og meirihlutann í Flugleiðum. 

Stofnendur Samherja og Kaldbakur fóru með helmingshlut í Samherja, stærsta útgerðarfyrirtæki 

landsins. Baugur og tengdir aðilar, Landsbankinn og Kaldbakur fóru með 70% hlut í Norðurljósum, 

stærsta fjölmiðlafyrirtæki landsins. Framleiðslufyrirtækin Bakkavör Group  og Actavis, sem höfðu 

mikla erlenda starfsemi, voru í eigu fjárfesta sem voru kjölfestuhluthafar í bankakerfinu. 

 Bankarnir litu á sig sem umbreytingafjárfesta hvar þátttaka í atvinnulífinu var hugsuð til 

skemmri tíma í því augnamiði að koma hreyfingu á fjármagn og auka arðsemi fjárfestinga. Stundum 

var efnahagsreikningi bankans beitt til þess að fara inn í skráð og óskráð fyrirtæki og krafist breytinga 

eins og áhrifafjárfestar gera. Hagur þeirra af því að koma að kaupum og sölum fyrirtækja gat verið 

margvíslegur og aðkoma þeirra var með misjöfnum hætti.
56

 Aukin fyrirtækjaverkefni sköpuðu ýmiss 

konar tekjur, jafnt vaxta- og þóknanatekjur, og ný verkefni. Möguleiki á auknum viðskiptum var 

                                                           
55

 „S-hópurinn skiptist í tvær blokkir.“ Morgunblaðið 4. febrúar 2004, 7 B. 
56

 Viðtal við Bjarna Ármannsson. 
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ástæða þess að Landsbankinn nýtti sér forkaupsrétt að helmingshlut í verslanakeðjunni Kaupási og 

framseldi í kjölfarið til BYKO-veldisins.
57

 Þar birtist ein mynd fjármálavæðingar atvinnulífsins. 

Bankarnir sátu oft beggja vegna borðsins sem stærstu lánardrottnar í atvinnulífinu en jafnframt beinir 

og óbeinir eigendur fyrirtækja.  

                                                           
57

 „Ýmis tækifæri í Kaupási.“ Morgunblaðið 30. október 2003, 4 B. 
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2. Uppstokkun Eimskipafélagsins 

2. 1. Rjúfa stöðnun og flókin eignatengsl 

Fjárfestingarfélagið Straumur gegndi lykilhlutverki í þeim umskiptum sem urðu í viðskiptalífinu eftir 

einkavæðingu bankanna. Straumur var upphaflega hlutabréfasjóður innan Íslandsbanka sem hafði 

verið breytt í fjárfestingarfélag og skráð á markaði. Félagið óx hratt með yfirtökum á 

fjárfestingarfélögum, þar á meðal áhættufjárfestingarsjóðum sem höfðu farið illa út úr netbólunni í 

kringum aldamótin.
58

 Í mars 2003 seldi Íslandsbanki fimmtungshlut í Straumi til Landsbankans en hélt 

sjálfur á 23% hlut eftir söluna. Markmið viðskiptanna var að efla Straum sem óháð fjárfestingarfélag 

og auka samvinnu bankanna þegar kom að umbreytingarverkefnum í íslensku viðskiptalífi.
59

 

 Gamanið átti eftir að kárna milli helstu eigenda Straums. Þegar Straumur vann að yfirtöku á 

Framtaki fjárfestingarbanka um sumarið 2003 framseldu nokkrir af stærstu fyrrverandi hluthöfum 

Framtaks fimmtungshlut, sem þeir fengu í skiptum í Straumi, til Landsbankans annars vegar og 

Samson Global Holdings hins vegar.
60

 Þar með réðu Landsbankinn og stærstu eigendur hans 

skyndilega um yfir þriðjungshlut í Straumi. Kaupin komu stjórnendum Íslandsbanka í opna skjöldu 

sem töldu að forsvarsmenn Landsbankans hefðu með þessum kaupum brotið samkomulag um 

jafnvægi í eignarhaldi Straums og samvinnu um að efla félagið sem óháð fjárfestingarfélag.
61

  

 Ein helsta eign Straums vakti áhuga forsvarsmanna Landsbankans. Þegar hlutabréfaverð í 

Eimskipafélaginu stóð í lægstu gildum í mörg ár hófu Straumsmenn að „sópa upp“ bréfum í félaginu 

og áttu um 15,8% hlut seint í ágústmánuði sama ár. Straumur tefldi djarft með þessum kaupum því 

eigið fé félagsins var 10 milljarðar króna um mitt ár en eignarhluturinn í Eimskip einn og sér 

helmingur af eigin fé.
62

 Stjórnendur Straums töldu að mikið skorti upp á að Eimskip væri rekið með 

nægjanlegri arðsemi og undir þau sjónarmið gátu margir í viðskiptalífinu tekið.
63 

 

 

 

                                                           
58

 Magnús Sveinn Helgason, Íslenskt viðskiptalíf – breytingar og samspil við fjármálakerfið, bls. 112-113. 
59

 Vef. „Tilkynning frá Landsbanka og Íslandsbanka vegna Fjárfestingarfél. Straums.“ Vefslóð: 

http://news.icex.is/newsservice/MMIcexNSWeb.dll/newspage?language=IS&pagetype=symbolnewslist&primar

ylanguagecode=IS&newsnumber=21977 
60

 Meðal þeirra sem seldu var Jón Helgi sem hafði setið í stjórn Hafskips frá 1983-1986 þegar Björgólfur 

Guðmundsson var forstjóri félagsins.  
61

 „Allt fram Streymir.“ Fréttablaðið 31. ágúst 2003, bls. 14. 
62

 Vef. „Árshlutauppgjör Fjárfestingarfélagsins Straums hf.“ Vefslóð: 

http://news.icex.is/newsservice/MMIcexNSWeb.dll/newspage?language=IS&pagetype=symbolnewslist&primar

ylanguagecode=IS&newsnumber=24946 
63

 „Völd Kolkrabbans liðin tíð.“ Fréttablaðið 24. ágúst 2003, bls.19. Ritstjóra Vísbendingar, tímarits í eigu 

stjórnarformanns Eimskipafélagsins, fannst að fjölmiðlaumræða þar sem hin ýmsu sjávarkvikindi voru notuð 

sem myndlíkingar um valdablokkir vera ódýr útskýring á íslensku viðskiptalífi. Sjá „Í íslensku fiskabúri.“ 

Vísbending 26. september 2003, bls.1. 
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Mynd 2. Gengisþróun í Eimskipafélaginu frá jan. 1998 til samruna Straums- Burðaráss 

 

 

Heimild: Gögn fengin frá Bloomberg.  

 

 Landsbankinn var á sama tíma skráður fyrir um 10% hlut í Eimskipafélaginu og þessu til 

viðbótar hafði Samson eignast 7% hlut í í byrjun september. Landsbankinn hafði m.a. eignast ríflegan 

hlut í Eimskip að frumkvæði Benedikts Jóhannessonar, stjórnarformanns Eimskipafélagsins.
64

 Segja 

má að afskipti keppinauta Landsbankans hafi opnað leið fyrir bankann inn í „höfuðvígi kolkrabbans“ 

og er ágætt dæmi um hvernig öflug fjármálafyrirtæki og eigendur þeirra gátu beitt krafti sínum í eigin 

þágu þegar kom að „umbreytingum“ í atvinnulífinu. Kaupþing hafði um nokkurt skeið keypt upp 

mikið magn af hlutabréfum í Skeljungi í óþökk stærstu eigenda Skeljungs, Burðaráss og Sjóvár-

Almennra, sem svöruðu í sömu mynt, og stofnuðu meðal annars fjárfestingafélagið Haukþing til 

höfuðs Kaupþingi.
65

 Um mitt sumar 2003 náðist sátt milli þessara stærstu eigenda Skeljungs um að 

afskrá félagið af markaði og setja rekstur þess í sérstakt eignarhaldsfélag sem fékk nafnið Steinhólar. 

Samtímis keypti Burðarás, fjárfestingararmur Eimskips, alla hlutabréfaeign Skeljungs í Eimskip.
66

  

Ákvörðun Eimskips að selja hlutinn Landsbankanum, sem hafði verið viðskiptabanki fyrirtækisins frá 

stofnun, átti eftir að reynast Benedikt og öðrum stjórnendum Eimskips dýrkeyptari en nokkurn hafði 

órað fyrir.
67

  

                                                           
64

 „Allt fram Streymir.“ Fréttablaðið 31. ágúst 2003, bls. 14. 
65

 Kaupþing átti um 7% hlut í Skeljungi í byrjun árs 2002 en var komið með 37% eignarhlut um mitt ár 2003.  
66

 Vef. „Steinhólar ehf. eignast yfir 90% í Skeljungi hf.“ Vefslóð: 

http://news.icex.is/newsservice/MMIcexNSWeb.dll/newspage?language=IS&pagetype=symbolnewslist&primar

ylanguagecode=IS&newsnumber=25105 
67

 Guðmundur Magnússon: Eimskipafélag Íslands í 100 ár, bls. 341. 
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2.2. Fyrirtækjasamsteypa Íslands   

Eimskip hafði verið „óskabarn þjóðarinnar“ frá stofnun árið 1914 og var réttilega eitt af mikilvægustu 

fyrirtækjum landsins. Í raun og veru var félagið mesta fyrirtækjasamsteypa (e. conglomerate) í 

íslensku viðskiptalífi frá því að Sambandið var og hét.
68

 Það var í aðra röndina rótgróið skipa- og 

flutningafyrirtæki en einnig umsvifamikill fjárfestir í mörgum af stærstu fyrirtækjum landsins. 

Burðarás, sem var stofnaður árið 1989, átti m.a. 31% hlut í Flugleiðum, fjórðungshlut í móðurfélagi 

Skeljungs, 32% hlut í Marel, um fimmtungshlut í SH, um 16% hlut í SÍF, var stærsti hluthafinn í 

Sjóvá-Almennum og stór hluthafi í Íslandsbanka.
69

 Stofnun Burðaráss má rekja til þeirrar breytingar 

sem varð á stefnu og starfsemi Eimskipafélagsins í forstjóratíð Harðar Sigurgestssonar á níunda og 

tíunda áratugnum. Félagið fór að horfa til vaxtar í öðrum rekstri en flutningastarfsemi og var einkum 

litið til fjárfestinga í nýsköpunarfyrirtækjum sem m.a. tengdust sjávarútvegi (Marel) og rótgrónari 

félögum (fjármálastarfsemi).
70

  

 Árið 2000 markaði Burðarás sér þá stefnu að verða leiðandi í sjávarútvegi með því að fjárfesta 

í sjávarútvegsfyrirtækjum og stuðla að samruna og uppstokkun innan greinarinnar. Sú ákvörðun átti 

síðar eftir að leiða til þriðju stoðarinnar sem heyrði undir starfsemi Eimskipafélagsins en það var Brim, 

stærsta útgerðarfyrirtæki landsins. Innan vébanda þess störfuðu sjávarútvegsfyrirtækin 

Skagstrendingur, Haraldur Böðvarsson og Útgerðarfélag Akureyringa (ÚA) sem Brim hafði nýlega 

tekið að öllu leyti yfir. Skipulag og rekstur Eimskipafélagsins undir þremur sjálfstæðum 

rekstrareiningum átti þannig að verða markvissari og leiða til aukinnar áhættudreifingar í rekstri.
71

 

Umræddar yfirtökur í sjávarútvegi á árinu 2002 höfðu leitt til mikils vaxtar félagsins og jafnframt 

aukinnar skuldsetningar. Eignir félagsins jukust um 90% á milli áranna 2001 og 2002, að mestu vegna 

aflaheimilda sem fylgdu í kaupunum, en á sama tíma jukust hreinar vaxtaberandi skuldir um rúma 10 

milljarða króna. Í ársbyrjun 2003 hefði það tekið félagið 11 ár að greiða niður vaxtaberandi skuldir 

miðað við rekstrarhagnað fyrir afskriftir (EBITDA) nýliðins rekstrarárs. Til þess að standa undir þeirri 

skuldabyrði varð að auka arðsemi félagsins. Þótt arðsemi eiginfjár hafi verið ágæt árið 2002, eða 16%, 

var afkoma samstæðunnar borin uppi af óreglulegum liðum, gengishagnaði af lána í erlendri mynt og 

óinnleystum gengishagnaði af hlutabréfaeign.
72

 Á fyrri hluta ársins 2003 nam hagnaður samstæðunnar 

aðeins 134 milljónum króna og var arðsemi eiginfjár lítil sem engin. Flutningsstarfsemin olli 

                                                           
68

 Sjá Magnús Sveinn Helgason, Íslenskt viðskiptalíf – breytingar og samspil við fjármálakerfið, bls. 134-135. 
69

 „Straumur hækkar um 6%.“ Morgunblaðið 29. ágúst 2003, bls. 11. 
70

 Guðmundur Magnússon: Eimskipafélag Íslands í 100 ár, bls. 332-335. 
71

 Vef. „Kynning á breytingum í rekstri og fjárfestingum Eimskips.“ Vefslóð: 

http://news.icex.is/newsservice/MMIcexNSWeb.dll/newspage?language=IS&pagetype=symbolnewslist&primar

ylanguagecode=IS&newsnumber=15191 
72

 Vef. „Ársuppgjör Hf. Eimskipafélags Íslands.“ Vefslóð: 

http://news.icex.is/newsservice/MMIcexNSWeb.dll/newspage?language=IS&pagetype=symbolnewslist&primar

ylanguagecode=IS&newsnumber=21585 
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vonbrigðum og styrking krónunnar hjó í framlegð útgerðarhlutans.
73

 Stjórnendur Eimskips bentu á sér 

til varnar að rekstrarárið 2003 yrði fyrsta heila rekstrarár í sjávarútvegshluta félagsins og myndi „ ... 

því einkennast af samhæfingu og hagræðingu á ýmsum sviðum starfseminnar.“
74

 Óvíst var hvort ný öfl 

í viðskiptalífinu myndu sýna þeim þolinmæði í þeim efnum. 

 

2.3 Verja völd og áhrif 

En stjórnendur og stærstu eigendur Eimskips voru einnig gagnrýndir fyrir aðrar fjárfestingar sem 

miðuðu fremur að því að verja eigin völd og áhrif en að bæta rekstur fyrirtækisins eins og dýrkeypt 

tilraun Haukþings til að verja Skeljung og eignasafn hans fyrir óvinveittum aðilum sýndi. Annað dæmi 

um slíkt voru kaup Sjóvár-Almennra og félagsins sjálfs á hlutum í Eimskipafélaginu af Kaupþingi í 

byrjun árs 2000. Stjórnendum Eimskips og Sjóvár-Almennra fannst Kaupþing vera orðinn 

„óþægilegur eigandi“ og keyptu bréfin af bankanum á háu verði.
 75

 Tæpu ári síðar hafði Eimskip selt 

um tvo þriðju hluta þessara bréfa en þá hafði virði þeirra fallið um tæpan helming. „Kaup Eimskips á 

hlutabréfum í Eimskip í janúar 2000 á genginu 13,5, sem aðeins voru hugsuð sem 

skammtímafjárfesting, voru fyrst og fremst gerð til að „vernda völd og áhrif“. Þar var ekki verið að 

hugsa um hag hluthafanna,“ skrifaði Egill Ólafsson, blaðamaður Morgunblaðsins og lítill hluthafi í 

Eimskip.
76

   

 Björgólfur Guðmundsson, formaður bankaráðs Landsbankans, hafnaði því í yfirlýsingu að það 

væri stefna Landsbankans að yfirtaka Straum. Markmiðið með kaupunum væri að auka arðsemi af 

fjárfestingum og tryggja hagkvæmni í rekstri en allt of lengi hefðu kaupin á eyrinni þjónað þeim 

tilgangi að verja völd og áhrif sem kæmi niður á hagkvæmni atvinnulífsins og samfélagsins.
77

 „Það 

sem fyrir okkur vakir með kaupum á hlutabréfum í Straumi er að hleypa lífi aftur í 

verðbréfamarkaðinn hér á landi, rjúfa stöðnun sem verið hefur og láta fjárfestingar á markaði ráðast af 

von um hagkvæman rekstur og hámarksávöxtun,“ sagði Björgólfur.
78

 Yfirlýsingin vakti að vonum 

mikla athygli, enda mátti lesa í orðum Björgólfs að miklar breytingar væru framundan á íslenskum 

fjármálamarkaði. „Hin viðskiptapólitíska staða Björgólfs Guðmundssonar sýnist vera orðin sterkari en 

nokkurra annarra einstaklinga, sem láta að sér kveða í íslenzku viðskiptalífi um þessar mundir,“ ritaði 

leiðarahöfundur Morgunblaðsins.
79
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 Þegar ljóst var að Landsbankinn og tengdir aðilar voru komnir með ráðandi stöðu bæði innan 

Eimskipafélagsins og Straums brást Íslandsbanki við með því að auka hlut sinn í Straumi. 

Varnarleikur Íslandsbanka leiddi til þess að bankarnir tveir réðu hvor um sig yfir 35% hlut og því var 

kominn upp pattstaða. Þótt Landsbankinn og tengdir aðilar væru með öllu stærri hlut innan Straums 

hafði Íslandsbanki meirihluta innan stjórnar og hefði til dæmis getað selt eignarhlut í Eimskipafélaginu 

og slegið vopnin úr höndum Landsbankans.
80

 

 Viðbrögð Íslandsbanka báru einnig keim af því að stjórnendur voru að verja sjálfa sig, ekkert 

síður en það sem stjórnendur Eimskips höfðu verið gagnrýndir fyrir. Í þessu samhengi mátti benda á 

að Burðarás átti 5% hlut í Íslandsbanka. Straumur sjálfur átti 6% hlut í Íslandsbanka og Landsbankinn 

hélt utan um 2% hlut í Íslandsbanka. Landsbankinn gat því náð áhrifum innan Íslandsbanka sem beinn 

og óbeinn hluthafi, enda var eignarhaldið tiltölulega dreift í samanburði við hina bankana tvo.
81

 

Ógnarjafnvægið í Straumi var óviðunandi staða til lengdar fyrir bankana tvo og kallaði á meiri háttar 

aðgerðir af þeirra hálfu. Bankarnir voru af fullum krafti að „fjármálavæða viðskiptalífið“ og skera á 

gömul eignatengsl. 

 

2.4 „Nótt hinna löngu bréfahnífa“ 

Fyrir opnun viðskipta í Kauphöll Íslands þann 18. september 2003 var lokað fyrir viðskipti með 

hlutabréf fjölmargra félaga, þ.á.m. Íslandsbanka, Sjóvár-Almennra, Landsbankans, Eimskips, 

Flugleiða og Straums. Þetta voru stórtíðindi, enda nam markaðsverðmæti þessara félaga um 41% af 

heildarverðmæti fyrirtækja í úrvalsvísitölu Kauphallar.
82

 Stjórnendur Landsbankana og Íslandsbanka 

og stórir eigendur þeirra sátu í höfuðstöðvum Landsbankans í Austurstræti langt fram á nótt við að 

stokka upp í eignarhaldi stærstu og mikilvægustu fyrirtækja landsins í einum flóknustu 

verðbréfaviðskiptum Íslandssögunnar. Þar hentu menn á milli sín eignarhlutum í fyrirtækjum fyrir 

rúma 25 milljarða króna. Frumkvæðið að því að höggva á hnútinn virðist annaðhvort hafa komið frá 

stjórnendum Straums, sem báru hugmyndina undir forsvarsmenn Íslandsbanka og Sjóvár, eða frá 

stjórnendum Íslandsbanka og Sjóvár sem nálguðust Landsbankamenn.
83

  

 Viðskiptin skiptust eiginlega í tvo parta þótt þeir hafi hangið á sömu spýtunni. Annars vegar 

tók Íslandsbanki Sjóvá til sín og hins vegar skiptu bankarnir með sér hlutabréfum og eignum 

Eimskipafélagsins og Straums. Burðarás og Landsbankinn eignuðust stóran hlut í Eimskipafélaginu en 

Íslandsbanki fékk hluti í Straumi, sem hann seldi jafnharðan til stærstu lífeyrissjóða landsins. Straumur 
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eignaðist þriðjungshlut í Flugleiðum og bréf í sjálfum sér.  

 

Tafla 3. Uppskiptin miklu 19. september 2003 

 

Heimild: „Tilkynning um samkomulag um verðbréfaviðskipti“.  

 Hér höfðu orðið mikil tímamót í íslensku viðskiptalífi. Í fyrsta lagi höfðu Björgólfsfeðgar 

gengið langt í þeirri viðleitni sinni að „rjúfa stöðnun og flókin eignatengsl“ í atvinnulífinu. Flétta 

þeirra að ná undirtökunum í Eimskip með því að brjóta upp jafnvægið í Straumi hafði gengið 

fullkomlega eftir. Eignir Eimskips sem tengdust ekki kjarnastarfsemi höfðu verið seldar að miklu leyti 

og eignarhald þess var orðið skýrara. Hér var skorið á tengsl Eimskips og Flugleiða sem hafði varað í 

nærri sex áratugi.
84

 Og í stað þess að völd og áhrif innan Eimskips dreifðust á marga hluthafa hafði 

„kjölfesta“ myndast í eigendahópnum eftir að Landsbankinn, Samson og Tryggingamiðstöðin (TM) 

höfðu tryggt sér yfirráðin. Þeir höfðu nú töglin og hagldirnar í einu mikilvægasta fyrirtæki landsins. 

Hið ótrúlega hafði nú gerst að Björgólfur Guðmundsson, sem hafði verið framkvæmdastjóri 

skipafélagsins Hafskips á níunda áratugnum, var í raun og veru hinn eiginlegi stjórnandi Eimskips, 

sem hafði eitt sinn verið „ ... það versta af öllu vondu.“
85

 Það var því „ ... gráglettni hins skáldlega 

réttlætis.“
86

 

 Í öðru lagi höfðu Íslandsbankamenn unnið varnarsigur með því að losna undan beinum og 

óbeinum áhrifum Landsbankans í gegnum Straum. Yfirtaka bankans á Sjóvá fyrir rúma 19 milljarða 

króna voru ennfremur liður í því að færa út kvíarnar með því að bæta nýrri stoð fjármálaþjónustu við 

reksturinn.
87

 Jafnframt eignuðust stjórnendur Íslandsbanka trausta bandamenn í eigendahópnum sem 
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 Oft hafði komið til tals að Eimskipafélagið tæki Flugleiðir yfir en sú hugmynd strandaði á andstöðu stjórnenda 

flugfélagsins. Viðtal við Þorkel Sigurlaugsson. 
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 Helgi Magnússon, Hafskip: Gjörningar og gæsluvarðhald, bls. 251. 
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 „Völd Kolkrabbans liðin tíð.“ Fréttablaðið 24. ágúst 2003, bls. 19. 
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Sjóvár hafi gengið vel gekk síður að fá viðskiptavini fyrirtækjanna til að vera í viðskiptum á báðum stöðum. 
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voru afkomendur Sveins Benediktssonar er héldu utan um stjórnartaumana í Sjóvá. Stjórnendur 

Íslandsbanka vonuðust til að ró og festa hefði nú loksins skapast yfir eignarhaldi bankans eftir stöðuga 

valdabaráttu innan hans um langt skeið.
88

  

 Í þriðja lagi voru uppskipti bankanna staðfesting á breyttu valdamynstri í íslensku 

viðskiptalífi. Fjölskyldurnar sem réðu Eimskipafélaginu og öðrum kolkrabbafyrirtækjum höfðu misst 

stöðu sína en í staðinn voru komnar fram nýjar og sterkar valdablokkir. Hluthafar innan 

kolkrabbafyrirtækja fóru alls ekkert illa út úr þessum viðskiptum þótt valdakerfi þeirra hafi liðast í 

sundur.
89

 Bræðurnir Einar og Benedikt Sveinssynir, sem réðu ríkjum í Sjóvá, færðu sig þannig til 

Íslandsbanka og Einar varð brátt stjórnarformaður bankans. 

 Hafliði Helgason, blaðamaður á Fréttablaðinu, lýsti þessu valdatafli þannig að jólin hefðu 

komið snemma hjá hlutaðeigandi: 

  

 Þegar uppi er staðið er hvor aðili um sig sannfærður um að hafa unnið þetta kapphlaup. 

 Íslandsbankamenn segjast hafa stöðvað Björgólf á þeim vígstöðum sem skiptu máli. 

 Landsbankamenn segjast hafa tekið það út úr Kolkrabbanum sem þeir ásældust. Íslandsbanki 

 hafi verið þiggjandi í málinu. Frá sjónarhóli hluthafa sem seldu frá sér Kolkrabbafyrirtækin 

 hafa menn innleyst ágætan hagnað á þessum hræringum öllum. Sé litið á þetta frá hreinu 

 peninga- og viðskiptasjónarmiði eru allir ánægðir með jólapakkann sinn ... 
90

 

Margt bendir til þess að þær miklu breytingar sem urðu á eignarhaldi stærstu fyrirtækja landsins á 

„nótt hinna löngu bréfahnífa“ hafi jafnframt verið mikilvægur þáttur í fjármálavæðingu samfélagsins 

þar sem bankar og útrásarvíkingar, sem flestir voru eigendur bankanna, léku lykilhlutverk. Aðkoma 

bankana að viðskiptalífinu var orðin sýnilegri og óttuðust margir að þeir myndu verða eigendur 

þessara fyrirtækja til frambúðar.
91

 Það voru ekki einungis bankar, sem stunduðu alhliða 

bankastarfsemi, sem lögðu undir sig atvinnulífið á næstunni heldur rann einnig upp tími hinna stóru 

fjárfestingarfélaga. Burðarás stórefldist og rann síðar inn í Landsbankann og Straum. FL Group var 

fjárfestingarfélag sem var stofnað í kringum rekstur Flugleiða og varð síðar að umsvifamiklum 

fjárfesti innan- og utanlands í fjármálafyrirtækjum, flugfélögum og drykkjarvöruframleiðendum.
92

 

Milestone, sem hafði sprottið upp úr lyfjageiranum, varð einnig umsvifamikið á fjármálamarkaði 

gegnum Sjóvá og Íslandsbanka. 

                                                                                                                                                                                     
Íslandsbanki seldi allan hlut sinn í Sjóvá á árunum 2005-06 til Milestone með góðum söluhagnaði. Viðtal við 

Bjarna Ármannsson.  
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2.5 Eimskip bútað í sundur 

Forsvarsmenn Landsbankans sáu ýmis tækifæri til þess að einfalda rekstur Eimskips enn þá frekar með 

það að leiðarljósi að auka arðsemi og selja óhagkvæmar einingar. Þeir gripu strax til aðgerða. Á 

hluthafafundi þann 9. október árið 2003 var skipt um alla stjórn Eimskips á einu bretti og tók Magnús 

Gunnarsson við stjórnarformennsku. Það var augljóst að sumir hluthafar Eimskipafélagsins fögnuðu 

lítt þessari fjandsamlegu yfirtöku og vöruðu við afleiðingum þess að leysa upp eignir félagsins. 

Fráfarandi stjórnarformaður, Benedikt Jóhannesson, varaði nýja eigendur við að búta Eimskip í sundur 

með því að láta stjórnast af skammtímahagsmunum. „Þeim sem leystu upp Hf. Eimskipafélag Íslands, 

elsta, virtasta og farsælasta almenningshlutafélag landsins yrði ekki búinn heiðurs sess í sögu 

viðskiptalífs hér á landi,“ sagði hann í lokaræðu sinni og þakkaði Landsbankamönnum fyrir það að 

upplýsa að ekki stæði til að rífa Eimskip í sundur.
93

 Benedikt varaði einnig við að þessar 

eignatilfærslur bankanna tveggja að „næturþeli“ gætu gjörspillt íslenskum hlutabréfamarkaði til 

framtíðar því það væri ekki traustvekjandi fyrir almenning að fjárfesta í fyrirtækjum sem bankar gætu 

þurrkað „ ... út með einu pennastriki“.
94

  

 Yfirlýsing Landsbankamanna var í besta falli kurteisishjal. Samsteypa Eimskips tók fljótt 

breytingum og var skipt upp í tvær einingar í því augnamiði að gera samstæðuna að skýrari 

fjárfestingarkosti: Flutningastarfsemi undir merkjum Eimskips og fjárfestingarstarfsemi undir 

merkjum Burðaráss en undir þann hluta féll hlutabréfaeign og sjávarútvegshluti Brims.
95

 Ingimundur 

Sigurpálsson, forstjóri félagsins, lét af störfum, ósáttur við framgang nýrra eigenda. 

 Ekki leið á löngu að hafist var handa við að selja eignir félagsins í samræmi við nýja 

kjarnastarfsemi. Skömmu fyrir áramótin 2003-2004 hafði stjórn Eimskips falið Landsbankanum að 

kanna möguleika á því að selja Brim í heilu lagi eða hlutum. Mikill áhugi reyndist vera fyrir 

einstökum eignum Brims og lauk söluferlinu á fyrstu vikum nýs árs. Upplausn á Brim skilaði 

Burðarási um fjögurra milljarða króna söluhagnaði og máttu hluthafar Eimskips líklega vel við una, 

enda hafði Brim verið rekið með 600 milljóna króna tapi árið 2003.
96

 Þessi viðskipti voru þó langt frá 

því að vera óumdeild. Ein afleiðingin var sú að kvótinn, sameign þjóðarinnar, var að falla úr eigu 

almenningshlutafélags sem hafði 20 þúsund hluthafa innan sinna vébanda. Með stofnun Brims hafði 
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að einhverju leyti þeirri þróun verið snúið við í íslenskum sjávarútvegi að kvótinn færðist á æ færri 

hendur.
97

 

Tafla 4. Sala eigna Eimskipafélagsins 2003-2005 

 

  

Heimild: „Ársreikningur Burðaráss 2004 og tilkynningar til Kauphallar Íslands árin 2003-2005. 

 

Á aðalfundi Eimskips í mars 2004 var tekið endanlegt skref í þá átt að skilja á milli fjárfestinga og 

rekstrarstarfsemi þegar Burðarási var breytt í móðurfélag samstæðunnar en Eimskip varð sjálfstætt 

dótturfélag.
98

 Á fundinum líkti Björgólfur Thor Björgólfsson, nýr stjórnarformaður Burðaráss, þeim 

áherslubreytingum sem höfðu orðið á eðli og starfsemi félagsins við stórhug stofnendanna árið 1914.  

 

 Með því að breyta nafni móðurfélagsins í Burðarás, gera það að fjárfestingafélagi og beina 

 sjónum þess til útlanda, er verið að stíga enn eitt skref til alþjóðavæðingar íslensks 

 atvinnulífs, - líkt og stofnendur Eimskips stigu einna fyrstir fyrir 90 árum. Nauðsynlegt er nú 

 fyrir Ísland að eiga sterkan og öflugan fulltrúa á sviði fjárfestinga í heiminum, líkt og það var 

 nauðsynlegt fyrir land og þjóð að eiga öflugt flutningafélag fyrr á árum. Burðarás verður þessi 

 fulltrúi Íslands og mun félagið nýta sér það fé og þekkingu, sem myndast hefur innan 

 félagsins, við uppbyggingu nútímalegra og arðvænlegra fyrirtækja. Með þessum aðgerðum 

 erum við að mínum dómi að færa félag okkar nær þeirri hugsjón sem lá að baki stofnun þess 

 fyrir 90 árum. Ég er sannfærður um að ef hinir stórhuga einstaklingar sem stofnuðu félagið 

 væru á lífi í dag myndu þeir kjósa slíkt hið sama.
 99
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Þar vísaði Björgólfur líklega til Thors Jensen, langafa síns, sem var einn af stærstu hluthöfum 

Eimskipafélagsins við stofnun þess. Thor var formaður bráðabirgðastjórnar félagsins á árunum 1913-

14 en gramdist mjög að ná ekki kjöri í stjórn á stofnfundi félagsins.
100

  

 

2.6 Himinn og haf renna saman 

Eimskip fagnaði 90 ára afmæli árið 2004 og fór vel á því að Burðarás skilaði methagnaði, 9,3 

milljörðum króna. Eignasala og verðhækkanir á hlutabréfamarkaði juku mjög á slagkraft Burðaráss og 

lágu sóknarfærin lágu einkum í þremur atvinnugreinum: Fjármálaþjónustu, fjarskiptafyrirtækjum og 

tæknifyrirtækjum með megináherslu á Evrópu. Um haustið var tilkynnt um yfirtöku Burðarás á 

fjárfestingafélaginu Kaldbaki sem að stærstum hluta hafði verið í eigu Samherja, Baugs Group og 

Samson Global Holdings. Sameinað félag var metið á 80 milljarða króna á hlutabréfamarkaði.
101

 Einn 

hvatinn að yfirtöku Burðaráss var sagður til að koma í veg fyrir að Íslandsbanki og Straumur kæmust 

yfir Kaldbak en nú væri búið að fækka samrunakostum um einn.
102

 

 Hafi árið 2004 verið gjöfult fyrir hluthafa Burðaráss átti árið 2005 eftir að verða jafnvel enn 

betra þegar sá fyrir endann á umbreytingu Björgólfsfeðga. Í ársskýrslu félagsins vegna ársins 2004 

véku bæði stjórnarformaður og forstjóri máli sínu að stærstu eign félagsins, skipafélaginu Eimskip. 

Áform væru uppi um að skrá félagið í Kauphöll Íslands en ekki var loku fyrir það skotið að selja 

félagið í heilu lagi.
103

 Rekstur flutningahlutans hefði tekið við sér eftir yfirtökuna og réð þar þó nokkru 

aukning stóriðjuflutninga í tengslum við Kárahnjúkavirkjun. Sóknarfæri félagsins voru þó talin liggja 

fyrst og fremst í vexti erlendis.
104

  

 Fjárfestar fóru strax að sýna félaginu áhuga fljótlega eftir yfirtöku Landsbankans en það var 

ekki fyrr en í lok maí 2005 sem tilkynnt var um kaup flutningafyrirtækisins Avion Group á um 94% 

hlutafjár í Eimskip. Nam kaupverðið nærri fjórföldu bókfærðu virði Eimskips og skilaði um 15,5 

milljarða söluhagnaði. Magnús Þorsteinsson, aðaleigandi Avion, kallaði viðskiptin „himinn og haf“ en 

þar rann Eimskip inn í samstæðu nokkurra flutningafyrirtækja á borð við Atlanta.
105

 Eignasala frá því 

„uppskiptunum miklu“ hafði nú skilað eigendum Burðaráss yfir 20 milljarða króna söluhagnaði.  

 Eftir söluna á Eimskip stóð Burðarás eftir sem fjárfestingarfélag sem átti meðal annars stóra 

eignarhluti í erlendum fjármálafyrirtækjum og innlendum rekstrarfélögum. Forsvarsmenn félagsins 
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töldu að félagið yrði annaðhvort að sækja um leyfi til fjárfestingarbankastarfsemi eða sameinast öðrum 

fjárfestingarbanka.
106

 Um verslunarmannahelgina árið 2005 sátu bankamenn sveittir við að skipta upp 

Burðarási á milli Landsbankans og Straums á meðan landsmenn nutu ferðahelgarinnar. Uppskiptin 

áttu að styrkja fjármálafyrirtækin tvö til frekari landvinninga.
107

 

 Um 19.000 eigendur Burðaráss fengu fyrir sinn snúð 19% hlut í Landsbankanum og 43% hlut 

í Straumi. Markaðsvirði Burðaráss nam nú 97 milljörðum króna við uppskiptin en þar af runnu 57 

milljarðar inn í Straum-Burðarás. Fjárfestingargeta Straums margfaldaðist við kaupin og þá styrktist 

Landsbankinn einnig til muna.
 108

 Til marks um þann gríðarlega vöxt sem hafði orðið á verðmæti og 

stærð fjármála- og fjárfestingarfélaga þá var upphæðin nærri fjórfalt meiri en fjárhæð allra viðskipta á 

hinni örlagríku „nótt löngu bréfahnífa“ aðeins tveimur árum áður. Eigendur gamla Eimskips höfðu á 

þessu tímabili séð hlutabréfin sín þrefaldast í virði.
109
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3. Tekist á um um hlutverk banka 

3.1 Rúm tímamörk 

Haustið 2003 höfðu bankarnir tryggt sér sterka stöðu í viðskiptalífinu með beinum eða óbeinum hætti 

og víða var spurt hvort bankarnir væru komnir út fyrir verksvið sitt. Í stað þess að bankar væru 

þjónustuaðilar við atvinnulífið þá væru sum fyrirtæki orðin „ ... einhvers konar fylgihnettir þriggja 

öflugra banka ... “
110

 Stutt væri í hagsmunaárekstra þegar lánveitendur fyrirtækja væru einnig eigendur 

hlutafjár til skemmri eða lengri tíma. Var sérstaklega varað við þeirri þróun sökum smæðar landsins og 

þeirrar staðreyndar að einokun og fákeppni einkenndi flestar atvinnugreinar.
111

 Þessu til viðbótar beittu 

stærstu eigendur bankanna sér með beinskeyttum hætti í viðskiptalífinu og voru ákveðnir koma sér 

fyrir í því fyrirtækjalandslagi sem hér var þegar bankarnir færast úr eigu ríkisins til einkafjárfesta. 

 Nokkur dæmi voru um að bankar notuðu efnahaginn til að yfirtaka hluti í fyrirtækjum og 

skuldsetja þau eins og sýndi sig í tilvikum Skeljungs og Eimskips. Stundum gekk það ekki eftir. 

Tilraun Íslandsbanka og Landsbankans til að sameina sölusamtökin SH og SÍF fyrr um árið 2003 hafði 

mistekist vegna mikillar andstöðu hluthafa í SÍF. Þar hafði Landsbankinn verið fenginn til að meta 

virði hvors félags. Eftir að viðræður fóru af stað eignaðist bankinn fjórðungshlut í SH og átti þar með 

hagsmuna að gæta sem hluthafi. Jafnframt var Íslandsbanki, sem eigandi í báðum félögum, 

gagnrýndur harkalega fyrir tilraun til að yfirtaka SÍF og sakaður um „þráhyggju“.
112

 

 Það var ljóst að starfsemi fjárfestingarbanka og viðskiptabanka varð samofnari með samrunum 

annars vegar FBA og Íslandsbanka og Búnaðarbankans og Kaupþings hins vegar án þess að sérstök 

umræða hafi farið fram um þá þróun að hinn hefðbundni íslenski bankarekstur væri að færast æ meira 

í átt til áhættusækni.
113

 Þessi „samtvinnun“ hafði gert bankana sterkari og var í takt við alþjóðlega 

þróun þegar kæmi að eflingu fjárfestingarbanka- og verðbréfastarfsemi.
114

 Eignarhald banka í 

fyrirtækjum var ekkert nýtt af nálinni. Þeir tækju oft við fyrirtækjum vegna skuldaskila, leggðu 

fyrirtækjum til hlutafé og væru í stöðutöku á hlutabréfamarkaði með það að leiðarljósi að næla sér í 

gengishagnað.
115

 Hins vegar duldist fáum að bein þátttaka banka í íslensku atvinnulífi þar sem þeir 

keyptu sig inn í fyrirtæki í ótengdum rekstri og beittu áhrifum sínum hefði vaxið stórlega. Þeir gætu 

verið áhrifavaldar og hreyfiafl en það samræmdist illa hlutverki banka að eiga stór fyrirtæki í 

óskyldum rekstri til lengdar.
116

 Og stóra spurningin var sú hvernig bæri að skilgreina þessi tímamörk. 

 Með lögum nr. 43/1993 var viðskiptabönkum, sparisjóðum og lánafyrirtækjum veitt víðtækari 

heimild en áður til að koma að annarri atvinnustarfsemi. Nú var heimilt að stunda 
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fjárfestingarbankastarfsemi í þeim tilgangi að ljúka viðskiptum eða til að endurskipuleggja starfsemi 

viðskiptaaðila.
117

 Það var mat Rannsóknarnefndar Alþingis að lagabreytingin hefði haft veruleg áhrif á 

starfsemi fjármálafyrirtækja sem gátu þar með sótt inn í áhættusamari rekstur án þess að þurfa að 

hækka eiginfjárhlutföll. Fjármálafyrirtækjum bar að gera FME grein fyrir tímalengd og útgönguleið 

slíkra verkefna en hins vegar var sett inn í nýja löggjöf um fjármálafyrirtæki árið 2002 

undanþáguákvæði sem veitti þeim nánast ótakmarkaða heimild „ ... til að fjárfesta í annars konar 

atvinnustarfsemi undir  þeim formerkjum að um „fjárfestingarbankastarfsemi“ væri að ræða.“
118

 Nýttu 

bankarnir sér þessa heimild óspart, t.d. þegar kom að óskráðum hlutabréfum og einkahlutafélögum.
119

 

 Um svipað leyti urðu snarpar umræður á Alþingi um samþjöppun eignarhalds á 

fjölmiðlamarkaði (svokölluðu Norðurljósamáli) sem beindi spjótunum að vaxandi ítökum bankana í 

viðskiptalífinu. Davíð Oddsson forsætisráðherra, taldi að bankarnir væru komnir út á mjög hálan ís 

með afskiptum sínum og inngripum í viðskiptalífinu.
120

 Og vangaveltur um aðskilnað starfsemi 

fjárfestingarbanka og viðskiptabanka tóku víða að skjóta upp kollinum meðal annars meðal 

þingmanna.
121

 

 Stjórnendur bankanna lögðust gegn aðskilnaði á milli viðskiptabanka- og 

fjárfestingarbankastarfsemi eða því að setja starfseminni skorður. Starfsemi bankanna væri í takt við 

lagaumhverfi sem þekktist í nágrannalöndunum, þeir störfuðu innan ramma laganna og væru í 

þokkabót undir stífu eftirliti eftirlitsaðila. Slíkur aðskilnaður væri til þess fallinn að draga úr 

samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs en sökum smæðar þess og bankanna í alþjóðlegum samanburði 

þyrftu þeir að stækka frekar til þess að geta stutt við útrás íslenskra fyrirtækja, eflt atvinnulífið og bætt 

lífskjör í landinu. Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri Kaupþings, taldi að slíkur aðskilnaður hefði þó 

ekki áhrif á rekstur bankans því bankinn hefði heimild til að reka starfsemi fjárfestingarbanka í tíu 

löndum. Reksturinn yrði einfaldlega færður út.
122

 

 Umræðan um að aðskilnaði yrði komið á milli starfsþátta íslenskra fjármálafyrirtækja virðist 

hafa fjarað merkilega hratt út miðað við þá stöðu sem var kominn upp í viðskiptalífinu og nær ekki 

flugi á nýjan leik fyrr en eftir bankahrunið þegar nýju bankarnir voru komnir með stóran hluta 

atvinnulífsins í fangið. Ætla má á viðbrögðum og varnaðarorðum forsvarsmanna fjármálafyrirtækja að 

löggjafinn hafi ekki viljað draga úr samkeppnishæfni íslenskra fjármálafyrirtækja með því að þrengja 

starfsheimildir fjármálafyrirtækja.
123 
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3.2 Var einkavæðingin rótin að hruninu? 

Margir hafa velt því fyrir sér hvort markmið Björgólfs eldri um að auka hagnað fyrirtækja með því að 

losa um flókin eignatengsl og vekja „dautt fjármagn“ til lífsins hafi verið til gagns eða tjóns. 

Ávinningurinn var mikill fyrir eigendur, einkum á árunum 2003-05, en langtímaáhrifin voru alvarlegri. 

Varúðarorð höfðu verið  uppi í kjölfar „nóttar hinna löngu bréfahnífa“ um að fyrirtækjasjónarmið væru 

að víkja fyrir verðbréfahugsun.
 124

 Bankarnir myndu stýra umbreytingum á stærstu fyrirtækjum 

landsins en eftirláta öðrum um að reka sömu fyrirtæki – oft stórskuldug eins og raunin varð. Var það 

ef til vill rétt sem Benedikt Jóhannesson sagði að niðurbrot Eimskips myndi skaða langtímahagsmuni 

félagsins? Skipareksturinn stóð uppi stórskuldugur í bankahruninu og varð að leita eftir 

nauðasamningum við kröfuhafa.
125

 Nær öll stærstu fyrirtæki landsins glímdu við miklar skuldir og 

„uppblásna“ efnahagsreikninga eftir fjármálahrunið vegna skuldsettra fyrirtækjakaupa eða öfugra 

samruna á árunum fyrir fjármálahrunið. Atvinnulífið var eiginlega „lifandi-dautt“ og ríkið komið með 

nýju bankana í fangið.
126

 Icelandair (Flugleiðir), Icelandic Group (SH) og Sjóvá eru meðal annarra 

rekstrarfélaga sem lífeyrissjóðir og ríkissjóður komu með einum eða öðrum hætti til bjargar eftir 

bankahrunið.
127

 

 Þorkell Sigurlaugsson, sem var framkvæmdastjóri hjá Burðarási í uppstokkuninni miklu, telur 

að einkavæðingin hafi verið rótin að fjármálahruninu. Afdrifarík mistök hafi verið gerð við 

einkavæðingu bankanna þegar útvaldir aðilar fengu að kaupa þá. Bankarnir fengu í framhaldinu 

frjálsræði til að yfirtaka stærstu fyrirtæki landsins, skipta þeim á milli sín og brjóta þau upp án 

nokkurra afskipta stjórnvalda eða eftirlitsaðila. Bankarnir vildu þannig komast inn í fyrirtækin til að 

skuldsetja þau og höfðu hag af því að sitja beggja vegna borðs sem hluthafar og lánadrottnar. Í 

framhaldinu voru þau gerð að stærri alþjóðlegum fyrirtækjum „undir stjórn lukkuriddara“ sem voru 

tengdir bönkunum og skorti reynslu og yfirsýn.
128

 „Stjórnvöld horfðu bara á þetta úr stúkunni, en 

hefðu þurft að grípa inn í enda voru þessir gjörningar alls ekki í anda laga um hlutverk og eignaraðild 

banka að atvinnufyrirtækjum.“
129

  

 Einkavæðingin leysti án nokkurs vafa mikla krafta úr læðingi þegar inn komu öflugir 

kjölfestuhluthafar sem tóku strax til verka. Í því sambandi má minna á að stjórnvöld skiptu um hest í 

miðri á þegar fallið var frá dreifðu eignarhaldi á bönkunum.
130

 FME mat bæði Samson og S-hópinn 

sem hæfa eigendur að bönkunum þrátt fyrir að hóparnir hafi haft litla reynslu af rekstri 

fjármálafyrirtækja og veitti Samson heimild til breytingar á samþykktum þremur árum síðar, þannig að 
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félagið gæti haft aðrar fjárfestingar á höndum en einungis í Landsbankanum.
131

 Sú ákvörðun var „ ... 

að mörgu leyti einkennandi fyrir þann skort á festu og eftirfylgni í eftirliti Fjármálaeftirlitsins með 

fjármálamarkaðnum ... “
132

 Samkeppniseftirlitið og FME blessuðu samruna Búnaðarbankans og 

Kaupþingi skömmu eftir að ríkið hafði farið út úr eigendahópi þess fyrrnefnda. Og ekkert var aðhafst 

af hálfu opinberra aðila þegar uppstokkunin mikla átti sér stað. Stjórnvöld og opinberir aðilar bera því 

mikla ábyrgð á einkavæðingunni og því umhverfi sem bönkunum var leyft að starfa í. 

Mynd 3. Verðþróun frá uppstokkuninni miklu til sameiningar Straums og Burðaráss 

 

 Eitt af megineinkennum íslenska fjármálageirans á árunum 2003-2008 var hið nána 

viðskiptasamband sem var á milli stóru bankanna og stærstu eigenda þeirra. Þeir tengdust blóðböndum 

í gegnum sameiginlegar fjárfestingar, sameiginlegs eignarhalds og þá voru kjölfestuhluthafar 

bankanna og aðrir fyrirtækjahópar fjármagnaðir að miklu leyti af bönkunum sjálfum. Bönkum fylgja 

mikil völd og í gegnum eignarhaldið tókst eigendum þeirra að byggja upp stærra og þéttara 

viðskiptaveldi. 

 Áður hefur verið minnst á gagnkvæm eignatengsl Kaupþings og Exista sem var loks slitið á 

árið 2006 til þess að bregðast við athugasemdum erlendra greiningaraðila sem gagnrýndu þetta 

fyrirkomulag krosseignartengsla og eins mikla hlutabréfaeign bankanna í innlendum fyrirtækjum. 

Síðarnefnda félagið var skráð á hlutabréfamarkað og hluthafar í Kaupþingi fengu fimmtungshlut 

bankans í Exista sem arð.
133

 Það breytti þó ekki að áfram voru sterk tengsl þarna á milli og Exista jók 

reglulega við eignarhlut sinn í bankanum.
134

 Íslandsbanki (Glitnir) brást einnig við þessari gagnrýni og 

                                                           
131

 RNA I. , bls. 288-292.   
132

  Sama heimild, bls. 306. 
133

 „Hreinsað til í eignasafni.“ Morgunblaðið 4. maí 2006, bls. 8 B. 
134

 „Þrettán milljarða hagnaður af kaupum í KB Banka.“ Markaðurinn 4. janúar 2006, bls. 1. 

-10%

40%

90%

140%

190%

240%

290%

340%

17.9.2003 17.1.2004 17.5.2004 17.9.2004 17.1.2005 17.5.2005 17.9.2005

Burðarás Straumur Landsbankinn Íslandsbanki Flugleiðir

Heimild: Bloomberg 



32 
 

seldi þriðjungshlut í Sjóvá til Milestone sem þá var stærsti hluthafinn í bankinu. Þannig var skorið á 

samhliða eignatengsl.
135

  

 Þegar horft er yfir tímabilið frá því að Landsbankinn og stærstu eigendur ná yfirráðum yfir 

Eimskipafélagi Íslands haustið 2003 og þar til Burðarás er sameinaður Landsbankanum og Straumi 

vekja sameiginlegar fjárfestingar bankans og Samsonar athygli. Félögin keyptu upphaflega stóran 

eignarhlut í Eimskipafélaginu, Burðarás keypti Kaldbak þar sem Samson Holding hafði verið meðal 

hluthafa í örskamma stund
136

 og Eimskip var selt til náins viðskiptafélaga þeirra. Og lokahnykkurinn 

þegar eignir Burðaráss runnu annars vegar inn í Landsbankann og hins vegar Straum-Burðarás átti 

eftir að styrkja stöðu beggja félaga og viðskiptaveldis Björgólfsfeðga. Björgólfur Thor tók við 

stjórnarformennsku í Straumi-Burðarási en faðir hans sat áfram í stóli bankaráðsformanns. 

 Tvennt var óheillavænlegt við þróun fjármálageirans á Íslandi á árunum eftir einkavæðinguna 

borið saman við það sem var að gerast á erlendum fjármálamörkuðum, að mati Bjarna Ármannssonar, 

bankastjóra Íslandsbanka. „Annars vegar var verið að skiptast á hlutabréfum til að stækka í ólíkum 

geirum [e. conglomerate formation]. Þar má nefna hlutafjáraukningu Landsbankans vegna kaupa á 

hlutafé í Straumi í ágúst 2003 og hlutafjáraukningu í FL Group í nóvember 2005. Hitt atriðið laut að 

útlánum bankanna til hlutabréfakaupa, einkum til kaupa á bréfum í félögum sem höfðu það að 

markmið að kaupa og selja hlutabréf. Við það jókst gírunin of mikið.“
137

 Hækkandi eignaverð vegna 

skuldsetningar lýsir sér ágætlega í hlutabréfaverði þeirra félaga sem komu við sögu í uppstokkuninni 

miklu. Á tveggja ára tímabili, fram að samruna Straums og Burðaráss, hækkaði hlutabréfaverð þeirra 

frá 146%-313% (sjá mynd 3). Öll þessi fyrirtæki tóku stórkostlegum stakkaskiptum á þessum árum 

með innri og ytri vexti og sóttu óspart fjármagn frá innlendum hlutabréfafjárfestum og erlendum 

lánsfjármörkuðum.  

 Mörg umbreytingarverkefni þar sem rekstrarfélög voru seld út úr fyrirtækjasamstæðum með 

miklum söluhagnaði sköðuðu líka langtímahagsmuni bankanna. Mikil skuldsetning fyrirtækja á borð 

við Eimskips og Icelandic Group var mikill höfuðverkur fyrir Landsbankann þegar tók að harðna á 

dalnum og ekki bætti úr skák að stærstu hluthafar þessara félaga og annarra, sem voru oft meðal 

stærstu eigenda bankanna, höfðu fengið mikið lánað til hlutafjárkaupa. Þar nægir að benda á að 

Samson, sem leiddi öðru fremur umbreytingu Eimskipafélagsins úr því að vera rekstrarfélag yfir í 

fjárfestingarfélag, fjármagnaði kaupin á Landsbankanum að stórum hluta með lántökum.
138

 Persónuleg 

gjaldþrot biðu því margra fjárfesta sem léku stórt hlutverk í umbreytingu atvinnulífsins árið 2003 og 
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námu kröfurnar margföldu kaupverði ríkisbankanna við einkavæðinguna.
139 

 

Mynd 4. Uppsafnaður hagnaður viðskiptabankanna 2002-2007 (í m.kr.) 

 

  

Heimild: Ársskýrslur Íslandsbanka/Glitnis, Kaupþings og Landsbankans 2003-2007. 

Auðjöfrar, sem lögðu áherslu á að sterk kjölfesta kæmist á eignarhald mikilvægustu fyrirtækja 

landsins, réðu ríkjum í viðskiptalífinu frá 2003-2008. Áhrifamestir voru Björgólfsfeðgar sem komu 

eins og „hvíti riddarinn“ inn í íslenskt viðskiptalíf með sitt erlenda fjármagn og réðu lögum og lofum í 

elsta banka landsins. Margir höfðu hrifist af ævintýralegum uppgangi þeirra í Rússlandi og endurkomu 

Björgólfs eldri eftir niðurlægingu Hafskipsáranna. Hann var í augum sumra „hinn íslenski Hrói höttur“ 

og jafnvel gott forsetaefni.
140

 Á Viðskiptaþingi 2005 lét Björgólfur Thor þau orð falla að kostir 

dreifðrar eignaraðildar í hlutafélögum væru stórlega ofmetnir og gæti slíkt fyrirkomulag dregið úr 

nauðsynlegu aðhaldi gagnvart stjórnendum. „Með sterkum kjölfestufjárfesti geta smærri hluthafar hins 

vegar treyst á að hann tryggi að stjórnendur félaganna hafi ávallt hagsmuni hluthafa að leiðarljósi.“
141

 

Uppstokkun fyrirtækja undir stjórn kjölfestuhluthafa, veikti klárlega almenningshlutafélagaformið.
142

 

Sjónarmið lítilla hluthafa áttu undir víðast undir högg að sækja á árunum 2003-2008 þegar völdin í 

                                                           
139

 Vef. „Tugmilljarða gjaldþrot Magnúsar langt frá því að vera stærsta þrot.“ Vefslóð: 

https://kjarninn.is/frettir/2017-03-07-tugmilljardagjaldthrot-magnusar-langt-fra-thvi-ad-vera-staersta-throt-

einstaklings/. Sjá einnig vefslóð: https://www.youtube.com/watch?v=tmaI2x-59As&t=5s 
140

 „Hver verður forseti Íslands?“ Fréttablaðið, 21. september 2003, bls. 24. 
141

 „[Ræða Björgólfs Thors Björgólfssonar],“ Vefslóð: http://www.vi.is/files/583688705BTB%20-

%20Final%20pdf.pdf 
142

 Sjá Magnús Sveinn Helgason, Íslenskt viðskiptalíf – breytingar og samspil við fjármálakerfið, bls. 124-125. 



34 
 

viðskiptalífinu söfnuðust á fárra hendur.
143

 En þá má líka spyrja á móti hvort gömlu 

fyrirtækjastjórnendurnir hafi verið miklir málsvarar lítilla hluthafa fyrst viðskipti fyrirtækja innan 

„kolkrabbans“ hafi oft snúist um að verja völd og hagsmuni eins og oft var haldið fram. 

 Nýjum eigendum og stjórnendum bankanna má segja til varnar að það hafi verið sterk krafa í 

samfélaginu um að fjármálageirinn stækkaði og styrktist til þess að geta fylgt eftir alþjóðavæðingu 

íslenskra fyrirtækja og bætt lífskjör í landinu. Aukin umsvif bankana í atvinnulífinu styrktu þá í sessi 

og skiluðu eigendum þeirra verulegri ávöxtun á tímabilinu 2003-2005. Hagnaður bankanna fór úr því 

að vera alls rúmir 13 milljarðar króna árið 2002 í það að nálgast 100 milljarða árið 2005 (sjá mynd 4). 

Breytingin á íslenska fjármálageiranum var mikil á skömmum tíma og meiri en menn réðu við á 

endanum.  
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4. Niðurstöður 

Róttækar breytingar verða á atvinnulífinu og fjármálageiranum eftir að einkavæðingu ríkisbankanna 

lýkur. Forsvarsmenn bankanna tóku til óspilltra málanna, nýttu sér nýfengið „frelsi“ og óheft aðgengi 

að erlendum lánsfjármörkuðum til að vaxa að eignum og áhrifum. Mikilvægur þáttur í þessu ferli var 

samþætting viðskiptabanka- og fjárfestingarbankastarfsemi til þess að breikka fjármögnun bankanna 

og ýta undir hraðari vöxt. Samruni þessara sviða var í samræmi við alþjóðlega þróun og mikilvægt 

skref að mati stjórnenda bankanna til að styðja við útrás íslenskra fyrirtækja. Eitt af einkennum 

þessarar breytingar á viðskiptamódeli bankanna var ör vöxtur á öllum starfssviðum en hlutfallslega 

mest í áhættusamari og sveiflukenndari starfsþáttum. Útlánavöxtur til fyrirtækja jókst til að mynda 

stórlega og byggðist að einhverju leyti á lánum til að fjármagna vöxt fjármálageirans og fara í 

skuldsettar yfirtökur í skráðum og óskráðum fyrirtækjum. Og verðbréfastarfsemi bankanna naut einnig 

góðs af því hagstæða árferði á eignamörkuðum á árunum 2003- 2005 sem var að miklu leyti drifið 

áfram af beinum afskiptum þeirra á hlutabréfamarkaði og í atvinnulífinu.  

 Í ritgerðinni hefur verið lýst hvernig valdajafnvægið í viðskiptalífinu breyttist hratt eftir að 

nýir eigendur tóku við bönkunum og notuðu þá beinlínis til að riðla rótgrónum valdablokkum. Dreift 

eignarhald almenningshlutafélaga, sem hafði verið einkenni innlends hlutabréfamarkaðar, leið undir 

lok en í staðinn stigu fram kjölfestuhluthafar og öflugri viðskiptasamsteypur en áður hafði sést. 

Skráðum rekstrarfélögum fækkaði ört á innlendum hlutabréfamarkaði en í staðinn jókst vægi 

fjármálafyrirtækja og fjárfestingarfélaga en sum þeirra voru afsprengi þeirrar uppstokkunar sem varð í 

atvinnulífinu á árinu 2003. Athygli vekur hversu sterk og gagnkvæm eignatengsl voru á milli 

bankanna og stærstu hluthafa. Nýjar og sterkar viðskiptasamsteypur nutu einnig góðs af því að hafa 

greiðan aðgang að lánsfé úr bankakerfinu.  

 Þessari þróun hefur verið lýst sem fjármálavæðingu atvinnulífsins. Hún birtist með þeim hætti 

að bankarnir eru ekki lengur þjónustuaðilar við atvinnulífið heldur í raun og veru beinir og óbeinir 

eigendur fyrirtækja í óskyldum rekstri í meiri mæli en áður hafði þekkst og voru jafnframt orðnir 

gríðarlega fyrirferðarmiklir á verðbréfamarkaði. Margir óttuðust að sú staða væri komin upp að 

bankarnir væru orðnir langtímaeigendur helstu fyrirtækja í íslensku viðskiptalífi en lítið sem ekkert var 

gert til að sporna við auknum áhrifum fjármálafyrirtækja og setja þeim skorður, t.d. með aðskilnaði 

fjárfestingarbanka- og viðskiptabankahlutans eða draga úr beinum áhrifum hluthafa bankanna á rekstur 

þeirra. Á meðan aðgengi að fjármagni var tryggt vann ekkert gegn vexti fjármálafyrirtækja. 

 Bankarnir bjuggu yfir gríðarlegum slagkrafti og gat fátt staðið í vegi fyrir þeim. Það sýndi sig 

einna best þegar Landsbankinn og Samson brutu sér leið inn í Eimskipafélagið í gegnum  einfalda en 

óvænta viðskiptafléttu. Niðurstaðan var sú að Landsbankinn og Íslandsbanki leystu upp 

viðskiptasamsteypu „kolkrabbans“ og skiptu með sér nokkrum af stærstu fyrirtækjum landsins. 

Fjármálavæðingin skóp öflug fjárfestingafélög eins og Burðarás sem tók við eignum 

Eimskipafélagsins, eins elsta almenningshlutafélags landsins, og hóf að búta félagið í sundur. 
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Endapunktur þeirrar sögu var sá að eigendur Landsbankans skiptu Burðarási upp á milli Landsbankans 

og Straums.  

 Hin nýja kynslóð sem hafði tekið við keflinu í fjármálageiranum gagnrýndi þá viðskiptahætti 

sem höfðu tíðkast í íslensku viðskiptalífi, of mikil áhersla hefði verið lögð á valdabaráttu og ógegnsæ 

eignatengsl í stað arðsemi af fjárfestingum. Björgólfsfeðgar ætluðu sér að rjúfa eignatengsl, gera 

eignarhald stærstu fyrirtækja skýrara og hleypa lífi í verðbréfamarkaðinn. Allt þetta gekk eftir. Þegar 

horft er til þeirra miklu breytinga sem urðu í atvinnulífinu á árinu 2003 er ljóst að ávinningur hluthafa í 

fjármálafyrirtækjum og þeim félögum sem komu helst við sögu á „nótt hinna löngu bréfahnífa“ kom 

fram í miklum gengishagnaði af eignarhlutum í viðkomandi fyrirtækjum. Uppskipting á 

Eimskipafélaginu skilaði hluthöfum þess yfir 20 milljarða króna söluhagnaði á tæpum tveimur árum. 

Arðsemi af eignum og eigin fé jókst verulega en að sama skapi fylgdi aukin skuldsetning þessum 

umbreytingum sem atvinnulífið réði ekki við til lengdar. Áhætta bankanna af útlánum til fyrirtækja og 

eignarhaldsfélaga, sem voru að stórum hluta í eigu stærstu hluthafa bankanna, stórjókst og eftir hrun 

voru mörg af stærstu fyrirtækjum landsins „lifandi-dauð“ vegna skuldsetningar og verðlausra eigna. 

Mörg af stærstu fyrirtækjum landsins voru komin í erfiða stöðu nokkru áður en sjálft bankakerfið fór á 

hliðina haustið 2008. 

 Fjármálavæðing atvinnulífsins á árunum 2003-2005 hafði afdrifaríkar afleiðingar. Mikil völd 

og eignir færðust í hendur fjárfesta sem bjuggu ekki yfir þekkingu og reynslu til þess að reka alþjóðleg 

fjármálafyrirtæki en lítið skorti upp á í áhættusækni og fífldirfsku þegar kom að umbreytingum 

atvinnulífsins. Stjórnvöld og eftirlitsaðilar tóku undir að mestu leyti undir þau sjónarmið að 

fjármálageirinn þyrfti að vaxa hratt og gerðu lítið sem ekkert til að sporna við.  
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