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Formáli 

Þessi ritgerð er 30 eininga (ECTS) lokaverkefni í MS námi í fjármálum fyrirtækja við 

Viðskiptafræðideild Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. Ritgerðin er skrifuð á vorönn árið 

2020, það er frá janúar til maí. Höfundur vill þakka foreldrum sínum fyrir veittan 

stuðning, yfirlestur og ráðgjöf við skrif ritgerðarinnar. Hann vill þakka leiðbeinanda sínum 

Gylfa Magnússyni, dósent í viðskiptafræðideild, fyrir aðstoð og leiðbeiningar við skrifin 

auk þess þakkar hann aðstoð allra þeirra viðmælenda sem gáfu sér tíma til að tala við 

höfund við skrif ritgerðarinnar.  
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er leitast við að svara spurningunni hvort breyta eigi Landsbankanum hf. 

í samfélagsbanka. Einnig er farið yfir sögu gömlu sparisjóðanna á Íslandi auk þess sem 

saga Sparkassen í Þýskalandi er rakin. 

Byrjað er á því að gera grein fyrir hugtakinu samfélagsbanki. Hvað er samfélagsbanki 

í raun og hvernig myndi slíkur banki bæta íslenskt samfélag ef slík starfsemi væri tekin 

upp hér á landi. Bornir voru saman kostir og gallar hugmyndarinnar og til þess fékk 

höfundur nokkra viðmælendur sem annars vegar eru með hugmyndinni um að taka upp 

starfsemi samfélagsbanka og hins vegar viðmælendur sem eru á móti henni. Þessir aðilar 

eru jafnframt hluti af heimildum þessarar ritgerðar. Einnig má nefna gögn frá 

forsvarsmönnum samfélagsbanka erlendis og reynslu þeirra af slíkum bönkum í þeirra 

heimalandi. Að auki var rætt við Wolfram Morales, forstöðumann skrifstofu forstjóra 

austurþýsku Sparkassen sparisjóðasamtakanna, sem fór yfir sögu og starfsemi 

Sparkassen og ræddi möguleika Íslands á að taka upp áþekkt kerfi. Auk þess sem staða 

samfélagsbanka í Bandaríkjunum er skoðuð. 

Eftir að hafa skoðað og borið saman kosti og galla hugmyndarinnar um að taka upp 

starfsemi samfélagsbanka hérlendis átti höfundur enn erfitt með að komast að 

endanlegri niðurstöðu og að finna þannig svar við ritgerðarspurningunni. Hugtakið 

samfélagsbanki er ekki skilgreint eins hjá öllum og margar útskýringar hafa litið dagsins 

ljós. Farið er yfir nokkrar mögulegar leiðir fyrir Landsbankann hf. til að breyta starfsemi 

sinni í samfélagsbanka og í kjölfarið er farið yfir lög og samninga sem hafa þarf til 

hliðsjónar og fylgja þarf þegar banki í ríkiseigu gerir einhvers konar breytingar á sinni 

starfsemi í þessa átt. Meðal annars er um að ræða Samkeppnislög og EES samninginn.  

Höfundur telur jafnvel að skoðanir manna á hugmyndinni byggi að einhverju leyti á 

stöðu þeirra sjálfra í pólitík og að alltaf megi finna bæði kosti og galla við hugmyndina að 

breyta Landsbankanum hf. í samfélagsbanka.  

Höfundur birtir skoðanir sínar í niðurstöðukafla ritgerðarinnar en tekur fram að án 

frekari undirbúnings- og rannsóknarvinnu á hugmyndinni, eins og til dæmis 

undirbúningshópur um stofnun samfélagsbanka hefur gert í Skotlandi, er ekki hægt að 
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svara ritgerðarspurningunni endanlega. Hugmyndin um samfélagsbanka í Skotlandi 

byggir á stærri aðgerðaráætlun um stofnun slíks banka í öllu Bretlandi.  

Höfundur telur að í raun sé ekkert eitt rétt svar við ritgerðarspurningunni sjálfri. Svarið 

getur þannig verið mismunandi eftir aðstæðum á hverjum stað og milli manna. Því er 

reynt eftir bestu getu að útskýra hugtakið samfélagsbanki, taka saman kosti og galla um 

rekstur slíks banka auk þess er álit þeirra sem hafa kynnt sér málið og viðtöl voru tekin 

við, birt í þessari ritgerð. Einnig eru skoðaðar erlendar fyrirmyndir að samfélagsbanka. 

Það er von höfundar að ritgerðin sé fræðandi og sé gott innlegg í umræður um 

samfélagsbanka fyrir þá sem hafa áhuga á og geti þannig aðstoðað aðila við að mynda 

sér sínar eigin skoðanir á viðfangsefninu. Markmiðið með ritgerðinni er einnig að skapa 

frekari grundvöll fyrir umræðu um fjármálakerfið og framtíðarskipan þess hérlendis. 
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1 Inngangur  

Þessi MS ritgerð er lokaritgerð við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðin er 

afrakstur sex mánaða vinnu í hlutastarfi og gildir 30 einingar. 

Í upphafi tók nokkurn tíma að velja ritgerðarefni og var leitast við að velja efni sem 

tengdist náminu, væri áhugavert og væri að einhverju leyti í samfélagsumræðunni.  

Undanfarin ár hefur hérlendis verið í umræðunni sú hugmynd að taka upp starfsemi 

samfélagsbanka og oft blossa slíkar umræður upp í fjármálakrísum. Þar að auki á íslenska 

ríkið um þessar mundir tvo af þremur stóru bönkum landsins og er það þess vegna 

mögulega í kjörstöðu til þess að skoða möguleikann á að breyta fjármálakerfinu 

hérlendis, til dæmis að breyta öðrum bankanna í samfélagsbanka.  

Landsbankinn hf. (hér eftir Landsbankinn) hefur aðallega vegna þessa verið í 

umræðunni og finnst höfundi tilvalið að skoða málið og reyna að svara spurningunni:  

“Á að breyta Landsbankanum hf. í samfélagsbanka?” 

Fljótlega eftir að skrif hófust kom upp önnur spurning, hvað er samfélagsbanki, því í 

viðtölum og við lestur á efni fyrir ritgerðina komu fram mismunandi skilgreiningar á 

hugtakinu. Það var því grundvallaratriði í upphafi að hafa þessa skilgreiningu á hreinu og 

í þessari ritgerð er eftirfarandi skilgreining notuð.  

Samfélagsbanki er fjármálastofnun í eigu almennings á vegum ríkis eða sveitarfélags, 

fjármálastofnunin getur einnig verið sjálfseignarstofnun, sem þjónar því samfélagi sem 

hún starfar í. Fjármálastofnunin er ekki hagnaðardrifin í fyrsta sæti og hagnaður 

fjármálastofnunarinnar skilar sér aftur til eigenda, það er almennings, með einum eða ö

ðrum hætti. Sem dæmi gæti hagnaðurinn verið lagður til menntunar- eða 

heilbrigðiskerfisins en einnig mætti setja hagnaðinn aftur í starfsemi 

fjármálastofnunarinnar til að lækka þjónustukostnað og/eða vexti hennar. 

Fjármálastofnunin starfar aðeins sem viðskiptabanki, ekki fjárfestingarbanki. 

Fjármálastofnunin reynir að fjárfesta sem mest í raunhagkerfinu með veitingu útlána og 

setja þannig fjármuni í verkefni sem skapa verðmæti fyrir samfélagið. Ekki er horft 

sérstaklega á stærð fjármálastofnunarinnar. 

Slíkur samfélagsbanki myndi mögulega auka samkeppni og fjölbreytni á íslenskum 

bankamarkaði auk þess sem talsmenn hans telja að hann gæti veitt betri kjör fyrir 
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almenning og starfsemi hans öruggari en nú býðst þar sem eingöngu væri stunduð 

viðskiptabankastarfsemi, það er aðeins innlána- og útlánastarfsemi.  

Þeir sem eru hins vegar á móti hugmyndinni um samfélagsbanka á Íslandi hafa bent á 

að ríkið hafi rekið íslensku bankana allt frá upphafi og fram að einkavæðingu þeirra og 

að það hafi síður en svo gengið vel. Einnig er bent á að slíkt fyrirkomulag sé úrelt og eigi 

ekki heima í nútímanum enda tæknibyltingin nú að breyta bankakerfinu meira en nokkru 

sinni fyrr. 

Við skrif ritgerðarinnar blossaði upp heimsfaraldur, Kórónaveiran, sem hefur nú þegar 

haft í för með sér veruleg heilsufarsleg og fjármálaleg áföll um allan heim. Á nokkurra ára 

fresti má gera ráð fyrir að Ísland eða jafnvel allur heimurinn verði fyrir ákveðnum áföllum 

sem leiða til fjármálakreppu. Á tímum sem þessum er mikilvægt að hafa vel uppbyggt 

fjármálakerfi sem á möguleika á að standa á eigin fótum og rétta sig af þegar aðstæður 

batna. Að þessu leyti mætti einnig telja að viðfangsefnið sé áhugavert og tengist enn 

frekar samfélagsumræðunni. 

Ritgerðin er formuð eftir leikreglum Háskóla Íslands bæði í stíl og formi en að öðru 

leyti gekk höfundur til verksins með óbundnar hendur, í ritgerðinni má finna bæði 

tilvitnanir í sögu sparisjóðanna á Íslandi og sögu Sparkassen í Þýskalandi og fleira sem 

tengist ritgerðarefninu. 

Í ritgerðinni er einnig tekið viðtal við nokkra viðmælendur varðandi verkefnið og reynt 

að taka saman kosti og galla þess að taka upp starfsemi samfélagsbanka hér á landi. Að 

lokum reynir höfundur að svara ritgerðaspurningunni. 
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2 Hvað er samfélagsbanki?  

Margar skilgreiningar hafa litið dagsins ljós þegar kemur að hugtakinu samfélagsbanki. 

Má í raun segja að engin ein skilgreining sé rétt og sagði Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, 

að þegar talað er um hugtakið samfélagsbanki sé ekki átt við neitt sérstakt viðskiptalíkan 

í fjármálaþjónustu. Hugtakið getur bæði átt við sparisjóði (e. savings banks) eða 

lánasamlög (e. credit unions), lánveitingar í gegnum samfélagsmiðla (e. peer to peer 

lending) og banka í ríkiseigu (e. public banks). Benti hann þá á að þrátt fyrir að 

skilgreiningin á samfélagsbanka liggi ekki beint fyrir hefur umræða um að opna slíkan 

banka eða taka upp slíka starfsemi í öðrum af ríkisreknu bönkunum verið á yfirborðinu 

hér á landi í þó nokkur ár. Í skilningi lang flestra Íslendinga sem hafa kynnt sér málið 

og/eða hafa tjáð sig um málið er samfélagsbanki nokkurs konar sparisjóður í því 

rekstrarformi sem þekktist áður fyrr (Ásgeir Jónsson, e.d.).  

Helga Þórðardóttir, formaður Dögunar, er ein þeirra sem hefur hvað mest hvatt til 

þess að samfélagsbanki verði settur á laggirnar hér á landi og segir samfélagsbanka vera 

fjármálastofnun í eigu almennings sem getur verið á vegum ríkis eða sveitarfélags. 

Hlutverk slíks banka er að þjóna almenningi og hagsmunum hans í sínu nærsamfélagi. 

Hagnaður af starfsemi bankans fer til eigenda, það er almennings, og því hægt að nýta 

hann í þörf verkefni, til dæmis til þess að lækka skatta, lækka kostnað við þjónustu 

bankans eða vexti hans. Einnig er hægt að setja hagnaðinn aftur inn í samfélagið sem 

bankinn starfar í og nýta hann í nauðsynleg verkefni, til dæmis til uppbyggingar á 

menntunar- eða heilbrigðiskerfi. Samfélagsbanki er aðeins viðskiptabanki og tekur því 

ekki þátt í áhættusömum fjárfestingum fjárfestingarbanka auk þess sem hann fjárfestir í 

raunhagkerfinu; fyrirtækjum sem framleiða raunverulegar vörur sem skapa verðmæti. 

Þetta gerir það að verkum að minni líkur eru á að slíkur banki fari í gjaldþrot. Eins og 

almennt gildir um bankastarfsemi þá rukka samfélagsbankar vexti sem skila bankanum 

tekjum, það er með mismuninum á innláns- og útlánsvöxtum. Bankinn rukkar einnig 

þjónustugjöld en markmið þeirra er að halda þeim kostnaði í lágmarki. Þar sem bankinn 

þarf ekki að einblína á að hámarka hagnað fyrir hluthafa, þar sem eigendur bankans er 

almenningur, getur bankinn boðið lægri vexti og nýtt hagnaðinn í nytsamleg verkefni sem 

gagnast almenningi og þeirra samfélagi (Helga Þórðardóttir, 2016).  
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Frosti Sigurjónsson, annar talsmaður samfélagsbanka hér á landi, lýsir 

samfélagsbanka á svipaðan hátt. Talar um banka sem er í eigu samfélagsins og hefur það 

að meginmarkmiði að þjóna sínu nærsamfélagi. Slíkur banki er ekki rekinn með gróða 

eða hámörkun hagnaðar að leiðarljósi heldur hefur markmið um hóflegan hagnað og 

öruggan rekstur. Bankinn hefur því lægri arðsemiskröfu heldur en aðrir bankar. Þeir horfa 

til lengri tíma, horfa á sitt nærsamfélag og hvernig þeir geta þjónað því með 

bankaþjónustu til þess að efla atvinnulífið og leyfa heimilunum að fara í gegnum sínar 

fjárfestingar og sparnað. Bankinn fjárfestir í raunhagkerfinu og fjárfestir því og lánar til 

verkefna sem búa til raunveruleg verðmæti fyrir samfélagið. Frosti segist skilja 

samfélagsbankakerfið eins og þýska sparisjóðakerfið (Frosti Sigurjónsson, 10. mars 

2020). Hann á við Sparkassen banka í Þýskalandi en um þann banka er rætt ítarlega í kafla 

6.2 síðar í ritgerðinni.  

Inni á Vísindavef Háskóla Íslands er svo að finna grein frá árinu 2016 eftir Gylfa 

Magnússon dósent þar sem skilgreining á samfélagsbanka, hlutverk hans og þjónusta er 

skilgreind. Bendir hann á að hugtakið samfélagsbanki sé ekki vel skilgreint og ekki minnst 

á það í íslenskri löggjöf um fjármálakerfið. Þrátt fyrir það sé hægt að fullyrða að átt sé við 

banka sem er rekinn með samfélagsleg markmið að leiðarljósi fremur en hagnað eigenda. 

Hver þessi samfélagslegu markmið eru getur verið mjög mismunandi á milli landa eða 

jafnvel landshluta í sumum löndum. Segir hann oft miðað við að samfélagsbankar séu í 

eigu hins opinbera en það eigi þó ekki alltaf við og að íslenska banka- og sparisjóðakerfið 

á 19. og 20. öld hafi einkennst af stofnunum sem kalla mætti samfélagsbanka (Gylfi 

Magnússon, 2016). Í kafla 5 er ítarlega rætt um banka- og sparisjóðakerfið á 19. og 20. 

öld. 

Mismunandi er eftir löndum hvernig slíkir bankar bregðast við ef að tap er á rekstri. 

Stundum er um að ræða ákveðinn varasjóð sem bankarnir hafa sjálfir safnað upp um 

ákveðið skeið en það gæti einnig verið hið opinbera í viðkomandi landi sem hleypur undir 

bagga ef til þess kemur að tap er á rekstri.  

Dæmi um slíkt höfum við meðal annars séð með Íbúðalánasjóð hér á landi, ef 

skilgreina má Íbúðalánasjóð sem einhvers konar samfélagsbanka, en íslenska ríkið hefur 

í nokkur skipti þurft að aðstoða sjóðinn fjárhagslega. Þó nokkrir sem eru á móti 

hugmyndinni um samfélagsbanka hafa bent á sögu Íbúðalánasjóðs og segja fráleitt að 
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ríkið eigi að vera á bak við slíka starfsemi. Aðrir hafa hins vegar bent á að Íbúðalánasjóður 

sé ekkert í líkingu við hugmyndina um samfélagsbanka. 

Í Bandaríkjunum er mikill fjöldi af samfélagsbönkum. Þar er átt við smærri banka sem 

lána aðallega til einstaklinga og lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Talað er um 

bankaþjónustu byggða á sambandi (e. relationship banking) í þessum bönkum í 

Bandaríkjunum þar sem útlán eru í einhverjum tilfellum veitt á þeim grundvelli að 

starfsmaður þekki til lántaka og starfsemi hans. 

Þetta eru oft smærri fyrirtæki með stutta sögu sem ættu mögulega erfitt með að fá lán 

hjá stóru bönkunum. Slíka banka er oftar en ekki að finna í dreifbýlum í Bandaríkjunum 

og eru taldir sinna mjög mikilvægu hlutverki þar í landi, sem er að sinna sínu 

nærsamfélagi og starfa í þágu þess (Baas og Schrooten, 2006). 

Þó nokkrir samfélagsbankar erlendis stóðu af sér  bankahrunið 2008 og starfa enn í 

dag. Sem dæmi má helst nefna Sparkassen og Credit cooperatives í Þýskalandi. Credit 

cooperatives eru fjármálastofnanir sem eru í eigu og stjórnað af meðlimum hennar. Slík 

stofnun tekur við innlánum og á að geta veitt meðlimum hennar útlán á lágum vöxtum. 

Á grafinu hér að neðan má sjá ávöxtun eigin fjár allra bankanna í Þýskalandi frá árinu 

1994 til 2014. Eins og sést þá eru Sparkassen og Credit cooperatives einu bankarnir sem 

ekki fara niður fyrir núllpunkt í bankahruninu 2008 og halda miklum stöðugleika (BNP 

paribas, 2016). 

 

Mynd 1: Ávöxtun eigin fjár banka í Þýskalandi frá 1994-2014.  

Heimild: BNP paribas (2016). 
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Ýmsar aðferðir hafa verið notaðar til að meta hvort um sé að ræða samfélagsbanka 

eða ekki. Í Bandaríkjunum hefur stundum verið miðað við stærð bankans (Federal 

deposit insurance corporation, 2014) en telur höfundur þá aðferð ekki eiga við, 

sérstaklega ef miðað er við íslenskan markað. Erlendis eru bankar sem þessir vissulega 

yfirleitt töluvert minni en aðrir bankar og fjármálastofnanir en telur höfundur að frekar 

ætti að skoða starfsemi bankans og viðskiptalíkan til að meta eiginleika hans í stað þess 

að horfa á stærð hans. Eins og sjá má þá eru skilgreiningarnar ekki alltaf eins og því ítrekar 

höfundur að í þessari ritgerð er horft á samfélagsbanka eins og þeir sem hafa talað með 

slíkum banka hérlendis lýsa honum og lýst er í inngangi.  

Samfélagsbanki er fjármálastofnun í eigu almennings á vegum ríkis eða sveitarfélags, 

fjármálastofnunin getur einnig verið sjálfseignarstofnun, sem þjónar því samfélagi sem 

hún starfar í. Fjármálastofnunin er ekki hagnaðardrifin í fyrsta sæti og hagnaður 

fjármálastofnunarinnar skilar sér aftur til eigenda, það er almennings, með einum eða ö

ðrum hætti. Sem dæmi gæti hagnaðurinn verið lagður til menntunar- eða 

heilbrigðiskerfisins en einnig mætti setja hagnaðinn aftur í starfsemi 

fjármálastofnunarinnar til að lækka þjónustukostnað og/eða vexti hennar. 

Fjármálastofnunin starfar aðeins sem viðskiptabanki, ekki fjárfestingarbanki. 

Fjármálastofnunin reynir að fjárfesta sem mest í raunhagkerfinu með veitingu útlána og 

setja þannig fjármuni í verkefni sem skapa verðmæti fyrir samfélagið. Ekki er horft 

sérstaklega á stærð fjármálastofnunarinnar. 

Fyrir utan þá skilgreiningu á samfélagsbanka hér að ofan um mismunandi áherslur á 

ráðstöfun hagnaðar miðað við hefðbundinn banka, þá má segja að hinn 

grundvallarmunurinn sé hvort almennt teljist skynsamlegt að reka banka sem sinnir bæði 

viðskiptabankastarfsemi og fjárfestingarbankastarfsemi og kemur sú umræða ekki síst 

upp á tímum fjármálakreppu. Eitt skýrasta dæmi um þetta eru Glass-Steagall lögin sem 

sett voru í Bandaríkjunum eftir heimskreppuna 1930 sem gerði þá kröfu að allir bankar 

þar í landi myndu aðskilja viðskiptabanka- og fjárfestingarbankastarfsemi (Kay, 2015).  

Viðskiptabankastarfsemi byggir á innlánum og útlánum og hefðbundinni 

fjármálaþjónustu við fyrirtæki og einstaklinga. Þessi starfsemi ætti að njóta og nýtur 

víðast hvar verndar hins opinbera sem tryggir starfsemina upp að ákveðnu marki með 

innlánavernd/innistæðutryggingu. Aftur á móti byggir fjárfestingarbankastarfsemi á 
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fjármögnun ýmiss konar fjárfestinga, svo sem viðskipti með verðbréf, ráðgjafastarfsemi, 

hlutabréf og eignastýringu. Rekstur þessi er að jafnaði töluvert áhættusamari en 

starfsemi viðskiptabanka og með því að blanda þessu tvennu saman skapast sú hætta að 

tjón vegna fjárfestingabankastarfsemi lendi á viðskiptabankastarfseminni og þannig 

mögulega almenningi. Þess í stað ætti tjónið að hafna hjá þeim sem stóðu að þessum 

áhættusömu ráðstöfunum (Alþingi, 2015).  

Talsmenn samfélagsbanka segja að ef Landsbankanum yrði breytt í samfélagsbanka 

væri möguleiki fyrir almenning að geyma peninga sína hjá fjármálastofnun með öruggum 

hætti sem skilar ákveðinni ávöxtun og áhættan um áhættusamar fjárfestingar 

stofnunarinnar ekki til staðar. 

Með minni áhættu er átt við að innistæður almennings verði ekki nýttar í 

fjárfestingarbankastarfsemi. Slíkur banki sækist ekki fyrst og fremst eftir hámörkun 

hagnaðar þannig að bankinn sjálfur getur sóst eftir raunverulegum fjárfestingum í stað 

þeirra sem eru áhættumiklar og gætu skilað miklum gróða á skömmum tíma en gætu 

einnig skilað sér í tapi. Önnur áhætta myndast þó þegar banki ákveður að starfa aðeins 

sem viðskiptabanki, eða nokkurs konar sparisjóður. Það að bjóða bara upp á innlán og 

útlán setur bankann í töluvert erfiða stöðu þegar kemur að samkeppni auk þess sem 

fjármögnunarleiðir eru færri og bankarekstur í dag krefst töluverðs fjármagns. Því er 

margt að skoða áður en tekin er ákvörðun um hvort samfélagsbanki myndi henta okkur 

hér á Íslandi.  

2.1 Kostir samfélagsbanka 

Í þessum kafla er meðal annars vitnað í viðtöl og greinar sem fjalla um kosti 

samfélagsbanka.  

 Valencia Higuera, sérfræðingur í fjármálum í Bandaríkjunum, birti grein þar í landi þar 

sem  hún taldi upp kosti og galla við samfélagsbanka. Fyrst nefnir hún sem kost meiri 

sveigjanleika í útlánum. Alhliða bankar í Bandaríkjunum hafa strangari útlánaramma sem 

gerir einstaklingum og nýjum og smáum fyrirtækjum oft erfitt að fá lán. Samfélagsbankar 

hafa hins vegar rétt á því að veita útlán byggt á persónulegri þekkingu og trausti. Bendir 

hún einnig á að bankarnir hafi lægri þjónustugjöld og oftar en ekki hagstæðari vaxtakjör 

þar sem bankarnir eru oftast minni og eru ekki að einblína á sem mestan hagnað fyrir 



17  

 

hluthafa. Þjónusta samfélagsbanka gengur því einnig oftar hraðar fyrir sig (Valencia 

Higuera, 2015).  

Wolfram Morales, forstöðumaður skrifstofu forstjóra austurþýsku Sparkassen 

sparisjóðasamtakanna, segir kostina við samfélagsbankakeðjuna þar í landi, Sparkassen, 

vera að bankinn er nokkurs konar sjálfseignarstofnun og því enginn sem á hlut í 

bankanum. Ekki er því hægt að selja bankann. Sparkassen kom í raun án nokkurs skaða 

út úr bankahruninu 2008 en lausafjárstaða bankans var mjög góð og kom þeim 

auðveldlega í gegnum það áfall. Sagði hann að fyrir viðskiptavini Sparkassen sé 

ómögulegt að tapa fé enda eru innistæður bankans tryggðar upp að vissu marki hjá ríkinu 

og hefur bankinn í gegnum langa sögu sína byggt upp gott kerfi sem snýr að varasjóði ef 

eitthvað kemur upp á (Wolfram Morales, 25. mars 2020). Sparkassen á sér yfir 200 ára 

sögu og því erfitt að segja að kerfið myndi ganga eins vel hérlendis ef það yrði tekið upp 

núna. 

Þó er gott að hafa slíkt viðskiptalíkan sem hefur árangursríka sögu að horfa til ef til 

þess kemur að samfélagsbanki taki hér upp starfsemi með einhverju móti. 

Ef horft er á íslenska bankakerfið bendir Frosti Sigurjónsson á að hér sé þriggja banka 

kerfi sem myndar fákeppnisumhverfi. Hvort sem opnaður yrði nýr banki sem yrði 

samfélagsbanki eða Landsbankanum breytt í samfélagsbanka segir hann að hægt sé að 

gefa sér að samkeppni myndi aukast. Eitt af megin markmiðum samfélagsbanka getur 

verið að halda þjónustugjöldum í lágmarki og með því myndu hinir bankarnir þurfa að 

fylgja eftir. Bendir hann einnig á að hægt væri að nýta útibú samfélagsbanka utan 

opnunartíma bankans í alls konar félagslega starfsemi. Alls konar félagasamtök 

samfélagsins gætu til dæmis nýtt sér útibúin sem fundarstaði og þannig mætti standa að 

hagræðingu í stað þess að fækka starfsfólki og/eða útibúum. Ásamt því myndi 

samfélagsbankinn einblína á raunhagkerfið. Bankinn fjárfestir og lánar til verkefna sem 

búa til raunveruleg verðmæti fyrir samfélagið. Með því að lána til dæmis til byggingar á 

hóteli eða framleiðslutækjum, slík fjárfesting býr til einhver ný gæði í samfélaginu. Að 

sama skapi fjárfestir samfélagsbanki aðeins í nærumhverfi sínu en ekki á áhættusömum 

mörkuðum úti í heimi þó að þar séu mikil tækifæri. Útlánadeild samfélagsbanka er oftast 

minni heldur en annarra alhliða banka, þeir eru ekki að lána í áhættusöm verkefni og þeir 

fylgjast vel með og veita aðstoð þeim sem tók lánið. Starfa í raun eins og ráðgjafar í 

https://www.gobankingrates.com/author/valencia-higuera/
https://www.gobankingrates.com/author/valencia-higuera/
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rekstri. Aðrir bankar sem einblína á hámörkun hagnaðar þurfa reglulega að vísa frá sér 

verkefnum sem eru til mjög langs tíma og skila kannski ekki hagnaði fyrr en eftir mörg ár. 

Litlum og dýrum viðskiptavinum er einnig vísað frá. Á sama tíma er samfélagsbanki 

tilbúinn að horfa til lengri tíma og aðstoða minni fyrirtæki sem skapa raunveruleg 

verðmæti fyrir samfélagið. Samfélagsbanki á Íslandi myndi auka fjölbreytni í 

bankakerfinu. Fólk hefur þá mismunandi valmöguleika um hvert það vill beina sínum 

viðskiptum. Þannig eru allir bankarnir ekki með sama mótinu og samfélagið þarf ekki að 

hafa öll egginn í einni körfu. Ekki er hægt að vita nákvæmlega hvers konar tækifæri slíkur 

banki myndi veita okkur sem samfélag en það er nokkuð ljóst að náið samstarf banka og 

nærumhverfis hans getur verið mjög sterkt þegar á móti blæs (Frosti Sigurjónsson, 10. 

mars 2020). 

Auk þessara kosta að mati talsmanna samfélagsbanka benti Oddný Harðardóttir á að 

íslenska ríkið hafi nú tækifæri til að fara í slíkar breytingar þar sem það er eigandi tveggja 

af þremur stóru bönkum landsins. Með tæknibyltingunni er svo margt að breytast í 

fjármálakerfinu og þróunin er á fleygiferð. Ríkið gæti á þessum tíma lagt línurnar og 

hugsað hvernig bankakerfið geti þróast með hag almennings fyrir brjósti (Oddný 

Harðardóttir, 22. mars 2020). 

2.2 Gallar samfélagsbanka 

Í þessum kafla er meðal annars vitnað í viðtöl og greinar sem fjalla um galla 

samfélagsbanka.  

Valencia frá Bandaríkjunum benti á nokkra galla samfélagsbanka í sömu grein og hún 

talaði um kosti hans. Vildi hún meina að þar sem samfélagsbankar eru í flestum tilfellum, 

ef ekki öllum, töluvert minni heldur en aðrir bankar hafa þeir minna fjármagn til útláns. 

Stærri lánaumsóknir eru því í einhverjum tilfellum betur settar hjá stærri bönkum 

(Valencia Higuera, 2015). Eins og kemur fram ofar þá lítur Frosti meðal annars á þetta 

atriði sem kost hjá samfélagsbönkum en útlánadeildir samfélagsbanka eru yfirleitt 

töluvert minni heldur en hjá alhliða bönkum og því ekki hægt að þjónusta alla.  

Einnig segir Valencia að samfélagsbankar hafi minna þjónustu- og vöruúrval heldur en 

aðrir bankar. Þar sem þeir einblína yfirleitt á innlán og lán til smærri fyrirtækja í 

samfélaginu. Í sumum tilfellum samfélagsbanka býður hann einfaldlega ekki upp á þá 
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þjónustu sem viðskiptavinur óskar eftir, til dæmis lán fyrir skólagjöldum eða mismunandi 

innlánsreikninga (námsmannareikningur og/eða eftirlaunareikningur). Bendir hún auk 

þess á að stærri alhliða bankar starfa yfirleitt á landsvísu og hafa því útibú eða hraðbanka 

á helstu stöðum landsins. Samfélagsbankar í sumum tilfellum starfa aðeins á einum stað, 

eða örfáum stöðum, og getur þá átt betur við fyrir viðskiptavini að eiga viðskipti við aðra 

banka. Til dæmis ef aðili ferðast mikið (Valencia Higuera, 2015). Telur höfundur þetta 

vandamál þó meira eiga við í stærri löndum heldur en Íslandi þó að þetta gæti vissulega 

haft áhrif á ákvörðunartöku einhverra aðila ef samfélagsbanki myndi taka upp starfsemi 

hérlendis. Ef Landsbankanum yrði sem dæmi breytt í samfélagsbanka má gera ráð fyrir 

að fyrirkomulagið haldist að mestu leyti óbreytt. Höfuðstöðvar Landsbankans yrðu þá 

áfram á höfuðborgarsvæðinu og þau útibú sem nú þegar eru úti á landi myndu 

einfaldlega breyta starfsemi sinni.  

Jón Heiðar Guðmundsson hagfræðingur hefur ekki stutt hugmyndina um að taka upp 

starfsemi samfélagsbanka á Íslandi. Hann segir þá aðila sem hafa stutt hugmyndina og 

talað með henni hér á landi ekki hafa skýrt nægjanlega hvað samfélagsbanki í raun er, 

hvert er rekstrarformið, eignarhald og stjórn bankans og hvort hann yrði á landsvísu eða 

svæðisbundinn. Sé miðað við rekstrarform eins og gömlu sparisjóðirnir voru reknir eftir, 

finnst honum hugmyndin ekki mæta kröfum nútímans og ef þessi hugmynd yrði 

framkvæmd væri verið að troða gömlu kerfi inn í nútímann sem það passar engan veginn 

inn í, það sama mætti mögulega segja um Sambandið og Kaupfélögin. Hann telur að 

breytt þjóðfélagsskipulag og nýjasta tækni og allar þær breytingar sem eru að gerast í 

bönkunum í dag tóni niður hugmyndina um samfélagsbanka og segir ekki endilega minni 

áhættu felast í því að stunda aðeins innlána- og útlánastarfsemi á einhverju takmörkuðu 

svæði. Þar með er bankinn að setja öll sín egg í eina körfu og bankastarfsemi í dag 

þarfnast töluverðrar fjármögnunar, bæði vegna tækninnar, kostnaðar og útlánagetu og 

að slíkur banki myndi ekki standast samkeppni við hina bankana. Telur hann að bankinn 

myndi enda eins og sparisjóðirnir, of litlir og óhagstæðar einingar. Ef hugmyndin er hins 

vegar að breyta Landsbankanum í samfélagsbanka þá vantar frekari útfærslu á þeirri 

hugmynd. Felist það í hugmyndinni að breyta hlutafé bankans í einhvers konar framlag 

ríkisins sem stofnfé/eigið fé bankans, klippa burt fjárfestingabankastarfsemina og 

samfélags- og stjórnmálavæða markmið bankans og starfshætti hans, telur hann það 
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ekki standast skoðun og vera jafnvel andstætt Samkeppnislögum og lögum um 

ríkisaðstoð á samkeppnismarkaði (Jón Heiðar Guðmundsson, 20. mars 2020).  

Tryggvi Agnarsson hæstaréttarlögmaður bendir á aðra galla við hugmyndina. Almennt 

vill hann ekki opinbera aðila nálægt bankarekstri. Telur hann ríkið hafa vasast í ýmsu sem 

er ekki á þeirra verksviði. Hirðirinn sé þar fjarri góðu gamni þegar hið opinbera annast 

um einhverja starfsemi, þeir sem véla um hana eru ekki að vasast með eigin peninga né 

er eigandinn nærri. Því telur hann mikla hættu á því að ekki sé sýnd sama aðgæsla eins 

og þegar hirðirinn er með nefið ofan í því sem gert er. Telur hann ríkið eiga að selja banka 

sína og læra af mistökum sínum, þegar það einkavæddi bankana á sínum tíma. Bendir 

hann á að íslensku bankarnir hafi meira og minna verið í eigu ríkisins frá upphafi og fram 

að einkavæðingu þeirra. Reynslan af þessum rekstri bankanna er að hans mati afleit. 

Pólitískir gæðingar stjórnuðu bankanum, bankaráðin kosin pólitískt af Alþingi og 

bankastjórar valdir af þeim eftir sömu línum. Störf og lán voru því veitt þeim sem voru í 

réttum flokki eða vinahópi. Ásamt því bendir hann á að um lánastofnanir gilda lög og þar 

er að finna reglur um nauðsynlegt eiginfjárframlag. Alltaf þarf að leggja lánastofnun til 

ákveðið eigið fé, og spyr hann því hver myndi eiga það. Telur hann að búið sé að reyna 

þessa opinberu aðferð og raunar sé hún enn í brúki, þó með aðeins öðrum hætti en áður. 

Einnig segir hann það rekstrarform lánastofnana sem íslensku bankarnir eru nú reistir á 

sé á hröðu undanhaldi og að lánastarfsemi muni meira fara fram á netinu og að bankarnir 

séu börn síns tíma (Tryggvi Agnarsson, 7. apríl 2020). 

Ólafur Haraldsson viðskiptafræðingur segir stóran galla við samfélagsbanka vera að 

það er svo misjafnt hvernig menn sjá hugmyndina. Sumir tengi þetta við eldgömlu 

ríkisbankana og aðrir við eitthvert sparisjóðakerfi, sem eru margs konar í heiminum. Aðal 

draumórarnir við þessa hugmynd á Íslandi segir hann vera þá að þetta verði banki sem 

gæti niðurgreitt vexti og boðið betri kjör en annars staðar. Segir hann það vera algjörlega 

óraunhæft, að hér séu harðar kvaðir um lausafjárstöðu, arðsemi og rekstur sem 

starfsemi samfélagsbanka myndi ekki ráða við. Auk þess sem viðskiptabankaþjónusta til 

almennings og minni fyrirtækja sé einfaldlega ekki nægilega arðbær eins og hún er í dag. 

Bendir Ólafur jafnframt á að horfa þurfi á sorgarsögu til dæmis Íbúðalánasjóðs, sem er 

sá banki sem mest líkist hugmyndinni um samfélagsbanka. Bendir Ólafur jafnframt á að 

íslenskt samfélag einkennist af tengslaneti, fjölskylduneti, vinaneti og pólitísku neti og 
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með samfélagsbanka myndu pólitísk áhrif verða enn meiri, enn meiri gæluverkefni og 

enn meiri spilling á bak við tjöldin (Ólafur Haraldsson, 14. apríl 2020). 
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3 Á að breyta Landsbankanum hf. í samfélagsbanka? 

Eins og fyrr hefur komið fram hefur það aðallega verið í umræðunni um samfélagsbanka 

að breyta Landsbankanum í slíkan banka í stað þess að stofna nýjan frá grunni. Þó nokkrir 

hafa tjáð sig um málið en enginn hefur, eftir því sem höfundur best veit,  lagt fram áætlun 

að framkvæmdarferli eða hvað þyrfti raunverulega að gerast til að þetta gæti gengið, 

hvorki varðandi stofnun nýs samfélagsbanka né breytingu á Landsbankanum í 

samfélagsbanka. 

Landsbankinn er að stórum hluta fjármagnaður af innlánum viðskiptavina og því þyrfti 

ekki að laða að nýja viðskiptavini frá grunni ef hugmyndin væri sú að breyta 

Landsbankanum í einhvers konar samfélagsbanka. Samkvæmt skilgreiningu höfundar á 

samfélagsbanka þyrfti Landsbankinn að breyta starfsemi sinni úr því að vera viðskipta- 

og fjárfestingarbanki í það að stunda aðeins viðskiptabankastarfsemi, það er, starfa sem 

nokkurs konar sparisjóður eða samfélagsbanki. Það er þó í raun ekkert því til fyrirstöðu 

að fjárfestingarbanki einn og sér eða alhliða banki sé rekinn sem samfélagsbanki og því 

væri í raun einnig hægt að breyta aðeins eigendastefnu bankans og jafnvel þyrfti að búa 

til ákveðin lög sem myndu snúa að starfsemi hans sem samfélagsbanki. Í báðum tilvikum 

þyrfti bankinn að fara úr því að hafa það sem aðalmarkmið að hámarka hagnað í það að 

starfa í þágu samfélagsins, hafa þjónustu sína eins örugga og hægt er og stuðla að 

jafnvægi og hagkvæmni í samfélaginu.  

Einnig hefur komið fram sú tillaga að skipta bankanum í fjárfestingar- og 

viðskiptabankastarfsemi og halda viðskiptabankastarfseminni í eigu ríkisins en selja 

fjárfestingarbankastarfsemina, jafnvel til erlendra aðila, ekki verður kafað djúpt í þann 

möguleika í þessari ritgerð en höfundur bendir á að í raun hefur íslenska bankakerfið 

leitað að erlendum kaupendum eða fjárfestum í áratugi og hafa þeir að því er virðist ekki 

fundist nema mögulega á pappírum. 

Á myndinni á næstu síðu má sjá eignarhald Landsbankans en ríkið á lang stærstan hlut 

bankans, eða 98,2%. Bankasýsla ríkisins fer með hlut ríkissjóðs í Landsbankanum. Eftir 

bankahrunið 2008, nánar tiltekið árið 2010, tók bankasýsla ríkisins til starfa. Hlutverk 

hennar var að fara með eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum, í samræmi við lög, góða 

viðskipta- og stjórnsýsluhætti og eigendastefnu ríkisins á hverjum tíma ásamt því að 
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leggja þeim til fé fyrir hönd ríkisins á grundvelli heimilda í fjárlögum (Landsbankinn, 

2020). Því má álykta að ríkið sé í kjörstöðu til að ganga í róttækar breytingar eins og til 

dæmis að breyta bankanum með einhverju móti í samfélagsbanka. 

 

Mynd 2: Eignarhald Landsbankans hf.  

Heimild: Landsbankinn, 2020. 

Landsbankinn hefur þrjár megin stoðir í sinni fjármögnun. Það eru innlán frá 

viðskiptavinum, fjármögnun á markaði og eigið fé en stærsti hluti fjármögnunar hans er 

í formi innlána frá viðskiptavinum eins og kom fram að ofan. Bankinn er einnig útgefandi 

sértryggðra skuldabréfa og víxla á innlendum skuldabréfamarkaði ásamt EMTN 

skuldabréfaútgáfum á erlendum markaði. Eigið fé bankans nam tæplega 248 milljörðum 

króna í lok árs 2019 og á sama tíma var eiginfjárhlutfallið áhættuvegið 25,8% og því um 

17% í fjármögnun bankans (Landsbankinn, 2020).  

Þó nokkrir aðilar, svo sem Frosti Sigurjónsson og Oddný Harðardóttir, hafa talað fyrir 

hugmyndinni um að breyta Landsbankanum í samfélagsbanka og hafa verið lagðar fram 

þingsályktunartillögur um málið. Hafa talsmenn samfélagsbanka rætt kosti 

hugmyndarinnar fram og til baka og lagt fram rök fyrir því að starfsemi samfélagsbanka 

eigi að vera innan íslenska bankakerfisins. Eins og kom fram að ofan hefur þessi hugmynd 

þó aldrei náð lengra heldur en á umræðustig og aldrei hefur verið lögð fram nein áætlun 

eða framkvæmdarplan um hvernig þetta yrði framkvæmt eftir því sem höfundur best 

veit eins og áður hefur komið fram. 
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Í desember 2018 var gefin út Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið. Bókina 

unnu þau Lárus L. Blöndal, Guðjón Rúnarsson, Guðrún Ögmundsdóttir og Kristrún Tinna 

Gunnarsdóttir. Markmiðið með bókinni var að skapa heilbrigðan grundvöll og frjóan 

jarðveg fyrir umræðu, stefnumörkun og ákvarðanatöku um málefni er varða 

fjármálakerfið, framtíðarfyrirkomulag þess og þróun í samræmi við stjórnarsáttmála 

ríkisstjórnarinnar. Í bókinni er í stuttu máli talað um samfélagsbanka og möguleikann á 

stofnun slíks banka hér á landi. Hópurinn kemur þar inn á að samfélagsbanki hafi það að 

meginmarkmiði að haga rekstrinum samfélaginu til hagsbóta. Sem dæmi getur það falist 

í því að lánveitingar séu einkum til lítilla og meðalstórra fyrirtækja í nærsamfélaginu, 

arðsemiskrafa eigandans sé ekki til þess fallin að auka áhættusækni og þjónusta við 

samfélagið verði innleidd í stefnumörkun bankans. Segja þau að samfélagsbankar hafi 

sögulega verið sjálfsprottnar  hreyfingar fremur en þeir hafi verið stofnaðir fyrir atbeina 

ríkisvaldsins (Lárus L. Blöndal, Guðjón Rúnarsson, Guðrún Ögmundsdóttir og Kristrún 

Tinna Gunnarsdóttir, 2018). 

Ásgeir Jónsson, núverandi Seðlabankastjóri, er með grein í bókinni sem fjallar um það 

hvort ríkið eigi að reka samfélagsbanka. Segir Ásgeir í greininni að ákall um 

samfélagsbanka hérlendis vísi einna helst til endurreisnar sparisjóðakerfisins og þá 

möguleikann á að breyta Landsbankanum í sparisjóð. Segir hann sparisjóði hafa það 

tvöfalda markmið að  hámarka hagnað og auka velferð á starfssvæði sínu. Telur hann að 

ekki sé auðvelt að henda reiður á það hvað þess konar tvímarkmið raunverulega þýði. 

Segir hann sparisjóði ekki vera góðgerðarstofnanir og að þeir verði eins og aðrar 

fjármálastofnanir að láta reksturinn standa undir sér og fá eðlilega ávöxtun eigin fjár. 

Einnig þykir eðlilegt að hagnaðurinn geti staðið undir einhverjum vexti og 

varúðarfærslum. Spyr hann þá hversu mikla áherslu sparisjóðir eigi að leggja á hagnað 

miðað við önnur markmið og finna þyrfti út hvaða önnur markmið eigi við. Segir hann 

spurninguna vera hvort hagnaðurinn yrði gefinn eftir með því að veita viðskiptavinum, 

innlánseigendum og lánþegum betri kjör eða ætti að nota fjármagnið til að styðja við 

ýmis velferðar- og framfaramál. Bendir Ásgeir jafnframt á að þörfin fyrir tilvist og 

þjónustu sparisjóða sé ekki sjálfgefin og hafi hún skapast upphaflega vegna þess að 

bankarnir sinntu ekki fjármálaþjónustu í dreifbýli eða fyrir tekjulægri einstaklinga og að 

þetta vandamál eigi ekki við í dag. Telur hann Ísland vera land með of umsvifamikla banka 
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ef litið er til viðskiptabanka- og greiðsluþjónustu og segir þörfina fyrir sparisjóði til að 

brúa markaðseyðu eða tryggja ákveðnum þjóðfélagshópum bankaþjónustu ekki lengur 

fyrir hendi. Þar fyrir utan telur hann ekki skýrt hver hinn raunverulegi munur sé á banka 

og sparisjóði. Í kjölfarið segir hann erfitt að sjá hverju það myndi skila fyrir eiganda eða 

viðskiptavini Landsbankans að breyta honum í samfélagsbanka/sparisjóð og bætir við að 

í besta falli yrði lítil sem engin breyting á starfsemi bankans og í versta falli væri verið að 

þvinga hann í úrelt rekstrarlíkan (sama rit). 

3.1 Saga Landsbankans hf. 

Bankinn var stofnaður 7. október árið 2008 en sagan nær í rauninni allt aftur til ársins 

1886. Í dag rekur Landsbankinn stærsta útibúanet banka á Íslandi og er stærsta 

fjármálafyrirtæki landsins (Landsbankinn, 2020). 

Eins og  flestum er kunnugt sigldi rekstur stærstu fjármálafyrirtækja landsins í þrot 

árið 2008 þegar alheimskreppan skall á. Meðal þessara fjármálafyrirtækja var gamli 

Landsbankinn, Landsbanki Íslands hf. (hér eftir LÍ). Alþingi brást við með því að setja á 

Neyðarlögin sem var ætlað að gæta hagsmuna íslensku þjóðarinnar og koma í veg fyrir 

að þjóðin yrði í skuldaklafa næstu áratugi. Fjármálaeftirlitið tók yfir rekstur LÍ og var hluti 

starfseminnar fluttur til nýs banka, Nýja Landsbankans hf. (hér eftir NBI). Sá banki var að 

fullu í eigu íslenska ríkisins. NBI tók yfir allar innlendar innistæður og meirihluta íslenskra 

eigna gamla bankans. Restin varð eftir hjá LÍ. Skilanefnd sem var skipuð af 

Fjármálaeftirlitinu tók við af þáverandi bankaráði LÍ. Í lok árs 2009 var samið um uppgjör 

NBI og LÍ. NBI gaf út 247 milljarða króna skuldabréf í erlendum gjaldmiðlum til 10 ára til 

LÍ. Útgáfa skuldabréfsins átti einnig að tryggja erlenda langtíma fjármögnun. Gengið var 

frá eignarhaldi á eftirfarandi hátt; hluthafar urðu tveir, Ríkissjóður Íslands eignaðist 

81,33% útgefins hlutafjár og Landsskil ehf., dótturfélag LÍ, eignaðist 18,67%. Lögheiti 

bankans var svo breytt í Landsbankinn hf. á aðalfundi í apríl árið 2011 og NBI lagt niður 

(sama rit). 

Árið 2013 var breyting á eignarhaldi bankans. Hlutur Landskila ehf. færðist til íslenska 

ríkisins og Landsbankans. Ríkið átti þá þegar uppi var staðið 98% í bankanum og 

Landsbankinn hélt á 2% hlut (sama rit). 
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3.2 Leiðir til breytinga   

Hér að neðan verða taldar upp fjórar leiðir á breytingu Landsbankans í samfélagsbanka 

sem hafa verið í umræðunni og höfundur hefur tekið saman. Einnig verður farið yfir 

Samkeppnislög og reglur um ríkisstyrki sem er að finna í EES samningnum en margir hafa 

bent á að hvaða leið sem yrði farin myndi hún skarast á við þau lög eða í besta falli yrði 

að breyta lögum til samræmis breytingunum.  

3.2.1 Leið 1 

Landsbankinn gæti breytt starfsemi sinni úr því að vera viðskipta- og fjárfestingarbanki í 

það að stunda aðeins viðskiptabankastarfsemi, það er, starfa sem nokkurs konar 

sparisjóður eða samfélagsbanki. Þá væri hægt að selja fjárfestingarbankahlutann frá 

ríkinu og þannig er ríkið mögulega að minnka áhættu sína með almannafé í bankarekstri. 

Eigendastefnu bankans þyrfti að breyta og jafnvel þyrfti að breyta lögum sem myndu 

snúa að starfsemi viðskiptabankans. Bankinn þyrfti að fara úr því að hafa það sem 

aðalmarkmið að hámarka hagnað í það að starfa í þágu samfélagsins, hafa þjónustu sína 

eins örugga og hægt er og stuðla að jafnvægi og hagkvæmni í samfélaginu. Setja þyrfti 

skýr markmið í starfsemi bankans og ákveða fyrirfram hvernig hagnaði hans yrði 

ráðstafað. Bankastjóri og bankastjórn þyrfti að fylgja þessum markmiðum og sjá til þess 

að allir starfsmenn bankans væru á sömu blaðsíðu. Ríkið, sem ætti bankann áfram, myndi 

þá setja fyrirfram ákveðnar prósentur af hagnaði í hin og þessi málefni. Til dæmis 10% til 

heilbrigðiskerfisins og 10% til menntakerfisins og svo framvegis, jafnvel gæti ákveðin 

prósenta farið aftur inn í starfsemi bankans til að lækka þjónustugjöld til dæmis eða 

koma til móts við viðskiptavini á einhvern annan hátt.   

Þar sem bankinn myndi breyta stefnu sinni úr því að vera í fyrsta sæti hagnaðardrifinn 

má gera ráð fyrir að hann myndi eiga möguleika á að lækka útlánsvexti og/eða hækka 

innlánsvexti, þó má ímynda sér að almenningur sætti sig frekar við sömu kjör og aðrir 

bankar veita, þegar vitað er að hlutur hagnaðar hvers árs fer í málefni sem kemur þeim 

við og bætir samfélagið með einhverju móti. 

3.2.2 Leið 2 

Landsbankanum er skipt upp í viðskiptabanka og fjárfestingabanka en í stað þess að selja 

fjárfestingarbankann frá ríkinu gæti bankinn haldið báðum hlutum bankans í sitthvoru 
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lagi. Almenningur gæti þá haft val um hvar fé hans liggur og skýrt væri hvers konar 

starfsemi hvor bankinn myndi stunda.  

Viðskiptabankinn myndi þá geta einblínt á að bjóða hagstæð kjör, gegn mögulega 

minni áhættu en ávöxtun þar af leiðandi lægri. Hann myndi reyna að lána til verkefna 

sem skapa raunveruleg verðmæti fyrir samfélagið og eiga möguleika á að horfa til lengri 

tíma frekar en á skyndigróða. 

Á sama tíma undir sama merki væri fjárfestingarbanki sem stundar áhættusamari 

fjárfestingar til að auka hagnað, fólk gæti þá með einhverju móti tekið þátt í þeim 

viðskiptum og átt möguleika á góðri ávöxtun gegn aukinni fjárhagslegri áhættu.  

Sama fyrirkomulag gæti verið á ráðstöfun hagnaðarins og í leið 1, honum ráðstafað á 

fyrirfram ákveðna staði sem gagnast samfélaginu á einhvern hátt. 

3.2.3 Leið 3 

Þriðja leiðin er að Landsbankinn fari ekki í neinar róttækar breytingar heldur starfi áfram 

sem alhliða banki. Aðeins eigendastefnu bankans yrði breytt og áherslum bankans breytt 

þannig að  stefnt væri á að verða einhvers konar máttarstólpi í samfélaginu. Banki sem 

almenningur getur treyst og líður vel með, banki sem hverfur ekki þegar illa gengur. 

Í stað þess að starfsemi bankans beinist að því að hámarka hagnað myndi 

Landsbankinn reyna að bjóða eins hagstæð kjör og hægt er. Lána til verkefna sem skapa 

verðmæti og í stað þess að fjárfesta í áhættusömum fjárfestingum eða lána til 

áhættusamra framkvæmda myndi vera fjárfest innanlands í raunhagkerfinu, eins og 

hugmyndir sumra talsmanna samfélagsbanka ganga út á. Hægt væri að nýta útibú 

bankans utan opnunartíma hans í einhverja öðruvísi þjónustu, til dæmis sem 

fundarstaður fyrir ýmis félagasamtök, og gæti það verið leið til að tengjast samfélaginu 

á hverju svæði fyrir sig.  

Sama fyrirkomulag gæti verið á ráðstöfun hagnaðarins og í leið 1 og 2, honum 

ráðstafað á fyrirfram ákveðna staði sem gagnast samfélaginu á einhvern hátt. 
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3.2.4 Leið 4 

Ef við tökum dæmi núna sem snýr að því að ríkið sé ekki eigandi heldur að bankinn sé 

nokkurs konar sjálfseignarstofnun, svipað og fyrirkomulagið er hjá Sparkassen í 

Þýskalandi, og þar af leiðandi ekki hægt að selja bankann. Þá koma þrjár leiðir til greina. 

Í fyrsta lagi gæti ríkið sett hlut í Landsbankanum sem framlag í samfélagsbanka þannig 

að hann myndi starfa sem sjálfseignarstofnun og samþykktum/eigendastefnu 

Landsbankans breytt þannig að hann gæti starfað sem sjálfseignarstofnun. Hluthafar 

bankans, þar stærstur er ríkið, þyrftu þá að afsala sér verulegum fjárhæðum sem 

væntanlega brýtur bæði lög um ríkisstyrki og Samkeppnislög og ekki útséð með hve 

miklum pólítískum úlfaþyt slíkt hefði í för með sér. 

Þessi banki myndi þá stunda starfsemi samfélagsbanka og þyrfti að standa undir 

ákveðnum hagnaði til að geta stundað áframhaldandi starfsemi en enginn eigandi yrði 

að bankanum. Með breytingu Landsbankans í samfélagsbanka með þessum hætti væri 

hægt að horfa fram hjá markmiðum um hámörkun hagnaðar. Hagnaður bankans myndi 

nýtast að öllu leyti í samfélagið eða renna að hluta til aftur inn í bankann til að geta bætt 

starfsemi hans. Enginn arður yrði greiddur og hægt að einblína á það að þjóna 

samfélaginu til samræmis við skilgreiningu ritgerðar þessarar á samfélagsbanka.  

Í öðru lagi gæti ákveðinn hópur, stjórnmálaflokkur, félagasamtök eða verkalýðsfélag 

staðið fyrir fjármögnun á nýjum banka sem myndi starfa sem samfélagsbanki. Stofnfé 

bankans yrði þá fjármagnað með framlögum eða þá  einhvers konar hópfjármögnun og 

þau framlög mynda hvorki eignarhlut í bankanum né arðsrétt. Bankinn yrði þá 

sjálfseignarstofnun og gæti þannig stækkað með árunum, samanber Sparkassen og 

jafnvel hér heima má nefna Félagsstofnun stúdenta, sem er dæmi um sjálfsprottna vel 

rekna sjálfseignarstofnun. Hugmynd að stofnun nýs samfélagsbanka er í vinnslu í 

Skotlandi en þar hefur verið unnin  áætlun fyrir fjármögnun samfélagsbanka. Rætt er um 

hugmyndina í Skotlandi í kafla 7. 

Í þriðja lagi mætti skoða að stofna aðeins rafrænan samfélagsbanka. Banka þar sem 

öll starfsemi færi aðeins fram á netinu. Með þessu væri stofnkostnaður töluvert lægri en 

fjármagna þyrfti allan þann tæknibúnað sem til þyrfti og auðvitað þyrfti að ráða ákveðinn 

fjölda starfsmanna til starfa. Þá þyrfti væntanlega að hafa að minnsta kosti eina skrifstofu 

fyrir starfsfólk en engin útibú þyrfti að opna. Slíkur banki gæti verið sjálfseignarstofnun 
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þar sem safnað er fyrir stofnkostnaði og hann myndi aðeins starfa sem viðskiptabanki. 

Hann gæti þá líklegast boðið upp á hagstæðari kjör og lægri þjónustugjöld þar sem 

enginn arður yrði greiddur út, starfsemin þyrfti auðvitað að geta staðið undir sér og 

jafnvel mætti skoða að viðskiptavinir myndu borga mánaðarlega ákveðið þjónustugjald 

sem reynt  yrði að halda í lágmarki. Gegn því yrðu kjör væru hagstæðari og þjónusta 

hraðari. 

Höfundur telur líklegt að hérlendis hafi hugmynd að stofnun samfélagsbanka byrjað 

með þeim hætti á árum áður að stofnaður yrði nýr samfélagsbanki en hindranir fyrir slíku 

eru fjölmargar, svo sem fjármögnun hans og margt fleira eins og  fram hefur komið meðal 

annars í viðtali við fulltrúa Sparkassen í Þýskalandi, sem er birt í kafla 6.3. Þar segir hann 

að stofnunin sé sjálfsprottin og sé 200 ára gömul og hafi þannig haft tækifæri til þess að 

aðlaga sig breyttum samfélagsaðstæðum og þannig lifað af tímans tönn. Telur höfundur 

að vegna þessara hindrana um stofnun nýs samfélagsbanka hafi umræðan smátt og 

smátt snúist til þess að breyta Landsbankanum í samfélagsbanka og umræðan fengið byr 

undir báða vængi þegar stór hluti bankakerfisins féll í skaut ríkisins við fall þess á 

haustdögum 2008. 

3.3 Lagalega hliðin 

Bent er á að jafnvel minnsta breyting á Landsbankanum í átt að hugmyndinni um 

samfélagsbanka myndi líklega brjóta gegn Samkeppnislögum og EES samningnum sem 

kemur meðal annars inn á ríkisaðstoð. Sem dæmi má nefna að þegar umræður hófust 

fyrir alvöru um breytingar á Landsbankanum í samfélagsbanka um árið 2015 nefndi 

Steinþór Pálsson, þáverandi bankastjóri Landsbankans, að hann efaðist um að breyting 

Landsbankans í samfélagsbanka sem myndi bjóða almenningi hagstæðari kjör en 

viðskiptabankar í einkaeigu myndu standast Samkeppnislög (Steinþór Pálsson, 2015). 

Í Samkeppnislögum nr. 44/2005 stendur að eitt af aðalmarkmiðum 

Samkeppniseftirlitsins sé  

„að gæta þess að aðgerðir opinberra aðila takmarki ekki samkeppni og benda 

stjórnvöldum á leiðir til þess að gera samkeppni virkari og auðvelda aðgang nýrra 

samkeppnisaðila að makaði“ og að það geti gripið til aðgerða gegn „athöfnum opinberra 
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aðila að því marki sem þær kunna að hafa skaðleg áhrif á samkeppni að því tilskildu að 

sérlög hafi ekki að geyma sérstakar reglur um heimild eða skyldu slíkra athafna“.  

Auk þess stendur í öðrum kafla EES samningsins um ríkisaðstoð að  „hvers kyns aðstoð 

sem EB eða EFTA-ríki veitir eða veitt er af ríkisfjármunum og raskar eða er til þess fallin 

að raska samkeppni með því að ívilna ákveðnum fyrirtækjum eða framleiðslu ákveðinni 

vöru, ósamrýmanleg framkvæmd samnings þessa að því leyti að hún hefur áhrif á 

viðskipti milli samningsaðila“. 

Hvers kyns breytingar sem Landsbankinn myndi fara í krefst þess að ríkið taki þátt og 

með einhverju móti veiti fjárhagslega aðstoð. Jafnvel minnsta breyting til dæmis þar sem 

bankinn breytir í raun engu nema eigendastefnu sinni þannig að hann vinni í þágu 

samfélagsins gæti talist sem ívilnun ríkisins í þágu bankans. Mögulega gætu minnstu 

breytingar því raskað samkeppni á bankamarkaði og það af völdum aðkomu ríkisins. 

Þetta er eitt af því sem lítið hefur verið skoðað eða tekið tillit til í umræðunni um 

samfélagsbanka að mati höfundar og eitt af lykilatriðum sem þarf að skoða og gera ráð 

fyrir í umræðunni um breytingu Landsbankans í samfélagsbanka. 
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4 Er Íbúðalánasjóður samfélagsbanki? 

Meðal þeirrar gagnrýni sem hugmyndin um að breyta Landsbankanum í samfélagsbanka 

hefur fengið hafa þó nokkrir bent á að Íbúðalánasjóður sé nokkurs konar samfélagsbanki. 

Sjóðurinn er ríkistryggður vegna útgáfu ríkistryggðra skuldabréfa og að því leyti að hann 

hefur í gegnum tíðina þurft verulega aðstoð frá ríkinu til að geta staðið við skulbindingar 

sínar sem hefur svo bitnað á skattgreiðendum þjóðarinnar. 

Íbúðalánasjóður sameinaðist nýverið Mannvirkjastofnun og heitir nú  Húsnæðis- og 

mannvirkjastofnun (HMS). Þar sem umræðan snýr að starfsemi Íbúðalánasjóðs verður 

hér eftir aðeins talað um Íbúðalánasjóð. Íbúðalánasjóður er sjálfstæð stofnun sem er í 

eigu ríkisins sem stendur undir lánveitingum og rekstri með eigin tekjum (Húsnæðis- og 

mannvirkjastofnun, 2020). 

Hér að neðan er farið yfir slæma byrjun á starfsemi Íbúðalánasjóðs og þau mistök sem 

urðu til þess að hann glímir enn við fjárhagsvanda í dag.   

4.1 Slæm byrjun á starfsemi Íbúðalánasjóðs 

Íbúðalánasjóður var stofnaður 1999 og var hlutverk hans að nota ríkisábyrgð til að veita 

íbúðalán á sem lægstum vöxtum. Árið 2004 var gerð breyting á fjármögnun og útlánum 

Íbúðalánasjóðs og til þess að lækka vexti sjóðsins enn frekar var ríkisábyrgð notuð til þess 

að laða að erlent áhættufé. Gegn ráðleggingum sérfræðinga var uppgreiðsluáhætta 

sjóðsins stóraukin, greiðslubyrði útlána lækkuð og lánsupphæðir og lánshlutföll hækkuð 

(Sigurður Hallur Stefánsson, Kristín Þ. Flygenring og Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2013). 

Stuttur tími leið þar til starfsemi sjóðsins hafði víkkað töluvert út fyrir lánveitingar til 

húsnæðiskaupa og var hann rekinn sem fjárfestingarbanki, fjármagnaður með útgáfu 

ríkistryggðra skuldabréfa. Sjóðurinn gerði lánasamninga við aðrar fjármálastofnanir og 

fjárfesti í skuldabréfum og veðlánasöfnum en ekki voru gerðar sömu kröfur til sjóðsins 

er varðaði eigið fé, laust fé eða menntun og reynslu stjórnarmanna og til annarra 

fjármálastofnana. Auk þess var eftirlitið með sjóðnum ekki eins og hjá öðrum 

fjármálastofnunum (sama rit). 

Stjórn sjóðsins hafði ekki næga þekkingu á starfsemi hans sem útlánastofnun. Ásamt 

því einkenndust starfshættir stjórnarinnar af víðu verksviði og illa skilgreindu hlutverki. 

Stjórnin vann ekki eftir neinum reglum fyrr en á áttunda starfsári sjóðsins. Þrátt fyrir 
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ábendingar frá Fjármálaeftirlitinu sinnti sjóðurinn ekki eftirlitshlutverki sínu né nýtti sér 

innri endurskoðun. Allt til ársins 2006 var verksvið framkvæmdastjóra óskilgreint en þá 

var fyrsta erindisbréfið um stöðugildið samið (sama rit). 

Samkvæmt lögum var hlutverk Íbúðalánasjóðs að hafa eftirlit með íbúðaþörf í landinu 

og áætlanagerð sveitarfélaga um þörf á íbúðarhúsnæði. Stjórnendur sjóðsins höfðu síður 

en svo áhuga á að sinna þessu hlutverki fram til ársins 2008 en þá var ástandið á 

fasteignamarkaði orðið verulega slæmt. Halda mætti að stjórnendur sjóðsins hafi haldið 

að þeirra skylda væri að samþykkja allar lánsumsóknir ef ákveðin lágmarksskilyrði voru 

uppfyllt (sama rit). 

Árið 2003 var samið lagafrumvarp um upptöku íbúðabréfakerfisins. Fyrir það hafði 

verið ákveðið að íbúðabréfin yrðu ekki innkallanleg en í staðinn kæmi að 

uppgreiðslugjald yrði á lánum sjóðsins. Þegar verið var að vinna í lagafrumvarpinu var 

breytt um stefnu og ákveðið að ekkert uppgreiðslugjald yrði á lánum í nýja 

íbúðabréfakerfinu. Hámarkslánsfjárhæð var hækkuð töluvert og veðhlutfall almennra 

lána sjóðsins hækkað úr 65% í 90%. Áhætta sjóðsins jókst gríðarlega við þetta og tap 

sjóðsins gat raunverulega orðið til þess að eigið fé hans þurrkaðist út og skattgreiðendum 

sendur milljarðatuga reikningur (sama rit).  

Húsbréfakerfið var lagt niður 1. júlí 2004 og nýja íbúðabréfakerfið tók við. Stuttu fyrir 

skiptin var eigendum húsbréfa og húsnæðisbréfa gefinn kostur á að skipta bréfum sínum 

út fyrir ný íbúðabréf. Talað er um þessi skuldabréfaskipti sem ein verstu og afdrifaríkustu 

mistök sem Íbúðalánasjóður hefur gert. Miðað við verðlag 2012 tapaði sjóðurinn að 

lágmarki 21 milljarði vegna þessara skipta. Flest allt við framkvæmd þessara skipta var 

afleitt og hafði verulega slæm áhrif á sjóðinn og áframhaldandi starfsemi hans (sama rit). 

Uppgreiðslur á lánum sjóðsins hófust í ágúst 2004 þegar KB-banki byrjaði að veita 

veðlán til íbúðakaupa. Aðrir bankar fylgdu eftir nokkrum dögum síðar. Skynsamlegt hefði 

verið fyrir sjóðinn á þessum tíma að huga að því að halda sig til hlés og einblína á að 

lágmarka eigið tap, sjóðurinn fór hins vegar í samkeppni við bankana. Hann slakaði á 

lánaskilyrðum meðal annars og jók þannig útlánaáhættu sína. Ásamt því voru minni 

kröfur gerðar í greiðslumati lántakenda. Með uppgreiðslunum safnaðist mikið fé í 

sjóðnum sem í framhaldinu var lánað bönkum og sparisjóðum þar sem hann taldi sig ekki 

fá næga ávöxtun hjá Seðlabanka Íslands. Þannig fóru 95 milljarðar aftur út í hagkerfið 
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sem jók á þenslu og furðulegt að Seðlabankinn, sem á að stuðla að stöðugu verðlagi, hafi 

ekki getað komið uppgreiðslufénu fyrir (sama rit).  

Ríkisábyrgðarsjóður hefur það hlutverk að fylgjast með rekstri þeirra aðila sem 

ríkissjóður gengur í ábyrgð fyrir. Sérstaklega var fylgst með Íbúðalánasjóði á árunum 

2004-2006 og benti ríkisábyrgðarsjóður á það sem honum fannst athugunarvert. 

Reglulega var óskað eftir upplýsingum frá Íbúðalánasjóði sem svaraði fyrirspurnum seint 

og var tregur að láta þær af hendi. Áhyggjur Ríkisábyrgðarsjóðs virtust lítt virtar og komst 

Íbúðalánasjóður upp með litla tillitssemi í garð Ríkisábyrgðarsjóðs á þessum tíma (sama 

rit). 

Þegar vaxtaáhætta og uppgreiðsluáhætta jukust hjá Íbúðalánasjóði eftir að 

fjármögnun og útlánum var breytt hjá honum var sænskt ráðgjafafyrirtæki, Capto, fengið 

til að setja upp áhættustýringarkerfi sem myndi draga úr áhættu sjóðsins eins vel og 

hægt var. Þrátt fyrir að sjóðurinn hafi tekið upp áhættustýringarkerfi var mörgu enn 

ábótavant. Capto sá einnig um útreikninga sjóðsins fram til haustsins 2005 en starfsmenn 

sjóðsins sáu um að túlka niðurstöður útreikninganna. Oft voru niðurstöðurnar ranglega 

túlkaðar og Íbúðalánasjóði tókst ekki að nýta sér áhættustýringarkerfið eins og honum 

var ætlað að gera (sama rit). 

Útlánsvöxtur sjóðsins náði hámarki árið 2005 og á sama tíma var húsnæðisverð orðið 

sögulega hátt. Það hélt áfram að hækka næstu árin en byrjaði svo að lækka í byrjun árs 

2008. Höfuðstóll útlána hækkaði þá vegna aukinnar verðbólgu og veð dugði í mörgum 

tilfellum ekki fyrir láninu sem það var upphaflega á bak við (sama rit). 

Frá 2004-2008 var lausafé sjóðsins ráðstafað í áhættusamar fjárfestingar og við 

bankahrunið 2008 var stór hluti lausafé hans í áhættufjárfestingum (sama rit). 

4.2 Íbúðalánasjóður í dag  

Miðað við tölur frá árinu 2018 er markaðshlutdeild Íbúðalánasjóðs undir 5% af 

heildarútlánum til kaupa eða byggingar á íbúðarhúsnæði. Þrátt fyrir lága 

markaðshlutdeild Íbúðalánasjóðs í dag glímir hann við fortíðarvanda. Vandinn tengist 

eldra lánasafni sjóðsins, fjármögnun þess og áhættuþáttum sem rætt er um hér að 

framan. Ný útlán Íbúðalánasjóðs eru nú mjög takmörkuð og á sama tíma eru uppgreiðslur 

á eldri lánum sjóðsins mjög háar. Ofan á þetta má bæta við dýrri og óuppgreiðanlegri 
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fjármögnun og lágu vaxtastigi og hefur þetta skapað verulegan fjárhagsvanda fyrir 

sjóðinn. Þar sem ekki er unnt að ráðstafa uppgreiðslunum í ný útlán myndar stór hluti 

þeirra eignir utan lánasafns. Þessar eignir sjóðsins hafa vaxið hratt og vógu árið 2018, 

33,4% af heildareignum sjóðsins (Lárus L. Blöndal, Guðjón Rúnarsson, Guðrún 

Ögmundsdóttir og Kristrún Tinna Gunnarsdóttir, 2018).   

Vegna þessarar stöðu Íbúðalánasjóðs má búast við versnandi afkomu sjóðsins á næstu 

árum. Lagt hefur verið til að sjóðurinn verði lagður niður sökum mikils kostaðar og 

áhættu sem ríkissjóður hefur borið vegna hans þar sem sjóðurinn er ríkistryggður. Nú 

hefur verið skipaður starfshópur á vegum velferðarráðuneytisins sem er ætlað að skoða 

áhættu ríkissjóðs af stöðu Íbúðalánasjóðs (sama rit).  

Fjármögnun Íbúðalánasjóðs er með ríkisábyrgð og samkvæmt tölum frá árinu 2018 

hafði Íbúðalánasjóður 785 milljarða ábyrgð. Í heildina var á þessum tíma íslenska ríkið 

með 2.786 milljarða í húfi í lánastarfsemi hérlendis. Þetta hefur verið verulega gagnrýnt 

í gegnum árin þar sem skattgreiðendur eru hér í fremstu víglínu þegar kemur að 

útlánatapi og íslenska ríkið með mikið fé bundið í útlánastarfsemi (Ásgeir Jónsson, e.d.). 

Íbúðalánasjóður hefur í gegnum tíðina skilað miklu tapi í rekstri sínum. Í töflu 1 má sjá 

skiptingu heildartaps Íbúðalánasjóðs á árunum 1999-2012. 

Tafla 1: Skipting heildartaps Íbúðalánasjóðs frá 1999-2012.  

Heimild: Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um Íbúðalánasjóð o.fl. Bindi 3. 

 

Það gefur auga leið að ríkið hefur í gegnum tíðina þurft að grípa inn í starfsemi 

stofnunarinnar og komið henni til bjargar. Hefur það því oftar en einu sinni og oftar en 

tvisvar lent á skattgreiðendum þjóðarinnar að koma í veg fyrir alvarlegra tjón en þegar 
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hefur orðið (Sigurður Hallur Stefánsson, Kristín Þ. Flygenring og Jón Þorvaldur 

Heiðarsson, 2013).  

Í sambandi við samfélagsbanka og Íbúðalánasjóð hefur Bjarni Benediktsson, 

fjármálaráðherra, meðal annars tjáð sig. Þegar fyrstu umræður um slíkan banka hófust 

hér á landi sagði Bjarni að á Íslandi hafi lengi verið starfandi samfélagsbanki og átti hann 

við Íbúðalánasjóð. Benti hann á að Íbúðalánasjóður hafi aðeins veitt öruggustu tegund 

af lánum, það er að segja fasteignalán með 1. veðrétt í fasteign en þrátt fyrir það hefur 

ríkið þurft að aðstoða sjóðinn með 50 milljörðum króna undanfarin ár (sagt árið 2015). 

Bætti hann við að sjóðurinn væri ekki starfandi ef það væri ekki fyrir yfirlýsingar um að 

ríkið stæði að baki efnahag hans. Upphaflega var hugmyndin að Íbúðalánasjóður myndi 

bjóða bestu kjörin. Undanfarin ár hafa viðskiptavinir óskað eftir því að færa sig frá 

Íbúðalánasjóði og viljað greiða upp lánin hjá sjóðnum. Sagði Bjarni að það hafi verið mjög 

kostnaðarsamt fyrir skattgreiðendur landsins að byggja upp þetta viðskiptalíkan og að 

hann hafi engan áhuga á að útfæra það yfir á aðra banka (Kjarninn, 2015).   

Þeir sem tala með samfélagsbanka taka fyrir það að starfsemi Íbúðalánasjóðs sé 

eitthvað í líkingu við starfsemi samfélagsbanka. Höfundur er sammála því að sjóðurinn 

starfi ekkert í líkingu við hugmyndina um samfélagsbanka enda er hann ekki 

fjármagnaður með innlánum og tók þátt í verulega áhættusömum fjárfestingum í þó 

nokkur skipti sem kom skattgreiðendum þjóðarinnar meðal annars mjög illa eins og 

komið hefur fram. Grunnhugmynd Íbúðalánasjóðs var vissulega að bjóða lán til 

íbúðakaupa á hagstæðum kjörum og stofnunin hafði og hefur enn ábyrgð frá ríkinu fyrir 

lántökum sjóðsins sem ætlaðar eru til útlána en lengra ná sameiginlegu eiginleikar 

þessara tveggja stofnanna ekki að mati höfundar. 
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5 Saga sparisjóða á Íslandi  

Eins og komið hefur fram telja sumir hugmyndina um samfélagsbanka líkjast gömlu 

sparisjóðunum sem voru ráðandi hér á landi um dágóðan tíma á 19. og 20. öld. Flestir 

störfuðu þeir upphaflega sem viðskiptabankar einungis og störfuðu í þágu nærsamfélags 

síns. Einhverjir telja að þegar sparisjóðirnir breyttu sér í alhliða banka hafi mistök verið 

gerð og ef sparisjóðirnir hefðu haldið rekstri sínum áfram þá hefðu þeir enn staðið í dag 

í formi sparisjóða. Aðrir benda á að þessi breyting hafi verið nauðsynleg og að 

sparisjóðirnir hefðu ekki getað haldið áfram rekstri nema hún hefði verið gerð. Meðal 

þeirra sem telur að þessi breyting hafi verið nauðsynleg er Ólafur Haraldsson, fyrrum 

framkvæmdastjóri sparisjóðssviðs SPRON (Sparisjóðs Reykjavíkur og nágrennis), en á 

þessum tíma var erfitt fyrir sparisjóðina að stækka og sækja aukið eigið fé. Með 

lagabreytingum gátu sparisjóðirnir sótt sér aukið eigið fé og haldið í við samkeppnina við 

bankana að mati aðila á þeim tíma. 

Árið 2014 gaf rannsóknarnefnd Alþingis, skipuð af Bjarna Frímanni Karlssyni, Hrannari 

Má S. Hafberg og Tinnu Finnbogadóttur, út skýrslu um aðdraganda og orsakir erfiðleika 

og falls sparisjóðanna. Þar er skrifað um langa sögu sparisjóðanna og stöðu þeirra á 

markaði í gegnum tíðina. Ýmislegt þar má tengja við hugmyndina um samfélagsbanka og 

möguleika slíks banka í samkeppni við alhliða banka.  

Upphaflega var skýr munur á starfsemi sparisjóða og venjulegra banka. Sparisjóðir 

sinntu ekki sömu starfsemi og bankar og sinntu einnig öðrum hópi viðskiptavina. 

Sparisjóðir tóku í raun þá viðskiptavini sem bönkum þótti ekki svara kostnaði að sinna og 

buðu þeim upp á lána- og greiðsluþjónustu. Í dag bjóða sparisjóðir og bankar upp á 

svipaða þjónustu og eru á sama markaði. Lagaleg umgjörð sparisjóða hefur einnig færst 

nær því sem þekkist meðal viðskiptabanka. Þrátt fyrir mismunandi skilgreiningar á 

sparisjóðum eru nokkur atriði sem skilur sparisjóði frá viðskiptabönkum (Bjarni Frímann 

Karlsson, Hrannar Már S. Hafberg og Tinna Finnbogadóttir,2014). 
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● Sparisjóðir hafa fleiri markmið en hámörkun hagnaðar. 

● Sparisjóðir eru svæðisbundnir og skyldugir til að styðja starfssvæði sitt. 

Sparisjóðir lúta ýmist almennu eignarhaldi, eignarhaldi félagsskapar einstakra 

manna eða eru sjálfseignarstofnanir. 

● Sparisjóðir starfa saman og mynda net sem stundum felur í sér sameiginlega 

ábyrgð. 

Meirihluti sparisjóða í Evrópu uppfylla ekki lengur öll þessi skilyrði. Sérstaklega er það 

þriðji punkturinn sem vantar í starfsemi sparisjóðanna í dag en fyrstu tvö atriðin eiga 

yfirleitt enn við. Því er oft talað um tvímarkmiðs-fjármálastofnanir (e. dual botton line 

institutions) þar sem sparisjóðir starfa ekki með markmið um hámörkun hagnaðar að 

leiðarljósi eins og bankar (sama rit).  

Miðað við þessi atriði má sjá að starfsemi sparisjóða er ekki ólík hugmyndinni um 

samfélagsbanka en upphafleg þörf fyrir sparisjóði var vegna þess að bankar sinntu ekki 

tekjuminni einstaklingum eða fólki utan höfuðborgarsvæðisins en það er vissulega ekki 

vandamál sem Íslendingar glíma við í dag. 

Þrátt fyrir það að sparisjóðir starfi ekki með það að aðalmarkmiði að hámarka hagnað 

gefur það auga leið að rekstur þeirra þarf að standa undir sér og skila eðlilegri ávöxtun 

eigin fjár. Hagnaðurinn þarf einnig að geta staðið undir vexti og síðan varúðarfærslum. Í 

kjölfarið þarf að ákveða hversu mikla áherslu á að leggja á hagnað miðað við önnur 

markmið og þá hvaða önnur markmið eigi við. Ætti hagnaðurinn að fara aftur í starfsemi 

bankans og veita þannig viðskiptavinum betri kjör eða ætti að nýta hann til að styðja við 

velferðar- og framfaramál á því svæði sem sparisjóðurinn starfar (sama rit). 

Það má segja að sparisjóður sé stofnun sem hefur það að markmiði að hámarka 

hagnað og auka velferð á starfssvæði sínu. Sparisjóðir hafa, vegna viðskiptalíkans þeirra, 

staðbundna yfirburði í fjármálaþjónustu á þeim svæðum sem þeir þjóna, bæði vegna 

þekkingar og velvilja fólks á starfssvæðinu. Viðskiptalíkan sparisjóða býður einnig upp á 

tvíþætta lausn á þeim vanda sem fylgir ósamhverfum upplýsingum í útlánaþjónustu án 

þess að styðjast við veð. Í fyrsta lagi geta þeir nýtt þekkingu sína á þeirra starfssvæði til 

að safna traustum upplýsingum um lántakendur. Fjármálastofnunum sem starfa í litlum 

og rótgrónum samfélögum er gert mögulegt að kljást betur við freistni- og 

hrakvalsvandamál með skilvirkum hætti þar sem þekking á lántakenda er yfirleitt góð og 
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auðvelt að hafa eftirlit með honum í framhaldi af viðskiptunum. Hrakval myndast vegna 

ósamhverfra upplýsinga í tengslum við lánveitingar þar sem verstu skuldunautarnir eru 

jafnframt þeir sem eru líklegastir til að sækjast eftir láni af mestri hörku og freistnivandi 

er það vandamál sem myndast fyrir lánardrottna þegar skuldunautar fá hvata til þess að 

fjárfesta í áhættusömum verkefnum sem eiga möguleika á góðri ávöxtun sem rennur í 

þeirra vasa ef allt gengur upp. Tapið lendir hins vegar á lánardrottni ef ekki. Í öðru lagi 

geta fjármálastofnanir sem starfa á ákveðnum svæðum vakið sterkari greiðsluvilja meðal 

fólks frekar en fjarlægar og andlitslausar fjármálastofnanir. Á hverjum stað voru 

sparisjóðirnir í huga fólks “sparisjóðurinn okkar” og unnu á einhvern hátt í þágu þess 

svæðis sem þeir störfuðu á (sama rit).  

Hugmyndin um Landsbankann sem samfélagsbanka byggir einmitt á því að bankinn 

myndi verða nokkurs konar innviður eða máttarstólpi í íslensku samfélagi. Banki sem 

almenningur treystir á. 

Sparisjóðirnir voru fyrstir til að veita bæði greiðsluþjónustu, þar sem almenningur 

leggur inn fjármuni gegn lágum vöxtum sem síðar eru nýttir til útlána, og 

seljanleikatryggingu þar sem almenningur hefur aðgang að lausafé hvar og hvenær sem 

er gegn tryggingu í eign eða hlut. Þessi þjónusta var bundin við starfssvæði sparisjóðanna 

og sparisjóðunum tókst að halda kostnaði við þessa þjónustu í lágmarki þar sem hún var 

bundin við þarfir viðskiptavinanna. Margt smátt gerði eitt stórt fyrir sparisjóðina þegar 

um var að ræða innistæður. Hægt var að gera ráð fyrir að innlagnir og úttektir héldust í 

hendur og þar af leiðandi heildarfé á innlánsreikningum nokkuð stöðugt. Greiðslur á milli 

manna færðust á milli reikninga innan sparisjóðsins en ekki út úr kerfinu sjálfu og á þeim 

grundvelli myndaðist vænn sjóður sem sparisjóðirnir gátu lánað út. Með þessu tóku þeir 

burðarhlutverk í framþróun efnahagslífsins, hver á sínu starfssvæði (sama rit). 

Viðskiptabankalíkan nútímans fór að taka á sig mynd um aldamótin 1900, 

greiðsluþjónusta var þá farin að standa öllum til boða fyrir lágt gjald og á móti fengu 

fjármálastofnanir aðgang að mikilvægum upplýsingum um viðskiptavini sína. Þetta voru 

upplýsingar á borð við tekjur einstaklings og útgjöld til dæmis og nýttust slíkar 

upplýsingar fjármálastofnunum í frekari fjármálaþjónustu. Fjármálastofnanir fengu 

einnig að fylgjast með hvernig lánum einstaklinga var ráðstafað og með því komin ný 

tækni til að takast á við hrakvals- og freistnivandamál. Á sama tíma varð virði upplýsinga 
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sparisjóðanna á sínu starfssvæði minna. Tækniframfarir héldu svo áfram að gera 

greiðsluþjónustu ódýrari og vélrænni og með tímanum misstu sparisjóðirnir yfirburði 

sína (sama rit). 

Stjórnmálamenn landsins fóru að benda á nauðsyn þess að innleiða peninga sem 

gjaldmiðil um 19. öld. Óskað var eftir því að stofnaður yrði banki sem myndi bjóða upp á 

lánastarfsemi, víxil- og gjaldeyrisviðskipti. Íslendingum var í kjölfarið bent á að stofna 

sparisjóð þar sem danska stjórnin sá sér ekki hag í því að setja upp útibú danska 

Þjóðbankans hér á landi. Þar með kviknaði hugmyndin um sparisjóði og árið 1854 fékkst 

verslunarfrelsið og fyrsti sparisjóðurinn opnaði 1858, Sparnaðarsjóður búlausra í 

Skútustaðahreppi (sama rit). 

Helsti tilgangur fyrstu sparisjóðanna var að geyma og ávaxta peninga heimamanna. 

Þeir ávöxtuðu innlánin með kaupum á veðdeildarbréfum, ríkisskuldabréfum eða öðrum 

skuldabréfum sambærileg ríkisskuldabréfum. Einnig lánuðu þeir til aðila sem gátu lagt 

fram tryggingu með veðum í jörðum, handveðum eða húseignum. Sparisjóðirnir veittu 

einnig lán gegn sjálfskuldarábyrgð og var þá þess krafist að ábyrgðamennirnir væru tveir. 

Sjaldan voru útlán afskrifuð vegna endurgreiðsluerfiðleika en sparisjóðirnir sömdu frekar 

við viðskiptavini sína um að greiða til baka þegar fjárhagur stóð betur. Vandlega var farið 

í allar lánveitingar en eins og kemur fram að ofan þá störfuðu sparisjóðir aðallega fyrir 

ákveðin svæði og starfsfólk þekkti því oft vel til lántakenda og aðstæðna þeirra (sama 

rit). 

Á þessum tíma var eigið fé sparisjóðanna kallað varasjóður. Einstaklingar lögðu fram 

stofnfé þegar sparisjóður var stofnaður sem var svo greitt til baka þegar honum óx fiskur 

um hrygg. Þessum varasjóði var ætlað að standa undir tapi á rekstri ef til þess kæmi og 

því hærra sem hlutfallið varasjóður/starfsfé sparisjóðanna var, því greiðslufærari voru 

sjóðirnir. Ekki var heimilt að greiða stofnfjáreigendum arð en greiða mátti þeim fjárhæð 

sem samsvaraði hámarksávöxtun af innlánum. Hluti hagnaðar sparisjóðanna átti að 

renna til samfélagslegra verkefna. Ýmis málefni voru studd, Sparisjóðurinn í Hafnarfirði 

gaf skírnargjafir og studdi skólastarf sem dæmi (sama rit). 

Gamli Landsbankinn, LÍ sem var fyrsti bankinn á Íslandi, var stofnaður 1885 og hóf 

starfsemi 1886. Í upphafi starfaði bankinn í samstarfi við sparisjóðina og lánaði þeim 

stærstu fjármagn til að aðstoða þá við að standa undir eftirspurn eftir lánsfé. Árið 1904 
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byrjaði gamli Íslandsbanki svo að starfa hér á landi en hann var þá hlutafélag sem var 

skráð í Kauphöll í Danmörku og var að mestu leyti í erlendri eigu. Á þessum tíma voru 24 

sparisjóðir með 30-35% markaðshlutdeild á íslenskum fjármálamarkaði, bæði í innlánum 

og útlánum. Koma Íslandsbanka olli nokkurs konar byltingu hérlendis en á þeim tíma 

myndaðist það fjármálakerfi sem við þekkjum í dag. Þegar Íslandsbanki hóf starfsemi hér 

á landi höfðu aðeins 30% landsmanna sparifé sitt á bankareikningum og þar af leiðandi 

mikill meirihluti sem geymdi sparifé sitt á heimilum sínum í reiðufé. Aðeins sex árum eftir 

opnun bankans hafði dæmið snúist við og aðeins 30% landsmanna sem geymdu enn 

sparifé sitt á heimilum sínum. Bankabyltingin var hafin og bankarnir tveir, LÍ og 

Íslandsbanki, tóku við hlutverki greiðsluþjóna í íslensku efnahagslífi (sama rit). 

Fyrstu útibú bankanna urðu til við yfirtöku sparisjóða og fækkaði sparisjóðum hratt á 

fyrsta áratug tuttugustu aldar. Eftir þetta fór þó að bera á jákvæðum áhrifum aukinnar 

peningaveltu og aukningu innlána á starfsemi sparisjóðanna og fór sparisjóðum aftur að 

fjölga. Árið 1922 voru sparisjóðir orðnir 49 talsins og var þá að finna í öllum landshlutum, 

sparisjóðir voru aðeins 21 talsins árið 1905. Sparisjóðum var ekki heimilt að veita 

gjaldeyrisþjónustu né voru þeir nógu stórir til að standa undir auknum kröfum 

atvinnulífsins um fjármagn, þetta olli því að fyrirtæki fluttu viðskipti sín yfir til bankanna 

og aðrar fjármálastofnanir hófu starfsemi á starfssvæðum sparisjóðanna (sama rit). 

Vegna þessarar miklu fjölgunar sparisjóða hér á landi var lagt fram lagafrumvarp á 

Alþingi árið 1915 sem kom inn á starfsemi sparisjóðanna. Frumvarpið var samþykkt og 

samkvæmt lögunum áttu sparisjóðir að hafa það hlutverk að ávaxta fé manna á sem 

öruggastan hátt. Einnig komu lögin inn á hvað ætti að vera í samþykktum sparisjóða og 

hvernig stjórn þeirra væri kosin. Ásamt því var komið inn á hversu háa vexti sparisjóðum 

var heimilt að veita stofnendum og ábyrgðamönnum á það eigið fé sem þeir lögðu fram 

og tekið fram að allur hagnaður skyldi ganga í varasjóð. Lögin komu einnig inn á aukið 

öryggi og eftirlit með starfsemi bankanna og árið 1923 var samþykkt með lögum að skipa 

eftirlitsmann með sparisjóðum og bönkum. Þetta embætti lifði stutt en ríkisvaldið sá í 

framhaldinu um eftirlit. LÍ og Íslandsbanki voru á þessum tíma með yfirburðar 

markaðshlutdeild þrátt fyrir verulega fjölgun sparisjóðanna (sama rit).  

Miklar breytingar urðu á fjármálaþjónustu hér á landi við kreppuna miklu á fjórða 

áratugnum. Búnaðarbankinn, sem var ríkisbanki, var stofnaður 1930 og Íslandsbanki varð 
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gjaldþrota sama ár en opnaði aðeins nokkrum vikum síðar sem Útvegsbanki Íslands. 

Útvegsbankinn var upphaflega hlutafélag en varð síðar ríkisbanki. Þarna var því um að 

ræða þriggja banka ríkisbankakerfi. Ári síðar, 1931, var fjármagnshöftum komið á sem 

lokuðu íslenska fjármálakerfið inni en þau voru sett á til að leysa úr söluerfiðleikum í 

útflutningi og fjármagnsflótta (sama rit). 

Með ríkisbankakerfinu fylgdu kostir og gallar fyrir sparisjóðina. Stærri sparisjóðir gátu 

nú keppt um einstaklingsviðskipti við ríkisbankana sem veittu takmarkaða 

einstaklingsþjónustu, einkum í þéttbýli. Starfsrammi sparisjóðanna var þó töluvert 

þrengri heldur en bankanna og gátu þeir því veitt takmarkaða samkeppni. Sparisjóðirnir 

þurftu að taka að sér aukahlutverk á landsbyggðinni en mynduðu víðast hvar sterka 

stöðu á stærri þéttbýlisstöðum (sama rit). 

Vandræði Íslandsbanka komu sér í fyrstu nokkuð vel fyrir sparisjóðina en svo virtist 

sem stór hluti af viðskiptavinum bankans hafi flutt sig yfir í sparisjóðina við gjaldþrot 

hans. Einnig stofnaði hópur fyrrum viðskiptavina Íslandsbanka nýjan sparisjóð, Sparisjóð 

Reykjavíkur og nágrennis (SPRON), við hrun bankans. Sífellt var þó hert á höftunum og 

starfsheimildir fjármálastofnana dregnar saman og vegna þessa einkenndist staða 

sparisjóðanna á fjórða áratug aldarinnar af kyrrstöðu í rekstri. Í kjölfar kreppunnar 

drógust innlán saman hjá flestum sparisjóðum og útlánageta þeirra dróst þar með 

saman. Eftir síðari heimstyrjöldina jókst kaupmáttur landsmanna töluvert og innlán 

sparisjóðanna jukust þannig að þeir áttu erfitt með að koma öllu fjármagninu í ávöxtun. 

Á þessum tíma sinntu sparisjóðir fjölþættu og veigamiklu hlutverki í 

landbúnaðarhéruðum landsins (sama rit). 

Fram að árinu 1957 höfðu ríkisbankarnir þrír ekki lagt áherslu á að fjölga útibúum og 

keppa þannig við sparisjóði í dreifbýlum landsins heldur einblíndu á vexti og kepptu 

innbyrðis og við sparisjóðina í vaxtakjörum. Árið 1957 voru vextir festir og gátu bankarnir 

því ekki lengur keppt á því sviði og fóru þeir þá að fjölga nýjum útibúum. 

Við vaxtafestinguna voru vextir sparisjóða og bankanna þriggja færðir niður fyrir 

markaðsvexti. Þetta dró vissulega úr líkum á vanskilum og greiðslufalli og viðskiptavinir 

hópuðust að bönkunum í von um lán á þessum lágu vöxtum. Á móti kom að almenningur 

sá fljótt ekki mikinn hag í því að hafa innlán sín í bönkum á þessum lágu vöxtum. 

Bankarnir þurftu þá að fara að safna innlánum og besta leiðin til þess var að opna fleiri 
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útibú og stækka þannig útibúanetið. Bankarnir áttu engra kosta völ nema að fjölga 

útibúum á landsbyggðinni, bæði til að safna innlánum og vegna þess að erfitt var að fá 

leyfi til að stofna fleiri útibú í Reykjavík. Oftar en ekki tóku bankarnir yfir sparisjóði á 

landsbyggðinni í stað þess að byrja alveg frá grunni og í kjölfarið fækkaði sparisjóðum 

ört. Sparisjóðirnir voru um þrefalt fleiri en viðskiptabankarnir árið 1960 en aðeins átta 

árum síðar voru viðskiptabankarnir orðnir fleiri en sparisjóðirnir. Fram að þessu höfðu 

sparisjóðir einblínt á landsbyggðina og bankarnir störfuðu helst á höfuðborgarsvæðinu, 

í þéttbýlinu. Þegar bankarnir byrjuðu að fjölga útibúum og taka yfir sparisjóði út á landi 

snerist þetta við. Bankarnir höfðu dreift sér um land allt en starfsemi sparisjóðanna í 

þéttbýli eflst mikið (sama rit). 

Vaxtafrelsi var komið á árið 1985, frelsi í fjármagnsviðskiptum við útlönd árið 1993 og 

tilkoma millibankamarkaðar með krónur og gjaldeyri og virkur hlutabréfamarkaður frá 

1998. Þessar breytingar náðu beint til sparisjóðanna og með nýjum lögum voru 

starfsheimildir þeirra rýmkaðar og starfsemi þeirra varð þá í raun eins og viðskiptabanka. 

Með nýju lögunum varð heimilt að verðtryggja stofnfé en Ólafslög voru sett á 1979 sem 

lögfestu verðtrygginguna (sama rit). 

Það kom sér vel fyrir sparisjóðina að langt fram á tíunda áratuginn áttu bankarnir þrír 

undir högg að sækja. Sambland hárra raunvaxta og skerðing aflaheimilda í þorskveiðum 

leiddi til þess að endurskipuleggja þurfti íslenskt atvinnulíf undir lok níunda áratugarins. 

Þá kom í ljós að fyrirtæki höfðu nýtt sér neikvæða raunvexti til verulegrar skuldsetningar 

og vegna útfærslu landhelginnar hefði verið offjárfest í sjávarútvegi, þá aðallega 

Íslandsbanki og LÍ. Bankarnir þurftu vegna þessa að afskrifa heilmikið. Þegar Basel 

viðmiðin voru tekin upp hér á landi sem sneru að áhættuvegnum eiginfjárgrunni þurfti LÍ 

að fá lán frá ríkinu til að geta staðið undir þeim. Skortur á eigin fé ríkti hjá bönkunum sem 

rættist þó aðeins úr þegar LÍ og Íslandsbanki voru skráðir í kauphöll og hlutafjárútboð var 

til almennings árið 1998 (sama rit). 

Allt þetta skaðaði hagstæð vaxtaskilyrði fyrir sparisjóðina. Þar sem flestir sparisjóðir 

höfðu lítið lánað til fyrirtækja komu þeir einnig vel út úr kreppunni sem ríkti í 

atvinnulífinu árið 1989-1994, markaðshlutdeild þeirra jókst á þessum tíma en á sama 

tíma fækkaði sjóðunum. Árið 1990 voru 34 starfandi sparisjóðir á landinu (sama rit). 
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Ísland gekk í EES 1993 og var samhliða því opnað fyrir erlenda fjármagnsflutninga. 

Íslensku bankarnir hófu að sækja lánsfjármagn erlendis og fengu sínar fyrstu 

lánshæfiseinkunnir árin 1997 og 1998. Allir fengu þeir góða einkunn, A3, sem gerði þeim 

kleift að eiga viðskipti á erlendum skuldabréfamörkuðum á góðum kjörum. Þetta leiddi 

til þess að bankarnir sóttu mikið fjármagn á erlendum heildsölumörkuðum og 

endurlánuðu gengistryggt til íslenskra fyrirtækja. Um 50% af fjármögnun íslenskra 

fyrirtækja voru gengisbundin lán árið 2000 og íslensk innlán voru aðeins þriðjungur af 

fjármögnun bankanna þriggja. Vegna þess hve leiðin var greið að erlendu fjármagni 

stækkaði eignahlið bankanna úr hófi fram og útlánsvöxtur var mikill. Með tímanum varð 

vaxtamunur á milli innlána og útlána minni og minni sem setti þrýsting á tekjuöflun 

sparisjóða og banka. Ánægðustu viðskiptavinirnir á þessum tíma voru hjá sparisjóðunum 

(sama rit). 

Þegar Ísland varð hluti af evrópskum fjármagnsmarkaði árið 1993 voru íslensku 

sparisjóðirnir í góðri stöðu. Þeir voru með tryggan hóp viðskiptavina og voru vel 

fjármagnaðir, þeir töpuðu þó einhverri markaðshlutdeild þegar bankarnir fóru í kappi að 

sækja fjármagn á erlenda markaði og veita Íslendingum lán á lágum kjörum eins og rætt 

er um ofar. Í þessari miklu samkeppni hefði þurft mikinn niðurskurð í kostnaði og mikið 

aðhald fyrir sparisjóðina til að ganga þar sem vaxtatekjur drógust verulega saman. 

Fjárfestingarbankastarfsemi kom fyrst til sögunnar á svipuðum tíma eða á áratugnum 

1998-2008. Viðskiptabankastarfsemin var þá sett í hálfgert aukahlutverk hjá bönkunum 

og fjárfestingarbankastarfsemin ásamt eigin fjárfestingum bankanna skilaði þeim miklum 

hagnaði. Sparisjóðunum var ekki heimilt að stunda fjárfestingarbankastarfsemi sem 

leiddi til þess að stjórnir þó nokkurra sparisjóða freistuðust til að taka upp viðskiptalíkan 

íslensku bankanna (sama rit). 

Í gegnum tíðina hefur velgengni sparisjóðanna farið eftir stöðu bankanna á markaði á 

hverjum tíma. Sparisjóðirnir eiga í sögunni tvö tímabil þar sem þeim gekk vel; fyrst á 

nítjándu öld áður en Íslandsbanki var stofnaður árið 1904 og seinna eftir afnám 

fjármagnshafta árið 1985. Í bæði þessi skipti voru bankar ekki til staðar eða starfsemi 

þeirra verulega heft. Þessi tímabil enduðu bæði þannig að bankarnir hófu að sækja erlent 

fjármagn á nokkurs konar heildsölumarkaði og komu því inn á íslenskan markað. Eins og 

flestir Íslendingar þekkja þá endaði þessi aðferð bankanna í bæði skiptin illa, fyrst með 
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gjaldþroti Íslandsbanka árið 1930 og síðar með gjaldþroti allra þriggja íslensku bankanna 

árið 2008 (sama rit). 

Þörf fyrir tilvist og þjónustu sparisjóða er alls ekki sjálfgefin og skapast upphaflega 

vegna daprar starfsemi banka í dreifbýlum landsins og fyrir tekjuminni einstaklinga eins 

og fram kom áður. Ekki er víst að bankarnir geti alltaf eða vilji sinna lánaþörf smárra 

fyrirtækja eða einstaklinga í dreifbýlum þar sem veðin eru verðminni en annars staðar. 

Auk þess má ekki horfa fram hjá því að sparisjóðir hafa og höfðu ekki aðeins það hlutverk 

að vera fjármálafyrirtæki á sínu starfssvæði heldur sinntu öðrum mikilvægum 

hlutverkum (sama rit). 

5.1 SPRON 

Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis (hér eftir SPRON) var einn stærsti sparisjóður 

landsins um langa tíð. Ásamt meirihluta sparisjóðanna varð SPRON breytt í banka til að 

geta verið í samkeppni við bankana sem voru á þeim tíma á markaði. SPRON ásamt 

öðrum sparisjóðum voru nokkurs konar máttarstólpi um langa tíð á íslenskum 

fjármálamarkaði og átti um langt skeið mjög trausta viðskiptavini.  

Sjóðurinn var stofnaður 23. janúar 1932 að frumkvæði Iðnaðarmannafélags 

Reykjavíkur. Í upphafi var starfsemi sparisjóðsins settar þröngar skorður í lögum og hún 

var bundin við hefðbundna inn- og útlánastarfsemi. Starfsmenn sparisjóðsins voru 

upphaflega tveir. Lengi vel voru lánveitingar til íbúðahúsnæðis helsti þátturinn í útlánum 

sjóðsins og fjármögnun byggðist einungis á innlánum. Rekstur sjóðsins skilaði  hagnaði 

og efldist varasjóðurinn með hverju árinu. Á þessum tíma stýrði ríkisvaldið vöxtum og 

samkeppni á milli fjármálastofnana um viðskipti var lítil sem engin (Árni H. Kristjánsson, 

2013). 

Upp úr 1930 urðu ákveðin skil í rekstri SPRON. Starfsemin hafði vaxið verulega og 

þurfti að ráða inn allmarga starfsmenn. SPRON hóf marksvisst að styrkja líknar- og 

félagasamtök og styðja við ýmis konar menningarstarfsemi. Á 50 ára afmæli sjóðsins, árið 

1982, fékk hann fyrst leyfi til að stofnsetja útibú og var þá útibú opnað á Seltjarnarnesi 

(sama rit). 
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Árið 1984 var innlánsstofnunum veitt takmarkað frelsi til að ákvarða vexti og 

þjónustugjöld. Þar með var lagður grundvöllur að raunverulegri samkeppni 

innlánsstofnana (sama rit). 

Árið 1985 var lögum um sparisjóði breytt eftir langa baráttu sparisjóðanna. Þeim var 

þá kleift að veita nær alla fjármálaþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Með tilkomu 

þessara nýju laga var í raun ekkert sem aðgreindi sparisjóði frá viðskiptabönkum nema 

form eignarhaldsins og stærðarmunur (sama rit). 

Aukið frelsi á fjármálamarkaði leiddi til harðnandi samkeppni innlánsstofnana í 

upphafi tíunda áratugarins. SPRON svaraði þessu með því að auka umsvif verulega og 

tókst þannig að auka markaðshlutdeild sína. Starfsemin minnti sífellt meira á starfsemi 

hefðbundinna viðskiptabanka. Samhliða örum vexti SPRON myndaðist alvarlegur 

eiginfjárvandi en eigið fé sjóðsins hafði rýrnað hlutfallslega. Á öðrum Norðurlöndum 

hafði verið ákveðið að breyta rekstrarformi þó nokkurra sparisjóða en það kom ekki til 

greina hjá þeim íslensku þar sem breyting var ekki leyfileg samkvæmt lögum (sama rit). 

Undir lok 20. aldar var SPRON orðin öflug og nútímaleg fjármálastofnun. 

Rekstrarumhverfið var gjörbreytt og á stuttum tíma tókst að byggja upp virkan 

fjármagnsmarkað hérlendis. Hlutabréfamarkaður varð stöðugt virkari með mikilli 

hækkun á hlutabréfum og jafnframt urðu til fjölbreyttar leiðir til fjárfestinga og 

sparnaðar (sama rit). 

Í kjölfar stækkunar sjóðsins veitti SPRON hærri styrki til samfélagsmála í gegnum 

Menningar- og styrktarsjóð SPRON og síðar SPRON-sjóðinn ses. SPRON varði hlutfallslega 

hærri upphæðum til samfélagsmála en nokkurt annað sjálfstætt starfandi fyrirtæki á 

landinu. Jákvæður starfsandi innan sjóðsins var umtalaður og var SPRON virkilega 

eftirsóttur vinnustaður, viðskiptavinir sjóðsins voru einnig þeir ánægðustu á markaðinum 

ár eftir ár samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni (sama rit). 

Ný lög tóku gildi árið 2001 sem gerði sparisjóðum kleift að breyta rekstrarformi sínu í 

hlutafélög. Um nokkurn tíma var reynt að breyta rekstrarformi SPRON en fyrsta tilraunin 

var þegar Búnaðarbankinn reyndi að taka yfir sparisjóðinn árið 2002. Árið 2007 var 

SPRON loks breytt í hlutafélag og hann skráður í Kauphöll sama ár. Á svipuðum tíma fór 

alþjóðleg fjármálakreppa að láta á sér kræla með lausafjárskorti og lækkandi verði eigna. 

Kreppan kom hart niður á SPRON og virði hlutabréfanna hrundi verulega (sama rit). 
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Snemma árs 2008 hrundi bankakerfi Íslendinga með tilheyrandi efnahagslegum og 

pólitískum erfiðleikum. SPRON kom ekki vel út úr hruninu enda átti hann mikilla 

hagsmuna að gæta í viðskiptum við stóru bankana, einkum Kaupþing hf. Hrun bankanna, 

einkum Kaupþings hf., hafði veruleg áhrif á Exista hf. sem SPRON átti stóran eignarhlut í. 

Ofan á það bættust við verulegir erfiðleikar viðskiptavina og að lokum hrundi 

eiginfjárstaða SPRON. Fjármálaeftirlitið og Seðlabankinn veittu SPRON ráðrúm til að 

finna lausn á vandanum og SPRON fækkaði í kjölfarið útibúum og starfsfólki. Í 

framhaldinu náðust samningar við erlenda lánardrottna, eða í mars 2009, sem 

Seðlabankinn, stjórnvöld og Fjármálaeftirlitið gengust að. Skyndilega og án skýringa 

skipti Seðlabankinn um skoðun og voru þá allar bjargir bannaðar. Yfirvöld virtust illa ráða 

við ástandið og engu var líkara en ákveðið hefði verið að fella SPRON. Fjármálaeftirlitið 

tók yfir rekstur sparisjóðsins 21. mars árið 2009 og þar með voru dagar stærsta og 

vinsælasta sparisjóð landsins taldir (sama rit). 

5.2 Eftirlifandi sparisjóðir  

Í dag eru aðeins fjórir eftirlifandi sparisjóðir á Íslandi. Það er Sparisjóður Austurlands, 

Sparisjóður S-Þingeyinga, Sparisjóður Strandamanna og Sparisjóður Höfðhverfinga 

(Sparisjóðurinn, 2020). 

Sparisjóður S-Þingeyinga, Sparisjóður Strandamanna og Sparisjóður Höfðhverfinga 

eru enn í dag sjálfseignarstofnanir (Sparisjóðurinn, 2020). Sparisjóði Austurlands hf. var 

breytt í hlutafélag. 

Sparisjóðirnir veita mjög svipuð kjör og stóru bankarnir þrír. Sem dæmi þá eru 

útlánsvextir á yfirdráttarlánum einstaklinga 9,5% hjá Landsbankanum en 9,2% hjá 

Sparisjóði S-Þingeyinga. Á ýmsum sviðum er Landsbankinn að veita hagstæðari kjör en 

sparisjóðirnir en verri kjör á öðrum sviðum.  Munurinn er þó aldrei mikill (Sparisjóður S-

Þingeyinga, 2020; Landsbankinn, 2020). 
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6 Fyrirmynd fyrir íslenskan samfélagsbanka 

Ef Landsbankinn verður að samfélagsbanka eða hér verður opnaður samfélagsbanki er 

ljóst að við Íslendingar þyrftum ekki að finna upp hjólið. Samfélagsbankar hafa langa sögu 

bæði í Evrópu og Bandaríkjunum svo að dæmi séu tekin. Horfa mætti á viðskiptalíkön 

árangursríkra samfélagsbanka og aðlaga að íslenska bankakerfinu sé vilji til þess og 

jafnvel fá aðstoð frá aðilum erlendis sem hafa farið í sama ferli í sínu landi. Hér að neðan 

er dæmi um virkni samfélagsbanka í Bandaríkjunum sem útskýra með auðveldum hætti 

grunnhugmyndina að stofnuninni. Ásamt því er löng saga Sparkassen keðjunnar í 

Þýskalandi rakin í grófum dráttum. Sparkassen er líklegast þekktasta samfélagsbanka-

/sparisjóðakeðja í heimi og hefur unnið sér inn mikið lof og traust almennings í 

Þýskalandi.  

6.1 Samfélagsbankar í Bandaríkjunum  

Samfélagsbankar eru víða í Bandaríkjunum og hér að neðan má sjá tvær myndir sem sýna 

starfsemi almennra banka í Bandaríkjunum annars vegar og starfsemi samfélagsbanka 

hins vegar. Myndirnar skýra á einfaldan hátt og í grófum dráttum grunnhugmyndina um 

starfsemi samfélagsbanka.  

Fyrri myndin sýnir núverandi almenna bankakerfið í Bandaríkjunum þar sem ríkið eða 

sveitarfélagið hættir sér í áhættusamar fjárfestingar á Wall Street og aðrar áhættusamar 

fjárfestingar með innistæðufé frá almenningi. Almenningur sér lítið af hagnaði 

fjárfestinganna sem skilar sér jafn óðum til baka til Wall Street og að einhverjum smáum 

hluta til ríkisins/sveitarfélagsins (Banking on Colorado, e.d.). 

 

Mynd 3: Samfélag án samfélagsbanka. 
Heimild: Banking on Colorado. 
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Seinni myndin hér að neðan sýnir svo hvernig ríkið eða sveitarfélagið fjárfestir í 

samfélagsbanka. Bankinn fjárfestir í verkefnum innan samfélagsins sem skapar atvinnu 

fyrir almenning í samfélaginu. Hagnaður af verkefnunum og fjárfestingunum skilar sér 

aftur til bankans og er nýttur til að bæta ríkið eða sveitarfélagið og nokkurs konar 

hringrás myndast (Banking on Colorado, e.d.). 

 

Mynd 4: Samfélag með samfélagsbanka.  
Heimild: Banking on Colorado. 

Ef Landsbankanum yrði breytt í samfélagsbanka væri hægt að hafa ofangreint 

viðskiptalíkan að banka til hliðsjónar. Slíkur banki er fjármagnaður með innlánum 

viðskiptavina til dæmis, sem nú þegar á við um Landsbankann, bankinn stundar ekki 

fjárfestingarbankastarfsemi svo áhættan af þeirri starfsemi bankans yrði lítil sem engin. 

Hagnaði bankans er ekki skilað til einkaaðila í formi arðs, heldur rennur hagnaðurinn til 

að efla starfsemi sjóðsins en einnig rennur hluti hagnaðarins aftur út í samfélagið í formi 

styrkja til menningar, lista, íþrótta, menntunar og fleira. Einnig má nýta hagnaðinn til að 

fjárfesta í verkefnum sem skila samfélaginu raunverulegu virði. Eins og hefur komið fram 

myndast þó nýjar áhættur og takmarkanir þegar bankar stunda aðeins 

viðskiptabankastarfsemi. 

Einnig þarf að hafa í huga að í Bandaríkjunum búa tæplega 330 milljónir manna og í 

landinu eru 50 fylki og því erfitt að færa slíka hugmynd beint inn á íslenska markaðinn. 

Þó er gott að vita af líkani sem þessu sem virkar annars staðar til að hafa sem fyrirmynd.  
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6.2 Sparkassen í Þýskalandi 

Saga Sparkassen nær yfir rúm 200 ár og í dag eru sparisjóðirnir 380 talsins og starfa 

víðsvegar um Þýskaland. Eignarform Sparkassen er nokkuð flókið en um er að ræða 

sérstakt lagaform í Þýskalandi sem snýr að eignarhaldi hans og var það búið til í kjölfar 

kreppunnar árið 1930 (um er að ræða nokkurs konar sjálfseignarstofnun þar sem enginn 

eigandi er að bankanum og ekki er því hægt að selja hann). Samfélög eiga rétt á að hafa 

eftirlit með Sparkassen í sínu samfélagi en hafa engin völd sem eigendur. Það er ekki 

hægt að selja Sparkassen og enginn sem á hlutafé eða stofnfé í bankanum (Wolfram 

Morales, 25. mars 2020). 

Upphaflega varð Sparkassen til þegar hjálpa átti fátæku fólki í Þýskalandi. Hugmyndin 

var að opna ákveðna stofnun þar sem fólk gat lagt sparifé til hliðar og nýtt svo ef 

einstaklingurinn varð veikur eða eitthvað kom upp á. Stjórnvöld bjuggu þá til skrifstofur 

í bæjarfélaginu til að sjá um þessa starfsemi. Engu hlutafé eða stofnfé var safnað, það 

sem kemst næst því voru blýantar, blöð og annað slíkt sem var gefið frá stjórnsýslunni til 

Sparkassen (Wolfram Morales, 25. mars 2020). 

Sparisjóðirnir hafa hlotið mikið lof fyrir stöðugleika og þjónustu sína fyrir almenning 

og smærri fyrirtæki. Sparkassen lifði af bankahrunið árið 2008 án nokkurs teljandi skaða 

en örfá mistök komu upp sem voru meðhöndluð innan sparisjóðanetsins og 

innistæðueigendum var að fullu bætt upp ef eitthvað innistæðufé tapaðist og var það 

fjármagnað úr innistæðutryggingakerfi sjóðanna (Frances Coppola, 2016). 

Samkvæmt lögum eru sparisjóðirnir skilgreindir sem svæðisbundnir bankar og 

hverjum og einum banka er ekki heimilt að starfa utan starfssvæðis síns. Frá upphafi 

hefur Sparkassen verið hugsaður sem samfélagsbanki og er því hver og einn banki hluti 

af stjórnkerfi viðkomandi bæjarfélags. Vegna þessa er bæjar- eða borgarstjóri á 

viðkomandi svæði formaður stjórnar í hverjum Sparkassen (Hörður Kristjánsson, 2018). 

Stjórnir bankanna eru alltaf þrískiptar. Einn þriðji stjórnarmanna eru fulltrúar 

stjórnmálamanna svæðisins og eru þeir kosnir af þjóðarþingi svæðisins, einn þriðji eru 

fulltrúar starfsmanna Sparkassen og einn þriðji er úr hópi upplýstra og reyndra borgara 

sem eru fulltrúar heimamanna. Til dæmis kennarar og eldra fólk í samfélaginu sem er 

komið á ellilífeyri. Nokkurs konar þverskurður samfélagsins. Stjórnin er þrískipt 
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samkvæmt lögum um Sparkassen og með þessu er auðvelt að vera í nánu sambandi við 

samfélagið og þekkja vel til þess (Wolfram Morales, 25. mars 2020).  

Sparkassen gefur sig út fyrir að vera banki fólksins með hagsmuni nærsamfélagsins í 

fyrirrúmi. Samkvæmt lögum er óheimilt að selja eða hlutafélagavæða slíkan banka. 

Bankarnir hafa ekki heimild til að stunda áhættuviðskipti, til dæmis með 

skuldabréfavafninga og þess háttar, og alls ekki út fyrir landamæri Þýskalands. Þessar 

reglur komu sér vel í bankahruninu 2008 (Hörður Kristjánsson, 2018).  

Wolfram Morales, telur ekki nauðsynlegt að hver og einn sparisjóður sé stór til að geta 

sinnt sínu hlutverki vel innan samfélags. Hann segir þó að samfélag í kringum hvern 

banka þurfi að vera að ákveðinni lágmarksstærð hvað íbúafjölda varðar. Telur hann 

lágmarkið vera um 5.000 manns eða 4.000 viðskiptavini en auðvitað skipti 

markaðshlutdeild bankans mestu máli á hverju svæði. Markaðshlutdeild Sparkassen á 

þéttbýlum svæðum er til að mynda um 50% en allt að 70-90% í dreifbýlum. Samkvæmt 

þessum orðum Wolfram væri raunhæft að stofna samfélagsbanka með móðurbanka á 

höfuðborgarsvæðinu ásamt útibúum. Þá væri hægt að hafa útibú á Eyjafjarðarsvæðinu, 

Egilstöðum, Selfossi og í Reykjanesbæ. Hugsanlega væri hægt að hafa eitt útibú á 

Akranesi og Skagafirði ef samkeppnin þar væri engin (Hörður Kristjánsson, 2018). Til að 

setja þetta betur í samræmi við íslenskt samfélag þá er minnsti Sparkassen í Þýskalandi í 

bæ þar sem búa 20.000 manns en á móti er stærsti Sparkassen með 2 milljónir 

viðskiptavina (Wolfram Morales, 25. mars 2020). 

Eins og komið var inn á fyrr í ritgerðinni reyndist viðskiptalíkan Sparkassen sérstaklega 

vel í bankahruninu 2008. Samtök þýsku sparisjóðanna hafa lengi reynt að kynna 

viðskiptalíkanið sem notað er en undanfarinn áratug hefur áhugi á líkaninu aukist. Líkanið 

er töluvert flóknara en það lítur út fyrir að vera í fyrstu. Í fyrsta lagi þá eru sparisjóðirnir 

ekki starfandi einn í hverju horni fyrir sig heldur eru þeir allir partur af ákveðnu 

fjármálakerfi þar sem viðskiptalíkanið er upp að vissu  marki svipað og hjá alhliða banka. 

Í öðru lagi þá dregur viðskiptalíkan Sparkassen úr samkeppni sem hefur áhrif á hagnað 

og stöðugleika þýska bankakerfisins. Enn fremur þá er velgengni sparisjóðanna nátengd 

uppbyggingu á sparnaði heimilanna (BNP paribas, 2016).  

Þrátt fyrir að þýsku sparisjóðirnir séu löglega óháðir aðilar þá tilheyra þeir allir breiðu 

neti ákveðins fjármálahóps, Sparkassen-Finanzgruppe (hér eftir S-Group). Í þeim hópi er 
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fjöldinn allur af fyrirtækjum sem flest tengjast Sparkassen að einhverju leyti (BNP 

paribas, 2016).  

Sparisjóðirnir mynda grundvöll netsins. Þeir eru í eigu almennings og sinna verkefnum 

í hans þágu án þess að ríkisstjórn, bær eða umdæmi eigi eigið fé bankans. Þó svo að 

sparisjóðir og þar með Sparkassen hafi ekki sömu markmið og aðrir bankar þegar kemur 

að hagnaði þýðir það ekki að þeir horfi alveg fram hjá markmiðum um hann. Þvert á móti 

þá skiptir þá miklu máli að skila hagnaði til að styrkja eiginfjárstöðu sína. Sparisjóðirnir 

hafa sérstök verkefni fyrir almenning á sínu starfssvæði, þeir taka þátt í uppbyggingu síns 

svæðis og fjármögnun smásölu viðskiptavina sinna. Þeir taka einnig þátt í sínum 

svæðisbundnu sjálfboðaliðaverkefnum. Samkvæmt meginreglunni, sem er staðfest af 

þýskum lögum, um staðbundna umsýslu tiltekinnar þjónustu í þágu almennings þess 

svæðis er ekki heimilt að opna útibú eða stunda starfsemi utan þeirra skilgreinda 

starfsvæðis. Þessi regla er sett til að tryggja að sú arðsemi sem fæst á tilteknu svæði sé 

endurfjárfest á sama svæði. Þetta gefur Sparkassen möguleika á að tengjast hagkerfum 

sveitarfélaga og verndar þau frá samkeppni við aðra banka. Að lokum þá veitir reglan 

meiri stöðugleika í fjármögnun. Þessi regla er grundvöllur velgengni Sparkassen (BNP 

paribas, 2016).  

S-Group gerir sparisjóðunum kleift að starfa undir sama hatti en á sama tíma vera 

óháðir í stjórnun efnahagsreikninga þeirra. Þetta myndar stærðarhagkvæmni með því að 

sameina vissar aðgerðir og bjóða upp á breitt úrval af þjónustu fyrir viðskiptavini  (sama 

rit).  

Landesbanken er annar banki í Þýskalandi og hann starfar sem alhliða banki. Þar sem 

Sparkassen er í grunninn þokkalega smá stofnun þá tekur Landesbanken þá viðskiptavini 

sem eru taldir koma með of stór viðskipti fyrir Sparkassen (Wolfram Morales, 25. mars 

2020). 

Sparisjóðirnir eiga það sameiginlegt með öðrum bönkum að aðallega er horft á tvö 

markmið; annars vegar að vernda gjaldþol og lausafé félagsmanna og hins vegar að 

ábyrgjast innistæður viðskiptavina. Að baki þessa öryggis standa 13 svokallaðir 

björgunarsjóðir; 11 þeirra eru svæðissjóðir sem sparisjóðirnir greiða í, einn sjóður er 

fjármagnaður af opinberum bönkum og einn sem er fjármagnaður af 

LandesbauSparkassen, sem eru opinber samtök innan S-group . Ef upp koma vandræði 
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hjá Sparkassen er fyrst reynt að aðstoða úr þeim svæðissjóði sem hann tilheyrir, ef það 

gengur ekki þá er leitað til annarra svæðissjóða og síðast til LandesbauSparkassen. 

Samkvæmt tölum frá árinu 2016 þá hefur enginn Sparkassen frá upphafi farið í gjaldþrot, 

33 sinnum hefur þurft að leita til öryggis svæðissjóðanna og aðeins í fjögur skipti hefur 

þurft að leita til annarra svæðissjóða en þess sem sparisjóðurinn tilheyrir (BNP paribas, 

2016). 

Í Þýskalandi búa 83 milljónir manna og 50 milljónir manna eru viðskiptavinir 

Sparkassen. Þeir eru þó ekki allir einungis í viðskiptum við Sparkassen. Hann snertir því 

meirihluta þýsku þjóðarinnar að einhverju leyti (Wolfram Morales, 25. mars 2020).  

Hér að neðan eru nokkrar myndir sem sína mikilvægar kennitölur frá Sparkassen. 

Tölurnar eru frá árinu 2000-2014 og innihalda upplýsingar um meirihluta banka í 

Þýskalandi, þar með talið Sparkassen. Eins og komið hefur fram þá er Sparkassen þekktur 

fyrir mikinn stöðugleika og sést það vel á myndunum hér að neðan. Sparkassen er ekki 

alltaf með mesta hagnaðinn eða hæstu ávöxtun eigin fjár en það sem gerir sjóðinn 

sérstakan er stöðugleikinn og þannig hefur hann tryggt sér góða stöðu á markaði og 

almenningur í Þýskalandi ber mikið traust til hans. 

Myndin hér að neðan sýnir ávöxtun eigin fjár frá 2001-2014 hjá Sparkassen og öðrum 

bönkum í Þýskalandi. 

 

Mynd 5: Ávöxtun á eigin fjár banka í Þýskalandi frá 2001-2014.  

Heimild: Finanzgruppe, e.d. 
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Myndin hér að neðan sýnir hagnað fyrir skatta frá árinu 2000-2014 hjá Sparkassen og 

öðrum bönkum í Þýskalandi. 

 

Mynd 6: Hagnaður fyrir skatta hjá bönkum í Þýsklaandi frá 2000-2014.  

Heimild: Finanzgruppe, e.d. 

Myndin hér að neðan sýnir hagnað eftir skatta frá árinu 2000-2014 hjá Sparkassen og 

öðrum bönkum í Þýskalandi. 

 

Mynd 7: Hagnaður eftir skatta hjá bönkum í Þýskalandi frá 2000-2014.  

Heimild: Finanzgruppe, e.d. 
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6.2.1 Sparkassenverordnung   

Í Þýskalandi eru 16 fylki eða sambandsríki. Öll hafa þau mikið sjálfstæði og er stjórnað af 

þingkosinni ríkisstjórn. Í hverju ríki eru mismunandi lög sem gilda fyrir starfsemi 

Sparkassen. Lögin segja til um hvernig Sparkassen eigi að starfa á viðkomandi svæði og 

þannig getur almenningur vitað betur að hverju hann gengur. Lögin veita einnig stjórn 

hvers ríkis réttinn á að hafa umsjón með þeim Sparkassen sem starfar í því ríki. Lögin 

breytast í einhverjum tilfellum á milli fylkja en í grunninn eru þau að langmestu leyti 

nákvæmlega eins í hverju fylki. Eins og kemur fram áður þá telur Wolfram að ef slíkur 

samfélagsbanki er stofnaður þarf að setja lög sem bankinn þarf að starfa eftir annars er 

alltaf leitast eftir hámörkun hagnaðar (Wolfram Morales, 25. mars 2020).  

Til að taka dæmi um lög þá eru talin upp hér að neðan nokkur aðalatriði úr lögum fyrir 

Sparkassen í Brandenburg sem er eitt af 16 fylkjum Þýskalands. Lögunum er skipt upp í 

sex kafla (Brandenburg Gesetze, 2020): 

1. Almennar reglugerðir. 

2. Stjórnsýsla Sparkassen. 

3. Bókhald, reikningagerð og endurskoðun ársreiknings. 

4. Sameining og upplausnir Sparkassen. 

5. Eftirlit. 

6. Lokaákvæði. 

Fram kemur að sparisjóðirnir séu sjálfstæð atvinnufyrirtæki sem er ætlað að starfa á 

ákveðnum svæðum í samvinnu með sveitarfélagi og á því svæði efla samkeppni og veita 

fullnægjandi þjónustu til viðskiptavina sinna. Sérstaklega er þeim ætlað að efla starfsemi 

smárra og meðalstórra fyrirtækja ásamt því að veita örugga innlána- og útlánaþjónustu 

á sínu svæði. Þeim er auk þess ætlað að styðja við framkvæmd verkefna sveitarfélaganna 

sem þeir starfa á, á efnahags-, stjórnmála-, félags- og menningarsviði (Brandenburg 

Gesetze, 2020). 

Komið er inn á þriggja parta stjórnina sem rætt er um framar í ritgerðinni. Stjórnin 

skal alltaf vinna í hag allra viðskiptavina bankans og hafa hag þeirra að leiðarljósi (sama 

rit). 

Hverjum og einum Sparkassen er ætlað að starfa aðeins á sínu starfsvæði og er heimilt 

að reka útibú á sínu svæði. Á yfirráðasvæði annars Sparkassen er aðeins hægt að stofna 
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útibú með samþykki eftirlitsaðila sem kannar stöðu á þeim Sparkassen sem er þar fyrir 

og fær álit stjórnarinnar. Aðeins má veita lán til þeirra einstaklinga sem hafa sína 

starfsstöð, lögheimili eða atvinnuhúsnæði á viðskiptasvæði Sparkassen. Undantekning 

er á þessu ef um er að ræða lán utan starfsvæðis viðkomandi Sparkassen ef það eflir 

viðskipti á svæði þess Sparkassen sem veitir lánið eða ef veð lánsins er á viðskiptasvæði 

hans (sama rit). 

Hverjum og einum Sparkassen er skylt að takmarka auglýsingar sínar við 

viðskiptaumhverfi sitt eins og kostur er. Auglýsingar utan viðskiptaumhverfisins eru 

aðeins leyfðar sem sameiginlegar auglýsingar (sama rit).  

Markmið Sparkassen er að viðhalda sparisjóðunum með því að hafa nægt öryggi, 

lausafé og arðsemi af starfsemi þeirra. Útlánastarfsemi sú byggir aðallega á útlánum til 

einkaaðila, minni fyrirtækja og sveitarfélaga og á hann að stuðla að peningalausum 

greiðslum. Hann stuðlar einnig að stöðugum efnahag og myndar aukna  velferð í stórum 

landshlutum og á að koma ungu fólki sérstaklega til aðstoðar í efnahagslegu samhengi. 

Sparisjóðunum er ekki leyfilegt að stunda viðskipti þar sem áhættan af þeim viðskiptum 

er utan marka sparisjóðsins eða er ekki stjórnað af honum sjálfum, spákaupmennska er 

því til dæmis alfarið bönnuð (sama rit).   

6.3 Viðtal við Wolfram Morales 

Wolfram Morales, forstöðumaður skrifstofu forstjóra austurþýsku Sparkassen 

sparisjóðasamtakanna, segir eignarform Sparkassen nokkuð flókið. Sparkassen hefur 

enga eigendur en um er að ræða nokkurs konar sjálfseignarstofnun. Það er sérstakt 

lagaform í Þýskalandi sem snýr að eignarhaldi Sparkassen sem var búið til í kjölfar 

kreppunnar árið 1930. Ríki eða sveitarfélag hefur rétt á að hafa eftirlit með Sparkassen 

en hefur ekkert vald sem eigandi. Í Þýskalandi vinnur Sparkassen eftir ákveðnum lögum 

sem snúa aðeins að Sparkassen. 

Kostirnir við Sparkassen segir hann vera að ekki er hægt að selja hann og það er enginn 

sem á hlutafé eða stofnfé í bankanum. Sparkassen á mikið eigið fé sem er gott þar sem 

kröfur um eigið fé hækka sífellt eftir bankahrunið árið 2008. 

Þegar höfundur spurði hvernig Sparkassen hafi þá upphaflega orðið til sagði Wolfram 

að um 1800 hafi hugmyndin kviknað og átti stofnunin að koma til móts við fátækt fólk. 
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Fólk gat lagt inn fé sitt og nýtt svo þegar það varð veikt eða eitthvað kom upp á. 

Stjórnvöld ákváðu í kjölfarið víða um land að búa til skrifstofur inn á sínum svæðum sem 

myndu sjá um þessi verkefni. Stjórnvöld í raun fjármögnuðu hverja skrifstofu fyrir sig og 

því ekki um að ræða hlutafé eða stofnfé í neinum Sparkassen. Sagði Wolfram að það eina 

sem hægt væri að líkja við hlutafé eða stofnfé væru blýantar, pennar, blöð og annað slíkt 

sem var gefið frá stjórnsýslunni til Sparkassen. 

Um 1850 eða á seinni helmingi 19. aldar voru 2000 Sparkassen opnaðir með þessa 

hugmynd að leiðarljósi. Um 1900/1910 var svo byrjað að veita lán frá Sparkassen til lítilla 

fyrirtækja til að þróa og bæta efnahag svæðisins sem Sparkassen var á, þetta var þá 

framkvæmt af borgarstjóra eða einhverjum sem réði innan þess samfélags. Í rúm 100 ár 

hefur starfsemi Sparkassen því verið nánast eins.  

Helmingur útlána Sparkassen í dag er til fyrirtækja og hinn helmingur til almennings. 

Bætir Wolfram við að Sparkassen fjármagni annað hvert nýtt fyrirtæki í Þýskalandi sem 

getur verið áhættusamt af því að það er ekki hægt að vita frá upphafi hvernig nýr rekstur 

mun ganga. 

Landesbanken er nokkurs konar höfuðstöðvabanki fyrir Sparkassen og stundar í raun 

þau viðskipti fyrir sjóðina sem eru of stór fyrir þá. Í grunninn er Sparkassen nefnilega ekki 

stór stofnun segir hann.  

Höfundur spurði út í S-group. Hann sagði það vera nokkurs konar net fyrir alla 

Sparkassen. Til dæmis er bara einn staður sem er með tölvuþjónustu fyrir Sparkassen. Í 

S-group eru um 550 mismunandi stofnanir, 380 þeirra eru Sparkassen og svo eru aðrar 

stofnanir sem þjónusta Sparkassen svo sem tækniþjónusta og annað, auk þess eru önnur 

fyrirtæki. Þetta myndar stærðarhagkvæmni að geta haft ýmsa þjónustu á einum stað og 

dreift svo til allra Sparkassen útibúa. 

Þegar höfundur spurði hvernig Sparkassen hafi komið út úr síðasta hruni sagði hann 

að bankinn hafi átt svo mikla innistæðu frá almenningi að það hafi bjargað þeim. Flestar 

fjölskyldur í Þýskalandi eru að einhverju leyti í viðskiptum við Sparkassen, ekki endilega 

bara við Sparkassen en eiga reikning þar til dæmis. Í Þýskalandi búa 83 milljónir manns 

og 50 milljónir eru í viðskiptum við Sparkassen. Hann sagði að bankinn væri með mjög 

góða lausafjárstöðu og enginn af Sparkassen bönkunum lentu í erfiðleikum, þeir gátu 

meira að segja lánað öðrum bönkum lausafé sitt á tímum bankahrunsins 2008. 
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Landesbanken lenti hins vegar í ógöngum þar sem þeir fjárfesta til dæmis á Wall Street 

og í öðrum eins áhættusömum fjárfestingum. Bætti hann við að það væri ómögulegt fyrir 

viðskiptavini Sparkassen að tapa fjármunum vegna viðskipta við Sparkassen, bæði er 

kerfið í notkun þar sem allir Sparkassen hjálpast að og ef einn lendir í vandræðum þá 

aðstoða næstu sparisjóðir. Í 100 ár hafa ekki verið nein alvöru vandræði hjá Sparkassen. 

Sagði hann að alltaf hafi Sparkassen keðjan náð að hjálpast þannig að, að enginn skaði 

hafi orðið. Þessi aðstoð fer fram eftir ákveðnum reglum. Auk þess er svipað og hérlendis 

ákveðin ríkis-/innistæðutrygging fyrir innistæðum almennings.  

Höfundur spurði hvort Sparkassen væri að bjóða hagstæðari kjör eða lægri 

þjónustugjöld fyrir sína viðskiptavini miðað við aðra banka. Wolfram sagði að svo væri 

ekki og í sumum sparisjóðunum, til dæmis þeim sem eru í dreifbýlum, er Sparkassen 

jafnvel að bjóða aðeins verri kjör heldur en aðrir bankar. Segir hann kostinn við 

Sparkassen vera að þá er að finna út um allt Þýskaland og auðvelt að sækja 

bankaþjónustu til þeirra hvar sem þú ert staddur í landinu. 

Höfundur spurði út í þriggja laga stjórn Sparkassen. Sagði Wolfram að stjórn hvers 

Sparkassen væri alltaf skipt í þrennt: 

1. Fulltrúar starfsmanna Sparkassen. 

2. Fulltrúar stjórnmálamanna á svæðinu, kosnir af þjóðarþingi svæðisins. 

3. Áhugasamt og hæft fólk af svæðinu, til dæmis kennarar, eldra fólk sem er á lífeyri, 

nokkurs konar þverskurður samfélagsins. 

Þetta er gert samkvæmt lögum um Sparkassen, þar kemur fram að slík þriggja laga 

stjórn eigi að vera. Sparkassen gerir mikið úr því að vera tengdur sínu nærsamfélagi og 

því er þetta mjög gott kerfi. 

Höfundur spurði út í Sparkassenverordung eða þau lög sem ná yfir alla starfsemi 

Sparkassen bankanna. Sagði hann að í Þýskalandi væru 16 fylki, hvert fylki hefur sín 

sérstöku Sparkassen lög sem segja hvernig Sparkassen á því svæði eigi að starfa og hverju 

almenningur má búast við frá bankanum. Lögin veita einnig ríkisstjórn/bæjarstjórn hvers 

fylkis rétt á að hafa eftirlit með hverjum Sparkassen. Lögin eru nánast eins á milli fylkja 

en útfærslur nokkurra liða geta verið mismunandi. 
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Að lokum spurði höfundur hvort hann teldi sniðugt að breyta hér á landi öðrum 

ríkisrekna bankanum í svipaða starfsemi og Sparkassen en Wolfram hefur komið hingað 

til lands og kynnt starfsemi Sparkassen. Hann sagðist auðvitað vita minna um Ísland 

heldur en Þýskaland en sagði að burt séð frá hugmyndinni um Sparkassen, þá telur hann 

nauðsynlegt að hvert land hafi banka sem starfar um allt land. Banka sem býður upp á 

einföldustu bankaþjónustuna, til dæmis innlán og útlán einungis. Lönd þurfa að hafa 

banka sem þjóðin hefur trú á, banka sem hverfur ekki og fer á hausinn þegar illa gengur. 

Banka sem einblínir ekki á að hámarka hagnað fyrir hluthafa heldur hefur hagsmuni 

samfélagsins að leiðarljósi.  

Telur hann áhugavert og hann vissi af þeirri staðreynd að ríkið ætti tvo af þremur stóru 

bönkunum hér á landi. Sagði hann ríkið vera í kjörstöðu til að gera greiningu á hagkerfinu 

og sjá hvort þetta sé hægt að gera. Taldi hann þetta kjörstöðu meðal annars vegna þess 

að bankarnir báðir eru nú þegar með útibú víða um land. Benti hann á að það séu aðeins 

330 þúsund manns sem búa á Íslandi og stærsti Sparkassen sem er í Berlín er með tvær 

milljónir viðskiptavina. Þó er í 50 mínútna keyrslu frá Berlín Sparkassen sem hefur 20 

þúsund viðskiptavini sagði Wolfram. Segir hann að það þurfi að greina hvað það er sem 

samfélagið vill og þarf. Ef samfélagið vill banka sem einblínir ekki á hluthafa heldur sinnir 

venjulegu fólki og smáum og meðalstórum fyrirtækjum þá þarf sérstök lög til að það 

gangi upp. Ef lög eru ekki til staðar þá munu allir bankar í heiminum reyna að hámarka 

hagnað ef lögin segja ekki til um önnur markmið bætti hann við.  

Endar hann á að segja að í hans huga þá sé rökrétt að í hverju samfélagi sé banki sem 

einblínir á hag samfélagsins en leiðin til að taka upp starfsemi slíks banka getur verið 

strembin, það þarf að gera ýmsar greiningar á hagkerfinu og stjórnmálamenn þurfa að 

vera með hugmyndinni svo dæmi séu nefnd. 
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7 Hugmynd Skotlands að stofnun samfélagsbanka 

Það eru ekki bara við Íslendingar sem erum að velta fyrir okkur hugmyndinni að taka upp 

starfsemi samfélagsbanka. Í þó nokkur ár hefur ákveðinn hópur Skota reynt að fá skoska 

ríkið til að taka upp kerfi samfélagsbanka og eru þeir meðal annars að horfa til starfsemi 

Sparkassen í Þýskalandi, svipað og talsmenn samfélagsbanka hafa gert hér á landi. 

Árið 2016 birtist grein þar í landi þar sem ákveðinn hópur benti á nauðsyn þess að 

opna einhvers konar samfélagsbanka eða banka fyrir fólkið (e. people´s bank). Óskað var 

eftir því að nýi bankinn yrði sjálfstæður frá ríkinu en í eigu almennings. Skoskir bankar 

komu verulega illa undan bankahruninu 2008 og þurfti ríkið, og þar af leiðandi 

almenningur, að miklu leyti að greiða fyrir það. Í greininni var mælt með því að 

stjórnmálaflokkar myndu fyrir alvöru skoða og íhuga að styðja hugmyndina um starfsemi 

samfélagsbanka í landinu. Einnig var skorað á ríkið að búa til einhvers konar nefnd sem 

myndi skoða hugmyndina og greina hana með meiri dýpt og taka inn í myndina hagsmuni 

fyrir fyrirtæki, sveitarfélög og yfirvöld ef þetta kerfi yrði tekið upp (Gemma Bone, 2016). 

Í september 2019 kom svo út önnur grein gefin út af Common Weal sem er stofnun 

sem berst fyrir félagslegu og efnahaglegu jafnrétti í Skotlandi. Bent var á að Bretland í 

heild sinni hafi fábreyttasta bankakerfi í Evrópu þar sem einkabankar hafa óhóflega stóra 

markaðshlutdeild. Einkabankar hafa verið að loka útibúum víða sem skilur eftir stóran 

hluta Skotlands án bankaþjónustu. Bankarnir hafa einnig stundað afar áhættusamar 

fjárfestingar sem hefur sett hagkerfið í þó nokkra hættu (Common Weal, 2019). 

Þessi hópur benti á að samfélagsbanki þessi myndi þýða að útibú myndu opna í 

bæjarfélögum þar sem aðrir bankar hafa nú lokað útibúum, smærri fyrirtæki fá 

fjárhagslega aðstoð og nærsamfélagið fær mikinn stuðning og meira jafnvægi myndi 

myndast í hagkerfinu (sama rit). 

Samtök samfélagsbanka (e. The Community Savings Bank Association, hér eftir CSBA) 

í Bretlandi eru nú með tilbúið líkan fyrir nýjan banka sem tæki aðeins um 18 mánuði að 

setja upp og hefja starfsemi. Bankinn myndi starfa um allt Bretland og áætlað að tveir 

svæðisbankar verði í Skotlandi; annar í austur- og hinn í vestur-Skotlandi. Ósk hópsins 

sem skrifar greinina er að þetta viðskiptalíkan verði tekið upp í Skotlandi og að skoska 
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ríkið geri frekari greiningu á skoska hagkerfinu svo hægt sé að aðlaga það sem best að 

Skotlandi. Bankinn sem um ræðir myndi hafa eftirfarandi eiginleika (sama rit): 

1. Hann yrði í eigu viðskiptavina sem myndu allir hafa jöfn völd um það hvernig 

bankinn yrði rekinn. 

2. Hann myndi bjóða alla þá bankaþjónustu sem einkareknu bankarnir þar í landi 

gera nú þegar nema hann yrði rekinn án hluthafa og því enginn arður greiddur út 

til hluthafa. 

3. Viðskiptavinir myndu greiða 5 pund mánaðarlega, nokkurs konar þjónustugjald. Í 

kjölfarið þyrfti bankinn ekki að bjóða viðskiptavinum óþarfa vörur. Aðilar sem 

hafa ekki efni á þjónustugjaldinu geta óskað eftir fjárhagsaðstoð. Lítil og 

meðalstór fyrirtæki myndu greiða 10 pund mánaðarlega. 

4. Innlánsreikningar bankans yrðu vaxtaberandi. Innlánsvextirnir væru í líkingu við 

sparnaðarreikningavexti annars staðar og því þyrfti ekki að vera sér reikningur 

fyrir sparifé. Viðskiptavinir fá þá ávöxtun á hvert pund sem þeir eiga á 

innlánsreikningi og greiða vexti af öllu lánsfé, til dæmis yfirdrætti. Þetta er gert 

fyrir þá sem geta ekki lagt fé til hliðar til sparnaðar en fá tekjur inn á reikning 

mánaðarlega en alla upphæðina þarf að nýta í reikninga og uppihald í 

mánuðinum.   

5. Í stærri samfélögum yrðu opnuð hefðbundin útibú en í minni samfélögum yrði 

boðið upp á rafræna þjónustu. Viðskiptavinir gætu þá rafrænt talað við starfsfólk 

bankans sem væri staðsett á stærri stöðum (sama rit). 

Hér eftir er því rætt um hugmyndina um bankann í Skotlandi þrátt fyrir að líkanið sjálft 

sé í grunninn hugsað fyrir allt Bretland. 

Hópurinn bendir á að stofna þyrfti bankann af teymi með sérþekkingu og ástríðu fyrir 

stofnun slíks banka sem mun vinna fyrir fólkið, samfélögin, fyrirtæki og umhverfi 

Skotlands. Þetta teymi yrði ekki bankastjórn en myndi skuldbinda sig til að sjá til þess að 

bankinn yrði opnaður fyrir íbúa Skotlands. Þetta ætti að vera opinbert verkefni sem ætti 

að vera stutt meðal annars af skoska fjárfestingarbankanum. Hópurinn segir að skoska 

bankakerfið eigi að geta gert betur og komið betur fram við almenning. Þörf er á 

bankakerfi sem gerir almenningi kleift að sækja einfalda bankaþjónustu á þeirra 

heimasvæði. Mikill meirihluti almennings vill einfaldlega fá öruggan stað til að geyma 
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peningana sína og safna ávöxtun á sparifé sitt og geta fengið lán á sanngjörnu verði þegar 

það þarf (sama rit). 

Segir hópurinn þörfina aldrei hafa verið meiri að umbreyta hagkerfi Skotlands til 

sjálfbærni. Mikilvægt er að styðja við vöxt lítilla og meðalstórra fyrirtækja, athafnamenn, 

félagsleg fyrirtæki og aðra hópa samfélagsins. Með því að bæta einu lagi við bankakerfið 

mun hagkerfið í heild sinni verða öflugra og hæfara til að standast áföll (sama rit). 

Samtökin CSBA, sem standa að baki viðskiptalíkansins, fóru í víðtækar rannsóknir sem 

voru styrktar af ýmsum fyrirtækjum og þeir sem leiddu rannsóknina höfðu mikla reynslu 

af bankastarfsemi. Rannsóknirnar leiddu til hugmyndarinnar að stofna net 

samfélagsbanka sem yrði sjálfstætt en í eigu almennings á ákveðnum svæðum. Þessir 

bankar taka það besta af upprunalegri bankastarfsemi og tækninýjungum til að tryggja 

að rekstrarkostnaður sé í lágmarki og um sé að ræða sjálfbæran og arðbæran banka. Allir 

bankarnir yrðu lagalega og rekstrarlega aðskildir og ákvörðunartökur yrðu í höndum 

meðlima bankans sem jafnframt yrðu viðskiptavinir hans. Með því að vera í samstarfi við 

aðra banka undir sama neti dregst úr áhættu, kostnaði og tíma við stofnun hvers nýs 

banka (sama rit). 

Hver banki myndi hafa á sínum upphafspunkti tilbúið viðskiptalíkan, lagalegt skipulag, 

tilbúna vörulínu, vörumerki og tilbúna umgjörð fyrir fyrirtækið sem er einfaldara, ódýrara 

og áhættuminna. Ákveðnar kjarnaaðgerðir yrðu í sameiginlegri eign allra bankanna og 

kostnaðinum þannig deilt sem myndar stærðarhagkvæmni (sama rit). 

Ákveðnar reglur hafa verið settar af samtökunum sem gera ferlið auðveldara og 

áhættuminna. Reglurnar hafa verið samþykktar og gefið hefur verið leyfi til að nota þær 

af einstökum svæðisbundnum bönkum fyrir skjótari og ódýrari skráningu. Reglurnar eru 

kjarninn í starfsemi bankans sem nær yfir öll markmið, völd og kvaðir sem hinn nýi banki 

mun þurfa. Hverjum banka er svo heimilt að aðlaga þessar reglur að þörfum þess 

samfélags sem þeir starfa í (sama rit). 

Samtökin segja viðskiptalíkanið vera klárt en að fjármögnun sé eftir. Þar sem bankinn 

yrði sjálfseignarstofnun þyrfti að safna fyrir stofnkostnaði. Heildar stofnkostnaður 

bankans er talinn vera 20 milljón pund eða um 3,3 milljarðar íslenskar krónur (miðað við 

almennt gengi 20.3.2020) og hefur verið sett upp ákveðin fjármögnunaráætlun (sama 

rit). Á næstu síðu má sjá áætlunina. 
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Tafla 2: Fjármögnunaráætlun fyrir net samfélagsbanka í Bretlandi.  

Heimild: Common Weal, 2019. 
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Samtökin segja að eftirfarandi þurfi til að þetta verkefni sé mögulegt (sama rit):  

1. Trúverðugur hópur fólks sem er fús og fær til að stofna bankann. Hópurinn 

þarf að hafa þekkingu, reynslu og tengingu við samfélagið. Aðlaga þarf líkanið 

að þeirra samfélagi, finna hæft fólk til að stjórna bankanum þegar hann hefur 

rekstur og útvega fjármagn til að stofna bankann. 

2. Áætlað fjármagn sem til þarf er 20 milljón pund. Þetta er til að fullnægja 

reglugerðarskilyrðum, fjármagn sem þarf til að hefja umsóknarferlið vegna 

bankaleyfis og stofnfjárkostnaður. 

Ef þetta næst er áætlað að það taki um 18 mánuði að fá bankaleyfi og hefja viðskipti 

en það taki um 9 ár fyrir bankanetið að ná fullum þroska (sama rit). 

Forstjóri bankans og millistjórnendur myndu aldrei hafa hærri laun en 1:10 

launahlutfall miðað við lægst launaða starfsmann bankans. Þetta skapar hvata til að 

hækka laun allra starfsmanna til viðurkenningar á verðmætasköpun fyrir samfélagið 

(sama rit). 

Það er áhugavert og gagnlegt að hafa þessa grein og þessa áætlun til hliðsjónar ef til 

þess kæmi að nýr banki yrði stofnaður hér á Íslandi. Hingað til hafa talsmenn 

samfélagsbanka hér á landi, eftir bestu vitneskju höfundar, ekki sett upp neina leið til að 

fara í framkvæmdir. Hvort sem um er að ræða opnun á nýjum banka eða breytingu 

Landsbankans í samfélagsbanka. 

7.1 Ef stofnaður er nýr banki á Íslandi frá grunni 

Eins og áður hefur komið fram þá hefur umræðan síðastliðin ár hér á Íslandi að mestu 

snúið að því að Landsbankanum yrði breytt í samfélagsbanka. Einhverjir hafa þó hvatt til 

þess að hér verði nýr banki stofnaður frá grunni og var sem dæmi sett upp heimasíða, 

www.heimilisbankinn.is, þar sem ákveðinn hópur kynnti starfsemi samfélagsbanka og 

upplýsti hugmyndina um stofnun slíks banka hér á landi. Nánar er talað um 

Heimilisbankann neðar í þessum kafla. 

Ef stofna ætti nýjan banka er væntanlega um að ræða sjálfseignarstofnun. Áður en 

gengið er í slíkt verk þarf að búa til raunhæft aðgerðarplan ásamt viðskipta- og 

kostnaðaráætlun, svipaða og þeirri sem við sjáum hér framar fyrir Skotland. Væntanlega 

http://www.heimilisbankinn.is/
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þyrfti að sækja um starfsleyfi sem sparisjóður og fylgja lögum um fjármálafyrirtæki nr. 

161/2002 í einu og öllu í framkvæmd. Undir 69. grein laganna er komið inn á stofnfé og 

stofnfjárbréf en augljóst er að safna þyrfti töluverðu fjármagni til að geta stofnað 

samfélagsbanka með þeim hætti sem hér er nefndur að ofan (Lög um fjármálafyrirtæki 

nr. 161/2002). 

Einnig er að finna lög um viðskiptabanka og sparisjóði nr. 113/1996 þar sem fram 

kemur að viðskiptabanki eða sparisjóður verði ekki stofnaður með lægra hlutafé eða 

stofnfé heldur en 400 milljónir íslenskar krónur (Lög um viðskiptabanka og sparisjóði nr. 

113/1996).  

Í hugmyndum fyrir Heimilisbankann hefur ákveðinn hópur mælt með því og búið til 

grunn að hugmynd um að stofna hér nýjan banka frá grunni sem myndi starfa sem 

samfélagsbanki. Árið 2016 setti þessi ákveðni hópur upp heimasíðuna sem nefnd er 

framar í ritgerðinni. Á bak við heimasíðuna og þar með hugmyndina um samfélagsbanka 

á Íslandi stóðu meðal annars Helga Þórðardóttir formaður Dögunar og Hólmsteinn 

Brekkan stjórnsýslufræðingur.  

Á heimasíðunni er að finna upplýsingar um starfsemi samfélagsbanka og bent er á 

nokkra slíka banka í nágrannalöndum okkar meðal annars Jak Medlemsbank í Svíþjóð og 

Sparkassen í Þýskalandi. Eftirfarandi skilgreining er svo notuð til að útskýra hvað 

samfélagsbanki er (Heimilisbankinn, 2020): 

„Hvað greinir samfélagsbanka frá einkavæddum/einkareknum bönkum? Munurinn er 

fyrst og fremst sá að samfélagsbanki hefur velferð og þjónustu við samfélagið að 

meginmarkmiði í stað hámarkshagnaðar til eigandans í einkabönkum án tillits til hvaða 

afleiðingar það hefur á samfélagið“ (sama rit). 

Í júní 2016 var haldinn kynningarfundur á vegum Heimilisbankans þar sem Frosti 

Sigurjónsson hélt meðal annars stutt erindi. Lítið hefur gerst á heimasíðu vefsins síðustu 

ár og má segja að hugmyndin um að breyta Landsbankanum í samfélagsbanka hafi nú 

tekið yfir hugmyndina að stofna nýjan banka frá grunni (sama rit).  
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8  Viðtöl 

Til að dýpka skilning höfundar og lesanda þessarar ritgerðar var ákveðið að taka viðtöl 

við nokkra aðila sem hafa skoðanir á hugmyndinni um samfélagsbanka. Með því að ræða 

við þá var hægt að átta sig frekar á kostum og göllum hugmyndarinnar út frá mismunandi 

sjónarmiðum. 

8.1 Frosti Sigurjónsson 

Viðtal var tekið við Frosta Sigurjónsson en hann er fyrrverandi formaður efnahags- og 

viðskiptanefndar Alþingis. Í dag situr hann meðal annars í bankaráði Seðlabanka Íslands 

(Seðlabanki Íslands, 2019) 

Frosti hefur í nokkurn tíma talað með þeirri hugmynd að breyta Landsbankanum í 

samfélagsbanka og talar um að ekki þurfi að finna upp hjólið hér á landi heldur mætti 

fylgja fyrirkomulagi Sparkassen í Þýskalandi sem er skrifað um hér að ofan (“Frosti vill að 

Landsbankinn verði samfélagbanki”, 2015).   

Viðtalið var tekið í gegnum síma þann 10. mars síðastliðinn.  

Byrjað var á því að fá skilgreininguna á samfélagsbanka. Frosti sagði að best væri að 

skilja  hvað samfélagsbankar væru ekki. Þeir eru ekki í eigu hluthafa, þeir eru ekki reknir 

með gróða eða hámörkun hagnaðar að leiðarljósi heldur með hóflegan hagnað og 

öruggan rekstur að leiðarljósi. Þeir horfa til lengri tíma, horfa á sitt nærsamfélag og 

hvernig þeir geta þjónað því með bankaþjónustu til þess að efla atvinnulífið. Ítrekar hann 

þá að hann skilji þá eins og þýska sparisjóðakerfið (Sparkassen) og eins og 

sparisjóðakerfið var hér á Íslandi þar til lögum var breytt. 

Þar sem Landsbankinn er nú þegar í eigu ríkisins telur Frosti að aðeins þurfi að breyta 

eigendastefnunni, í raun þyrfti ekki að breyta neinum lögum. Skilgreina þarf upp á nýtt 

hver markmið bankans eru og hvaða starfsemi hann leggur áherslu á. Markmið þeirra 

þriggja banka sem eru nú starfandi eru mjög svipuð og það er bara að hámarka arðsemi, 

ná ákveðnum arðsemismarkmiðum fyrir hluthafa sína sem í þessu tilfelli er ríkið. Þegar 

menn keyra slíkt hámörkunarmarkmið á hagnað þá þarf að taka meiri áhættu í 

fjárfestingum, það þarf að vísa frá verkefnum sem eru til mjög langs tíma og skila ekki 

hagnaði fyrr en eftir mörg ár. Einnig þarf að vísa frá litlum og dýrum viðskiptavinum og 

taka bara stóra samninga sem skila mikilli þóknun.  
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Það eru töluvert önnur markmið en samfélagsbanki myndi hafa. Auðvitað þarf hann 

að skila hagnaði upp að vissu marki en hann hefur fleiri markmið en það eina. Hann þarf 

að skila einhverjum ásættanlegum hagnaði til að viðhalda eigin fé. Segir Frosti að 

samfélagsbankar myndu hafa lægri arðsemiskröfu eigin fjár og bendir á að arðsemiskrafa 

eigin fjár bankanna sé ansi há í dag, sérstaklega í þessu lágvaxtaumhverfi sem er núna. 

Markmið fyrir utan hagnað gætu til dæmis verið hagræðingar í rekstri, lækkun 

þjónustugjalda, að efla atvinnulífið á starfssvæðinu og styðja við landsbyggðina. Segir 

Frosti að samfélagsbanki yrði alltaf að vera rekinn með hagkvæmni og nægjusemi að 

leiðarljósi, hann myndi ekki greiða hæstu bónusana eða hæstu launin en um væri að 

ræða meira atvinnuöryggi. Hann bætir síðan við að sparisjóðirnir í Þýskalandi nýti útibúin 

í alls konar félagslega starfsemi. Útibúin eru þá nýtt utan opnunartíma sem fundarstaðir 

fyrir ýmis félagsamtök sem þurfa að hittast og ræða sín mál. Frekar en þessar meiriháttar 

hagræðingar hjá bönkunum á Íslandi bendir Frosti á að kannski hefði verið hægt að halda 

einhverjum þeirra útibúa sem er búið að loka og nýta þau einmitt í þessa veru. Bendir 

Frosti á að slíkar hugmyndir komist ekki að í nútíma hugsjón bankakerfisins. 

Eitt það mikilvægasta sé einnig að samfélagsbankar starfi með áherslu á 

raunhagkerfið. Það er að segja bankinn fjárfestir og lánar til þeirra verkefna sem búa til 

raunveruleg verðmæti. Út með alla spákaupmennsku og einblína á verðmætasköpun, til 

dæmis með byggingu á hóteli eða framleiðslutækjum eða vélum sem býr til einhver gæði 

í samfélaginu. Bankinn fjárfestir þá í nærumhverfinu en ekki einhvers staðar úti í heimi 

jafnvel þótt að þar séu miklir möguleikar.  

Í dag er hér á Íslandi mjög fábrotið bankakerfi, hér eru þrír stórir bankar með 90% af 

markaðinum og samkeppni er ekki nógu virk við þessar aðstæður. Samfélagsbanki myndi 

hafa það hlutverk að bjóða hóflegri vexti og halda hinum tveimur bönkunum, það er 

Íslandsbanka og Arion banka, að samkeppninni. Eins og staðan er núna er mikil hætta á 

fákeppni bendir Frosti á. Hann segir þó að með innkomu lífeyrissjóðanna á 

lánamarkaðinn til íbúðalána hafi samkeppni aukist. Samfélagsbanki gæti tekið forystu í 

því að lækka þjónustugjöldin og aðrir bankar þyrftu þá að fylgja á eftir.  

Með þessu yrði afkoman jafnari og bankinn verður einhvers konar máttarstólpi í 

samfélaginu. Eins og bankar og sparisjóðir voru einu sinni taldir vera. Þetta myndi draga 

úr ójafnvægi og sveiflum á markaði. Segist Frosti sjá eftir sparisjóðunum og bendir á að 
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þeir hafi farið út í skurð í hruninu með almennu bönkunum þar sem þeir höfðu breyst í 

einhvers konar hagnaðarknúna banka.  

Höfundur nefndi við Frosta að mögulega hafi sparisjóðirnir einfaldlega þurft að breyta 

rekstrarfyrirkomulagi sínu til að geta verið í samkeppni með bönkunum sem voru á þeim 

tíma að sækja ódýrt fjármagn erlendis. Sagði Frosti að eflaust væri það að einhverju leyti 

rétt að eftir að bankarnir voru einkavæddir og reglum um þá breytt þannig að þeir urðu 

sífellt meira fjárfestingarbankar þá fóru þeir að bjóða almenningi að taka þátt í alls konar 

ævintýrum og fólkið sem bjó á landsbyggðinni, og studdi sparisjóðina, vildu fá að taka 

þátt í þessum ævintýrum. Bendir hann á að græðgisvæðingin hafi kannski náð tökum á 

litlu samfélögunum líka. Erfitt var fyrir sparisjóðina að standa fyrir utan þetta en sumir 

gerðu það. Þeir misstu þá af lestinni hvað varðar þennan mikla hagnað og gríðarlegan 

vöxt en þeir lifðu líka af hrunið.  

Höfundur ræddi um ábyrgðaraðila sparisjóðanna í Þýskalandi en Sparkassen er í raun 

sjálfseignarstofnun og hver sparisjóður er rekinn af því bæjarfélagi (bæ, borg eða 

sveitarfélagi) sem hann starfar í. Á bak við Sparkassen er ábyrgðarsjóður sem rætt er um 

í kafla 6.2 og höfundur vildi spyrja hvað þetta þýddi fyrir Ísland, hver myndi bera ábyrgð 

og greiða upp tap á rekstri ef slíkt kæmi til. Yrði þetta á ábyrgð almennings eins og var 

hjá Íbúðalánasjóði til dæmis? 

Frosti sagðist þá halda að í Þýskalandi væri það aldrei almenningur sem ábyrgðin falli 

á. Frekar er spurt um hver beri ábyrgð á ákvörðunartöku og rekstri. Taldi hann að 

sveitarfélög myndu aldrei vera í ábyrgð fyrir skuldum sparisjóðanna. Bendir hann á að 

þetta rekstrarform sé svolítið sérstakt og að það þyrfti ekki að vera nákvæmlega eins 

hérna, til dæmis mætti alveg vera eitt hlutabréf í eigu ríkisins. Telur hann að aðalatriðið 

sé frekar að mikilvægast sé að hafa skýra stefnu í rekstrinum og hafa stjórnendur sem 

eru tilbúnir til að taka þátt í henni.  

Sparisjóðirnir í Þýskalandi falla ekki undir samevrópska regluverkið og hefur verið hart 

sótt að þýsku sparisjóðunum að breytast í einhvers konar hlutafélög til þess að falla inn í 

regluverkið. Segir Frosti að lobbýisminn sé á fullu að reyna að eyða þessu rekstrarformi.  

Frosti ítrekar að ef rekstrarformið yrði tekið upp hér á landi þyrfti ekki að breyta 

neinum lögum heldur myndi þurfa að breyta eigendastefnunni. Skipta út þeim 

fyrirmælum sem stjórn og stjórnendur hafa í bankanum. Ráða starfsfólk sem hefur trú á 
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nýrri stefnu bankans og eru ekki að leita að skjótfengum gróða. Taka þyrfti upp nýja 

hugsun innan bankans þar sem reynt er að efla samfélagið í kringum okkur. Telur Frosti 

fráleita hugmynd að selja Íslandsbanka og hluta Landsbankans með 30% afslætti til 

fjárfesta.  

Að lokum bendir höfundur á að Landsbankinn reki víðtækasta útibúanet landsins og 

spyr hvort samkvæmt hans hugmynd myndi þá til dæmis hluti hagnaðar útibúsins á 

Akureyri renna til Akureyrarbæjar. Frosti sagði að það mætti alveg hugsa sér að það kæmi 

til greina. Að samfélagsbankar greiði ekki mikinn arð í sjóði sveitafélagsins en geri 

ýmislegt fleira þar sem þeir styðja við íþróttastarf, menntun og fleira. Bætir hann við að 

fulltrúar sveitarfélaga sitji í stjórn sparisjóðanna í Þýskalandi og móta ákveðna stefnu.  

8.2 Oddný Harðardóttir 

Viðtal var tekið við Oddnýju Harðardóttur. Oddný er þingflokksformaður 

Samfylkingarinnar (Samfylkingin, 2020) og fyrrum fjármálaráðherra, iðnaðarráðherra og 

fjármála- og efnahagsráðherra (Alþingi, 2020).  

Viðtalið var tekið í gegnum síma þann 22. mars síðastliðinn.  

Með samfélagsbanka eða þjóðarbanka á Oddný við banka sem þjónar fólki og 

venjulegum fyrirtækjum. Banki sem er eins og sjálfsagður innviður í samfélaginu, eins og 

til dæmis fráveita. Bankinn sér um greiðslumiðlun, lán til kaupa á húsnæði eða viðhalds 

og rekstur heimilis ásamt því sem hann ávaxtar sparifé þitt með öruggum hætti. Hann er 

með lágmarksáhættu og er fjármagnaður með sparifé fólks. Oddný segir að mikilvægt sé 

að auka fjölbreytni á fjármálamarkaði og búa til samkeppni, með því að aðskilja 

viðskiptabanka- og fjárfestingarbankastarfsemi myndi það gerast. Þeir sem vilja taka 

áhættu stunda þá viðskipti við fjárfestingarbankann sem eftir stendur og hinir geta 

stundað áhættulítil viðskipti við viðskiptabankann. 

Samfélagsbanki býður upp á örugga og góða þjónustu fyrir almenning í landinu og 

sparifé fólks er ekki notað til að taka áhættu. Það hefur auðvitað stundum orðið til þess 

að allir græða, en það getur líka orðið þess að allir tapa.  

Höfundur spyr hver raunverulegur eigandi yrði á svona banka og hver stæði á bak við 

tap af starfsemi hans ef til þess kæmi. Bendir Oddný þá á að Seðlabanki Íslands yrði til 

þrautavara fyrir slíkan banka. Hann myndi þá standa honum að baki en ekki hinum 



69  

 

bönkunum, sem eru fjárfestingarbankar. Allir þrír bankarnir eru nú eins, þeir eru allir 

fjármagnaðir með innlánum og taka allir mikla áhættu, þó aðeins mismunandi á milli 

banka. Segir hún að Seðlabankinn muni grípa þá ef að til þess kemur og að það sé áhætta 

fyrir ríkið og að sú áhætta hverfi ekkert þótt að bankarnir verði seldir. Segir hún að ríkið 

muni hlaupa undir bagga með bankastofnunum sem eru að sýsla með sparifé almennings 

ef allt fer á versta veg.  

Oddný er ekki á móti sölu bankanna en hún vill byrja á því að skipta bankakerfinu upp. 

Skipta því upp í samfélagsbanka og fjárfestingarbanka, þegar það er búið og búið að 

ákveða hvernig þeir mega vera fjármagnaðir og hver bakhjarlinn er þá vill hún selja 

fjárfestingarbankastarfsemina því hún telur að ríkið þurfi ekki að standa í slíkri starfsemi. 

Við hugum svo að eignarhaldi að minnsta kosti að stærstum hluta í samfélagsbankanum 

sem myndi virka eins og innviður fyrir samfélagið segir hún. 

Höfundur spyr hvort Oddný sé að hugsa samfélagsbanka hér á landi svipað og 

Sparkassen í Þýskalandi, þannig að hagnaður af útibúum renni til þess svæðis sem 

bankinn starfar á. Til dæmis að hagnaður af starfsemi útibúsins á Akureyri myndi renna 

til Akureyrarbæjar. Segir Oddný að þetta sé eitthvað sem þyrfti að skoða betur en hún 

sjái þetta ekki alveg svona fyrir sér hér á landi þar sem við erum svo dreifð um landið.  

Höfundur bendir þá á að miðað við mikla umræðu hér á landi sé skrítið að aldrei hafi 

verið gerð nein áætlun um það hvernig þessi hugmynd yrði raunverulega framkvæmd. 

Oddný segir þá að í einhver skipti hafi verið lögð fyrir þingsályktunartillaga um að það 

verði unnið að því að greina á milli fjárfestingarbankastarfsemi og 

viðskiptabankastarfsemi en að hún hafi aldrei náð fram að ganga. Bætir hún svo við að 

þeir sem hafa náð undirtökunum vilji sýsla með annarra manna fé en með hag 

almennings í huga sé miklu betra að hafa einn svona samfélagsbanka.  

Oddnýju finnst ríkið eiga að horfa á þá stöðu sem það er í núna og grípa tækifærið. 

Mikilvægt sé að skipta bönkunum upp svo að almenningur hafi eitthvert val, að þeir séu 

ekki allir eins, og segir hún ríkið vera í dauðafæri til að gera það núna. Henni finnst skrýtið 

að ríkið vilji ekki leggja línurnar, sérstaklega með öllum breytingum sem við sjáum á 

fjármálakerfinu með tæknibyltingunni. Þróunin er á fleygiferð og hún vill sjá bankakerfið 

þróast með hag almennings fyrir brjósti. Hvernig viljum við láta kerfið þróast þannig að 
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ágóðinn, til dæmis af þessum tækniframförum, nýtist hjá almenningi en ekki bara hjá 

örfáum eigendum banka.  

Höfundur spyr hvort svona banki gæti boðið hagstæðari kjör þar sem hann yrði ekki 

hagnaðardrifinn í fyrsta sæti. Hún sér fyrir sér að það gæti gerst. Eigendurnir væru ekki 

með mikla kröfu um arðsemi. Bankinn yrði einfaldlega rekinn út frá öðru sjónarhorni eða 

með öðrum markmiðum. 

Oddný sagðist sammála Frosta um að nóg væri að breyta eigendastefnu 

Landsbankans ef til þess kæmi að aðeins þeim banka yrði breytt. Telur hún þó að best 

væri að mynda einhvers konar framtíðarstefnu með bankakerfið í heild í huga.  

8.3 Jón Heiðar Guðmundsson  

Jón Heiðar Guðmundsson hagfræðingur hefur starfað við fyrirtækjaráðgjöf undanfarin 

27 ár og hefur þannig starfað í kringum banka á sama tímabili og þekkir því nokkuð til 

starfsemi þeirra, hann hefur einnig verið um áratuga skeið virkur á hlutabréfamarkaði og 

þekkir einnig frá þeirri hlið til starfsemi fjármálastofnana.  

Hugmyndir Jóns um samfélagsbanka fengust rafrænt 20. mars síðastliðinn. 

Almennt er Jón á móti aðkomu hins opinbera að rekstri sem á í samkeppni og vísar 

hér til þess að banka í ríkiseigu sé breytt í samfélagsbanka, hann skilji hins vegar 

hugmyndina að samfélagsbanka en sér ekki hvernig hægt væri að hefja rekstur slíks 

banka frá stofni miðað við núverandi þjóðfélagsgerð. Líklega verður ákvörðun um 

stofnun samfélagsbanka alltaf pólitísk ákvörðun og gæti gerst við þær kringumstæður að 

meirihluti samfélagsþegna væru sammála um að fjármálastofnun væri einhvers konar 

stoð í samfélaginu (innviður) sem réttlætanlegt væri að hafa þó að það væri ef til vill ekki 

hagkvæmasta lausnin og að heimamenn séu þannig tilbúnir til að greiða hærra verð fyrir 

þjónustuna, miðað við til dæmis einkabanka. Fjármálastofnun væri þá nauðsynleg stoð 

að mati heimamanna, eins og til dæmis rafmagnslínur. 

Telur hann óskýrt í umræðunni hvað samfélagsbanki í raun er, hvert rekstrarformið 

yrði, hvert yrði eignarhald bankans og stjórn, yrði hann á landsvísu eða svæðisbundinn. 

Segir hann að enginn þeirra sem rætt hafa hugmyndina hérlendis hafi komið með 

nægilega skýra mynd af þessu.  
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Jón telur hugmyndina ekki mæta kröfum nútímans. Segir hann að þetta minni hann 

að einhverju leyti á að það kæmi fram hugmynd um endurreisn Sambandsins sáluga, 

Kaupfélaganna og fleiri slíkra sem virkuðu vel meðan undirlag samfélagsins var með þeim 

hætti á þeim tíma sem framangreindir störfuðu. Í dag telur hann samfélagið, bæði 

samgöngur, tækninýjungar, hugsun fólks og margt fleira með allt öðrum hætti. Segir 

hann að ef þessi hugmynd yrði framkvæmd væri mögulega verið að troða gömlu 

fyrirtækjakerfi inn í nútíma sem passaði engan veginn inn í samtímann, sem þó virkaði 

mjög vel á sínum tíma. 

Vill Jón meina að við breytt þjóðfélagsskipulag og nýjustu tækni og þær breytingar 

sem eru að gerast í fjármálastofnunum í dag myndi slíkt fyrirkomulag ekki ganga. Þessi 

nýja samfélagsgerð tónar niður samfélagsbankahugmyndina. Segir hann auk þess að 

áhættan af rekstri samfélagsbanka sé ekki endilega minni, svona banki setur öll sín egg í 

eina körfu ef aðeins á að notast við inn- og útlánaþjónustu og starfa á afmörkuðu 

markaðssvæði. Bankastarfsemi í dag þarfnast töluverðrar fjármögnunar einfaldlega 

vegna tækninnar, kostnaðar, samkeppni og útlánagetu, þessi starfsemi myndi líklega ekki 

standast samkeppni við einkareknu bankana. Þessi banki yrði eins og gömlu 

sparisjóðirnir, of litlir og óhagstæðar einingar. 

Jón ítrekar að telja megi þessa hugmynd að samfélagsbanka jafnvel pólitíska og hafi 

með pólitík að gera, þannig finnst sumum galið að hið opinbera eða bæjar- eða 

sveitarfélög séu með almannafé í áhætturekstri á meðan aðrir vilja stofna 

samfélagsbanka. Sú hugmynd hins vegar að breyta Landsbankanum í samfélagsbanka 

vantar frekari útfærslu á, en felist það í hugmyndinni að breyta hlutafé bankans í einhvers 

konar framlag ríkisins sem stofnfé/eigið fé bankans, klippa burt 

fjárfestingabankastarfsemina og samfélags- og stjórnmálavæða markmið bankans og 

starfshætti hans telur hann ekki standast skoðun og vera jafnvel andstætt 

Samkeppnislögum og lögum um ríkisaðstoð á samkeppnismarkaði. 

Hann minnir að Bjarni Benediktsson núverandi fjármálaráðherra hafi einhvern tímann 

í þessu samhengi nefnt að hið opinbera héldi til lengri tíma á meirihluta í 

Landsbankanum. Jón segir að það gæti verið einhvers konar millileið í þessu ef menn telja 

að fjármálastofnun sé samfélagsleg stoð, sem Jón segir að geti vel verið raunin. Ríkið 

myndi þá halda meirihluta í Landsbankanum, rest hluta seldur og einnig Íslandsbanki 
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seldur. Landsbankinn væri þannig óbreyttur, eins og stoð í samfélaginu, eins og hann 

hefur í raun verið nú um nokkurt skeið. Þessi leið hefur kosti og galla eins og aðrar, fæst 

nægilega hátt verð fyrir selda hluti í bönkunum, eru menn sáttir við að opinbert fé upp á 

tugi milljarða sé bundið í bankarekstri, eru einhverjir kaupendur aðrir en innlendir 

lífeyrissjóðir að bönkunum (Jón Heiðar Guðmundsson, 20. mars 2020). 

8.4 Tryggvi Agnarsson 

Tryggvi Agnarsson er hæstaréttarlögmaður sem hefur frá 1982 rekið sína eigin 

lögfræðiskrifstofu í Reykjavík. Hann hefur fjölbreytta reynslu í atvinnulífinu eftir áratuga 

lögfræðistörf fyrir fyrirtæki hérlendis, meðal annars í tengslum við fjármálastofnanir og 

starfsemi þeirra síðastliðna áratugi. Hann hefur einnig mikla reynslu af stjórnarstörfum 

og félagsstörfum í hinum mismunandi félögum hérlendis. Tryggvi hefur tjáð sig á sínum 

vettvangi og opinberlega um starfsemi fjármálastofnana og stöðu þeirra í samfélaginu.  

Hugmyndir Tryggva um samfélagsbanka fengust rafrænt 7. apríl 2020. 

Tryggvi styður ekki hugmyndina um að breyta Landsbankanum í samfélagsbanka en 

segir þó almennt að hvers konar form á rekstri eða öðrum umsvifum, getur farið vel, sé 

það í réttum höndum. Því er erfitt að fullyrða um að ein rekstrartegund sé afleit umfram 

aðra og sjálfsagt alltaf hægt að benda á dæmi um hið gagnstæða. 

Spyr Tryggvi hvort hið opinbera, ríkið og sveitarfélög, eigi að stunda aðra starfsemi en 

þá sem flestir eru sammála um að það komi að, svo sem samgöngum, menntun og 

heilsugæslu, svo eitthvað sé nefnt. 

Samkvæmt Tryggva hefur hið opinbera verið að vasast í ýmsu, sem alls ekki er þess 

mál. Segir hann að athuga þyrfti hvort hirðirinn er þar fjarri góðu gamni þegar hið 

opinbera annast um einhverja starfsemi; þeir sem véla um hana eru sem sagt ekki að 

vasast með eigin peninga né er eigandinn nærri. Mikil hætta er á því að ekki sé sýnd sama 

aðgæsla eins og þegar hirðirinn er með nefið ofan í því sem gert er. Almennt vill hann því 

ekki að opinberir aðilar komi nálægt bankarekstri. Raunar trúir hann því að meirihluti 

rekstrar sé betur kominn hjá einkaaðilum en hinu opinbera. Ríkið á því að selja banka 

sína, því fyrr því betra, en á að læra af mistökum sínum, þegar það einkavæddi bankana 

á sínum tíma. 
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Telur Tryggvi umræðuna um samfélagsbanka þurfa að snúa að tvennu, almennri 

skynsemi og hagkvæmni. Hann telur upp nokkur atriði um samfélagsbanka en segir að 

honum sé það ekki nákvæmlega ljóst um hvað er í raun verið að ræða þegar talað er um 

samfélagsbanka enda finnst honum umræðan ekki hafa verið nógu skýr. Hann gerir þó 

ráð fyrir að um sé að ræða banka sem hið opinbera stuðlar að og á/stjórnar og að hann 

sé að meginstefnu óhagnaðardrifinn.  

Byrjar hann að benda á að frá upphafi hafi íslensku bankarnir að mestu verið í eigu 

ríkisins (Landsbanki Íslands, Búnaðarbankinn, Útvegsbankinn og fleiri) fram að 

einkavæðingu þeirra. Þeir áttu að stuðla að þjóðhagslega góðum málum og helst skila 

einhverjum hagnaði. Reynslan af þessum rekstri bankanna var afleit að mati Tryggva. 

Þeim var stjórnað af pólitískum gæðingum, bankaráðin kosin pólitískt af Alþingi og 

bankastjórar valdir af þeim eftir sömu línum og lánveitingar og rekstur þeirra of oft 

litaður þeirri stjórnun. Vill hann meina að störf og lán hafi verið veitt til þeirra sem voru 

í réttum flokki eða vinahópi og segist hann þekkja mörg dæmi um slíkt. 

Segir hann einnig að um lánastofnanir gildi lög og þar er meðal annars að finna reglur 

um nauðsynlegt eiginfjárframlag. Alltaf þurfi að leggja lánastofnun til ákveðið eigið fé, 

spyr hann þá hver eigi að eiga það. Í huga Tryggva snýst umræðan fyrst og fremst um það 

hvort almenningur vilji að bankar séu í opinberri eigu eða í eigu einkaaðila. Búið sé að 

reyna opinberu aðferðina og raunar er hún enn í brúki, þó með aðeins öðrum 

formerkjum en áður, ríkið hefur verið með puttana eins mikið í stjórnun þeirra nú frá 

hruni eins og áður. Spyr hann hvort það geti ekki verið enn verra að starfsmenn bankanna 

ráði sínum ráðum í friði frá stjórnvöldum. 

Auk þess segir hann það vera til umhugsunar hvort til dæmis Landsbankinn, sem ríkið 

setti á laggir á rústum LÍ eftir hrunið og á enn, hafi unnið uppgjör sín og viðskiptamanna 

á þjóðhagslega góðan hátt. Segir hann að hver svari fyrir sig, sérstaklega þeir 

einstaklingar og fyrirtæki, sem þurftu á uppgjöri að halda.  

Tryggva finnst ekkert að því að ef einhverjir sem vilja stuðla að banka í eigu til dæmis 

sjálfseignarstofnunar, leggi fram fjármagn til þess og reki banka sem eigi að standa undir 

sér sjálfur að öðru leyti og sé óhagnaðardrifinn. Nákvæmlega eins og menn geta stofnað 

og rekið menntastofnanir með slíku móti, nefnir hann dæmi um menntastofnanir eins og 
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Verzlunarskóla Íslands, kaupfélög eins og Kaupfélag Skagfirðinga og sjúkrastofnanir eins 

og SÁÁ. Slíka banka á ekki að vera hægt að leggja undir opinbera fjármuni segir hann. 

Að lokum segir Tryggvi að aðalniðurstaða hans í þessari umræðu sé að ríki og 

sveitarfélög eigi ekki að eiga og reka banka eða aðrar fjármálastofnanir. Svo er í þessu 

máli annað sjónarhorn segir hann; margir telja að það rekstrarform lánastofnana sem 

íslensku bankarnir eru nú reistir á sé á hröðu undanhaldi, lánastarfsemi muni meira fara 

fram á netinu og að bankarnir séu börn síns tíma.  

8.5 Ólafur Haraldsson  

Viðtal var tekið við Ólaf Haraldsson en hann er viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands og 

stundaði einnig framhaldsnám við University of Virginia. Hann hefur um áratuga skeið 

starfað á íslenska fjármálamarkaðinum og þekkir til hans bæði frá sjónarhorni stórra og 

lítilla fjármálafyrirtækja svo og frá sjónarhorni viðskiptabanka og fjárfestingabanka. Hann 

var meðal annars í yfir 20 ár framkvæmdastjóri sparisjóðssviðs SPRON auk þess að vera 

staðgengill sparisjóðsstjóra. Í dag starfar Ólafur sem framkvæmdastjóri A-factoring ehf.  

Viðtal var tekið í síma þann 14. apríl síðastliðinn.  

Þar sem Ólafur átti langa starfsævi hjá SPRON byrjaði höfundur að spyrja hann hvort 

hann tengdi hugmyndina um samfélagsbanka við gamla sparisjóðakerfið. Sagði hann þá 

að það væri ekki alveg víst að hægt væri að tengja það tvennt saman enda búið að nefna 

svo margt í tengslum við samfélagsbanka og að alls kyns túlkanir væru á því fyrirbæri. 

Telur hann erfitt að tengja slíka nýjung við sparisjóðakerfið sem átti sér langa sögu og 

byggðist á ákveðnum rótum sem tók síðan breytingum í gegnum tímann vegna breyttra 

aðstæðna í þjóðfélaginu.  

Spyr þá höfundur hvort hann telji að ef sparisjóðirnir hefðu ekki breytt sér í alhliða 

banka á sínum tíma; hvort þeir hefðu mögulega náð að halda sér á lífi. Ólafur segist þá 

vera alveg klár á því að það hefði ekki gerst. Ástæðan fyrir breytingum sparisjóðanna var 

einfaldlega sú að menn voru í vandræðum með að stækka þá og var grunnstarfsemi 

þeirra óhagkvæm, ekki síst vegna tækniþróunar. Þess vegna fóru menn í það að reyna að 

sækja aukið eigið fé og það var erfitt að gera það, lausnin að breyta sparisjóðunum í 

alhliða banka kom þá kannski á versta tíma rétt fyrir önnur vandamál í þjóðfélaginu, og 

heiminum, en sparisjóðirnir hefðu aldrei getað lifað nema þeir hefðu getað sótt sér eigið 
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fé og þess vegna voru gerðar lagabreytingar til þess að opna fyrir möguleika og þær voru 

náttúrlega töluvert takmarkaðar. Umhverfi þeirra var mjög erfitt og svona fyrirtæki geta 

ekkert þróast nema þau geti sótt sér eigið fé á markaði, ekki síst þegar harðnar á dalnum, 

menn komast ekki í gegnum það nema geta sótt sér eigið fé. Fyrirtæki lifa ekki bara á 

hagnaði, það eru ekki alltaf góðir tímar og við sjáum bara núna að það munu verða 

gríðarleg áföll í viðskiptalífinu (vegna Kórónaveirunnar) og þá er mjög líklegt að það 

breyti ýmsu hjá núverandi bönkum. Bætir hann þá við að hann telji að í svona 

bankastarfsemi sé nauðsynlegt að það séu aðilar sem leggi inn áhættufé af því að þetta 

sé orðinn miklu meiri áhætturekstur og í raun fór að verða það upp úr 1990 í vaxandi 

mæli.  

Höfundur ýjaði þá að því að líklega væri Ólafur þá ekki hrifinn af hugmyndinni um að 

breyta Landsbankanum í samfélagsbanka. Segir hann þá að hans skoðun sé sú að ríkið 

eigi að losa sig við bankana, að þeir séu reyndar því miður orðnir of seinir að gera það 

eins og staðan er í dag (vegna Kórónaveirunnar), að þeir hefðu átt að gera það þegar 

tækifæri gafst. Strippa bankana niður fyrst og síðan selja þá og nota frekar fjármunina í 

uppbyggingu á innviðum. Þá á hann við að greiða út arð og láta bankana fara í gegnum 

þær hagræðingar sem eru nauðsynlegar, en telur Ólafur þær hagræðingar sem hingað til 

hafa verið gerðar ekki nægilegar. Hann telur bankakerfið vera of stórt miðað við það 

umhverfi sem er í gangi og tækniþróunina. Heldur hann að tækniþróun muni halda 

áfram, í miklu mæli, og þá munu koma fleiri samkeppnisaðilar inn á markaðinn sem eru 

ekki beint bankar, heldur skuggabankar, sem stunda þá ákveðna afmarkaða starfsemi. 

Segir Ólafur um hugmyndina að breyta Landsbankanum í samfélagsbanka að fólk hljóti 

að horfa á reynsluna af Íbúðalánasjóði, sem er sú stofnun sem mest líkist hugmyndinni 

um samfélagsbanka. Segir hann starfsemi sjóðsins í raun vera sorgarsögu meðal annars 

vegna þess að þegar svona starfsemi er studd af ríkinu þá er alltaf hætta á að þannig 

veljist inn aðilar í stýringu og verkefni sem hafa ekkert með skynsemi að gera heldur aðra 

hagsmuni. Hvort sem það eru einhverjir landshlutahagsmunir eða pólitískir hagsmunir 

eða verið að bakka upp verkefni sem eru kannski ekki arðbær. Það hefur líka sést í 

gegnum fyrirtæki eins og Byggðastofnun og fleiri að þar eru allt önnur sjónarmið.  

Nefnir þá höfundur að þó nokkrir talsmenn samfélagsbanka hafi sagt að slíkur banki á 

íslenskum bankamarkaði gæti aukið samkeppni og mögulega boðið hagstæðari kjör. 
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Ólafur segist þá ekki hafa neina trú á slíku, telur hann það vera óskhyggju vegna þess 

að það þurfi að vera ákveðinn drifkraftur til að sækja áfram og ríkið getur ekkert ausið 

inn peningum. Segjum að núna verði mikil afföll þá mun ríkið þurfa að bakka upp þessa 

ríkisbanka, nú þegar er búið að stoppa arðgreiðslur frá þeim, svona hlutir geta gerst aftur 

eins og núna, kreppur út af ýmsum ástæðum. Segir hann þá aftur að það væri farsælla 

fyrir ríkið að nota þessa peninga sem hafa farið inn í bankakerfið í önnur verkefni. Svona 

samfélagsbanka mun alltaf fylgja hagsmunatog, pólitískt fyrst og fremst og langt umfram 

það. Segir hann að þegar ekki er verið að horfa á arðsemi þá endar þetta yfirleitt í því að 

verkefnum fjölgar sem eru óarðbær. Þessi grunnrekstur sem hefur verið talað um sem 

samfélagsbankar stunda, viðskiptabankastarfsemi, hún er að verða áhættusamari og 

hefur meiri þörf fyrir aukinni tæknivæðingu en nokkurn tímann áður. Það er ekki neinn 

hagnaður sem getur skapast á þeim markaði að einhverju ráði.  

Spyr þá höfundur hvort þetta sé ekki bara eftir stöðu aðila í pólitík. Vinstri menn sem 

styðja þessa hugmynd og hægri menn sem eru á móti henni. Segir Ólafur þá að á 

einfaldan hátt mætti kannski segja það en þessi hugmynd sé óskhyggja, að fólk muni 

benda á Þýskaland þar sem er nokkur hundruð ára saga og þar er allt annar kúltúr og allt 

annað umhverfi og allt aðrir vextir. Hér er allt annað umhverfi og hér er náttúrlega 

þjóðfélag sem einkennist af tengslaneti, fjölskylduneti, vinaneti og pólitísku neti. Það er 

alltaf ávísun á að ákvarðanir verði ekki skynsamar. Telur hann að frekar ættu einhverjir 

aðrir en ríkið og almenningur að taka áhættuna af svona rekstri. Miklu betra að ríkið losi 

sig við þessa banka þó að aðstæður núna séu ekki endilega þær bestu þar sem 

Kórónavírusinn hefur einn og sér rýrt verðmæti bankanna á stuttum tíma. Þegar 

aðstæður leyfa þá er skynsamlegt að bankakerfið fari hægt og rólega úr höndum ríkisins 

og helst þannig að bankarnir verði trimmaðir niður og greiði þá hærri greiðslu til ríkisins 

og síðan seldir. Það framkallar kannski þá hagræðingu sem er nauðsynleg sem er ekki að 

gerast nægilega vel á markaðnum. Það sést best með svona ævintýrum eins og að byggja 

nýjar höfuðstöðvar Landsbankans niðri í miðbæ, sem er glórulaust. Með því að kalla 

þetta samfélagsbanka myndist bara enn fleiri pólitísk áhrif, enn meiri gæluverkefni og 

enn meiri spilling á bak við tjöldin segir Ólafur. Bætir hann við að með samfélagsbanka 

sé átt við banka sem sinnir aðallega viðskiptabankaþjónustu til almennings og minni 

fyrirtækja og segir þann rekstur ekki nægilega arðbæran eins og hann er í dag. Segir þær 
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hagræðingar sem hafa verið á þeim rekstri ekki hafa verið nægilegar og að ríkið hafi 

heldur ekki verið að pressa það áfram af neinu viti heldur, sem það hefði mátt gera með 

því að láta bankana greiða út arð til ríkisins miklu meira.  Vill hann meina að það hafi 

kannski ekki verið gert þar sem kerfið hefur verið veikburða eftir hrunið og hefur verið 

að byggjast upp. Segir hann þá að ríkið hefði geta fengið bankana í auknum mæli til að 

selja frá sér starfsemi/eignarhluti í öðrum rekstri sem ekki beint tengist grunnrekstri og 

þannig aukið eigið fé til að greiða út sem arð. 

Ólafur segir vandann við orðið samfélagsbanka vera það að það er svo misjafnt 

hvernig menn sjá það. Sumir líta á þetta eins og eldgömlu ríkisbankana og aðrir líkja þessu 

við eitthvert sparisjóðakerfi sem eru margs konar til í heiminum. Aðal draumórarnir eru 

miðað við það að þetta sé banki sem á að niðurgreiða vexti og bjóða betri kjör en annars 

staðar sem er alveg óraunhæft. Það er ekkert hægt að vera með það þannig og 

bankakerfið í dag er öðruvísi núna en það var fyrir hrun. Það eru miklu harðari kvaðir 

varðandi lausafjárstöðu, arðsemi og rekstur. Það eru kröfur sem samfélagsbanki ætti 

erfitt með að standa undir. Hann þarf náttúrlega að horfa á alla þessa liði í samkeppni 

við aðra. Segir hann að því miður séu þetta draumórar og ef menn ætla að fara út í það 

þá heldur hann að það sé ekki skynsamlegt að ríkið sé í því. Ef eitthvað kemur upp á þá 

mun ríkið alltaf þurfa að setja inn pening til stuðnings, sem er öfugt við einkabankana, 

þeir þurfa þá að standa á eigin fótum.  

Spyr þá höfundur að lokum hvort hann telji hugmyndina um samfélagsbanka standast 

kröfur Samkeppnislaga þar sem ríkið á Landsbankann. Segir hann þá að í raun og veru sé 

algjörlega óhæft út frá Samkeppnislögum að ríkið sé með tvo risa banka og hlut í þeim 

þriðja. Fyrir því voru þó ákveðnar ástæður en auðvitað hefði átt að vera miklu markvissari 

stefna í því að losa ríkið út úr því og kannski var eitthvað verið að vinna í því en ekki nógu 

mikið. Svo koma upp svona aðstæður aftur eins og núna, þannig ef eitthvað myndi gerast 

í bankakerfinu þá myndu menn telja mjög eðlilegt að ríkið myndi setja pening í 

Landsbankann og Íslandsbanka af því að þeir eru í eigu ríkisins. Sem ekki verður kannski 

gert með Arion banka. En svona almennt þá hefur  áhættustarfsemin vaxið, bæði vegna 

samkeppni frá fyrirtækjum fyrir utan hefðbundna bankakerfisins og líka erlendra aðila í 

framtíðinni og svo náttúrlega bara tæknibreytingar sem eru svo örar og verða mjög örar 

á næstu misserum. Það þýðir bara að áhættustarfsemi verður miklu meiri í bankakerfinu 
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en hefur verið núna undanfarin ár eftir hrun. Að lokum segir Ólafur að hans skoðun sé sú 

að ríkið eigi að koma sér úr eignarhaldi á bönkunum eins fljótt og hægt er, en segir að 

hann geri sér grein fyrir því að það sé ekki raunhæft í augnablikinu, út af Kórónavírusnum, 

en þegar það mál fer að ganga yfir og hlutirnir fara að jafna sig aftur þá er hans skoðun 

sú að ríkið ætti að selja eignarhlut sinn í bönkunum í áföngum á eins skömmum tíma og 

mögulegt er. Auðvitað þarf að horfa á hverjir geta keypt og allt það. Segir hann að menn 

megi ekki gleyma því að ef einhver samfélagsbanki hefur verið til í ríkinu þá eru það 

stofnanir eins og Íbúðalánasjóður og Byggðastofnun og slíkir. Sögur þessara fyrirtækja 

dæmi hlutina mjög illa.  
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9  Niðurstöður og lokaorð 

Þegar horft er á skilgreininguna á samfélagsbanka sem notuð er í þessari ritgerð, geta 

líklega flestir verið sammála um að slíkt fyrirkomulag byggi á jákvæðri samfélagslegri 

hugsun og telur höfundur að ef almenningur í landinu yrði spurður hvort slíka starfsemi 

ætti að taka upp með einhverju móti í íslenska bankakerfinu myndu margir svara játandi.  

Dæmi um samfélagsbanka er til dæmis Sparkassen í Þýskalandi sem hefur í fjölda ára 

gengið hnökralaust fyrir sig og sinnt sínu samfélagi vel. Einnig má nefna gamla 

sparisjóðakerfið á Íslandi sem undir lokin stóðst ekki samkeppni við bankana og hvarf 

smátt og smátt af íslenskum bankamarkaði en þó aðallega í bankahruninu 2008. Fram að 

því sinntu þeir þó góðu starfi og unnu sér inn mikið traust almennings. Það er þó misjafnt 

hvað fólki finnst um þá hugmynd að stofna hér á landi samfélagsbaka eða að breyta 

Landsbankanum í samfélagsbanka og ekki er endilega hægt að bera þær hugmyndir 

saman við gamla sparisjóðakerfið hér á landi eða Sparkassen í Þýskalandi.   

Vegna umræðunnar sem hefur skapast um samfélagsbanka og mismunandi skoðanir 

manna á hugmyndinni, telur höfundur að jafnvel geti pólitísk sjónarmið að einhverju leyti 

markað hugmyndir manna um samfélagsbanka. Það mætti mögulega segja að 

félagshyggjufólk styðji hugmyndina frekar en frjálshyggjufólk samanber þá 

hugmyndafræði að félagshyggjufólk sé hrifnari af opinberri íhlutun í samfélaginu heldur 

en frjálshyggjufólk. Kannski má segja að af sama baklandi markist margar aðrar skoðanir 

manna til mismunandi málefna. Höfundur er þó engan veginn með þessu að gera 

viðmælendum né öðrum upp pólitískar skoðanir. 

Þrátt fyrir þessa umræðu hefur ekki ennþá verið gerð nein áætlun eða drög að áætlun 

um hvernig samfélagsbankahugmyndin yrði framkvæmd hérlendis, samanber til dæmis 

aðgerðarplan hópsins í Skotlandi sem hefur sett fram úthugsaða kostnaðar- og 

framkvæmdaráætlun um hvernig skuli framkvæma hugmyndina þar í landi. Jafnframt 

telur höfundur að þeir sem hafa tjáð sig um málið hér á landi hafi ekki sett fram nægilega 

skýra skilgreiningu á hvað samfélagsbanki í raun er og hvernig nákvæmlega hann myndi 

gagnast okkar samfélagi.  
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Að mati höfundar er líklegt að ekki sé til eitt rétt svar við spurningunni hvort eigi að 

opna samfélagsbanka á Íslandi eða breyta Landsbankanum í samfélagsbanka. Það munu 

sjálfsagt alltaf vera skiptar skoðanir um málið eins og fram hefur komið áður. 

Hægt er að skoða rök með og á móti hugmyndinni og þannig getur hver og einn 

myndað sér sína eigin skoðun. Ljóst er að alltaf er hægt að finna jákvæða og neikvæða 

punkta við hugmyndina og því telur höfundur að þar til að raunhæft aðgerðarplan verður 

gert, sem innifelur meðal annars í sér viðskipta- og kostnaðaráætlun, er ekki hægt að 

svara spurningunni með fullnægjandi hætti.  

Hér að neðan er búið að draga saman nokkur atriði úr ritgerðinni sem annars vegar 

styðja við hugmyndina og hins vegar ekki. Þetta eru ekki endilega rök frá höfundi heldur 

samansafn ummæla viðmælanda í þessari ritgerð ásamt nokkrum punktum úr öðrum 

heimildum. 

Tafla 3: Rök með og á móti samfélagsbanka á Íslandi 

Rök með samfélagsbanka á  

Íslandi 

Rök á móti samfélagsbanka á 
Íslandi 

Ef Landsbankanum yrði breytt í 

samfélagsbanka eða nýr banki stofnaður 

frá grunni myndi samkeppni á 

bankamarkaði aukast ásamt því sem fleiri 

möguleikar stæðu almenningi til boða. 

 

Deila má um hvort samfélagsbanki 

samkvæmt útskýringu í þessari 

ritgerð myndi standast samkeppni 

við alhliða banka á markaði. Ýmsar 

takmarkanir fylgja starfsemi 

samfélagsbanka sem gætu reynst 

honum erfiðar þegar kemur að 

samkeppni á markaði, svipað og 

gömlu sparisjóðirnir lentu í.  
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Samfélagsbankar veita ákveðið öryggi. Þar 

sem bankinn myndi aðeins stunda 

viðskiptabankastarfsemi væru innlán 

bankans ekki nýtt í áhættusamar 

fjárfestingar og slíkur banki gæti því unnið 

sér inn traust almennings á stuttum tíma. 

 

 

 

 

 

Með því að stunda aðeins innlána- 

og útlánastarfsemi er bankinn að 

takmarka fjármögnunargetu sína. 

Nútímabankar þurfa mikið fjármagn 

í rekstri sínum.  Sumir telja að 

viðskiptabankastarfsemi í dag sé 

einfaldlega ekki nægilega arðbær. 

Auk þess þurfa bankar í dag að hafa 

ákveðið eiginfjárhlutfall og 

lausafjárhlutfall sem erfitt gæti verið 

fyrir samfélagsbanka að ná vegna 

takmarkana á fjármögnunarleiðum. 

 

 

 

Samfélagsbankar einblína á raunhagkerfið 

og skapa þannig verðmæti fyrir samfélagið. 

Í stað þess að fjárfesta í verkefnum sem 

mynda skjótan hagnað er fjárfest í 

verkefnum sem hagnast samfélaginu og 

mynda hagnað til lengri tíma, til dæmis 

bygging á hóteli.  

Sparisjóðir voru svæðisbundnir í gamla 

daga og sveitarfélög landsins voru ánægð 

með það. 

Óljóst er hvernig rekstrarformi, 

eignarhaldi og stjórn bankans yrði 

hagað og þá hvort bankinn myndi 

starfa á landsvísu eða vera 

svæðisbundinn.  

Í dag er Landsbankinn með mjög 

skýrt rekstrarlíkan og til að 

hugmyndin geti orðið að 

raunveruleika þarf að skýra 

rekstrarlíkan samfélagsbankans, 

eins og Skotarnir hafa gert. 
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Útlánadeild samfélagsbanka yrði töluvert 

minni heldur en annarra alhliða banka. 

Bankinn myndi ekki lána í áhættusöm 

verkefni heldur fjárfesta í nærsamfélaginu 

og fylgjast vel með og veita aðstoð þeim 

sem tók lánið. Vera nokkurs konar ráðgjafi 

í starfi. 

 

 

Þar sem útlánadeild er minni getur 

hann mögulega ekki sinnt öllum 

þeim sem vilja. Ásamt því hefur verið 

talað um að framboð á þjónustu yfir 

höfuð sé minna hjá 

samfélagsbönkum og samkeppni þá 

orðin ennþá erfiðari. Einnig hefur 

verið bent á að starfsfólk banka megi 

alls ekki starfa sem einhvers konar 

ráðgjafi eftir að útlán er veitt.  

 

Eitt af megin markmiðum samfélagsbanka 

getur verið að halda þjónustugjöldum í 

lágmarki og er það góður möguleiki þar 

sem bankinn hefur það ekki að 

aðalmarkmiði að hagnast af starfseminni 

fyrir hluthafa. Sömuleiðis getur bankinn 

fyrir sömu ástæðu hugsanlega boðið upp á 

hóflegri vexti fyrir viðskiptavini. 

 

Á móti kemur að hugarfar sumra er 

þannig háttað að ef ekki er horft á 

hámörkun hagnaðar hvers vegna 

ætti maður þá að setja pening í það. 

Því lægri sem þjónustugjöld og 

vaxtamunur er því lægri fjárhæð fer 

til ríkisins og þar af leiðandi til 

almennings.  

Þar sem starfsemi samfélagsbanka er í 

ýmsum tilfellum byggð á sambandi er 

auðveldara fyrir einstaklinga og smærri 

fyrirtæki að fá lán frá bankanum þar sem 

oft er hægt að horfa fram hjá kassalaga 

lánshæfismati. Traust starfsmannsins og 

þekking hans á sögu fyrirtækisins er oft 

betri leið til að meta endurgreiðslugetu 

viðkomandi. 

Með starfsemi byggða á sambandi 

vilja sumir meina að pólitísk áhrif 

aukist og þeim veitt lán sem þekkja 

bankastjóra eða eru vinir 

starfsmanna. Auk þess hefur verið 

bent á að það að beygja undan 

lánshæfismati sé ófaglegt og 

líklegast gegn stefnu banka. 
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Hér á Íslandi er hætta á fákeppni. Hér eru 

aðeins þrír bankar og þrjú stór 

tryggingafélög svo eitthvað sé nefnt. Með 

nýjung á markaði eykst fjölbreytni og líkur 

minnka á fákeppni. 

Aftur á móti hafa margir bent á það 

að hugmyndin um samfélagsbanka 

mæti ekki kröfum nútímans. 

Mögulega væri verið að taka upp 

gamalt fyrirtækjakerfi inn í nútímann 

sem það passar ekki inn í. Þessu til 

skýringar má segja að nú þegar hafa 

orðið miklar breytingar á 

bankastarfsemi og líklegt er að þessi 

þróun haldi áfram og að lokum verði 

öll starfsemi rafræn. Öll þessi tækni 

tónar niður hugmyndina um 

samfélagsbanka. 

 

 

 

Samfélagsbankar veita staðbundinn 

efnahagslegan stöðugleika á þeim stað sem 

hann starfar. Þessu til útskýringar má 

benda á mynd nr. 4 í kafla 6 þar sem sýnd 

er fjárfesting í raunhagkerfinu sem eykur 

atvinnu á því tiltekna svæði og myndar 

nokkurs konar hringrás. 

 

 

 

Ekki er búið að útfæra á neinn hátt 

hvernig farið yrði í framkvæmdir á 

hugmyndinni um samfélagsbanka 

hér á landi. Hvort sem stofnaður yrði 

nýr banki frá grunni eða einhver 

breyting gerð á starfsemi 

Landsbankans. 

Þangað til það er gert er ekki hægt 

að gefa sér að slíkur banki myndi 

veita staðbundinn efnahagslegan 

stöðugleika á íslenskum markaði. 
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Samfélagsbankar einblína á hag 

almennings í samfélaginu í stað þess að 

horfa á hag eigenda bankans. Þannig er 

hægt að reyna að hafa þjónustugjöld lægri 

og vaxtakjör hagstæðari. 

Einkabankar einblína til dæmis frekar á 

hagsmuni örfárra eigenda bankans. 

 

 

Ef Landsbankanum yrði breytt með 

einhverju móti í áttina að 

samfélagsbanka væri verið að þvinga 

alla viðskiptavini bankans í þetta 

nýja fyrirkomulag. Ef viðskiptavinur 

er ekki sáttur við þessa hugmynd 

þarf hann að skipta um banka. 

Arion banki hf. er sem dæmi á 

markaði og þannig fær fólk val um að 

taka þátt eða ekki. 

 

Ef stofnaður yrði nýr banki frá grunni eða 

Landsbankanum breytt í samfélagsbanka, 

þar sem aðeins yrði stunduð innlána- og 

útlánastarfsemi, gæti þjónustan orðin 

hraðari. Hver banki eða útibú gæti þá 

starfað aðeins í sínu nærsamfélagi og 

einblínir á almenning og smærri fyrirtæki.  

 

Þá er hægt að spyrja hver myndi eiga 

eigið fé eða stofnfé bankans. Mjög 

erfitt gæti verið að útvega stofnfé ef 

nýr banki yrði stofnaður. 

Ef ríkið á að eiga eigið fé 

Landsbankans áfram eftir breytingar 

þá þarf að gera frekari greiningu á 

því. 

 

Í samfélagsbönkum er auðveldara að safna 

upp varasjóði sem notaður er þegar upp 

koma áföll eða kreppur. Þetta er vegna 

þess að engar kvaðir eru gerðar um að allur 

hagnaður starfseminnar sé greiddur út. 

Í einkabanka getur verið erfitt að safna upp 

auka varasjóði vegna kröfu eigenda um 

útgreiðslu arðs. 

Það vantar fjárhagslegan hvata til að 

fjárfesta þar sem gróði verður 

enginn fyrir fjárfesta. 
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Sumir telja mikilvægt að ríkið komi að 

mikilvægri starfsemi eins og 

bankastarfsemi til þess að geta komið til 

aðstoðar á erfiðum tímum, til dæmis eins 

og núna á tímum COVID-19.  

Margir horfa á banka eins og grunnstoð eða 

innvið í íslensku samfélagi og með 

samfélagsbanka sem ríkið stæði á bak við 

er verið að reyna að búa til nokkurs konar 

máttarstólpa eða innvið inn í íslenskt 

samfélag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar ríkið kemur að bankarekstri er 

ekki verið að vasast með eigin 

peninga né er eigandinn nærri. 

Áhætta gæti því aukist.  

Sumir telja að ríkið þurfi ekki að eiga 

banka í 100 ár af því að það mun 

hvort sem er hlaupa undir bagga 

þegar kreppir að.  

Dæmi um þetta má nefna vandræði 

Icelandair núna á tímum COVID-19.  

Ríkið þarf ekki að vera eigandi að 

flugfélaginu til þess að koma til 

aðstoðar á svona tímum. 

Enn aðrir segja reynsluna af 

ríkisrekstri bankanna ekki jákvæða. 

Fram að einkavæðingu bankanna 

voru það pólitíkusar sem stjórnuðu 

bönkunum, bankaráð kosin pólitískt 

af Alþingi og bankastjórar valdir af 

þeim eftir sömu línum. Þeir sem voru 

í rétta pólitíska hópnum fengu störf 

og lán hjá bankanum.  

 

Höfundur hefur skilning á flestum þeim rökum með og á móti starfsemi 

samfélagsbanka sem hér hafa komið fram. Hins vegar telur hann að í einhverjum tilfellum 

sé erfitt að yfirfæra rökin með starfsemi samfélagsbanka yfir á íslenskan bankamarkað. 

Sem dæmi þá er erfitt að ætla að horfa til Sparkassen, sem er um 200 ára gamalt 

sparisjóðakerfi, sem hefur byggt upp traust almennings í langan tíma og á sama tíma 

byggt upp varasjóð/björgunarsjóð sem getur bjargað rekstri sparisjóðsins ef eitthvað 

kemur upp á. Auk þess væri til dæmis ekki í boði fyrir fjármálafyrirtæki hér að horfa fram 
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hjá lánshæfismati einstaklings eða fyrirtækis þegar kemur að lánveitingum. Pólitík kemur 

einnig inn í spilið og telur höfundur að með breytingu Landsbankans í samfélagsbanka 

gætu pólitísk áhrif innan bankans aukist. Hins vegar getur höfundur verið sammála því 

að hér ætti að vera banki sem stundar aðeins innlána- og útlánastarfsemi, einblínir á 

raunhagkerfið og er ekki hagnaðardrifinn í fyrsta sæti. Hann hefði einfaldlega þurft að 

koma á markað fyrr, til dæmis í kjölfar bankahrunsins 2008. Trú höfundar er nefnilega sú 

að eftir 10-15 ár verði fá sem engin starfrækt útibú á landinu og meirihluti bankaþjónustu 

fari fram rafrænt. Rekstur samfélagsbanka þyrfti að standa undir sér og telur höfundur 

að erfitt væri að taka upp slíka starfsemi á þessum tímapunkti í nútíma samfélagi. Auk 

þess sem erfitt yrði að fjármagna stofnkostnað nýs samfélagsbanka. 

Bendir höfundur á þá hugmynd eins og nefnd er í leið 4 í kafla 3.2.4 að stofna nokkurs 

konar rafrænan banka sem myndi starfa sem samfélagsbanki. Engin útibú þyrfti að opna 

heldur myndi öll þjónusta fara fram rafrænt. Vissulega þyrfti að ráða ákveðinn fjölda 

starfsmanna og fjármagna skrifstofu og alla þá tækni sem krefst í nútíma bankaþjónustu. 

Það er þó væntanlega ódýrara heldur en að stofna nýjan banka frá grunni og ætti ekki að 

brjóta í bága við nein lög eins og möguleiki er á ef Landsbankanum yrði breytt með 

einhverjum hætti í samfélagsbanka. 

Í framhaldinu af þeim þingsályktunartillögum sem lagðar hafa verið fram á Alþingi, 

bæði þar sem talað er um að breyta ætti starfsemi Landsbankans og þar sem er talað um 

að skipta bönkunum í viðskipta- og fjárfestingarbanka, hefði höfundur viljað sjá vel 

útfært aðgerðarplan sem inniheldur meðal annars viðskipta- og kostnaðaráætlun til að 

gera þessar hugmyndir raunverulegri. Höfundur er einnig á því að þeir sem hafa talað 

með samfélagsbanka hérlendis hafi ekki sett fram á nægilega skýran hátt hvernig slíkur 

banki myndi starfa hér á landi og hvernig hann myndi bæta íslenskt samfélag. 

Höfundur hefur einnig í ritgerðinni bent á leið 3 í kafli 3.2.3 um breytingu á 

Landsbankanum í samfélagsbanka. Bankinn færi þá ekki í neinar róttækar breytingar á 

starfsemi sinni og myndi starfa áfram sem alhliða banki en eigendastefnu bankans yrði 

breytt. Landsbankinn myndi þá reyna að bjóða eins hagstæð kjör og hægt er í stað þess 

að einblína á hámörkun hagnaðar og reyna að lána til verkefna sem skapa raunveruleg 

verðmæti innan samfélagsins. Fyrirfram væri hægt að ákveða hvert hagnaði af rekstri 

bankans yrði ráðstafað þegar hagnaður yrði af rekstri. Ætti bankinn þannig að reyna að 
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verða nokkurs konar máttarstólpi í íslensku samfélagi og vinna sér inn traust og trú 

landsmanna. Bendir þó höfundur á að slík breyting gæti talist sem brot á 

Samkeppnislögum og EES samningnum sem tengjast aðgerðum sem raska samkeppni og 

ríkisaðstoð svo eitthvað sé nefnt. Þá hlið þyrfti að skoða frekar áður en lengra yrði haldið.  

Þegar öllu er á botninn hvolft telur höfundur að ekki sé hægt að svara 

ritgerðarspurningunni endanlega fyrr en farið er í frekari rannsóknir og greiningu á 

viðskiptalíkaninu, aðgerðarplan gert sem inniheldur meðal annars viðskipta- og 

kostnaðaráætlun ásamt skoðun á því hvernig samfélagið myndi taka við slíkum banka. Í 

dag liggur engin sönnun fyrir því að hér sé hægt að taka upp samfélagsbankastarfsemi 

með einhverjum hætti, hins vegar er heldur ekkert sem segir að það sé ekki hægt. Nota 

þarf þau tæki og tól sem markaðurinn hefur til að gera góða viðskiptaáætlun og greina 

markaðinn, einfaldlega búa til gott plan. Næst þyrfti að gera hagkvæmnigreiningu fyrir 

íslenskt samfélag, svara spurningum eins og hvernig myndi slíkur banki gagnast íslensku 

samfélagi og bæta það. Að lokum þyrfti svo að skoða pólitískan vilja, í raun er það Alþingi 

sem tekur ákvarðanir varðandi Landsbankann og því mikilvægt að meirihluti sé með 

hugmyndinni annars verður hún aldrei að raunveruleika. Slíkar greiningar og rannsóknir 

eru efni í aðra ritgerð. 
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