BS ritgerð
í viðskiptafræði

Bankafjármögnun og markaðsfjármögnun
Samanburður og þróun á Íslandi

Garðar Ingi Gunnarsson

Leiðbeinandi: Haukur Camillus Benediktsson, lektor

Júní 2020

Bankafjármögnun og markaðsfjármögnun
Samanburður og þróun á Íslandi

Garðar Ingi Gunnarsson

Lokaverkefni til BS-prófs í viðskiptafræði
Leiðbeinandi: Haukur Camillus Benediktsson, lektor

Viðskiptafræðideild
Félagsvísindasvið Háskóla Íslands
Júní 2020

Bankafjármögnun og markaðsfjármögnun

Ritgerð þessi er 6 eininga lokaverkefni til BS-prófs við
Viðskiptafræðideild, Félagsvísindasviði Háskóla Íslands.

© 2020 Garðar Ingi Gunnarsson
Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar.

Reykjavík, 2020

3

Formáli
Ritgerð þessi er lokaverkefni höfundar til BS prófs með áherslu á fjármál við
Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðin jafngildir 6 ECTS einingum. Leiðbeinandi
ritgerðarinnar var Haukur C. Benediktsson lektor við Háskóla Íslands sem ég færi innilegar
þakkir til fyrir góða leiðsögn. Einnig vil ég færa sérstakar þakkir þeim Gunnari Andréssyni
og Þórunni Bjarneyju Garðarsdóttur fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu við námið.
Kompaníið fær einnig þakkir fyrir að leyfa höfundi að nýta aðstöðu þeirra við vinnslu
verkefnisins.
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Útdráttur
Fjármögnun fyrirtækja á alþjóðavísu er með ýmsum hætti en þar er helst að nefna
bankafjármögnun og markaðsfjármögnun. Þessar fjármögnunarleiðir hafa þróast á ólíkan
hátt innan hvers lands og hafa efnahagslegar kreppur og uppsveiflur mótað þessa
þróun. Bankafjármögnun hefur verið lykilleið í fjármögnun fyrirtækja í Evrópu en aðrar
fjárfestingaleiðir hafa einnig náð fótfestu. Í Bandaríkjunum hefur markaðsfjármögnun
verið ríkjandi en þar voru sett áhrifarík lög á fjárfestingastarfsemi árið 1933 í kjölfar
Kreppunnar miklu.
Banka- og markaðsfjármögnun er háð regluverkum, bæði þeim sem sett eru á
alþjóðlegum vettvangi sem og þeim lögum sem gilda í hverju landi fyrir sig. Þessir þættir
hafa áhrif á hvaða leiðir eru færar fyrir fyrirtæki til fjármögnunar og þetta umhverfi getur
verið mjög ólíkt eftir löndum.
Í litlu hagkerfi eins og á Íslandi hefur bankafjármögnun haft mikið vægi. Eftir
fjármálakreppuna árið 2008 hefur regluverkið tekið miklum breytingum sem hefur ýtt
undir aukið vægi markaðsfjármögnunar. Það er mikilvægt til lengri tíma litið að bæta
skilvirkni markaðarins því ef það verður ekki gert getur það komið niður á
verðmætasköpun í landinu. Efnahagskerfið hefur orðið fyrir gríðarlegum áhrifum af
völdum Covid-19 faraldursins og má segja með vissu að fjármálakerfið verði að aðlagast
breyttum aðstæðum.
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1

Inngangur

Helstu fjármögnunarleiðir fyrirtækja eru annars vegar í gegnum bankakerfið og hins vegar
með tilstuðlan markaðarins. Í þessari ritgerð verður fjallað um eðli og mismun þessara
fjármögnunarleiða. Auðvelt aðgengi fyrirtækja að fjármögnun hefur leitt til jákvæðra
áhrifa á hagkerfi þjóða og það er mikilvægt efnahagslega að skapa virka fjármálamarkaði.
Eftir fjármálakreppuna árið 2008 hefur fjármögnun fyrirtækja tekið ýmsum breytingum.
Þessi breyting kom aðallega til vegna hárra kvaða um eigið fé viðskiptabanka og með
breyttu skattaumhverfi þeirra víða í Evrópu hefur vægi markaðsfjármögnunar verið að
aukast.
Tilgangur verkefnisins er að varpa ljósi á muninn á bankafjármögnun og
markaðsfjármögnun

fyrirtækja

í

Evrópu

og

Bandaríkjunum.

Staða

þessara

fjármögnunarleiða á Íslandi verður sérstaklega skoðuð og greint frá hvernig henni er
háttað. Vegna Covid-19 faraldursins hafa nýlega verið gerðar breytingar á umhverfi
viðskiptabanka sem hafa áhrif á þessar fjármögnunarleiðir. Rannsóknarspurningar
verkefnisins hljóða svo:
Ø Hver er megin munur á bankafjármögnun og markaðsfjármögnun fyrirtækja?
Ø Er munur á vægi þessara leiða í Evrópu og Bandaríkjunum?
Ø Hvar er Ísland staðsett með tilliti til þessara fjármögnunarleiða og hver eru
skammtímaáhrif Covid-19 á fjármögnun fyrirtækja?
Verkefninu er skipt upp í fimm megin kafla þar sem fjallað verður um viðfangsefnið á
fræðilegan hátt. Fyrst verður fjallað um megineinkenni bankafjármögnunar og
markaðsfjármögnunar auk þess sem vægi þessara leiða í Evrópu og Bandaríkjunum er
skoðuð. Í kjölfarið er greint frá Basel regluverki fjármálastofnana og áhrifum þess á
fjármálamarkaði. Í fjórða kafla verður greint frá hvernig fjármögnunarleiðum fyrirtækja á
íslenskum fjármálamarkaði er háttað og greint frá regluverki og skattaumhverfi
fjármálastofnana. Í fimmta kafla verður rætt um áhrif Covid-19 faraldursins á þessar
fjármögnunarleiðir og þær breytingar sem nýlega hafa verið gerðar á umhverfi
viðskiptabanka og áhrif þessara aðgerða metin. Að lokum verður greint frá niðurstöðum
og rannsóknarspurningum svarað.
8

2

Fjármögnun

Flest fyrirtæki hafa það markmið að stækka og vera í stöðugri þróun sem krefst oft á tíðum
fjármögnunar. Þörfin fyrir fjármagn er misjöfn og fer eftir stærð og getu fyrirtækis til að
vaxa og dafna. Sum fyrirtæki hafa nægilegt fé til umráða til að standa undir rekstri og
auknum umsvifum, á meðan önnur þurfa að brúa ákveðið bil vegna óreglulegra tekna og
ójafnvægis í tekjum og kostnaði (Irfan, 2017).
Til eru mismunandi leiðir til að afla fyrirtækjum fjár og oftar en ekki eru nokkrar
leiðir notaðar. Tegund fjármögnunar sem fyrirtæki velja eru háð nokkrum þáttum. Þeir
helstu eru viðskiptategundin, núverandi staða fyrirtækis og hvernig vöxtur þess er
áætlaður. Fjármögnun er ávallt takmörkuð, sama á hvaða stigi fyrirtækið er. Þess vegna
er nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að tryggja að fjármögnunin sé rétt notuð til að ná sem
bestum árangri (Irfan, 2017). Uppbygging efnahagskerfa er misjöfn og hefur hvert ríki fyrir
sig þróað sitt kerfi þannig að það virki á sem skilvirkastan hátt. Mikilvægt er fyrir
efnahagskerfi að vera með greiðan aðgang að fjármagni til að auka hagvöxt og blása
þannig lífi í samfélagið. Það eru aðallega tvær fjármögnunarleiðir notaðar í þróuðum
ríkjum. Annars vegar með fjármálalegri milligöngu í gegnum efnahagsreikning
fjármálafyrirtækja sem kalla má bankafjármögnun eða hins vegar með beinni milligöngu
á markaði sem nefna má markaðsfjármögnun (Ásgeir Jónsson, 2016).

2.1 Bankafjármögnun
Í flestum þróuðum ríkjum er bankastarfsemi lykilhluti af fjármálakerfi landsins. Þar sem
peningar hafa orðið helsti greiðslumiðill heims í stað vöruskipta hefur vægi þeirra sem
ráða yfir fjármagni aukist. Bankar eru ein af þeim stofnunum sem sinna mikilvægu
hlutverki í vörslu fjármagns og að miðla því áfram til arðbærra verkefna. Það er eðli
starfseminnar að bankar fjármagni sig til skamms tíma en veiti útlán til lengri tíma (Páll
Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson, 2010). Þetta mikilvæga
hlutverk bankanna er meðal annars umbreytingin á mörgum smáum innlánum í færri og
stærri útlán sem og breytingin á skammtíma innlánum í langtíma útlán. Við þessi viðskipti
myndast áhætta sem bankinn reynir að miðla úr áhættusömum útlánum í áhættulítil
innlán. Mikil áhætta er falin í tímamismun eigna og skulda og eru bankar ávallt háðir
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innlánatryggingu auk þess að stuðla að því að ávallt sé trúverðugur lánveitandi til
þrautarvara (Jones, 2014).
Eins og kom fram hér að ofan hefur aðgengi að fjármagni áhrif á hagvöxt efnahagskerfa
og hafa bankar það mikilvæga verkefni að miðla fjármagni frá fjármagnseigendum til
skuldara. Við veitingu útlána fer fram ákveðið ferli sem felst í að afla ítarlegra upplýsinga
um lántakanda. Greining á gögnum sem lánastofnunin sækir er stór partur af lánsferlinu.
Samkvæmt skýrslu frá Arnoud W.A. Boot eru þrjú megin skref sem bankinn fylgir í þessu
ferli. Fyrst og fremst þarf bankinn að afla allra upplýsinga um lántakanda, þetta gildir um
bæði opinberar og óopinberar upplýsingar. Auk þessa er ekki einungis aflað upplýsinga í
upphafi ferlisins heldur er upplýsingum safnað yfir allt viðskiptatímabilið á milli
lántakanda og bankans. Að lokum er mikilvægt að bankinn leggi áherslu á að varðveita
þessar upplýsingar sem trúnaðarmál. Þessi upplýsingaöflun er lykilþáttur í viðskiptum við
banka, bæði til að lántakandinn nýti fjármagnið á uppbyggilegan hátt og til að hann standi
við lántökuskilyrðin (Boot, 2000).
Regluverk um eigið fé banka er töluvert flóknara en hjá öðrum lánveitendum en fjallað
verður meira um það í kafla 3.2. Bankar fjármagna sig á mismunandi hátt en ef innflæði
fjármagns er mikið getur það leitt til þenslu í útlánum og aukið áhættusækni banka til
muna. Ef til snöggra breytinga kemur í ytra umhverfi getur það leitt til fjármálakreppu
(Mishkin, 2004).
Evrópa hefur lengi vel verið fyrirferðamikil í bankafjármögnun en þó má sjá
undantekningar á því innan þessarar heimsálfu. Uppbygging flestra efnahagskerfa í
Evrópu er þannig háttað að kerfislega mikilvægir bankar eru fyrirferðamiklir innan þeirra
landa sem þeir starfa og virðist vera ákveðin hefð að leita til þeirra vegna fyrirgreiðslna.
Þessi mikla hefð hefur búið til farveginn sem flest fyrirtæki fara eftir þegar hugað er að
fjármögnun (Marie-Thérèse, 2016).
Bankarnir gegna veigamiklu hlutverki við að meta greiðslugetu lántakandans sem getur
verið afar tímafrekt og kostnaðarsamt ferli ásamt því að fylgjast með endurgreiðslu
lánsins. Ef þessar stofnanir væru ekki til staðar þyrfti hver og einn fjármagnseigandi að
fylgjast með endurgreiðslu. Bankar hafa svokallað öryggisnet í mörgum ríkjum sem veitir
þeim ýmis konar aðstoð ef til einhverskonar áhlaupa skyldi koma. Ríkið eða Seðlabanki
viðkomandi lands getur til dæmis veitt ákveðna aðstoð til banka ef þeir lenda í erfiðleikum
10

eins og að stuðla að innlánstryggingum til að forðast áhlaup. Þegar slíkt öryggisnet hefur
náð fótfestu er mikill hvati fyrir hluthafa bankans að láta bankann taka mikla áhættu (Páll
Hreinsson o.fl., 2010).

2.2 Markaðsfjármögnun
Bein fjármálaleg milliganga eða markaðsfjármögnun er önnur leið fyrirtækja til að afla sér
fjár. Þá hefur lántakandi bein samskipti við fjárfesta á markaði til að mæta fjármagnsþörf.
Í þessu samhengi er aðallega átt við skuldabréfa og hlutabréfa útgáfur. Þegar kemur að
sölu bréfanna eru kaupendur að mestu leyti fagfjárfestar (e. institutional investor) og er
gerð rík krafa til útgefanda um sérstaka útgáfulýsingu. Mikil áhersla er lögð á
útgáfulýsingu og þá sérstaklega í Bandaríkjunum því fjármálaeftirlitið þar fer fram á að
fyrirtæki upplýsi kaupendur mjög ítarlega til að vernda almennu fjárfestana sem taka þátt
í útboðum þó þeir séu í minnihluta. Hlutverk banka breytist þegar þessi leið er farin til
fjármögnunar. Hún breytist úr því að lána beint til fyrirtækja í það að vera umsjónaraðili
útgáfu bréfa fyrirtækis (Marie-Thérèse, 2016). Fjármálakerfi hafa mikil áhrif á samfélög
og þau byggjast upp á innviðum sem gera þeim kleift að sinna hlutverki sínu. Þegar
fjármálaáföll dynja á getur samfélagið orðið fyrir miklum kostnaði ef bankarnir eru orðnir
of kerfislega mikilvægir. Strangari kröfur og reglur á fjármálafyrirtæki geta því leitt til þess
að áhættan í útlánum færist annað. Þess vegna er mikilvægt að aðgengi
markaðsfjármögnunar sé til staðar.
Túlka má hugtakið markaðsfjármögnun undir skuggabankastarfsemi þar sem hugtakið
skilgreinir miðlun fjármagns til fyrirtækja án aðkomu hefðbundis bankakerfis (Lárus L.
Blöndal, Guðjón Rúnarsson, Guðrún Ögmundsdóttir og Kristrún Tinna Gunnarsdóttir,
2018). Áhættan í markaðsfjármögnun felst í því ef skuggabankar teygja sig of langt inn á
styrkleika viðskiptabanka en þeir eru með yfirburði til að meta útlánaáhættu (MarieThérèse, 2016). Eins og mynd 1 sýnir þá ætti mikið aðhald í bankakerfinu að ýta undir
markaðsfjármögnun og svo öfugt ef um áföll er að ræða í fjármálakerfinu.
Markaðsfjármögnun er því vítt hugtak og felur í sér nokkrar tegundir fjármögnunarleiða
sem fjallað verður stuttlega um hverja fyrir sig hér á eftir (Lárus L. Blöndal o.fl., 2018).

11

Mynd 1. Áhrif regluverks á fjármögnunarleiðir (Lárus L. Blöndal o.fl., 2018).

2.2.1 Skuldabréfaútgáfa
Skuldabréf geta alla jafna verið sett upp á mismunandi hátt þó megin tilgangur með öllum
útgáfum sé sá sami, það er að segja að afla sér fjármagns. Útgáfutegundir skuldabréfa eru
margvíslegar eins og til dæmis víxlar, skuldabréf með og án veða sem og ríkjandi og
víkjandi skuldabréf svo eitthvað sé nefnt. Skuldabréf má túlka sem ákveðinn
fjármálagjörning sem tekur á móti fjármagni og greiðir viðskiptavinurinn svo fjármagnið
til baka með vöxtum (Bodie, Kane og Marcus, 2014).

2.2.2 Hlutabréfaútgáfa
Hlutabréfaútgáfa er vísun á eignarhlut í fyrirtæki sem er rekið sem hlutafélag. Félagið
gefur út sérstakt hlutabréf sem vísar til ákveðinnar eignar sem hluthafinn á í félaginu. Með
þessu eignast fjárfestirinn hlut í framtíðarhagnaði fyrirtækis. Þessi bréf geta verið í ýmsum
formum og gengið á kaupum og sölum milli fjárfesta ef félögin eru skráð í kauphöll (Bodie
o.fl., 2014).

2.2.3 Fjárfestingarsjóðir
Sjóðir eins og fjárfestingarsjóðir hafa starfsleyfi til sameiginlegrar fjárfestingar.
Fjármagnið í þessum sjóðum kemur frá mörgum fjárfestum en þeir velja sér sjóð út frá
fjárfestingarstefnu sjóðsins. Oft er mikil reynsla í svona sjóðum og víðtæk þekking sem
kemur sér vel fyrir fyrirtæki sem þurfa ekki bara fé til að koma sér áfram heldur einnig
sérþekkingu sem nýtist stjórnendum vel (Skrá yfir verðbréfasjóði, fjárfestingasjóði og
fagfjárfestingasjóði, e.d.).
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2.2.4 Fagfjárfestingasjóðir
Þeir sjóðir sem eru flokkaðir sem fagfjárfestingasjóðir eru ekki ætlaðir almennum
fjárfestum heldur verða sjóðsfélagar að vera flokkaðir sem fagfjárfestar. Þessir sjóðir eru
oft mun áhættumeiri og krefjast sérþekkingar. Fagfjárfestar hafa mikla reynslu og bjóða
ekki einungis upp á fjármagn til fyrirtækja heldur vinna þeir oft mjög náið með fyrirtækinu
og frumkvöðlum þess í þróun og stefnumótun félagsins. Þessir aðilar geta skipt fyrirtæki
miklu máli við leit að tækifærum til að skapa aukin verðmæti (Skrá yfir verðbréfasjóði,
fjárfestingasjóði og fagfjárfestingasjóði, e.d.).

2.2.5 Styrkir og nýsköpunarsjóðir
Hér er um að ræða styrki sem í flestum tilfellum eru notaðir til að ýta fyrirtækjum af stað
við stofnun þeirra. Möguleiki er að sjóðir líkt og Nýsköpunarsjóður eða Eyrir sprotar
eignist hlutafé í fyrirtækinu á móti frumkvöðlum gegn því að veita styrki. Mikil áhætta er
svona snemma á æviskeiði fyrirtækja en möguleikar á mikilli verðmætasköpun er fyrir
hendi ef vel tekst til. Þessir sjóðir skipta verulega miklu máli og mikilvægt er að aðgengi
sé gott fyrir góð verkefni (Parhankangas, 2007).

2.2.6 Hópfjármögnun
Þessi tegund fjármögnunar er sífellt að aukast hjá litlum og ungum fyrirtækjum. Hún
byggist aðallega á fjármögnun á netinu þar sem fyrirtæki sem og einstaklingar kynna sig
ásamt fjármögnunarmarkmiðum sínum. Í einföldu máli leggur þátttakandi inn fjármagn
fyrir vöru eða þjónustu og fær hana þegar fjármögnunarmarkmiði fyrirtækis er náð (Arna
Lára Jónsdóttir, e.d.).
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3

Samanburður fjármögnunarleiða í Evrópu og Bandaríkjunum

Evrópa og Bandaríkin eru yfirleitt notuð sem dæmi þegar fjallað er um þessar tvær leiðir
í fjármögnun, bankafjármögnun og markaðsfjármögnun. Eins og fram hefur komið hallast
Evrópa í heild sinni meira að bankafjármögnun og í Bandaríkjunum hefur
markaðsfjármögnun meira vægi en hún hefur einkennt þeirra markað undanfarna
áratugi. Ástæðu þessa má rekja til Kreppunnar miklu árið 1933 en hún hafði þau áhrif að
rúmlega 30% bankanna í Bandaríkjunum fóru í gjaldþrot. Í kjölfar kreppunnar voru GlassSteagall lögin sett en þessi lög lögðu fyrst og fremst áherslu á að allar innstæður væru
ríkistryggðar auk aðskilnaðar á milli fjárfestingarbanka og viðskiptabankaþjónustu. Sá
aðskilnaður varpar ljósi á tvö ólík regluverk með ólíkum áherslum. Töluvert meira eftirlit
með viðskiptabönkum hefur leitt til aukinnar fjárfestingabankaþjónustu. Fyrir vikið hafa
fjármálamarkaðir orðið skilvirkari sem leiðir til aukningar á markaðsfjármögnun. Þess má
þó geta að Glass-Steagall lögin voru afnumin árið 1999 (Ásgeir Jónsson, 2016). Bandaríkin
byggðust upp á hugsjón um frelsi einstaklingsins og litla ríkisábyrgð. Í því felst frelsi til að
græða og frelsi til að tapa. Þátttaka almennings á verðbréfamörkuðum hefur verið miklu
meiri í Bandaríkjunum en í Evrópu (Marie-Thérèse, 2016). Útlánastarfsemi banka í
Bandaríkjunum er aðeins um 20% af heildarfjármögnun á meðan hlutfallið er töluvert
hærra í Evrópu þó það sé breytilegt milli landa. Sambærileg hlutföll eru til dæmis í kringum
80% í Austurríki og 60% í Þýskalandi. Á Íslandi er þetta hlutfall á bilinu 40-45% eftir því
hvort lánveitingar lífeyrissjóðanna til sjóðsfélaga eru taldar með (Ásgeir Jónsson, 2016).
Eignir lífeyrissjóða í Evrópu eru aðeins 33% af eignum lífeyrissjóða Bandaríkjanna í
hlutfalli við landsframleiðslu. Í Evrópu notar fólk eingöngu í litlum mæli sparifé í
fjárfestingar sem er ólíkt Bandaríkjunum þar sem sparnaður er að miklu leyti notaður í
fjárfestingar. Það sama gildir með fjárfestingarsjóðina (e. mutual funds) en þeir eru
helmingi minni í Evrópu miðað við Bandaríkin. Fjármagnsmarkaðir í Evrópu hafa dregið
verulega úr áhættusækni banka þar sem viðskiptavinir bankanna áttu greiðan aðgang að
miklu lánsfé fyrir fjármálakreppuna. Það virðist vera þannig að mörg fyrirtæki í Evrópu
hafa það rótgróið í menningu sína að það fylgi mikil áhætta á markaðsfjármögnun
(Moloney, 2017).
Lönd þróa efnahagskerfi sín í takt við löggjöf og efnahagslíf. Því má segja að hvert og
eitt fjármálakerfi hafi sín einkenni þó svo mörg séu mjög sambærileg. Í fjármálaáföllum
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eins og í fjármálakreppunni árið 2008 voru í kjölfarið sett strangari lög og reglur varðandi
fjármálamarkaði. Ein af niðurstöðum Larosiére skýrslunnar var að eftirlitsaðilar og
regluverk voru ekki nægjanlega skilvirk. Til að koma í veg fyrir að samskonar áfall yrði aftur
að veruleika þurfti stöðlunarferlið sem kennt er við Basel (e. Basel-process) að gefa út
tilskipun að nýju regluverki, nánari umfjöllun um það í kafla 2.5 (Lárus L. Blöndal o.fl.,
2018)
Ef litið er framhjá sögulegum má sjá að nýmarkaðslönd eru háðari bankafjármögnun
fremur en þróuðu ríkin. Til að mynda eru nýmarkaðslönd líklegri til að vera með veikari
fjármálainnviði, óstöðugra hagkerfi sem og að eignaréttur kann að vera óöruggur. Þó
efnahagskerfin séu frábrugðin hvort öðru hafa bankarnir oftar en ekki sömu megin
hlutverk. Hefðbundnir bankar hafa minna vægi í þróuðu ríkjunum en eru þó mikilvægir,
sér í lagi fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Þetta á við bæði í Evrópu og Bandaríkjunum þó
fyrirtæki í Bandaríkjunum hafi greiðari aðgang að beinni fjármálalegri milligöngu (MarieThérèse, 2016).

3.1 Þróun á fjármögnun í Evrópu og Bandaríkjunum
Miðað við þróun efnahagskerfisins í Bandaríkjunum mun markaðsfjármögnun áfram hafa
meira vægi en bankafjármögnun á komandi árum. Í Evrópu hefur gengið hægt að auka
vægi markaðsfjármögnunar hjá ríkjum sem eru mjög háð bönkum. Í lok september 2015
tilkynnti Evrópusambandið að það hugði á stofnun Capital Markets Union. Þessi samtök
eiga að stofna einn fjármagnsmarkað fyrir 28 aðildarríki Evrópusambandsins. Eitt af
grundvallarmarkmiðum með stofnun þessara samtaka er að skapa undirstöðu fyrir
fyrirtæki til að fjármagna sig á markaði. Fyrirmynd þessara samtaka er sótt til
Bandaríkjanna þar sem fjármagnsmarkaðir (e. capital markets) og áhættufjárfestar (e.
venture capital) eru helstu fjármögnunarleiðir fyrirtækja ásamt lánsfjármögnun frá
bönkum. Það virðist ganga hægt hjá þessari stofnun að auka markaðsfjármögnun þar sem
erfitt er að taka stór skref vegna fjölda aðildarríkja. Í viðtali við William Wright, sérfræðing
í fjármálum, kemur fram að margar skipulagslegar og menningarlegar ástæður valda því
að Evrópa er töluvert á eftir Bandaríkjunum þegar kemur að markaðsfjármögnun. Í
Bandaríkjunum er miklu minni miðstýring í atvinnulífinu og í lífeyrismálum ber fólk meiri
ábyrgð á sínum sparnaði. Endurspegla þarf þá staðreynd að fjármálamarkaðir í Evrópu
verða aldrei eins samþættir og samhæfðir og í Bandaríkjunum (Brecht, 2015).
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3.2 Basel regluverk á fjármálamörkuðum
Stofnun Basel nefndar átti sér stað árið 1974 og hafði nefndin það megin markmið að
stuðla að stöðugleika í efnahagskerfinu sem og að auka skilvirkni innan alþjóðlega
bankakerfisins. Verkefni nefndarinnar er að setja fram leikreglur á alþjóðavísu til að koma
í veg fyrir að mismunandi reglur myndist innan stórra hagkerfa sem geta raskað
samkeppnishæfni alþjóðlegra banka og stuðlað að óstöðugleika. Þess ber þó að geta að
regluverkið er ólíkt á milli Evrópu og Bandaríkjanna, aðallega vegna þess að í
Bandaríkjunum voru viðskiptabankar aðskildir frá fjárfestingarbönkum eftir Kreppuna
miklu. Basel nefndin hefur sett fram þrjár Basel stoðir og kom sú fyrsta út árið 1988. Basel
I snérist um lágmarks eiginfjárkröfu bankanna með tilliti til útlánaáhættu og síðar
markaðsáhættu. Árið 1999 kom út ný tilskipun frá Basel nefndinni sem var þá kölluð Basel
II. Hún innihélt reglur varðandi eiginfjárgrunn banka en þær áttu að tryggja að bankar
ættu nægjanlegt fjármagn á móti áhættum sem fylgja bankastarfsemi. Einnig var sett
meiri krafa á upplýsingagjöf til að tryggja meiri aga og skilvirkni og stuðla þannig að
heilbrigðari bankastarfsemi. Segja má að Basel II hafi verið endurbætt útgáfa af Basel I.
Eftir fjármálahrunið árið 2008 var vitað að breytingar á núverandi reglugerðum væru
væntanlegar til að koma í veg fyrir annað slíkt hrun á komandi árum. Nýja reglugerðin eða
Basel III kom út árið 2010 og lagði sú reglugerð áherslu á þrennt. Fyrst og fremst var lögð
áhersla á að bæta getu bankakerfisins til að mæta áföllum sem stafa af fjárhagslegu og
efnahagslegu álagi. Í öðru lagi átti að bæta áhættustýringu og stjórnarhætti bankanna. Að
lokum var einnig lögð áhersla á að auka gagnsæi og upplýsingagjöf bankanna út á við.
Eiginfjár- og lausafjárkröfur voru hækkaðir enn frekar til að mæta hugsanlegum áföllum í
hagkerfinu og ýta þær undir að bankar hafi nægilegt lausafjármagn í sveiflukenndum
aðstæðum (History of the Basel Committee, 2014).
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4

Fjármögnun á Íslandi

Í litlu hagkerfi eins og á Íslandi skipta viðskiptabankar og sparisjóðir miklu máli. Á meðal
annarra fjármálafyrirtækja sem starfa á Íslandi má nefna lánafyrirtæki, verðbréfafyrirtæki
og vátryggingafélög sem bjóða uppá víðtæka fjármálaþjónustu. Aðrir á markaði sem eru
mjög fyrirferðamiklir og veita samkeppni á fjármálamarkaði eru lífeyrissjóðirnir auk
erlendra fjárfesta. Það má segja í grófum dráttum að lánsfé komi frá bönkum sem lána út
á eigið fé sitt og hinsvegar fagfjárfestum sem lána sitt eigið fé. Langstærstu fagfjárfestar
landsins eru lífeyrissjóðirnir en þeir ráða ferðinni á heimamarkaði og má segja að í heild
sinni láni bankar heimilum og fyrirtækjum landsins en lífeyrissjóðirnir láni heimilum,
fyrirtækjum og hinu opinbera.

4.1 Bankafjármögnun á Íslandi
Fjármögnun fyrirtækja á Íslandi hefur lengi vel verið einkennandi með fjármálalegri
milligöngu í gegnum fjármálastofnanir. Slíkar lánveitingar fara fram á traust
viðskiptasamband milli bankans og lántakanda. Í flestum tilfellum gerir bankinn þær
kröfur að lánið innihaldi ákveðið veð til að minnka áhættu sína á lánveitingunni. Bankar
og sparisjóðir hafa fjármagnað fyrirtæki að langmestu leyti undanfarna áratugi.
Fjármálamarkaðurinn er og verður áfram lítill sem gerir það að verkum að erfitt verður
fyrir íslenska banka að ná sömu stærðarhagkvæmni og erlendir bankar. Á árunum 19982008, fyrir fjármálakrísuna, voru bankarnir fyrirferðamiklir og náðu að skuldsetja sig það
mikið að ekki var við ráðið. Núna hafa aðstæður breyst og dregið hefur verið úr áhættu í
bankastarfsemi. Regluverkið er þannig uppbyggt að það dregur úr hvata til áhættusækni
og strangara eftirlit er með starfseminni (Lárus L. Blöndal o.fl., 2018). Til að skoða þróun
útlána betur má sjá á mynd 2 að það er töluverður raunvöxtur útlána undanfarin ár.
Myndin sýnir kröftugan vöxt á árunum 2016 til 2018 þegar hagvöxtur landsins var yfir 6%
(Seðlabanki Íslands, 2019).

17

Vöxtur í %

Raunvöxtur útlána
þriggja stærstu bankanna

6
5
4
3
2
1
0
2015

2016

2017

2018

2019

Mynd 2. Raunvöxtur útlána (Seðlabanki Íslands, 2019).

Eins og mynd 2 sýnir hægist verulega á útlánavexti bankanna og er skýringin að mestu
leyti vegna falls flugfélagsins WOW air (Seðlabanki Íslands, 2019). Á árunum 2018 til 2019
var Arion Banki að hefja þá stefnu að minnka efnahagsreikning sinn og hafði bankinn
dregið meira úr útlánum sínum en hinir viðskiptabankarnir (Benedikt Gíslason, 2019).

4.2 Regluverk og skattaumhverfi banka á Íslandi
Þó svo að allir bankar fylgi ákveðnum stöðlum út frá regluverki Basel nefndarinnar eru
þeir ekki allir eins. Efnahagskerfi eru byggð upp á mismunandi hátt og oftar en ekki eru
auknar reglur í hverju ríki fyrir sig. Eins og kom fram í kafla 3.2 setur Alþjóðlegi
greiðslubankinn í Basel ákveðna staðla í bankakerfinu. Staðlarnir hafa spilað stórt hlutverk
á heimsvísu og mikil áhersla er lögð á fjármálastöðugleika. Þessar reglur gilda í öllum
helstu viðskiptalöndum heims, þar á meðal á Íslandi.
Fjármálaeftirlitið sinnir því mikilvæga hlutverki að fylgjast með fjármálakerfinu á
Íslandi með það markmið að halda því stöðugu og skilvirku. Starfsemi eftirlitsskyldra
stofnana verða að fylgja settum lögum um heilbrigða viðskiptahætti (Fjármálamarkaður,
2020).
Eftir fjármálakreppuna árið 2008 þurftu ríki að leggja bönkum til mikið fjármagn til að
styðja þá í gegnum þetta tímabil. Á Íslandi og víðar var gripið til þess ráðs að skattleggja
sérstaklega fjármálafyrirtæki til að innheimta hluta af þessum stuðningi. Þetta eru
sértækir skattar og flestir tímabundnir. Sérstakur bankaskattur tók gildi árið 2010 og náðu
þessi lög yfir öll fjármálafyrirtæki sem hafa starfsleyfi sem lánafyrirtæki, sparisjóður eða
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viðskiptabanki. Í raun ná þessi lög til allra stofnana sem taka við innlánum.
Fjármagnskostnaður þessara stofnana er 0,376% hærri en annarra aðila þar sem hann
leggst á allar skuldir stofnananna. Þess má þó geta að vegna Covid-19 hefur þetta breyst
(Yngvi Örn Kristinsson, 2017). Vaxtastig á skuldabréfum bankanna hérlendis hafa verið
um 1-1,8% þegar um verðtryggingu er að ræða og 2,5-3,2% á óverðtryggðum
skuldabréfum (Keldan, 2020). Skatturinn er því verulega hár í hlutfalli við vaxtakostnað
miðað við önnur Evrópulönd en í nokkrum tilfellum er skatturinn allt að tíu sinnum hærri.
Á Íslandi var þessi skattur einungis settur á tímabundið og mun standa til að lækka hann
í nokkrum þrepum á komandi árum. Það er ekki einungis bankaskattur sem er lagður á
fjármálafyrirtæki

heldur

einnig

fjársýsluskattur

sem

hefur

áhrif

á

viðskiptabankastarfsemina. Sá skattur er 5,5% og leggst á öll laun og þóknanir fyrir störf
sem eru skattskyld samkvæmt lögum um tekjuskatt. Einnig er sérstakur fjársýsluskattur
lagður á fjármálafyrirtæki. Sá skattur er 6% sem bætist ofan á almennt gjaldhlutfall
tekjuskatts sem nemur 20% ef tekjuskattstofninn er meiri en 1 ma.kr. Það eru þó ekki
einungis skattar á fjármálafyrirtækin sem hafa mikil áhrif á starfsemi þeirra heldur einnig
töluverðar hækkanir á eiginfjárkröfum viðskiptabanka sem lagðar voru á eftir
fjármálakreppuna 2008 og hafa gert þeim erfitt fyrir rekstrarlega (Yngvi Örn Kristinsson,
2017).
Í Stöðugleikaskýrslu frá Seðlabanka Íslands er fjallað nánar um eiginfjárhlutföll þriggja
stærstu viðskiptabankanna hér á landi frá 2009 til 2019. Eins og sjá má á mynd 3 tók við
töluverð hækkun eiginfjárhlutfalls bankanna en hún er að mestu leyti afleiðing
fjármálakreppunnar og á að stuðla að stöðugra efnahagskerfi. Þessi hækkun leiðir til
minni skuldsetningar sem leiðir til lægri arðsemi eiginfjár. Miðað við kröfur
Fjármálaeftirlitsins um eiginfjárhlutföll bankanna eru hlutföllin 2-3% hærri en lög gera
ráð fyrir (Seðlabanki Íslands, 2019).
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Mynd 3. Eiginfjárhlutföll (Seðlabanki Íslands, 2019).

Strangara regluverk á starfsemi banka hér á landi hefur aukið þátttöku fyrirtækja í
markaðsfjármögnun s.b.r. mynd 1. Sú fjármálaþjónusta þarf ekki að uppfylla sömu
skilyrði og er ekki undir jafn miklu eftirliti og viðskiptabankarnir (Yngvi Örn Kristinsson,
2017).

4.3 Markaðsfjármögnun á Íslandi
Fjármögnun fyrirtækja á Íslandi undanfarin ár hefur farið í gegnum bankakerfið að miklu
leyti. Vægi markaðsfjármögnunar hefur þó aukist verulega á undanförnum árum. Við
stofnun Íbúðalánasjóðs árið 1999 jókst verulega vægi markaðsfjármögnunar vegna
útgáfu sjóðsins á skuldabréfum. Á sama tíma tók hlutabréfamarkaður við sér og virkni
hans tók miklum breytingum. Á árunum fyrir hrun var mikil aukning á útgáfum íslenskra
fyrirtækja á skuldabréfum og fjöldi skráðra fyrirtækja í kauphöll jókst verulega. Í
bankahruninu árið 2008 fór markaðurinn mjög illa og hefur tekið langan tíma að byggja
upp traust á honum á nýjan leik. Margir verðbréfasjóðir fóru illa og fjárfestar sóttu í öryggi
sem fólst í kaupum á ríkisskuldabréfum og gáfu þeir sjóðir mjög góða ávöxtun í mörg ár
eftir hrun. Gjaldeyrishöftin sem komu í kjölfarið á bankakrísunni höfðu þau áhrif að
fjárfestar á Íslandi gátu bara fjárfest innanlands. Vegna þessara aðgerða varð aðgengi að
markaðsfjármögnun takmörkuð tímabundið. Á árunum eftir hrun voru bankar að mestu
fjármagnaðir með óbundnum innlánum en stór hluti þeirra var háður gjaldeyrishöftunum
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og mátti ekki taka það fjármagn úr kerfinu. Það hefur verið verkefni stjórnenda
fjármálafyrirtækja og opinberra aðila að endurvekja traust almennings á bönkum og
fjármálakerfinu í heild sinni (Ásgeir Jónsson, 2016). Hlutabréfamarkaðurinn á Íslandi var
lengi að taka við sér eftir hrun. Fyrsta skráningin í Kauphöll í kjölfar hrunsins var árið 2011
þegar Hagar voru skráðir. Frá þeim tíma hefur félögum í kauphöll fjölgað með skráningu
fyrirtækja eins og t.d. TM, VÍS, Sjóvá, Reginn, Reitir, Eik og Arion Banki (Keldan, 2020).
Hlutabréfamarkaður á Íslandi hefur átt undir högg að sækja síðustu 3 ár og hefur
hluthöfum fækkað verulega og voru þeir í árslok 2019 um 17.500 í skráðum
félögum. Fækkun hluthafa er dæmi um minni skilvirkni á hlutabréfamarkaði og er það
áhyggjuefni hve þátttaka almennings er lítil. Hluti af skýringu er vantraust á
verðbréfamörkuðum eftir fjármálakrísuna. Mikilvægt er að snúa þessu við og auka áhuga
innlendra og erlendra aðila á kauphöll (Ásgeir Jónsson, 2016).
Það má segja að stóru viðskiptabankarnir hafi verið fyrstir að sækja sér fé á markað
eftir hrun með útgáfu á sértryggðum skuldabréfum. Mynd 4 sýnir þróun
markaðsfjármögnunar bankanna frá árinu 2011 til 2016 (Seðlabanki Íslands, 2016).
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Mynd 4. Útgáfa innlendra verðbréfa eftir upphaflegum eftirstöðvatíma (Seðlabanki Íslands, 2016).

Árið 2018 fór fyrirtækið Hagar í útgáfu veðtryggðra skuldabréfa (Jón Þór Sigurvinsson,
2019), en þar á undan voru skráðu fasteignafélögin öll búinn að vera fyrirferðamikil í
útgáfum á markaði (Ásgeir Jónsson, 2016). Á mynd 5 má sjá hvernig útgáfan var á árinu
2019 og hvernig árið 2020 fór af stað (Stefnir, 2020).
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Mynd 5. Fyrirtækjaútgáfur 2019 og 2020 (Stefnir, 2020).

Í viðtali við Jón Þór Sigurvinsson, forstöðumann fyrirtækjaráðgjafar Artica Finance,
heldur hann því fram að aukning verði á skuldabréfaútgáfum bæði óskráðra og skráðra
fyrirtækja í kjölfar Haga. Það er þó líklegt að Covid-19 hægi eitthvað á þessu ferli meðan
óvissan er mikil í efnahagslífinu (Jón Þór Sigurvinsson, 2019).

22

5

Umræða og áhrif Covid-19 á fjármögnun fyrirtækja á Íslandi

Heimsfaraldurinn Covid-19 hefur farið sem eldur í sinu um alla heimsbyggðina og hafa
ríkisstjórnir

og

seðlabankar

víðs

vegar

um

heiminn

brugðist

við

miklum

efnahagssamdrætti með aðgerðum. Ríkisstjórn Íslands byrjaði á því að koma með tillögu
að breytingu á lögum sem fjalla um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki. Lögin,
nr.131/2019, segja til um að bankaskattur verði lækkaður í þrepum úr 0,376% árið 2021
í 0,145% árið 2024. Nýja tillagan gerir ráð fyrir að þrepalækkuninni verði flýtt til ársins
2021 og verði þá gjaldhlutfallið fært niður í 0,145% (Viðspyrna fyrir Ísland –
efnahagsaðgerðir stjórnvalda vegna COVID-19, 2020).
Þann 11. mars lækkaði Seðlabanki Íslands stýrivexti sína um 0,5% auk þess að lækka
meðaltalsbindiskyldu innlánsstofnana úr 1% niður í 0%. Með þeirri lækkun er
Seðlabankinn

að

reyna

að

losa

um

lausafjárstöðu

bankanna

(Yfirlýsing

peningastefnunefndar 11. mars 2020, 2020).
Viku seinna eða þann 18. mars lækkaði Seðlabankinn aftur stýrivextina um 0,5% og
ákvað Fjármálastöðugleikanefndin að aflétta 2% kröfu á fjármálafyrirtæki um
sveiflujöfnunarauka (e. countercyclical capital buffer, CCyB). Sveiflujöfnunarauki er ein
tegund eiginfjárauka sem ætlaður er til að mæta sveiflutengdri kerfisáhættu. Með því að
lækka sveiflujöfnunaraukann í 0% fá bankarnir svigrúm til að vinna úr auknu útlánatapi og
draga úr neikvæðum áhrifum á miðlun lánsfjármagns. Í svona miklum samdrætti er
augljóst að framboð lánveitinga dregst saman og samdráttur í fjárfestingum á sér stað.
Með því að draga úr sveiflujöfnunaraukanum er Seðlabankinn að reyna milda áhrif
efnahagssamdráttsins og stuðla að nægu lánsfjárframboði. Þessi aðgerð á að auka
svigrúm til nýrra útlána samkvæmt yfirlýsingu Fjármálastöðugleikanefndar (Yfirlýsingar
peningastefnunefndar og fjármálastöðugleikanefndar, 2020).
Aðgerðir stjórnvalda hafa þau áhrif að skattar á fjármálastofnanir lækka töluvert
hraðar en gert var ráð fyrir. Á mynd 6 má sjá prósentulækkun skatta og álögur á kerfislega
mikilvæga banka bæði fyrir og eftir lækkun (Stefán Broddi Guðjónsson, 2019)
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Sérstakir skattar og álögur
á kerfislega mikilvæga banka

Mynd 6. Sérstakir skattar og álögur á kerfislega mikilvæga banka (Stefán Broddi Guðjónsson, 2019).

Ásamt meðtöldum breytingum hér að ofan hefur ríkið komið ýmsum öðrum aðgerðum
í forgang til að styðja við fyrirtæki í landinu í formi styrkja, ríkisábyrgða og frestun
opinberra gjalda. Það er ljóst að greiðslugeta margra innlendra fyrirtækja mun skerðast
verulega og þá sérstaklega þeirra sem eru tengd ferðaþjónustu. Mikil óvissa ríkir í
efnahagskerfinu og á það eftir að koma betur ljós hvernig stóru fyrirtækin munu standa
af sér þessa erfiðu tíma. Meðan þessi óvissa ríkir má gera ráð fyrir að bankar fari mjög
varlega

í

útlánum

sínum

(Yfirlýsingar

peningastefnunefndar

og

fjármálastöðugleikanefndar, 2020).
Allar þessar aðgerðir sem hér hafa verið nefndar ýta undir aukið vægi
bankafjármögnunar. Til að útskýra þetta betur má skoða mynd 1 aftur, hún sýnir að vægi
bankafjármögnunar eykst þegar létt er á kröfum og regluverki fjármálafyrirtækja. Þegar
óvissan er svona mikil í efnahagslífinu spila bankarnir stórt hlutverk til að koma hjólum
atvinnulífsins af stað því fjárfestar draga sig til hlé. Aðgerðir stjórnvalda og seðlabanka eru
til þess fallnar að milda efnahagshöggið. Fjármálakerfið er gjörbreytt frá árunum fyrir
hrun þar sem það nú er hóflega skuldsett þökk sé virku eftirliti.
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Niðurstöður

Bankafjármögnun og markaðsfjármögnun eru ólíkar leiðir til fjármögnunar fyrirtækja.
Markaðshlutdeild þeirra er ólík eftir heimsálfum og löndum og þróun þeirra hefur mótast
mjög af ástandinu í samfélaginu á hverjum stað, bæði kreppum og uppsveiflum. Oft nýta
fyrirtæki sér báðar leiðir við fjármögnun.
Svarið við rannsóknarspurningunni, hver er munurinn á bankafjármögnun og
markaðsfjármögnun fyrirtækja, er að munurinn felst annars vegar í að í bankafjármögnun
lána bankar til fyrirtækja út á efnahagsreikning sinn. Í markaðsfjármögnun hins vegar
lánar fjármagnseigandi lánþega með beinum hætti. Skilyrðin fyrir fjármögnuninni eða
lánveitingunni eru mismunandi eftir því hvaða leið er farin, til dæmis með tilliti til mats á
áhættu, upplýsingagjafar lántakanda og eftirliti með endurgreiðslugetu. Með því að nota
báðar leiðirnar er hægt að takmarka áhættu í fjármálakerfum og auka samkeppni á
fjármálamarkaði.
Önnur rannsóknarspurning fól í sér að gera samanburð á fjármögnun fyrirtækja í
Evrópu og Ameríku. Það er greinilegt að vægi bankafjármögnunar í Evrópu er mun meira
en í Bandaríkjunum. Ástæðuna fyrir miklu vægi markaðsfjármögnunar í Bandaríkjunum
má að mestu leyti rekja til laga sem sett eru í kjölfar Kreppunnar miklu árið 1933 þar sem
viðskiptabankar voru aðskildir frá fjárfestingarbönkum. Þó lögin eigi ekki lengur við þá
virðist fjármálamarkaðurinn í Bandaríkjunum vera mun skilvirkari en í flestum löndum
Evrópu. Það eru einna helst nýmarkaðsríki og fámennar þjóðir sem eru með hátt hlutfall
bankafjármögnunar. Fjármálakerfin í Evrópu byggðust upp með bankafjármögnun sem
virðist ætla halda sínum sessi þrátt fyrir tilkomu annarra fjármögnunarleiða.
Niðurstaða um stöðu Íslands með tilliti til fjármögnunarleiða og áhrifa Covid-19
faraldursins á fjármögnun er eftirfarandi. Fjármálakerfið á Íslandi hefur lítið vægi í
alþjóðlegu samhengi og hlutfall bankafjármögnunar í fjármögnun fyrirtækja er tiltölulega
hátt. Það má þó segja að með hertara regluverki og háum sköttum á viðskiptabanka eftir
fjármálakreppuna árið 2008 hafi verið ýtt undir aukningu beinnar fjármálalegrar
milligöngu. Í kjölfar Coivd-19 faraldursins hefur ríkistjórnin flýtt lækkun bankaskatts og
eiginfjárkröfur hafa einnig verið lækkaðar. Þrátt fyrir þessar aðgerðir er ástandið í
efnahagskerfinu enn í mikilli óvissu. Hins vegar gætu þessar aðgerðir leitt til fækkunar á
öðrum fyrirtækjaskuldabréfaútboðum tímabundið þar sem bankarnir eru með töluvert
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aukið rými til nýrra útlána. Lífeyrissjóðirnir eru langstærstu fjárfestar landsins og eru
víðast hvar mjög stórir eigendur í skráðum verðbréfum og það er ekki síst þeirra vegna að
þátttakendum á markaði til lengri tíma þarf að fjölga. Það þurfa að vera til mótaðilar á
markaði ef þeir eru nettó seljendur. Nú þegar stýrivextir eru í sögulegu lágmarki á Íslandi
þá er enn meiri þörf á skilvirkari mörkuðum svo samkeppni í vaxtakjörum sé fyrirtækjum
og neytendum til góðs.
Það má velta því fyrir sér hvaða aðgerðir stjórnvalda væru til þess fallnar að auka
virkni fjármálamarkaða á Íslandi. Eins og staðan er í dag virðist erlend fjárfesting á Íslandi
vera frekar að minnka en hitt en nauðsynlegt er að skapa það umhverfi að erlendir
fjárfestar vilji koma hingað og taka þátt í langtímafjármögnun á ýmsum sviðum. Það þarf
einnig að fjölga fjárfestingasjóðum sem tryggja fyrirtækjum á öllum vaxtarskeiðum
aðgang að fjármagni. Það er ekki síður mikilvægt að nýsköpunarfyrirtæki hafi aðgang til
jafns við gömul rótgróin fyrirtæki. Þátttaka almennings á verðbréfamarkaði hefur
minnkað síðustu ár og hefur fjöldi hluthafa á hlutabréfamarkaði fækkað verulega.
Mikilvægt er að stjórnvöld reyni að auka áhuga almennings á fjárfestingum á nýjan leik
til dæmis með skattalegum hvötum.
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Lokaorð

Fjármögnun fyrirtækja er einn af lykilþáttum í hagkerfum þjóða og þar eru helstu
leiðirnar bankafjármögnun og markaðsfjármögnun. Það er athyglisvert að skoða þróun
þessara leiða og sjá hvernig samfélagleg áföll hafa mótað regluverk tengd fjármögnun.
Það er mikilvægt að þekkja þessa sögu og draga af henni lærdóm. Þróun fjármögnunar í
Bandaríkjunum er ólík því sem gerðist í flestum löndum Evrópu og óvíst hvort að
markaðsfjármögnun mun nokkru sinni ná sama hlutfalli og er í Bandaríkjunum. Sá
lærdómur sem dreginn var af fjármálakrísunni hér á landi árið 2008 var að það þarf að
stýra vexti bankakerfisins til þess að minnka áföll þegar þau koma. Eins og við sjáum
greinilega í dag þá þurfa stjórnvöld og Seðlabankinn að létta á regluverki vegna Covid-19
faraldursins til að bankarnir geti aukið lánveitingar sínar og stutt þannig við
efnahagslífið. Þegar efnahagslífið hefur náð vopnum sýnum á ný þarf aftur að draga úr
áhættu í bankakerfinu og þá skiptir miklu máli að fjármálamarkaðurinn sé skilvirkur. Það
er hagsmunamál fyrir allt samfélagið að auka virkni markaðsfjármögnunar og til þess að
það verði þarf að auka erlenda fjárfestingu, auka áhuga almennings á hlutabréfa
markaði og fjölga þarf sjóðum fyrir fagfjárfesta hjá rekstrarfélögum.
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