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Útdráttur 

Markmið þessa verkefnis var að varpa ljósi á afkomu stóru bankanna þriggja á Íslandi, 

Landsbanka, Íslandsbanka og Arion banka, á árunum 2014-2020. Til þessa voru viðeigandi 

gögn skoðuð og fundnar tölur um arðsemi eigin fjár og kostnaðarhlutfall fyrir alla 

bankana. Hver og einn banki var skoðaður fyrir sig, ásamt því að árangur þeirra var borin 

saman. Árið 2020 var skoðað sérstaklega með það fyrir augum að grennslast fyrir um 

hvort heimsfaraldurinn Covid-19 sem þá reið yfir, hefði haft sjáanleg áhrif á afkomu 

bankanna. Niðurstöður verkefnis bentu til þess að afkoma bankanna þriggja væri að 

mörgu leyti sambærileg þrátt fyrir að meiri sveiflur sæjust hjá Arion banka, eina 

bankanum í einkaeign. Árið 2020 byrjaði illa hjá öllum bönkunum en eftir því sem leið á 

árið batnaði hagur þeirra.  

  



 

6 

Efnisyfirlit 

 

Formáli ............................................................................................................................ 4 

Útdráttur ......................................................................................................................... 5 

Efnisyfirlit ........................................................................................................................ 6 

Myndaskrá ...................................................................................................................... 8 

1 Inngangur ............................................................................................................... 10 

2 Fræðileg umfjöllun ................................................................................................. 12 

2.1 Arðsemi eigin fjár ........................................................................................... 12 

2.2 Kostnaðarhlutfall ............................................................................................ 13 

2.3 Aðgerðir ríkisins og bankanna í skugga heimsfaraldurs .............................. 14 

3 Umfjöllun um bankana .......................................................................................... 16 

3.1 Almennt um starfsemi bankanna þriggja ..................................................... 16 

3.2 Landsbankinn.................................................................................................. 16 

3.2.1 Afkoma Landbankans frá 2014-2020,  arðsemi eigin fjár og 

kostnaðarhlutfall........................................................................................................ 17 

3.2.1.1 Arðsemi ............................................................................................... 17 

3.2.1.2 Kostnaðarhlutfall ................................................................................ 18 

3.2.1.3 Árið 2020 hjá Landsbankanum .......................................................... 19 

3.3 Íslandsbanki .................................................................................................... 20 

3.3.1 Afkoma Íslandsbanka frá 2014-2020, arðsemi eigin fjár og 

kostnaðarhlutfall........................................................................................................ 21 

3.3.1.1 Arðsemi eigin fjár................................................................................ 21 

3.3.1.2 Kostnaðarhlutfall ................................................................................ 21 

3.3.1.3 Árið 2020 ............................................................................................. 22 

3.4 Arion banki...................................................................................................... 24 



 

7 

3.4.1 Afkoma Arion banka frá 2014-2020,  arðsemi eigin fjár og 

kostnaðarhlutfall........................................................................................................ 24 

3.4.1.1 Arðsemi eigin fjár................................................................................ 24 

3.4.1.2 Kostnaðarhlutfall ................................................................................ 25 

3.4.1.3 Árið 2020 ............................................................................................. 26 

4 Samanburður á afkomu bankanna ....................................................................... 29 

4.1 Arðsemi eigin fjár ........................................................................................... 29 

4.2 Kostnaðarhlutfall ............................................................................................ 30 

4.2.1.1 Samanburður á afkomu bankanna árið 2020 ................................... 32 

5 Umræður ................................................................................................................ 35 

Heimildir ........................................................................................................................ 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

Myndaskrá 

Mynd 1. Formúla fyrir arðsemi eigin fjár ............................................................................. 12 

Mynd 2. Formúla kostnaðarhlutfalls .................................................................................... 13 

Mynd 3. Arðsemi eigin fjár Landbankans á tímabilinu 2014-2020. ................................... 17 

Mynd 4. Kostnaðarhlutfall Landbankans á tímabilinu 2014-2020 ..................................... 18 

Mynd 5. Arðsemi eigin fjár Landsbankans fyrir hvern ársfjórðung 2020 og árið í 

heild. .......................................................................................................................... 19 

Mynd 6. Kostnaðarhlutfall Landsbankans fyrir hvern ársfjórðung 2020 og árið í 

heild. .......................................................................................................................... 20 

Mynd 7. Arðsemi eigin fjár Íslandsbanka á tímabilinu 2014-2020. ................................... 21 

Mynd 8. Kostnaðarhlutfall Íslandsbanka á tímabilinu frá 2014-2020 ............................... 22 

Mynd 9. Arðsemi eigin fjár Íslandsbanka fyrir hvern ársfjórðung 2020 og árið í 

heild. .......................................................................................................................... 23 

Mynd 10. Kostnaðarhlutfall Íslandsbanka fyrir hvern ársfjórðung 2020 og árið í 

heild. .......................................................................................................................... 23 

Mynd 11. Arðsemi eigin fjár Arion banka á tímabilinu frá 2014-2020. ............................. 25 

Mynd 12. Kostnaðarhlutfall Arion banka á tímabilinu frá 2014-2020 ............................... 26 

Mynd 13. Arðsemi Arion banka fyrir hvern ársfjórðung ario og árið í heild ..................... 27 

Mynd 14. Kostnaðarhlutfall Arion banka fyrir hvern ársfjórðung 2020 og árið í 

heild ........................................................................................................................... 27 

Mynd 15. Samanburður á arðsemi eigin fjár bankanna á tímabilinu 2014-2020 ............. 29 

Mynd 16. Meðal arðsemi eigin fjár bankanna á tímabilinu 2014-2020 ............................ 30 

Mynd 17. Samanburður á kostnaðarhlutfalli bankanna á tímabilinu 2014-2020............. 31 

Mynd 18. Meðal kostnaðarhlutfall bankanna á tímabilinu 2014-2020. ............................ 32 

Mynd 19. Samanburður á arðsemi eigin fjár bankanna fyrir hvern ársfjórðung 

2020 og árið í heild. .................................................................................................. 33 



 

9 

Mynd 20. Samanburður á kostnaðarhlutfalli bankanna fyrir hvern ársfjórðung 

2020 og árið í heild. .................................................................................................. 34 



 

10 

1 Inngangur 

Í lokaverkefni þessu verður leitast við að varpa ljósi á afkomu stóru bankanna þriggja 

á Íslandi, það er Landsbanka, Íslandsbanka og Arion banka, á tímabilinu frá 2014 til 2020. 

Að kalla þessi fjármálafyrirtæki „stóru bankana þrjá“ er ekki úr lausu lofti gripið enda er 

samanlögð markaðshlutdeild þeirra 98% um þessar mundir (Finnur Sveinbjörnsson, Elmar 

Ábjörnsson og Skúli Magnússon, 2019). Saga þeirra er nátengd fjárhagslegri sögu 

lýðveldisins og afkoma þeirra hefur bein áhrif á efnahagslega afkomu þjóðfélagsins eins 

og sást svo vel á hrunárunum. Það er því mikilvægt að fylgjast náið með afkomu þeirra og 

í þessu verkefni verður arðsemi eigin fjár og kostnaðarhlutfall hvers banka skoðað og nýtt 

til að meta afkomu bankanna.  

Sagan segir okkur að með nokkuð reglulegu millibili gerist eitthvað sem getur haft 

verulega neikvæð áhrif á efnahagskerfið. Fjármálahrunið er okkur enn í fersku minni og 

því ekkert undarlegt að óvissa og ótti hafi skapast vegna Covid-19 sem reið yfir af fullum 

þunga í byrjun árs 2020. Verkefni þetta er einmitt ritað í miðjum heimsfaraldi og hafði 

það áhrif á efnistök og var sérstök áhersla lögð á að athuga hvort og þá hvernig Covid-19 

hefði haft áhrif á afkomu bankanna 2020. 

Í ritgerðinni mun höfundur fyrst fjalla um þau hugtök sem tengjast efni ritgerðarinnar, 

það er arðsemi eigin fjár og kostnaðarhlutfall. Þá tekur við umfjöllun um hvern banka fyrir 

sig, fyrst Landsbankann, þá Íslandsbanka og að lokum Arion banka. Sérstaklega verður 

hugað að afkomu bankanna á tímum Covid-19. Að síðustu verður afkoma bankanna 

þriggja borin saman yfir tímabilið sem var skoðað.  

Eignarhald bankanna er ólíkt þar sem ríkið varð eigandi af Landsbanka og Íslandsbanka 

kjölfar fjármálahrunsins 2008. Árið 2009 lagði ríkið Landsbankanum til eigið fé og 

eignaðist hann í kjölfarið. Seinna varð ríkið eigandi af Íslandsbanka með 

stöðugleikaframlagi frá þrotabúi Glitnis en Arion banki var áfram í einkaeign. Í þessu 

verkefni verður meðal annars skoðað hvort munur sé á afkomu ríkisbankanna tveggja og 

Arion banka.  

Við vinnslu þessa verkefnis var stuðst við ýmis opinber gagnasöfn, svo sem ársreikninga 

bankanna, skýrslur gefnar út af Bankasýslu ríkisins og aðrar viðeigandi heimildir. Gögnin 
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voru sótt jafnt og þétt yfir vorönn 2021. Upp komu örlitlir hnökrar þegar kostnaðarhlutfall 

bankanna var skoðað, þar sem ekki var samræmi í þeim tölum sem komu fram varðandi 

kostnaðarhlutfall Íslandsbanka í ársskýrslu bankans fyrir árið 2019. Í ársskýrslu bankans 

2020 var gefin upp önnur tala fyrir árið 2019 en kom fram í árskýrslu fyrir árið á undan.  

Tekin var ákvörðun um að sú tala sem var gefin upp í ársskýrslu fyrir árið 2019 yrði notuð 

í þessu verkefni.  
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2 Fræðileg umfjöllun  

Ýmsar leiðir hafa verið farnar til að mæla árangur og velgengni fjármálastofnana. Oft 

er litið til kostnaðarhlutfalls (Cost to income ratio, CIR) þegar skilvirkni og framleiðni banka 

er metin. Einnig er algengt að skoða arðsemi eigin fjár (Return on equity,  ROE) sem hluta 

af mati á afkomu fjármálafyrirtækja. Báðir þessir þættir voru skoðaðir hér enda hefur 

verið bent á að við mat á afkomu fjármálafyrirtækja sé mikilvægt að líta til fleiri þátta og 

skoða þá  í samhengi (Mathuva, 2009). 

2.1 Arðsemi eigin fjár 

Arðsemi eigin fjár er hagnaður bankans eftir skatta sem hlutfall af meðalstöðu eigin 

fjár og gefur til kynna árangur fjármálstofnunar á ákveðnu tímabili (Fernando, 2021). 

Arðsemi eigin fjár segir þá til um hversu miklum hagnaði bankinn skilar hluthöfum þess 

(Jakob Hansen og Friðrik Eysteinsson, 2012). Hluthafar geta þá litið til arðseminnar til að 

meta hversu áhugaverður ákveðin fjárfestingakostur er miðað við aðra 

fjárfestingarmöguleika á markaðnum (Mathuva, 2009). 

Fleiri en ein leið er til þess að meta arðsemi en í þessu verkefni er litið til arðsemi eigin 

fjár eftir skatta og má sjá formúluna sem liggur til grundvallar á mynd 1.  

Mynd 1. Formúla fyrir arðsemi eigin fjár  

𝐴𝑟ð𝑠𝑒𝑚𝑖 𝑒𝑖𝑔𝑖𝑛 𝑓𝑗á𝑟 =
𝐻𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟

𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑠𝑡𝑎ð𝑎 𝑒𝑖𝑔𝑖𝑛 𝑓𝑗á𝑟
 

Hafa ber í huga að há arðsemi eigin fjár segir ekki alla söguna og er ekki alltaf merki um 

jákvæðan árangur. Hátt hlutfall arðsemi eigin fjár getur meðal annars verið tilkomið vegna 

mikilla skulda eða vegna þess að eigið fé sé lítið miðað við hagnað bankans sem gefur til 

kynna óstöðuleika (Fernando, 2021). Stærð bankans skiptir einnig máli og hefur verið sýnt 

fram á jákvætt samband milli arðsemi og stærð banka (Mathuva, 2009). Eins þá gefur lágt 

hlutfall arðsemi eigin fjár ekki endilega til kynna lakan árangur bankans (Fernando, 2021).  

Einnig er gott að hafa í huga að arðsemi eigin fjár getur verið mismunandi á milli 

fyrirtækja sem starfa á ólíkum vettvangi (Fernando, 2021). Þá verður arðsemin fyrir 

áhrifum af þjóðhagslegum breytum (Macroeconomic variables), svo sem verðbólgu 

(Mathuva, 2009). Það er því ekki ráðlegt að meta árangur fyrirtækja á mismunandi sviðum 

með því að bera saman arðsemi eigin fjár. En þegar verið er að meta árangur fyrirtækja á 
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sama markaði og/eða sama sviði eins og hér er gert, er það talin heppileg mælieining ef 

gallar mælieiningar eru hafðir í huga (Fernando, 2021). Því ætti að skoða arðsemi eigin 

fjár í samhengi við aðra þætti sem gefa til kynna fjárhagslega afkomu fyrirtækis og ef bera 

á saman fjármálfyrirtæki, gæta þess að þau starfi á hliðstæðum markaði og stærð þeirra 

sé sambærileg. 

Arðsemi getur þá gefið til kynna fjárhagslegt heilbrigði bankans og eins og kemur fram 

hér að ofan hefur hún áhrif á arðgreiðslur til hluthafa. Einnig er frammistaða stjórnenda 

gjarnan metin í samhengi við getu þeirra til að hámarka arðsemi og þar með hærri 

arðgreiðslna til hluthafa. Það hefur verið bent á að til að hámarka arðsemi eigin fjár þurfi 

að huga af hagkvæmri fjármagnsskipan (Benedikt Gíslason, 2019).  

Arðsemi eigin fjár segir ekki alla söguna og þarf einnig að líta til kostnaðarhlutfalls sem 

gefur upplýsingar um skilvirkni og framleiðni fjármálastofnanna.  

2.2 Kostnaðarhlutfall 

Kostnaðarhlutfall segir til um hversu mikið fjármagn hefur þurft til að skapa ákveðin 

hagnað. Eins og sést á mynd 2., er kostnaðarhlutfall skilgreint sem rekstrargjöld sem 

hlutfall af nettótekjum (Burger og Moormann, 2009). Rekstrargjöldin fela í sér allan þann 

kostnað sem felst í því að reka bankann, svo sem launakostnað, efniskostnað og 

húsnæðiskostnað. Tekjur fela þá í sér liði eins og vaxtatekjur, þjónustugjöld og 

einskiptatekjur eins og sala á félögum og öðrum eignum.  

Mynd 2. Formúla kostnaðarhlutfalls 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑎𝑟ℎ𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 =
𝑅𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑟𝑔𝑗ö𝑙𝑑

𝑅𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑟𝑡𝑒𝑘𝑗𝑢𝑟
 

Samkvæmt Burger og Moormann (2009), þá bendir hátt kostnaðarhlutfall til lítillar 

framleiðni og skilvirkni, en lágt kostnaðarhlutfall bendir þá til hærri framleiðni og 

skilvirkni. Það er því eftirsóknarvert fyrir fjármálastofnanir að sýna fram á lágt 

kostnaðarhlutfall sem gæti bent til hagkvæms og heilbrigðs reksturs viðkomandi 

fyrirtækis. Í þessu sambandi má benda á að sýnt hefur verið fram á neikvætt samband á 

milli kostnaðarhlutfalls og arðsemi, það er eftir því sem kostnaðarhlutfall er hærra, því 

minni er arðsemin (Muthav, 2009).  
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Það eru ákveðnir gallar við að nota kostnaðarhlutfall til að mæla ofangreinda þætti, 

það er framleiðni og skilvirkni. Þegar litið er til nettótekna þá ákvarðast þær meðal annars 

af verðlagningu þeirra þátta sem liggja til grundvallar útreikninga, til dæmis ýmis gjöld 

fyrir þjónustu og vaxtarstig. Eins og áður sagði þá er kostnaðarhlutfall meðal annars notað 

til þess að mæla framleiðni en þar sem þessar tölur eru ekki fasti geta þær gefið villandi 

mynd af því. Að hækka verð þjónustu eða vaxta og þar með auka tekjur og draga úr 

kostnaðarhlutfalli gefur þá ekki endilega til kynna að framleiðni sé meiri. Einnig ætti að 

líta til þess umhverfis sem fjármálastofnun er rekin í. Erfitt er að bera saman framleiðni 

banka á alþjóðlegum vettvangi meðal annars vegna mismunandi vaxtarumhverfis. Bankar 

í háu vaxtarumhverfi munu gefa til kynna hærri framleiðni en bankar í lágvaxta umhverfi  

(Burger og Moormann (2009). Bankarnir þrír sem eru skoðaðir hér eru í sama 

vaxtarumhverfi svo samanburður á kostnaðarhlutföllum þeirra ætti að vera raunhæfur en 

engu að síður rétt að benda á galla við þessa aðferð.   

2.3 Aðgerðir ríkisins og bankanna í skugga heimsfaraldurs 

Almennt þykir óvissa á heimsvísu ekki hagstæð fyrir fjármálafyrirtæki og í upphafi 

ársins 2020 var engin leið að sjá fyrir hvernig þær sóttvarnaraðgerðir sem gripið var til 

myndu hafa áhrif á fjármálakerfið en ljóst að þau yrðu einhver. Sem dæmi má nefna 

ferðaþjónustuna sem mikið hefur verið fjárfest í hér á landi á undanförnum árum. Þessi 

geiri stóð nú frammi fyrir verulegum samdrætti og var viðbúið að bankarnir gætu orðið 

fyrir einhverjum skaða og yrðu að grípa til ráðstafana.  

Ríkisvaldið greip til ýmissa ráðstafana til að vega upp á móti óvissu vegna faraldursins. 

Áætluð lækkun skatta á fjármálafyrirtæki sem átti að gerast í þrepum fram til ársins 2023, 

var hrundið í framkvæmd í einu skrefi. Í byrjun árs var skatturinn lækkað úr 0,376% niður 

í 0,145% (Bankasýsla, 2020). 

Einnig var lagt til að bankarnir myndu ekki greiða út arð til eigenda sinna fyrir árið 2019. 

Í stað arðgreiðslna höfðu bankarnir þá tækifæri til að nýta sér óráðstafað eigið fé til þess 

að styrkja eiginfjárgrunn sinn sem hefði jákvæð áhrif á lausafjárstöðu þeirra 

(Seðlabankinn, 2020).  

Með lækkun stýrivaxta úr 2,75% niður í 0,75%, létti Seðlabanki Íslands undir með 

bönkunum og  höfðu vextir aldrei verið lægri í sögu Seðlabankans. Lækkun þessi var gerð 

til að auka eftirspurn eftir fjármagni og til að auðvelda heimilum og fyrirtækjum að borga 
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af lánum sínum. Seðlabankinn hefur einnig aðstoðað bankanna við styrkingu á 

lausafjárstöðu þeirra, meðal annars með lækkun á bindiskyldu og ákveðnar tilslakanir á 

eignfjárkröfum (Seðlabanki, 2021). 
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3 Umfjöllun um bankana 

3.1 Almennt um starfsemi bankanna þriggja 

Starfsemi viðskiptabanka felst fyrst og fremst í því að taka á móti innlánum, veita 

viðskiptavinum sínum lán og ráðgjöf. Fjárfestingabankar eru almennt lánafyrirtæki og 

taka ekki á móti innlánum. Stóru bankarnir þrír eiga það sameiginlegt að starfsemi þeirra 

er fjölþætt, hugsanlega vegna smæðar markaðsins sem býður ekki upp á mikla möguleika 

til sérhæfingar fyrir banka af þessari stærðargráðu. Þeir eru sambland af viðskipta-  og 

fjárfestingarbönkum (Samtök fjármálafyrirtækja, 2021 ) og er almennt meiri áhætta fólgin 

í slíkri starfsemi en hjá hreinum viðskiptabönkum. Bankarnir þrír eru þá að sinna alhliða 

bankastarfsemi (Universal banking) (Samtök fjármálafyrirtækja, 2021).  Það er ekki 

ólíklegt að slík starfsemi hafi þau áhrif að afkoma bankanna sveiflist meira en hefði verið 

ef þeir væru einungis viðskiptabankar, einfaldlega vegna þeirra áhættu sem fylgir 

fjárfestingum og vegna reglulegra sveiflna á fjármálamarkaðnum.  

Þegar fjallað er um sögu stóru bankanna er ekki hjá því komist að minnast á 

fjármálahrunið 2008. Þrátt fyrir að það ár sé ekki hluti af þessu verkefni þá hefur sú saga 

haft áhrif á þróun þeirra og stöðu í dag. Ýmislegt var gert til þess að bjarga bönkunum frá 

algjöru þroti, meðal annars eins og kom fram hér að ofan, með því að ríkið lagði fram eigið 

fé fyrir Landsbankann og með stöðugleika framlagi ríkisins úr þrotabúi Glitnis til 

Íslandsbanka. Höfðu þessir gjörningar áhrif á eignarhald bankanna sem með þessu 

komust báðir í eigu ríkisins. Eins er vert að minnast á að ríkið bar mikinn kostnað í 

fjármálahruninu. Sem mótvægisaðgerð var ákveðið að fjármálafyrirtæki myndu greiða 

svokallaðan bankaskatt til að mæta þessum kostnaði. Bankaskatturinn var lögfestur árið 

2010 og kom fyrst til greiðslu 2011 og hefur því haft áhrif rekstraumhverfi bankanna og 

afkomu þeirra á því tímabili sem er skoðað hér (Alþingi, 2019). 

3.2 Landsbankinn  

Sögu Landsbankans má rekja aftur til ársins 1886 (Ísafold, 1913), er bankinn hóf 

starfsemi sína í Reykjavík og er hann elsti banki Íslands. Landsbankinn hefur starfað í 

núverandi mynd síðan október 2008 þegar hann var stofnaður í kjölfar neyðarlaganna 

sem sett voru eftir hrunið eins og kemur fram hér að ofan (Bankasýsla ríkisins, 2021). 
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Samkvæmt efnahagsreikning bankans er Landsbankinn í dag stærsti banki landsins, 

með 36 útibú víðsvegar um landið. Þann 1. mars 2021 störfuðu 896 manns hjá bankanum 

(Landsbankinn, 2020a og G. Margrét Ólafsdóttir, 2021). Bankinn er í eigu ríkisins en 

Bankasýsla ríkisins fer með eignarhlut þess og er hlutur þeirra 98,2%, Landsbankinn hf. á 

svo 1,6% og aðrir hluthafar eiga 0,2% (Landsbankinn, 2021). 

3.2.1 Afkoma Landbankans frá 2014-2020,  arðsemi eigin fjár og 
kostnaðarhlutfall 

3.2.1.1 Arðsemi 

Arðsemi eigin fjár Landsbankans hefur farið lækkandi á því tímabili sem var skoðað eða 

á árunum frá 2014 til 2020 (sjá mynd 3), án þess þó að um miklar sveiflur hafi verið að 

ræða. Undantekning er nokkuð skörp lækkun á milli áranna 2015 og 2016, en þá fór 

arðsemin úr 14,8% fyrir árið 2015 niður í 6,6%  fyrir árið 2016.  

Mynd 3. Arðsemi eigin fjár Landbankans á tímabilinu 2014-2020. 

 

Þess má geta að árið 2015 sást mesta arðsemin hjá bankanum yfir allt tímabilið sem 

var skoðað. Þessa háu arðsemi má meðal annars skýra út frá mikilli hækkun á innlendum 

verðbréfamörkuðum árið 2015, hækkun fjármunatekna og vaxtatekna og árið því ekki 

dæmigert fyrir tímabilið (Bankasýsla ríkisins, 2016). 

Skarpa lækkun árið 2016 má annars vegar rekja til þess að það ár féllu dómar í 

Hæstarétti sem voru bankanum kostnaðarsamir. Bankanum var gert að greiða 13,8 

milljarða króna í tengslum við endurútreikning gengistryggðra lána og hafði þessi 
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niðurstaða neikvæð áhrif á arðsemi ársins sem lækkaði verulega. Til að setja þetta í 

samhengi má benda á að hagnaður af reglulegum rekstri bankans eftir skatta árið 2015 

var 12,3 milljarðar króna (Landsbankinn, 2017) og því um verulegar búsifjar að ræða. Hins 

vegar voru það virðisbreytingar á útlánum sem höfðu mest áhrif til lækkunar á arðsemi 

eigin fjár bankans árið 2016 (Bankasýsla, 2017). 

Frá 2016 hefur arðsemin ekki náð tveggja stafa tölu aftur og var áberandi lægst árið 

2020 eða 4,3%. Árangur bankans er því vel undir 10% lágmarks markmiði samstæðunnar 

flest árin. Sérlega lág arðsemi árið 2020 var meðal annars skýrð út frá þeirri óvissu sem 

ríkti vegna Covid-19 heimsfaraldursins.  

3.2.1.2 Kostnaðarhlutfall 

Markmið Landsbankans varðandi kostnaðarhlutfall var breytilegt á tímabilinu sem var 

skoðað, eða 50% fyrir árið 2014 en 45% árin 2017-2020. Rétt að benda á  fyrir árin 2015 

og 2016 komu markmið bankans ekki fram í ársskýrslum.  

Ef litið er á mynd 4, má sjá að kostnaðarhlutfall bankans hefur verið nokkuð stöðugt á 

tímabilinu og í samræmi við þau markmið bankans sem eru opinber, að árinu 2014 

undanskildu þegar það fór í 56% eða 6% yfir markmið bankans og 2,4 % yfir markmið árið 

2020. 

Mynd 4. Kostnaðarhlutfall Landbankans á tímabilinu 2014-2020 
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3.2.1.3 Árið 2020 hjá Landsbankanum 

Árið byrjaði ekki vel hjá Landsbankanum og má að einhverju leyti skýra brösuglega 

byrjun vegna  óvissunnar sem ríkti vegna heimsfaraldursins Covid-19. Endurspeglaði spá 

bankans þessa óvissu og var gert ráð fyrir útlánartapi og framlag í virðisrýrnunarsjóð var 

hækkað verulega til að vega upp á móti þessu (Landsbankinn, 2021). 

Arðsemi eigin fjár var neikvæð um 5,9% (sjá mynd 5 ) á fyrsta ársfjórðungi. Arðsemin 

var áfram lág fyrstu níu mánuði ársins en náði sér á strik á fjórða ársfjórðungi þegar 

arðsemi eigin fjár hækkaði upp í 15,5% . Af öllum líkindum þegar það kom í ljós að áhrif 

faraldurs urðu ekki jafnmikil og var gert ráð fyrir í fyrstu (Landsbankinn, 2020b). Eins og 

kemur fram hér að ofan var niðurstaða ársins töluvert undir markmiðum bankans en þó 

betri en á horfðist í upphafi árs.  

Mynd 5. Arðsemi eigin fjár Landsbankans fyrir hvern ársfjórðung 2020 og árið í heild. 

 

Sömu tilhneigingu mátti sjá í tengslum við kostnaðarhlutfallið þetta ár eins og sjá má á 

mynd 6. Kostnaðarhlutfall var óvenju hátt á fyrsta ársfjórðungi miðað við meðaltals 

kostnaðarhlutfall bankans seinustu sjö árin, eða 72,6% samanborið við 47,1% að meðaltali 

á ársgrundvelli. Niðurstaðan í lok árs varð mun betri en fyrsti ársfjórðungur benti til eða 

47,4% og því afar nálægt meðaltalsárangri, 47,1%, fyrir þau ár sem voru skoðuð, þrátt 

fyrir að vera 2,4% fyrir ofan markmið bankans.  
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Mynd 6. Kostnaðarhlutfall Landsbankans fyrir hvern ársfjórðung 2020 og árið í heild. 

 

Þennan árangur má væntanlega að einhverju leiti rekja til þeirra aðgerða sem 

ríkisvaldið réðist í og var tæpt á hér að ofan, ásamt þeim mótvægisaðgerðum sem bankinn 

greip sjálfur til. Má nefna að bankaráð Landsbankans lagði til að farið yrði eftir tillögum 

Seðlabankann varðandi arðgreiðslur og í fyrsta skipti síðan 2014 voru engar arðgreiðslur 

greiddar árið 2020.  

3.3 Íslandsbanki 

Sögu Íslandsbanka má rekja aftur til ársins 1904 þegar gamli Íslandsbanki var stofnaður 

og var fyrsti hlutafélagsbanki landsins (Íslandsbanki, 2021). Stofnun hans hafði mikla 

þýðingu fyrir íslenskt þjóðfélag og var þetta í fyrsta skipti hérlendis þar sem landsmenn 

fengu tækifæri til að leggja inn fjármuni sína í stað þessa að geyma þá undir koddanum 

og gátu nú sóst eftir láni til ýmis framkvæmda (Ásgeir Jónsson, 2010). Árið 1990 

sameinuðust Útvegsbankinn, Iðnaðarðbankinn, Verslunarbankinn og Alþýðubankinn 

undir nafninu Íslandsbanki. Í núverandi mynd hefur bankinn starfað síðan október 2008 

þegar hann var stofnaður á grunni Nýja Glitnisbanka í kjölfar neyðarlaganna og fékk þá 

enn og aftur nafnið Íslandsbanki snemma árs 2009. Þá má nefna að saga bankans er einnig 

samofin sögu sparisjóðanna en Byr Sparisjóður varð hluti af Íslandsbanka árið 2011 

(Íslandsbanki, 2021).  

Í dag eru útibú Íslandsbanka 12 talsins og eru þau staðsett um landið allt og í lok árs 

2020 störfuðu 745 manns fyrir bankann. Íslenska ríkið fer í dag með 100% eignarhlut í  
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bankanum, en verið er að undirbúa söluferli á hlutum Íslandsbanka. Stefnt er að selja 25% 

eignarhluta að lágmarki en 35% að hámarki (Stjórnarráð, 2021). 

3.3.1 Afkoma Íslandsbanka frá 2014-2020, arðsemi eigin fjár og 
kostnaðarhlutfall 

3.3.1.1 Arðsemi eigin fjár 

Íslandsbanki og Landsbankinn eiga það sameiginlegt að arðsemi eigin fjár hefur farið 

lækkandi með árunum á því tímabili sem fjallað er um eins og sjá má á mynd 7. Lækkunin 

var nokkuð jöfn en mesta breytingin var á milli áranna 2016 til 2017.  Þar sést lækkun um 

tæp 3%, eða úr 10,2% árið 2016 niður í 7,5% fyrir árið 2017.  Í ársskýrslu Íslandsbanka 

(2017) kemur fram að lægri vaxtartekjur hafi haft talsverð áhrif á þennan lið. 

Mynd 7. Arðsemi eigin fjár Íslandsbanka á tímabilinu 2014-2020. 

 

Á tímabilinu sem fjallað er um hér var arðsemi eigin fjár hæst árið 2014 eða 12,8%, en 

lægst árið 2020 og var þá 3,7%. Það er því óhætt að segja að veruleg stigvaxandi lækkun 

hafi orðið á arðsemi eigin fjár á tímabilinu.  

3.3.1.2 Kostnaðarhlutfall 

Íslandsbanki hefur sett sér það markmið að kostnaðarhlutfall bankans sé undir 55%. 

Þegar litið er á tímabilið sem fjallað er um hér, hefur bankinn aðeins einu sinni náð því 

markmiði eða árið 2020. Á fyrri hluta tímabilsins var bankinn þó öðru hvoru nálægt 

markmiði sínu  en fjarlægðist það á seinni hluta tímabilsins þar til að markmiðinu var loks 
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náð árið 2020 (sjá mynd 8). Hæst var kostnaðarhlutfallið árið 2018 þegar það fór upp í 

66,3% og munar þar mest um rekstur dótturfélaga bankans (Íslandsbanki, 2019).  

Mynd 8. Kostnaðarhlutfall Íslandsbanka á tímabilinu frá 2014-2020 

 

 

3.3.1.3 Árið 2020 

Efnahagsleg óvissa hafði áhrif á arðsemi eigin fjár Íslandsbanka og var hún heldur lág í 

upphafi ársins eða neikvæð um 3% fyrsta ársfjórðunginn eins og má sjá á mynd 9. Eftir 

erfiða byrjun endaði arðsemin í 3,7% fyrir allt árið 2020 og er það töluvert undir 8-10% 

markmiði bankans varðandi arðsemi eigin fjár. 
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Mynd 9. Arðsemi eigin fjár Íslandsbanka fyrir hvern ársfjórðung 2020 og árið í heild. 

 

Kostnaðarhlutfall bankans var í byrjun í árs fremur hátt og var það hæst fyrsta 

ársfjórðunginn þegar óvissan tengd Covid-19 var sem mest eins og sjá má á mynd 10. Líkt 

og með arðsemina fór kostnaðarhlutfall bankans batnandi þegar leið á árið og endaði það 

í 54,3%, eða rétt undir hámarksmarkmiði bankans sem er 55%.  

Mynd 10. Kostnaðarhlutfall Íslandsbanka fyrir hvern ársfjórðung 2020 og árið í heild. 

 

Fyrir utan þær mótvægisaðgerðir sem ráðist var í af hálfu ríkisvaldsins réðist bankinn 

sjálfur í umtalsverðar aðgerðir til að lækka kostnaðarliði. Dregið var töluvert úr umsvifum 
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og hjá hinum bönkunum var tekin ákvörðun um að ekki skildi vera greiddur arður árið 

2020 í samræmi við tillögu stjórnvalda og bankaráðs.  

3.4 Arion banki  

Sögu Arion banka má rekja aftur til ársins 1930 þegar Búnaðarbankinn var stofnaður 

við sameiningu þriggja sparisjóða. Árið 2003 varð til KB banki þegar Búnaðarbankinn og 

Kaupþing sameinuðust, en síðar var nafninu breytt í Kaupþing banki. Í kjölfar neyðarlaga 

sem voru sett við hrunið 2008 var Nýi Kaupþing banki svo stofnaður 2008 (Arion banki, 

2017)  og nafni bankans breytt enn einu sinni árið 2009 og þá í Arion banka (Arion banki, 

2009). 

Í dag starfrækir Arion banki 19 útibú víðsvegar um landið. Í lok ársins 2020 voru 776 

manns starfandi fyrir bankann og Arion banki því einn af hinum þremur stóru bönkum hér 

á landi og sá eini sem íslenska ríkið á ekki meirihluta í. Við upphaf árs 2021 eða í byrjun 

febrúar, voru hluthafar í Arion banka um 7.400 talsins, sá stærsti Taconic Capital  með 

eignarhlut upp á 16,28%. Þar á eftir kom Gildi lífeyrissjóður með 9,92% hlut en aðrir 

hluthafar eru aðallega innlendir lífeyrissjóðir, sjóðstýringafélög og aðrir fjárfestar (Arion 

banki, 2021).  

3.4.1 Afkoma Arion banka frá 2014-2020,  arðsemi eigin fjár og 
kostnaðarhlutfall 

3.4.1.1 Arðsemi eigin fjár 

Umtalsverð frávik má sjá í arðsemi eigin fjár Arion banka á tímabilinu, og hefur bankinn 

státað af hæstu og lægstu arðsemi bankanna þriggja á tímabilinu. Árið 2015 fór arðsemin 

upp í hæstu hæðir eða 28,1% (sjá mynd 11) sem liggur töluvert frá öðrum gildum 

töflunnar.  

Háa arðsemi 2015 má að einhverju leiti skýra með einskiptistekjum sem bankinn aflaði 

vegna sölu á fimm félögum, meðal annars Reitir fasteignafélag, Síminn hf. og Eik 

fasteignafélag (Bankasýsla ríkisins, 2016). 
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Mynd 11. Arðsemi eigin fjár Arion banka á tímabilinu frá 2014-2020. 

 

Árið 2017 fór arðsemin aftur undir 10% markmiðið og hefur verið undir því síðan. 

Gjaldþrot dótturfélags Arion banka, United Silicon í Helguvík og sá kostnaður sem fylgdi 

því, eins og niðurfærsla á lánum, hafði talsverð neikvæð áhrif á arðsemi bankans þetta ár 

(Arion banki, 2017a). 

Lægsta arðsemin sést svo árið 2019 en þá fór hún niður í 0,6% sem er töluvert frávik 

frá öðrum gildum. Þessa lágu arðsemi má fyrst og fremst rekja til þess að félög innan 

bankans, meðal annars Valitor Holding hf., voru flokkuð sem eignir til sölu og hafði það 

neikvæð áhrif á rekstur samstæðunnar. Kostnaður sem fylgir söluferlinu var einnig 

talsverður. Í heildina voru neikvæð rekstraráhrif vegna Valitor Holding hf., heilir 8,6 

milljarðar króna (Arion banki, 2020). 

3.4.1.2 Kostnaðarhlutfall 

Kostnaðarhlutfall Arion banka á tímabilinu var að meðaltali 51% eða nálægt 

markmiðum bankans sem var 50%. Fór það hæst í 57,2% árið 2016 eftir að hafa verið 

lægst árið á undan eða 32,6% (sjá mynd 12) eða töluverð sveifla á milli ára. Það má minna 

á að þetta er sama árið og mátti sjá hæstu arðsemi eigin fjár bankans. Árið 2015 var því 

hagstætt fyrir bankann og munaði þá mest um verulega aukið tekjustreymi vegna sölu 

eigna (Bankasýsla ríkisins, 2016).  
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Mynd 12. Kostnaðarhlutfall Arion banka á tímabilinu frá 2014-2020 

 

Hækkun kostnaðarhlutfallsins 2016 átti sér ýmsar skýringar og var meðal annars vegna 

nýs útibús bankans á Keflavíkurflugvelli. Nýju útibúi fylgdi aukinn kostnaður, þá bæði 

vegna launa og framkvæmda. Þá má benda á að þetta ár sameinaðist Vörður 

tryggingafélag samstæðunni sem einnig jók kostnaðarhlutfallið. Nýr kjarasamningur í 

byrjun ársins 2016 hafði einnig mikil áhrif vegna aukins launakostnaðar (Arion banki, 

2017b). 

Árið 2020 fór kostnaðarhlutfall bankans úr 56% niður í 48,1% og náði bankinn þar með 

markmiðum sínu varðandi hámarks kostnaðarhlutfalls. Þessi árangur náðist meðal annars 

vegna þeirra áherslubreytinga sem bankinn réðist í árið á undan og verður fjallað betur 

um í umfjöllun um árið 2020. Í kjölfar á því að bankinn náði markmiði sínu 2020 hefur 

bankinn sett sér nýtt markmið varðandi kostnaðarhlutfalls eða 45% eða þar undir. Er það 

áhugavert og metnaðarfullt markmið í ljósi þess að bankinn hefur einungis náð að vera 

undir þeirri tölu einu sinni eða árið 2015. 

3.4.1.3 Árið 2020 

Líkt og hjá Landsbanka og Íslandsbanka, þá byrjaði árið ekki vel þegar litið er til arðsemi 

eigin fjár og var hún neikvæð um 4,6%, sjá mynd 13, á fyrsta ársfjórðungi. Í lok ársins var 

arðsemin orðin 6,5%  sem er engu að síður undir 10% markmiði bankans (Brynjólfur 

Bjarnason, 2020).  
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Mynd 13. Arðsemi Arion banka fyrir hvern ársfjórðung og árið í heild 

 

Kostnaðarhlutfall bankans árið 2020 var 48,1%  (sjá mynd 14) og náði bankinn þar með 

markmiði sínu sem var að vera undir 50%. Arion banki greiddi líkt og hinir tveir bankarnir 

ekki arð vegna þeirra efnahagslegu óvissu sem tengdist Covid-19 og tilmæla Seðlabanka 

Íslands. 

Mynd 14. Kostnaðarhlutfall Arion banka fyrir hvern ársfjórðung 2020 og árið í heild 

 

Þrátt fyrir heimsfaraldur og erfiða byrjun var afkoma Arion banka umtalsvert betri árið 

2020 en árið þar á undan. Má rekja það til þeirra skipulags breytinga sem ráðist var í undir 

lok árs 2019. Fólu þær meðal annars í sér verulega minnkaðan launa- og umsýslukostnað 

með fækkun sviða og framkvæmdastjórum innan bankans (Brynjólfur Bjarnason, 2019). 
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Starfsfólki var einnig fækkað með það fyrir augum að auka skilvirkni og draga úr 

launakostnaði. Einnig dró bankinn úr áhættuvegnum eignum og þar með dró hann úr 

stórum fjárhagslegum skuldbindingum (Brynjólfur Bjarnason, 2020).  
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4 Samanburður á afkomu bankanna 

4.1 Arðsemi eigin fjár 

Sá markaður sem bankarnir þrír starfa á er einsleitur en eignarhald þeirra ólíkt og því 

áhugavert að bera saman frammistöðu bankanna þriggja sem keppa á þessum markaði.  

Þegar arðsemi eigin fjár er borin saman hjá bönkunum þremur sést að ríkisreknu 

bankarnir tveir sýna svipaða arðsemi eigin fjár (sjá mynd 15), sveiflur eru ekki miklar og 

minnstar hjá Íslandsbanka. Hins vegar eru töluverðar sveiflur hjá Arion banka, bankanum 

í einkaeign, og er arðsemi bankans bæði sú hæsta (28,1%) sem sést en einnig sú lægsta 

(0,6%). Má velta fyrir sér hvort samsetning hluthafa hafi einhver áhrif hér, það er hvort 

meirihluta eignarhalds ríkisins hafi áhrif til aðhalds á starfsemi hinna bankanna tveggja á 

meðan háværari krafa um arðgreiðslur gæti ýtt undir áhættusækni í fjárfestingum hjá 

banka í eigu hluthafa á frjálsum markaði. Í því sambandi má benda á að því hefur verið 

haldið fram að hagsmunir hluthafa geta haft áhrif á ákvarðanatöku stjórnenda, jafnvel ýtt 

undir áhættusækni til að skila sem mestum arði (Muthava, 2009). 

Mynd 15. Samanburður á arðsemi eigin fjár bankanna á tímabilinu 2014-2020 

 

Þrátt fyrir sveiflur hjá Arion banka er meðal arðsemi áranna sem voru skoðuð nokkuð 

áþekk hjá bönkunum þremur, eða frá 8% upp í 9,3% (sjá mynd 16). Þar má sjá að 

Íslandsbanki er með lægstu arðsemi en Arion banki þá hæstu og Landsbankinn þar á milli.   

Athygli vekur að árið 2015 þá sýna Landsbankinn og Arion banki, langhæstu arðsemi á 
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tímabilinu en það gerir Íslandsbanki ekki. Er þetta sérstaklega áhugavert þar sem þessi 

árangur var meðal annars skýrður út frá hagstæðum ytri aðstæðum, svo sem hækkun á 

innlendum markaði, þó að hækkun hjá Arion banka sé líka vegna aukinna einskiptistekna 

vegna sölu eigna.  

Mynd 16. Meðal arðsemi eigin fjár bankanna á tímabilinu 2014-2020 

 

Bent hefur verið á að þegar tekið er tillit til þess að bankarnir starfa á svipuðum 

markaði og eru svipaðir af stærð með tilliti til starfsmannafjölda (Landsbankinn þó sínu 

stærstur) þá er sú staðreynd að meðal arðsemi sé nokkuð álík ekki óvænt niðurstaða, 

þrátt fyrir ólíkt eignarhald.   

4.2 Kostnaðarhlutfall 

Kostnaðarhlutfall Íslandsbanka var hæst fyrir öll árin sem voru skoðuð fyrir utan árið 

2016 þegar kostnaðarhlutfall Arion banka er 0,3% hærra (sjá mynd 17). Landsbankinn 

hefur verið með lægsta kostnaðarhlutfallið síðan árið 2016 og kostnaðarhlutfall Arion 

banka því oftast legið á milli bankanna tveggja í ríkiseign. Það kemur að einhverju leyti á 

óvart að bankinn sem er í eigu hluthafa hafi ekki verið með lægsta kostnaðarhlutfallið, 

meðal annars vegna þrýstings frá hluthöfum um hagkvæman rekstur. Í umfjöllun um 

kostnaðarhlutfall kom fram að verðlagning þjónustu hefur áhrif á kostnaðarhlutfall. 

Hugsanlegt er að verðlagning þjónustu hjá Arion banka hafi verið lægri en hjá ríkisbönkum 

sem væri þá til þess að kostnaðarhlutfall þeirra væri hærra.  
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Eins og kom fram hér að ofan voru markmið bankanna þriggja varðandi 

kostnaðarhlutfall á bilinu frá 45% (Landsbankinn) upp í  55% (Íslandsbanki). Þrátt fyrir að 

Íslandsbanki sé með hæsta markmiðið hefur honum gengið einna verst að ná markmiði 

sínu og hefur í raun aðeins einu sinni tekist það. Hver króna sem Íslandsbanki aflar kostar 

því meira en hjá hinum bönkunum tveimur og getur verið vísbending um að hagræða 

megi í rekstri bankans.  

Þá má benda á að hjá öllum bönkunum má sjá aukið kostnaðarhlutfall á milli áranna 

2015 og 2016, en árið 2016 voru gerðir nýir kjarasamningar með auknum launakostnaði.  

Mynd 17. Samanburður á kostnaðarhlutfalli bankanna á tímabilinu 2014-2020 

 

Þegar litið er á meðaltal kostnaðarhlutfalls (sjá mynd 18) yfir tímabilið má sjá meiri 

mun á milli bankanna en þegar arðsemistölur voru skoðaðar. Íslandsbanki er með hæsta 

hlutfallið eða 59,5 % á meðan kostnaðarhlutfall Landsbankans er lægst eða 47, 1%.  
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Mynd 18. Meðal kostnaðarhlutfall bankanna á tímabilinu 2014-2020. 

 

Íslandsbanki er því með lægstu arðsemi og hæsta kostnaðarhlutfallið á því tímabili sem 

var skoðað á meðan Landsbankinn er með lægsta kostnaðarhlutfall en Arion banki með 

hæstu arðsemina. Árangur Íslandsbanka er þá í samræmi við það sem hefur áður komið 

fram í rannsóknum, það er að aukið kostnaðarhlutfall er í neikvæðum tengslum við 

arðsemi (Muthav, 2009).  

4.2.1.1 Samanburður á afkomu bankanna árið 2020 

Eitt af markmiðum þessa verkefnis var að athuga hvort og þá hvernig heimsfaraldurinn 

Covid-19 sem skall á af fullum þunga árið 2020, hefði haft áhrif á afkomu bankanna. Í 

umfjöllun hér að ofan er ljóst að sú var raunin, þá bæði varðandi arðsemi eigin fjár og 

kostnaðarhlutfall hjá öllum bönkunum þremur. Það er því áhugavert að líta nánar á þetta 

ár og skoða hvern ársfjórðung fyrir sig.  

Fyrsti ársfjórðungurinn reyndist öllum bönkunum erfiður eins og sjá má á mynd 19 og 

hafði töluverð áhrif á arðsemi eigin fjár. Arðsemi eigin fjár var neikvæð hjá bönkunum 

þremur fyrsta ársfjórðunginn og munaði þá líklega mestu um þá óvissu sem ríkti vegna 

faraldursins í upphafi ársins. Eftir því sem leið á árið fór arðsemin hækkandi og var Arion 

banki fyrstur til að rétta almennilega úr kútnum strax á öðrum ársfjórðungi. Þrátt fyrir að 

niðurstaða ársins hafi verið undir meðaltali áranna á undan, má segja að lendingin hafi 

verið ásættanleg í ljósi aðstæðna og því sem búist var við í upphafi árs.  
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Mynd 19. Samanburður á arðsemi eigin fjár bankanna fyrir hvern ársfjórðung 2020 og árið í heild. 

 

Kostnaðarhlutfall bankanna varð einnig fyrir áhrifum Covid-19 og rauk upp á fyrsta 

ársfjórðungi eins og sést vel þegar litið er á mynd 20. Eftir því sem leið á árið virtust 

bankarnir hafa náð að bregðast við óvissunni. Í lok árs var kostnaðarhlutfall Íslandsbanka 

og Arion banka í samræmi við markmið þeirra (55% og 50%). Markmið Landsbankans var 

45% fyrir árið eða lægst bankanna og var hann eini bankinn sem ekki náði markmiði sínu  

en þó með lægsta kostnaðarhlutfall ársins.   
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Mynd 20. Samanburður á kostnaðarhlutfalli bankanna fyrir hvern ársfjórðung 2020 og árið í heild. 

 

Tjón bankanna var því ekki jafnmikið og fyrsti ársfjórðungur gaf til kynna þrátt fyrir að 

heimsfaraldurinn hafi geysað allt árið 2020. Má líklega þakka skjótum aðgerðum ríkisins 

og viðbrögðum bankanna ásamt því að rekstrarhagræðing áranna á undan varð 

bönkunum til góðs.  
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5 Umræður 

Megin markmið þessa verkefnis var að varpa ljósi á afkomu stóru bankanna þriggja, 

Landsbanka, Íslandsbanka og Arion banka, á árunum 2014 til 2020, enda er velgengni 

þeirra efnahagslega mikilvæg fyrir íslenska þjóðarbúið.  

Ýmsar aðferðir má nota til að meta afkomu bankanna en hér var valið að líta til 

kostnaðarhlutfalls og arðsemi eigin fjár. Arðsemi eigin fjár og kostnaðarhlutfall hvers 

banka var fundið og skoðað fyrir hvert ár fyrir sig, meðaltal fyrir tímabilið var reiknað og  

afkoma bankanna var borin saman. 

Í ljósi mismunandi eignarhalds, hefði ef til vill mátt búast við því að niðurstöður er 

vörðuðu Arion banka myndi skera sig frá niðurstöðum bankanna í ríkiseign. Þar hefði 

höfundur búist við hærri arðsemi og lægra kostnaðarhlutfalli. En eins og kom fram var 

meðaltal arðsemi og kostnaðarhlutfall keimlík á milli bankanna og lá Arion banki á milli 

ríkisreknu bankanna en sveiflur á milli ára meiri. Sá markaður sem bankarnir starfa á er 

auðvitað frekar einsleitur sem getur hafa stuðlað af þessum niðurstöðum.  

Launakostnaður er stærsti kostnaðarliður hjá íslenskum fjármálafyrirtækjum 

(Seðlabanki Íslands, 2016) og það kjaraumhverfi sem ríkir hér á landi býður ekki upp á 

mikla breidd varðandi launakostnað á hvern starfsmann. Það eru þá fyrst og fremst 

aðhaldsaðgerðir og hagræðingar aðgerðir sem felast í fækkun starfsmanna sem geta haft 

áhrif á þennan lið. Sást árangur slíkra aðgerða skýrt hjá Arion banka árið 2020, en þeir 

fækkuðu framkvæmdastjórum og starfsfólki árið 2019. Með þetta í huga verður 

spennandi að fylgjast með þróun starfsmannamála hjá bönkunum nú þegar rafræn þróun 

hefur tekið miklum framförum. Sú þróun hefur verið hraðari en við var búist vegna 

heimsfaraldursins, líklegt að hún haldi áfram og muni breyta starfsumhverfi hjá 

bönkunum og leysa einhver störf af hólmi.  

Óvissuárið 2020 byrjaði ekki vel hjá bönkunum sem sást vel á uppgjörstölum fyrir fyrsta 

ársfjórðung þess árs og sáust þar neikvæðar arðsemi tölur hjá þeim öllum. Bankarnir þrír 

réttu þó fljótt úr kútnum og meðaltalstölur á ársgrundvelli voru allar réttu megin við núllið 

þó bankarnir hafi ekki náð markmiðum sínum. Tveir af þremur náðu markmiðum sínum 

varðandi kostnaðarhlutfall og sá þriðji var nálægt því. Miðað við spár í upphafi árs og 

afkomu fyrsta ársfjórðungs, má segja að betur hafi farið en á horfðist, ekki síst þegar litið 

er til þess að heimsfaraldurinn var í fullu fjöri allt árið.  
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Sú staðreynd að bankarnir þrír sinna alhliða bankastarfsemi, þar með talið 

fjárfestingum gæti hafa haft áhrif á afkomu þeirra. Má þar nefna Arion banka sem tapaði 

miklu fé á fjárfestingum, meðal annars vegna United Silicon verksmiðjunnar. Hugsanlega 

má skýra þær miklu sveiflur sem sáust hjá bankanum vegna meiri áhættusækni en hjá 

ríkisbönkum vegna þrýstings frá hluthöfum.  

Það hefði verið áhugavert að bera saman árangur bankanna þriggja við árangur banka 

á alþjóðavísu en ekki raunhæft fyrir verkefni af þessari stærðargráðu þar sem slíkur 

samanburður er töluvert flókinn. Hér hefur meðal annars verið stuðst við 

kostnaðarhlutfall til að meta afkomu bankanna og eins og kemur fram hér að ofan þá er 

ekki heppilegt að bera saman kostnaðarhlutfall banka í hávaxta umhverfi við 

kostnaðarhlutfall banka í lágvaxtarumhverfi. Bankar á Íslandi hafa yfirleitt starfað á 

hávaxtamarkaði, þrátt fyrir að vextir séu nú í sögulegu lágmarki, á meðan að bankar í 

nágrannalöndum okkar hafa lengi starfað í lágvaxtaumhverfi. Eins var bankaskattur hér á 

landi hærri en sá skattur í nágrannaríkjum okkar yfir stóran hluta þess tímabils sem var 

skoðað (Yngvi Örn Kristinsson, 2017) og þyrfti að taka tillit til þessa við samanburð á 

afkomu.  

Rétt er að benda á að ekki var alltaf ljóst hverjar forsendur útreikninga voru hjá 

bönkunum sem er auðvitað veikleiki í verkefni sem þessu.  

Er það niðurstaða höfundar eftir að hafa skoðað afkomu bankanna að rekstur þeirra 

virðist heilbrigður og sýndi bankakerfið sveigjanleika og getu til að takast á við 

fjárhagslega óvissu er heimsfaraldurinn reið yfir 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

Heimildir 

 

Alþingi. (2019). Lög um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki. Sótt af 

https://www.althingi.is/lagas/149a/2010155.html 

Arion banki. (2021). Fourth quarter and full year results 2020:  Investor presentation 10 

February 2021. Sótt af                 

https://wwwv2.arionbanki.is/library/skrar/English/About-the-Bank/Investor-

Relations/Financial-information/Financial-

Statements/2020/Arion%20Bank%20Investor%20Presentation%20Q4%202020.pdf 

Arion banki. (2020). Ársreikningur samstæðu 2020. Sótt af 

https://wwwv2.arionbanki.is/library/skrar/Bankinn/Fjarfestatengsl/Uppgjor-og-

arsskyrslur/2020/Arion%20banki%20Árseikningur%20samstæðu%202020.pdf 

Arion banki. (2017a). Iceland at glance – strong and modern economy…. Company presentation 

15 February 2017. Sótt af          

https://wwwv2.arionbanki.is/library/skrar/English/About-the-Bank/Investor-

Relations/Financial-information/Other-

presentations/Arion%20Bank%20Company%20Presentation%202017%20February.pdf  

Arion banki. (2017b). Ársreikningur 2016: Kynning fyrir fjárfesta. Sótt af 

https://wwwv2.arionbanki.is/library/skrar/Bankinn/Fjarfestatengsl/Uppgjor-og-

arsskyrslur/2016/Afkomukynning%20Arion%20banka%2012M%202016.pdf  

Arion banki (2009). Arion Bank under new ownership. Newsletter: Financial Institution (1) 

Desember. Sótt af 

https://www.arionbanki.is/themes/arionbanki/arionbanki/documents/03_Fyrirtaeki/Fin

ancial-institutions/FI-Newsletter/Arion_Bank_FI_Newsletter_December_2009.pdf ) 

Ásgeir Jónsson. (2010). Bankahrunið 1930: Lærdómur sem ekki var dreginn. Í ritstjórn 

Kristóferssonar, D. M. (Ritstj.), Þjóðarspegillinn 2010, 1-9, Sótt af 

http://hdl.handle.net/1946/6724 

Bankasýsla ríkisins. (2021). Landsbankinn. Sótt af          

http://bankasysla.is/eignir/landsbankinn/ 

Bankasýsla ríkisins. (2020). Skýrsla um starfsemi Bankasýslu ríkisins 2020. Sótt af 

http://bankasysla.is/files/Skýrsla%20um%20starfsemi%20Bankasýslu%20r%C3%ADkisin

s%202020%20lokaeintak_1968502802.pdf 

 Bankasýsla ríkisins. (2016). Skýrsla um starfsemi Bankasýslu ríkisins 2016. Sótt af 

http://bankasysla.is/files/Skýrsla%20um%20starfsemi%20Bankasýslu%20r%C3%ADkisin

s%202016_1452722125.pdf  

https://www.althingi.is/lagas/149a/2010155.html
https://wwwv2.arionbanki.is/library/skrar/English/About-the-Bank/Investor-Relations/Financial-information/Financial-Statements/2020/Arion%20Bank%20Investor%20Presentation%20Q4%202020.pdf
https://wwwv2.arionbanki.is/library/skrar/English/About-the-Bank/Investor-Relations/Financial-information/Financial-Statements/2020/Arion%20Bank%20Investor%20Presentation%20Q4%202020.pdf
https://wwwv2.arionbanki.is/library/skrar/English/About-the-Bank/Investor-Relations/Financial-information/Financial-Statements/2020/Arion%20Bank%20Investor%20Presentation%20Q4%202020.pdf
https://wwwv2.arionbanki.is/library/skrar/Bankinn/Fjarfestatengsl/Uppgjor-og-arsskyrslur/2020/Arion%20banki%20Árseikningur%20samstæðu%202020.pdf
https://wwwv2.arionbanki.is/library/skrar/Bankinn/Fjarfestatengsl/Uppgjor-og-arsskyrslur/2020/Arion%20banki%20Árseikningur%20samstæðu%202020.pdf
https://wwwv2.arionbanki.is/library/skrar/English/About-the-Bank/Investor-Relations/Financial-information/Other-presentations/Arion%20Bank%20Company%20Presentation%202017%20February.pdf
https://wwwv2.arionbanki.is/library/skrar/English/About-the-Bank/Investor-Relations/Financial-information/Other-presentations/Arion%20Bank%20Company%20Presentation%202017%20February.pdf
https://wwwv2.arionbanki.is/library/skrar/English/About-the-Bank/Investor-Relations/Financial-information/Other-presentations/Arion%20Bank%20Company%20Presentation%202017%20February.pdf
https://wwwv2.arionbanki.is/library/skrar/Bankinn/Fjarfestatengsl/Uppgjor-og-arsskyrslur/2016/Afkomukynning%20Arion%20banka%2012M%202016.pdf
https://wwwv2.arionbanki.is/library/skrar/Bankinn/Fjarfestatengsl/Uppgjor-og-arsskyrslur/2016/Afkomukynning%20Arion%20banka%2012M%202016.pdf
https://www.arionbanki.is/themes/arionbanki/arionbanki/documents/03_Fyrirtaeki/Financial-institutions/FI-Newsletter/Arion_Bank_FI_Newsletter_December_2009.pdf
https://www.arionbanki.is/themes/arionbanki/arionbanki/documents/03_Fyrirtaeki/Financial-institutions/FI-Newsletter/Arion_Bank_FI_Newsletter_December_2009.pdf
http://hdl.handle.net/1946/6724
http://bankasysla.is/eignir/landsbankinn/
http://bankasysla.is/files/Skýrsla%20um%20starfsemi%20Bankasýslu%20r%C3%ADkisins%202020%20lokaeintak_1968502802.pdf
http://bankasysla.is/files/Skýrsla%20um%20starfsemi%20Bankasýslu%20r%C3%ADkisins%202020%20lokaeintak_1968502802.pdf
http://bankasysla.is/files/Skýrsla%20um%20starfsemi%20Bankasýslu%20r%C3%ADkisins%202016_1452722125.pdf
http://bankasysla.is/files/Skýrsla%20um%20starfsemi%20Bankasýslu%20r%C3%ADkisins%202016_1452722125.pdf


 

38 

Bankasýsla ríkisins. (2017). Skýrsla um starfsemi Bankasýslu ríkisins 2017. Sótt af 

http://bankasysla.is/files/Skýrsla%20um%20starfsemi%20Bankasýslu%20r%C3%ADkisin

s%202017_1064873407.pdf  

Benedikt Gíslason (2019). Ársskýrsla 2019: Ávarp bankastjóra. Arion banki. Sótt af 

https://arsskyrsla2019.arionbanki.is/islenska/arid-2019/avarp-bankastjora/ 

Brynjólfur Bjarnason. (2020). Árs- og samfélagsskýrsla 2020: Ávarp stjórnarformanns. Arion 

banki. Sótt af                                              

https://arsskyrsla2020.arionbanki.is/islenska/arid-2020/avarp-stjornarformanns/ 

Brynjólfur Bjarnason. (2019). Árs- og samfélagsskýrsla 2019: Ávarp stjórnarformanns. Arion 

banki. Sótt af                                              

https://arsskyrsla2019.arionbanki.is/islenska/arid-2019/avarp-stjornarformanns/  

Burger, A. og Moormann, J. (2008). Productivity in banks: myths & truths of the cost income 

ratio. Banks and Bank Systems, 3(4). Banks and Bank Systems. Sótt af 

https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article

/assets/2374/BBS_en_2008_4_Burger.pdf  

Fernando, J. (2021). Return on Equity – ROE. Investopedia. Sótt af 

https://www.investopedia.com/terms/r/returnonequity.asp  

Finnur Sveinbjörnsson, Elmar Ásbjörnsson og Skúli Magnússon. (2019). Staða íslensku 

viðskiptabankanna og helstu áskoranir framundan. Fjármál – vefrit Fjármáleftirlitsins, 

2(8), 4-11. 

G. Margrét Ólafsdóttir. (2021, 24. mars). Starfsmaður í launadeild, mannauður. Tölvupóstur 

Höskuldur H. Ólafsson. (2017). Ávarp bankastjóra. Arion banki. Sótt af 

http://arsskyrsla2017.arionbanki.is/islenska/arid-2017/avarp-bankastjora/ 

Ísafold. (1913). Bankamálserindi. Sótt af     

https://timarit.is/page/3950583#page/n0/mode/2up 

Íslandsbanki. (2021, 15. mars). Sagan: Íslandsbanki er fyrirtæki með djúpar rætur í íslenskri 

atvinnusögu.  Sótt af                                             

https://www.islandsbanki.is/is/grein/saga-bankans 

Íslandsbanki. (2019, 13. febrúar). Afkoma ársins 2018: Íslandsbanki hf. [Fréttatilkynning]. Sótt af 

https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/2019.2.13_ISB_PR_ISL.pdf 

Íslandsbanki. (2017). Ársskýrsla. Sótt af 

https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/ISB_2017_arsskyrsla.pdf 

Jakob Hansen  og Friðrik Eysteinsson.  (2012). Arðsemi Íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja. Í 

ritstjórn Kristinssonar, K., Pálssonar, M. Og Óskarssonar, Þ. (Ritstj.) Vorrráðstefna 

Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands: Sótt af 

https://skemman.is/bitstream/1946/12530/1/7.Ardsemi_islenskra_ferdathjonustufyrirt

aekja.pdf  

http://bankasysla.is/files/Skýrsla%20um%20starfsemi%20Bankasýslu%20r%C3%ADkisins%202017_1064873407.pdf
http://bankasysla.is/files/Skýrsla%20um%20starfsemi%20Bankasýslu%20r%C3%ADkisins%202017_1064873407.pdf
https://arsskyrsla2019.arionbanki.is/islenska/arid-2019/avarp-bankastjora/
https://arsskyrsla2020.arionbanki.is/islenska/arid-2020/avarp-stjornarformanns/
https://arsskyrsla2019.arionbanki.is/islenska/arid-2019/avarp-stjornarformanns/
https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/2374/BBS_en_2008_4_Burger.pdf
https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/2374/BBS_en_2008_4_Burger.pdf
https://www.investopedia.com/terms/r/returnonequity.asp
https://timarit.is/page/3950583#page/n0/mode/2up
https://www.islandsbanki.is/is/grein/saga-bankans
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/2019.2.13_ISB_PR_ISL.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/ISB_2017_arsskyrsla.pdf
https://skemman.is/bitstream/1946/12530/1/7.Ardsemi_islenskra_ferdathjonustufyrirtaekja.pdf
https://skemman.is/bitstream/1946/12530/1/7.Ardsemi_islenskra_ferdathjonustufyrirtaekja.pdf


 

39 

Landsbankinn. (2021a). Eigendur Landsbankans. Sótt  af 

https://www.landsbankinn.is/bankinn/um-bankann/stefna-og-skipulag/eignarhald   

Landsbankinn. (2021b). Ávarp formanns bankaráðs. Sótt  af 

https://arsskyrsla2020.landsbankinn.is/stjorn-og-skipulag/avarp-formanns-bankarads 

Landsbankinn. (2020a). Árskýrslur og uppgjör 2020. Sótt af 

https://www.landsbankinn.is/Uploads/Documents/ArsskyrslurOgUppgjor/Consolidated-

Financial-Report-2020-IS.pdf 

Landsbankinn. (2020b). Ársuppgjör 2020. Sótt af 

https://www.landsbankinn.is/Uploads/Documents/ArsskyrslurOgUppgjor/Consolidated-

Financial-Report-2020-Presentation-IS.pdf  

Landsbankinn. (2017). Uppgjör Landsbankans 2016. Sótt af 

https://www.landsbankinn.is/uploads/documents/arsskyrsluroguppgjor/Consolidated-

Financial-Report-2016-Press-Release-IS.pdf 

Mathuva, D.M. (2009). Capital Adequacy, Cost Income Rato and the Performance of 

Commercial Banks: The Kenyan Scenario. The International Journal of Applied Economic 

sand Finance, 3(2): 335-47, 2009 

Samtök fjármálafyrirtækja. (2021). Bankastarfsemi. Sótt af 

https://sff.nwc.is/malaflokkar/bankastarfsemi  

Seðlabankinn. (2021). Tilkynningar vegna Covid-19. Sótt af        

https://www.sedlabanki.is/utgefid-efni/tilkynningar-vegna-covid-19/ 

Seðlabankinn. (2020). Rammagrein 1: Aðgerðir vegna COVID-19-farsóttarinnar. Sótt af 

https://www.sedlabanki.is/library/Skraarsafn/Fjarmalastodugleiki/FS/2020/FJMST_202

0_1_Rammagrein_1.pdf  

Stjórnarráð Íslands. (2021). Ákveðið að hefja sölumeðferð á hlutum í Íslandsbanka. Sótt af 

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2021/01/29/Akvedid-ad-

hefja-solumedferd-a-hlutum-i-Islandsbanka-/ 

Yngvi Örn Kristinsson (2017). Sérstakir skattar á íslensk fjármálafyrirtæki. Hnotskurn, ritröð SFF. 

Sótt af https://sff.is/utgafa_umsagnir/dyrkeyptur-bankaskattur-i-hnotskurn/  

 

https://www.landsbankinn.is/bankinn/um-bankann/stefna-og-skipulag/eignarhald
https://arsskyrsla2020.landsbankinn.is/stjorn-og-skipulag/avarp-formanns-bankarads
https://www.landsbankinn.is/Uploads/Documents/ArsskyrslurOgUppgjor/Consolidated-Financial-Report-2020-IS.pdf
https://www.landsbankinn.is/Uploads/Documents/ArsskyrslurOgUppgjor/Consolidated-Financial-Report-2020-IS.pdf
https://www.landsbankinn.is/Uploads/Documents/ArsskyrslurOgUppgjor/Consolidated-Financial-Report-2020-Presentation-IS.pdf
https://www.landsbankinn.is/Uploads/Documents/ArsskyrslurOgUppgjor/Consolidated-Financial-Report-2020-Presentation-IS.pdf
https://www.landsbankinn.is/uploads/documents/arsskyrsluroguppgjor/Consolidated-Financial-Report-2016-Press-Release-IS.pdf
https://www.landsbankinn.is/uploads/documents/arsskyrsluroguppgjor/Consolidated-Financial-Report-2016-Press-Release-IS.pdf
https://sff.nwc.is/malaflokkar/bankastarfsemi
https://www.sedlabanki.is/utgefid-efni/tilkynningar-vegna-covid-19/
https://www.sedlabanki.is/library/Skraarsafn/Fjarmalastodugleiki/FS/2020/FJMST_2020_1_Rammagrein_1.pdf
https://www.sedlabanki.is/library/Skraarsafn/Fjarmalastodugleiki/FS/2020/FJMST_2020_1_Rammagrein_1.pdf
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2021/01/29/Akvedid-ad-hefja-solumedferd-a-hlutum-i-Islandsbanka-/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2021/01/29/Akvedid-ad-hefja-solumedferd-a-hlutum-i-Islandsbanka-/
https://sff.is/utgafa_umsagnir/dyrkeyptur-bankaskattur-i-hnotskurn/

