
 

STJÓRNMÁLAFRÆÐIDEILD 

 
 

BA-ritgerð 
í stjórnmálafræði 

  
 
 
 
 

Spilling á Íslandi 
Er líklegt að spilling hafi átt þátt í bankahruninu á Íslandi árið 

2008? 
 
 
 
 
 
 

Stefán Jóhann Stefánsson 
 
 

Leiðbeinandi: Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor 
 

 
 
  
 



 

 

 
 
 

 
 
 

Spilling á Íslandi 

Er líklegt að spilling hafi átt þátt í bankahruninu á Íslandi árið 2008? 
 

 

Stefán Jóhann Stefánsson 

 
 
 
 
 
 
 

Lokaverkefni til BA-gráðu í stjórnmálafræði 
Leiðbeinandi: Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor  

 
 

Stjórnmálafræðideild 
Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Október 2022



3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spilling á Íslandi: Er líklegt að spilling hafi átt þátt í bankahruninu á Íslandi 
árið 2008? 

 
Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA-gráðu við 
Stjórnmálafræðideild á Félagsvísindasviði Háskóla Íslands. 
 

© 2022 Stefán Jóhann Stefánsson 
Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 
 
Reykjavík, 2022  



4 

 Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA prófs í stjórnmálafræði á Félagsvísindasviði við 

Háskóla Íslands og er metin til 12 eininga (ECTS) af 180 eininga námi. Leiðbeinandi minn 

var Gunnar Helgi Kristinsson og vil ég þakka honum kærlega fyrir aðstoðina við gerð 

þessarar ritgerðar. Einnig vil ég þakka systur minni fyrir yfirlestur á ritgerðinni.   
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Útdráttur 

Þessi ritgerð greinir frá því hvernig spilling gæti haft áhrif í bankahruninu á Íslandi árið 

2008 en þá varð gjaldþrot þriggja stærstu viðskiptabanka landsins. Í kjölfar hrunsins 

skipaði Alþingi sjálfstæða rannsóknarnefnd til þess að rannsaka og greina frá orsökum 

hrunsins. Niðurstöður þessarar nefndar voru settar fram í Rannsóknarskýrslu Alþingis sem 

þessi ritgerð byggir að hluta til á. Við greiningar á efninu voru skoðaðar mismunandi 

hugmyndir og skilgreiningar fræðimanna um spillingu. Skoðuð var skaðsemi spillingar og 

greint frá niðurstöðum rannsókna fræðimanna á skaðlegum áhrifum spillingar. Að lokum 

voru skoðaðar umboðskenningar og kenningar sameiginlegra aðgerða, tvær af 

grundvallarkenningum fræðanna, um hvernig eigi að skilja og skilgreina spillingu.    
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1 Inngangur 

Bankahrunið á Íslandi árið 2008 vísar til gjaldþrots þriggja stærstu viðskiptabanka landsins 

á rétt rúmlega viku löngu tímabili. Afleiðing bankahrunsins voru dýpstu 

efnahagserfiðleikar sem mælst hafa í nokkru ríki frá lokum síðari heimsstyrjaldar. 

Bankahrunið skapaði mikla reiði í íslensku samfélagi sem beindist ekki síður að 

stjórnvöldum en hinum föllnu bönkum. Í kjölfar hrunsins skipaði Alþingi sjálfstæða 

rannsóknarnefnd til að rannsaka og greina frá orsökum hrunsins. Afrakstur þeirrar 

umfangsmiklu rannsóknar var kynntur í Rannsóknarskýrslu Alþingis þann 12. apríl 2010.  

 Markmið þessarar ritgerðar er að kanna hvort líklegt er að spilling hafi átt þátt í 

bankahruninu á Íslandi árið 2008. Það verður gert með því að skoða kenningar og 

skilgreiningar um spillingu en spilling getur haft margar birtingarmyndir og eru því ýmsar 

kenningar sem tengjast henni. Að því loknu verður gerð tilviksathugun í ljósi  þessara 

þátta til þess að skoða þátt spillingar í bankahruninu. Þáttur spillingar í bankahruninu er 

víðfeðmt efni til rannsóknar sem hægt er að nálgast með ýmsum leiðum. Við 

tilviksathugunina er notast við niðurstöður úr Rannsóknarskýrslu Alþingis. Í athugunni var 

þáttur spillingar í bankahruninu skoðaður með því að kanna hvort spilling hafi átt sér stað 

við einkavæðingu bankanna. Auk þess var skoðað hvort pólitísk ráðning Davíðs Oddssonar 

sem seðlabankastjóra og formanns bankastjórnar Seðlabankans hafi haft skaðleg áhrif á 

viðbrögð og aðgerðir stjórnvalda vegna hættu á fjármálaáfalli. Einnig var athugað hvort 

fjárveitingar banka og annarra fjármálafyrirtækja til stjórnmálaflokka og 

stjórnmálamanna hafi átt þátt í aðgerðarleysi stjórnvalda til að draga úr stærð 

bankakerfisins. Að lokum verða niðurstöður tilviksathugunar ræddar í niðurstöðum. 
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2 Spilling 

2.1 Spilling á Íslandi 

Athyglisvert tilvik til fræðilegrar rannsóknar er mögulegur þáttur spillingar í bankahruninu 

á Íslandi haustið 2008. Ísland hefur í lengri tíma flokkast í hóp lágspillingarlanda sem er 

yfirheiti yfir lönd sem talið er að búi við litla spillingu. Þannig hefur Ísland jafnan komið 

vel út í alþjóðlegum samanburði á spillingu milli ríkja og mælst meðal minnst spilltu ríkja 

heims (Gissur Ólafur Erlingsson og Gunnar Helgi Kristinsson 2016, 3). Ástæða þess er að 

Ísland hefur iðulega skorað vel á þeim mælikvörðum sem algengast er að nota í 

alþjóðlegum samanburðarathugunum á spillingu milli landa. Einn þeirra alþjóðlegu 

mælikvarða er hinn mikið notaði spillingavísutölu mælikvarði alþjóðasamtakanna 

Transparency International. Transparency International eru sjálfstæð samtök sem starfa 

í meira en 100 löndum og beita sér fyrir því að vinna að heilindum í stjórnmálum, 

stjórnsýslu og viðskiptalífi í heiminum (Þórður Snær Júlíusson 2021). Mælikvarði 

Transparency á spillingu byggir á áliti sérfræðinga sem og almennri skynjun á spillingu í 

opinberum stofnunum og stjórnsýslu (Þórður Snær Júlíusson 2021). Byggt á þeim 

upplýsingum reiknar Transparency út umfang spillingar í opinbera geiranum innan 

einstakra ríkja og ber hana síðan saman við mælingu sína á spillingu innan annarra ríkja. 

Samkvæmt mælingum Transparency var Ísland talið vera eitt minnst spillta ríki heims á 

árunum fyrir hrun og var Ísland þannig alltaf í fyrsta til sjötta sæti yfir minnst spilltu ríki 

heims á tímabilinu 2001-2007 (Þórður Snær Júlíusson 2021). Frá bankahruninu 2008 hefur 

staða Íslands á spillingarvísitölulista Transparency farið niður á við og situr Ísland nú í 13-

18 sæti listans yfir minnst spilltu ríki heims (Atli Ísleifsson 2022).   

 Tilvist spillingar á Íslandi hefur hins vegar alltaf verið umdeild og þá sérstaklega 

eftir bankahrunið 2008 (Gissur Ólafur Erlingsson og Gunnar Helgi Kristinsson 2016, 2). 

Fræðimenn hafa dregið í efa að spilling á Íslandi sé jafn lítil og alþjóðlegir mælikvarðar 

sýna (Gissur Ólafur Erlingsson og Gunnar Helgi Kristinsson 2016, 3). Þá gagnrýna 

fræðimenn ýmsa veikleika alþjóðlegra mælikvarða þar á meðal mælikvarða Transparency 

International við mat á spillingu á Íslandi (Gissur Ólafur Erlingsson og Gunnar Helgi 

Kristinsson 2016, 3). Gagnrýnin snýr sérstaklega að þeirri tilhneigingu alþjóðlegra 

mælikvarða að einblína of mikið á mútugjafir og mútuþægni en á sama tíma að líta fram 

hjá fágaðri spillingu á gráa svæðinu eins og fyrirgreiðslu, frændhygli og annars konar 

brotum á viðmiðum um óhlutdrægni (Gissur Ólafur Erlingsson og Gunnar Helgi 
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Kristinsson 2016, 3). Í samhengi við umfjöllunarefni ritgerðarinnar hafa rannsóknir 

fræðimanna leitt í ljós að vildarhyggja (e. cronyism), frændhyggja (e. nepotism), 

fyrirgreiðsla (e. clientelism) og annars konar mismunun við beitingu valds hafi líklega átt 

sinn þátt í bankahruninu 2008 (Gissur Ólafur Erlingsson og Gunnar Helgi Kristinsson 

2016, 3).  

2.2 Hvað er spilling? 

Spilling er í grunninn flókið og margslungið hugtak sem fræðasamfélaginu hefur reynst 

erfitt að koma sér saman um hvernig eigi að skilgreina. Hefðbundna og jafnframt mest 

notaða skilgreiningin á spillingu er sú sem skilgreinir spillingu sem misbeitingu á opinberu 

valdi til persónulegra ávinninga (Amundsen 1999, 3 og Bo Rothstein, 230). Hefðbundna 

skilgreiningin er áberandi í stjórnmálalegri umræðu og er hún meðal annars notuð af 

stórum alþjóðastofnunum á borð við Alþjóðabankann (Amundsen 1999, 3). Samkvæmt 

hefðbundnu skilgreiningunni er gert ráð fyrir að persónulegur ávinningur sem 

skilgreiningin vísar til geti átt tiltölulega breiða merkingu. Dæmi um það er að þegar 

spilltur embættismaður hyglir vina- eða frændfólki með einhverjum hætti t.d. við 

útdeilingu eða sölu á eignum ríkisins er hann samkvæmt skilgreiningunni að misbeita 

opinberu valdi til persónulegra ávinninga. Í stóra samhenginu telur fræðikonan Susan 

Rose-Ackerman sem hefur rannsakað spillingu frá sjónarhóli hefðbundnu 

skilgreiningarinnar, að spilling sé merki um að eitthvað hafi farið úrskeiðis við stjórn ríkis 

þar sem stofnanir sem ætlað var að bæta hag borgaranna eru notaðar til persónulegra 

ávinninga spilltra embættismanna (Rose-Ackerman 1999, 9). 

Vegna þess að fræðasamfélagið er ekki á einu máli um hvernig eigi að skilgreina 

spillingu á viðunandi hátt er mikilvægt að skoða fleiri skilgreiningar á spillingu en þá 

hefðbundnu. Rothstein og Teorell (2008) eru meðal þeirra fræðimanna sem gagnrýna 

hefðbundnu skilgreininguna (Rothstein 2011, 230). Þeir félagar gagnrýna hefðbundnu 

skilgreininguna fyrir að taka ekki með í reikninginn að ef eitthvað er misnotað, þá er það 

misnotað gegn einhverskonar gildum eða viðmiðum (Rothstein 2011, 230). Rothstein og 

Teorell (2008) auk Kurer (2005) hafa því lagt til aðra skilgreiningu á spillingu sem hefur 

þann kost að byggja á ákveðnu viðmiði fyrir opinbera embættismenn, það er óhlutdrægni 

(e. impartiality) sem merkir jafnræði við beitingu opinbers valds (Rothstein 2011, 230). 

Samkvæmt skilgreiningunni felur spilling í sér að handhafi opinbers valds brjóti gegn 
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óhlutdrægni við meðferð opinbers valds með persónulegan ávinning að markmiði. 

Óhlutdrægni má skilgreina að við innleiðingu laga og stefnu skulu embættismenn ekki 

taka neitt tillit til borgarans/málsins sem er ekki fyrir fram kveðið á um í stefnu eða lögum 

(Rothstein 2011, 230). Handhafi opinbers valds hegðar sér óhlutdrægt með því að vera 

óhreyfður af ákveðnum tegundum tillitssemi eins og t.d. persónulegum samböndum og 

hagsmunum (Rothstein 2011, 230).  

2.3 Mismunun 

Skipta má spillingu upp í margvíslega undirflokka enda kemur spilling fram í mörgum 

birtingarmyndum. Dæmi um mismunandi birtingarmyndir spillingar eru að í sumum 

löndum eru mútugreiðslur og mútuþægni ríkjandi form spillingar en hins vegar er 

frændhygli og kosningasvindl stærstu áskoranirnar tengdar spillingu í öðrum löndum 

(Johnson 2005, 26). Rannsóknir síðustu ára hafa sýnt fram á að grundvallarþáttur í 

vandamálum tengdum spillingu er margvísleg form mismununar (e. favouritsim) og mútur 

(Bergh o.fl. 2016, 25). Dæmi um slíkt er rannsókn Rothstein og Teorell (2008) sem vinnur 

út frá því að mismunun liggi nærri kjarnanum í skilgreiningunni á spillingu (Bergh o.fl. 

2016, 25). Mismunun á sér stað á gráu svæðunum á milli þess löglega og ólöglega og er 

sú undirgrein spillingar sem erfiðast er að setja mælikvarða á. Í fræðilegri umræðu er 

mismunun yfirheiti yfir ýmsar gjörðir þeirra sem fara með opinbert vald þar sem 

viðkomandi notfærir sér stöðu sína til að veita ákveðnum einstaklingum eða hópum 

óviðeigandi framgang (Bergh 2016 o.fl., 25).  

Fyrirgreiðsla (e. clientelism) eru samskipti fulltrúa og umbjóðenda, þar sem fulltrúinn 

sem fer með opinbert vald og er annaðhvort stjórnmálamaður eða opinber 

embættismaður veitir umbjóðenda þjónustu og eða önnur gæði í skiptum fyrir 

fjárhagslegan eða pólitískan stuðning (Bergh o.fl. 2016, 25). Frændhygli (e. nepotism) er 

þegar embættismaður veitir ættingja eftirsóknarverða stöðu eða starf fram yfir aðra 

hæfari umsækjendur vegna frændsemi (Bergh o.fl. 2016, 25). Klíkuskapur (e. cronyism) er 

í raun það sama og frændhygli, nema þegar um klíkuskap er að ræða er einstaklingi eða 

hóp veittur framgangur yfir aðra vegna vinskapar en ekki frændsemi (Bergh o.fl. 2016, 

25). Þá getur mismunun átt sér stað með stöðuveitingum (e. patronage) dæmi um slíkt 

eru pólitískar stöðuveitingar sem á við þegar skipað er í störf eða stöður á pólitískum 
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grundvelli (Gunnar Helgi Kristinsson 2006, 8). Hins vegar ber að hafa í huga að ofangreind 

umfjöllun um undirflokka mismununar er ekki tæmandi listi.  

2.4 Skaðsemi spillingar 

Samningur Sameinuðu Þjóðanna gegn spillingu árið 2003 greinir skýrt frá þeim áhyggjum 

sem ríki heims hafa af neikvæðum afleiðingum spillingar. Í fyrstu grein samningsins kemur 

fram að aðildarríki hans eru áhyggjufull vegna alvarlegs vanda og yfirstandandi hættu af 

völdum spillingar sem ógni stöðugleika og öryggi þjóðfélaga, grafi undan lýðræðislegum 

stofnunum og skaði réttarríkið (Dómsmálaráðuneytið). Rannsóknir fræðasamfélagsins á 

áhrifum spillingar sýna að þær áhyggjur sem koma fram í samningnum eru réttmætar. 

Þannig hafa rannsóknir sýnt að spilling skaði réttarríkið, dragi úr trausti til opinberra 

stofnana og veiki með því lýðræðislega stjórnskipan (Rose-Ackerman 1999, 9 og 26). Þá 

sýna rannsóknir einnig að ríki sem hafa hátt spillingarstig eru almennt fátækari en ríki með 

lágt spillingarstig (Rose-Ackerman 1999, 3).  

Síðustu ár hafa fræðimenn lagt mikið í rannsóknir á hagrænum afleiðingum spillingar 

og er niðurstaða flestra rannsókna á því sviði að spilling hafi neikvæð áhrif á hagræna 

þróun (Tanzi 1998, 28-29). Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að spilling dragi úr 

hagvexti vegna þess að hærra spillingarstig hefur samband við minni fjárfestingu auk þess 

að draga bæði úr innstreymi fjármagns og beinni erlendri fjárfestingu (Rose-Ackerman 

1999, 2-3). Þá hafa fræðimenn sýnt fram á að áhrif spillingar stuðli að auknum ójöfnuði 

og minni samkeppni á markaði (Tanzi 1998, 26). Ástæðan er að spilling hefur tilhneigingu 

til að takmarka fjölda þeirra sem eiga möguleika á þátttöku í viðskiptum (Tanzi 1998, 26) 

Sýnt hefur verið fram á að spilling geti haft neikvæð áhrif á hagþróun með því að halda 

aftur af nauðsynlegum ríkisumbótum á skýrleika laga og reglna til að auka 

samkeppnishæfni markaðarins (Tanzi 1998, 26 og Rose-Ackermann 1999,17). Þá hefur 

Susan Rose-Ackerman haldið því fram að spilling auki líkurnar  á að fyrirtæki starfi fyrir 

utan opinbera sviðið í þversögn við skatta- og reglugerðarlög (Rose-Ackermann 1999, 2). 

Auk þess sem hún hefur komist að því að þar sem spilling er mikið vandamál er almennt 

lítill virðing borin fyrir lögum og eignarrétti (Rose-Ackerman 1999, 2) 
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3 Kenningar 

3.1 Umboðskenningar 

Umboðskenningar (e. principal agent theory) hafa verið ráðandi í fræðilegri umræðu um 

hvernig eigi að leggja mat á spillingu. Kenningaskólinn á rætur í hagfræði en var útvíkkaður til 

rannsókna á spillingu með framlagi Rose-Ackerman (1978) og Klitgaard (1988) (Person ofl. 

2010, 4). Nálgun umboðskenninga á spillingu er tvíþætt. Annars vegar nálgast þær spillingu á 

grunni hugmynda um skynsamlegt val og hins vegar frá efnahagslegu sjónarhorni. Nálgunin 

gerir það að verkum að sjónarmið um persónulegan ávinning eru kjarni umboðskenninga 

(Mungiu-Pippidi og Hartmann 2019, 11). Kenningin gerir ráð fyrir að spilling eigi sér stað þegar 

fulltrúi svíkur umbjóðanda sinn og vinnur að eigin hagsmunum á kostnað hagsmuna 

umbjóðandans. Frá sjónarhóli kenningarinnar myndast tækifæri til spillingar í samskiptum 

tveggja aðila, annars vegar umbjóðenda (e. principals) og hins vegar fulltrúa (e. agent) (Person 

o.fl. 2010, 4). Í öllum stjórnmálakerfum má finna töluverð form slíkra samskipta. Klassískt 

dæmi eru samskipti stjórnmálamanna og kjósenda. Þau samskipti mynda tækifæri fyrir 

pólitíska spillingu sem á sér stað þegar stjórnmálamenn (fulltrúar) svíkja/bregðast kjósendum 

(umbjóðendur) með því að vinna að eigin hagsmunum á kostnað hagsmuna kjósenda (Mungiu-

Pippidi og Hartmann 2019, 11). 

Umboðskenningar byggja á tveimur grundvallarforsendum. Fyrri forsendan er að aðilarnir 

hafi mismunandi hagsmuni, umbjóðendurnir verji hagsmuni almennings og fulltrúarnir 

misnoti aðstöðu sína þegar slíkt tækifæri gefst svo framarlega sem það borgi sig fyrir 

viðkomandi (Pearson ofl. 2010, 5). Vegna þess að kenningin byggir á hugmyndum um 

skynsamlegt val mun fulltrúinn aðeins ákveða að viðhafa spillt athæfi ef væntanlegur 

heildarávinningur þess vegur meira en væntanlegur heildarkostnaður þess (Mungiu-Pippidi og 

Hartmann 2019, 11). Þegar fulltrúi tekur ákvörðun um hvort hann eigi að viðhafa spillt athæfi 

eða ekki, mun skynsamur fulltrúi bera saman ávinning af þátttöku í spillingu t.d. upphæð 

mútugreiðslu við kostnaðinn og þar með talda áhættuna sem aðallega er  háð líkum þess að 

vera gripinn við athæfið og þeim kostnaði sem slíkt myndi hafa í för með sér (Mungiu-Pippidi 

og Hartmann 2019, 11). Seinni forsendan er að fulltrúinn búi yfir meiri upplýsingum en 

umbjóðandinn sem leiði til upplýsinga ójafnvægis (e.information asymmetry) á milli þeirra 

(Person o.fl. 2010, 4). Samkvæmt kenningunni á spilling sér stað þegar fulltrúinn svíkur 
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umbjóðandann með því að setja hagsmuni sína í forgang. Tækifæri til slíks verður til vegna 

þess að aðilarnir búa ekki yfir sömu upplýsingum (Pearson ofl. 2010, 5)

 

3.2 Kenningar sameiginlegra aðgerða 

Kenningar sameiginlegra aðgerða eru meðal meginkenninga fræðanna um hvernig eigi að 

skilja og skilgreina spillingu. Rætur kenningaskólans má rekja til gagnrýni sem hópur 

fræðimanna hefur nýlega komið fram með á sjónarhorn umboðskenninga á spillingu. 

Höfundar kenningaskólans gagnrýna umboðskenningar fyrir að halda fram of einföldum 

lausnum til að draga úr spillingu án þess að kanna orsakir spillingar nægilega vel áður (Person 

o.fl. 2013, 450). Kenningar sameiginlegra aðgerða útskýra hvers vegna einstaklingar taka þátt 

í spillingu í löndum þar sem spilling er kerfisbundið vandamál, jafnvel þótt það álíti spillingu 

vera siðferðislega ranga hegðun (Person o.fl. 2013 450 og 456). Samkvæmt kenningunni er 

fólk líklegra til að taka þátt í spillingu á þeim stöðum sem litið er á spillingu sem eðlilega 

hegðun. Ástæðan er að fólk sér einfaldlega ekki punktinn í því að taka ekki þátt í spillingu við 

slíkar aðstæður (Person o.fl. 2013, 456-457). Í grunninn byggir kenningin því á að spillingu eigi 

ekki að skilja sem umboðsvanda umbjóðanda og fulltrúa eins og umboðskenningar gera heldur 

sem félagslega gildru það er vandamál sameiginlegra aðgerða (Rothstein 2011, 229). 

Kenningar sameiginlegra aðgerða eiga sameiginlegt með umboðskenningum að líta á 

eftirlit og refsingar sem mikilvægan þátt í baráttunni gegn spillingu (Person o.fl. 2013, 456). 

Samkvæmt umboðskenningum  liggja vandamál varðandi spillingu aðallega hjá fulltrúanum. 

Sjónarhorn kenningarnar gerir ráð fyrir því að á meðan fulltrúinn freistast stöðugt til að stunda 

spillingu er umbjóðandinn ekki spilltur og ávallt tilbúinn að fylgja reglum af heilindum. Þessu 

eru kenningar sameiginlegra aðgerða ósammála og ganga kenningarnar út frá þeirri forsendu 

að allir aðilar þ.e.a.s. valdhafar, embættismenn og borgarar hugsi skynsamt og því hugsa allir 

aðilar um að hámarka eigin hagsmuni (Person o.fl. 2013, 456).  Þetta þýðir hins vegar ekki að 

allir séu spilltir heldur á kenningin við takmarkaða skynsemi sem er háð væntingum um hvernig 

aðrir hagi sér (Person o.fl. 2013, 456-457). Spilling getur verið skynsamleg hegðun ef hún er 

álitin sem eðlileg hegðun og ávinningurinn af þátttöku í spillingu er meiri en áhættan af 

þátttökunni. Sjónarhorn kenningarinnar varpar með þessu ljósi á sameiginlegt frekar en 

einstaklingsbundið eðli spillingar sem er mikilvægt framlag til spillingar rannsókna og þeirrar 
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baráttu sem alþjóðasamfélagið stendur frammi fyrir gegn spillingu (Person o.fl. 2013, 457 og 

Mungiu-Pippidi og Hartman 2019, 12)   
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4 Bankahrunið árið 2008 

Árin fyrir bankahrun einkenndust af örum breytingum í íslensku efnahagslífi og gríðarlegum 

vexti íslensks hagkerfis undir forystu ríkis og banka. Áratugina fyrir hrun hafði íslenskt 

efnahagslíf breyst úr miklum ríkisafskiptum til aukinnar markaðsvæðingar og viðskiptafrelsis 

(Páll Hreinsson o.fl. 2010, 102).  Einkavæðing stóru ríkisbankanna var hluti af vegferð 

stjórnvalda við  markaðsvæðingu og opnun íslensks hagkerfis. Opnun hagkerfisins var meðal 

annars tilkomin vegna þátttöku Íslands í EES samstarfinu og einkavæðing gerði bönkunum 

mögulegt að stækka starfsemi sína með aukinni starfsemi og viðskiptum á alþjóðavettvangi 

(Páll Hreinsson o.fl. 2010, 102). Um þúsaldarmótin var starfssemi bankanna að mestu bundin 

við þjónustu við íslensk fyrirtæki og einstaklinga vegna innlendra viðskipta og nam 

samanlagður efnahagsreikningur þeirra rúmlega eins árs landsframleiðslu Íslands (Páll 

Hreinsson o.fl. 2010, 177). Alþjóðleg starfsemi stóru bankanna óx aftur á móti hratt á fyrsta 

áratug aldarinnar jafnframt því sem eðli bankastarfseminnar tók miklum breytingum sökum 

þess að fjárfestingarstarfsemi var orðin stærri eining í rekstrinum (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 

177). Samhliða þessum breytingum stækkaði efnahagsreikningur bankanna hratt og árið 2008 

voru  stóru bankarnir orðnir að stórum alþjóðlegum fjármálastofnunum með samanlagðan 

efnahagsreikning upp á tæplega nífalda landsframleiðslu Íslands (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 

177).       

Efnahagsuppgangnum lauk skyndilega í október árið 2008 þegar þrír stærstu bankar 

Íslands sem stóðu undir 85 prósentum af bankakerfi landsins féllu. Fall íslensku bankanna 

færðu augu heimsbyggðarinnar til Íslands enda lá fyrir að fall íslenska bankakerfisins ætti eftir 

að setja mark sitt á alþjóðlegan fjármálamarkað. Til þess að setja stærðargráðu bankahrunsins 

í alþjóðlegt samhengi þá var samanlagt fall Landsbankans, Glitnis og Kaupþings þriðja stærsta 

gjaldþrot sögunnar á eftir gjaldþroti Lehman Brothers og Washington Mutual  (Þorbjörn 

Þórðarson 2018). Áhrif bankahrunsins voru mest innanlands og í kjölfar hrunsins varð Ísland 

fyrir dýpstu efnahagskreppu sem skráð hefur verið frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar. 

Efnahagskreppan leiddi til stóraukinna skulda  íslenska ríkisins og heimila landsins, gengisfalls 

íslensku krónunnar og mikils atvinnuleysis (Berglind Hólm Ragnarsdóttir, Jón Gunnar Bernburg 

og Sigrún Ólafsdóttir 2012, 757). Bankahrunið hafði einnig djúpstæðar samfélagslegar 

afleiðingar og skapaði mikla reiði í íslensku samfélagi sem beindist ekki síður að stjórnvöldum 

en hinum föllnu bönkum (Berglind Hólm Ragnarsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Sigrún 

Ólafsdóttir 2012, 757-758). Þetta varð kveikjan að fjölmennum mótmælum, oft nefnd 
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Búsáhaldabyltingin, sem náði hámarki í janúar árið 2009 og átti sinn þátt í að sitjandi ríkisstjórn 

fór frá völdum eftir að hafa tapað trausti þingsins (Berglind Hólm Ragnarsdóttir, Jón Gunnar 

Bernburg og Sigrún Ólafsdóttir, 2012, 758).       

Í kjölfar hrunsins skipaði Alþingi  sjálfstæða rannsóknarnefnd sem fékk það verðuga 

verkefni að rannsaka og greina frá orsökum hrunsins. Í skýrslu nefndarinnar sem kynnt var 

almenningi 12. apríl 2010 kom fram að meginorsakir bankahrunsins megi rekja til stærð 

bankanna og bankakerfisins þegar það féll (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 31). Þá er greint frá því í 

niðurstöðum skýrslunnar að alvarlegir gallar á íslenskri stjórnsýslu hafi veikt innviði landsins 

og átt stóran þátt í bankahruninu. Einnig er það niðurstaða skýrslunnar að stjórnvöld, 

Seðlabanki Íslands og fjármálaeftirlitið hafi sýnt af sér vanrækslu auk þess sem bent er á 

hugsanlega lagalega ábyrgð einstakra stjórnmála- og embættismanna (Páll Hreinsson o.fl. 

2010, 46). Niðurstöður skýrslunnar sýna að framkvæmd einkavæðingar bankanna, aðgerðir 

Seðlabanka og stjórnvalda vegna hættu á fjármálaáfalli auk aðgerðarleysi stjórnvalda í að 

draga úr stærð bankakerfisins, voru veigamiklir þættir í bankahruninu (Páll Hreinsson o.fl. 

2010, 32-34, 38-40, 43, 46-47). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

5 Einkavæðing bankanna 

Í þessum kafla verður einkavæðing bankanna og þáttur hennar í bankahruninu til umfjöllunar. 

Í kaflanum verður fjallað almennt um einkavæðingu bankanna, atburðarás framkvæmdarinnar 

er skoðuð og greint er frá því hvar veigamestu ákvarðanirnar um framkvæmdina voru teknar. 

Síðan verður skoðað hvernig staðið var að sölu, mati og vali á kaupendum á kjölfestuhlut í 

Landsbanka Íslands og í Búnaðarbanka Íslands á árunum 2002 og 2003. Greint verður frá 

ályktunum Rannsóknarskýrslu Alþingis um ámælisverð atriði við framkvæmd 

einkavæðingarinnar. 

5.1 Almennt um einkavæðingu bankanna 

Hugtakið einkavæðing nær yfir og lýsir sölu ríkisfyrirtækja, undirbúningi slíkrar sölu og öllu því 

sem kann að felast í slíku ferli (Forsætisráðuneytið 2012, 6). Hugmyndir um einkavæðingu voru 

hluti af hugmyndafræði og stefnu íslenskra stjórnmálaflokka löngu áður en áform um 

einkavæðingu og sölu ríkisbankanna urðu að veruleika (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 84). Raunar 

var einkavæðing ríkisfyrirtækja eindregið stefnumál allra ríkisstjórna sem voru við völd á 

Íslandi á tímabilinu 1991-2007 (Framkvæmdanefnd um einkavæðingu 2003, 10-13). Eins og 

getið er um í skýrslu framkvæmdanefndar um einkavæðingu Einkavæðing 1999-2003 þá hafa 

fjárhagsleg markmið mikið að segja um markmið og áherslur á bakvið einkavæðingu 

(Framkvæmdanefnd um einkavæðingu 2003, 10). Í skýrslunni er jafnframt greint frá 

almennum markmiðum einkavæðingarstefnu stjórnvalda sem sett voru fram af hálfu 

ráðherranefndar um einkavæðingu. Þar kemur fram að helstu markmið einkavæðingar voru:    

1. Að auka samkeppni og skilvirkni í þjóðfélaginu. 

2. Að draga úr pólitískum áhrifum í fyrirtækjum. 

3. Að efla hlutabréfamarkað. 

4. Að bæta stöðu ríkissjóðs. 

5. Að bæta hag neytenda. 

6. Að draga úr áhrifum sérhagsmunahópa (Framkvæmdanefnd um einkavæðingu 2003, 

11). 
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Áform um sölu ríkisbanka urðu formlega að stefnumáli stjórnvalda árið 1999 þegar 

áframhaldandi ríkisstjórnarsamstarf Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins varð að 

veruleika (Framkvæmdanefnd um einkavæðingu 2003, 11). Í stefnuyfirlýsingu þeirrar stjórnar 

þann 28. maí 1999 kemur fram að halda eigi áfram einkavæðingu ríkisfyrirtækja og að 

hlutabréf í ríkisbönkunum skyldu vera seld með það að markmiði að ná fram hagræðingu á 

fjármálamarkaði (Framkvæmdanefnd um einkavæðingu 2003, 11). Þá er einnig áréttað í 

stefnuyfirlýsingunni að tryggt verði við söluna að ríkið fái hámarksverð fyrir eignarhlut sinn í 

bönkunum. 

5.1.1 Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf. 

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf. (FBA) var fyrstur stóru ríkisbankanna til að vera 

einkavæddur að fullu þegar einkavæðingu hans lauk í nóvember 1999. FBA var stofnaður 30. 

júní 1997 og hóf starfsemi sína 1. janúar 1998 þegar hann tók við eignum, skuldum og 

skuldbindingum fjögurra fjárfestingarlánasjóða: Fiskveiðasjóðs Íslands, Iðnlánasjóðs, 

Iðnþróunarsjóðs og Útflutningslánasjóðs, að undanskildum þeim sem var sérstaklega 

ráðstafað til Nýsköpunarsjóðs Atvinnulífsins. Meginmarkmið stjórnvalda með stofnun FBA 

voru að;      

1. Að draga úr eignarhaldi ríkisins á fjármálamarkaði með því að selja hlutabréf í FBA. 

2. Að auka samkeppni og breikka þjónustusvið. 

3. Að styrkja stoðir fjármálamarkaðarins með því að sameina fjóra fjárfestingarlánasjóði í 

einn öflugan fjárfestingarbanka. 

4. Að skilja í sundur fjárfestingarbankastarfsemi annars vegar og lán og styrki til 

nýsköpunar hins vegar. 

5. Að draga úr hólfun og aðgreiningu fjármálafyrirtækja eftir atvinnugreinum. 

6. Að auka alþjóðlega þátttöku á íslenskum fjármálamarkaði (Framkvæmdanefnd um 

einkavæðingu 2003, 23) 

     Vinna að framkvæmd einkavæðingar FBA með sölu á hlutum ríkisins í bankanum hófst 

í nóvember 1998 þegar stjórnvöld seldu 49% eignarhlut ríkisins í bankanum með almennu 

útboði. Sala á hlutum ríkisins í FBA gekk hratt fyrir sig og var 51% eftirstandandi eignarhlutur 

þess í FBA auglýstur til sölu í október 1999. Ákveðið var að við framkvæmd sölunnar skyldi 
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eftirstandandi meirihlutaeign ríkisins í FBA vera seld í einu lagi. Stjórnvöldum barst aðeins eitt 

tilboð í eignarhlutinn og kom það tilboð frá samsettum hópi 26 fjárfesta í allan eftirstandandi 

eignarhlut ríkisins í FBA. Stjórnvöld ákváðu að ganga að tilboðinu með því að samþykkja tilboð 

hópsins sem hljóðaði upp á 9,7 milljarða fyrir allan eftirstandandi eignarhlut ríkisins. Eftir 

einkavæðingu FBA var bankinn sameinaður Íslandsbanka hf. og úr varð stærsti banki landsins 

á þeim tíma (Framkvæmdanefnd um einkavæðingu 2003, 27).     

5.1.2 Landsbanki Íslands hf.  

Einkavæðing Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands með sölu á eignarhlutum ríkisins í 

bönkunum var framkvæmd í nokkrum áföngum. Undanfari þeirrar framkvæmdar var að 

Landsbanki Íslands og Búnaðarbanki Íslands höfðu verið gerð að hlutafélögum 1. janúar 1998 

samkvæmt lögum nr. 50/1997. Þessi lög heimiluðu viðskiptaráðherra útboði á nýju hlutafé í 

bönkunum (Framkvæmdanefnd um einkavæðingu 2003, 30 og 39). Fyrsti áfangi ríkisins í sölu 

á eignarhlutum var tekinn haustið 1998 þegar ríkið seldi 15% af hlutafé sínu í báðum bönkum 

með almennu útboði. Næsti stóri áfangi framkvæmdarinnar var tekinn í desember 1999 þegar 

stjórnvöld seldu 15% hlutafjár í báðum bönkum með almennu útboði. Lengri bið var eftir 

næsta stóra áfanga framkvæmdarinnar sem var tekinn í maí 2002 þegar stjórnvöld ákváðu að 

selja 20% heildarhlutafjár í Landsbankanum með almennu útboði. Fljótlega í kjölfar þeirrar 

sölu hófust viðræður um sölu á stærsta hlutanum af eftirstandandi eignarhluta ríkisins í 

Landsbankanum. Viðræðurnar leiddu til þess að stjórnvöld undirrituðu kaupsamning við 

Samson eignarhaldsfélag ehf. um kaup eignarhaldsfélagsins á 45,8% eignarhlut í Landsbanka 

Íslands hf. á um 12,3 milljarða íslenskra króna. Í kjölfar sölunnar var ákveðið að selja skyldi 

þann litla eftirstandandi 2,5%  eignarhlut sem ríkið átti eftir og lauk eignaraðkomu ríkisins að 

Landsbankanum þegar hluturinn var seldur með almennu útboði þann 25. febrúar 2003 

(Framkvæmdanefnd um einkavæðingu 2003, 39). 

5.1.3 Búnaðarbanki Íslands hf. 

Eignarhaldi ríkisins að fyrirtækjum í bankarekstri lauk með einkavæðingu Búnaðarbanka 

Íslands hf (Framkvæmdanefnd um einkavæðingu 2003, 39). Árin 2001 og 2002 minnkaði 

eignarhlutur ríkisins í bankanum úr 72% niður í 55% þrátt fyrir að ekki hafi komið til sölu á 

eignarhlutum í bankanum á því tímabili. Minnkun á eignarhlut ríkisins í bankanum mátti rekja 

til samruna bankans við eignarleigufyrirtækið Lýsingu og fjárfestingarfélagið Gildingu. Stór 

tíðindi urðu í framkvæmd einkavæðingar Búnaðarbankans þegar stjórnvöld náðu 
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samkomulagi við Eglu ehf., Samvinnulífeyrissjóðinn og Vátryggingafélag Íslands þann 15. 

nóvember það sama ár um kaup þessara aðila á 45,8% eignarhlut í bankanum. Stærsti einstaki 

áfanginn í einkavæðingu Búnaðarbankans var tekinn þann 16. janúar 2003 þegar 

kaupsamningur íslenska ríkisins við ofangreinda aðila um kaup þeirra á 45,8% eignarhlutar í 

bankanum fyrir 11,9 milljarða króna var undirritaður. Í kjölfar sölunnar var  9,11% 

eftirstandandi eignarhlutur ríkissjóðs í bankanum seldur með almennu útboði þann 7. mars 

2003 og með þeirri sölu lauk eignarhaldi ríkisins að fyrirtækjum í bankarekstri fram að 

bankahruni (Framkvæmdanefnd um einkavæðingu 2003, 41). Skömmu eftir að einkavæðingu 

Búnaðarbankans lauk var ákveðið að sameina Búnaðarbankann og Kaupþing hf.  ráðagerðin 

var samþykkt á hluthafafundum beggja banka þann 26. maí 2003 og fékk hinn sameinaði banki 

heitið Kaupþing Búnaðarbanki hf. Nafni bankans var síðar breytt snemma árs 2007 í Kaupþing 

banki. 

 Yfirstjórn yfir framkvæmd einkavæðingar bankanna var í höndum ríkisstjórnarinnar og 

fjögurra manna ráðherranefndar um einkavæðingu sem starfaði á hennar vegum 

(Ríkisendurskoðun 2002, 4). Þá starfaði sérstök framkvæmdanefnd um einkavæðingu (FnE) á 

vegum ráðherranefndarinnar þar sem sæti áttu fulltrúar þeirra ráðherra sem sæti áttu í 

ráðherranefndinni. Framkvæmdanefndin hafði það hlutverk á höndum að annast undirbúning 

og samræmingu verkefna á sviði einkavæðingar og hafði nefndin í því sambandi meðal annars 

yfirumsjón með sölu ríkisfyrirtækja (Ríkisendurskoðun 2002, 4). Aftur á móti voru veigamestu 

ákvarðanirnar sem höfðu með framkvæmd einkavæðingar bankanna teknar af einstökum 

ráðherrum í sitjandi ríkisstjórn og þá yfirleitt á vettvangi fyrrnefndar ráðherranefndar (Páll 

Hreinsson o.fl. 2010, 300). Í ráðherranefndinni, á þeim tíma sem framkvæmd einkavæðingar 

þriggja stóru ríkisbankanna fór fram, áttu sæti Davíð Oddsson, þáverandi forsætisráðherra, 

Halldór Ásgrímsson, þáverandi utanríkisráðherra, Geir H. Haarde, þáverandi fjármálaráðherra 

auk bankamálaráðherra, sem kom úr röðum Framsóknarflokksins. Fram til desember 1999 var 

Finnur Ingólfsson umræddur bankamálaráðherra en eftir það Valgerður Sverrisdóttir 

(Framkvæmdanefnd um einkavæðingu 2003, 8). 

5.1.4 Lok einkavæðingar Landsbankans 

Sala Landsbankans árið 2002 átti sér nokkurn aðdraganda. Upphaflega stóð til að reyna að 

selja bankann til erlendra banka eftir að hugmyndir um dreifða eignaraðild sem einkenndu 

fyrri áfanga í einkavæðingu bankanna voru lagðar til hliðar (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 239-240). 
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Samkvæmt þeirri stefnumörkun skyldi selja stóran eignarhlut í bankanum kjölfestufjárfesti 

sem æskilegast þótti að væri erlend fjármálastofnun (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 239-242). Með 

kjölfestufjárfesti var ekki eingöngu vísað til stærðar eignarhluta heldur vísaði þýðing þess 

einnig til krafna um þekkingu og reynslu væntanlegs kaupanda af rekstri banka eða á sviði 

fjármálaþjónustu (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 239). Ríkisstjórn Íslands sendi frá sér eftirfarandi 

fréttatilkynningu 26. júní þar sem auglýst var eftir áhugasömum fjárfesti   

„Viðskiptaráðherra hefur ákveðið að hafinn verði undirbúningur sölu á umtalsverðum hlut 
í Landsbanka Íslands hf. til kjölfestufjárfestis. Með umtalsverðum hlut er átt við ráðandi 
hlut eða a.m.k. þriðjung hlutafjár í félaginu. Ráðgert er að salan fari fram fyrir árslok 2001. 
Skilyrði samkvæmt ákvörðun ráðherra er að sala á slíkum hlut leiði til aukinnar samkeppni 
á íslenskum fjármálamarkaði og auki samkeppnishæfni hans. Framkvæmdanefnd um 
einkavæðingu hefur verið falist að annast framkvæmd sölunnar (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 
237).“ 

Haustið 2001 vann síðan FnE með aðstoð breska fjárfestingarbankans HSBC að leita 

áhugasamra fjárfesta að kaupum í bankanum samkvæmt fyrrgreindri stefnumörkun. Leit FnE 

og HSBC að erlendum kjölfestufjárfesti og þeim þætti söluferlisins lauk í raun með 

fréttatilkynningu FnE 21. desember um að fyrirhuguð sala á hlutabréfum ríkisins í 

Landsbankanum myndi að öllum líkindum dragast nokkuð vegna erfiðra markaðsskilyrða (Páll 

Hreinsson o.fl. 2010, 237). 

  Hreyfing komst aftur á söluferlið í kjölfar þess að svokallaði Samson hópur sendi FnE 

bréf sem lýsti yfir áhuga hópsins á kaupum á stórum eignarhlut ríkisins í Landsbanka Íslands. 

Hf. Samson hópurinn sem samanstóð af feðgunum Björgólfi Thor Björgólfssyni og Björgólfi 

Guðmundssyni auk Magnúsar Þorsteinssonar en hann hafði þá skömmu áður hagnast 

allverulega á sölu bjórverksmiðju, sem hópurinn starfrækti í Rússlandi (Páll Hreinsson o.fl. 

2010, 271). Megininntakið í bréfi Samson hópsins til FnE 27. júní 2002 var tilboð um kaup 

á  a.m.k. 33,3% af hlutafé Landsbankans og kauprétti að 10% heildarhlutafjár í 24 mánuði frá 

undirritun kaupsamnings, þ.e. samtals 43,3% af heildarhlutafé bankans eða um 90% af 

eignarhlut ríkisins (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 242). Tilboðið var formlega tekið fyrir á fundi FnE 

þann 5. júlí 2002 og í fundargerð FnE er bókað eftir Ólafi Davíðssyni, formanni FnE að „Í við-

ræðum við ráðherranefnd um einkavæðingu hefði komið fram áhugi á að taka upp viðræður 

á þeim grunni sem skilgreindur var í bréfinu en þó þannig að tryggt væri að verklagsreglum um 

einkavæðingu væri framfylgt (Þórður Snær Júlíusson 2022).“ Hins vegar var það ófrávíkjanlegt 

mat Viðskiptaráðuneytisins að gefa þyrfti öðrum áhugasömum aðilum kost á að leggja fram 
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tilboð í Landsbankann í opnu söluferli (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 245). Því var það svo að 

kjölfestuhlutur í bæði Búnaðarbanka og Landsbanka var formlega auglýstur til sölu 10. júlí 

2002.     

Að loknum tilboðsfresti til að svara útboðsauglýsingu FnE fundaði nefndin með fimm 

hópum fjárfesta sem sýnt höfðu áhuga á kaupum á eignarhlut í bankanum. Eftir þá fundi voru 

þrír hópar valdir til frekari viðræðna, það voru áðurnefndur Samson-hópur, fjárfestingarfélagið 

Kaldbakur hf. og S-hópurinn.  Í kjölfarið var óskað eftir frekari upplýsingum frá hópunum, 

samningur var undirritaður við HSBC um að bankinn aðstoðaði nefndina við að meta 

fjárfestana sem og að vera nefndinni innan handar. Lagt var í framhaldinu mat á hópana á 

grunni fjárhagsstöðu, þekkingar og reynslu á fjármálamarkaði, eignarhlut sem viðkomandi 

óskaði eftir kaupum á, hugmyndum um staðgreiðsluverð og áform varðandi rekstur (Páll 

Hreinsson o.fl. 2010, 246-250). FnE samþykkti mat HSBC sem lagði til að gengið yrði til frekari 

viðræðna við Samson eignarhaldsfélag um kaup á umtalsverðum hlut í Landsbankanum. Sem 

lauk með undirritun kaupsamnings milli íslenska ríkisins og Samson-eignarhaldsfélags á 

gamlársdag árið 2002.  

5.1.5 Lok einkavæðingar Búnaðarbankans 

Söluferli Búnaðarbankans fór af stað á sama tíma og söluferli Landsbankans með auglýsingu 

FnE þann 9. júlí 2002 þar sem auglýst var eftir áhugasömum kjölfestufjárfesti. Þegar tilkynnt 

var um einkaviðræður við Samson 9. september 2002 um kaup á Landsbankanum var 

jafnframt greint frá því að undirbúningur að sölu Búnaðarbankans hæfist. Þar sem hlutur 

ríkisins í Landsbankanum hafði verið seldur til Samson, sem augljóslega var ekki erlendur 

banki, þá þótti það æskilegt að bjóðendur í Búnaðarbankann væru með slíkan meðfjárfesti í 

farteskinu (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 250). FnE valdi 19. október 2002 að ganga til frekari 

viðræðna við S-hópinn og Kaldbak fjárfestingafélag úr hópi áhugasamra fjárfesta um 

eignarhlut í Búnaðarbankanum. S-hópurinn og Kaldbakur höfðu verið meðal aðila sem komu 

til greina í vali á kjölfestufjárfesti á eignarhlut ríkisins í Landsbankanum. 

 HSBC lagði mat á bjóðendur með sambærilegri samantekt og hann gerði fyrir sölu 

Landsbankans með tilliti til fyrirfram ákveðinna viðmiða (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 249). 

Niðurstaða samantektar HSBC var að S-hópurinn, sem samanstóð af Vátryggingafélag Íslands 

(VÍS), Ker, Samvinnulífeyrissjóðurinn og Eignarhaldsfélagið Samvinnutryggingar, væri sterkari 

kaupandi þar sem hann uppfyllti markmið og áhrifaþætti FnE betur en mótframbjóðandinn 



23 

Kaldbakur (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 253). Meðal þess sem greint var frá í niðurstöðukafla 

samantektar HSBC voru helstu styrkleikar hvors tilboðs fyrir sig. Þar er gerð grein fyrir því að 

einn af þremur helstu styrkleikum tilboðs S-hópsins var talinn vera þátttaka virtrar alþjóðlegrar 

fjármálastofnunar (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 253). Þar sem því hefði verið haldið fram að 

Société Générale og eða önnur alþjóðleg fjármálastofnun myndi vera þátttakandi í tilboði S-

hópsins með því leggja til eigið fé fyrir kaupum í Búnaðarbankanum (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 

253). Fyrrgreind samantekt HSBC var lögð fyrir FnE á fundi nefndarinnar þann 4. nóvember 

2002. Þá var bókað í fundargerð að fulltrúi HSBC hafi komist svo að orðum á fundinum að S-

hópurinn væri sterkari valkostur en Kaldbakur hvort sem Société Générale væri þátttakandi í 

kaupunum eða ekki (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 255). Niðurstaða fundarins var að FnE ákvað að 

mæla með því við RnE að gengið yrði til einkaviðræðna við S-hópinn, RnE samþykkti þá tillögu 

FnE og var minnisblað því til staðfestingar áritað af forsætisráðherra. Viðræðunum lauk með 

undirritun kaupsamnings milli íslenska ríkisins og S-hópsins þann 16. janúar 2003.   

5.1.6 Gagnrýni á lok einkavæðingar Landsbankans og Búnaðarbankans 

Töluvert bar á gagnrýni á einkavæðingarferli bankanna, eftir ákvörðun ráðherranefndar um 

einkavæðingu þann 9. september 2002, að ganga til einkaviðræðna við Samson ehf. um kaup 

á stórum eignarhlut ríkisins í Landsbankanum (Ríkisendurskoðun 2002. Þann 10. september 

eða daginn eftir ákvörðunina sagði Steingrímur Ari Arason sig úr framkvæmdanefnd um 

einkavæðingu með bréfi til forsætisráðherra (Ríkisendurskoðun 2002, 3). Þar útskýrir 

Steingrímur Ari að ástæða uppsagnarinnar hefði verið þau vinnubrögð sem viðhöfð voru í 

aðdraganda þeirrar ákvörðunar sem leiddi til þess að gengið var fram hjá öðrum áhugasömum 

kaupendum, þrátt fyrir hagstæðari tilboð fyrir ríkissjóð á alla hefðbundna mælikvarða (Páll 

Hreinsson o.fl. 2010, 266). Í bréfinu sagði Steingrímur Ari, sem hafði setið í framkvæmdanefnd 

einkavæðingar sem fulltrúi fjármálaráðherra frá 1991, að hann hefði aldrei kynnst öðrum eins 

vinnubrögðum og þeim þegar Samson hópurinn var valin til viðræðna um kaupin í 

Landsbankanum (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 266). Í kjölfarið á gagnrýni Steingríms Ara á 

undirbúningi á sölu hlutabréfa ríkisins í Landsbankanum féllst Ríkisendurskoðun á að rannsaka 

málið.  

Steingrímur Ari gerði gagnrýni sinni á vinnubrögð framkvæmdanefndarinnar skil 

fyrir  Ríkisendurskoðun. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar um málið kemur fram að gagnrýni 

Steingríms Ara á vinnubrögð nefndarinnar hafi aðallega beinst að tveimur atriðum. Í fyrsta lagi 
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að ,,Reglur við mat á tilboðum voru óljósar og í veigamiklum atriðum ákveðnar eftir að tilboð 

lágu fyrir. Í stað mats með hlutlægum og gegnsæjum hætti leiddu vinnubrögð 

framkvæmdanefndarinnar til huglægrar niðurstöðu (Ríkisendurskoðun 2002, 17).’’ Einnig í 

öðru lagi að ,,Mikilvæg atriði voru ófrágengin þegar samþykkt var að ganga til einkaviðræðna 

við Samson ehf. en traust undirstaða getur augljóslega ráðið úrslitum um þróun mála þegar til 

lengri tíma er litið (Ríkisendurskoðun 2002, 17).’’ Samkvæmt lýsingum í skýrslu 

ríkisendurskoðunar má ráða að Steingrímur Ari hafi sérstaklega talið óeðlilegt að vikið skyldi 

frá meginreglu um ráðandi vægi verðs við sölu ríkisfyrirtækja með þeim hætti að dregið var úr 

því m.t.t. annarra matsþátta (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 266).    

 Með tilliti til gagnrýni Steingríms Ara taldi Ríkisendurskoðun rétt að athuga upplifun 

þeirra þriggja fjárfesta sem framkvæmdanefnd einkavæðingar bauð til áframhaldandi 

viðræðna um kaup í Landsbankanum. Athugun Ríkisendurskoðunar sýndi að fjárfestarnir voru 

sammála um að ekki hefði verið staðið nægilega faglega að framkvæmd söluferlisins 

(Ríkisendurskoðun 2002, 21).  Var það álit fjárfestanna að söluferlið og markmiðin sem lágu 

að baki því hafi allan tímann verið óskýr. Upplifun fjárfestanna var ekki að framkvæmdaáætlun 

söluferlisins hafi ekki verið fullmótuð fyrirfram heldur hafi hún að einhverju leyti verið spunnin 

samhliða söluferlinu (Ríkisendurskoðun 2002, 21). Þannig upplýstu fjárfestarnir 

Ríkisendurskoðun t.d. um að upplýsingar um reglur og aðferðir, sem horft var til við mat á 

tilboðum þeirra, hafi annað hvort ekki verið veittar eða verið veittar eftir á (Ríkisendurskoðun 

2002, 21). Niðurstöður athugunar Ríkisendurskoðunar á vali á kaupanda á hlut ríkisins í 

Landsbanka Íslands hf. voru að þær verklagsreglur sem gilda um sölu ríkisfyrirtækja hafi ekki 

verið brotnar (Ríkisendurskoðun 2002, 30). Þrátt fyrir meginniðurstöður sínar álítur 

Ríkisendurskoðun að taka megi undir ýmislegt í gagnrýni Steingríms Ara og fjárfestanna eins 

og t.d. að það hafi ekki legið fyrir nákvæm verkáætlun um áformaða sölu á hlut ríkisins í 

Landsbankanum þegar útboðsferlið hófst (Ríkisendurskoðun 2002, 30).     

 Ríkisendurskoðun var í ársbyrjun 2001 fengið það verkefni að vinna úttekt á störfum 

framkvæmdanefndar um einkavæðingu. Þegar upp var staðið tók úttektin til sölu átta 

ríkisfyrirtækja á tímabilinu 1998-2003, þ.á.m. ríkisbankanna tveggja Landsbankans og 

Búnaðarbankans (Ríkisendurskoðun). Niðurstöður úttektarinnar gáfu Ríkisendurskoðun tilefni 

til eftirfarandi gagnrýni á það hvernig staðið var að sölu á stórum eignarhlutum í 

ríkisbönkunum    
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 ,,Sú tilhögun að auglýsa ráðandi hlut í bæði Landsbankanum og Búnaðarbankanum á 
sama tíma var óheppileg þar sem ekki var komin reynsla á þá söluaðferð sem valin var. Þá 
gaf þessi tilhögun minni möguleika en ella hefðu verið á að viðhalda samkeppni milli 
áhugasamra kaupenda. Tímasetning sölunnar á ráðandi hlut í Búnaðarbankanum vekur 
spurningar þar sem gengi hlutabréfa í bankanum var lágt þegar hún fór fram en tók síðar 
að hækka.’’(Ríkisendurskoðun) 

 

5.1.7 Ályktanir Rannsóknarnefndar Alþingis um lok einkavæðingar Landsbankans og 
Búnaðarbankans 

Þegar stóru íslensku bankarnir féllu í byrjun október 2008 voru ekki liðin sex ár frá því að sölu 

ríkisins á stórum eignarhlutum í Landsbankanum og Búnaðarbankanum lauk (Páll Hreinsson 

o.fl. 2010, 227). Vegna þess hve stuttur tími leið frá einkavæðingu bankanna til falls þeirra taldi 

Rannsóknarnefnd Alþingis nauðsynlegt að skoða hvernig staðið var að sölu á eignarhlutum 

ríkisins í bönkunum. Rannsóknarnefndin áleit að mikilvægt væri að draga fram og greina þau 

atriði við framkvæmd einkavæðingarinnar sem mögulega kunnu að hafa haft áhrif á hvernig 

fór fyrir rekstri þeirra (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 228). Rannsóknarnefnd Alþingis ákvað eftir 

athugun á fyrirliggjandi upplýsingum að beina rannsókn sinni sérstaklega að ákveðnum 

atriðum sem tengjast undirbúningi og ákvarðanatöku um sölu á eignarhlutum ríkisins í 

Landsbanka Íslands hf. og Búnaðarbanka Íslands hf. á síðari hluta árs 2002 (Páll Hreinsson o.fl. 

2010, 228). Rannsóknarnefnd Alþingis taldi að ýmislegt hafi verið ámælisvert við það hvernig 

staðið var að framkvæmdinni sem hafði töluverð áhrif á hvernig starfsemi bankanna var háttað 

á árunum eftir einkavæðingu þeirra (Páll Hreinsson o.fl. 300-306). Þannig ályktar 

Rannsóknarnefnd Alþingi að    

,,Stórir og í reynd ráðandi eignarhlutir áttu eftir að setja mark sitt á eignarhald og starfsemi 
íslensku bankanna fram að falli þeirra. Þar komu að hluta til við sögu sömu aðilar og höfðu 
verið kaupendur að stóru eignarhlutunum sem ríkið seldi við einkavæðingu bankanna. 
Segja má að ríkið hafi við einkavæðingu ríkisbankanna á vissan hátt gefið tóninn fyrir það 
hvernig skipulag eignarhalds varð á íslenskum fjármálamarkaði‘‘(Páll Hreinsson o.fl. 2010, 
300) 

Rannsóknarnefnd Alþingis telur ámælisvert að ekki hefði verið til staðar nein 

stefnumörkun af hálfu Alþingi eða efnisreglur sem útlistuðu um hvernig skyldi staðið að sölu 

bankanna (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 300-301). Með því hafi Alþingi lagt það að stærstum hluta 

í vald stjórnvalda undir forystu ríkisstjórnarinnar að ákveða nánari framkvæmd bankasölunnar 

(Páll Hreinsson o.fl. 2010, 300). Var það mat Rannsóknarnefndar Alþingis að þessi ákvörðun 

Alþingis hafi gert það að verkum að framkvæmd  einkavæðingarinnar hafi verið háð pólitískri 
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stefnumörkun og ákvörðunum þeirra ráðherra og annarra sem fóru með málið í umboði 

ráðherra (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 300). Var það mat Rannsóknarnefndar Alþingis að setning 

heimildarinnar með þessum hætti að hálfu Alþingis hlaut að vera fyrst og fremst að verða 

afstaða hlutaðeigandi ráðherra og eftir atvikum þeirra fleiri saman á vettvangi RnE sem ræði 

hver niðurstaðan yrði (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 300). Með tilliti til mikilvægis þess fyrir 

almannahag að framkvæmd einkavæðingar bankanna gengi vel fyrir sig dregur 

Rannsóknarnefnd Alþingis eftirfarandi ályktun 

 ,,Ríkar ástæður voru þannig almennt séð fyrir því að lögbinda fyrirfram forsendur og 
framkvæmd sölu bankanna. Atburðarás í söluferlinu varð síðan í reynd þannig frá hausti 
2001 til áramóta 2002-2003, einkum og sér í lagi á lokastigi þess frá miðju sumri 2002, að 
kröfur og viðmið sem stjórnvöld settu fram og gengu út frá framan af í söluferlinu reyndust 
óstöðug. Rannsóknarnefnd Alþingis telur að rás atburða, einkum á lokastigi söluferlisins, 
sé til merkis um hvernig dregið var úr kröfunum og hvernig stjórnvöld breyttu forgangsröð 
krafna og viðmiða við söluna eða byggðu á nýjum viðmiðum eftir því sem söluferlinu vatt 
fram (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 300-301).“ 

Stjórnvöld rökstuddu sölu á eignarhlutum ríkisins í bönkunum með því að fenginn væri 

erlendur kjölfestufjárfestir. Óhagstæðar ytri ástæður og áhugaleysi erlendra aðila urðu til þess 

að tilraunir stjórnvalda sem hófust haustið 2001 við að selja erlendri fjármálastofnun 

kjölfestuhlut í Landsbankanum voru settar á bið. Hreyfing komst á söluna eftir að hinn 

svokallaði Samson hópur sendi bréf til FnE og lýsti yfir áhuga á kaupum á umtalsverðum hlut í 

Landsbanka Íslands hf. Í kjölfar bréfsins frá Samson hópnum auglýstu stjórnvöld Landsbanka 

Íslands hf. og Búnaðarbanka Íslands hf. til sölu samhliða þann 10. júlí 2002. Í auglýsingu 

stjórnvalda var jafnframt tilkynnt að stefnt væri að því að ljúka sölu beggja banka á 

yfirstandandi ári, það er á tæpum sex mánuðum. Rannsóknarnefnd Alþingis telur út frá 

skýrslum þáverandi forystumanna í ríkisstjórn fyrir nefndinni megi ráða að það að auglýsa 

bankana til sölu samhliða hafi verið pólitísk ákvörðun (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 301). Sem hafi 

verið tekin þrátt fyrir vitund um miður ákjósanlegar markaðsaðstæður til að selja tvær 

hliðstæðar og hlutfallslega stórar fjármálastofnanir samtímis (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 

301).       

Undir lok söluferlisins frá miðju sumri 2002 varð framkvæmdin með þeim hætti að fallið 

var frá því að gera  kröfur til kaupanda á kjölfestuhlut í bönkunum um faglega þekkingu og 

reynslu á fjármálaþjónustu (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 301-302). Rannsóknarnefnd Alþingis 

ræður af heimildum sínum að eftir bréf Samson hópsins hafi átt sér stað breyting sem fól í sér 

verulega rýmkun frá fyrri kröfum um ofangreind atriði (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 302). Áður 
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hafði verið ákveðið að kjölfestufjárfestir þyrfti að uppfylla tilteknar faglegar kröfur um reynslu 

og þekkingu á sviði fjármálaþjónustu sem og að aðkoma hans yrði til að auka samkeppnishæfni 

bankans (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 302). Að mati Rannsóknarnefndar Alþingis var þeim kröfum 

ekki fylgt eftir í lokaáfanga einkavæðingar Landsbankans og Búnaðarbankans sem fór af stað í 

kjölfar bréfsins frá Samson-hópnum (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 302). Áherslan hafi aðallega 

verið á að fá kaupendur að eignarhlutum ríkisins í bönkunum. Rannsóknarnefnd Alþingis 

dregur eftirfarandi ályktun um framkvæmdir stjórnvalda undir lok söluferlisins    

,,Í stórum dráttum má ráða þá mynd af umfjöllun í kaflanum og þá sérstaklega áherslu 
stjórnvalda á að ljúka söluferlinu á kjörtímabilinu, raunar næstum hálfu ári áður en 
kosningar áttu að eiga sér stað, að stjórnvöld hafi frá og með áliðnu sumri 2002 í vaxandi 
mæli látið pólitísk markmið um að ljúka einkavæðingu bankanna sem slíkri hafa forgang 
gagnvart þeim faglegu markmiðum sem áður höfðu verið sett fram og gengið hafði verið 
út frá í söluferlinu fram að þeim tíma (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 302).’’ 

5.1.8 Einkavæðing bankanna borin saman við umfjöllun um umboðskenningar og 
skilgreiningar á spillingu 

Fyrir samanburð á  einkavæðingu íslensku bankanna við umboðskenningar og 

skilgreiningar á spillingu verður hér farið yfir helstu skilgreiningar sem komu fram í köflum 2.2 

og 3.1. Samkvæmt umboðskenningum á spilling sér stað þegar fulltrúi svíkur umbjóðanda sinn 

með því að vinna að eigin hagsmunum á kostnað hagsmuna umbjóðenda sinna (Rothstein 

2011, 230). Umboðskenningar gera ráð fyrir því að tækifæri til spillingar verði til í samskiptum 

fulltrúa sem misnota aðstöðu sína þegar tækifæri til þess bjóðast að því gefnu að það borgi sig 

fyrir viðkomandi og umbjóðenda sem verji hagsmuni almennings (Person o.fl. 2010, 4). Á þeim 

forsendum gefa umboðskenningar sér að auknar líkur verði á spillingu þegar umboðsmönnum 

er gefið mikið umþóttunarvald (Person o.fl. 2010, 5). Ákvörðun Alþingis að lögbinda ekki fyrir 

fram skilyrði um framkvæmd einkavæðingarinnar gaf einstökum ráðherrum á vettvangi RnE 

umtalsvert umþóttunarvald um hvernig skyldi staðið að söluferli bankanna (Páll Hreinsson o.fl. 

2010, 300). Með ákvörðuninni fengu einstakir ráðherrar meðal annars mikið vald yfir 

mikilvægum ákvörðunum í söluferlinu eins og hvenær eignarhlutir ríkisins í bönkunum skyldu 

seldir og hverjum þeir yrðu seldir (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 300). Frá sjónarhorni 

umboðskenninganna má því færa rök fyrir því að frjór jarðvegur fyrir spillingu hafi verið fyrir 

hendi við framkvæmd einkavæðingarinnar.  

Fræðasamfélagið er ekki á einu máli um hvernig eigi að skilgreina spillingu enda er spilling 

bæði flókið og margslungið fyrirbæri. Hefðbundna og jafnframt mest notaða skilgreining 
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fræðanna á spillingu skilgreinir spillingu sem misbeitingu á opinberu valdi til persónulegra 

ávinninga. Skilgreining Rothstein og félaga skilgreinir spillingu sem þau tilvik þegar handhafi 

opinbers valds brýtur gegn óhlutdrægni við meðferð opinbers valds með persónulegan 

ávinning að leiðarljósi (Rothstein 2011, 230). Samkvæmt skilgreiningunni felst óhlutdrægni í 

því að við innleiðingu laga eða stefnu skulu embættismenn ekki taka neitt tillit til málsins sem 

ekki er fyrirfram kveðið á um í stefnu eða lögum (Rothstein 2011, 230). Í lok söluferlis 

Landsbanka Íslands hf. og Búnaðarbanka Íslands hf. brutu ráðamenn gegn óhlutdrægni við 

opinbert vald þegar þeir fóru gegn fyrirfram ákveðinni stefnu við val á kaupendum á stórum 

eignarhlutum ríkisins í báðum bönkunum (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 300-301). Með því að láta 

pólitíska hagsmuni um að ljúka einkavæðingu bankanna ráða ferðinni fram yfir fyrirfram 

ákveðna stefnu um tiltekin skilyrði sem æskilegt þótti að væntanlegir kaupendur á stórum 

eignarhlutum ríkisins í Landsbankanum og Búnaðarbankanum uppfylltu (Páll Hreinsson o.fl. 

2010, 300-301). Í tilfellum ráðamanna við einkavæðingu bankanna var opinberu valdi hins 

vegar ekki misbeitt til persónulegra ávinninga og því ekki hægt að tala um spillingu.  
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6. Samvinna Seðlabanka og ríkisstjórnar í aðdraganda bankahrunsins árið 
2008 

Í kaflanum verða áhrif af stöðu Davíðs Oddssonar sem Seðlabankastjóra á viðbrögð og aðgerðir 

stjórnvalda vegna hættu á fjármálaáfalli til umfjöllunar. Í fyrri hluta kaflans er greint frá 

ráðningu Davíðs í embætti Seðlabankastjóra og vísbendingar um yfirvofandi hættu á 

fjármálaáfalli árið fyrir bankahrun. Einnig er fjallað um samskipti Seðlabankans og 

ríkisstjórnarinnar og áhrifum viðveru Davíðs í Seðlabankanum á aðkomu Seðlabankans að 

björgunaraðgerðum stjórnvalda á örlagastundu í bankahruninu. Í seinni hluta kaflans er staða 

Davíðs í Seðlabankanum og áhrif hennar borin saman við umfjöllun um mismunun og pólitískar 

stöðuveitingar.   

6.2 Áhrif stöðu Davíðs Oddssonar sem Seðlabankastjóra á samstarf Seðlabanka og 
ríkisstjórnar  

Davíð Oddsson var skipaður í embætti Seðlabankastjóra og formanns bankastjórnar 

Seðlabankans af Halldóri Ásgeirssyni þáverandi forsætisráðherra og hóf Davíð störf í 

Seðlabankanum þann 25. október 2005. Ráðning Davíðs í embættið var umdeild sökum þess 

að hann hafði lengi verið formaður stærsta stjórnmálaflokks landsins, Sjálfstæðisflokksins. Auk 

þess vegna langrar valdatíðar hans sem forsætisráðherra Íslands frá 1991 til 2004 og stöðu 

Davíðs sem afar umdeilds stjórnmálamanns. Einnig flækti opinber vitneskja um erfitt samband 

Davíðs og sumra af umsvifamestu fjármálamönnum landsins málin við skipun Davíðs í embætti 

Seðlabankastjóra (Ármann Þorvaldsson 2009 og Einar Kárason 2021) . Það átti seinna eftir að 

hafa talsverð áhrif á samskipti Seðlabankans og stóru viðskiptabankanna þriggja (Ármann 

Þorvaldsson 2009 og Einar Kárason 2021). Áhrif pólitískrar ráðningar Davíðs Oddssonar í 

embætti seðlabankastjóra var meðal þeirra þátta sem Rannsóknarnefnd Alþingis skoðaði og 

lagði mat á í Rannsóknarskýrslu Alþingis (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 252). Þar ályktar nefndin að 

staða Davíðs sem Seðlabankastjóra hafi haft skaðleg áhrif á viðbrögð og aðgerðir stjórnvalda 

vegna hættu á fjármálaáfalli á ögurstundum í miðju bankahruninu og á árinu fyrir hrun(Páll 

Hreinsson o.fl. 2010, 252).          

 Árið 2008 fóru áhyggjur af stöðu íslensku bankanna stöðugt vaxandi. Strax í janúar það 

ár varð vart við auknar áhyggjur af íslenskum fjármálamarkaði eftir umfjöllun erlendra 

fjölmiðla um vandræði Gnúps eignarhaldsfélags hf.. Samráðshópur stjórnvalda fundaði um 

stöðuna 15. janúar 2008 og kemur fram í fundargerð að Ingimundur Friðriksson 

seðlabankastjóri hafi lagt fram spurningu um hvernig stjórnvöld myndu bregðast við 
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fjármálaáfalli (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 235). Eftir fundinn var haft eftir Ingimundi að hann 

teldi fjármálaáfall ekki lengur fjarstæðan möguleika (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 235). Áhyggjur 

Seðlabankans af stöðu viðskiptabankanna fóru enn vaxandi í febrúar 2008 eftir árlega 

heimsókn Davíðs Oddssonar Seðlabankastjóra og Sturlu Pálssonar framkvæmdastjóra alþjóða- 

og markaðsviðs Seðlabankans til Lundúna til að sækja fundi með fulltrúum matsfyrirtækja og 

banka (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 235). Eftir heimsóknina ritaði Davíð minnispunkta þar sem 

hann lýsir viðhorfum erlendra banka og matsfyrirtækja á stöðu íslensku bankanna. Í 

minnispunktunum kemur fram að erlendir bankar og matsfyrirtæki telji íslensku bankanna 

vera í erfiðri stöðu sökum þess að alþjóðlegir markaðir virðast vera lokaðir fyrir bönkunum 

sem leiðir til þess að bankarnir muni eiga í erfiðleikum með að fjármagna sig (Páll Hreinsson 

o.fl. . Undir lok minnisblaðsins dregur Davíð þá ályktun að nauðsynlegt sé að hefjast handa 

þegar í stað við að bregðast við versnandi stöðu íslensku bankanna (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 

235).    

Bankastjórn Seðlabankans átti fjölda funda með forsætisráðherra og öðrum ráðherrum 

ríkisstjórnarinnar frá upphafi árs 2008 vegna vísbendinga um versnandi stöðu íslensku 

bankanna. Tilgangur margra funda bankastjórnar Seðlabankans með ráðamönnum var að færa 

alvarlegar fréttir af slæmri stöðu bankanna og íslensks fjármálamarkaðar. Rannsóknarnefnd 

Alþingis álítur að ýmislegt hafi vantað upp á faglega og í vönduðum vinnubrögðum á fundum 

Seðlabankans og stjórnvalda með hliðsjón af því hversu mikilvæg og alvarleg mál voru rædd á 

mörgum fundanna (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 265). Rannsóknarnefnd Alþingis nefnir sem dæmi 

fund Bankastjórnar Seðlabankans með Geir H. Haarde, forsætisráðherra og Ingibjörgu Sólrúnu 

Gísladóttur, utanríkisráðherra, 1. apríl 2008. Á fundinum upplýsti bankastjórn Seðlabankans 

Geir og Ingibjörgu Sólrúnu um að 193 milljónir punda hafi runnið út af Icesave reikningum 

Landsbankans um helgina og fram til þessa fundar á þriðjudegi (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 265). 

Bankastjórn Seðlabankans útskýrði fyrir Geir og Ingibjörgu Sólrúnu alvarleika málsins og gerði 

þeim grein fyrir því að Landsbankinn geti eingöngu þolað slíkt útstreymi í um sex daga (Páll 

Hreinsson o.fl. 2010, 38). Um framkvæmd fundarins ályktar Rannsóknarnefnd Alþingis að          

„Í ljósi þess hversu alvarlegar upplýsingar þarna voru á ferðinni vekur furðu að þær skuli 
ekki hafa verið skráðar í skjal þar sem jafnframt væri gerð grein fyrir mati bankans á þeim 
og tillögum hans um eðlileg eða möguleg viðbrögð þar sem það átti við. Embættisfærsla 
bankastjórnar Seðlabankans var því að þessu leyti ekki jafn vönduð og ætlast hefði mátt 
til. Gerði þetta ráðherrum vafalítið erfiðara fyrir að meta rétt viðbrögð og þá ekki síst í ljósi 
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þeirra erfiðleika sem voru í samskiptum ráðherra Samfylkingarinnar og formanns 
bankaráðs Seðlabanka Íslands (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 38)“.  

Rannsóknarnefnd Alþingis er tíðrætt um áhrif sem staða Davíðs sem seðlabankastjóra og 

formanns bankastjórnar Seðlabankans hafði á viðbrögð einstakra ráðherra og 

ríkisstjórnarinnar við mikilvægum upplýsingum frá Seðlabankanum um stöðu bankanna (Páll 

Hreinsson o.fl. 2010, 38). Rannsóknarnefnd Alþingis álítur að fyrri stjórnmálastörf Davíðs hafi 

samkvæmt lýsingum ráðherra í ríkisstjórn Íslands frá 2007 til 2009 áhrif á það hvernig 

ráðherrar brugðust við þeim upplýsingum sem hann lét þá fá í aðdraganda að falli bankanna 

(Páll Hreinsson o.fl. 2010, 38). Þessu til stuðnings vísar Rannsóknarnefnd Alþingis meðal 

annars í bréf Ingibjargar Sólrúnar, utanríkisráðherra Samfylkingarinnar til Rannsóknarnefndar 

Alþingis, þar greinir hún á eftirfarandi hátt frá fundi sínum Geirs H. Haarde og Árna Mathiesen 

með bankastjórn Seðlabankans 7. febrúar 2008  

,,Enginn frá Seðlabankanum, nema formaður stjórnar bankans, lagði nokkuð til mála á 
fundinum og má helst lýsa honum sem eintali hans þar sem erfitt var að greina á milli 
frásagna hans af staðreyndum og persónulegrar afstöðu hans til manna og málefna, litaðri 
af pólitískum ákvörðunum og átökum fyrri ára. Til marks um mat mitt á því sem fram fór 
á fundinum á þeim tíma sem hann var haldinn er rétt að fram komi að eftir fundinn skráði 
ég hjá mér í minnisbók, sbr. fylgiskjal 10: "Greinilegt að seðlabankastjóra (DO) er ósárt um 
að Kaupþing kollsigli eða fari úr landi. Dregur upp mjög dökka mynd af framtíðarhorfum á 
markaðnum og vill nota þá mynd til að réttlæta aðgerðir gegn bankanum. Gagnrýni á 
Kaupþing og Glitni áberandi en ekki á Landsbankann. Engar tillögur eða ábendingar komu 
fram um það sem ríkisstjórnin ætti að gera í málefnum bankanna. Fundurinn einkenndist 
af því að þetta var eins manns útaustur (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 266)."“ 

Rannsóknarnefnd Alþingis greinir sérstaklega frá því og leggur áherslu á að staða Davíðs í 

Seðlabankanum hafi einnig haft áhrif á viðbrögð ráðherra Sjálfstæðisflokksins á þeim 

upplýsingum sem komu fram á fundum við bankastjórn bankans (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 

266). Þessu til stuðnings vísar Rannsóknarnefnd Alþingis á eftirfarandi hátt til orða Geirs H. 

Haarde um áhrif fyrri tengsla við Davíð á túlkanir hans og viðbrögð á upplýsingum sem 

formaður bankastjórnar Seðlabankans lét honum í té        

  

 „Auðvitað töluðum við mikið saman og það má ekki gleyma því að við erum náttúrulega 
gamlir samstarfsmenn og það nær alveg meira en 40 ár aftur í tímann og gamlir vinir. Og 
það má segja að það hafi flækt okkar samstarf, vegna þess að maður gat ekki alltaf áttað 
sig á því hvenær var hann að tala við mann, sem hann er búinn að þekkja svona lengi og 
hefur sopið marga fjöruna saman með? Hvenær var hann að tala við mig sem minn forveri 
í starfi út af einhverju sem hann vissi? Og hvenær var hann embættismaðurinn að 
ráðleggja forsætisráðherranum? Þetta var flókið, sérstaklega vegna þess að honum hættir 
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til að vera stóryrtur, taka djúpt í árinni, "dramatísera" og gera hlutina jafnvel leikrænt 
þegar hann [er] í "essinu" sínu og þetta gerði það að verkum að maður gat ekki alltaf, 
maður vissi ekki alltaf í hvoru hlutverkinu maður var eða hann (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 
266-267)."   

Lok september og byrjun október 2008 var annríkur tími í viðlagastarfi stjórnvalda. Haustið 

2008 skapaðist ástand á alþjóðlegum fjármálamörkuðum sem hefur verið lýst sem fárviðri og 

lentu mörg fjármálafyrirtæki víðsvegar um heim í töluverðum vandræðum. Glitnir var fyrstur 

íslensku bankanna til að verða fárviðrinu að bráð (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 7). Fjármögnun 

bankans hafði ekki gengið sem skyldi árið 2008 og fóru alþjóðlegar markaðsaðstæður hratt 

versnandi með lokunum lánalína í kjölfar gjaldþrots Lehman Brothers (Páll Hreinsson o.fl. 

2010, 249). Þann 24. september 2008 bað Þorsteinn Már Baldvinsson stjórnarformaður Glitnis 

um fund með Davíð Oddssyni, formanni bankastjórnar Seðlabankans vegna slæmrar stöðu 

bankans þar sem útlit var fyrir að bankanum myndi ekki takast að standa í skilum með lán sem 

voru á gjalddaga um miðjan október (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 249). Eftir fund Þorsteins með 

bankastjórum Seðlabankans fór hröð atburðarás af stað sem lauk með því að nokkrum dögum 

síðar, mánudaginn 29. september, var tilkynnt opinberlega að íslenska ríkið hyggðist leggja 

Glitni til 600 milljónir evra gegn 75% eignarhlut í bankanum (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 249). Í 

kjölfar yfirlýsingarinnar hófst flókin atburðarás sem leiddi til falls, hinna tveggja stóru 

viðskiptabanka landsins, Landsbankans og Kaupþings á rúmlega viku.    

Á fundi ríkisstjórnar Íslands þriðjudaginn 30. september 2008 færði Davíð Oddsson 

ráðamönnum þær slæmu fréttir að fyrirhuguð aðkoma ríkisins að Glitni hefði ekki haft tilætluð 

áhrif (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 252) . Í kjölfar tilkynningar Davíðs og ummæla hans um 

þjóðstjórn á fundi ríkisstjórnarinnar gætti vaxandi tortryggni sumra ráðherra í garð yfirstjórnar 

Seðlabankans og togstreitu um hver ætti að stjórna ferðinni í undirbúningsvinnu stjórnvalda 

fyrir frekari fjármálaáföll (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 252). Rannsóknarnefnd Alþingis áleit að 

mikið vantraust hluta ríkisstjórnarinnar gagnvart formanni bankastjórnar Seðlabankans hafi 

haft slæm áhrif á stjórnarsamstarfið og orðið til þess að Seðlabankinn hafði minni aðkomu að 

viðlagaundirbúningi stjórnvalda (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 267). Sem var líklega meginástæða 

þess að Seðlabankinn tók ekki þátt í vinnu sérfræðingahóps forsætisráðherra við undirbúning 

og að setja fram frumvarp til neyðarlaga helgina 4-5 október 2008 (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 

267). Rannsóknarnefnd Alþingis telur þetta án alls vafa hafa haft skaðleg áhrif á framvindu 

viðlagaundirbúnings stjórnvalda, sökum þess að Seðlabankinn hafði á að skipa sérfræðingum 
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sem æskilegt hefði verið að kæmu einnig að vinnu neyðarlaganna vegna þekkingar sinnar og 

reynslu (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 267).        

Að endingu skoðaði Rannsóknarnefnd Alþingis afleiðingar pólitískar ráðninga á stöðu 

Seðlabanka Íslands. Um þær afleiðingar ályktaði Rannsóknarskýrsla Alþingis eftirfarandi 

 „Þegar gætt er að mikilvægi þess að tryggja sjálfstæði Seðlabanka Íslands og áhrifamátt 
stefnumörkunar bankans um peningamálastjórn og aðra þætti efnahagsmála sem bankinn 
fer með verður það ekki talin æskileg skipan mála að í starf seðlabankastjóra veljist 
fyrrverandi stjórnmálamenn líkt og tíðkast hefur um árabil í Seðlabanka Íslands. Það er til 
þess fallið að vekja upp efasemdir um einurð þeirra við að vinna að lögbundnu markmiði 
bankans, einkum ef slíkt er í andstöðu við efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar eða 
framkvæmd tiltekinna kosningaloforða. Þá er hætt við að tillögur slíks seðlabankastjóra 
verði, með réttu eða röngu, settar í ákveðið pólitískt samhengi sem þarf ekki á neinn hátt 
að endurspegla forsendur slíkra tillagna sem settar eru fram á grundvelli lögbundins 
hlutverks Seðlabanka Íslands. Síðast en ekki síst er slík aðstaða til þess fallin að rýra 
trúverðugleika Seðlabankans (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 267)“. 

 

6.2 Samvinna Seðlabanka og ríkisstjórnar í aðdraganda bankahrunsins 2008 
borin saman við umfjöllun um mismunun og stöðuveitingar 

Við samanburð á stöðu Davíðs Oddssonar sem Seðlabankastjóra á viðbrögð og aðgerðir 

stjórnvalda vegna hættu á fjármálaáfalli og við mismunun og stöðuveitingar verður hér farið 

yfir helstu skilgreiningar á mismunun og stöðuveitingum sem komu fram í fyrri kafla. 

Mismunun er í fræðilegri umræðu skilgreind sem yfirheiti yfir ýmsar gjörðir þeirra sem fara 

með opinbert vald þar sem viðkomandi notfærir sér þá stöðu til að veita ákveðnum 

einstaklingum eða hópum óviðeigandi framgang (Bergh o.fl. 2016, 25). Stöðuveitingar er 

undirflokkur mismununar en dæmi um slíkt eru pólitískar stöðuveitingar sem á við þegar 

skipað er í störf eða stöður á pólitískum grundvelli (Gunnar Helgi Kristinsson 2006, 8). Skipun 

Davíðs Oddssonar, fyrrverandi forsætisráðherra, sem hvorki bjó yfir menntun eða reynslu á 

sviði fjármála er skýrt dæmi um stöðuveitingu á pólitískum grundvelli. Að mati 

Rannsóknarnefndar Alþingis hafði pólitísk ráðning Davíðs og staða hans í Seðlabankanum 

skaðleg áhrif á viðbrögð og aðgerðir stjórnvalda vegna hættu á fjármálaáfalli (Páll Hreinsson 

o.fl. 2010, 265-267). Einnig telur Rannsóknarnefnd Alþingis að staða og ráðning Davíðs hafi 

skaðað viðlagaundirbúning stjórnvalda í miðju bankahruninu og dregið úr trúverðugleika 

Seðlabankans (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 266-267). 
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7 Aðgerðir stjórnvalda til að draga úr stærð bankakerfið 

Í kaflanum hér á eftir verða möguleg áhrif fjárveitinga banka og annarra fjármálafyrirtækja á 

aðgerðir stjórnvalda til að draga úr stærð fjármálakerfisins til umfjöllunar. Í fyrsta hluta kaflans 

er skoðað hvernig stærð bankakerfisins átti stóran þátt í bankahruninu, mögulegar aðgerðir 

stjórnvalda til að draga úr stærð þess eru ræddar og getuleysi stjórnvalda til að draga úr stærð 

bankakerfisins eru skoðaðar. Í öðrum hluta kaflans er samvinna stjórnvalda og 

fjármálafyrirtækja skoðuð, gerð grein fyrir umfangi fjárveitinga banka og annarra 

fjármálafyrirtækja til stjórnmálaflokka og stjórnmálamanna og mati Rannsóknarnefndar 

Alþingis á áhrifum þess. Í þriðja hluta kaflans eru möguleg áhrif fjárveitinga á aðgerðir 

stjórnvalda til að draga úr stærð bankakerfisins skoðuð í samanburði við skilgreiningar á 

mismunun og fyrirgreiðslu.   

7.1  Getuleysi stjórnvalda við að draga úr stærð bankakerfisins 

Samkvæmt niðurstöðum Rannsóknarskýrslu Alþingis eru skýringar á falli Glitnis banka hf., 

Kaupþings banka hf. og Landsbanka Íslands hf. fyrst og fremst að finna í örum vexti þeirra og 

þar með stærð þeirra þegar þeir féllu í október 2008 (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 31). Sem leiddi 

til þess að efnahagur og útlán höfðu vaxið fram úr því sem innviðir bankanna gátu staðið undir. 

Stjórnvöld þurftu að bregðast við þegar bankakerfið var orðið of stórt miðað við íslenskt 

hagkerfi. Rannsóknarnefnd Alþingis telur að stjórnvöld hefðu þurft að grípa til slíkra aðgerða í 

síðasta lagi á árinu 2006 til þess að mögulega hefði verið hægt að koma í veg fyrir fall bankanna 

(Páll Hreinsson o.fl. 2010, 32). Stjórnvöld lögðu hins vegar ekki með afgerandi hætti að 

bönkunum að minnka efnahagsreikning sinn á árunum 2007 og 2008. Þvert á móti var 

markmið ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar sem tók við völdum vorið 2007 

að stuðla að frekari vexti bankanna (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 32). Þrátt fyrir að stjórnvöld hafi 

verið meðvituð um að bankarnir væru orðnir of stórir sem gerði að verkum að Seðlabankinn 

var ófær um að sinna hlutverki sínu sem lánveitandi til þrautavara (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 

32). Að mati Rannsóknarnefndar Alþingis hefðu stjórnvöld getað tekið á stöðunni á tvenna 

vegu annars vegar að auka gjaldeyrisforða Seðlabankans allverulega og hins vegar að draga úr 

tengslum bankanna við Ísland, með því að skipta rekstri þeirra í innlendan og erlendan hluta 

(Páll Hreinsson o.fl. 2010, 181). Stjórnvöld beittu sér ekki fyrir því að einn eða fleiri af stóru 

bönkunum flytti höfuðstöðvar sínar frá Íslandi. Ástæðan var yfirlýst markmið ríkisstjórnarinnar 

að bankarnir finndu sér áfram hag í því að hafa höfuðstöðvar sínar á Íslandi (Páll Hreinsson 
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o.fl. 2010, 263). Rannsóknarnefnd Alþingis álítur að stjórnvöldum hafi einfaldlega skort þor til 

að beita sér harðar fyrir því að bankarnir minnkuðu efnahagsumsvif sín og til að setja þeim 

markvissari leikreglur (Páll Hreinsson o.fl. 2010, 263). Þannig er því lýst í Rannsóknarskýrslu 

Alþingis að ,,Getuleysi ríkisstjórnar og stjórnvalda til að draga úr stærð fjármálakerfisins í tæka 

tíð áður en til fjármálaáfalls kom sker í augu þegar sú saga er virt… (Páll Hreinsson o.fl. 2010,  

263).’’ 

7.3 Samskipti stjórnmála og efnahagslífs 

Fjármagn leitar iðulega þangað sem kostnaður við vinnuafl, hráefni og skatta er lægstur og 

eftir því sem viðskiptafrelsi hefur aukist er tilhneiging fyrirtækja að starfa þar sem 

hagkvæmasta starfsumhverfið er (Vilhjálmur Árnason o.fl. 2010, 152). Fylgifiskur þess er að 

ríki keppast sín á milli um að skapa viðskiptalífinu hagstætt umhverfi. Víðsvegar hafa stjórnvöld 

því í auknum mæli leitast við að starfa með viðskiptalífinu til að skapa sem bestar aðstæður og 

jafnvel horft á hlutverk sitt sem þjónustuaðila við mikilvægan atvinnugeira frekar en að veita 

þeim aðhald (Vilhjálmur Árnason o.fl. 2010, 152). Að mati Rannsóknarnefndar Alþingis var slík 

stefna og viðhorf stjórnvalda greinilega raunin á Íslandi (Vilhjálmur Árnason o.fl. 2010, 152). Í 

því sambandi vísar Rannsóknarskýrsla Alþingis til ályktunar Lars Christensen, yfirmanns 

greiningardeildar Danske Bank, um að aðalvandinn á Íslandi hafi verið sá að þar spiluðu allir 

saman og ,,þeir sem áttu að sjá til þess að allt færi vel fram og gæta efnahagslífsins og 

hagsmuna almennings voru klappstýrur útrásarliðsins (Vilhjálmur Árnason o.fl. 2010, 158).’’

 Meðal þekktustu og augljósustu tækja viðskiptalífsins til að hafa áhrif á 

stjórnmálamenn og fá þá í lið með sér eru bein fjárframlög til stjórnmálaflokka og einstakra 

stjórnmálamanna (Vilhjálmur Árnason o.fl. 2010, 164). Starfshópur á vegum 

Rannsóknarnefndar Alþingis rannsakaði bein fjárframlög íslenskra banka og annarra 

fjármálafyrirtækja til stjórnmálaflokka og stjórnmálamanna á árunum fyrir bankahrun. 

Athugun starfshópsins leiddi í ljós að stjórnmálaflokkar og fjölmargir stjórnmálamenn þáðu 

talsverða styrki frá bönkum og var engin stjórnmálaflokkur fyllilega undanskilin slíkum 

fjárframlögum (Vilhjálmur Árnason o.fl. 2010, 164). Umfang fjárveitinganna kemur greinilega 

fram á eftirfarandi töflum í Rannsóknarskýrslu Alþingis sem taka saman fjárveitingar sem 

einstakir stjórnmálamenn, stjórnmálafélög og stjórnmálaflokkar þáðu frá bönkunum árið 

2006.   
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Yfirlit styrkja til Framsóknarflokksins frá bönkunum árið 2006: 

Glitnir 2.500.000 

KB banki 11.000.000 

Landsbankinn 3.250.000 (Vilhjálmur Árnason o.fl. 2010, 164) 

 

Yfirlit styrkja til Samfylkingarinnar frá bönkum árið 2006: 

Glitnir 3.500.000 

Kaupþing 11.500.000 

Landsbanki Íslands 8.500.000 

Sparisjóður Reykjavíkur 

og nágrennis 1.000.000 

Straumur Burðarás 

fjárfestingabanki 1.500.000 (Vilhjálmur Árnason o.fl. 2010, 164) 

 

Yfirlit styrkja til Sjálfstæðisflokksins frá bönkunum árið 2006: 

Glitnir banki hf. 5.000.000 

KB-banki hf. 4.000.000 

Landsbanki Íslands hf. 5.000.000 

Landsbanki Íslands hf. 25.000.000 

MP-Fjárfestingarbanki 2.000.000 

Straumur-Burðarás hf. 2.500.000 (Vilhjálmur Árnason o.fl. 2010, 164) 

 

Rannsókn starfshópsins leiddi einnig í ljós að stjórnmálaflokkar og stjórnmálamenn hafi 

einnig þegið töluverða styrki frá öðrum fjármálafyrirtækjum en bönkunum. Sem dæmi má 

nefna að árið 2006 fékk Framsóknarflokkurinn 8 milljóna króna styrk frá Baugi Group, 8 

milljóna styrk frá Fons hf., 5 milljónir frá FL Group hf. og 5 milljónir frá Eykt. Árið 2006 fékk 

Samfylkingin 5 milljóna króna styrk frá Baugi Group, 5 milljónir frá FL Group hf. og 3,5 milljónir 

frá Exista hf. Á þessu sama ári fékk Sjálfstæðisflokkurinn 30 milljóna króna styrk frá FL Group, 
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3 milljónir frá Exista hf. og 2,4 milljónir frá Þorbirni hf (Vilhjálmur Árnason o.fl. 2010, 165). Í 

samhengi við þær umtalsverðu upphæðir sem stjórnmálamenn, stjórnmálaflokkar og samtök 

þáðu í formi styrkja frá bönkunum og öðrum fjármálafyrirtækjum leggur Rannsóknarnefnd 

Alþingis áherslu á að það er alvarlegt mál í lýðræðisríki þegar almannaþjónar mynda 

fjárhagsleg tengsl með þessum hætti við fjármálafyrirtæki (Vilhjálmur Árnason o.fl. 2010, 165). 

Um áhrif fjárveitingana dregur Rannsóknarnefnd Alþingis eftirfarandi ályktun að ,,Fjölmargir 

stjórnmálamenn og stjórnmálasamtök þáðu styrki frá bönkunum sem hefur ekki haft hvetjandi 

áhrif á stjórnmálamenn til að skilja sig skýrar frá þeim, veita þeim aðhald og kynna sér stöðu 

þeirra betur með almannahag að leiðarljósi (Vilhjálmur Árnason o.fl. 2010, 168).’’ 

7.4 Áhrif fjárveitinga á aðgerðir stjórnvalda til að draga úr stærð bankakerfisins 
í samanburði við umfjöllun um mismunun og fyrirgreiðslu 

Til að skoða hvort fjárveitingar banka og annarra fjármálastofnana hafi mögulega átt þátt í 

aðgerðarleysi stjórnvalda í að draga úr stærð bankakerfisins verður hér farið yfir helstu 

skilgreiningar á mismunun og fyrirgreiðslu sem komu fram í fyrri kafla hér að framan. Í 

fræðilegri umræðu hefur mismunun verið skilgreind sem yfirheiti yfir ýmsar gjörðir þeirra sem 

fara með opinbert vald þar sem viðkomandi notfærir sér þá stöðu til að veita ákveðnum 

einstaklingum eða hópum óviðeigandi framgang (Bergh o.fl. 2016, 25). Fyrirgreiðsla er 

undirflokkur mismununar sem lýsir samskiptum fulltrúa og umbjóðenda, þegar fulltrúi sem fer 

með opinbert vald og er annaðhvort stjórnmálamaður eða opinber embættismaður veitir 

umbjóðenda þjónustu og eða önnur gæði í skiptum fyrir fjárhagslegan eða pólitískan stuðning 

(Bergh o.fl. 2016, 25). Að mati Rannsóknarnefndar Alþingis hafði sú staðreynd að margir 

stjórnmálamenn og stjórnmálasamtök þáðu styrki frá bönkum þau áhrif að draga úr hvatningu 

stjórnmálamanna til að veita bönkunum aðhald (Vilhjálmur Árnason o.fl. 2010, 168).   

Hins vegar er hvergi sýnt fram á í Rannsóknarskýrslu Alþingis að fjárveitingar banka og 

annarra fjármálafyrirtækja hafi haft áhrif á aðgerðir stjórnvalda gagnvart bönkunum. Auk þess 

sem engin dæmi eru nefnd um það að stjórnmálaflokkar eða stjórnmálamenn hafi veitt 

bönkunum og fjármálastofnunum sem þeir þáðu fjárveitingar frá þjónustu eða önnur gæði í 

skiptum fyrir fjárveitinguna. Því er óvarlegt að áætla að fjárveitingar eða fyrirgreiðsla hafi átt 

beinan þátt í aðgerðarleysi stjórnvalda í að setja bönkunum skýrari mörk og leggja harðar að 

þeim til að draga úr stærð sinni.    
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8 Samantekt og niðurstöður 

Í ritgerðinni er sagt frá þætti spillingar í bankahruninu árið 2008 sem er fróðlegt tilvik til 

fræðilegra rannsókna á spillingu. Gert var grein fyrir því að tilvist spillingar á Íslandi er umdeild 

og að rannsóknir fræðimanna gefa vísbendingar um að vildarhyggja, frændhygli, fyrirgreiðsla 

og annars konar mismunun hafi líklega átt þátt í bankahruninu árið 2008. Í framhaldinu voru 

skoðaðar mismunandi hugmyndir og skilgreiningar fræðimanna á spillingu. Næst var farið yfir 

mismunun sem er grundvallarþáttur í vandamálum tengdum spillingu og skoðaðar 

skilgreiningar á hinum ýmsu undirflokkum mismununar. Að því loknu var skaðsemi spillingar 

skoðuð og greint frá niðurstöðum rannsókna fræðimanna á skaðlegum efnahagslegum 

áhrifum spillingar. Að lokum voru skoðaðar umboðskenningar og kenningar sameiginlegra 

aðgerða, tvær af grundvallarkenningum fræðanna, um hvernig eigi að skilja og skilgreina 

spillingu.      

Markmið ritgerðarinnar var að svara rannsóknarspurningunni er líklegt að spilling hafi átt 

þátt í bankahruninu á Íslandi árið 2008. Sé þáttur spillingar í bankahruninu borin saman við 

umfjöllun ritgerðarinnar um kenningar og skilgreiningar á spillingu má svara 

rannsóknarspurningu ritgerðarinnar játandi. Rökin fyrir því byggja á tilviksathugunum 

ritgerðarinnar og samanburði á niðurstöðum hennar við umfjöllun um kenningar og 

skilgreiningar um spillingu.          

 Framkvæmd einkavæðingar bankanna átti töluverðan þátt í bankahruninu að mati 

Rannsóknarnefndar Alþingis. Af þeim sökum var ákveðið að kanna hvort spilling hafi verið 

viðhöfð við einkavæðingu bankanna. Ákvörðun Alþingis að lögbinda ekki fyrirfram skilyrði um 

framkvæmd einkavæðingar bankanna veitti einstökum ráðherrum á vettvangi RnE töluvert 

umþóttunarvald við framkvæmd sölu ríkisbankanna. Frá sjónarhorni umboðskenninga skapaði 

það frjóan jarðveg fyrir spillingu. Rannsóknarnefnd Alþingis álítur að ýmislegt hafi verið 

ámælisvert við hvernig stjórnvöld stóðu að framkvæmd einkavæðingar bankanna. Þessu til 

hliðsjónar tiltekur nefndin að stjórnvöld hafi látið pólitíska hagsmuni ráða för  

einkavæðingunnar og hafa framgang fram yfir ákveðna stefnu og fagleg markmið við 

mikilvægar ákvarðanartökur eins og við val á kaupendum á stórum eignarhlutum ríkisins í 

Landsbankanum og Búnaðarbankanum árið 2002. Í tilfellum ráðamanna við einkavæðingu 

bankanna var opinberu valdi hins vegar ekki misbeitt til persónulegra ávinninga og fellur því 

hvorki undir hefðbundna skilgreiningu um spillingu né skilgreiningu Rothstein og félaga. Með 

hliðsjón skilgreininga á spillingu og með tilliti til þeirra þátta einkavæðingarinnar sem 
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tilviksathugunin náði til er því óvarlegt er að halda því fram að spilling hafi verið viðhöfð við 

einkavæðingu bankanna.         

Rannsóknarnefnd Alþingis álítur að skortur á  að unnið hafi verið að efnahagslegum 

viðbúnaðarmálum ríkisins á skipulegan og vandaðan hátt hafi átt þátt í bankahruninu. Af þeim 

sökum var ákveðið að kanna áhrif pólitískrar ráðningar Davíðs Oddssonar sem 

Seðlabankastjóra á viðbúnaðarmál og aðgerðir stjórnvalda vegna hættu á 

fjármálaáfalli.  Skipun Davíðs Oddssonar, fyrrverandi forsætisráðherra, sem hvorki bjó yfir 

menntun né reynslu á sviði fjármála er skýrt dæmi um stöðuveitingu á pólitískum grundvelli. 

Að mati Rannsóknarnefndar Alþingis hafði pólitísk ráðning Davíðs og staða hans í 

Seðlabankanum skaðleg áhrif á viðbrögð og aðgerðir stjórnvalda vegna hættu á fjármálaáfalli. 

Einnig telur Rannsóknarnefnd Alþingis að staða og ráðning Davíðs hafi skaðað 

viðlagaundirbúning stjórnvalda í miðju bankahruninu og dregið úr trúverðugleika 

Seðlabankans. Með hliðsjón fræðilegra skilgreininga á mismunun og pólitískum 

stöðuveitingum og með tilliti til þeirra þátta sem tilviksathugunin náði til má halda því fram að 

spilling eigi þátt í bankahruninu sökum þess að pólitísk ráðning Davíðs hafi haft skaðleg áhrif 

á að unnið væri á vandaðan og faglegan hátt að að efnahagslegum viðbúnaðarmálum ríkisins.

 Samkvæmt niðurstöðum Rannsóknarnefndar Alþingis eru skýringar á falli bankanna 

fyrst og fremst að stærð þeirra þegar þeir féllu í október 2008. Er það mat 

Rannsóknarnefndarinnar Alþingis að aðgerðarleysi stjórnvalda til að draga úr stærð bankanna 

og bankakerfisins eigi töluverðan þátt í bankahruninu. Af þeim sökum var ákveðið að kanna 

möguleg áhrif fjárveitinga banka og annarra fjármálafyrirtækja á aðgerðir stjórnvalda til að 

draga úr stærð bankakerfisins. Athugunin leiddi í ljós að margir stjórnmálamenn og 

stjórnmálasamtök þáðu umtalsverðar fjárveitingar í styrki frá bönkunum og öðrum 

fjármálafyrirtækjum. Hins vegar er hvergi sýnt fram á í Rannsóknarskýrslu Alþingis að 

fjárveitingar banka og annarra fjármálafyrirtækja hafi haft áhrif á aðgerðir stjórnvalda 

gagnvart bönkunum. Auk þess sem engin dæmi eru nefnd um það að stjórnmálaflokkar eða 

stjórnmálamenn hafi veitt bönkunum og fjármálastofnunum sem þeir þáðu fjárveitingar frá 

þjónustu eða önnur gæði í skiptum fyrir fjárveitinguna. Því er óvarlegt að áætla að fjárveitingar 

eða fyrirgreiðsla hafi átt beinan þátt í aðgerðarleysi stjórnvalda í að setja bönkunum skýrari 

mörk og leggja harðar að þeim til að draga úr stærð sinni. Með hliðsjón skilgreininga á spillingu 

og með tilliti til þeirra þátta einkavæðingarinnar sem tilviksathugunin náði til er því óvarlegt 
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er að halda því fram að spilling hafi átt þátt í aðgerðarleysi stjórnvalda við að draga úr stærð 

bankakerfisins.    
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