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Útdráttur
Í þessu lokaverkefni er leitað svara við því hvort MP Banki eigi erindi inn á íslenska
viðskiptabankamarkaðinn. Til þess að svara þessari spurningu var gerð viðtalskönnun meðal
stjórnenda í MP Banka og ýmis gögn skoðuð og metin.
Fjallað er á fræðilegan hátt um rekstrarumhverfi fyrirtækja og samkeppnisumhverfi
fjármálafyrirtækja út frá fimm krafta samkeppnismódeli Porters. Þá eru niðurstöður Ísensku
ánægjuvogarinnar skoðaðar, en hún mælir ýmsa þætti varðandi ánægju og tryggð
viðskiptavina. Umfjöllun er einnig um viðskiptatengsl og hversu mikilvæg þau eru í nútíma
markaðsfræðum.
Höfundur fékk aðgang að ýmsum gögnum hjá MP Banka. Má þar nefna Könnun á
bankaþjónustu sem bankinn lét gera og Þjónustukönnun sem bankinn framkvæmdi sjálfur.
Þá skoðaði höfundur samanburð við Norðurlöndin á fjölda útibúa og fjölda starfsmanna á
hvern viðskiptavin banka og sparisjóða.
Niðurstaðan er sú að MP Banki eigi fullt erindi inn á íslenska viðskiptabankamarkaðinn og í
raun hafi árangur verið yfir væntingum. Vel hefur gengið að afla viðskiptavina og þróun
innlána hefur verið í samræmi við væntingar. Einnig sýnir Þjónustukönnunin að
viðskiptavinir treysta bankanum og meta þjónustu hans betri en þjónustu annarra banka og
sparisjóða. Út frá þessu er það mat höfundar að MP Banki sé kominn til þess að vera og eigi
fullt erindi inn á íslenska viðskiptabankamarkaðinn.

Formáli
Þetta verkefni er BS-ritgerð nemanda í fjarnámi við viðskiptadeild Háskólans á Bifröst á
vormisseri 2010. Verkefnið miðast við að lesendur þess séu kennarar við Háskólann á Bifröst
og starfsfólk MP Banka.
Markmiðið með verkefninu er að leita svara við því hvort MP Banki eigi erindi inn á íslenska
viðskiptabankamarkaðinn.
Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var:
Á MP banki erindi á íslenska viðskiptabankamarkaðinn?
Hugmyndin að þessu verkefni varð til fljótlega eftir að höfundur hóf störf hjá MP banka í
apríl 2009 en höfundur var í hópi þeirra starfsmanna sem unnu að undirbúningi
viðskiptabankasviðs og opnun á útibúi og þjónustuveri.
Undirbúningur verkefnisins hófst í janúar 2010 með gagna- og heimildaöflun. Viðtöl voru
tekin í mars og sjálft verkefnið unnið í apríl.
Ég vil þakka öllum sem að aðstoðuðu mig á einn eða annan hátt með öflun gagna og fleira.
Þá vil ég sérstaklega þakka leiðbeinanda mínum, Einari Svanssyni, fyrir gott samstarf, skjót
svör og gagnlegar ábendingar.
Að lokum þakka ég fjölskyldu minni sérstaklega fyrir þolinmæði og ómetanlegan stuðning á
meðan á vinnu verkefnisins stóð.

Hafnarfjörður, 3. maí 2010
______________________
Sigríður Einarsdóttir
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1.0

Inngangur

Höfundur starfaði hjá SPRON (Sparisjóði Reykjavíkur og nágrennis) í tæplega 27 ár eða
þangað til að Fjármálaeftirlitið vék stjórn SPRON frá og skipaði skilanefnd yfir sparisjóðinn
þann 21. mars 2009. Í kjölfarið var höfundi boðið starf hjá MP Banka sem hugðist kaupa þrjú
útibú SPRON ásamt Netbankanum. Þau áform gengu hins vegar ekki eftir og tóku
stjórnendur MP Banka þá ákvörðun að opna útibú og hefja starfsemi viðskiptabankasviðs
nánast frá grunni, en bankinn hafði áður fengið starfsleyfi sem viðskiptabanki þann 10.
október 2008. Nýtt útibú var síðan formlega opnað þann 11. maí 2009, á 10 ára afmæli
bankans. Í febrúar 2010 voru höfuðstöðvar bankans fluttar úr Skipholti 50d í Ármúla 13a.
Bankinn opnaði síðan annað útibú þann 8. febrúar 2010

í húsnæði höfuðstöðva í

Ármúlanum.

1.1
Höfundur

Markmið verkefnisins
leitar

svara

við

því

hvort

MP

Banki

eigi

erindi

inn

á

íslenska

viðskiptabankamarkaðinn. Einnig er leitað svara við því hvers vegna ákveðið var að sækja um
starfsleyfi til viðskiptabankastarfsemi, en bankinn fékk starfsleyfið í sömu viku og stóru
viðskiptabankarnir þrír voru yfirteknir af Fjármálaeftirlitinu í október 2008. Eftir fall SPRON í
mars 2009 gerði MP Banki tilboð í vörumerki SPRON, hluta af útibúanetinu og Netbankann,
sem að skilanefndin samþykkti. Þessi áform gengu ekki eftir og tók þá bankinn ákvörðun að
hefja viðskiptabankastarfsemi á eigin forsendum, en öll leyfi voru þegar til staðar. Eingöngu
var ráðið starfsfólk sem hafði starfað í SPRON. Bankinn opnaði síðan annað útibú til viðbótar
í febrúar 2010. Skoðað verður hvernig til tókst og árangur metinn. Einnig hvernig
vöruframboð var hannað og aðferðir við að auglýsa bankann og kynna. Þá eru skoðaðar
aðferðir bankans við að byggja upp viðskiptatengsl við viðskiptavini sína.
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1.2

Rannsóknarspurningin

Unnið verður út frá því að greina og meta árangur MP Banka af því að hefja
viðskiptabankastarfsemi og opna útibú. Rannsóknarspurningin er:
Á MP Banki erindi inn á íslenska viðskiptabankamarkaðinn?
Í því erfiða efnahagsumhverfi sem nú ríkir er fróðlegt að skoða samkeppnisumhverfið og
hvernig mótttökur bankinn fékk hjá neytendum. Á markaði eru nú þrír stórir viðskiptabankar
sem eru í eigu íslenska ríkisins og kröfuhafa og svo sparisjóðir sem að munu trúlega á einn
eða annan hátt verða í ríkiseigu, en enn á eftir að ákvarða með framtíð þeirra. MP Banki er í
dag eini einkarekni viðskiptabankinn á markaðinum.

1.3

Aðferðarfræði

Notast var við eigindlegar (qualitative research) rannsóknaraðferðir við vinnu verkefnisins.
Tekin voru viðtöl við þrjá stjórnendur hjá MP Banka, Margeir Pétursson stjórnarformann,
Ólaf Haraldsson framkvæmdastjóra Viðskiptabankasviðs og Kolbrúnu Silju Ásgeirsdóttur
forstöðumann Sölu- og markaðssviðs. Einnig er stuðst við önnur gögn.
Gögn rannsóknarinnar flokkast í frumgögn (primary data) og afleidd gögn (secondary data).
Frumgögn eru þau gögn sem að rannsakandi safnar sérstaklega saman og eru byggð á
viðtölum við aðila.1 Afleidd gögn eru upplýsingar sem aðrir hafa safnað saman út frá öðrum
tilgangi en þeim sem rannsakandi hefur. 2 Afleidd gögn sem notast er við eru Könnun á
bankaþjónustu sem að MP Banki lét vinna í desember 2009 og Þjónustukönnun sem að
bankinn framkvæmdi í febrúar 2010.
Aflað var heimilda úr fræðibókum sem fengnar voru að láni hjá Þjóðarbókhlöðunni og einnig
á höfundur hluta af þeim bókum sem vitnað er í. Þá er vitnað í gögn sem MP Banki lét
höfundi í té auk gagna frá Capacent Gallup, Seðlabanka Íslands og

Samtökum

fjármálafyrirtækja. Auk þess aflaði höfundur sér töluvert af heimildum af veraldarvefnum.

1
2

McDaniel and Gates, bls. 104
McDaniel and Gates, bls. 52
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1.4

Uppbygging verkefnisins

Fjallað er um rekstrarumhverfi fyrirtækja í kafla 2, en rekstrarumhverfi skiptist í innra
umhverfi og ytra umhverfi. Í innra umhverfi eru allir þeir aðilar sem að fyrirtækið á samskipti
við og svo fyrirtækið sjálft. Í ytra umhverfi eru þau öfl sem síbreytileg eru og hafa áhrif á og
breyta innra umhverfi fyrirtækis með einum eða öðrum hætti. Þetta er skoðað út frá
svokallaðri PEST aðferðarfræði. Þá er einnig fjallað um þjónustu bankanna út frá Íslensku
ánægjuvoginni.
Í kafla 3 er fjallað um samkeppnisumhverfi fjármálafyrirtækja út frá fimm krafta
samkeppnismódeli Porters. Þar er einnig fjallað um samanburð á fjölda útibúa banka og
sparisjóða á Norðurlöndunum og fjölda íbúa á hvern starfsmann.
Kafli 4 fjallar um ransóknina sjálfa og byrjar á umfjöllun um markaðshlutdeild MP Banka út
frá innlánum. Reynt er að meta markaðshlutdeildina út frá þeim gögnum sem tiltæk eru. Þá
er fjallað um raundæmisrannsókn sem höfundur framkvæmdi með því að taka viðtöl við þrjá
yfirmenn í bankanum. Þar er sagan rakin frá falli bankanna í október 2008 og þangað til að
MP Banki opnar útibú og þjónustuver þann 11. maí 2009. MP Banki flytur síðan
höfuðstöðvar og opnar annað útibú í febrúar 2010. Þá er einnig fjallað um Könnun á
bankaþjónustu sem að MP Banki lét framkvæma í desember 2009 og Þjónustukönnun MP
Banka sem gerð var í febrúar 2010.
Í kafla 5 er fjallað um niðurstöður rannsókna. Þar er farið yfir markaðshlutdeild bankans og
niðurstöðu kannanna. Einnig er fjallað um mat yfirmanna MP Banka á árangri og settar fram
ábendingar til MP Banka.
Lokakaflinn er síðan kafli 6 og þar eru samandregnar niðurstöður höfundar. Það er nú oft
þannig að þegar einni spurningu er svarað að þá vaknar önnur í kjölfarið og þess vegna
nefnir höfundur einnig í lokakaflanum hugmyndir að rannsóknum sem áhugavert væri að
framkvæma.

3

2.0

Rekstrarumhverfi fyrirtækja

Rekstrarumhverfi og samkeppnisumhverfi eru hlutar af markaðsumhverfi fyrirtækja.
Nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir því hvaða þætti eru um að ræða og með hvaða hætti
þeir geta haft áhrif á rekstur fyrirtækis. Einnig er nauðsynlegtað fylgjast með þróun og
breytingum sem verða í umhverfinu til þess að geta aðlagað fyrirtækið á hverjum tíma.
Suma þætti er hægt að hafa áhrif á og stjórna að einhverju leiti en aðra þætti er ekki
mögulegt að hafa áhrif á.3 Það má skipta rekstrarumhverfi fyrirtækja í innra umhverfi og ytra
umhverfi.4

2.1

Innra umhverfi fyrirtækja

Í innra umhverfi eru allir þeir aðilar sem að fyrirtækið er í samskiptum við og geta með
beinum eða óbeinum hætti haft áhrif á það. Þessir aðilar eru fyrirtækið sjálft, birgjar,
milliliðir og samstarfsaðilar, viðskiptavinir, samkeppnisaðilar og almenningur. 5
Í fyrirtækinu sjálfu þarf allt skipulag að vinna saman. Yfirstjórn setur fram stefnu og út frá
henni þarf að skipuleggja starfið. Starfsemi allra eininga innan fyrirtækis þurfa að styðjast við
þá stefnu sem lagt er upp með.
Markaðsmálin snerta allar einingar
innan

fyrirtækisins.

Allar

deildir

fyrirtækis þurfa að vinna saman og í takt
að því verkefni að skapa virði og ánægju
fyrir viðskiptavini fyrirtækisins.6
Mynd 1 – Innnra umhverfi fyrirtækja

7

Birgjar útvega hráefni og þjónustu sem að fyrirtækið þarf á að halda til þess að geta starfað.
Þeir geta því haft mikil áhrif á starfsemina með ýmsum hætti og oft vegna atburða sem þeir

3

Kotler, bls. 64
Kotler, bls. 65
5
Kotler, bls. 65
6
Kotler, bls. 65
7
Kotler, bls. 65
4

4

sjálfir geta ekki haft áhrif á s.s. verkföll og aðra utan að komandi þætti. Fyrirtæki þurfa að
veita birgjum nauðsynlegt aðhald og gera samanburð milli birgja varðandi verðbreytingar og
afhendingartíma því að slíkir þættir hafa mikil áhrif á verð og þjónustu fyrirtækisins. 8
Milliliðir og samstarfsaðilar eru mikilvægir hlekkir í hverju fyrirtæki. Þetta eru aðilar sem að
hjálpa fyrirtækinu til að dreifa vöru og þjónustu til endanlegra neytenda á einn eða annan
hátt og hafa því mikil áhrif á velgengni fyrirtækja. Því þarf að velja þessa aðila vel með það
fyrir augum að hámarka árangur fyrirtækisins. Þessir aðilar geta verið dreifingaraðilar,
markaðsfyrirtæki, auglýsingastofur, fjölmiðlar og tölvufyrirtæki, svo eitthvað sé nefnt.9
Viðskiptavinir eru það sem hverju fyrirtæki er mikilvægast. Skipta má markaði í
neytendamarkað, fyrirtækjamarkað, endursölumarkað, stofnanamarkað og alþjóðamarkað.
Fyrirtæki þurfa að skilgreina vel sinn markhóp og staðsetja sig á markaði. 10
Árangursrík fyrirtæki átta sig á því sem að samkeppnisaðilarnir eru að gera vel og gera þá
enn betur. Hvert fyrirtæki þarf að móta eigin markaðsstefnu því að það er engin ein sem
hentar öllum fyrirtækjum. Stórum fyrirtækjum getur hentað ákveðin stefna sem gagnast ekki
litlum fyrirtækjum. Það skiptir ekki öllu máli að vera stór því að lítil fyrirtæki geta þróað sína
eigin stefnu sem að skilar meiri arðsemi en stór fyrirtæki. 11
Almenningur er í raun allir þeir hópar sem að geta raunverulega eða hugsanlega haft áhrif á
getu fyrirtækis til þess að ná markmiðum sínum. Þetta geta verið ýmsir hópar eins og
fjármálafyrirtæki, fjárfestar og hluthafar, fjölmiðlar, stjórnvöld, samkeppniseftirlit og aðrar
stofnanir, ýmis félagasamtök og almannatengsl. 12

8

Kotler bls. 66
Kotler bls. 66
10
Kotler bls. 66-67
11
Kotler bls. 67
12
Kotler bls. 67
9
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2.2

Ytra umhverfi fyrirtækja

Í ytra umhverfi fyrirtækja eru þau öfl sem síbreytileg eru og hafa áhrif og breyta innra
umhverfi fyrirtækis með einum eða öðrum hætti. Fyrirtæki geta ekki haft áhrif á þessi öfl og
þurfa því að aðlaga starf sitt að þeim. Þetta er skoðað út frá svokallaðri PEST aðferðafræði
sem inniheldur pólítíska þætti, efnahagslega þætti, samfélags- og menningarlega þætti og
tæknilega þætti. Að auki geta ýmsir þættir í umhverfinu haft mikil áhrif á rekstrarumhverfi
fyrirtækja.13
Pólitískir þættir eru stjórnvöld og hversu líkleg þau eru til þess að gera breytingar sem hafa
áhrif á fyrirtækið t.d. með lagasetningum og hækkun á sköttum. Stofnanir hafa mikil áhrif
eins og samkeppniseftirlit, neytendastofa og fleiri stofnanir. Hlutverk slíkra stofnana er að
gæta jafnræðis og hefur því starfsemi
þeirra einnig verndandi áhrif á fyrirtæki.
Afstaða stjórnvalda til siðferðis hefur
einnig mikil áhrif. Ýmsir samningar sem að
stjórnvöld hafa gert við önnur ríki og
bandalög

hafa

einnig

mikil

áhrif

á

rekstrarumhverfi fyrirtækja.14
Mynd 2 – Ytra umhverfi fyrirtækja

15

Efnahagslegir þættir hafa mikil áhrif á rekstrarumhverfi fyrirtækja. Þar eru þættir eins og
kaupmáttur og launaþróun, hagvöxtur og þjóðartekjur, verðbólga og vextir og þróun
verðlags. Allir þættir sem að hafa áhrif á kaupmátt og neysluvenjur kaupenda hafa mikil áhrif
og geta breyst mjög hratt með breyttu efnahagsumhverfi.16
Samfélags- og menningarlegir þættir hafa mikil áhrif á rekstrarumhverfi fyrirtækja. Þættir
eins og skoðanir fólks og lífsgildi og það lýðfræðilega umhverfi sem að fyrirtæki starfa í.
Skoða þarf samsetningu samfélagsins varðandi menningu, kynþætti og trúarbrögð og

13

Kotler, bls. 69
Kotler, bls. 85-87
15
Kotler, bls. 69
16
Kotler, bls. 80
14
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hvernig lýðfræðileg skipting er á milli landshluta eftir því hvar fyrirtækið staðsetur sig á
markaði.17
Tæknin er ef til vill sá þáttur sem að hefur mestu áhrif á örlög allra. Framfarir í tæknimálum
skapa ný tækifæri en einnig ógnir eins og þróun í vopnaframleiðslu sýnir. Nauðsynlegt er
fyrir fyrirtæki að fylgjast vel með framförum í tæknimálum og kynna sér nýungar á því sviði.
Miklar breytingar hafa átt sér stað með komu veraldarvefsins og er oft talað um að það sé í
raun stærsta byltingin á eftir iðnbyltingunni.18
Þættir í umhverfinu hafa mikil áhrif á rekstur fyrirtækja. Hér getur verið um að ræða
náttúruhamfarir, mengun, skortur á hráefni, fólksfjöldi og kröfur stjórnvalda um að fyrirtæki
taki þátt í samfélagslegri ábyrgð. 19

17

Kotler bls. 69 og 89
Kotler bls. 82-85
19
Kotler bls. 81
18
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2.3

Stjórnun viðskiptatengsla

Stjórnun viðskiptatengsla er sennilega mikilvægasti þátturinn í nútíma markaðsmálum.
Stjórnun viðskiptatengsla felur í sér að stjórna upplýsingaflæði til viðskiptavina með það fyrir
augum að hámarka tryggð viðskiptavina.20 Eftirspurn kemur frá tveimur hópum sem að eru
nýir viðskiptavinir og núverandi viðskiptavinir. Kostnaður við að ná í nýja viðskiptavini er
margfalt meiri en sá er þarf til að halda í núverandi viðskiptavini og tapaður viðskiptavinur er
ekki aðeins tapaður í eitt skipti heldur hugsanlega fyrir fullt og allt. Með því að einbeita sér
um of að öflun nýrra viðskiptavina geta fyrirtæki lagt of mikla áherslu á skammtíma
kynningar, afslætti eða auglýsingar sem að laða að viðskiptavininn en fá hann ekki til að
kaupa aftur. Þetta getur leitt til þess að fyrirtæki tapi núverandi viðskiptavinum þar sem
þörfum hans er hugsanlega ekki fullnægt. Stjórnun viðskiptatengsla er að byggja upp og
halda ákveðnum grunni af tryggum viðskiptavinum sem að eru arðbærir fyrir fyrirtækið. Það
er gert með því að laða að viðskiptavini sem að eru líklegir til þess að halda viðskiptum
áfram, varðveita þau viðskipti sem nú þegar eru fyrir hendi og eru arðvænleg og auka og
styrkja tengsl fyrirtækis við viðskiptavininn. Áreiðanleiki þjónustu er mikilvægt atriði þegar
viðskiptavinur leggur mat á gæði þjónustunnar. Það kemur fyrir hjá bestu fyrirtækjum að
gerð séu mistök og þá er mikilvægt að bregðast við eins fljótt og kostur er og leiðrétta
mistökin og biðja viðskiptavininn afsökunar. Rannsóknir sýna að viðskiptavinur sem að
kvartar og fær ekki úrlausn segir 9-16 manns frá reynslu sinni. Viðskiptavinur sem að kvartar
og fær úrlausn sinna mála segir aðeins 4-5 manns frá þeirri reynslu. Án viðskiptavina er lítill
grundvöllur fyrir að reka fyrirtæki. Því þarf að tryggja að neytendur séu tilbúnir til að kaupa
vöru fyrirtækisins og það sem meira er, reyna að tryggja að neytendur kaupi vöruna ekki
bara einu sinni heldur að hægt verði að byggja viðskiptasamband með endurteknum
kaupum yfir langan tíma.21

20
21

Kotler bls. 13
Þórhallur Gunnlaugsson, bls. 33-36
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2.4

Þjónusta bankanna – Íslenska ánægjuvogin

Höfundur hefur fylgst með mælingum Íslensku ánægjuvogarinnar á fjármálafyrirtækjum frá
upphafi. Þar sem viðskiptabankasvið MP banka hafði einungis starfað í um hálft ár þegar
mælingar fóru fram árið 2009, var MP banki ekki þátttakandi. Tekin hefur verið ákvörðun um
að taka þátt í mælingum árið 2010 og síðan framvegis. 22 Höfundur skoðaði mælingarnar nú
út frá því að SPRON fór af markaði og stjórnendur MP banka tóku þá ákvörðun við stofnun
viðskiptabankasviðs að ráða í fyrstu eingöngu starfsfólk sem áður starfaði hjá SPRON. 23
Íslenska ánægjuvogin er félag sem Samtök iðnaðarins, Stjórnvísi og Capacent Gallup standa
sameiginlega að um þátttöku í Evrópsku ánægjuvoginni. Evrópska ánægjuvogin er
samstarfsverkefni nokkurra Evrópuþjóða um mælingar á ánægju viðskiptavina helstu
fyrirtækja í nokkrum atvinnugreinum. Í samstarfinu gengur verkefnið undir heitinu EPSI
Rating en sá hluti þess sem fjallar um íslensk fyrirtæki nefnist Íslenska ánægjuvogin.
Framkvæmdin er alfarið í höndum Capacent Gallup.24
Markmið verkefnisins er að láta fyrirtækjum í té samræmdar mælingar á ánægju
viðskiptavina en einnig nokkrum öðrum þáttum sem hafa áhrif á hana s.s. ímynd, mat á
gæðum og tryggð viðskiptavina. Þessi mæling er talin mjög mikilvæg þar sem rannsóknir
hafa sýnt fram á að því ánægðari sem viðskiptavinir fyrirtækis eru því betri afkomu getur
fyrirtækið gert sér vonir um. Þátttakendur eru slembiúrtak úr Viðhorfahópi Capacent Gallup.
Í hópnum er fólk á aldrinum 16 ára og eldra og eru 250 viðskiptavinir fyrir hvert fyrirtæki.
Svarhlutfall er um 60 – 65%. Mælingar fara fram með netkönnun á tímabilinu nóvember –
desember ár hvert. Fjármálafyrirtæki á Íslandi hafa verið hluti af Íslensku ánægjuvoginni frá
því að mælingar á henni hófust hér á landi árið 1999. Í byrjun voru SPRON og Byr sparisjóður
mældir með öðrum sparisjóðum en frá árinu 2003 var SPRON mældur sérstaklega og Byr
sparisjóður frá árinu 2007. SPRON er síðan ekki með í mælingunni árið 2009 þar sem rekstri
var hætt í mars 2009.25

22

Kolbrún Silja Ásgeirsdóttir, 25.03.2010
Margeir Pétursson, 18.03.2010
24
http://www.stjornvisi.is/Islenskaanaegjuvogin/
25
http://www.stjornvisi.is/Islenskaanaegjuvogin/
23
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Grunnlíkan ánægjuvogarinnar mælir tengsl ánægju viðskiptavina við áhrifaþætti. Mældir eru
sex meginþættir og eru nokkrar spurningar um hvern.26


Ímynd fyrirtækis



Væntingar viðskiptavina



Mat viðskiptavina á vörugæðum og þjónustugæðum



Mat viðskiptavina á verðmæti vöru og þjónustu



Ánægja viðskiptavina



Tryggð viðskiptavina

Mynd 3 – Grunnlíkan ánægjuvogar

27

Á myndinni sést hvernig þættirnir sex, sem mældir eru í ánægjuvoginni, eru tengdir saman í
orsakalíkan. Ánægja viðskiptavina er í forsæti í líkaninu. Þannig hafa þættir sem eru fyrir
ofan og til vinstri við ánægju, áhrif á hana. Ánægja hefur síðan jafnan mikil áhrif á tryggð
viðskiptavina við fyrirtækið.28

26

Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, rannsóknarstjóri hjá Capacent Gallup, tölvupóstur 19.03.2010
Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, rannsóknarstjóri hjá Capacent Gallup, tölvupóstur 19.03.2010
28
Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, rannsóknarstjóri hjá Capacent Gallup, tölvupóstur 19.03.2010
27
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Mynd 4 – Ánægjuvog banka og sparisjóða 1999 – 2009
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Frá upphafi mælinga hafa sparisjóðirnir verið í efstu sætunum. Þegar farið var að mæla
SPRON sérstaklega árið 2003 þá fær hann sömu einkunn og sparisjóðirnir. SPRON lækkar
síðan árið 2004 en hækkar síðan aftur og fær hæstu einkunn banka og sparisjóða árið 2006.
Byr sparisjóður er mældur sérstaklega árið 2007 og hlýtur þá lægstu einkunn af
sparisjóðunum en hækkar síðan töluvert árið 2008. Stóru bankarnir þrír hafa yfirleitt verið
svipaðir en þó er fróðlegt að skoða þá lækkun sem varð hjá Kaupþingi banka árið 2005. Milli
áranna 2007 og 2008 lækka bankarnir töluvert en mælingin árið 2008 er gerð eftir fall þeirra.
Landsbankinn lækkar mest eða um 40%, Íslandsbanki lækkar um 26% og Kaupþing banki um
23%. Sama ár hækka sparisjóðirnir um 1%, Byr sparisjóður hækkar um 6% en SPRON lækkar
um 1%. Í mælingu árið 2009 halda bankarnir áfram að lækka. Arion banki lækkar um 13%,
Íslandsbanki lækkar um 6% og Landsbankinn lækkar um 4%. Þá lækkar Byr sparisjóður um
11% en sparisjóðirnir hækka örlítið eða um 0,1%.
Þessar niðurstöður sýna að sparisjóðir hafa frá upphafi mælinga verið með hæstu einkunn í
mælingum Ánægjuvogarinnar. Stóru bankarnir þrír falla töluvert á milli áranna 2007 og 2008
en þá hækkar Byr sparisjóður töluvert en SPRON lækkar örlítið. Mælingin árið 2008 er gerð
eftir fall bankanna og eftir að tilkynnt var um samrunaáætlun SPRON og Kaupþings banka. 30 Í
mælingu árið 2009 fellur SPRON út þar sem rekstri var hætt í mars 2009. Sparisjóðirnir halda
sínu en Byr sparisjóður fellur töluvert. Bankarnir þrír falla einnig töluvert í mælingunni árið
2009 og mest Kaupþing banki. Út frá þessu má sjá að bankahrunið og erfiðleikar á
29
30

Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, rannsóknarstjóri hjá Capacent Gallup, tölvupóstur 19.03.2010
Samkeppniseftirlitið, ákvörðun nr. 50/2008, bls. 3
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fjármálamörkuðum hefur haft mikil áhrif á ánægju viðskiptavina banka og sparisjóða á
Íslandi.
31

Tafla 1 – Ánægjuvog banka og sparisjóða 1999 - 2009

Ánægjuvogin
Sparisjóðurinn
Byr sparisjóður
SPRON
Glitnir/Íslandsbanki
Landsbankinn
Kaupþ. banki/Arion

31

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
79,8 77,0 76,4 75,4 76,5 78,3 74,8 73,7 78,1 78,5 78,6
73,0 77,7 69,9
76,5 73,1 74,1 75,1 74,2 73,6
76,1 73,5 73,8 74,0 74,3 73,4 71,7 70,5 72,8 57,9 54,5
73,4 72,0 73,5 70,8 72,7 71,4 71,4 71,4 72,6 51,9 50,1
77,6 74,8 72,6 72,9 73,1 74,3 68,6 65,8 68,9 55,9 49,6

Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, rannsóknarstjóri hjá Capacent Gallup, tölvupóstur 19.03.2010
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3.0

Samkeppnisumhverfi fjármálafyrirtækja

Fjármálastarfsemi gegnir mikilvægu hlutverki í efnahagslífi hvers lands. Hún stuðlar að og
örvar viðskipti með vörur og þjónustu sem á að leiða til lægri viðskiptakostnaðar til
hagsældar fyrir þjóðfélagið. Þess vegna er mikilvægt að samkeppni sé virk á fjármálamarkaði
og að markaður sé eins skilvirkur og mögulegt er. Skortur á samkeppni í þjónustu
fjármálafyrirtækja skaðar atvinnulífið og neytendur sem kemur fram í háu verðlagi, skorti á
nýungum og annarri óskilvirkni á markaðinum.32
Á íslenskum viðskiptabankamarkaði hafa þrír stórir viðskiptabankar starfað um árabil með
útibúanet sem að nær yfir landið allt. Í dag starfa þeir undir merkjum Landsbankans, Arion
banka og Íslandsbanka. Að auki eru sjálfstætt reknir sparisjóðir á Íslandi 12 talsins með 49
afgreiðslustaði um allt land.33 Þá hefur MP banki verið á viðskiptabankamarkaði frá því í
árslok 2008 og rekur í dag tvö útibú í Reykjavík. 34
Í október 2008 tók íslenska ríkið yfir innlendan rekstur viðskiptabankanna þriggja vegna
aðstæðna á fjármálamarkaði.35 Landsbankinn er nú að fullu í eigu ríkisins36, Arion banki er
87% í eigu kröfuhafa og 13% í eigu ríkisins37 og Íslandsbanki er 95% í eigu kröfuhafa og 5% í
eigu ríkisins.38 Sparisjóðirnir á Íslandi eiga í verulegum erfiðleikum og í mars 2009 yfirtók
Fjármálaeftirlitið stjórn Sparisjóðs Reykjavíkur og nágrennis, SPRON, og rekstri var hætt.
Slitastjórn vinnur nú að því að gæta hagsmuna kröfuhafa og slíta félaginu endanlega. 39
Greiðslumiðlun, greiðslujöfnun og rekstur ýmissa stoðkerfa fyrir íslenska fjármálastarfsemi
er í höndum Reiknistofu bankanna og Fjölgreiðslumiðlunar hf. auk Seðlabanka Íslands.
Valitor og Borgun gefa út kreditkort fyrir hönd banka og sparisjóða, hafa umsjón með
debetkortaútgáfu og veita ýmsa þjónustu tengda greiðslukortastarfsemi svo sem
færsluhirðingu hjá söluaðilum á Íslandi þar sem greiðslukort eru notuð í viðskiptum.
Aðgangur að þessum kerfum er grundvallaratriði fyrir alla þá sem starfa á íslenskum
fjármála- og greiðslukortamarkaði auk þess sem nauðsynlegt er að tengjast stórgreiðslukerfi
32

Samkeppniseftirlitið, skýrsa nr. 2/2008 bls. 58
http://www.sparisjodirnir.is/category.aspx?catID=6
34
https://www.mp.is/
35
Samkeppniseftirlitið skýrsla nr. 2/2008 bls. 58
36
http://www.landsbanki.is/umlandsbankann/starfsemi/
37
http://www.arionbanki.is/?PageID=853&NewsID=8955
38
http://www.islandsbanki.is/um-islandsbanka/stjornskipulag/eignarhald/
39
http://www.spron.is/is/
33
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Seðlabanka Íslands. Reiknistofa bankanna og Fjölgreiðslumiðlun hf. eru í eigu banka,
sparisjóða og kortafyrirtækjanna. Kortafyrirtækin Valitor og Borgun eru í eigu banka og
sparisjóða.40 Eftir fall viðskiptabankanna þriggja er íslenska ríkið því langstærsti einstaki
eigandi allra greiðslumiðlunar- og greiðslujöfnunarkerfa sem notuð eru á Íslandi. Það er því
tækifæri fyrir íslensk stjórnvöld í gegn um eignarhald sitt til þess að ryðja úr vegi alvarlegum
aðgangshindrunum á íslenskum fjármálamarkaði.41

3.1

Samkeppnismódel Porters

Michael E. Porter þróaði samkeppnismódel atvinnugreina. Hann talar um að styrkur
seljenda, fjöldi fyrirtækja á markaði og hagnaður séu ekki nógu góðir mælikvarðar einir sér
því að þeir taki bara á hluta af því annars flókna fyrirbæri sem samkeppnisumhverfi
atvinnugreina er.42 Nauðsynlegt er að horfa á hlutina í víðara samhengi og skoða
samkeppnisumhverfið út frá uppbyggingu atvinnugreinar og hvernig hún er að þróast og
breytast.
Porter telur samkeppni atvinnugreina, hvort sem er á innanlands markaði eða alþjóða
markaði, felast í fimm þáttum og hann setti fram svokallað fimm krafta módel til þess að
greina samkeppnisumhverfi og samkeppnishæfni atvinnugreina.43 Kenningin sem liggur til
grundvallar módelinu er að allar atvinnugreinar eigi það sameiginlegt að sömu fimm
grundvallarþættirnir

stýri

því

hversu

auðvelt

er

að

mynda

hagnað

umfram

fjármagnskostnað. Því sterkari sem þessi öfl eru sameiginlega því minni er hagnaður í
atvinnugreininni. Að sama skapi er meiri hagnaðarvon í atvinnugreininni eftir því sem þessi
öfl eru veikari sameiginlega. Fyrstu fjórir þættirnir eru utanaðkomandi og eru þeir styrkur
kaupenda, styrkur birgja, það hversu auðvelt er fyrir nýja aðila að koma inn á markaðinn og
ógn frá staðgenglavörum. Fimmti þátturinn er samkeppnisharka innan greinarinnar. Líkanið
er fyrst og fremst sniðið til þess að greina samkeppnishörku á fákeppnismörkuðum, þar sem
þátttakendur eru nægilega fáir til þess að geta með aðgerðum sínum haft bein áhrif á
hegðun annarra þátttakenda.

40

Samkeppniseftirlitið, skýrsla nr. 2/2008 bls. 59
Samkeppniseftirlitið, skýrsla nr. 2/2008 bls. 59
42
Porter, Competition and Antitrust bls. 13
43
Porter bls. 35
41
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44

Mynd 5 – Fimm krafta samkeppnislíkan Porters

Samningsstaða kaupenda skiptir fyrirtæki miklu máli. Markaður er ekki fýsilegur til að keppa
á ef kaupendur eru fáir, sterkir og mikil samstaða á milli þeirra. 45 Viðskiptavinir banka og
sparisjóða á Íslandi eru einstaklingar, fyrirtæki og stofnanir. Um er að ræða afar dreifðan og
ósamstæðan hóp kaupenda og því má gera ráð fyrir því að að ekki sé kaupendastyrk fyrir að
fara á íslenskum viðskiptabankamarkaði.46
Markaður er ekki fýsilegur til að keppa á ef birgjar eru fáir, voldugir og skipta framleiðendur
miklu máli. Birgjar ná sterkri stöðu ef þeir eru skipulagðir, fáar staðgenglavörur og vara
þeirra er mikilvægur hlekkur í framleiðslu fyrirtækisins. 47 Til þess að starfa á íslenskum
viðskiptabankamarkaði

er

nauðsynlegt

að

greiðslumiðlunarkerfum

því

að

er

annars

hafa

aðgang

ómögulegt

að

að

innlendum

hefja

starfsemi.

Greiðslumiðlunarkerfin eru í eigu banka, sparisjóða og kortafyrirtækja sem einnig eiga með
sér mikið samstarf og mikil tengsl eru á milli þeirra.48 Þeir eru því í þeirri stöðu að geta ráðið
því hverjir koma inn á fjármálamarkaðinn og hvernig verðlagningu er háttað.
Inn- og útgönguhindranir skipta miklu máli. Hverslu auðvelt er það fyrir nýja aðila að koma
inn á markaðinn? Hversu erfitt er það fyrir núverandi aðila að hætta á markaðinum?
Markaður er ekki fýsilegur til að keppa á ef inngönguhindranir eru litlar og ef

44

Porter bls. 35
Porter bls. 35
46
Samkeppniseftirlitið, ákvörðun nr. 50/2008 bls. 55
47
Porter bls. 36
48
Samkeppniseftirlitið, ákvörðun nr. 50/2008 bls. 49
45
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útgönguhindranir eru miklar.49 Ein helsta aðgangshindrun að viðskiptabankamarkaði á
Íslandi hefur verið sá að ómögulegt er að hefja starfsemi nema að hafa aðgang að
greiðslumiðlunarkerfum. Notendur kerfanna eru allir einnig eigendur að þeim.

50

Fram til

ársins 2008 hafði ekki verið veittur aðgangur að kerfunum án eignaraðildar fyrr en MP Banki
fékk aðgang í október 2008. Til að mynda sótti Íslandspóstur hf. ítrekað um aðgang að RÁSþjónustu banka og sparisjóða en sá aðgangur var aldrei veittur þrátt fyrir niðurstöðu
Samkeppnisstofnunar nr. 12/1998 um að slíkt brjóti gegn ákvæðum samkeppnislaga. 51
Staðgenglar eru aðrar vörur sem uppfylla sömu eða samskonar þarfir og sú vara sem
fyrirtækið býður á markaðinum. Þessar vörur þurfa ekki að vera eins ef þær höfða til sama
markhóps og uppfylla sömu þarfir. Markaður er ekki fýsilegur til að keppa á ef
staðgenglavörur eru margar.52 Íslenskur viðskiptabankamarkaður er í raun einsleitur þar sem
vöruframboð er mjög sambærilegt. Í vissum tilvikum er einhver munur í skilmálum eða
fríðindum en á heildina litið er vöruframboðið sambærilegt. 53 Einnig er verðlagning mjög
svipuð og hefur um árabil hreyfst í takt. Verðsamkeppni er því í raun mjög takmörkuð og
athyglisvert er að skoða verðbreytingar, en þær eru yfirleitt nánast samtímis hjá öllum. 54
Aðilar á íslenska viðskiptabankamarkaðinum hljóta því að leggja megin áherslur á góða
þjónustu og samkeppni á því sviði.
Keppinautar á markaði er eitt sterkasta samkeppnisaflið. Markaður er ekki fýsilegur að
keppa á ef margir, sterkir og ágjarnir keppinautar eru fyrir á markaðinum. Árangur byggist á
sóknar- og varnaraðgerðum keppinauta og þeim krafti sem þeir eru færir um eða kjósa að
leggja í sínar aðgerðir. Samkeppni harðnar ef aðilar eru af svipaðri stærð og búa yfir svipaðri
getu eða ef fjöldi keppinauta er mikill. Ef skiptikostnaður viðskiptavina er mikill er
samkeppnin harðari og erfiðara að komast inn á markað. Samkeppnisaðilar sem hafa ólíka
sýn og mismunandi stefnu, veita harðari samkeppni.55

49

Porter bls. 36
Samkeppniseftirlitið, ákvörðun nr. 50/2008 bls. 53
51
Samkeppnisstofnun, ákvörðun nr. 12/1998 bls. 20
52
Porter bls. 36
53
Samkeppniseftirlitið, ákvörðun nr. 50/2008 bls. 40
54
Samkeppniseftirlitið, ákvörðun nr. 50/2008 bls. 38
55
Porter bls. 36
50
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Markmið MP Banka er að vera leiðandi í fjármálaþjónustu fyrir einstaklinga, fagfjárfesta,
fyrirtæki og stofnanir.56 Keppinautar á þeim markaði eru þrír stórir viðskiptabankar sem allir
reka útibúanet sem nær yfir landið allt, Byr sparisjóður og smærri sparisjóðir sem eru
dreifðir um Ísland. MP Banki leggur mikla áherslu á þjónustu á internetinu með netbanka og
þjónustu í Þjónustuveri bankans. Í Þjónustuveri MP Banka starfa þjónustustjóri og
viðskiptastjórar á sama grundvelli og þjónustustjórar og viðskiptastjórar í útibúum. Það þarf
því ekki að leita samþykkis í útibúi með málefni sem að þjónustustjóri eða viðskiptastjórar
hafa heimildir til þess að afgreiða. MP Banki skilgreinir því ekki markaðsvæði sitt eingöngu á
höfuðborgarsvæðinu þó að útibúin séu í Reykjavík.57
Skiptikostnaður viðskiptavina skiptir miklu þegar tekin hefur verið ákvörðun um að skipta
um viðskiptabanka. Viðskiptavinur þarf að koma í útibú og fylla út umsóknir til þess að hægt
sé að stofna nýja reikninga og greiðslukort. Einnig þarf hann að fylla út eyðublað vegna
áreiðanleikakönnunar um tilgang viðskipta og uppruna þeirra fjármuna sem lagðir eru inn á
reikning ásamt því að bankinn tekur afrit af skilríkjum. Er þetta í samræmi við lög nr.
64/2006 um upplýsingar vegna laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun
hryðjuverka.58 Þá þarf að gera breytingar á ráðstöfun launa og annarra greiðslna og stofna
nýja greiðsluþjónustu, beingreiðslur og aðrar skuldfærslur. Til þess að auðvelda
viðskiptavinum skiptin eins og kostur er, sjá viðskiptastjórar MP Banka um viðskiptaflutning
samkvæmt skriflegri beiðni og samþykki viðskiptavinar. Í því felst að láta breyta
ráðstöfunarreikningi launa og annarra greiðslna og að láta loka reikningum og kortum í
öðrum bönkum og flytja innstæður á nýja reikninga.
Vextir á íbúðalánum eru oft háð skilyrðum. Til dæmis eru vextir á íbúðalánum í Arion banka
samkvæmt vaxtatöflu bankans 01.04.2010 5,40% ef að viðskiptavinur uppfyllir skilyrði um
Vildarþjónustu bankans. Annars eru vextirnir 6,15%. 59 Þessi ákvæði hafa mikil áhrif á þá
ákvörðun um það hvort skipta eigi um viðskiptabanka eða ekki.

56

https://www.mp.is/um-mp-banka/
Ólafur Haraldsson, 25.mars 2010
58
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2006064.html
59
http://www.arionbanki.is/?PageID=1439
57
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3.2

Samanburður við Norðurlöndin

Því hefur oft verið haldi fram að á Íslandi séu allt of mörg útibú banka og sparisjóða miðað
við höfðatölu og allt of margir starfsmenn. Í því samhengi er fróðlegt að skoða samanburð
frá Norðurlöndunum á fjölda íbúa á hvert útibú og hvern starfsmann viðskiptabanka og
sparisjóða á árunum 1997–2009.60

Fjöldi íbúa á hvert útibú viðskiptabanka og sparisjóða
á Norðurlöndunum 1997-2009*
5000

4500
4000
3500

Danmörk

3000

Finnland

2500

Ísland

2000

Noregur

1500

Svíþjóð

1000
500

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

* Nýjustu gögn frá Norðurlöndunum ná til ársloka 2008.

61

Mynd 6 – Fjöldi íbúa á hvert útibú viðskiptabanka og sparisjóða á Norðurlöndunum 1997 - 2009

Svíþjóð er með langflesta íbúa á hvert útibú og árið 2008 eru þeir 4.654. Noregur er með
talsvert minna eða 3.562 íbúa og Finnland er með 3.170 íbúa. Danmörk er svo með 2.933
íbúa á hvert útibú og Ísland er með langfæstu íbúana, eða 2.062 á hvert útibú á árinu 2008.
Árið 2009 er Ísland með 2.462 íbúa á hvert útibú sem sýnir að útibúum hefur fækkað
töluvert á Íslandi á árinu 2009 og raunar alveg frá árinu 2003. Ekki eru tiltæk gögn frá hinum
Norðurlöndunum fyrir árið 2009. Ef skoðuð er hlutfallsleg breyting á árunum 1997-2008 þá
hefur íbúum á hvert útibú á Íslandi fjölgað langmest eða um 39%, næst kemur svo Svíþjóð
með 33%, þá Noregur með 22% og Danmörk með 21%. Í Finnlandi hefur nánast engin
breyting orðið eða aðeins um 1%.

60
61

Daði Sverrisson hagfræðingur hjá Samtökum fjármálafyrirtækja, tölvupóstur 23.04.2010
Daði Sverrisson hagfræðingur hjá Samtökum fjármálafyrirtækja, tölvupóstur 23.04.2010
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Fjöldi íbúa á hvern starfsmann viðskiptabanka og
sparisjóða á Norðurlöndunum 1997-2009*
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*Nýjustu gögn frá Norðurlöndunum ná til ársloka 2008.
62

Mynd 7 – Fjöldi íbúa á hvern starfsmann viðskiptabanka og sparisjóða á Norðurlöndunum 1997 - 2009

Svíþjóð er með mestan fjölda íbúa á hvern starfsmann, eða 251 á árinu 2008. Noregur er
með 208 íbúa og Finnland er með 193 íbúa. Danmörk er með 114 íbúa á hvern starfsmann
árið 2008 og Ísland er svo með langfæstu íbúana á hvern starfsmann eða aðeins 78 árið
2008. Árið 2009 er Ísland með 87 íbúa á hvern starfsmann sem sýnir að með lokun útibúa
hefur átt sér stað töluverð fækkun starfsmanna. Ef að skoðuð er hlutfallsleg breyting milli
áranna 1997 og 2008 kemur í ljós að íbúum á hvern starfsmann hefur fækkað um 14% í
Danmörku. Á Íslandi hefur þeim fækkað um 2% og um 1% í Svíþjóð. Þeim hefur hins vegar
fjölgað um 3% í Noregi og um 11% í Finnlandi. Ef að skoðuð er breyting milli áranna 1997 og
2009 á Íslandi kemur í ljós að íbúum á hvern starfsmann hefur fjölgað um 9%.
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Daði Sverrisson hagfræðingur hjá Samtökum fjármálafyrirtækja, tölvupóstur 23.04.2010
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Samanlagður fjöldi íbúa á hvert útibú viðskiptabanka og
sparisjóða á Norðurlöndunum 1997-2008
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Mynd 8 – Samanlagður fjöldi íbúa á hvert útibú viðskiptabanka og sparisjóða á Norðurlöndunum 1007 - 2008

Ef skoðaður er samanlagður fjöldi íbúa á hvert útibú viðskiptabanka og sparisjóða á öllum
Norðurlöndunum sést að fjöldi útibúa á hvert útibú hefur aukist úr 13.475 árið 1997 í 16.381
árið 2008. Útibúum hefur því greinilega fækkað í heildina á Norðurlöndunum á þessum
árum.

Samanlagður fjöldi íbúa á hvern starfsmann viðskiptabanka
og sparisjóða á Norðurlöndunum 1997-2008
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Mynd 9 – Samanlagður fjöldi íbúa á hvern starfsmann viðskiptabanka og sparisjóða á Norðurlöndunum 1997 - 2008

Samanlagður fjöldi íbúa á hvern starfsmann viðskiptabanka og sparisjóða á öllum
Norðurlöndunum var 841 árið 1997 en 844 árið 2008. Þarna er því í raun engin breyting þó
að vissulega séu sveiflur á milli ára.
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3.3

Niðurstöður samanburðar við Norðurlöndin

Samanburður við Norðurlöndin sýnir að á Íslandi eru langfæstir íbúar á hvert útibú banka og
sparisjóða eða aðeins 2.062 árið 2008. Í Svíþjóð eru þeir langflestir eða 4.654 árið 2008.
Þegar skoðaður er fjöldi íbúa á hvern starfsmann, er Ísland einnig með langfæstu íbúana á
hvern starfsmann eða aðeins 78 árið 2008. Í Svíþjóð eru þeir langflestir eða 251 árið 2008.
Einungis eru tiltæk gögn frá Íslandi fyrir árið 2009 og hefur íbúum á hvert útibú fjölgað í
2.462 og íbúum á hvern starfsmann fjölgað í 87. Samkvæmt upplýsingum frá Samtökum
starfsmanna fjármálafyrirtækja var frá falli viðskiptabankanna þriggja í október 2008 og fram
í maí 2009

rúmlega 800 starfsmönnum í bönkum og sparisjóðum á Íslandi sagt upp

störfum.65 Fjöldi starfsmanna í bönkum og sparisjóðum á Íslandi voru 4.023 árið 2008. Þeim
fækkaði milli áranna 2008 og 2009 um 387 starfsmenn og voru þá 3.636 sem að sýnir að
rúmlega helmingur þeirra sem sagt var upp störfum fengu starf í öðrum banka eða
sparisjóði. Á tímabilinu 1997 til 2009 voru starfsmenn banka og sparisjóða á Íslandi flestir
árið 2007 eða alls 5.300. 66
Gríðarlega mikill munur er á Íslandi og hinum Norðurlöndunum hvað varðar fjölda íbúa á
hvert útibú og fjölda íbúa á hvern starfsmann. Munurinn á milli þar sem flestir íbúar eru á
hvert útibú í Svíþjóð og á Íslandi þar sem þeir eru langfæstir er afar mikill árið 2008 eða
2.592 íbúar á hvert útibú. Munurinn á fjölda íbúa á hvern starfsmann Í Svíþjóð og á Íslandi er
einnig afar mikill eða 173 árið 2008. Þó má sjá á tiltækum gögnum frá Íslandi að breyting
hefur orðið milli áranna 2008 og 2009 en þá er fjöldi íbúa á hvert útibú 2.462 og fjöldi íbúa á
hvern starfsmann kominn í 87. Út frá þessum samanburði við Norðurlöndin verður ekki
annað séð en að á Íslandi séu mikil tækifæri til þess að hagræða í bankakerfinu hvað varðar
fjölda útibúa og fjölda starfsmanna.

65
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http://www.ssf.is/breyttar-adstaedur/umsagnir/nr/480/
Daði Sverrisson hagfræðingur hjá Samtökum fjármálafyrirtækja, tölvupóstur 23.04.2010
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4.0

Raundæmisrannsókn - MP Banki

Margeir Pétursson stofnaði MP Verðbréf hf. árið 1999. Árið 2003 fékk bankinn
fjárfestingabankaleyfi og var þá nafninu breytt í MP Fjárfestingabanki. Þann 10. október
2008 fékk bankinn síðan fullt viðskiptabankaleyfi og var nafni bankans breytt 14. október
2008 í MP banki hf. Bankinn hóf þá að taka við innlánum og séreignarsparnaði til viðbótar
við fjárfestingarbankastarfsemina. Frá því í apríl 2009 hefur bankinn boðið viðskiptavinum
sínum upp á netbanka og fyrsta útibúið var opnað á 10 ára afmælinu þann 11. maí 2009.
Stjórnendur bankans tóku þá ákvörðun að ráða eingöngu fyrrum starfsmenn SPRON til starfa
í fyrsta útibúinu. Í febrúar 2010 voru höfuðstöðvar bankans fluttar í Ármúla 13a og annað
útibú opnað þar 8. febrúar 2010. MP banki rekur einnig útibú í Vilnius í Litháen en þar veitir
bankinn fjárfestum í Eystrasaltsríkjunum og á Norðurlöndunum fjármálaþjónustu með
áherslu á fjárfestingar á fjármálamörkuðum í Austur – Evrópu. Markmið MP Banka er að
vera leiðandi í fjármálaþjónustu fyrir einstaklinga, fagfjárfesta, fyrirtæki og stofnanir. 67
Afar erfiðar aðstæður eru á fjármálamörkuðum sem að felast meðal annars í
skattahækkunum á fyrirtæki og einstaklinga, gjaldeyrishöftum og mikilli óvissu um
framtíðina. Þó metur MP Banki það þannig að horfur fyrir bankann á fjármálamarkaði séu
góðar og tækifæri til þess að skila arðbærum rekstri. MP Banki er eini íslenski bankinn sem
að hefur getað staðið við allar skuldbindingar sínar bæði innanlands og erlendis og hefur
ekki þegið ríkisaðstoð af neinu tagi. Eigið fé bankans nemur í árslok 2009 5.040 milljónum
króna og CAD hlutfall hans er 14,9% en það má lægst vera 8% samkvæmt ákvæðum 84.gr.
laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.68 Áform eru uppi um að styrkja eiginfjárstöðu
bankans enn frekar með því að auka hlutafé um allt að 600 milljónir að nafnverði og hefur
hluthafafundur veitt stjórninni heimild til þess. Nú þegar hafa 100 milljónir verið nýttar af
þessari heimild.69

67

https://www.mp.is/um-mp-banka/
http://www.althingi.is/dbabin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/138a/2002161.html&leito=fjármálafyrirtæki\0fjármálafyrirtækin\0fj
ármálafyrirtækinu\0fjármálafyrirtækis\0fjármálafyrirtækisins\0fjármálafyrirtækið\0fjármálafyrirtækja\0fjármál
afyrirtækjanna\0fjármálafyrirtækjum\0fjármálafyrirtækjunum#word1
69
https://www.mp.is/um-mp-banka/utgefid-efni/frettir/nr/1319
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4.1

Markaðshlutdeild MP Banka

Til þess að finna út einhverja nálgun á markaðshlutdeild MP Banka, valdi höfundur þá leið að
bera saman innlán eins og tiltæk gögn leyfa. Notuð voru gögn frá Samkeppniseftirlitinu,
Seðlabanka Íslands, af heimasíðu MP Banka og af heimasíðu SPRON. Seðlabanki Íslands
hefur þó þann fyrirvara á að gögn frá því í september 2008 eru bráðabirgðagögn og geta
breyst. Allar tölur eru í milljónum króna.
Tafla 2 - Heildarinnlán
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Heildarinnlán
2007
30 - 35%
20 - 25%
15 - 20%
5 - 10%
0 - 5%

Landsbanki
Kaupþing banki
Glitnir
SPRON
BYR sparisjóður

sept. 2008
25 - 30%
20 - 25%
15 - 20%
5 - 10%
5 - 10%

Í ákvörðun frá Samkeppniseftirlitinu er hlutdeild banka og sparisjóða í innlánum metin
þannig að í september 2008 er Landsbanki með 25 – 30% hlutdeild, Kaupþing banki er með
20 – 25% hlutdeild, Glitnir er með 15 – 20% hlutdeild, SPRON og BYR eru með 5 – 10%
hlutdeild hvor um sig. Smærri sparisjóðir eru svo með minni hlutdeild. Tekið skal fram að
þessar tölur eru fengnar frá SPRON og Kaupþingi banka í tengslum við samrunaáætlun
fyrirtækjanna árið 2008. 71
Tafla 3 – Hlutdeild SPRON í innlánum
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Hlutdeild SPRON í innlánum
SPRON
Heildarinnlán73
Hlutdeild SPRON

30.9.2008
93.618
1.413.411
6,62%

2007
85.410
1.217.856
7,01%

70
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Heildarinnlán í bankakerfinu eru fengin úr hagtölum Seðlabanka Íslands og upplýsingar um
innlán SPRON eru úr árshlutareikningi 2008. Í árslok 2007 er SPRON með rúm 7% af
heildarinnlánum en þann 30. september 2008 er hlutdeildin 6,62%.
Tafla 4 – Hlutdeild MP Banka í innlánum
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Hlutdeild MP banka í innlánum
MP Banki
Heildarinnlán

2009
42.098
1.570.325

30.6.2009
31.033
1.681.515

2008
8.575
1.658.242

2,68%

1,85%

0,52%

Hlutdeild MP Banka

MP Banki fékk viðskiptabankaleyfi þann 10. október 2008 og hóf þá að taka við innlánum og
séreignarsparnaði. Í árslok 2008 er markaðshlutdeild bankans í innlánum 0,52%. Þann 11.
maí 2009 opnar bankinn útibú í Borgartúni 26. Í hálfsársuppgjöri 2009 eru innlán rúmlega 31
milljarður króna og markaðshlutdeild 1,85%. Í árslok 2009 eru innlán rúmir 42 milljarðar
króna. Markaðshlutdeild bankans í innlánum er þá 2,68%.
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4.2

Framkvæmd rannsóknar

Í þessari rannsókn var verið að leita svara við því hvað réði því að ákveðið var að stofna
viðskiptabankasvið MP Banka og fara út í rekstur útibúa og þjónustuvers. Þá er skoðað
hvernig staðið var að kynningu og markaðsmálum og uppbygging viðskiptatenglsa. Einnig var
kannað hvernig stjórnendur meta árangur sviðsins eftir þennan stutta tíma sem að það
hefur starfað.
Notast var við eigindlega (qualitative research) rannsóknaraðferð. Tekin voru viðtöl við
Margeir Pétursson stjórnarformann MP banka, Kolbrúnu Silju Ásgeirsdóttur forstöðumann
Sölu- og markaðssviðs MP banka og Ólaf Haraldsson framkvæmdastjóra Viðskiptabankasviðs
MP Banka. Höfundur valdi þessa aðila vegna þess að þeir búa yfir mikilli þekkingu um
málefnið og komu að undirbúningi stofnunar viðskiptabankasviðsins.
Sú leið var valin að leggja nokkrar spurningar fyrir hvern viðmælanda en viðtölin voru að
öðru leiti höfð opin til þess að gefa viðmælendum tækifæri til þess að ræða opinskátt um
viðfangsefnið og koma fram með sín sjónarmið. Í viðtölunum sjálfum gætti höfundur þess að
vera eins lítið stýrandi og kostur var og beitti virkri hlustun en kom með spurningar þar sem
það átti við til þess að kafa dýpra í viðfangsefnið. Jafnframt var þess gætt að viðtalið væri
innan þess ramma sem settur var í upphafi. Lokaspurning til hvers viðmælanda var hvort
árangur væri í samræmi við þeirra væntingar eða ekki.
Viðtölin voru hljóðrituð í mars 2010 og fór höfundur yfir hvert og eitt viðtal og afritaði
orðrétt til þess að ná fram yfirsýn yfir viðtölin og samanburð á svörum og viðhorfum
viðmælenda.
Þegar viðtöl eru óstöðluð getur verið erfitt að meta áreiðanleika þeirra. Áreiðanleikinn fer
eftir því út frá hvaða sjónarmiði er unnið hverju sinni. Rannsakandinn er virkur þátttakandi
og tekur þátt í að skapa umgjörð viðtalsins og þar af leiðandi þau gögn sem verða til í
rannsókninni. Viðtöl byggjast á mannlegum samskiptum og hefur þekking og reynsla
rannsakanda áhrif á allt rannsóknarferlið þar með talið úrvinnslu á gögnum. Því er mikilvægt
að rannsakandi sé eins faglegur og nákvæmur og kostur er.75
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4.3

Raundæmisrannsókn – MP Banki

Fall stóru bankanna þriggja í október 2008 olli MP Banka töluverðum vandræðum.
Innstæður viðskiptavina bankans voru hjá Kaupþingi banka og þurfti að færa þær yfir til
Seðlabanka Íslands við fallið. Fékk MP Banki undanþágu til að hafa innstæður þeirra í
Seðlabankanum. Fjármögnun MP Banka fór einnig í talsvert uppnám þegar íslenska ríkið
ábyrgðist allar innstæður í bankakerfinu því að þá sáu fjárfestar sér ekki hag í því að fjárfesta
í víxlum útgefnum af MP Banka þar sem þeir gátu haft innstæður sínar í banka og tryggðar
að fullu af ríkinu. Því var sótt um viðskiptabankaleyfi og þann 10. október 2008 fékk MP
Fjárfestingabanki hf., eins og bankinn hét þá, fullt starfsleyfi sem viðskiptabanki og þann 14.
október 2008 var nafni bankans breytt í MP Banki hf. Í kjölfarið fékk bankinn aðgang að
Stórgreiðslukerfi Seðlabanka Íslands, Jöfnunarkerfi Fjölgreiðslumiðlunar og aðgang að
Reiknistofu bankanna:
„Við vorum fyrsta fjármálafyrirtækið en það hafði öllum verið haldið úti fram að
þessu neyðarástandi sem að skapaðist. Þó að það hefði væntanlega ekki staðist
samkeppnislög að neita mönnum um viðskipti. En það var ekkert slíkt reynt og þetta
gekk bara ágætlega.“ (Margeir Pétursson, 18.03.2010)

MP Banki er eina fjármálafyrirtækið sem fengið hefur aðgang að Reiknistofu bankanna án
þess að vera eigandi. Eigendur eru Seðlabanki Íslands, NBI hf., Arion banki hf., Íslandsbanki
hf., Samband íslenskra sparisjóða, Valitor hf., Borgun hf. og Kreditkort hf.:76
„..ég hugsa að ef að við værum að fara út í þetta í dag að þá kæmumst við ekki að.
Þeir voru bara svo laskaðir og vissu ekki hvað þeir ættu að gera til þess að koma
okkur út. Þeir hefðu fundið leiðir til þess að halda okkur utan við þetta ef að þetta
hefði ekki verið gert akkúrat á þessum tíma.“ (Kolbrún Silja Ásgeirsdóttir,
25.03.2010)

Bankinn hóf þá að taka við innlánum og séreignarsparnaði til viðbótar við starfsemina sem
fyrir var og viðskiptavinir gátu ávaxtað sín innlán hjá bankanum:
„Það má segja að þetta hafi í fyrsta lagi verið þjónusta við viðskiptavini í
eignaumsýslu svo að þeir gætu verið með reikninga beint hjá okkur í staðinn fyrir að
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vera að taka áhættu á aðra, í öðru lagi að aðlaga okkur að nýjum aðstæðum á
markaði vegna innstæðutryggingarinnar.“ (Margeir Pétursson, 19.03.2010)

MP Banki hafði ekki áætlanir um að fara út í rekstur útibúa eða hefðbundna
viðskiptabankastarfsemi því að sá rekstur er gífurlega sérhæfður og markaðurinn á Íslandi
alveg mettaður. Frekar hafi verið horft til þess að auka við starfsemi erlendis og þá á
grundvelli þess sem læra má hér á landi því að það er margt til fyrirmyndar í íslenska
bankakerfinu svo sem Reiknistofa bankanna og nútímaleg greiðslukerfi. En á svona tímum er
aldrei hægt að útiloka neitt.77

4.3.1 Fall SPRON
Þann 21. mars 2009 vék Fjármálaeftirlitið stjórn SPRON frá og skipaði skilanefnd yfir
sparisjóðinn. Jafnframt fól Fjármálaeftirlitið Nýja Kaupþingi Banka hf. að annast
innlánsskuldbindingar SPRON og voru því öll innlán viðskiptavina SPRON fluttar yfir til
bankans. Eignir SPRON voru til tryggingar þeim innlánum sem færð voru. Öll þjónusta vegna
útlána SPRON var einnig flutt í útibú Nýja Kaupþings Banka hf. sem nú er Arion banki hf. 78
Allir viðskiptavinir SPRON voru því fluttir yfir í Nýja Kaupþing Banka hf. án þess að hafa
nokkuð um það að segja sjálfir. Nú hefur verið skipuð slitastjórn SPRON sem hefur það
hlutverk að gæta hagsmuna kröfuhafa og hámarka verðmæti eigna.79 Fljótlega eftir fall
SPRON myndaðist þrýstingur frá ákveðnum hópi viðskiptavina MP Banka, sem að höfðu
einnig verið í viðskiptum hjá SPRON, um að hægt væri að vera í heildarbankaviðskiptum við
bankann.80

4.3.2 MP Banki gerir tilboð í eignir SPRON
Fljótlega eftir fall SPRON gerði MP banki tilboð í vörumerki SPRON, hluta útibúanetsins, og
Netbankann nb.is. Tilboðið hljóðaði upp á tæplega 800 milljónir króna og samþykkti
skilanefnd SPRON tilboðið þann 30. mars 2009. MP banki hugðist viðhalda vörumerki SPRON
og reka útibú á Skólavörðustíg, Borgartúni og á Seljarnarnesi auk þess að reka Netbankann

77

Margeir Pétursson, 18.03.2010
http://www.spron.is/is/
79
http://www.spron.is/is/
80
Margeir Pétursson, 18.03.2010
78

27

nb.is og Þjónustuver. Einnig var gerður samningur um að MP banki þjónustaði útlán frá
SPRON og Netbankanum í þeim útibúum sem stóð til að reka áfram. Margeir Pétursson
stjórnarformaður og stofnandi MP banka segir í viðtali við Morgunblaðið þann 30. mars
2009 að ætlunin sé að viðhalda vörumerki SPRON og að hægt verði að tryggja að minnsta
kosti 45 störf með þessu. Að sögn Margeirs hefur SPRON notið mikillar velvildar almennings
og hefur mælst hátt í Íslensku ánægjuvoginni, sem mælir afstöðu almennings til fyrirtækja,
undanfarin ár:81
„Okkur óraði aldrei fyrir því að við færum í innrás.“ (Margeir Pétursson, 19.03.2010)

Kaup MP Banka á hluta af eignum SPRON voru háð samþykki Fjármálaeftirlitsins og
Samkeppniseftirlitsins. Samkeppniseftirlitið veitti MP Banka þegar undanþágu til þess að
hefja starfsemi áður en fjallað yrði endanlega um málið.82 Hlynur Jónsson, formaður
skilanefndar SPRON, sagði í viðtali við Morgunblaðið þann 30. mars 2009 að niðurstaðan
væri mjög jákvæð fyrir skilanefndina. Tekist hafi að bjarga verðmætum og tryggja hagsmuni
þeirra starfsmanna sem að héldu vinnunni.83

4.3.3 MP Banki hættir við að kaupa eignir SPRON
Í fréttum frá þessum tíma kemur fram að Seðlabanki Íslands hafi beitt sér fyrir því að
Fjármálaeftirlitið tefji kaup MP Banka á hluta SPRON vegna hættu á að fyrrum viðskiptavinir
SPRON myndu flykkjast yfir í sín gömlu útibú með þeim afleiðingum að Nýi Kaupþing banki
hefði ekki bolmagn til þess að greiða út innstæður þeirra. 84 Einnig mótmælti Finnur
Sveinbjörnsson, bankastjóri Nýja Kaupþings banka, kaupunum harðlega með þeim rökum að
enn ætti eftir að ganga frá uppgjöri vegna fluttnings innlána viðskiptavina SPRON til Nýja
Kaupþings banka.85 Þann 17. apríl 2009 birti Fjármálaeftirlitið ákvörðun þess efnis að
skilanefnd SPRON, sem þá hafði selt útibúin og Netbankann, væri óheimilt að ráðstafa
eignum SPRON nema með samþykki Fjármálaeftirlitsins.86 Í viðtali við Stöð 2 þann 17. apríl
2009 segir Margeir frá því að MP banki sé hættur við kaup á útibúaneti SPRON því að
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bankinn treysti sér ekki til að bíða lengur eftir samþykki frá Fjármálaeftirlitinu. 87 Í viðtali við
Morgunblaðið þann 18. apríl 2009 segir Margeir að Nýja Kaupþingi hafi tekist að hindra
kaupin með samkeppnishindrandi aðgerðum.88 Hann sagði jafnframt að MP banki væri
staðráðinn í því að koma inn á viðskiptabankamarkaðinn og hafi fulla getu til þess:89
„Eftir að hún var tekin þá var ljóst að þetta mál verður tafið von úr viti og þá í sjálfu
sér er vörumerkið ónýtt. Úr því sem komið er verður betra að hefja
viðskiptabankaþjónustu undir eigin formerkjum.“ (mbl.is 18.04.2009)90

4.3.4 Undirbúningur að stofnun viðskiptabankasviðs
MP Banki hafði þarna ráðið fimm af fyrrum starfsmönnum SPRON sem að hófu að undirbúa
stofnun viðskiptabankasviðs ásamt öðrum starfsmönnum bankans. Byrjað var á því að
skilgreina markhópinn því að það var ljóst að hann yrði nokkuð frábrugðinn áður
skilgreindum markhópi bankans vegna breyttrar starfsemi. Vöruframboð var hannað frá
grunni og unnið út frá þeim ramma að hafa vöruframboð einfalt og sýnilegt og góð kjör fyrir
viðskiptavini sem að væru í raunverulegum viðskiptum:
„Við sem að komum að þessu í upphafi vorum búin að sjá allar vörurnar frá öllum
hliðum. Vissum hvað kostaði of mikið og hvað var verið að niðurgreiða, hvað er
notað og hvað ekki. Það voru allir sammála um það að með þessi blessuðu
debetkort, það er tilbúin staðreynd að það sé munur á plastinu, það er engin virkni
sem að er frábrugðin. Þetta var búið til á Íslandi, hluti af value íslenskra bankamanna
og snerist um að búa til gerviþarfir með platinum, gull og silfur kortum. Það sem að
skiptir máli eru kjörin sem fólk fær.“ (Kolbrún Silja Ásgeirsdóttir, 25.03.2009)
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Áhersla var lögð á að vera með einfaldar og sýnilegar vörur. Meðvituð ákvörðun var tekin
um að bjóða ekki upp á sérstaka þjónustupakka með viðbótarþjónustu frá öðrum
fyrirtækjum svo sem afslátt af eldsneyti eða slíku:
„Við lítum á þetta þannig að þú ert í viðskiptum við MP Banka en ekki í einhverri
halarófu......fólk byggir upp sín viðskipti á eigin forsendum....fullt af fólki sem að er
með bestu vaxtakjör af því að hann var bara settur þar inn, engin velta og hann
hefur ekki unnið fyrir því....fólk vinnur sér sjálft inn kjör, ef að þú notar ekki
þjónustuna þá borgar þú árgjaldið....allt of mikið af fólki sem að er með frí kort
ónotuð í veskinu.“ (Kolbrún Silja Ásgeirsdóttir, 25.03.2010)

Lagt var upp með það að bjóða eins góð kjör og kostur var. Miðað var við að viðskiptavinur
fengi raunverulega það sem hann borgaði fyrir og borgaði fyrir það sem að hann
raunverulega fengi og að hagsmunir bankans og viðskiptavina færu saman. Árgjaldi
kreditkorta var til að mynda stillt þannig að ef kortið er notað fyrir vissa fjárhæð á ári þá er
veittur 50% afsláttur af árgjaldi. Ef enn meiri notkun er á kortinu er veittur 100% afsláttur af
árgjaldi, þ.e. kortið er frítt.:91
„Markaðurinn hér var löngu mettur, það var til allt fyrir alla og niðurgreitt með
erlendri starfsemi og fjárfestingabankastarfsemi. Horfum frekar á raunverulegt virði
viðskiptavinarins. Ef að þú ert með raunveruleg viðskipti þá færðu bestu kjörin, hver
sem að þú ert.“ (Kolbrún Silja Ásgeirsdóttir, 25.03.2010)

Viðskiptabankasviðið var hannað nánast frá grunni. Það þurfti að útbúa vaxtatöflu og
verðskrá og einnig öll eyðublöð hvort sem þau voru ætluð til nota á heimasíðu bankans eða í
útibúi. Þá þurfti að ráða starfsfólk til starfa í útibúinu. Tekin hafði verið sú ákvörðun að ráða
eingöngu starfsfólk sem starfað hafði hjá SPRON:
„Byggjum á því að hafa haft tækifæri til að velja fólk í þjónustuhlutverk sem að hefur
áhuga á að veita þjónustu. Fólk frá SPRON hafði byggt upp viðskiptatengsl við stóran
hóp viðskiptavina....velja rétt fólk í störfin. Þú breytir fólki ekki. Það hefur ekkert að
gera með menntun eða slíkt.“ (Kolbrún Silja Ásgeirsdóttir, 25.03.2010)
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4.3.5 MP Banki opnar útibú og þjónustuver
Á 10 ára afmæli MP Banka þann 11. maí 2009 var opnað útibú ásamt þjónustuveri í
Borgartúni 26, en þar hafði áður verið rekið útibú SPRON. Allir starfsmenn útibúsins og
Þjónustuversins, 14 talsins, voru fyrrverandi starfsmenn SPRON auk þess sem að bankinn
réði tvo fyrrum starfsmenn SPRON til starfa á Sölu- og markaðssviði bankans en fyrir voru
þrír starfsmenn á því sviði. Margeir Pétursson sagði við þetta tilefni að markmiðið væri að
bankinn yrði sá best rekni og hagkvæmasti banki landsins án þess þó að slegið yrði af kröfum
um persónulega þjónustu við viðskiptavini. Bankinn ætlaði að vera með öfluga
þjónustumiðstöð fyrir viðskiptavini en að afgreiðslan færi að mestu leiti fram í gegn um
internetið. Hann sagði jafnframt að Ísland væri sérstakt að því leiti að að notkun á
internetinu væri mjög almenn sem að gæfi tækifæri til þess að reka banka á hagkvæman
hátt með réttri notkun internettækninnar án þess að reka þétt útibúanet með öllum þeim
kostnaði sem að því fylgir.92

4.3.6 MP Banki flytur höfuðstöðvar og opnar annað útibú
Höfuðstöðvar MP Banka voru fluttar úr Skipholti 50b í Ármúla 13a í febrúar 2010.
Þjónustuverið flutti einnig í Ármúlann. Þá var einnig opnað annað útibú sem staðsett er í
Ármúlanum. Nokkrir starfsmenn fluttust frá Borgartúni í nýja útibúið ásamt því að ráðinn var
einn starfsmaður til viðbótar. Ákveðið var til hagræðis að notast við sama bankanúmer, þ.e.
eitt bankanúmer fyrir bæði útibúin. Viðskiptavinir, sem að vildu fylgja sínum starfsmanni,
þurftu því ekki að loka reikningum og stofna aðra í nýja útibúinu. Þannig getur
viðskiptavinurinn komið á hvorn staðinn sem að hann kýs í hvert sinn:
„Það að hafa eitt útibúsnúmer það einfaldar hlutina. Ekki slagur á milli útibúa um
innlán og fleira. Skiptir viðskiptavininn engu máli, bara einhver tala. Einn af þessum
hlutum sem að hægt er að gera þegar þú byrjar frá grunni.“ (Kolbrún Silja
Ásgeirsdóttir, 25.03.2010)
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4.3.7 Kynningarstarf og auglýsingar
Kynningarstarfið miðaðist að því að kynna bankann, vöruframboðið og starfsfólkið. Var það
gert með því að birta myndir af starfsfólkinu ásamt kynningu á einstökum vörum. Ekki var
lögð áhersla á að kynna viðskiptakjör og tilboð heldur var lögð áhersla á einfalt og sýnilegt
vöruframboð og góða og persónulega þjónustu:
„Viljandi gert með markaðsmálin, að við séum með auglýsingar og kynningarefni
sem að er beint að efninu, ekki að spila inn á tilboð eða bestu kjör. Byggir upp
vonandi skref fyrir skref ákveðna tilfinningu fyrir því að bankinn sé traustur og soldið
eins og banki á að vera.“ (Kolbrún Silja Ásgeirsdóttir, 25.03.2010)

Vandað var mjög til undirbúnings og færustu myndasmiðir fengnir í verkið ásamt
förðunarfólki:
„Skiptir máli að vanda myndatökur og vera með förðun. Manni er ekki sama hvernig
maður kemur út á mynd. Langt frá því að vera sjálfsagt að fólk leggi andlit sitt við
bankann. Rosalega verðmætt, held ég. Starfsmennirnir mundu ekki gera þetta nema
þeir treystu bankanum.“ (Kolbrún Silja Ásgeirsdóttir, 25.03.2010)

4.3.8 Markaðsmál og uppbygging viðskiptatengsla
Allir viðskiptavinir viðskiptabankasviðs MP Banka eru nýir viðskiptavinir og er mikið lagt upp
úr því að veita persónulega og góða þjónustu og mynda tengsl við viðskiptavinina. Er það
gert með því að nokkrum vikum eftir að viðskipti eru hafin hefur viðskiptastjóri samband við
viðskiptavin til þess að kanna hvort að allt sé í lagi, hann hafi getað tengst netbanka og hvort
að hann hafi þörf fyrir viðbótarþjónustu. Mælist þetta vel fyrir og er fólk jafnvel hissa á að fá
símtal þar sem erindið er að kanna hvort allt hafi gengið eins og til stóð:
„Þetta með að hafa samband við fólk eftir að það hefur viðskipti, það er brilliant.“
(Kolbrún Silja Ásgeirsdóttir, 25.03.2010)
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Viðskiptastjórar í Þjónustuveri og útibúum starfa á sama grunni. Þeir búa yfir sambærilegri
þekkingu og reynslu og hafa sömu heimildir til þess að ljúka viðskiptum og afgreiða mál. Það
á ekki að skipta viðskiptavininn máli hvort hann hefur samband við Þjónustuver eða útibú,
hann á að fá sambærilega þjónustu og afgreiðslu sinna mála á báðum stöðum:
„Aðgreina sig með þjónustu. Starfsmenn útibús og þjónustuvers hafa fullar heimildir
til þess að ganga frá viðskiptum. Það er ekki þannig í öðrum bönkum. Allt sem að
þarf að afgreiða er sent í útibú.“ (Kolbrún Silja Ásgeirsdóttir, 25.03.2010)

Þjónustuver MP Banka er töluvert frábrugðið þjónustuverum annarra banka. Meginverkefni í
þjónustuverum er að afgreiða fyrirspurnir og framkvæma millifærslur. Ef taka þarf
ákvarðanir er viðskiptavinurinn yfirleitt sendur í útibú:
„Mikilvægt að starfsmenn í Þjónustuveri séu samstíga hinum. Þessi svið þurfa að
vinna í takt og það þarf að tryggja það að þekkingargrunnur sé sambærilegur á
báðum stöðum. Þá er hægt að veita miklu betri þjónustu og draga úr þörfum að
byggja upp dreifinet útibúa. Flestir starfsmenn í þjónustuverum bankanna eru bara í
millifærslum og stöðuupplýsingum og ef að það eru útlán eða eitthvað þá er flestu
beint eitthvert annað.“ (Ólafur Haraldsson, 25.03.2010)

Þó að fullt væri út úr dyrum fyrstu vikurnar, var sjálfsagt að huga að frekari öflun
viðskiptavina. Valin var sú leið að skilgreina markhópa og senda út bréf stíluð á nafn
viðtakenda. Bréfunum var síðan fylgt eftir með símtali og einnig voru auglýsingar skipulagðar
með tilliti til bréfaútsendinga. Þótti þetta gefa góða raun:
„Aðferðafræðin að vera í direct marketing, senda bréf og hringja út og fylgja eftir
með stuðningi af góðum auglýsingum, þetta hjálpar til. Virkar þegar við auglýsum,
líka þegar við hringjum. Þessi blandaða leið virkar mjög vel. Skiptir líka mjög miklu
máli að við erum með reynt fólk sem að veit alveg út á hvað hlutirnir ganga, veit
hvað á að varast líka. Sést í þjónustukönnuninni, mjög sterkt í því samhengi.“ (Ólafur
Haraldsson, 25.03.2010)
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Í febrúar 2010 var tekin ákvörðun um að skrá MP Banka á samskiptavefinn Facebook. Birtir
bankinn þar ýmsar fréttir svo sem Markaðsvísi bankans sem flytur fréttir af
fjármálamarkaðinum og upplýsingar um vexti. Einnig eru birtar upplýsingar um ýmsar vörur
bankans af og til og mælingar á símsvörun í Þjónustuveri svo að eitthvað sé nefnt:
„Aðalástæðan er sú að fólk er forvitið um okkur og það eru allir á Facebook, kostar
okkur lítið. Erum búin að fara í gegn um þetta, hvað við gerum ef að fólk skrifar
eitthvað slæmt um okkur, við getum alltaf lokað.“ (Kolbrún Silja Ásgeirsdóttir,
25.03.2010)

MP Banki lét gera könnun á bankaþjónustu í desember 2009. Könnunin var unnin af MMR
(Markaðs- og miðlararannsóknir). Þar var spurt um hvaða viðskiptabanki yrði fyrir valinu ef
skipt væri um banka. Svörum var skipt á höfuðborgarsvæðið og landið allt. 24,5% völdu MP
Banka á höfuðborgarsvæðinu en 17,4% ef miðað var við landið allt. Í könnuninni var einnig
spurt um hvað hefði mest vægi þegar valinn væri viðskiptabanki og svöruðu 45,4% því að
traustið hefði lang mest vægi. MP Banki framkvæmdi svo þjónustukönnun meðal
viðskiptavina sinna í febrúar 2010. Í þeirri könnun var opin spurning þar sem spurt var um
ástæðu þess að viðkomandi hefði komið í viðskipti við MP Banka. Þar sögðu 24,7% að fall
SPRON og „hreppaflutningar“ til Arion banka vera ástæðuna, 16,5% segjast treysta MP
Banka betur en öðrum, aðrir svara því að vaxtakjör, dreifing á áhættu, spilling annarra
banka, bankinn ekki í eigu ríkisins, bankahrun og fleira væri ástæðan fyrir viðskiptum.
Ákveðið hefur verið að taka þátt í mælingum Íslensku ánægjuvogarinnar á þessu ári:
„Sama með kannanir sem að við ætlum að halda áfram með...bjóða viðskiptavinum
að segja frá því sem að við getum bætt og hvað við gerum vel. Ómetanlegt að fá
þátttöku viðskiptavina. Ánægjuvogin, þar er miðað við 5% markaðshlutdeild, við
munum taka þátt næst.“ (Kolbrún Silja Ásgeirsdóttir, 25.03.2010)
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4.3.9 Árangur metinn
Á fyrsta opnunardegi útibúsins í Borgartúni byrjuðu væntanlegir viðskiptavinir strax að koma
í bankann. Öll tölvukerfi virkuðu eins og til var ætlast og starfsfólkið hóf að taka við nýjum
viðskiptavinum:
„Árangur töluvert langt yfir mínum væntingum.......ég bjóst ekki við að þetta færi að
verða arðbært fyrr en í fyrsta lagi á árinu 2010 en ég lít svo á að þessi starfsemi hafi
orðið arðbær strax á stofnári, þannig á frumkvöðlastarfsemi að vera, fara strax í
plús, en það er óvenjulegt að slíkt takist....kom mér líka mjög á óvart hvað þetta var
allt komið bara í gang fljótt. Það var eins og það hafi bara verið stungið í samband.“
(Margeir Pétursson, 19.03.2010)

Áberandi var hversu margir af fyrrverandi viðskiptavinum SPRON komu og stofnuðu til
viðskipta. Þeir þekktu starfsfólkið og höfðu verið að spyrjast fyrir um það síðustu dagana
áður en útibúið var opnað:
„Ég hugsa að ég hafi vanmetið þann goodwill sem að starfsfólk SPRON hafði.“
(Margeir Pétursson, 19.03.2010)

Viðskiptavinum hefur fjölgað jafnt og þétt. Þó að það sé oft áberandi hve margir af fyrrum
viðskiptavinum SPRON stofna til viðskipta þá eru þeir einnig að koma út öðrum bönkum og
sparisjóðum:
„Eingöngu starfsmenn SPRON, kraftmeira start. Ótrúlega mikið að koma ennþá af
viðskiptavinum SPRON. En við þurfum að höfða til stærri hóps.“ (Ólafur Haraldsson,
25.03.2010)

Þegar MP Banki hóf viðskiptabankastarfsemina, nýtti hann sér ákveðið gap sem myndaðist á
markaðinum við fall SPRON. Þó var ekki hægt að segja fyrirfram hvernig mótttökur bankinn
fengi hjá neytendum. Ekki vannst tími til að framkvæma markaðskannanir því að
nauðsynlegt var talið að opna útibúið og þjónustuver sem fyrst til þess að nýta aðstæður á
markaði. Þetta þurfti því að vinnast hratt og vel:
„Er mjög sáttur við árangurinn, umfram væntingar og ég er ánægður með síðasta
ár. Mjög sáttur við gang mála, þetta er búið að vera algert ævintýri. Þegar að við
byrjuðum gátum við ekki ímyndað okkur nákvæmlega hvað mundi gerast, vissum þó
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að það var mikill byr með okkur. Byrjunin jafnari en við áttum von á en við erum
ennþá í svipuðu trakki þá að alltaf séu sveiflur milli daga. Þetta hefur gengið mjög vel
og framar vonum:“ (Ólafur Haraldsson, 25.03.2010)

MP Banki er kominn til að vera á viðskiptabankamarkaði. Nú þegar liðið er tæplega eitt ár frá
því að útibú og þjónustuver var opnað hefur viðskiptavinum fjölgað jafn og þétt yfir allt
tímabilið. Bankinn hyggst treysta enn frekar stöðu sína á markaði og auka markaðshlutdeild
sína bæði á einstaklingsmarkaði og fyrirtækjamarkaði. Til þess að styðja við þær aðgerðir
hefur stjórn bankans veitt heimild fyrir aukningu hlutafjár um allt að 600 milljónir króna.
Þegar hafa verið nýttar 100 milljónir króna af þeirri heimild:
„Get verið mjög sáttur við þetta og það er ekkert í spilunum annað en að þetta þróist
áfram fram á við og ekki síst þegar bankinn eykur eigið fé þá höfum við gríðarlega
mikið af tækifærum á markaðinum og ekki síst á fyrirtækjamarkaðinum.“ (Ólafur
Haraldsson, 25.03.2010)

Nú þegar óvissa ríkir í efnahagsmálum, sætir fjármálakerfið endurskoðun sem leiða á til
útbóta. Töluverð óvissa er varðandi mögulegar lagasetningar og slíkt. Nú þegar hafa skattar
verið hækkaðir á einstaklinga og fyrirtæki og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur lagt til að
bankar og fjármálastofnanir standi straum af kostnaði við björgunaraðgerðir í framtíðinni
með því að greiða flatan skatt sem að miðaður yrði við hagnað og launakostnað.:93
„Umhverfi sem að ætti að gefa okkur tækifæri en hins vegar fáum við ekkert gefins
og fáum ekki neina sérmeðhöndlun, þvert á móti þá þurfum við að sanna okkur og
það getur orðið töff. Gefur lífinu lit, eigum við ekki að segja það. Skemmtilegra
umhverfi fyrir okkur að berjast í, meiri tjallens“. (Ólafur Haraldsson, 25.03.2010)

Nú sem aldrei fyrr er það afar mikilvægt að það skapist stöðugleiki bæði á mörkuðum og í
stjórnmálunum. Klára þarf viðreisn efnahagskerfisins sem fyrst og skapa efnahagslegan og
félagslegan stöðugleika, endurheimta traust alþjóðasamfélagsins á landinu og eyða þeirri
óvissu sem að ríkir:
„Rosalega erfitt að vera í þeim bransa að selja fólki vöru og þjónustu sem að síðan er
alger óvissa um hvernig lagaumhverfið heldur sér. Það er gefin út yfirlýsing um að
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http://mbl.is/mm/vidskipti/frettir/2010/04/20/ags_vill_skatta_a_banka/
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innstæður séu tryggðar frá ríkisstjórninni eða ríkinu en það verður fellt úr gildi, það
er bara spurning hvenær“? (Kolbrún Silja Ásgeirsdóttir, 25.03.2010)

MP Banki lítur björtum augum á framtíðina og telur sig getað skilað viðunandi afkomu á
árinu 2010 þrátt fyrir erfiðar aðstæður sem að nú ríkja og felast meðal annars í
gjaldeyrishöftum, auknum opinberum álögum á fjármálafyrirtæki og viðskiptavini þeirra og
ekki síst ógagnsæja samkeppni á fjármálamörkuðum.:94
„Svo framarlega sem að eitthvað pólitískt gerist ekki, finn ógn af pólitískum
aðgerðum, kannski breyting á lagaumhverfi sem að takmarkar okkur eða kannski
regluverki. Og síðan það að þeir leyfi þessum bönkum að haga sér óeðlilega
samkeppnislega séð og af ýmsum öðrum ástæðum. Maður óttast það að það komi
ákveðin spilling inn í þessa íslensku þrotabanka sem að við erum að sjá gerast og það
myndist svona svipað ástand og þegar ríkisbankarnir voru í gamla daga, pólitísk
afskipti og alls kyns skrýtnir hlutir í ákvarðanatöku og hvar ríkisfyrirtæki eiga að vera
með viðskipti og fleira og fleira. Mér finnst margt benda til þess að við gætum verið
að fara inn í slíkt tímabil aftur. Vissulega óttast maður það“. (Ólafur Haraldsson,
25.03.2010)
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https://www.mp.is/um-mp-banka/utgefid-efni/frettir/nr/1319
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4.4

Könnun á bankaþjónustu

Í desember 2009 lét MP banki framkvæma fyrir sig könnun á bankaþjónustu. Könnunin var
unnin af MMR (Markaðs- og miðlararannsóknir) og var gerð 1. – 7. desember. Könnunin er
netkönnun og var úrtakið íslendingar á aldrinum 18 – 67 ára. Svarfjöldi var 924
einstaklingar.95 Fyrsta spurningin var um val á viðskiptabanka og var spurningunni skipt eftir
höfuðborgarsvæðinu og landinu öllu. Spurt var:
„Ef að þú værir að skipta um aðal viðskiptabanka/sparisjóð í dag, hverjir af eftirtöldum kæmu þá
til greina?“

Svör frá höfuðborgarsvæðinu voru þannig að 28,8% völdu engann, 24,5% völdu MP banka,
15,9% völdu annan sparisjóð en Byr og S24, 14,1% völdu Íslandsbanka, 13,3% völdu Byr
sparisjóð, 9,5% völdu Nýja Landsbankann, 5,8% völdu Arion banka og 5,2% völdu S24. Svör
frá landinu öllu voru þannig að 29,2% völdu engann, 21% völdu annan sparisjóð en Byr og
S24, 17,4% völdu MP banka, 15,6% völdu Íslandsbanka, 12,5% völdu Byr sparisjóð, 11,2%
völdu Nýja Landsbankann, 6% völdu Arion banka og 4,7% völdu S24. 96
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Sævar Már Þórisson, tölvupóstur 10.03.2010
S24 er í eigu Byr sparisjóðs. http://s24.is/einstaklingar/um_s24/
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Þegar spurt var um það sem mest vægi hefur þegar viðskiptabanki er valinn kom í ljós að
traust vegur þar lang þyngst. Spurt var:
„Hvert af eftirtöldum atriðum vegur mest í vali þínu á aðal viðskiptabanka?“
Tæplega helmingur svarenda eða 45,5% nefna að traust sé það sem að vegur mest, 12,7%
nefna þjónustuna, 9,9% nefna starfsfólkið, 9,9% nefna staðsetningu útibúa. Þá nefna 8,9%
vaxtakjör, 6,6% orðspor og 2,8% eigendur. 3,9% nefna annað.
KÖNNUN GERÐ FYRIR MP BANKA Í DESEMBER 2009
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Sá þáttur sem að viðskiptavinir tekja lang mikilvægastan er traust. Þar á eftir kemur
þjónusta, starfsfólk og staðsetning útibúa. Þrátt fyrir miklar framfarir og aukningu í notkun
netbanka á undanförnum árum, virðast samt ennþá um 10% viðskiptavinir banka og
sparisjóða telja það mikilvægt að hafa útibú viðskiptabanka síns eða sparisjóðs í næsta
nágrenni. Þetta er einnig niðurstaða Samkeppniseftirlitsins og einnig OECD í skýrslu frá árinu
2006, en þar kemur fram að neytendur vilja fremur eiga viðskipti við nálæga banka jafnvel
þó að bankar sem að eru staðsettir lengra í burtu bjóði betri kjör.100
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Kolbrún Silja Ásgeirsdóttir, tölvupóstur 26.03.2010
Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 50/2008 bls. 13 og 14.
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Að lokum var spurt um viðskipti við MP Banka. Spurt var:
„Hversu jákvæður/neikvæður ert þú gagnvart því að færa viðskipti þín til MP Banka?“
3,7% voru mjög jákvæðir og 15,2% frekar jákvæðir. 43,4% voru hvorki jákvæðir eða
neikvæðir. 16,7% voru frekar neikvæðir og 21% mjög neikvæðir. MP Banki mat þessar
niðurstöður ekki neikvæðar fyrir ímynd bankans. 45,2% svarenda sem sögðust vera mjög
neikvæðir nefndu ástæður eins og „ekki útibú í nágrenninu“, „þekkja ekki til bankans“ og
„ánægður í sínum banka“.
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Mynd 13 – Jákvæður eða neikvæður að færa viðskipti til MP Banka.
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Mynd 14 – Greining svara.
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4.5

Þjónustukönnun MP Banka

MP Banki framkvæmdi þjónustukönnun meðal viðskiptavina sinna í febrúar 2010. Notaði
bankinn Outcome kannanakerfið við uppsetningu á könnuninni. Sendur var tölvupóstur til
4.040 viðskiptavina 18 ára og eldri og barst könnunin til 3.659 manns. Alls svöruðu 896
manns könnuninni og svarhlutfall því 24,5%. 103
Tæplega helmingur svarenda segir MP Banka vera sinn aðal viðskiptabanka. Þeir hafa því
flutt öll sín viðskipti til MP Banka. 18,53% segja Arion banka vera sinn aðal viðskiptabanka,
14,06% segja Landsbankann vera sinn aðal viðskiptabanka og 11,61% segja Íslandsbanka
vera sinn aðal viðskiptabanka. Rúmlega 6% eru með sín aðal viðskipti í sparisjóði.
Hver er þinn aðal viðskiptabanki?
60%

50%

Er aðal viðskiptabanki/sparisjóður maka
sá sami og þinn?
45,20%

45%

49,78%
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40%
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Mynd 15 – aðal viðskiptabanki

Þegar spurt var um

0%
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Mynd 16 – viðskiptabanki maka
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aðal viðskiptabanka maka kom í ljós að 45,2% voru í sama

viðskiptabanka og maki og 34,6% voru ekki í sama viðskiptabanka og maki. 20,2% áttu ekki
maka.
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Í könnuninni var opin spurning þar sem viðskiptavinum gafst færi á því að svara eins og þeir
sjálfir kusu. Spurt var hvað réði því að ákveðið var að stofna til viðskipta við MP Banka.
Svörin voru greind og flokkuð og segja 24,7% fall SPRON og „hreppaflutninga“ til Arion
banka vera ástæðuna fyrir viðskipum við MP Banka. 16,5% eru í viðskiptum því að þeir
treysta MP Banka betur en öðrum og 12,5% eru í viðskiptum vegna hagstæðra vaxta og
kjara. Þá segjast 6,1% vera að dreifa áhættu og 5,4% nefna spillingu annarra banka. 3,2% eru
í viðskiptum vegna þess að bankinn er ekki í eigu ríkisins. 24,7% nefna aðrar ástæður eins og
bankahrun, breyta til, vil eiga viðskipti við fleiri en einn banka, tiltrú á bankanum, vil eiga
viðskipti við banka sem að hefur ekki farið í þrot, ógagnsæi í öðrum bönkum, er að testa
ykkur, vingjarnlegt viðmót, gott starfsfólk, þekki starfsfólk og fleira.
Hvað réði því að þú ákvaðst að stofna til viðskipta við MP Banka?
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Dreifa áhættu

Spilling annarra
banka

Mynd 17 – Hvað réði því að þú ákvaðst að stofna til viðskipta við MP Banka?
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Spurt var um svörun á tölvupósti og fyrirspurnum. Rúmlega helmingur segir að svarað sé
mjög eða frekar fljótt, 4,35% segja hvorki né og tæplega 2% segja að svarað sé fremur eða
mjög seint. 42,56% hafa ekki sent tölvupóst eða fyrirspurn. Af þeim sem sent hafa tölvupóst
eða komið með fyrirspurn segja 89% að svarað sé mjög eða frekar fljótt.
Spurt var um símsvörun í Þjónustuveri MP Banka. 55,2% segja að símtölum sé svarað mjög
eða frekar fljótt. 6,11% segja að símtölum sé hvorki svarað fljótt né seint. 1,13% segja að
símtölum sé svarað fremur eða mjög seint. 37,56% hafa ekki hringt í Þjónustuverið. Af þeim
sem hafa hringt í Þjónustuverið segja 88,4% að símtölum sé svarað mjög eða frekar fljótt.

Finnst þér tölvupósti / fyrirspurnum þínum
svarað að jafnaði seint eða fljótt?
45%

42,56%

40%

40%

Finnst þér svarað að jafnaði seint eða
fljótt í þjónustuveri MP Banka?
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Mynd 18 – Svörun á tölvupósti og fyrirspurnum.
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Mynd 19 – Svörun í Þjónustuveri.
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Þá var spurt hversu vel eða illa starfsmenn MP Banka standa við gefin loforð og
tímasetningar. 65,84% segja segja að það sé staðið mjög eða frekar vel við loforð og
tímasetningar. 4,75% segja hvorki né og 1,47% segja að það sé staðið frekar eða mjög illa við
loforð og tímasetningar. Um 28% höfðu ekki skoðun. Af þeim sem taka afstöðu svara 91,3%
að mjög eða frekar vel sé staðið við loforð og tímasetningar.
Spurt var um Netbanka MP Banka. Um 80% svarenda voru mjög eða frekar ánægðir, 19,6%
voru hvorki né og 1,82% voru frekar eða mjög óánægðir með Netbankann.
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Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú
með Netbanka MP Banka?
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Mynd 20 –Staðið við loforð og tímasetningar.
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Mynd 21 – Ánægður eða óánægður með Netbankann.
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Þegar spurt var hvort einhverja þjónustuþætti vanti hjá MP Banka segja 85,17% að svo sé
ekki en 14,83% finnst vanta þjónustuþætti. Helstu þjónustuþættir sem svarendum fannst
vanta voru rafrænt heimilisbókhald, Master Card kort, námsmannaþjónusta, bankahólf, sýna
vaxtaprósentu í Netbanka, greiðsluþjónusta, fleiri útibú, geta stofnað reikning í netbanka,
lengri opnun í Þjónustuveri, koma í veg fyrir FIT kostnað, netspjall, VSK reikningur, geta
greitt inn á ILS lán í Netbankanum og kaffi og WC í útibú.
Spurt var hvort líklegt væri að svarandi mundi mæla með viðskiptum við MP Banka og
svöruðu 83,2% því að það væri mjög eða frekar líklegt. Hvorki né svöruðu um 14% og 2,8%
sögðu að það væri frekar eða mjög ólíklegt.
Finnst þér vanta einhverja þjónustuþætti
hjá MP Banka?
90%
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Hversu líklegt er að þú mælir með
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Mynd 22 – Finnst þér vanta þjónustuþætti?
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Mynd 23 – Mæla með viðskiptum við aðra.
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Spurt var hvernig þjónusta MP Banka væri miðað við þjónustu annarra banka og sparisjóða.
Þar sögðu yfir 80% að þjónustan væri mjög eða frekar góð. Tæp 18% höfðu ekki skoðun og
1,59% sagði þjónustuna vera frekar eða mjög slæma.
Ef þú miðar við aðra banka eða sparisjóði sem þú hefur verið í viðskiptum við hversu
góð eða slæm finnst þér þá þjónusta MP Banka vera?
50%
46,30%
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Mynd 24 – Þjónustan miðað við aðra banka og sparisjóði.

113

Hvorki né

Frekar slæm

Mjög slæm

113

Sævar Már Þórisson, tölvupóstur 10.03.2010

46

Að lokum var spurt hversu ánægðir eða óánægðir svarendur væru með þjónustu MP Banka.
Þá svöruðu tæp 90% að þeir væru mjög eða frekar ánægðir með þjónustuna. 10,13% voru
hvorki né og rúmlega 1% var frekar óánægður. Enginn var mjög óánægður með þjónustu MP
Banka.
Í heildina séð, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með þjónustu MP Banka?
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Mynd 25 – Hversu ánægður eða óánægður ertu með þjónustu MP Banka?
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5.0

Lokaniðurstöður

Við vinnu þessa verkefnis var lagt upp með rannsóknarspurninguna:
Á MP Banki erindi inn á íslenska viðskiptabankamarkaðinn?
Niðurstaða höfundar er sú að MP Banki eigi svo sannarlega erindi inn á þennan markað.
Þessi niðurstaða byggist á þeim árangri sem að bankinn hefur nú þegar náð á þeim stutta
tíma sem að liðinn er frá því að fyrsta útibúið og Þjónustuver bankans var opnað þann 11.
maí 2009.

5.1

Markaðshlutdeild

Markaðshlutdeild banka og sparisjóða má finna út með ýmsum hætti. Oft er miðað við
heildareign samkvæmt efnahagsreikningi eða

markaðshlutdeildin fundin út með

spurningakönnunum. Þá hefur markaðshlutdeild verið skilgreind með hlutfalli af innlánum
eða útlánum og valdi höfundur þá leið til að finna nálgun á markaðshlutdeild MP Banka með
því að bera saman innlán bankans við heildarinnlán banka og sparisjóða samkvæmt
upplýsingum frá Seðlabanka Íslands. Bankinn hóf að taka við innlánum seint á árinu 2008 og
í árslok er markaðshlutdeild innlána 0,52%. Fyrsta útibúið ásamt þjónustuveri er opnað 11.
maí 2009 og í hálfsársuppgjöri bankans þann 30. júní 2009 er markaðshlutdeild innlána
1,85%. Í ársuppgjöri MP Banka þann 31. desember 2009 er markaðshlutdeild innlána orðin
2,68%. Það er því mat höfundar að MP Banki hafi náð góðum árangri á þessu sviði.

5.2

Niðurstöður kannanna

MP Banki lét gera könnun á bankaþjónustu í desember 2009. Niðurstöður könnunarinnar
sýna að á höfuðborgarsvæðinu völdu 24,5% MP Banka sem viðskiptabanka, væri verið að
skipta um aðalviðskiptabanka. Sé miðað við landið allt þá völdu 17,4% MP Banka. Í
könnuninni kom fram að það sem viðskiptavinir meta lang mikilvægast er traust, en 45,4%
svöruðu því til. Einnig kom fram að 18,9% voru mjög eða frekar jákvæðir því að færa
viðskiptin sín til MP Banka.
MP Banki framkvæmdi einnig þjónustukönnun meðal viðskiptavina sinna í febrúar 2010. Þar
sagðist tæplega helmingur MP Banka vera sinn aðal viðskiptabanka sem þýðir að þessir
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svarendur höfðu þá flutt öll sín viðskipti til bankans. Um fjórðungur sagðist hafa flutt
viðskipti sín til bankans vegna falls SPRON, en það hlýtur að teljast hátt hlutfall sé
markaðshlutdeild SPRON borin saman við markaðshlutdeild viðskiptabankanna þriggja.
Þegar spurt var hversu líklegt væri að viðkomandi mundi mæla með þjónustu MP Banka við
aðra svöruðu 83,2% því að það væri mjög eða frekar líklegt. Tæplega 90% svarenda var í
heildina litið mjög eða frekar ánægður með þjónustu MP Banka. Í heildina litið voru
niðurstöður þjónustukönnunarinnar afar góðar og sýna að bankinn er að standast væntingar
viðskiptavina sinna, og gott betur en það, varðandi góða þjónustu.

5.3

Mat yfirmanna MP Banka

Höfundur tók viðtöl við þrjá starfsmenn MP Banka, Margeir Pétursson stjórnarformann, Ólaf
Haraldsson framkvæmdastjóra Viðskiptabankasviðs og Kolbrúnu Silju Ásgeirsdóttur
forstöðumann Sölu- og markaðsmála. Úr viðtölunum má lesa að í raun var árangur bankans
umfram þær væntingar sem bankinn hafði. Ánægja var með hvað undirbúningur hafði
gengið vel og áfallalaust fyrir sig og á fyrsta opnunardegi virkuðu öll tölvukerfin eins og til var
ætlast. Öflun viðskiptavina hefur gengið vel og fjölgar þeim jafnt og þétt þó að vissulega séu
sveiflur milli daga. Svarendur voru sammála um að MP Banki hefði alla möguleika og burði til
þess að standa sig vel á viðskiptabankamarkaði. Nú þegar liggur fyrir samþykki stjórnar
bankans um að auka eigið fé og verður bankinn þá betur fær um að þjóna breiðari hópi
viðskiptavina og sækja frekar inn á fyrirtækjamarkaðinn.

5.4

Ábendingar til MP Banka

Niðurstöður sýna að MP Banki er að standa sig vel í því að þjónusta viðskiptavini sína. Úr
Þjónustukönnun má lesa að bankinn nýtur trausts og viðskiptavinir meta vaxtakjör betri en
hjá öðrum. Þá eru tæplega 90% viðskiptavina mjög eða frekar ánægðir með þjónustu
bankans. MP Banki hefur verið að þróa viðskiptatengslaramma og haft er samband við
viðskiptavini nokkru eftir að þeir hefja viðskipti til þess að kanna hvort allt hafi nú ekki
gengið vel og hvort þörf sé á viðbótarþjónustu. Mælist þetta vel fyrir meðal viðskiptavina.
Bankinn á að halda áfram á þessari braut og mikilvægt er fyrir MP Banka að byggja upp
traust samband við viðskiptavini sína með langtímahagsmuni beggja að leiðarljósi. Það getur
bankinn gert með því að hafa reglulegt samband eða einhvers konar snertingu við
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viðskiptavini sína og gæta þess að einblína ekki um of á öflun nýrra viðskiptavina á kostnað
þeirra sem að fyrir eru. Það eru engin ný sannindi að það er miklu kostnaðarsamara að afla
nýrra viðskiptavina heldur en að halda í þá sem fyrir eru.

50

6.0

Lokaorð

Markmið þessa verkefnis var að rannsaka hvort MP Banki ætti erindi inn á íslenska
viðskiptabankamarkaðinn. Það er niðurstaða höfundar að bankinn eigi fullt erindi inn á
þennan markað. Við fall SPRON myndaðist ákveðið gap á markaðinum og MP Banki brást
fljótt við og nýtti tækifærið sem skapaðist, stofnaði viðskiptabankasvið og opnaði útibú og
þjónustuver. Á markaði eru þrír stórir viðskiptabankar sem nú eru í eigu kröfuhafa og
ríkisins. Að auk eru sparisjóðirnir sem flestir hverjir eiga í miklum erfiðleikum. Á meðan á
vinnslu verkefnisins stóð, tók Fjármálaeftirlitið yfir stjórnir Byrs sparisjóðs og Sparisjóðsins í
Keflavík. Starfsemi Byrs sparisjóðs var færð inn í nýstofnaðan viðskiptabanka, Byr hf., og út
frá því má draga þá ályktun að ætlunin sé að sameina hann öðrum viðskiptabanka. Starfsemi
Sparisjóðsins í Keflavík var hins vegar flutt í nýstofnaðan sparisjóð, SPKEF sparisjóður, og
tilkynnt hefur verið að hann muni starfa í óbreyttri mynd. Ef svo fer sem horfir, að Byr
sparisjóður hverfi af markaði með því að sameinast öðrum þá eru farnir af markaði tveir
stærstu sparisjóðir landsins, Byr sparisjóður og SPRON. Þetta eru svo sannarlega dapurleg
örlög þessarra sparisjóða sem staðið hafa sig vel í þjónustu við viðskiptavini sína árum
saman. Það sýna niðurstöður mælinga á Íslensku ánægjuvoginni svo ekki verður um villst.
Þetta skapar þó sóknartækifæri fyrir frjálsan og óháðan viðskiptabanka sem MP Banki er.
Vinnsla verkefnisins hefur bæði verið áhugaverð og skemmtileg. Því er ekki að neita að þegar
einni spurningu er svarað þá vakna aðrar og það væri áhugavert að framkvæma ýmsar fleiri
rannsóknir. Nefna má vinnustaðagreiningu með áherslu á að skoða hvernig tveir ólíkir
starfsmannahópar, fjárfestingabanki og viðskiptabanki, hafa náð að samlagast í eina heild
sem er starfsfólk MP Banka. Eins út frá því að MP Banki ákvað að ráða eingöngu starfsfólk
sem hafði unnið hjá SPRON, en ekki endilega á sama stað. Hvernig gekk að skapa
starfsmannaheild við þessi skilyrði? Það væri einnig verðugt verkefni að skoða þetta dæmi út
frá því hvers virði mannauður er fyrirtækjum og hvers virði það var fyrir MP Banka að ráða
starfsfólk, sem hafði þegar verið þjálfað í því að vinna við sömu tölvukerfi og bankinn tók í
notkun, og var vant að vinna út frá þeim gildum að hámarka ánægju viðskiptavina með
hagsmuni beggja að leiðarljósi.
Það verður fróðlegt að fylgjast með því hvernig MP Banka gengur að veita viðskiptavinum
sínum áfram eins góða þjónustu eins og niðurstöður úr Þjónustukönnun bankans sýna. Það
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er afar mikilvægt að vel verði að málum staðið og hvergi slakað á í þeim efnum því að það
mun koma sá tími þegar aðrir bankar fara að hafa svigrúm til þess að einbeita sér í meira
mæli að þjónustuþættinum.
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