
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
OPINBERAR RÁÐSTAFANIR  

Í ÞÁGU FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA VEGNA  

FJÁRMÁLAKREPPU MEÐ SÉRSTAKRI HLIÐSJÓN  

AF RÍKISAÐSTOÐARREGLUM EES-SAMNINGSINS 
Elfa Antonsdóttir 

 
2011 

ML í lögfræði 
 

Höfundur: Elfa Antonsdóttir 
Kennitala: 240885-2479 
Leiðbeinandi: Heimir Örn Herbertsson 
Lagadeild 
School of Law 



ÚTDRÁTTUR 
Í þessari ritgerð er fjallað um opinberar aðgerðir í þágu fjármálafyrirtækja vegna 

fjármálakreppunnar í Evrópu út frá ríkisaðstoðarreglum EES-samningsins. Hægt er að skipta 

ritgerðinni niður í þrjá megin hluta. Í fyrsta hlutanum er farið yfir ríkisaðstoðarreglur EES-

samningsins. Farið er yfir skilgreininguna á ríkisaðstoð og þau undantekningarákvæði sem 

gera ráð fyrir að í ákveðnum tilfellum geti ríkisaðstoð verið samrýmanleg framkvæmd EES-

samningsins, þrátt fyrir meginregluna um að ríkisaðstoð sé ólögmæt og andstæð 

sameiginlegum hagsmunum innri markaðarins. Í öðrum hluta ritgerðarinnar er farið yfir 

breytingar sem hafa átt sér stað á ríkisaðstoðarreglunum vegna fjármálakreppunnar. 

Nauðsynlegt var að grípa til mjög viðamikilla aðstoðaraðgerða í þágu fjármálafyrirtækja sem 

lentu í vandræðum sökum fjármálakreppunnar. Hinar almennu ríkisaðstoðarreglur dugðu ekki 

til að taka fyllilega á þeim málum sem upp komu og var því settur fjöldi tímabundinna 

leiðbeinandi reglna sem fjallað er ítarlega um í þessari ritgerð. Í þriðja og síðasta hlutanum 

eru þær aðgerðir sem íslensk yfirvöld gripu til vegna falls Glitnis, Kaupþings banka og 

Landsbankans haustið 2008 ræddar. Sérstök áhersla er lögð á meðferð ESA á þeim málum og 

samskipti íslenskra yfirvalda við ESA. Ritgerðin sýnir fram á mikinn sveigjanleika 

eftirlitsaðila þegar á reyndi og hvernig ríkisaðstoðarreglurnar hafa fengið nýtt hlutverk við 

efnahagsuppbyggingu. Það er þó einnig mat höfundar að ýmsu hafi verið ábótavant þegar 

kom að því að fara eftir ríkisaðstoðarreglunum og að það hafi ekki verið forgangsatriði 

stjórnvalda að standa við skuldbindingar sínar samkvæmt þeim. Þykir það miður þar sem að 

það hefur sýnt sig að það að viðhalda samkeppnisreglum á krepputímum er bæði nauðsynlegt 

og hagkvæmt.  

 

  



ABSTRACT 
This thesis deals with state measures in favor of financial institutions in light of the financial 

crisis in Europe with an emphasis on the state aid rules in the EEA-agreement. The thesis is 

divided into three sections. The first section of the thesis provides an overview of the state aid 

rules and in it contains the definition of state aid along with the derogation from the general 

principle that state aid is illegal and not compatible with the functioning of the EEA-

agreement. The second part of the thesis, examines the recent changes to the state aid rules in 

response to the financial crisis. The Member States found it necessary to grant extensive 

measures to failing financial institutions because of the financial crisis. The state aid rules 

where not equipped to deal with the issues that arose and therefore a number of new 

temporary guidelines were adopted. This thesis gives a detailed description of what these 

guidelines entail and the measures approved on the basis of those guidelines. The third and 

final part discusses, the measures adopted in favor of Glitnir, Kaupþing bank and 

Landsbankinn by the Icelandic authorities in October 2008. A special emphasis is given on 

the ESA's investigation into these measures and the communication between the Icelandic 

authorities and ESA regarding these aid measures. This thesis sheds light on the flexible 

approach taken by ESA and how state aid rules served as integral part of the crisis resolution. 

It is however, the view of the author that compliance with state aid rules were not a priority 

and that authorities did not fulfill their duties under those rules. That must be regrettable, 

since it has been established that enforcement of the state aid rules in the times of crises 

proves both necessary and economical. 

  



FORMÁLI 
Við lestur ritgerðarinnar skulu eftirfarandi atriði höfð í huga: 

 

• Þegar talað er um EFTA ríkin er verið að vísa til þeirra EFTA ríkja, Noregs, Íslands og 

Liechtenstein, sem eru þátttakendur í EES samstarfinu. Hugtakið aðildarríki er notað bæði 

um aðildarríki Evrópusambandsins og samningsaðila EES samningsins, sem eru 

ofangreind EFTA ríki og ESB ríkin 27.  

 

• Hér er notast við hugtakið fjármálamarkaður um þann markað sem fjármálafyrirtæki 

starfa á. Einnig er bent á þrengri merkingu þess, eða markað þar sem aðilar geta stundað 

viðskipti með fjármálagerninga.  

 

• Er vísað er til lagaákvæða þegar framkvæmdastjórn ESB eða aðildrríki ESB eiga í hlut er 

til einföldunar ávallt vitnað til ákvæða EES-samningsins en vissulega er átt við 

sambærileg ákvæði í Sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins. 

 

• Vefslóðir þar sem vefheimildir eru aðgengilegar er að finna í heimildarskrá en verða ekki 

tilteknar í neðanmálsgreinum.  
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INNGANGUR 
 

Ef ekki er kveðið á um annað í samningi þessum er hvers kyns aðstoð, sem aðildarríki EB 
eða EFTA-ríki veitir eða veitt er af ríkisfjármunum og raskar eða er til þess fallin að raska 
samkeppni með því að ívilna ákveðnum fyrirtækjum eða framleiðslu ákveðinna vara, 
ósamrýmanleg framkvæmd samnings þessa að því leyti sem hún hefur áhrif á viðskipti milli 
samningsaðila.1 

 

Það var um mitt haustið 2008 þegar fjármálakreppan stóð sem hæst að ljóst varð að íslenska 

ríkið þyrfti að grípa til róttækra aðgerða til þess að halda íslenska bankakerfinu gangandi og 

reyna að koma efnahaginum á réttan kjöl að nýju.2 Hið sama var uppi á teningnum um 

gjörvalla Evrópu og víðast hvar í heiminum. Risavaxin fjármálafyrirtæki urðu gjaldþrota eða 

voru þjóðnýtt. Þeim var engin leið fær nema að þiggja háar upphæðir úr björgunarsjóðum, 

aðstoð frá ríkisstjórnum og seðlabönkum.3  

Eftirlitsaðilar tóku til að byrja með á aðgerðum aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins 

í þágu einstakra fjármálafyrirtækja í vandræðum í samræmi við leiðbeinandi reglur 

Eftirlitsstofnunar EFTA um aðstoð til björgunar og endurskipulagningar illa staddra 

fyrirtækja, á grundvelli c. liðar 3. mgr. 61. gr. samningsins um Evrópska efnahagssvæðið.4 

Þegar leið á varð evrópskum samkeppnisyfirvöldum hinsvegar ljóst að þær reglur myndu 

ekki duga nægilega vel til að ná yfir alla þá aðstoð sem nauðsynlegt væri að veita 

fjármálafyrirtækjum vegna fjármálakreppunnar. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og 

Eftirlitsstofnun EFTA5 tóku því þann pól í hæðina að byggja niðurstöður sínar á stafl. b) í 3. 

mgr. 61. gr. samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem veitir undanþágu á ríkisaðstoð til 

að ráða bót á alvarlegri röskun á efnahagslífi aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins. Það 

ákvæði hefur ekki verið mikið notað fyrr en nú.6  

 

Innihaldi þessarar ritgerðar má skipta niður í þrjá hluta. Í fyrsta hlutanum verður í stuttu 

máli fjallað um ríkisaðstoðarreglur Evrópska efnahagssvæðisins og greinargott yfirlit gefið 

                                                
11. mgr. 61. gr. Samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, 2. maí 1992. Stjórnartíðindi, C-deild, nr. 31/1993. 
2 Páll Hreinsson, Tryggvi Gunnarsson og Sigríður Benediktsdóttir, Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis um 
aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir, Reykjavík, mars 2010, bindi nr.1, bls. 
31-48. 
3 Sama heimild, bls. 69-70.  
4 Ákvörðun eftirlitsstofnunar EFTA nr. 305/04/COL frá 1. desember 2004, um leiðbeinandi  
reglur á sviði ríkisaðstoðar um aðstoð til björgunar og endurskipulagningar í illa stöddum fyrirtækjum. EES-
viðbætir nr. 21, 28.4.2005, bls. 1. 
5 Bókun 27 við EES-samninginn um samvinnu á sviði ríkisaðstoðar, Stjórnartíðindi, C-deild, nr. 31/1993. 
6 Quigley, Conor, European State Aid Law and Policy. Önnur útgáfa, Oxford 2009, bls. 338.  
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um skilgreininguna á ríkisaðstoð og gildissvið reglnanna. Í öðrum hlutanum verða teknar til 

skoðunar þær breytingar sem áttu sér stað á túlkun og beitingu ríkisaðstoðarreglnanna eftir að 

fjármálakreppan skall á. Fjallað er um nýjar tímabundnar leiðbeinandi reglur þegar kemur að 

opinberum aðgerðum í þágu fjármálafyrirtækja vegna fjármálakreppunnar og einstök mál 

tekin fyrir. Í þriðja hluta ritgerðarinnar verður bankahrunið á Íslandi tekið til sérstakrar 

umfjöllunar og þær aðgerðir sem yfirvöld gripu til í kjölfarið verða skoðaðar í ljósi 

ríkisaðstoðarreglna Evrópska efnahagssvæðisins. Sérstaklega verður fjallað um yfirtöku 

ríkisins á stóru bönkunum þremur, Glitni, Landsbankanum og Kaupþingi banka og stofnun 

nýju bankanna í kjölfarið. Fjallað verður um hvort íslenska ríkið hafi staðið rétt að 

samskiptum sínum við Eftirlitsstofnun EFTA varðandi mögulega veitta ríkisaðstoð og tekin 

verða fyrir þau mál sem eru í gangi hjá eftirlitsstofnuninni vegna aðgerða íslenska ríkisins 

eftir bankahrunið.  

 

Við skrif þessarar ritgerðar verður ekki farið djúpt ofan í orsakir og atburðarrás 

efnahagskreppunnar og bankahrunsins heldur verður athyglinni beint að því sem á eftir kom. 

Aðgerðir aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins vegna fjármálakreppunnar í þágu 

fjármálafyrirtækja auk nálgunar og beitingar ríkisaðstoðarreglnanna af hálfu eftirlitsaðila 

verða teknar til skoðunar og reynt að gefa gott yfirlit yfir það sem fram fór. Þó að ritgerðin sé 

aðallega gott yfirlit yfir þær reglur sem gilda á sviði ríkisaðstoðar og hvernig þær voru 

aðlagaðar að hinum einstöku aðstæðum sem uppi voru haustið 2008,reynir höfundur að varpa 

ljósi á það hvort að þær aðgerðir sem gripið var til, bæði af hálfu aðildarríkjanna og 

eftirlitsaðila, hafi verið rétta leiðin til þess að leiða okkur út úr þeim efnahagsvanda sem flest 

aðildarríki Evrópu hafa átt við að glíma síðustu ár. Er ströng framfylgni við 

ríkisaðstoðarreglur á krepputímum lausnin eða hluti af vandamálinu? 
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1 RÍKISAÐSTOÐARREGLUR EES-SAMNINGSINS 
Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið7 (hér eftir: EES-samningurinn) var undirritaður 

2. maí 1992 í Portúgal og gekk í gildi þann 1. janúar 1994 með lögum nr. 2/1993 um 

Evrópska efnahagssvæðið. 8  Með samningnum öðlaðist Ísland aðild að innri markaði 

Evrópusambandsins (hér eftir: innri markaðurinn) og þær grundvallarreglur Sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins (e. Treaty on the Functioning of the European Union 

(TFEU))9 sem snúa að honum urðu hluti af íslenskri löggjöf. Í 1. gr. EES-samningsins kemur 

fram að markmið hans sé að efla viðskipti og efnahagstengsl aðildarríkja Evrópska 

efnahagssvæðisins (hér eftir: aðildarríki EES) með frjálsum vöruflutningum, frjálsum fólks-

flutningum, frjálsri þjónustustarfsemi og frjálsum fjármagnsflutningi, einu nafni nefnt 

fjórfrelsið. Samstarf á sviði rannsókna og þróunar, umhverfismála, menntunar og félagsmála 

er jafnframt áskilið. Að lokum er tekið fram að komið skuli á fót kerfi sem jafni samkeppnis-

stöðu fyrirtækja á markaðnum og að tryggt sé að samkeppni raskist ekki.10 Samkeppnismál 

eru svo aftur viðfangsefni IV. hluta samningsins en hann er efnislega samhljóða VII. hluta 

Sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins. Í 1. kafla IV. hluta EES-samningsins eru 

almennar samkeppnisreglur er varða meðal annars samráð og misnotkun á markaðsráðandi 

stöðu útlistaðar en í 2. kafla, nánar tiltekið í 61.-64. gr. samningsins er að finna 

ríkisaðstoðarreglurnar sem verða megin umfjöllunarefni þessarar ritgerðar. 

 

1.1 Almennt um ríkisaðstoðarreglur EES-samningsins 

Að mati Evrópudómstólsins skal viðhöfð sú meginregla, þegar kemur að virkni innri 

markaðarins, að samkeppnisleg staða fyrirtækja skuli skapast af þeirra eigin framleiðslugetu 

og náttúrulegum markaðsskilyrðum og að afskipti ríkis í formi hvers konar fjárhagslegrar 

aðstoðar komi í veg fyrir það með því að breyta skilyrðum á markaði á ónáttúrulegan og 

óeðlilegan hátt.11  

                                                
7 Samningur um Evrópska efnahagssvæðið, 2. maí 1992. Stjórnartíðindi, C-deild, nr. 31/1993. 
8 Lög um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2, 13. janúar 1993. Stjórnartíðindi, A-deild, nr. 2/1993. 
9 Official Journal C 115, 9.5.2008, bls. 47. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the 
Treaty on the Functioning of the European Union. 
10 EFTA, „Evrópska efnahagssvæðið“. Fact sheet of the European Free Trade Association. Desember 2005, bls. 
1-2. 
11 Mál C-27-29/58. Compagnie des hauts fourneaux et fonderies de Givors and others v High Authority of the 
European Coal and Steel Community, [1960] ECR I-00241.  
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Ríkisaðstoð í hvaða formi sem hún birtist raskar samkeppni með því að ívilna ákveðnum 

fyrirtækjum eða framleiðslu ákveðinna vara og á sama tíma skaða samkeppnisaðila 

aðstoðarþegans hvort sem þeir starfa í sama aðildarlandi eða ekki.12 Með ríkisaðstoðar-

reglunum og virku eftirliti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins (hér eftir: 

framkvæmdastjórn ESB) sem og Eftirlitsstofnunar EFTA (hér eftir: ESA) er reynt að koma í 

veg fyrir slíkar truflanir á virkni innri markaðarins og röskun á samkeppnishæfni fyrirtækja 

innan Evrópska efnahagssvæðisins (hér eftir: EES).13  

 

1.2 Hvað er ríkisaðstoð í skilningi EES-samningsins? 

En hvað er ríkisaðstoð? Í 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins er hugtakið ríkisaðstoð skilgreint 

upp að vissu marki, en þar segir:  

 
Ef ekki er kveðið á um annað í samningi þessum er hvers kyns aðstoð, sem aðildarríki EB 
eða EFTA-ríki veitir eða veitt er af ríkisfjármunum og raskar eða er til þess fallin að raska 
samkeppni með því að ívilna ákveðnum fyrirtækjum eða framleiðslu ákveðinna vara, 
ósamrýmanleg framkvæmd samnings þessa að því leyti sem hún hefur áhrif á viðskipti milli 
samningsaðila.14 

  

Hugtakið er ekki frekar skilgreint formlega í Evrópuréttinum, hinsvegar hefur það komið til 

kasta Evrópudómstólsins að móta skilgreininguna enn frekar með dómaframkvæmd og er það 

nú talið fela í sér, eins og fram kemur í bók Conors Quigley: „Íhlutun af hálfu ríkisins eða 

veittri af ríkisfjármunum sem felur í sér fjárhagslega byrði fyrir ríkið og leiðir til þess að 

fyrirtæki nái forskoti með því að draga úr gjöldum sem eru venjulega í fjárhagsáætlun þeirra.  

Færa upp!Forskoti er náð þegar fjárhagsstaða aðstoðarþegans batnar og jafnvel þó að enginn 

raunverulegur bati verði á fjárhagsstöðu hans ef án aðstoðarinnar hefði fjárhagsstaða hans 

versnað.“15 Samkvæmt frumvarpi til laga um Evrópska efnahagssvæðið skiptir ekki máli 

hvort aðstoðin sé veitt af ríkisvaldinu, sveitarfélögum, stofnunum, fyrirtækjum eða sjóðum í 

eigu hins opinbera að hluta til eða að öllu leyti og nær skilgreiningin á ríkisaðstoð yfir bein 

fjárframlög, ríkisábyrgðir, skattaívilnanir og tryggingar og lán sem eru veitt á betri kjörum en 
                                                
12 Nicolaides, Phedon, Kekelekis, Mihalis og Buysjes, Philip, State Aid Policy in the European Community – A 
Guide for Practitioners. Haag 2005, bls. 6.  
13 SEC (2003) 467, lokaútgáfa frá 25. apríl 2003. European Commission, „European Union  
competition policy - 2002“. Lúxemborg 2003, bls. 73.  
14 Samningur um Evrópska efnahagssvæðið, 2. maí 1992. Stjórnartíðindi, C-deild, nr. 31/1993. 
15 Intervention by the State or through State resources encompassing a financial burden borne by the State that 
results in an advantage for an undertaking by mitigating the charges which are normally included in its budget. 
An advantage will be gained where, as a result of the aid the beneficiary’s net financial position is improved or, 
even if there is no actual improvement in the beneficiary’s financial position, where, without the aid the position 
would have deteriorated. Quigley, Conor, European State Aid Law and Policy, bls. 3. 
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almennt gengur og gerist á almennum markaði.16 Einnig má nefna sem dæmi um mögulega 

ríkisaðstoð lækkun skulda, niðurfellingu eða lækkun opinberra gjalda og sölu opinberra eigna 

á undirverði. Ríkisaðstoð getur meðal annars birst í formi byggðaaðstoðar, aðstoðar til 

rannsókna og þróunar og aðstoðar til lítilla og meðalstórra fyrirtækja. 

 

1.2.1 Meginregla 1. mgr. 61.gr. EES-samningsins 

Eins og kemur fram hér að ofan er ríkisaðstoðarhugtakið túlkað rúmt. Meginreglan um bann 

við ríkisaðstoð er sett fram í 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins en Evrópudómstóllinn hefur 

síðan skilgreint hana nánar og sett fram fjögur atriði sem öll þurfa að vera uppfyllt til þess að 

aðstoð sé ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. Í fyrsta lagi þarf aðstoðin að vera veitt af 

ríkinu eða af ríkisfjármunum. Í öðru lagi þarf aðstoðin að hafa áhrif á viðskipti milli 

aðildarríkja EES. Í þriðja lagi þarf aðstoðin að ívilna ákveðnum fyrirtækjum eða framleiðslu 

ákveðinna vara. Í fjórða og síðasta lagi þarf aðstoðin að raska eða vera til þess fallin að raska 

samkeppni. Atriði númer þrjú má svo í raun skipta í tvennt, annars vegar þarf ívilnunin að 

vera veitt beint eða óbeint til aðila á markaði sem starfar í efnahagslegum tilgangi (hér eftir: 

fyrirtæki) og hins vegar þarf fyrirtækið að vera aðnjótandi sértæks forskots (e. selective 

advantage) sem leiðir af aðstoðinni.17 Nánar verður fjallað um þessi skilyrði hér á eftir.  

Ef aðstoð uppfyllir öll fjögur atriðin og er þar með talin vera ríkisaðstoð í skilningi 1. 

mgr. 61. gr. EES-samningsins er engu að síður mögulegt að hún falli undir 

undantekningarákvæði 2. og 3. mrg. 61. gr. og sé talin samrýmanleg markmiðum innri 

markaðarins og framkvæmd EES-samningsins á grundvelli þeirra. 

 

1.2.1.1 Aðstoð veitt af ríkinu eða af ríkisfjármunum 

Ríkisaðstoð er veitt af ríkinu eða af ríkisfjármunum. Hugtakið ríki í þessu samhengi felur í 

sér stjórnvöld, svo sem ríkisstjórnir, ráðuneyti og sveitarfélög og er í sjálfu sér frekar auðvelt 

að skilgreina. Á hinn bóginn er erfiðara að gera sér grein fyrir hvað felst í hugtakinu 

ríkisfjármunir. Með veitt er af ríkisfjármunum er átt við aðstoð sem veitt er af hvaða stofnun, 

félagi eða fyrirtæki sem á einhvern hátt tekur fjármagn sitt frá ríkinu eða hefur vald til þess að 

veita af fjármunum ríkisins eða fyrirtæki þar sem ríkið hefur ákvörðunarvald og getur þar 

með beitt sér fyrir því að ákveðnum fyrirtækjum verði ívilnað á einhvern hátt. Sem dæmi má 
                                                
16 Frumvarpi til laga um Evrópska efnahagssvæðið, þskj. 1, 1. mál. Lagt fyrir Alþingi á 116. löggjafarþingi 
1992. 
17 Quigley, Conor, European State Aid Law and Policy, bls. 32. 
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nefna að aðgerðir einkahlutafélaga falla ekki almennt undir ríkisaðstoðarreglur EES-

samningsins. Sú staða getur þó komið upp að ákveðinn hluti stjórnar í einkahlutafélagi sé 

skipaður eða stjórnað af ríkinu og gætu því aðgerðir þess félags fallið undir 

ríkisaðstoðarreglurnar. Aðstoðin verður að fela í sér beina eða óbeina tilfærslu á fjármunum 

frá ríkinu til fyrirtækis. Ríkið verður að hafa tekið á sig fjárhagsskuldbindingu, látið frá sér 

fjármuni eða ígildi þeirra eða ekki hirt um að fá markaðsverð fyrir seldar eignir eða þjónustu 

og þar með kostað ríkissjóð ágóða.18 Þó að það hafi áður verið talið hugsanlegt hefur Evrópu-

dómstóllinn nú staðfest að aðgerð sem felur einungis í sér lagalegan rétt eða skyldu þar sem 

engin bein eða óbein tilfærsla verður á fjármunum ríkisins falli ekki undir skilgreininguna á 

ríkisaðstoð skv. 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins.19  

 

1.2.1.2 Aðstoð ívilnar ákveðnum fyrirtækjum eða framleiðslu ákveðinna vara 

Eins og áður sagði má skipta þessu atriði í tvo þætti. Annars vegar þarf ívilnunin að vera veitt 

beint eða óbeint til fyrirtækis (e. undertaking) og hins vegar þarf fyrirtækið að vera 

aðnjótandi sértæks forskots sem leiðir af aðstoðinni. Hér verður fjallað um þættina hvorn 

fyrir sig. 

 

Aðili á markaði sem starfar í efnahagslegum tilgangi: Ríkisaðstoðarreglur EES-

samningsins eru hluti af samkeppnisrétti, þar af leiðandi verður aðstoðin að vera veitt til aðila 

á markaði hvort sem það er beint eða óbeint. Quiglely skilgreinir aðila á markaði með 

hliðsjón af dómum Evrópudómstólsins á eftirfarandi hátt: „Aðili á markaði er eining, sama 

hver lagaleg staða hennar er eða hvernig hún er fjármögnuð, sem starfar í efnahagslegum 

tilgangi, til dæmis með framboði á vöru eða þjónustu á ákveðnum markaði.“20 Ekki er sett 

skilyrði fyrir því að aðilinn sé lögaðili og geta því ríkisaðstoðarreglurnar átt við einstakling 

svo lengi sem hann stundar starfsemi í efnahagslegum tilgangi.21 Með beinni aðstoð er átt við 

þegar aðgerðum er beint milliliðalaust til fyrirtækja (taka út? eða framleiðsluvara). Þá geta 

aðgerðir aðildarríkis einnig beinst að einstaklingum og síðar skilar það sér sem ívilnun til 

ákveðinna fyrirtækja eða vara. Þetta kallast óbein aðstoð. Opinber fyrirtæki og stofnanir 

                                                
18 Nicolaides, Kekelekis og Buysjes, State Aid Policy in the European Community, bls. 11-14. 
19 Mál C-379/98, PreussenElektra AG v Schhleswag AG, [2001] ECR I-02099, §58. 
20 An undertaking is any entity, regardless of its legal status or the way in which it is financed, which carries on 
an economic activity, i.e. an activity consisting in offering goods or services on a given market. Quigley, Conor, 
European State Aid Law and Policy, bls. 33-34. 
21 Nicolaides, Kekelekis og Buysjes, State Aid Policy in the European Community, bls. 14. 
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flokkast einnig undir aðila á markaði og geta tekið við ríkisaðstoð ef þau starfa í 

efnahagslegum tilgangi. Ekki er gerður greinamunur á því hvort ríki fari beint eða óbeint með 

ráðandi vald í fyrirtækjum eða hvort þau séu lagalega sjálfstæð eining eða tengd 

ríkisvaldinu.22  

 

Sértækt forskot: Til þess að skilyrðinu um sértækt forskot sé fullnægt verður aðstoðin að 

vera sett þannig upp að einungis ákveðnum fyrirtækjum eða framleiðslu ákveðinna vara sé 

ívilnað. Nánar tiltekið má segja að: „[t]il þess að um ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. 

EES-samningsins sé að ræða verður aðgerð ríkisins að ívilna aðeins ákveðnum fyrirtækjum 

eða framleiðslu ákveðinna vara sem í samanburði við önnur fyrirtæki eða vörur, í ljósi þeirra 

markmiða sem stefnt er að með kerfinu sem um ræðir, eru í sambærilegri lagalegri og 

raunverulegri stöðu.“23 Sem einfalt dæmi má nefna að fjárstyrkur til allra fyrirtækja í tilteknu 

aðildarríki myndi ekki flokkast sem ríkisaðstoð svo lengi sem öll fyrirtæki, sem uppfylla 

hlutlæg hlutgengnis skilyrði aðstoðarkerfisins, ættu möguleika á að nýta sér styrkinn. Þegar 

meta á sértækni aðstoðar eða aðstoðarkerfa er mikilvægt að leita eftir raunverulegum tilgangi 

þeirra sem getur verið annar en sá sem settur er fram á blaði. Einnig er gott að byrja ávallt að 

skoða aðstoðina út frá stærsta mögulega mengi fyrirtækja og komast þannig betur að raun um 

hvort einhver fyrirtæki eða vörur standi fyrir utan aðstoðarkerfið. Sértækni (e. selectivity) er 

mjög viðamikið hugtak og stór hluti af skilgreiningu ríkisaðstoðar. Með tilgang þessarar 

ritgerðar í huga verður þó ekki farið nánar út í hugtakið nema þar sem þörf krefur en vonast 

er til að umfjöllunin hér að ofan myndi ákveðna hugmynd hjá lesendum um hvað hugtakið 

felur í sér.  

 

1.2.1.3 Aðstoð hefur áhrif á viðskipti milli aðildarríkja EES 

Í evrópskum samkeppnisrétti er það viðhorf oftast uppi á borðum að auðvelt sé að sýna fram 

á áhrif á viðskipti milli aðildarríkja EES. Einungis þegar aðstoð er veitt fyrirtækjum sem eiga 

ekki í neinni samkeppni og stunda engin viðskipti milli aðildarríkjanna, og viðskipti með 

vöru sem hefur hlotið ívilnun hafa einungis áhrif á markaði heimaríkis fellur aðstoð ekki 

undir skilgreiningu 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins.24 Í máli Ítalíu gegn framkvæmdastjórn 

                                                
22 Quigley, Conor, European State Aid Law and Policy, bls. 36. 
23 For Article 87(1) EC to apply, it must be determined that the State measure is such as to favour certain 
undertakings or the production of certain goods compared to others which, in the light of the objective pursued 
by the system in question, are in a comparable legal and factual situation. Sama heimild, bls. 41. 
24 Sama heimild, bls. 55. 
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ESB staðfesti Evrópudómstóllinn að einungis þarf að sýna fram á hugsanleg áhrif aðstoðar á 

viðskipti milli aðildarríkjanna, áhrifin þurfa ekki að vera til staðar eða hafa á einhverjum tíma 

verið til staðar.25  

 

1.2.1.4 Aðstoð raskar eða er til þess fallin að raska samkeppni 

Þetta skilyrði er samofið því að aðstoð þarf að hafa áhrif á viðskipti milli aðildarríkja EES. 

Því má í raun segja að aðstoð þurfi að raska eða vera til þess fallin að raska samkeppni í 

viðskiptum milli aðildarríkjanna. Aðstoð verður að raska eða vera til þess fallin að raska 

samkeppni með því að ívilna ákveðnum fyrirtækjum eða framleiðslu ákveðinna vara til þess 

að hún teljist ríkisaðstoð. Eins og almennt í evrópskum samkeppnisrétti þarf ekki að sýna 

fram á raunverulega röskun á samkeppni heldur er nóg að sanna að aðstoð sé til þess fallin að 

raska samkeppni. Lykilspurningin er hver samkeppnisleg staða móttakanda aðstoðarinnar 

hefði verið án ívilnunar. Ef samkeppnisleg staða hans hefði verið verri, þá raskar aðstoðin 

samkeppni.26  

Við mat á því hvort fjárfestingar aðildarríkis í fyrirtækjum séu til þess fallnar að raska 

samkeppni notast eftirlitsaðilarnir, ESA og framkvæmdastjórn ESB, við lögmálið um 

almenna fjárfestinn (e. Market Economy Investor Principle).27 Í stuttu máli byggir lögmálið á 

því að þegar opinber aðili fjárfestir í fyrirtæki á forsendum sem almennur fjárfestir undir 

eðlilegum markaðsskilyrðum myndi gangast undir, er fjárfestingin ekki ríkisaðstoð. 

Viðkomandi fyrirtæki myndi ekki öðlast forskot á samkeppnisaðila sína þar sem það hefði 

getað fengið sömu fjármögnun á sömu kjörum á almennum markaði. Bæði 

framkvæmdastjórn ESB og Evrópudómstóllinn hafa beitt lögmálinu við aðrar aðstæður en 

fjárfestingu aðildarríkis í fyrirtækjum, og er það nú talið ná yfir lánveitingar og hegðun 

aðildarríkis sem lánadrottinn. Lán skulu vera veitt undir sömu skilmálum og á sömu vöxtum 

sem fengist hefðu hjá almennum lánveitanda til þess að teljast ekki til ríkisaðstoðar. Hið sama 

á við um ákvarðanir um niðurfellingu og frestun á afborgun lána ef almennur lánadrottinn 

                                                
25 In its assessment both of existing aid […] and of new aid which must be notified to it before being 
implemented […] the Commission is required, not to establish that such aid has a real effect on trade between 
Member States and that competition is actually being distorted, but only to examine whether that aid is liable to 
affect such trade and distort competition. Mál C-372/97, Italian Republic v Commission of the European 
Communities, [2004] ECR I-03679, §44. 
26 Nicolaides, Kekelekis og Buysjes, State Aid Policy in the European Community, bls. 28-29. 
27 Sjá til dæmis: Mál C-234/84. Kingdom of Belgium v Commission of the European Communities, [1986] 
ECR I-02263, §14-17.  
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hefði einnig veitt slíkar undanþágur frá lánaskilmálum.28 Þessu lögmáli má einnig beita á 

viðskipti með ríkisfjármuni, til dæmis kaup og sölu opinberra eigna, en þá skal athugað hvort 

almennur rekstraraðili með sömu upplýsingar hefði framkvæmt sömu viðskipti. Prófið leiðir í 

ljós hvort ríki hafi stjórnast af viðskiptalegum sjónarmiðum eða ekki og hvort samningsaðili 

ríkisins hafi hagnast á slíkan hátt að hið sama hefði ekki verið mögulegt á hinum almenna 

markaði.29 

 

1.3 Tilkynningarskylda 

Samkvæmt 62. gr. EES-samningsins skal ESA, að því er varðar EFTA-ríkin, hafa eftirlit með 

öllum kerfum vegna ríkisaðstoðar sem og öllum áætlunum um að veita slíka aðstoð eða 

breyta henni með það í huga að aðstoðin samrýmist 61. gr. samningsins. Um nánari heimildir 

ESA til eftirlits og um tilkynningarskyldu EFTA-ríkjanna varðandi ríkisaðstoð er fjallað í 

bókun 3 um störf og valdsvið eftirlitsstofnunar EFTA á sviði ríkisaðstoðar (hér eftir: bókun 

3),30 við Samning milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls.31 3. mgr. 1. 

gr. I. hluta bókunar 3 hljóðar svo: 

 
Tilkynna skal eftirlitsstofnun EFTA um áætlanir um að veita eða breyta aðstoð þannig að 
henni gefist nægur tími til athugasemda. Telji hún að slík áætlun samræmist ekki 
framkvæmd EES-samningsins með tilliti til 61. gr. EES- samningsins skal hún tafarlaust 
hefja málsmeðferðina sem kveðið er á um í 2. mgr. Hlutaðeigandi ríki skal ekki gera 
fyrirhugaðar ráðstafanir fyrr en endanleg niðurstaða liggur fyrir. 

 

Með öðrum orðum skulu EFTA-ríkin tilkynna um alla fyrirhugaða aðstoð eða breytingar á 

aðstoð til ESA og er óheimilt að veita aðstoðina eða framkvæma breytinguna áður en að ESA 

hefur tekið ákvörðun í málinu.32  

 

1.4 Ríkisaðstoð sem er samrýmanleg framkvæmd EES-samningsins 

Meginreglan er sú að ríkisaðstoð, aðstoð sem uppfyllir öll skilyrði 1. mgr. 61., samræmist 

ekki markmiðum og framkvæmd EES-samningsins og er þar með talin ólögmæt. Frá því eru 

                                                
28 Slocock, Ben, „The Market Economy Investor Principle“. Competition Policy Newsletter 2002 (2), bls. 23-25.  
29 Á ensku er talað um „The Market Operator Test“. Quigley, Conor, European State Aid Law and Policy, bls. 
101-102. 
30 Bókun 3 um störf og valdsvið eftirlitsstofnunar EFTA á sviði ríkisaðstoðar, 2. maí 1992. EES-viðbætir nr. 55, 
31.12.1994, bls. 10. 
31 Samningur milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunnar og dómstóls, 2. maí 1992. Stjórnartíðindi, C-
deild, nr. 32/1993, bls. 1461 – 1587.  
32 Quigley, Conor, European State Aid Law and Policy, bls. 370-372. 
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þó undantekningar, samanber ákvæði 2. og 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins. Undanþágurnar 

skiptast í tvo flokka, í 2. mgr. eru atriði sem sjálfkrafa eru samrýmanleg EES-samningnum en 

í 3. mgr. eru atriði sem geta talist samrýmanleg samningnum. Matið á því hvort ríkisaðstoð 

falli undir undanþágu 3. mgr. er í höndum ESA og framkvæmdastjórnar ESB eftir tilvikum.33  

Ákvörðun ESA um mat á samrýmanleika ríkisaðstoðar getur fallið á þrjá vegu. Í fyrsta 

lagi getur niðurstaðan verið á þá leið að aðstoð sem tilkynnt er um falli ekki innan 

skilgreiningar 1. mgr. 61. gr. og sé því ekki ríkisaðstoð í skilningi EES-samningsins. Í öðru 

lagi getur ESA staðfest að ríkisaðstoð falli undir undantekningarákvæði 2. eða 3. mgr. 61. gr. 

og sé þar með samrýmanleg markmiðum og framkvæmd samningsins. Í þriðja lagi getur ESA 

talið nauðsynlegt að hefja formlega rannsókn þar sem að fyrirhuguð aðstoð er ríkisaðstoð í 

skilningi 1. mgr. 61. gr. en ekki er víst hvort hún falli undir undantekningarákvæði 3. mgr. 61. 

gr. ESA fer með víðtækt mat á því hvort ríkisaðstoð falli undir eitthvert atriðanna í 3. mgr. og 

metur meðal annars kosti og galla fyrirhugaðrar aðstoðar og áhrif þeirra á EES. Ef niðurstaða 

ESA er sú að aðstoð falli undir ákvæði 3. mgr. er hún talin samrýmanleg EES-samningnum 

og því lögleg. Ef ekki telst aðstoðin ólögmæt og aðildarríki skulu hverfa frá áætlunum um 

veitingu hennar. Aðstoð telst einnig ólögleg ef hún hefur ekki verið tilkynnt til ESA eða 

tilkynnt en framkvæmd hennar hafist áður en að ESA hefur lokið athugun sinni á málinu.34  

 

1.4.1 Undanþáguákvæði 2. mgr. 61. gr. EES-samningsins  

Í 2. mgr. 61. gr. EES-samningsins koma fram þrjú tilvik þar sem ríkisaðstoð telst sjálfkrafa 

samrýmanleg innri markaðinum. Málsgreinin er svo hljóðandi: 

 
Eftirtalið samrýmist framkvæmd samnings þessa: 
a) aðstoð af félagslegum toga sem veitt er einstökum neytendum enda sé hún veitt án  

mismununar með tilliti til uppruna viðkomandi framleiðsluvara; 
b) aðstoð sem veitt er til að bæta tjón af völdum náttúruhamfara eða óvenjulegra  

atburða; 
c) aðstoð sem veitt er til atvinnuvega á ákveðnum svæðum í Sambandslýðveldinu  

Þýskalandi, þar sem skipting Þýskalands hefur áhrif, að því marki sem þörf er á slíkri 
aðstoð til að bæta upp efnahagslegt óhagræði vegna skiptingarinnar. 

 

Þar sem þessi atriði teljast sjálfkrafa samrýmanleg EES-samningnum hefur ESA ekki vald til 

að leggja mat á samrýmanleika þeirra við innri markaðinn, lögmæti eða ólögmæti. Það kemur 

þó ekki í veg fyrir að tilkynna þurfi fyrirhugaða veitingu aðstoðarinnar til ESA. ESA skal við 

                                                
33 Quigley, Conor, European State Aid Law and Policy, bls. 124-125. 
34 Sama heimild, bls. 379-383 og Stefán Már Stefánsson, Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, 
Reykjavík 2000, bls. 858-870.  
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tilkynningu sannreyna að fyrirhuguð aðstoð falli undir eitthvert af atriðum málsgreinarinnar 

en hefur ekki vald til að meta hvort aðstoðin sé samrýmanleg framkvæmd EES-samningsins. 

Ef ríkisaðstoðin fellur undir eitthvert atriðanna skal ESA samþykkja hana sem samrýmanlega 

innri markaðinum.35 Evrópudómstóllinn hefur margsinnis staðfest að þar sem ákvæðið er 

undantekningarregla frá meginreglunni um ólögmæti ríkisaðstoðar skal ávallt túlka það 

þröngt.36 

Þar sem viðfangsefni þessarar ritgerðar tekur ekki til 2. mgr. 61. gr. EES-samningsins 

verður ekki fjallað nánar um ákvæðið nema þess gerist sérstaklega þörf. Auk þess er fátítt að 

ríkisaðstoð sé talin samrýmanleg á grundvelli málsgreinarinnar.37  

 

1.4.2 Undanþáguákvæði 3. mgr. 61.gr. EES-samningsins  

Það er á grundvelli 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins sem ESA og framkvæmdastjórn ESB 

samþykktu þær björgunaraðgerðir vegna fjármálafyrirtækja sem gripið hefur verið til í kjölfar 

fjármálakreppunnar. Málsgreinin tiltekur fjögur atriði þar sem ríkisaðstoð getur talist 

samrýmanleg framkvæmd og markmiðum EES-samningsins.38 Atriði 3. mgr. 61. gr. veita 

aðildarríkjum ekki rétt til að veita ríkisaðstoð uppfylli þau skilyrði málsgreinarinnar, heldur 

fer ESA með víðtækt mat á því hvort ríkisaðstoð skuli teljast samrýmanleg framkvæmd EES-

samningsins á grundvelli þeirra.39 Málsgreinin er svohljóðandi: 

 
Eftirtalið getur talist samrýmanlegt framkvæmd samnings þessa:  
a) aðstoð til að efla hagþróun á svæðum þar sem lífskjör eru óvenju bágborin eða  

atvinnuleysi mikið; 
b) aðstoð til að hrinda í framkvæmd mikilvægum sameiginlegum evrópskum  

hagsmunamálum eða ráða bót á alvarlegri röskun á efnahagslífi aðildarríkis EB 
eða EFTA-ríkis; 

c) aðstoð til að greiða fyrir þróun ákveðinna greina efnahagslífsins eða ákveðinna  
efnahagssvæða enda hafi hún ekki svo óhagstæð áhrif á viðskiptaskilyrði að stríði 
gegn sameiginlegum hagsmunum; 

d) aðstoð af öðru tagi sem sameiginlega EES-nefndin kann að tiltaka í samræmi við VII.  
hluta. 

                                                
35 Quigley, Conor, European State Aid Law and Policy, bls. 127-128. 
36 Sjá til dæmis: Mál C-156/98. Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities, 
[2000] ECR I-6882, §49.  
37 Nicolaides, Kekelekis og Buysjes, State Aid Policy in the European Community, bls. 31. 
38 Í 3. mgr. 107. gr. Sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins eru talin upp fimm atriði, stafl. d) sem snýr 
að menningararfleið hefur verið sleppt úr EES-samningnum. TFEU 107(3) (d) aid to promote culture and 
heritage conservation where such aid does not affect trading conditions and competition in the Union to an 
extent that is contrary to the common interest. 
39 Mál C-730/79. Philip Morris Holland BV v Commission of the European Communities, [1980] ECR  
I- 02671, §17. 
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Þar sem aðallega verður fjallað um stafl. b) og c) í tengslum við ríkisaðstoðarreglurnar og 

beitingu þeirra í fjármálakreppunni verður umfjöllun um hina liðina sleppt í þessari 

samantekt.40  
 

1.4.2.1 Stafliður b) í 3. mgr. 61. gr. - Sameiginleg evrópsk hagsmunamál og alvarleg 

röskun á efnahagslífi 

Hægt er að skipta stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins upp í tvennt. Fyrri hlutinn fjallar 

um aðstoð til að hrinda í framkvæmd mikilvægum sameiginlegum evrópskum hagsmuna-

málum en hinn síðari fjallar um aðstoð til að ráða bót á alvarlegri röskun á efnahagslífi 

aðildarríkis.  

 

Sameiginleg evrópsk hagsmunamál: Þegar kemur að aðstoð í þágu sameiginlegra evrópskra 

verkefna hefur ESA sett fram ákveðin skilyrði sem öll þarf að uppfylla til þess að ríkisaðstoð 

teljist samrýmanleg á grundvelli stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins.  

Í fyrsta lagi verður fyrirhuguð aðstoð að vera ætluð til verkefnis sem er vel skilgreint að 

því er varðar framkvæmd þess, þátttakendur og markmið. Í öðru lagi verður verkefnið skýrt 

og greinilega að vera í þágu sameiginlegra evrópskra hagsmuna. Ávinningur sem hlýst af 

markmiðum verkefnisins má ekki einskorðast við eitt EFTA-ríki eða þau EFTA-ríki sem 

standa að verkefninu heldur verður ávinningurinn að skila sér til EES í heild sinni. Það er 

ekki nægilegt að verkefnið nái til fyrirtækja í mismunandi aðildarríkjum heldur verður 

ávinningurinn að skila sér til alls svæðisins og ekki einungis innan þeirrar atvinnugreinar sem 

verkefnið nær til. Í þriðja lagi verður aðstoðin að vera nauðsynleg til þess að þau markmið 

sem verkefnið stefnir að náist. Það verður að vera fyrir hendi ákveðinn hvati fyrir 

þátttakendur verkefnisins til að koma verkefninu í framkvæmd sem skal meðal annars stafa af 

mikilli eigin áhættu. Í fjórða og síðasta lagi verður verkefnið að vera mikilvægt í samræmi 

við eðli þess og umfang. Verkefnið skal vera þýðingarmikið með hliðsjón af markmiðum 

þess og þar að auki af verulegri stærð.41  

                                                
40 Áhugasömum er t.d. bent á bók Conors Quigley, European State Aid Law and Policy, þá sérstaklega kafla 5.  
41  Ákvörðun eftirlitsstofnunar EFTA nr. 4/94/COL frá 19. janúar 1994, um samþykkt og birtingu á 
„Málsmeðferð og efni reglna á sviði ríkisaðstoðar“ (Leiðbeinandi reglur um beitingu og túlkun 61. gr. og 62. gr. 
EES-samningsins og 1. gr. bókunar 3 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól), með áorðnum breytingum. 
EES-viðbætir nr. 32, 3.9.1994, bls. 1. Síðast breytt með ákvörðun eftirlitsstofnunarinnar nr. 433/09/COL frá 30. 
október 2009, EES-viðbætir nr. 9, 25.2.2010, bls. 12. III. hluti, Láréttar reglur - aðstoð til rannsókna, þróunar og 
nýsköpunar, bls. 21-22, §66.  
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Yfirleitt er notast við stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. til að veita undanþágur til handa 

rannsóknar-, þróunar- og nýsköpunarverkefnum en á sama hátt getur hann náð yfir verkefni 

sem stuðla að náttúruvernd eða mengunarvörnum svo lengi sem verkefnið er sameiginlegt 

hagsmunamál aðildarríkjanna.42 

 

Alvarleg röskun á efnahagslífi aðildarríkis: Seinni hluti stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. EES-

samningsins lýtur að aðstoð sem bæta á alvarlega röskun á efnahagslífi aðildarríkis. Ákvæðið 

hefur verið skýrt svo að röskun á efnahagslífi þurfi að ná til alls aðildarríkisins en ekki bara 

ákveðinna svæða eða svæðis innan þess. Röskunin þarf einnig að vera alvarleg í samanburði 

við efnahagslíf innan EES almennt.43 

Hingað til hefur þessum seinni hluta stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. ekki oft verið beitt en þó má 

nefna dæmi um slíkt. Um miðjan áttunda áratuginn var nokkrum aðildarríkjum heimilað að 

veita aðstoð til að koma í veg fyrir atvinnuleysi á meðan samdráttur var í efnahagslífinu á 

grundvelli þessa stafliðar.44 Einnig var Grikklandi heimilað að veita ríkisaðstoð vegna 

einkavæðingar á hundruðum grískra fyrirtækja og banka sem hluta af efnahagsáætlun sem átti 

að bæta gríðarlega fjárhagsörðugleika landsins á grundvelli stafl. b).45 Það var hinsvegar ekki 

fyrr en alvarleiki núverandi fjármálakreppu varð ljós að undanþáguákvæði stafl. b) í 3. mgr. 

61. gr. um aðstoð til að ráða bót á alvarlegri röskun á efnahagslífi aðildarríkis fór að gegna 

stærra en þó tímabundnu hlutverki. ESA og framkvæmdastjórn ESB tóku að samþykkja 

aðgerðir aðildarríkja í þágu fjármálafyrirtækja á grundvelli stafl. b) þar sem að stafl. c) var 

ekki talinn fullnægjandi lagagrundvöllur fyrir svo víðtækar björgunaraðgerðir.  

 

1.4.2.2 Stafliður c) í 3. mgr. 61. gr. - Þróun ákveðinna greina efnahagslífsins eða 

ákveðinna efnahagssvæða 

Stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins gerir ráð fyrir að aðstoð til þróunar ákveðinna 

greina efnahagslífsins eða ákveðinna efnahagssvæða geti verið samræmanleg framkvæmd 

samningsins svo lengi sem hún hafi ekki svo óhagstæð áhrif á viðskiptaskilyrði að stríði gegn 

sameiginlegum hagsmunum innri markaðarins. Á þetta undantekningarákvæði aðallega við 

                                                
42 Quigley, Conor, European State Aid Law and Policy, bls. 134-135. 
43 Sama heimild, bls. 135-136. 
44 European Commission, „Fifth Report on Competition Policy“. Brussel og Lúxemborg 1976, bls. 93.  
45 Quigley, Conor, European State Aid Law and Policy, bls. 135. 
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þegar: „[n]auðsynlegt er að veita aðstoð til að leiðrétta misvægi sem myndast þegar 

markaðurinn bregst eða til að forðast efnahagslega og félagslega röskun í samfélaginu.“46  

Ýmis form ríkisaðstoðar hafa verið heimiluð á grundvelli stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. Það er þó 

mikilvægt að hafa í huga að stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. heimilar aðstoð sem á að greiða fyrir 

þróun ákveðinna efnahagssvæða eða atvinnugreina en ekki ákveðinna fyrirtækja. Aðstoð sem 

veitt er einstökum fyrirtækjum verður því að hafa það að markmiði sínu að greiða fyrir þróun 

viðkomandi atvinnugreinar eða svæðis. Það er því staða svæðisins eða atvinnugreinarinnar 

sem á að koma til skoðunar við mat á samræmi aðstoðarinnar við framkvæmd samningsins en 

ekki staða fyrirtækjanna sem hljóta aðstoðina.47  

Ríkisaðstoð er aðeins samrýmanleg á grundvelli stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. ef hún hefur 

ekki svo óhagstæð áhrif á viðskiptaskilyrði að stríði gegn sameiginlegum hagsmunum. Það 

þýðir að meta þarf þau jákvæðu áhrif sem aðstoðin hefur gegn þeim raskandi áhrifum sem 

hún hefur á viðskipta- og samkeppnisskilyrði á markaðnum. Í samræmi við það skal aðstoð 

takmarkast við það lágmark sem nauðsynlegt er.48 

Svæðisbundin aðstoð (e. national regional aid) sem hefur það hlutverk að bæta aðstæður 

á svæðum sem eru verr stödd heldur en önnur svæði innan viðkomandi aðildarríkis,49 aðstoð 

til atvinnugreina (e. sectoral aid), aðstoð til lítilla og meðalstórra fyrirtækja (e. aid for SMEs), 

aðstoð til rannsókna, þróunar og nýsköpunar (e. research, development and innovation aid) 

og aðstoð til umhverfisverndar (e. aid for environmental protection) eru meðal þess sem hefur 

verið talið samrýmanlegt á grundvelli stafl. c) í 3. mgr. 61. gr.50 Nánari umfjöllun ásamt 

stefnu ESA og framkvæmdastjórnar ESB er að finna í leiðbeinandi reglum ESA og 

framkvæmdastjórnar ESB um túlkun á ríkisaðstoðarreglunum.51 

Auk þeirra gerða af ríkisaðstoð sem talin eru upp hér að ofan er stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. 

einnig beitt til að veita undanþágu vegna aðstoðar til björgunar og endurskipulagningar illa 

staddra fyrirtækja (e. rescue and restructuring aid). Það er á þeim grundvelli og í samræmi við 
                                                
46 Ákvörðun eftirlitsstofnunar EFTA nr. 305/04/COL frá 1. desember 2004, um leiðbeinandi reglur á sviði 
ríkisaðstoðar um aðstoð til björgunar og endurskipulagningar í illa stöddum fyrirtækjum. EES-viðbætir nr. 21, 
28.4.2005, bls. 1, §18. 
47 Quigley, Conor, European State Aid Law and Policy, bls. 136-137. 
48 Sama heimild bls. 138-139. 
49 Mál C-248/84. Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities, [1987] ECR  
I-04013, §19.  
50 Quigley, Conor, European State Aid Law and Policy, bls. 136-137. 
51 Ákvörðun eftirlitsstofnunar EFTA nr. 4/94/COL frá 19. janúar 1994, Leiðbeinandi reglur um beitingu og 
túlkun 61. gr. og 62. gr. EES-samningsins og 1. gr. bókunar 3 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól, 
með áorðnum breytingum. EES-viðbætir nr. 32, 3.9.1994, bls. 1. Síðast breytt með ákvörðun 
eftirlitsstofnunarinnar nr. 433/09/COL frá 30. október 2009, EES-viðbætir nr. 9, 25.2.2010, bls. 12. III. hluti, 
Láréttar reglur. 
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leiðbeinandi reglur um aðstoð til björgunar og endurskipulagningar í illa stöddum 

fyrirtækjum (hér eftir: leiðbeinandi reglur um björgun og endurskipulagningu)52 að ESA og 

framkvæmdastjórn ESB staðfestu aðgerðir aðildarríkjanna sem áttu að taka á þeim vanda sem 

fjármálafyrirtæki stóðu frammi fyrir vegna fjármálakreppunnar áður en farið var að beita stafl. 

b). í 3. mgr. 61. gr. 

Með afmörkun ritgerðarefnisins í huga verður hér einungis fjallað nánar um aðstoð til 

björgunar og endurskipulagningar illa staddra fyrirtækja en önnur afbrigði ríkisaðstoðar sem 

falla undir ákvæði stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. verða látin liggja á milli hluta. 

 

1.5 Björgun og endurskipulagning illra staddra fyrirtækja  

Aðstoð til björgunar og endurskipulagningar illa staddra fyrirtækja hefur löngum verið eitt 

aðal álitamálið á sviði ríkisaðstoðar. Aðgerðir til björgunar og endurskipulagningar fela oftar 

en ekki í sér mjög háar upphæðir í flóknu efnahagslegu umhverfi og á það ekki bara við eftir 

að fjármálakreppan skall á að fullu haustið 2008.53 Það þykir eðlileg þróun að ósamkeppnis-

hæf fyrirtæki hverfi af markaði.54 Því teljast aðgerðir í þágu fyrirtækja í erfiðleikum til þeirrar 

gerðar ríkisaðstoðar sem raskar samkeppni hvað mest og þess vegna skal standa fast við þá 

reglu EES-samningsins að ríkisaðstoð sé óheimil, að túlka eigi undanþágur frá henni mjög 

þröngt og þær eigi að vera sem fæstar. Þá er í nýjustu útgáfu leiðbeinandi reglnanna hamrað á 

meginreglunni að aðeins eigi að veita aðstoð til björgunar og endurskipulagningar í eitt skipti 

fyrir öll enda er undanþágan ekki ætluð til þess að halda fyrirtækjum í rekstri á fölskum 

forsendum með síendurtekinni ríkisaðstoð.55  

Aðstoð til björgunar og endurskipulagningar getur aðeins verið réttlætanleg út frá 

ákveðnum sjónarmiðum. Til dæmis má réttlæta aðstoðina út frá félagslegum sjónarmiðum 

eða byggðastefnu. Atvinnuleysi getur aukist ef fyrirtæki hættir rekstri auk þess sem það gæti 

haft mjög íþyngjandi áhrif á birgja fyrirtækisins. Í undantekningartilvikum má réttmæta 

aðstoð með því að nauðsynlegt sé að viðhalda samkeppni á markaði ef hætta er á einokun eða 

                                                
52 Ákvörðun eftirlitsstofnunar EFTA nr. 305/04/COL frá 1. desember 2004, um leiðbeinandi reglur á sviði 
ríkisaðstoðar um aðstoð til björgunar og endurskipulagningar í illa stöddum fyrirtækjum. EES-viðbætir nr. 21, 
28.4.2005, bls. 1. 
53 Á árunum 2000-2005 nam björgunar- og endurskipulagningaraðstoð í aðildarríkjum ESB 24 billjónum evra, 
eða um 3.915 trilljón íslenskra króna. COM (2006) 761 lokaútgáfa, frá 11. desember 2006. European 
Commission, „State Aid Scoreboard, Autumn 2006 Update“, bls. 32.  
54 Quigley, Conor, European State Aid Law and Policy, bls. 294. 
55 Ákvörðun eftirlitsstofnunar EFTA nr. 305/04/COL frá 1. desember 2004, um leiðbeinandi reglur á sviði 
ríkisaðstoðar um aðstoð til björgunar og endurskipulagningar í illa stöddum fyrirtækjum. EES-viðbætir nr. 21, 
28.4.2005, bls. 1, §3-4. 
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mikilli fákeppni á markaði ef fyrirtæki leggði niður starfsemi sína.56  Vegna fjármála-

kreppunnar var aðstoð heimiluð meðal annars út frá því sjónarmiði að slíkar aðgerðir væru 

nauðsynlegar til að halda hagkerfum aðildarríkja EES gangandi og til að forðast áhlaup á 

bankana. Það er hinsvegar ekki réttlætanlegt að halda fyrirtæki á floti með ríkisaðstoð ef það 

starfar á markaði sem einkennist af langvarandi umframafkastagetu.57  

 

1.5.1 Hugtakið illa statt fyrirtæki 

Enga skilgreiningu er að finna á hugtakinu illa statt fyrirtæki í EES-samningnum eða í 

gerðum Evrópusambandsins.58 ESA og framkvæmdastjórn ESB líta þó svo á, að því er 

leiðbeinandi reglurnar um björgun og endurskipulagningu varðar: „[…] að fyrirtæki sé illa 

statt ef því reynist ókleift – annaðhvort með eigin fjármunum eða með fé sem aflað er hjá 

eigendum, hluthöfum eða kröfuhöfum – að stemma stigu við tapi sem nær örugglega myndi 

leiða til þess að fyrirtækið hætti rekstri fljótlega eða í náinni framtíð nema aðgerðir 

stjórnvalda kæmu til.“59 

 Við eftirfarandi aðstæður telst fyrirtæki, óháð stærð þess, illa statt: „a) Þegar um 

hlutafélag er að ræða og meira en helmingur af skráðu eiginfé þess hefur glatast, þar af meira 

en fjórðungur undangengna 12 mánuði. b) Þegar um er að ræða félag þar sem a.m.k. sumir 

eigenda bera ótakmarkaða ábyrgð á skuldum þess og meira en helmingur af bókfærðu eiginfé 

hefur glatast, þar af meira en fjórðungur undangengna 12 mánuði. c) Ef félagið, hverrar 

tegundar sem það er, fullnægir skilyrðum fyrir gjaldþrotsmeðferð samkvæmt landslögum.“60 

Ekki er tekið fyrir það að fyrirtæki geti talist illa statt þó að ekkert af ofantöldum skilyrðum 

sé uppfyllt. Ef rekstur fyrirtækis sýnir merki um til dæmis: „[…]vaxandi tap, veltusamdrátt, 

auknar vörubirgðir, umframafkastagetu, minnkandi sjóðstreymi, skuldaaukningu, hækkandi 

fjármagnsgjöld og rýrnandi eignastöðu eða eignaleysi,“61 er möguleiki að fyrirtækið flokkist 

                                                
56 Ákvörðun eftirlitsstofnunar EFTA nr. 305/04/COL frá 1. desember 2004, um leiðbeinandi reglur á sviði 
ríkisaðstoðar um aðstoð til björgunar og endurskipulagningar í illa stöddum fyrirtækjum. EES-viðbætir nr. 21, 
28.4.2005, bls. 1, §7. 
57 Sama heimild, §7. 
58 Hér er vísað í hugtakið European Union law en það felur í sér sáttmála, reglugerðir, tilskipanir og dóma 
Evrópudómstólsins. 
59 Ákvörðun eftirlitsstofnunar EFTA nr. 305/04/COL frá 1. desember 2004, um leiðbeinandi reglur á sviði 
ríkisaðstoðar um aðstoð til björgunar og endurskipulagningar í illa stöddum fyrirtækjum. EES-viðbætir nr. 21, 
28.4.2005, bls. 1, §8. 
60 Sama heimild, §9. 
61 Sama heimild, §10. 
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sem illa statt fyrirtæki í skilningi leiðbeinandi reglnanna og eigi þar af leiðandi möguleika á 

að njóta aðstoðar til björgunar og endurskipulagningar.62  

  Nýstofnuð fyrirtæki, þ.e. fyrirtæki á fyrstu þremur rekstrarárum sínum í viðkomandi 

atvinnugrein, eiga ekki rétt á aðstoð til björgunar eða endurskipulagningar. Þetta á einnig við 

þegar nýtt fyrirtæki verður til við slit eða yfirtöku á eldra félagi.63  

 Hver svo sem ástæðan er fyrir erfiðri stöðu fyrirtækja og vandræðum þeirra í rekstri getur 

fyrirtæki ekki átt rétt á björgunar- og/eða endurskipulagningaraðstoð nema að sýnt hafi verið 

fram á að ekki sé hægt að snúa rekstrinum við með eigin fjármunum þess eða fé sem safnað 

er hjá eigendum, hluthöfum eða á almennum markaði.64  

 

1.5.2 Hugtakið aðstoð til björgunar og endurskipulagningar 

Þó svo að björgunaraðstoð og aðstoð til endurskipulagningar sé tvennt ólíkt og eigi sér stað á 

mismunandi tímapunktum standa aðildarríki í báðum tilvikum frammi fyrir vanda illa staddra 

fyrirtækja. Björgun og endurskipulagning eru einnig oft liðir í sömu aðgerð þó að aðferðirnar 

við beitingu þeirra séu ólíkar.65 

 

1.5.2.1 Björgunaraðstoð  

Björgunaraðstoð er tímabundin og er afturkræfur stuðningur við illa statt fyrirtæki. Tilgangur 

hennar er að halda fyrirtækinu í rekstri á meðan unnið er að áætlun um endurskipulagningu 

eða skipulegt slit þess. Leiðbeinandi reglur um aðstoð til björgunar og endurskipulagningar 

setja fram ákveðin skilyrði sem öll verða að vera uppfyllt til að hægt sé að samþykkja 

björgunaráætlun aðildarríkis fyrir illa statt fyrirtæki. a) Björgunaraðstoð skal fela í sér 

afturkræfa lausafjáraðstoð í formi lánsábyrgðar eða lána með vöxtum sem viðgangast á 

markaði eða eftir leiðbeinandi vöxtum sem ESA hefur samþykkt. Frá þessu skilyrði má gera 

undantekningu til þess að hægt sé að tryggja áframhaldandi starfsemi fjármálafyrirtækja.66  

                                                
62 Ákvörðun eftirlitsstofnunar EFTA nr. 305/04/COL frá 1. desember 2004, um leiðbeinandi reglur á sviði 
ríkisaðstoðar um aðstoð til björgunar og endurskipulagningar í illa stöddum fyrirtækjum. EES-viðbætir nr. 21, 
28.4.2005, bls. 1, §10. 
63 Sama heimild, §11. 
64 Sama heimild, §10. 
65 Sama heimild, §13. 
66 Official Journal L 126, 26/05/2000, bls. 1. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/12/EC frá 20. mars 
2000 um stofnun og rekstur lánastofnana. Tekin upp í 14. gr. viðauka IX við EES-samninginn með ákvörðun 
sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 15/2001 frá 1. október 2001, birt í EES viðbæti nr. 22, 26.4.2001, bls. 8. 
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b) Það verður að vera hægt er að réttlæta björgunaraðstoð á grundvelli umtalsverðra 

félagslegra erfiðleika og að hún hafi ekki óhóflega neikvæð hliðaráhrif í öðrum aðildarríkjum. 

c) Fjárhæð aðstoðarinnar skal vera takmörkuð við þá upphæð sem nauðsynleg er til að halda 

fyrirtækinu í rekstri á því tímabili sem aðstoðin er veitt. d) Björgunaraðstoð skal ekki vera til 

lengri tíma en sex mánaða.67 e) Skylt er að endurgreiða lán eða fella niður lánsábyrgð innan 

þeirra tímamarka hafi áætlun um endurskipulagningu ekki verið lögð fram til ESA. Áætlun 

um endurskipulagningu skal afhenda ESA innan sex mánaða frá því að björgunaraðstoðin var 

heimiluð en þar með framlengist fresturinn til endurgreiðslu eða niðurfellingar þar til að 

ákvörðun hefur verið tekin varðandi endurskipulagninguna. f) Að lokum skal 

björgunaraðstoð aðeins veitt í eitt skipti fyrir öll eins og fjallað er um hér að ofan.68 

Þó svo að björgunaraðstoð sé að nafninu til ætluð sem tímabundin lausn til að halda 

fyrirtæki í rekstri getur verið að nauðsynlegt sé að hefja endurskipulagningu strax á 

björgunartímabilinu. ESA og framkvæmdastjórn ESB hafa við útgáfu nýjustu leiðbeinandi 

reglna um björgun og endurskipulagningu viðurkennt þennan vanda og heimila nú að gripið 

sé til brýnna endurskipulagningaraðgerða með veittri björgunaraðstoð. Það er því ekki jafn 

skarpur greinarmunur á björgunar- og endurskipulagningaraðstoð eins og var fyrir útgáfu 

núverandi leiðbeinandi reglna 1. desember 2004. Sem dæmi um brýnar skipulagsbreytingar 

má nefna að loka þurfi útibúi eða hætta starfsemi sem rekin er með tapi. Hinsvegar eru dæmi 

um óbrýnar og þar af leiðandi óheimilar skipulagsbreytingar, óendurkræft og sjálfkrafa 

framlag af ríkisfjármunum til eiginfjár fyrirtækis eða hverskonar fjárhagslega 

endurskipulagningu.69  

Samþykki ESA á björgunaraðstoð þýðir ekki að aðstoð samkvæmt áætlun um 

endurskipulagningu verði samþykkt sjálfkrafa, endurskipulagningaraðstoð verður að meta 

sjálfstætt og á eigin forsendum.70  

 

1.5.2.2 Aðstoð til endurskipulagningar 

„Endurskipulagning byggist […] á raunhæfri, samræmdri og umfangsmikilli áætlun um að 

gera fyrirtæki arðbært aftur til lengri tíma litið.“71 Venjulega felur endurskipulagning í sér 

                                                
67 Ákvörðun eftirlitsstofnunar EFTA nr. 305/04/COL frá 1. desember 2004, um leiðbeinandi reglur á sviði 
ríkisaðstoðar um aðstoð til björgunar og endurskipulagningar í illa stöddum fyrirtækjum. EES-viðbætir nr. 21, 
28.4.2005, bls. 1, §14. 
68 Sama heimild, §24. 
69 Sama heimild, §14-15. 
70 Sama heimild, §28. 
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einn eða fleiri eftirfarandi þátta: nýskipan og hagræðingu með það að markmiði að auka 

skilvirkni, starfsemi sem rekin er með tapi er lögð niður, endurskipulagningu á starfsemi sem 

á möguleika á að verða samkeppnishæf að nýju og hugsanlega breikkun á starfssviði til 

nýrrar og arðvænlegrar starfsemi. Við endurskipulagningu fyrirtækis þarf að fara fram 

fjárhagsleg endurskipulagning, meðal annars í formi nýs hlutafés og lækkunar skulda. Aðstoð 

til endurskipulagningar er ekki hugsuð og má ekki nota einungis til að bæta upp tap fyrri ára 

án þess að komist sé fyrir orsakir tapsins.72  

Það er grundvallarregla að aðstoð til endurskipulagningar skuli aðeins leyfð þegar hægt 

er að sýna fram á að aðstoðin vinni ekki gegn sameiginlegum hagsmunum EES. Ástæðan er 

sú að við veitingu aðstoðar til endurskipulagningar vakna tilteknar áhyggjur af samkeppni. 

Hætt er við að aðstoðin velti byrðinni sem skapast af skipulagsbreytingunum og tilheyrandi 

félags- og efnahagslegum vandamálum á önnur fyrirtæki sem komast af án ríkisaðstoðar og á 

önnur aðildarríki EES. Til að tryggja að aðstoðin vinni ekki gegn sameiginlegum hagsmunum 

verða ákveðin skilyrði að vera uppfyllt og sjá verður til þess að ávinningurinn sem hlýst af 

áframhaldandi rekstri fyrirtækisins bæti upp fyrir þá samkeppnisröskun sem af hlýst.73  

Skilyrðin sem ESA hefur sett fram með leiðbeinandi reglum sínum og uppfylla verður til 

að aðstoð til endurskipulagningar sé heimiluð eru í stórum dráttum eftirfarandi: a) Fyrirtækið 

verður að vera illa statt samkvæmt umfjölluninni hér að ofan. b) Aðeins skal veita aðstoðina 

samkvæmt og við framkvæmd áætlunar um endurskipulagningu. c) Áætlunin verður að vera 

raunhæf og hlutaðeigandi aðildarríki verður að skuldbinda sig til að fylgja henni. d) 

Gildistími hennar skal vera sem stystur og skal hún miða að því að gera fyrirtækið arðbært til 

lengri tíma innan hæfilega langs tíma miðað við raunhæfar ályktanir um rekstrarskilyrði 

komandi ára. e) Áætlunin verður að fela í sér áform um að starfsemi sem áfram yrði óarðbær 

í rekstri fyrirtækisins eftir endurskipulagningu yrði hætt.  

Í áætluninni verða að koma fram skýringar á erfiðri stöðu fyrirtækis svo hægt sé að leggja 

mat á hvort þær ráðstafanir sem lagðar eru til séu rétta aðferðin við að koma fyrirtækinu á 

réttan kjöl. Að lokinni endurskipulagningu verður fyrirtækið að geta staðið undir öllum 

                                                                                                                                                  
71 Ákvörðun eftirlitsstofnunar EFTA nr. 305/04/COL frá 1. desember 2004, um leiðbeinandi reglur á sviði 
ríkisaðstoðar um aðstoð til björgunar og endurskipulagningar í illa stöddum fyrirtækjum. EES-viðbætir nr. 21, 
28.4.2005, bls. 1, §16. 
72 Sama heimild, §16. 
73 Sama heimild, §30. 
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útgjöldum. Hugsanlega þarf að grípa til breytinga á stjórnkerfi fyrirtækis ef erfiðleika þess 

má rekja til stjórnkerfis þess.74  

Auk þess skal beita mótvægisaðgerðum til að tryggja að áhrif á viðskiptaskilyrði verði 

sem minnst og stríði ekki gegn sameiginlegum hagsmunum. Með mótvægisaðgerðum er átt 

við ráðstafanir eins og að selja eignir, draga úr afkastagetu eða markaðsútbreiðslu og draga úr 

aðgangshindrunum á markaði. Með því er samkeppnisstaða annarra fyrirtækja á markaðinum 

bætt til að vega upp á móti því forskoti sem fyrirtæki hlýtur við að njóta ríkisaðstoðar. Við 

mat á þeim mótvægisaðgerðum sem fyrirhugaðar eru tekur ESA mið af uppbyggingu 

markaðarins og samkeppnisskilyrðum til þess að tryggja að aðgerðir spilli ekki uppbyggingu 

markaðarins til dæmis með því að leiða til einokunar eða mikillar fákeppni. Aðstoðin þarf að 

vera í réttu hlutfalli við röskunaráhrif hennar, sérstaklega með hliðsjón af því hversu stórt og 

hlutfallslega mikilvægt fyrirtækið er á viðkomandi markaði.75  

 Fjárhæð aðstoðarinnar skal vera í lágmarki og aðeins upp að því marki sem nauðsynlegt 

er til að framkvæma endurskipulagninguna og í samræmi við þá fjármuni sem fyrirtækið 

hefur til ráðstöfunar. Fyrirtæki sem þiggur aðstoð verður að leggja sitt af mörkum til 

endurskipulagningarinnar, hvort sem framlagið er fjármagnað með sölu eigna, með 

fjármögnun á almennum markaði eða á annan hátt. Framlagið verður að vera áþreifanlegt, þ.e. 

það verður að vera hægt að nýta það strax, og eins hátt og mögulegt er. Haga verður aðstoð 

þannig að fyrirtæki hafi ekki til ráðstöfunar umfram fjármagn sem það getur nýtt til 

harðfengrar markaðsraskandi starfsemi sem hefur ekkert að gera með endurskipulagninguna. 

Auk þess sem hér hefur verið talið upp að ofan getur ESA sett fram hvers kyns skilyrði og 

skuldbindingar ef stofnunin telur þörf á að tryggja að ekki verði röskun á samkeppni svo að 

stríði gegn sameiginlegum hagsmunum og framkvæmd EES-samningsins.76 
 
  

                                                
74 Ákvörðun eftirlitsstofnunar EFTA nr. 305/04/COL frá 1. desember 2004, um leiðbeinandi reglur á sviði 
ríkisaðstoðar um aðstoð til björgunar og endurskipulagningar í illa stöddum fyrirtækjum. EES-viðbætir nr. 21, 
28.4.2005, bls. 1, §32-36. 
75 Sama heimild, §37-39. 
76 Sama heimild, §42-45. 
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2 RÍKISAÐSTOÐ OG FJÁRMÁLAKREPPAN Í EVRÓPU 

2.1 Alþjóðlega fjármálakreppan 

Alþjóðlega fjármálakreppan sem skall á Evrópu sem og annars staðar af fullum krafti haustið 

2008, er sú alvarlegasta frá kreppunni miklu 1929 og hafði gríðarleg áhrif á efnahag 

aðildarríkja EES.77 Kreppan batt enda á stöðugan vöxt í landsframleiðslu og lágt hlutfall 

ríkisaðstoðar í aðildarríkjunum sem hafði viðhaldist frá aldamótum.78  

Snemma á árinu 2007 fór að bera á vandræðum á húsnæðislánamarkaði í Bandaríkjunum. 

Með lækkun stýrivaxta hafði mikil samkeppni skapast milli lánveitenda sem oftar en ekki 

buðu mjög lága raunvexti og lágvaxta- og lágafborgunartímabil við upphaf lánstíma. Lánsfé 

til húsnæðiskaupa var auðfengið. Ótrygg fasteignaveðlán eða undirmálslán (e. subprime 

mortgages) voru veitt einstaklingum með litla sem enga greiðslugetu, fáar eignir og lítið 

lánstraust. Undirmálslána vafningar höfðu verið seldir til fjölda banka og vogunarsjóða bæði í 

Bandaríkjunum, Asíu og Evrópu, sem allir töpuðu gríðarlegum upphæðum þegar vanskil af 

lánunum fóru að aukast og vafningarnir féllu í verði. Ein fyrsta fjármálastofnunin til að verða 

gjaldþrota var New Century Financials, næststærsti lánveitandi undirmálslána í 

Bandaríkjunum. Þetta gerðist 22. apríl 2007 en svo komu áföllin hvert á fætur öðru. Áhlaup 

var gert á breska bankann Northern Rock eftir að óvissan á fasteignalánamörkuðum jókst og 

traust á milli fjármálastofnana dvínaði. Englandsbanki kom í veg fyrir að bankinn yrði 

gjaldþrota í september 2007 en eftir árangurslausar tilraunir til að selja bankann var hann 

þjóðnýttur 22. febrúar 2008. 79  Á þessum tíma kynntu bæði bandarískir og evrópskir 

seðlabankar aðgerðir sem áttu að leysa lausafjárvanda fjármálastofnana. Tímabundið dró úr 

vaxtaálagi á millibankamörkuðum en áhrifin dugðu skammt. Í mars 2008 kom bandaríska 

ríkið í veg fyrir gjaldþrot fjárfestingabankans Bear Stearns, og í júlí sama ár var 

íbúðalánasjóðunum Fannie May og Freddie Mac veittur fjárstuðningur en 7. september voru 

þeir að lokum þjóðnýttir.80  

Það má þó segja að með falli fjárfestingabankans Lehman Brothers 15. september 2008, 

hafi kreppan skollið á af alvöru. Ljóst varð að bankar um allan heim myndu tapa á falli 

                                                
77 SEC (2010) 1462, lokaútgáfa frá 1. desember 2010. European Commission, „Facts and figures on State aid in 
the Member States“. Accompanying the report from the Commission, State Aid Scoreboard Autumn 2010 
Update. Brussel 2010, bls. 42. 
78 COM (2010) 701 lokaútgáfa, frá 1. desember 2010. European Commission, „State Aid Scoreboard, Autumn 
2010 Update“, bls. 3.  
79 Nánar er fjallað um Northern Rock í kafla 2.3.1. 
80 Páll Hreinsson, Tryggvi Gunnarsson og Sigríður Benediktsdóttir, Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis, bindi 
nr.1, bls. 68-70. 
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Lehman Brothers og enginn þeirra vildi vera næstur til að verða gjaldþrota. Fjármálamarkaðir 

urðu nær óstarfhæfir, mikil óvissa skapaðist og traust banka til hvers annars hvarf. 

Millibankalán urðu nær ómöguleg og lánalínur þornuðu upp. Fjármálastofnanir urðu 

uppiskroppa með lausafé og áttu í erfiðleikum með eða gátu ekki borgað af lánum. Breski 

bankinn Bradford & Bingley var þjóðnýttur 29. september 2008.81 Björgunaráætlun breska 

ríkisins var samþykkt af framkvæmdastjórn ESB á innan við sólahring.82 Í byrjun október 

féllu, eins og þekkt er orðið, íslensku bankarnir Glitnir, Landsbankinn og Kaupþing banki, en 

nánar er fjallað um aðdraganda þess og atburðarás í kafla 3.  

Það voru ekki eingöngu fjármálastofnanir sem höfðu stundað áhættusaman rekstur og 

farið óvarlega í rekstri sínum sem lentu í vandræðum vegna fjármálakreppunnar. Auk þeirra 

lentu fjármálastofnanir sem höfðu tekið litlar áhættur og verið í góðum rekstri í því að 

fjármagn þornaði upp. Þetta leiddi til erfiðleika í rekstri og um haustið 2008 höfðu vandræðin 

sem áður höfðu einskorðast við fjármálamarkaði teygt anga sína yfir í raunhagkerfið.83 

Fjármálakreppan var orðin að almennri efnahagskreppu.  

 

2.2 Ríkisaðstoð í fjármálakreppu  

Ríkisstjórnir og seðlabankar víða um lönd brugðust við ógreiðsluhæfi banka og 

fjármálastofnana á margvíslegan hátt. Almenn aðstoðarkerfi sem fólu í sér auknar 

innistæðutryggingar, ábyrgðir vegna millibankalána, bein fjárframlög og nokkurs konar eða 

algjöra þjóðnýtingu voru sett á fót. Auk þess komu til björgunaraðgerðir vegna einstakra 

fjármálafyrirtækja og stýrivextir voru lækkaðir.84  

 Það er ekki sjálfgefið að allar þær aðgerðir sem aðildarríki grípa til vegna 

fjármálafyrirtækja séu ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins. Aðildarríki, 

hvort sem það er ríkisstjórn eða seðlabanki viðkomandi ríkis sem stendur að aðgerðunum, 

getur brugðist við á þann hátt að koma á fót almennu aðstoðarkerfi sem veitir ekki sértæka 

aðstoð til einstakra banka heldur stendur öllum aðilum á markaðinum til boða. Slíkar aðgerðir 

myndu venjulega ekki falla undir skilgreiningu 1. mgr. 61. gr. um hvað telst til ríkisaðstoðar 
                                                
81 Páll Hreinsson, Tryggvi Gunnarsson og Sigríður Benediktsdóttir, Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis, bindi 
nr.1, bls. 68-70.  
82 Watson, Rory, „Europe approves Bradford & Bingley rescue in record time“ The Times 2008, 1. október 
2008.  
83 SEC (2010) 1462, lokaútgáfa frá 1. desember 2010. European Commission, „Facts and figures on State aid in 
the Member States“. Accompanying the report from the Commission, State Aid Scoreboard Autumn 2010 
Update. Brussel 2010, bls. 42.  
84 COM (2008) 751 lokaútgáfa, frá 17. nóvember 2008. European Commission, „State Aid Scoreboard, Autumn 
2008 Update“, bls. 3.  
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þar sem að skilyrðinu um sértæki væri ekki fullnægt. Slíkar aðgerðir er ekki nauðsynlegt að 

tilkynna til eftirlitsaðila.85 Það hefur þó verið álit framkvæmdastjórnar ESB í gegnum tíðina 

að skyldan til að tilkynna um aðstoð sé til staðar þó svo að aðildarríki sé á þeirri skoðun að 

aðstoðin falli ekki undir skilgreiningu 1. mgr. 61. gr. og feli ekki í sér ríkisaðstoð svo lengi 

sem að einhver möguleiki sé þar á. Því til stuðnings hefur verið litið til 3. gr. EES-

samningsins og samsvarandi 3. mgr. 4. gr. Sáttmálans um Evrópusambandið86 auk orð-

sendingar framkvæmdastjórnar ESB um ólöglega aðstoð, sem nú er þó fallin úr gildi.87 

Það er þó ljóst að ríkisaðstoð var og er einn þeirra meginþátta sem aðildarríki notast við í 

baráttunni við fjármálakreppuna.88 Tilkynningum til ESA og framkvæmdastjórnar ESB hefur 

fjölgað mjög frá upphafi kreppunnar því til stuðnings.89 Frá upphafi hafa ríkisaðstoðar-

reglurnar og stefna ESA og framkvæmdastjórnar ESB í beitingu þeirra miðað að því að draga 

úr fjárframlögum í formi ríkisaðstoðar, sporna við veitingu aðstoðar til fyrirtækja sem skara 

fram úr á innanlandsmarkaði eða til iðngreina og markaða sem eiga sér erfitt uppdráttar. En 

eftir að fjármálakreppan skall á Evrópu hefur ríkisaðstoðarreglunum verið beitt sem hluta af 

aðgerðum ætluðum til að koma á efnahagsbata í aðildarríkjunum.90 Það má því segja að 

reglurnar hafi tímabundið breytt um hlutverk, frekar en að hafa hamlandi áhrif á ríkisaðstoð 

eru þær tæki fyrir ESA og framkvæmdastjórn ESB til að halda utan um þá aðstoð sem veitt er 

og sjá til þess að samræmi sé á milli úrræða aðildarríkjanna.  

Stefna ESA og framkvæmdastjórnar ESB um ríkisaðstoð hefur átt mikilvægan þátt í því 

að sjá til þess að þær björgunaraðgerðir sem nauðsynlegar eru vegna fjármálakreppunnar séu 

framkvæmdar á samræmdan hátt og á skömmum tíma án þess að hafa slæmar afleiðingar í för 

með sér fyrir innri markaðinn og samkeppni innan EES.91 

 

                                                
85 COM (2008) 751 lokaútgáfa, frá 17. nóvember 2008. European Commission, „State Aid Scoreboard, Autumn 
2008 Update“, bls. 3.  
86 -Samningsaðilar skulu gera allar viðeigandi almennar eða sérstakar ráðstafanir til að tryggja að staðið verði 
við þær skuldbindingar sem af samningi þessum leiðir. Þeir skulu varast ráðstafanir sem teflt geta því í tvísýnu 
að markmiðum samnings þessa verði náð. 
-Þeir skulu enn fremur auðvelda samvinnu innan ramma samnings þessa. 
87 OJ C 318, 24.11.1983, bls. 3. Commission Communication on aids granted illegally. 
88 SEC (2010) 1462, lokaútgáfa frá 1. desember 2010. European Commission, „Facts and figures on State aid in 
the Member States“. Accompanying the report from the Commission, State Aid Scoreboard Autumn 2010 
Update. Brussel 2010, bls. 42.  
89 COM (2008) 751 lokaútgáfa, frá 17. nóvember 2008. European Commission, „State Aid Scoreboard, Autumn 
2008 Update“, bls. 3. 
90 Livingston, Dorothy, „State aid policy in the financial crisis“. Oxera Agenda, janúar 2009, bls. 1.  
91 COM (2010) 701 lokaútgáfa, frá 1. desember 2010. European Commission, „State Aid Scoreboard, Autumn 
2010 Update“, bls. 3.  



 

 24 

2.2.1 Beiting ríkisaðstoðarreglna í fjármálakreppu 

Eins og áður hefur komið fram tóku ESA og framkvæmdastjórn ESB á fyrstu tilvikum illa 

staddra fjármálafyrirtækja eftir að fjármálakreppan skall á með sama hætti og áður hafði verið 

gert, á grundvelli stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins og leiðbeinandi reglna um 

björgun og endurskipulagningu. Það var þó ljóst þegar á leið að sú aðferð væri ekki 

fullnægjandi og breyta þyrfti nálgun ESA og framkvæmdastjórnar ESB á vandamálin sem 

fjármálastofnanir innan aðildarríkjanna stóðu frammi fyrir. Þessi breyting átti sér þó ekki stað 

á einni nóttu. Hægt er að flokka nálgun ESA og framkvæmdastjórnarinnar á 

ríkisaðstoðarreglurnar á meðan á fjármálakreppunni stóð í fjögur tímabil líkt og Christian 

Ahlborn og Daniel Piccinin hafa gert í samantekt sinni á endurskipulagningu banka vegna 

fjármálakreppunnar.92  

 

2.3 Frá upphafi árs 2007 fram til október 2008 

Eins og fram kemur í kafla 2.1 fóru fyrstu merki fjármálakreppunnar að gera vart við sig í 

upphafi árs 2007. Á þessu tímabili var engin merkjanleg breyting á nálgun ESA og 

framkvæmdastjórnar ESB á ríkisaðstoð til fjármálafyrirtækja sem áttu í erfiðleikum vegna 

skorts á lausafé. Í fjölda mála var þeim rökum hafnað að aðstoð væri nauðsynleg til að ráða 

bót á alvarlegri röskun á efnahagslífi aðildarríkis og væri því hægt að réttlæta hana á 

grundvelli stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins. Rök ESA og framkvæmdastjórnarinnar 

voru meðal annars að fjöldi fjármálafyrirtækja í miklum erfiðleikum var óverulegur og ótti 

var fyrir þeirri miklu aukningu á veitingu ríkisaðstoðar til illa staddra fjármálafyrirtækja sem 

slík útvíkkun á reglunum myndi hafa í för með sér. Þess í stað var byggt á því að vandamál 

fjármálafyrirtækjanna stöfuðu af eðlislægum annmörkum í uppbyggingu þeirra og rekstri.93 

Í öllum þeim málum sem bárust inn á borð framkvæmdastjórnar ESB á þessu fyrsta 

tímabili, beitti hún þeim almennu reglum sem viðgengust samkvæmt leiðbeinandi reglunum 

um björgun og endurskipulagningu og stafl. c) í 3. mgr. 61. gr.94 Stjórnin hafnaði því að hægt 

væri að heimila undanþágu fyrir ríkisaðstoð til björgunar eða endurskipulagningar á 

grundvelli stafl. b) í 3. mgr. 61. gr.95 

                                                
92 Ahlborn, Christian og Piccinin, Daniel, „The Application of the Principles of Restructuring Aid to Banks 
during the Financial Crisis“, 21. september 2009. 
93 Sama heimild, bls. 5.  
94 Sbr. stafl. c) í 3. mgr. 107. gr. Sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins (TFEU).  
95 Ahlborn og Piccinin, „The Application of the Principles of Restructuring Aid to Banks during the Financial 
Crisis“, bls. 5.  
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Hér á eftir verður fjallað stuttlega um tvö mál sem framkvæmdastjórn ESB tók til 

skoðunar varðandi ríkisaðstoð í þágu fjármálafyrirtækja fram til október 2008.  

 

2.3.1 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 5. desember 2007 - Björgunaraðstoð til 
Northern Rock96 
Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB varðandi Northern Rock er mjög gott dæmi um hvernig 

hún tók á veitingu ríkisaðstoðar í þágu fjármálafyrirtækja í vandræðum vegna fjármála-

kreppunnar fyrir október 2008.  

Northern Rock var einn stærsti banki Bretlands og sérhæfði sig í fasteignalánum. 

Verðhrun bandarískra undirmálslána hafði mikil áhrif á starfsemi hans og í ágúst og 

september 2007 lenti bankinn í miklum lausafjárvandræðum. Bankinn leitaði til 

Englandsbanka og bað um neyðaraðstoð til að bæta lausafjárstöðu sína á meðan fundin væri 

langtíma lausn á vandamálum hans. Englandsbanki veitti aðstoðina 14. september með 

tryggingu og dráttarvöxtum. Staða Northern Rock versnaði hinsvegar enn frekar þegar 

spurðist út að Englandsbanki hefði þurft að koma bankanum til bjargar. Innistæðueigendur 

gerðu áhlaup á bankann. Til að stöðva áhlaupið og koma í veg fyrir frekari útbreiðslu 

fjármálakreppunnar tilkynnti ríkissjóður Bretlands þann 17. september að allar núverandi 

innistæður í Northern Rock yrðu tryggðar með ríkisábyrgð. Þetta var frekar staðfest með 

yfirlýsingu um að innistæður yrðu tryggðar með ríkisfjármunum þann 20. september. 9. 

október 2007 var innistæðutryggingin svo víkkuð til að ná líka yfir nýjar innistæður.97 

Eftir langar samningaviðræður milli yfirvalda í Bretlandi og framkvæmdastjórnar ESB 

tilkynntu bresk stjórnvöld um björgunaraðgerðir, samkvæmt skilgreiningu leiðbeinandi 

reglnanna um björgun og endurskipulagningu, á björgunaraðstoð,98 í þágu Northern Rock 

þann 26. nóvember 2007. Eftir ítarlega skoðun framkvæmdastjórnarinnar var niðurstaðan sú 

að lausafjáraðstoð Englandsbanka frá 14. september félli ekki undir skilgreiningu 1. mgr. 61. 

gr. EES-samningsins og teldist því ekki til ríkisaðstoðar. 99  Aðgerðin var framkvæmd 

                                                
96 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 5. desember 2007, NN 70/2007 – Björgunaraðstoð til Northern Rock. 
Official Journal C 43, 16.2.2008, bls. 1. 
97 IP/07/1859, frá 5. desember 2007. European Commission Press release, State aid: Commission approves UK 
rescue aid package for Northern Rock. 
98 Ákvörðun eftirlitsstofnunar EFTA nr. 305/04/COL frá 1. desember 2004, um leiðbeinandi reglur á sviði 
ríkisaðstoðar um aðstoð til björgunar og endurskipulagningar í illa stöddum fyrirtækjum. EES-viðbætir nr. 21, 
28.4.2005, bls. 1, §32-36. 
99 Sbr. 1. mgr. 107. gr. Sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins (TFEU). 
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algjörlega að frumkvæði Englandsbanka, á markaðsskilyrðum og án ríkisábyrgðar og 

uppfyllti því ekki skilyrðið um að aðstoð þyrfti að vera veitt af ríkisfjármunum.100  

 Aðgerðirnar frá 17. september og 9. október féllu hinsvegar undir ákvæði 1. mgr. 61. gr. 

og töldust ríkisaðstoð í skilningi hennar. Framkvæmdastjórnin taldi að öll skilyrði 1. gr. væru 

uppfyllt en þá sérstaklega það að enginn almennur fjárfestir hefði gengist undir sömu 

ábyrgðir og bresk stjórvöld höfðu gert.101  

Við mat á því hvort björgunaraðstoðin uppfyllti skilyrði undanþáguákvæða seinni hluta 

stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. komst framkvæmdastjórnin að þeirri niðurstöðu að samkvæmt túlkun 

hennar og framkvæmd væri ekki hægt að skilgreina aðstoð sem einungis er veitt einu 

fyrirtæki eða einum atvinnugeira sem aðstoð sem á að bæta alvarlega röskun á efnahagslífi 

aðildarríkis. Framkvæmdastjórnin tók heldur ekki undir þann málstað Breta að kerfisbundin 

kreppa hefði skapast við áhlaupið á Northern Rock. Björgunaraðstoðin var því ekki talin 

samrýmanleg sameiginlega markaðinum á grundvelli stafl. b) í 3. mgr. 61. gr.102  

Varðandi samrýmanleika á grundvelli stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. þurfti að meta 

björgunaraðstoðina út frá leiðbeinandi reglum um björgun og endurskipulagningu. 

Niðurstaða framkvæmdastjórnar ESB var sú að Northern Rock teldist sannarlega til fyrirtækis 

sem væri illa statt sbr. 8. mgr. leiðbeinandi reglnanna enda uppfyllti bankinn skilyrði stafl. c) 

í 9. mgr. reglnanna.103 Auk þess taldi framkvæmdastjórnin að öllum fimm skilyrðum 24. mgr. 

væri fullnægt.104 Aðstoðin var veitt í formi lána og yfirlýsingar um ríkisábyrgð á innistæðum. 

Framkvæmdastjórnin taldi að ríkisábyrgð á innistæðum væri hægt að skilgreina sem 

lánsábyrgð enda væru innistæður ein leið bankans til að fjármagna sig, eins konar „lán“ frá 

viðskiptavinum bankans. Einnig var talið að tímamörk björgunaraðstoðarinnar væru virt enda 

höfðu bresk yfirvöld skuldbundið sig til að leggja fram áætlun um endurskipulagningu 

bankans fyrir 17. mars 2008 eða krefjast endurgreiðslu lána og afturkalla ábyrgð, það er sex 

mánuðum frá því að björgunaraðstoð var framkvæmd. Vaxtaskilyrði voru einnig uppfyllt þar 

                                                
100 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 5. desember 2007, NN 70/2007 – Björgunaraðstoð til Northern 
Rock, §32-34 og IP/07/1859, frá 5. desember 2007. European Commission Press release, State aid: Commission 
approves UK rescue aid package for Northern Rock. 
101 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 5. desember 2007, NN 70/2007 – Björgunaraðstoð til Northern 
Rock, §35. 
102 Sama heimild, §38. 
103 Sbr. 9. og 10. mgr. Official Journal C 244, 1.10.2004, bls. 2. Orðsending framkvæmdastjórnar ESB um um  
leiðbeinandi reglur á sviði ríkisaðstoðar um aðstoð til björgunar og endurskipulagningar í illa stöddum 
fyrirtækjum. 
104Sbr. 25. mgr. Official Journal C 244, 1.10.2004, bls. 2. Orðsending framkvæmdastjórnar ESB um um  
leiðbeinandi reglur á sviði ríkisaðstoðar um aðstoð til björgunar og endurskipulagningar í illa stöddum 
fyrirtækjum. 
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sem bankinn greiddi vexti sem ekki voru á betri kjörum en öðrum vel stæðum fyrirtækjum 

bauðst á sama tíma. Aðstoðin var talin réttlætanleg á grundvelli samfélagslegra sjónarmiða. 

Einnig var komið í veg fyrir að bankinn gæti beitt sér af hörku á markaði með því að 

fjárveitingar til hans voru takmarkaðar við vikutímabil í einu og þar með komið í veg fyrir 

raskandi áhrif á samkeppni. Með vikulegum fjárveitingum var einnig séð til þess að bankinn 

hefði einungis það fjármagn sem nauðsynlegt var til að halda honum í rekstri næstu sex 

mánuði. Northern Rock hafði ekki, á síðustu tíu árum, verið veitt ríkisaðstoð í nokkurri 

mynd.105  

 Niðurstaða framkvæmdastjórnar ESB var því að aðgerðir breskra stjórnvalda frá 20. 

september og 9. október 2007 væru ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins.106 

Samkvæmt stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. taldist aðstoðin þó samrýmanleg sameiginlegum 

hagsmunum innri markaðarins og því heimiluð af hálfu framkvæmdastjórnarinnar þar til að 

áætlun um endurskipulagningu hefði borist til hennar eða afturköllun aðstoðar framkvæmd, 

en þó einungis til 17. mars. 2008.107  

  

2.3.2 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 4. júní 2008 - Endurskipulagning 
Sachsen LB108  
Eins og margir aðrir bankar í Evrópu komst Landesbank Sachsen Girozentrale (hér eftir: 

Sachsen LB) í mikla fjárhagslega erfiðleika vegna viðskipta með bandarísk undirmáls-

fasteignalán. Bankanum var veitt ríkisaðstoð árið 2007, sem gerði honum kleift að halda 

rekstri sínum áfram. Þýskaland tilkynnti um aðstoðina til framkvæmdastjórnar ESB 21. 

janúar 2008. Þann 27. febrúar sama ár lét framkvæmdastjórnin vita að formleg rannsókn á 

veitingu ríkisaðstoðarinnar væri hafin.109  

Í ágúst 2007 varð ljóst að Sachen LB var í miklum lausafjárvandræðum og gat ekki 

staðið við skammtíma fjármögnunarskuldbindingar sínar. 19. ágúst tókust samningar um að 

hópur þýskra fylkisbanka myndi sjá Sachen LB fyrir fjármagni með því að skuldbinda sig til 

                                                
105 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 5. desember 2007, NN 70/2007 – Björgunaraðstoð til Northern 
Rock, §41-52. 
106 Sbr. stafl. c) í 3. mgr. 107. gr. Sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins (TFEU). 
107 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 5. desember 2007, NN 70/2007 – Björgunaraðstoð til Northern 
Rock, 5. kafli. 
108 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 4. júní 2008, C 9/08 (ex NN 8/08) - Sachsen LB. OJ L 104, 
24.42009, bls. 34. 
109 Sama heimild, §1-2. 
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að kaupa ákveðin skammtímaskuldabréf að verðmæti 17.1 billjóna evra, ef ekki tækist að 

selja þau á opnum markaði.110  

 Viku seinna var Sachen LB seldur Landesbank Baden-Württemberg (hér eftir: LBBW). 

Söluverðið skyldi ákveðið í lok ársins 2007. Í desember hljóðaði lokasamkomulagið upp á að 

Sachen LB yrði skipt upp í tvær einingar. Önnur þeirra, að verðmæti 11.8 billjóna evra, var 

seld LBBW fyrir 328 milljónir evra en hin, að verðmæti 17.5 billjóna evra, stóð eftir sem 

skúffufélag (e. special investment vehicle eða SIV). Saxland veitti að lokum ríkisábyrgð fyrir 

allt að 2.75 billjónum evra sem tryggja átti mögulegt tap á eignamöppu skúffufélagsins.111  

 Eins og kom fram hér að ofan tilkynnti Þýskaland um ríkisaðstoð, í formi 

lausafjárfyrirgreiðslu frá hinum fylkisbönkunum og ríkisábyrgðar sem veitt var í tengingu við 

sölu Sachen LB til LBBW, til framkvæmdastjórnar ESB í janúar 2008, eftir að aðstoðin hafði 

verið veitt. Þýskaland hélt því fram að aðgerðirnar teldust ekki til ríkisaðstoðar í skilningi 1. 

mgr. 61. gr. EES-samningsins112 þar sem þær stæðust lögmálið um almenna fjárfestinn.113 

Nánari umfjöllun um lögmálið um almenna fjárfestinn má finna í kafla 1.2.1.4. 

Niðurstöður framkvæmdastjórnar ESB voru á þá leið varðandi lausafjárfyrirgreiðsluna að 

ekki væri hægt að taka undir með Þýskalandi að almennur fjárfestir hefði gengist undir sömu 

skuldbindingar og fylkisbankarnir og aðgerðin teldist því til ríkisaðstoðar í skilningi 1. mgr. 

61. gr. Auk þess tiltók framkvæmdastjórnin að aðstoðin hafði verið veitt af ríkisfjármunum, 

að hún gæti haft áhrif á viðskiptaskilyrði milli aðildarríkja vegna millilandaviðskipta Sachen 

LB og að aðstoðin hafði verið sértæk í garð Sachen LB.114  

Varðandi ábyrgðina sem veitt var í tengingu við söluna á Sachen LB til LBBW komst 

framkvæmdastjórnin að þeirri niðurstöðu að söluverðið væri í raun og veru neikvætt þar sem 

tapið sem gæti skapast vegna ábyrgðarinnar væri hærra en hagnaðurinn af sölu bankans. Þar 

af leiðandi hefði almennur fjárfestir í sömu stöðu og eigendur Sachen LB ekki selt bankann 

heldur krafist slita á félaginu. Þar af leiðandi var ábyrgðin talin vera ríkisaðstoð í skilningi 1. 

mgr. 61. gr.115  

                                                
110 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 4. júní 2008, C 9/08 (ex NN 8/08) - Sachsen LB, §18-19. 
111  IP/08/849, frá 4. júní 2008. European Commission Press release, State aid: Commission approves 
restructuring of Sachsen LB. 
112 Sbr. 1. mgr. 107. gr. Sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins (TFEU). 
113  IP/08/849, frá 4. júní 2008. European Commission Press release, State aid: Commission approves 
restructuring of Sachsen LB. 
114 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 4. júní 2008, C 9/08 (ex NN 8/08) - Sachsen LB, §71-74. 
115  IP/08/849, frá 4. júní 2008. European Commission Press release, State aid: Commission approves 
restructuring of Sachsen LB.  
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Við mat framkvæmdastjórnarinnar á samrýmanleika ríkisaðstoðarinnar við stafl. b) í 3. 

mgr. 61. gr. hafði hún uppi sömu sjónarmið og í ákvörðun sinni í máli Northern Rock. Þ.e. að 

samkvæmt fyrri framkvæmd framkvæmdastjórnarinnar og fyrsta stigs dómstóls Evrópu-

sambandsins yrði að túlka stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. þröngt þannig að aðstoð sem skapar 

einungis ávinning fyrir eitt fyrirtæki eða einn atvinnugeira en er ekki ætlað að ráða bót á 

alvarlegri röskun á efnahagslífi aðildarríkis falli ekki þar undir. Framkvæmdastjórnin tók 

einnig fram að fram til þessa hefði aldrei verið byggt á þessari grein í sambandi við 

samrýmanleika ríkisaðstoðar til fjármálafyrirtækis í erfiðleikum. Framkvæmdastjórnin tók 

ekki undir þann málatilbúnað Þýskalands að kerfisbundin áhrif sem hefðu getað skapast af 

gjaldþroti Sachen LB hefðu getað náð slíkum alvarleika að jafnast hefði á við alvarlega 

röskun á efnahagslífi aðildarríkis. Var það því niðurstaða framkvæmdastjórnarinnar að 

aðgerðirnar uppfylltu ekki skilyrði stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. og væru því ekki samrýmanlegar 

innri markaðnum á grundvelli hennar.116  

 Varðandi undanþágu á grundvelli stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. var það niðurstaða 

framkvæmdastjórnarinnar að fyrri aðgerðin, það er lausafjárfyrirgreiðslan, uppfyllti öll 

skilyrðin til að teljast samrýmanleg björgunaraðstoð, sbr. 24. mgr. leiðbeinandi reglna um 

björgun og endurskipulagningu þar sem aðstoðin var í formi fjárstuðnings og takmörkuð við 

sex mánuði.117  

 Framkvæmdastjórnin leit svo á að seinni aðgerðin, það er ríkisábyrgðin, gæti ekki talist 

björgunaraðgerð í skilningi leiðbeinandi reglnanna en uppfyllti þess í stað öll skilyrði til að 

teljast aðstoð til endurskipulagningar.118 Rannsókn framkvæmdastjórnarinnar staðfesti að 

endurskipulagningin myndi tryggja langtíma arðbærni bankans og að hagkvæmni rekstrarins 

myndi aukast innan LBBW. Þar að auki var niðurstaðan sú að aðstoðin hefði verið takmörkuð 

við það sem nauðsynlegt var og að yfir 50% af kostnaðinum við endurskipulagninguna hafi 

komið frá bankanum sjálfum. Að lokum var hrundið af stað aðgerðum sem koma áttu í veg 

fyrir raskandi áhrif á samkeppni sökum aðstoðarinnar en dregið var verulega úr starfsemi 

Sachen LB á fjármálamörkuðum. Þar af leiðandi væri endurskipulagningaraðstoðin 

samrýmanleg innri markaðnum á grundvelli stafl. c) í 3. mgr. 61. gr EES-samningsins.119 

                                                
116 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 4. júní 2008, C 9/08 (ex NN 8/08) - Sachsen LB, §94-95. 
117  IP/08/849, frá 4. júní 2008. European Commission Press release, State aid: Commission approves 
restructuring of Sachsen LB. 
118 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 4. júní 2008, C 9/08 (ex NN 8/08) - Sachsen LB, §105. 
119  IP/08/849, frá 4. júní 2008. European Commission Press release, State aid: Commission approves 
restructuring of Sachsen LB. 
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2.3.3 Þolmörk stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins og leiðbeinandi reglnanna 

reynd 

Eins og sjá má af málareifunum hér að ofan féllst framkvæmdastjórn ESB til að byrja með 

ekki á þann málatilbúnað aðildarríkjanna að byggja undanþágur til veitingar ríkisaðstoðar til 

fjármálafyrirtækja í erfiðleikum vegna fjármálakreppunnar á stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. EES-

samningsins. Framkvæmdastjórnin hélt þess í stað í þá venju að grundvalla ákvarðanir sínar á 

stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. og leiðbeinandi reglunum um björgun og endurskipulagningu. Auk 

mála Northern Rock120 og Sachen LB121 var hið sama upp á teningnum í málum IKB122 og 

Roskilde Bank,123 framkvæmdastjórnin hafnaði sífellt beitingu stafl. b) í 3. mgr. 61. gr.124 

 Í einu af síðustu málunum125 sem framkvæmdastjórnin tók ákvörðun um áður en hún gaf 

frá sér nýjan en þó tímabundinn lagagrundvöll fyrir veitingu ríkisaðstoðar til 

fjármálafyrirtækja í október 2008, má sjá hvernig þolmörkum stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. og 

leiðbeinandi reglnanna hafði verið náð og ljóst var að ekki væri hægt að teygja reglurnar yfir 

það ástand sem skapast hafði á fjármálamörkuðum í Evrópu. Lánshæfismat breska bankans 

Bradford & Bingley var lækkað haustið 2008, eiginfjárhlutfall hans lækkaði verulega og leyfi 

bankans til að taka á móti innistæðum var við það að vera afturkallað sem hefði haft þau áhrif 

að bankinn hefði lokað. Til að koma í veg fyrir slíkt var bankinn þjóðnýttur í lok september 

2008. Þjóðnýtingin fól í sér samansafn aðgerða sem viðhalda áttu stöðugleika 

fjármálakerfisins með því að tryggja innistæðueigendur og koma þannig í veg fyrir áhlaup á 

bankann, auk þess að sjá til þess að slit bankans færi fram á eðlilegan hátt. Ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar um að heimila ríkisaðstoð til björgunar Bradford & Bingley var 

byggð á stafl. b) í 24. gr. leiðbeinandi reglna um björgun og endurskipulagningu126 sem 

réttlætir ríkisaðstoð á grundvelli umtalsverðra félagslegra erfiðleika, svo sem yfirvofandi 

                                                
120 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 5. desember 2007, NN 70/2007 – Björgunaraðstoð til Northern 
Rock. 
121 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 4. júní 2008, C 9/08 (ex NN 8/08) - Sachsen LB. 
122 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 21. október 2008, C 10/08 (ex NN 7/08) – aðstoð til endur-
skipulagningar IKB. OJ L 278, 23.10.2008, bls. 32. 
123 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 31. júlí 2008, NN 36/2008 - Roskilde Bank. OJ C 238, 17.9.2008, 
bls. 5. 
124 Gebski, Szymon, „Competition First? Application of State Aid Rules in the Banking Sector“, Competition 
Law Review, 2009 (1), bls. 102.  
125 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 1. október 2008, NN 44/2008 – aðstoð til endurskipulagningar 
Bradford & Bingley. OJ C 290, 13.11.2008, bls. 2. 
126 Sbr. stafl. b) í 25. mgr. Official Journal C 244, 1.10.2004, bls. 2. Orðsending framkvæmdastjórnar ESB um 
um leiðbeinandi reglur á sviði ríkisaðstoðar um aðstoð til björgunar og endurskipulagningar í illa stöddum 
fyrirtækjum. 
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atvinnuleysis. Það þykir hinsvegar ljóst af þeim aðgerðum sem gripið var til að tilgangur 

þeirra náði mun lengra en að tryggja störf starfsmanna bankans. Þykja þær aðallega hafa átt 

að tryggja innistæður og koma í veg fyrir að gera illt verra með kerfisbundnum áhrifum innan 

fjármálakerfisins.127  

 

2.4 Frá október 2008 til lok febrúar 2009  

Fljótlega varð það ljóst að ekki dugði að byggja undanþágur til veitingar ríkisaðstoðar til 

fjármálafyrirtækja á stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins þar sem að fjármálakreppan 

var farin að hafa alvarleg áhrif á stöðu banka og annarra fjármálastofnana sem flokka mátti  

sem fyrirtæki í góðum rekstri (e. fundamentally sound banks). Með orðunum fyrirtæki í 

góðum rekstri er aðallega átt við fyrirtæki sem fullnægja ekki skilyrðum 8.-10. mgr. 

leiðbeinandi reglna um aðstoð til björgunar eða endurskipulagningar en áttu engu að síður í 

erfiðleikum með að fjármagna daglega starfsemi sína eftir að millibankalánamarkaðir svo 

gott sem lokuðust. Einnig var fjármálakreppan orðin kerfisbundin og ekki takmörkuð við 

einstaka fjármálafyrirtæki. Skilyrði leiðbeinandi reglna um björgun og endurskipulagningu 

voru of ströng og málsmeðferðin of hæg. Framkvæmdastjórnin átti á þessum tíma og í raun 

fyrr í viðamiklum viðræðum við aðildarríkin og tók þátt í að sníða björgunar- og 

endurskipulagningaaðgerðir fyrir fjármálafyrirtæki. Í framhaldi voru viðbrögð framkvæmda-

stjórnarinnar og að sama skapi ESA að gefa út nýjar leiðbeinandi reglur og orðsendingar sem 

aðildarríkin gætu byggt á í aðgerðum sínum til að bjarga fjármálafyrirtækjum um alla Evrópu. 

Til að auka skilvirkni og sjá til þess að ákvarðanir væru teknar innan þeirra tímamarka sem 

nauðsynleg voru til að bregðast við neyðarástandinu hófu ESA og framkvæmdastjórnin að 

taka ákvarðanir á mjög skömmum tíma, í sumum tilvikum á innan við sólarhring.128  

 

2.4.1 Nýr lagagrundvöllur fyrir veitingu ríkisaðstoðar til fjármálafyrirtækja 

Efnahags- og fjármálaráðið (e. the Economic and Financial Affairs Council eða ECOFIN) 

samþykkti þann 7. október 2008 ályktun sem fól í sér skuldbindingu af hálfu aðildarríkja ESB 

um að gera allar þær ráðstafanir sem nauðsynlegar væru til þess að ná stöðugleika í efnahags- 

og fjármálakerfum álfunnar og endurvekja traust á fjármálakerfinu og eðlilega starfsemi þess. 

Endurfjármögnun mikilvægra fjármálafyrirtækja sem væru í yfirvofandi hættu var 
                                                
127 Gebski, Szymon, „Competition First? Application of State Aid Rules in the Banking Sector“, bls. 102.  
128 Drijber, Berend Jan og Burtnester, Lasse, „Competition Law in a Crashed Economy: State Aid to the 
Financial Sector“, Ondernemingsrecht 2009 (14), bls. 578. 
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viðurkennd sem ein þeirra leiða sem væru færar til þess að vernda hagsmuni 

innistæðueigenda og stöðugleika fjármálakerfisins. Einnig náðist sátt um að ákvarðanir um 

opinberar aðgerðir skyldu teknar hjá aðildarríkjunum sjálfum en innan marka samræmds 

lagaramma og á grundvelli ákveðinna samevrópskra meginreglna. Eftirfarandi meginreglur 

voru tilteknar í ályktun ECOFIN:129 

 
− Aðgerðir þarf að tímasetja vel og fylgt skal þeirri grundvallarreglu að allur 

stuðningur sé tímabundinn. 
− Aðildarríkjunum ber að gæta vandlega að hagsmunum skattgreiðenda.  
− Hluthafar, sem fyrir eru, eiga að bera hæfilegan þunga af aðgerðunum. 
− Aðildarríkin þurfa að sjá til þess að þau geti komið um kring breytingum á stjórn 

fyrirtækjanna.   
− Stjórnendur fyrirtækjanna mega ekki taka við kaupaukum sem teljast mega óhóflegir, 

stjórnvöld geta meðal annars tekið sér það vald að hafa áhrif á launagreiðslur. 
− Verja skal lögmæta hagsmuni keppinauta, einkum með beitingu ríkisaðstoðarreglna. 
− Forðast ber óæskileg smitáhrif.130 

 
 
Í stigatöflu ESA fyrir ríkisaðstoð haustið 2008 kemur fram að ESA muni tryggja framfylgni 

við ríkisaðstoðarreglurnar samhliða því að tryggt verði að brugðist verði hratt og örugglega 

við þeim kerfisbundnu erfiðleikum sem fjármálakreppan hefur skapað. ESA muni leggja mat 

á aðgerðir aðildarríkjanna á forsendum samsvarandi þeim sem framkvæmdastjórn ESB notast 

við og þá sérstaklega þeim orðsendingum sem framkvæmdastjórnin hefur gefið út.131 

Sem svar við fjármálakreppunni og tillögum aðildarríkjanna gáfu ESAog framkvæmda-

stjórn ESB svo út nýjar orðsendingar og tímabundnar leiðbeinandi reglur132 um aðstoð til 

fjármálageirans vegna fjármálakreppunnar. Um er að ræða fjórar mismunandi reglur, það er: 

leiðbeinandi reglur um fjármálastofnanir (e. the Banking Guidelines),133 

                                                
129 Council of the European Union - Ecofin Council, „Immediate responses to financial turmoil Ecofin Council“, 
Council Conclusions, frá 7. október 2008. 
130 Ákvörðun eftirlitsstofnunar EFTA nr. 28/09/COL frá 29. janúar 2009, um sextugustu og áttundu breytingu á 
málsmeðferðar- og efnisreglum á sviði ríkisaðstoðar. I. Viðauki „Beiting ríkisaðstoðarreglna gagnvart 
ráðstöfunum vegna fjármálastofnana sem gerðar eru í tengslum við yfirstandandi fjármálakreppu í heiminum“. 
EES-viðbætir nr. 3, 20.1.2011, bls. 3. Svarar til OJ C 270, 25.10.2008, bls. 8. Orðsending framkvæmdastjórnar 
ESB „Beiting ríkisaðstoðarreglna gagnvart ráðstöfunum vegna fjármálastofnana sem gerðar eru í tengslum við 
yfirstandandi fjármálakreppu í heiminum“. Hér eftir: Leiðbeinandi reglur um fjármálastofnanir, 28/09/COL, 
29.1.2009, bls. 3. 
131 Eftirlitsstofnun EFTA, „State Aid Scoreboard – EEA/EFTA States, Autumn 2008“, frá 17. desember 2008, 
bls. 5.  
132 Framkvæmdastjórn ESB gaf reglurnar út í formi orðsendinga en ESA tók þær upp sem tímabundnar 
leiðbeinandi reglur, til einföldunar verður hér talað um leiðbeinandi reglur og er þá átt við leiðbeinandi reglur 
ESA og samsvarandi orðsendingar framkvæmdastjórnarinnar. 
133 Leiðbeinandi reglur um fjármálastofnanir, 28/09/COL, 29.1.2009, bls. 3, §3. 
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leiðbeinandi reglur um endurfjármögnun (e. the Recapitalization Guidelines),134 leiðbeinandi 

reglur um virðisrýrnaðar eignir (e. the Impaired Assets Guidelines)135 og leiðbeinandi reglur 

um endurskipulagningu (e. the Restructuring Guidelines).136 Þessar orðsendingar byggja á því 

að ríkisaðstoð sé veitt undanþága á grundvelli stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins.137  

 Þessi frávik frá almennu leiðbeinandi reglunum um björgun og endurskipulagningu sýna 

að aðgerðir sem eiga að taka á kerfisbundnum erfiðleikum fjármálageirans verða að ná lengra 

en félagsleg réttlæting á aðstoð til fjármálafyrirtækja býður upp á. Almennu leiðbeinandi 

reglurnar ná til fyrirtækja sem eiga í erfiðleikum vegna galla á rekstrarlíkani eða 

viðskiptaháttum, en brestir í alþjóðlegum fjármálamörkuðum réttlæta nálgun sem tekur tillit 

til sérstöðu fjármálageirans og þeim utanaðkomandi vandamálum sem hrjá banka í 

fjármálakreppu. Því hefur einnig verið haldið fram að samræmd framkvæmd á ríkisaðstoðar-

reglunum náist best með því að aðildarríki útbúi almenn aðstoðarkerfi í stað þess að beita 

einstökum aðstoðaraðgerðum eins og gert hefur verið í samræmi við almennu leiðbeinandi 

reglurnar um björgun og endurskipulagningu.138 

Samspil hinna nýju reglna um aðstoð til fjármálageirans vegna fjármálakreppunnar og 

almennu leiðbeinandi reglnanna um björgun og endurskipulagningu er á þann veg að nýju 

reglurnar eru lex specialis eða sérlög sem ganga framar almennum lögum,139 í þessu tilviki 

almennu leiðbeinandi reglunum. 140  Hinsvegar eiga meginreglur og sjónarmið almennu 

leiðbeinandi reglnanna ennþá við þar sem það á við.141  

Tímabilið frá október 2008 til loka febrúar 2009 gefur skýrt til kynna að varðveisla og 

stöðugleiki fjármálakerfisins hefur verið framkvæmdastjórn ESB ríkara áhyggjuefni heldur 
                                                
134 Ákvörðun eftirlitsstofnunar EFTA nr. 28/09/COL frá 29. janúar 2009, um sextugustu og áttundu breytingu á 
málsmeðferðar- og efnisreglum á sviði ríkisaðstoðar. II. Viðauki „Endurfjármögnun fjármálastofnana í 
yfirstandandi fjármálakreppu: aðstoð takmörkuð við það sem er nauðsynlegt; varnir gegn óeðlilegri 
samkeppnisröskun“. EES-viðbætir nr. 3, 20.1.2011, bls. 11. Svarar til OJ C 10, 15.1.2009, bls. 2. Orðsending 
framkvæmdastjórnar ESB „Endurfjármögnun fjármálastofnana í yfirstandandi fjármálakreppu: aðstoð 
takmörkuð við það sem er nauðsynlegt; varnir gegn óeðlilegri samkeppnisröskun“. Hér eftir: Leiðbeinandi 
reglur um endurfjármögnun, 28/09/COL, 29.1.2009, bls. 11. 
135  Ákvörðun eftirlitsstofnunar EFTA nr. 191/09/COL frá 22. apríl 2009, um sjötugustu breytingu á 
málsmeðferðar- og efnisreglum á sviði ríkisaðstoðar. I. Viðauki, „Meðferð virðisrýrnaðra eigna í bankakerfi 
EES-ríkjanna“. EES-viðbætir nr. 4, 27.1.2011, bls. 3. Svarar til OJ C 72, 26.3.2009, bls.1. „Orðsending 
framkvæmdastjórnarinnar um meðferð virðisrýrnaðra eigna í bankakerfi EB-ríkjanna“. Hér eftir: Leiðbeinandi 
reglur um virðisrýrnaðar eignir, 191/09/COL, 22.4.2009, bls. 3. 
136 Official Journal C 195, 19.8.2009, bls. 9. Orðsending framkvæmdastjórnar ESB frá 23. júlí 2009 um 
endurskipulagningu fjármálafyrirtækja. Reglurnar hafa ekki verið gefnar út í EES-viðbæti þegar þessi ritgerð er 
skrifuð. Hér eftir: Leiðbeinandi reglur um endurskipulagningu, 25.11.09. 
137 Leiðbeinandi reglur um fjármálastofnanir, 28/09/COL, 29.1.2009, bls. 3, §7. 
138 Gebski, Szymon, „Competition First? Application of State Aid Rules in the Banking Sector“, bls. 103. 
139 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar. Reykjavík 1996, bls. 128-129.  
140 Gebski, Szymon, „Competition First? Application of State Aid Rules in the Banking Sector“, bls. 103. 
141 Leiðbeinandi reglur um fjármálastofnanir, 28/09/COL, 29.1.2009, bls. 3, §6. 
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en samkeppnissjónarmið. Því til stuðnings má til dæmis tiltaka snöggar ákvarðanatökur og 

litla áherslu á mótvægisaðgerðir af hálfu fyrirtækja sem þáðu ríkisaðstoð.142 

 

2.4.1.1 Leiðbeinandi reglur um fjármálastofnanir  

Orðsending framkvæmdastjórnar ESB um ríkisaðstoð til fjármálafyrirtækja kom út 13. 

október 2008, sambærilegar leiðbeinandi reglur voru gefnar út af ESA 29. janúar 2009.143 

Með leiðbeinandi reglunum um fjármálastofnanir var aðildarríkjum gert kleift að veita 

ríkisaðstoð á grundvelli stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. Var það gert „með hliðsjón af því hversu 

alvarleg yfirstandandi kreppa á fjármálamörkuðum er orðin og hugsanlegum áhrifum hennar 

á efnahagslíf EES-ríkjanna í heild.“144 Einnig var með leiðbeinandi reglunum viðurkennt að 

fjármálakreppan stefndi fjármálafyrirtækjum sem bjuggu annars við traustan rekstur í hættu 

sökum þess hve samtvinnaðir og háðir hver öðrum fjármálamarkaðir Evrópu eru. Fall eins 

banka myndi hafa mikla kerfislega þýðingu og dýpka kreppuna enn frekar. Því var talið 

nauðsynlegt, sökum þess hve sérstakur vandi steðjaði að fjármálafyrirtækjum, að takast á við 

þann möguleika að ganga þyrfti lengra en að tryggja stöðugleika einstakra fjármálastofnana, 

og taka upp almenn stuðningskerfi.145 

Leiðbeinandi reglur um fjármálastofnanir fjalla aðallega um ríkisábyrgðir og 

ríkisábyrgðarkerfi til fjármálafyrirtækja en taka þó einnig á endurfjármögnun, yfirtöku á 

virðisrýrnuðum eignum og skipulegum slitum fjármálafyrirtækja, en þeim atriðum voru gerð 

betri skil í þeim leiðbeinandi reglum sem að seinna tóku gildi. Leiðbeinandi reglurnar um 

fjármálastofnanir settu fram ákveðin meginsjónarmið sem aðildarríki skyldu fylgja við 

veitingu ríkisaðstoðar til fjármálafyrirtækja sem áttu í erfiðleikum sökum fjármálakreppunnar. 

Hér verður fjallað stuttlega um hvert sjónarmið fyrir sig. 

 

Þröng túlkun: Almennt skal mat á ríkisaðstoð til einstakra illa staddra fyrirtæki fara fram á 

grundvelli stafl. c) í 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins og leiðbeinandi reglna um björgun og 

endurskipulagningu. Þó getur ESA og á sama hátt framkvæmdastjórn ESB heimilað 

ríkisaðstoð með vísan til ákvæða stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. til þess að ráða bót á alvarlegri 

röskun á efnahagslífi aðildarríkis EES. Með vísan til dómaframkvæmdar og framkvæmd 

                                                
142 Ahlborn og Piccinin, „The Application of the Principles of Restructuring Aid to Banks during the Financial 
Crisis“, bls. 7. 
143 Leiðbeinandi reglur um fjármálastofnanir, 28/09/COL, 29.1.2009, bls. 3. 
144 Sama heimild, §9.  
145 Sama heimild, §4 og 7.  
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framkvæmdastjórnar ESB verður að túlka stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. þröngt. Einnig er lögð 

áhersla á það stafl. b) skuli aðeins beita í kreppuástandi hjá fjármálafyrirtækjum og aðeins við 

aðstæður sem eru í raun undantekningatilvik og þess eðlis að öll starfsemi fjármálamarkaðar 

er í hættu. Það er ekki nema að sambærileg hætta sé á því að kreppuástand í öðrum 

atvinnugreinum hafi með beinum hætti áhrif á efnahagslíf aðildarríkis í heild að hægt verði 

að beita stafl. b) í öðrum atvinnugreinum.146 

 

Mismunun á grundvelli þjóðernis: Til að viðhalda virkni innri markaðarins skal tryggja að 

aðstoðarkerfi séu aðgengileg öllum þeim sem falla undir almenn skilyrði þeirra án tillits til 

þjóðernis.147  

 

Aðeins tímabundin aðstoð: Aðeins er hægt að réttlæta beitingu stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. 

EES-samningsins tímabundið, þ.e. aðeins á meðan hægt er að réttlæta hana með vísan til 

kreppuástands. Það er því nauðsynlegt að endurskoða öll almenn aðstoðarkerfi sem komið er 

á fót á forsendum stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. reglulega. Slík kerfi, til dæmis ábyrgðarkerfi, skal 

leggja niður um leið og efnahagsástand viðkomandi aðildarríkis leyfir. Endurskoðun skal fara 

fram ekki sjaldnar en á sex mánaða fresti þó svo að nauðsynlegt geti verið að gefa út að 

aðstoðarkerfi verði í gildi meðan kreppuástand varir.148  

 

Ástæður ógjaldfærni: Greinarmunur er gerður á aðgerðum í þágu fjármálafyrirtækja sem 

eru ógjaldfær sökum þeirra óvenjulegu aðstæðna sem uppi eru á fjármálamörkuðum en búa 

þó við traustan rekstur í meginatriðum og aðgerðum í þágu fjármálafyrirtækja sem eiga í 

vanda sem má rekja til innri orsaka. Ríkisaðstoð til fjármálafyrirtækja í fyrrnefnda tilvikinu 

veldur venjulega minni röskun á samkeppni og á sama hátt minni þörf á endurskipulagningu 

þeirra fyrirtækja. Í hinu tilvikinu kann frekar að vera þörf á umfangsmikilli endur-

skipulagningu og mótvægisaðgerðum til þess að takmarka samkeppnisröskun.149  

 

Meðalhóf: Aðgerðir stjórnvalda þurfa að vera nægilega beinskeittar til þess að þær stuðli á 

skilvirkan hátt að því að ráða bót á alvarlegri röskun á efnahagslífinu. Ekki má veita aðstoð 

                                                
146 Leiðbeinandi reglur um fjármálastofnanir, 28/09/COL, 29.1.2009, bls. 3, §6-11. 
147 Lowe, Philip, „State Aid Policy in the context of the financial crisis“. Copmetition Policy Newsletter 2009 
(2), bls. 4.  
148 Leiðbeinandi reglur um fjármálastofnanir, 28/09/COL, 29.1.2009, bls. 3, §12-13. 
149 Sama heimild, §14. 
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umfram það sem nauðsynlegt er til að ná fram settu markmiði og upphæð hennar þarf að 

halda í lágmarki. Aðgerðirnar þurfa sömuleiðis að vera þannig upp byggðar að óæskilegum 

smitáhrifum gagnvart samkeppnisaðilum, öðrum atvinnugreinum og öðrum aðildarríkjum sé 

haldið í lágmarki.150 Í framkvæmd takmarkar meginreglan um meðalhóf umfang ríkisábyrgða 

svo þær taki aðeins til almennra innistæðna, tiltekinna tegunda heildsölu innlána og 

lánasamninga til skamms og meðallangs tíma.151  

 

Framlag aðstoðarþega: Með vísan til að ríkisaðstoð skuli haldið í algjöru lágmarki verða 

stjórnvöld að gera viðeigandi ráðstafanir svo að tryggt sé að viðkomandi ríkisaðstoðarþegi 

leggi fram verulegt eigið framlag til að standa undir kostnaði við ábyrgðina og þeim kostnaði 

sem fellur á ríkið ef ábyrgðin er nýtt.152 Í framkvæmd þýðir þetta að fjármálafyrirtæki verða 

að greiða viðunandi gjald fyrir ábyrgðir. Gjaldið skal vera eins nálægt markaðsverði og hægt 

er og taka mið af þeirri áhættu sem ríkið tekur á sig með ábyrgðinni.153  

 

Samkeppnisröskun takmörkuð: Til að koma í veg fyrir röskun á samkeppni, sérstaklega 

gagnvart fjármálafyrirtækjum sem ekki þiggja ríkisaðstoð í formi ríkisábyrgðar, skal gera ráð 

fyrir ákveðnum mótvægisaðgerðum í aðstoðarkerfinu. Slíkar mótvægisaðgerðir fela meðal 

annars í sér að leggja skal hömlur á athafnir fjármálafyrirtækja sem njóta ríkisábyrgðar, sem 

tryggja að þau nýti ekki stöðu sína á kostnað samkeppnisaðila.154  

 

Eftirfylgni: Ábyrgðarkerfi er tímabundin björgunaraðstoð og getur ekki komið í staðinn fyrir 

heildstæðar aðgerðir sem takast á við grundvallarorsök fjármálakreppunnar og vandamál 

viðkomandi fjármálafyrirtækis. Því verða stjórnvöld að fylgja ábyrgðarkerfum eftir með 

viðunandi aðgerðum, það er að segja annað hvort endurskipulagningu eða slitum 

fyrirtækisins.155  

 

 

 

                                                
150 Leiðbeinandi reglur um fjármálastofnanir, 28/09/COL, 29.1.2009, bls. 3, §15. 
151 Sama heimild, §19-21 og Gebski, Szymon, „Competition First? Application of State Aid Rules in the 
Banking Sector“, bls. 104. 
152 Leiðbeinandi reglur um fjármálastofnanir, 28/09/COL, 29.1.2009, bls. 3, §25. 
153 Gebski, Szymon, „Competition First? Application of State Aid Rules in the Banking Sector“, bls. 105. 
154 Sama heimild, §27.  
155 Sama heimild, §28-29. 
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2.4.1.2 Leiðbeinandi reglur um endurfjármögnun 

Orðsending framkvæmdastjórnar ESB um endurfjármögnun fjármálastofnana í yfirstandandi 

fjármálakreppu kom út 5. desember 2008, sambærilegar leiðbeinandi reglur voru gefnar út af 

ESA 29. janúar 2009. 156  Þrátt fyrir að leiðbeinandi reglur um fjármálastofnanir hafi 

„viðurkennt að endurfjármögnunarkerfi eru meðal mikilvægustu ráðstafana sem stjórnvöld 

geta gripið til í því skyni að viðhalda stöðugleika og eðlilegri starfsemi á fjármála-

mörkuðum,“157
 voru þær reglur ekki nægilega nákvæmar til þess að aðildarríkin gætu verið 

örugg með að ákveðnar aðstoðaraðgerðir myndu vera samþykktar á grundvelli þeirra. 

Leiðbeinandi reglur um endurfjármögnun voru því gefnar út sem svar við kalli aðildar-

ríkjanna um nákvæmari leiðbeiningar um hvernig haga ætti endurfjármögnun illa staddra 

fjármálafyrirtækja.158  

 

Markmið með endurfjármögnun: Í fyrsta lagi getur endurfjármögnun fjármálafyrirtækja 

stuðlað að því að koma aftur á stöðugleika í fjármálakerfinu og endurvekja það traust sem er 

nauðsynlegt til þess að millibankalánveitingar komist aftur í eðlilegt horf. Í öðru lagi getur 

endurfjármögnun tryggt eðlilegar lánveitingar til raunhagkerfisins, þ.e. hvatt fjármála-

stofnanir til að auðvelda viðskiptavinum að slá lán. Í þriðja lagi getur endurfjármögnun í 

formi neyðaraðstoðar til einstakra fjármálafyrirtækja komið í veg fyrir kerfisáhrif af 

hugsanlegu gjaldþroti þeirra og til langs tíma litið verið liður í því að gera fyrirtækin rekstrar-

hæf á ný eða taka þau til skipulegrar slitameðferðar.159  

 

Áhrif á samkeppni: Þegar aðildarríki fyrirhugar endurfjármögnunarkerfi eða endur-

fjármögnunaraðgerð verður að taka tillit til hugsanlegrar samkeppnisröskunar sem af þessu 

getur skapast. Í fyrsta lagi má endurfjármögnun aðildarríkis á fjármálafyrirtækjum eigin lands 

ekki skapa þeim óeðlilegt samkeppnisforskot á fjármálafyrirtæki í öðrum EES-ríkjum. Í öðru 

lagi verður að gera fullnægjandi greinarmun á fjármálafyrirtækjum sem heimilt er að nýta sér 

endurfjármögnunarkerfi eftir áhættustöðu þeirra svo ekki skapist óeðlilegt hagræði fyrir þau 

fyrirtæki sem standa höllum fæti eða skila litlum arði í samanburði við þau sem búa í 

meginatriðum við traustan rekstur og eru arðsöm. Slíkt „raskar samkeppni á markaði, gerir 

hvata misvísandi, eykur á freistnivanda og dregur í heild úr samkeppnishæfni banka í 

                                                
156 Leiðbeinandi reglur um endurfjármögnun, 28/09/COL, 29.1.2009, bls. 11.  
157 Sama heimild §1. 
158 Quigley, Conor, European State Aid Law and Policy, bls. 341-342. 
159 Leiðbeinandi reglur um endurfjármögnun, 28/09/COL, 29.1.2009, bls. 11, §4-6. 
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Evrópu,“160 eins og segir í leiðbeinandi reglunum um endurfjármögnun. Í þriðja lagi má 

endurfjármögnun af ríkisfjármunum og þá sérstaklega endurgjaldið fyrir hana ekki hafa þau 

áhrif að raska samkeppnisstöðu fjármálafyrirtækja sem ekki nýta sér ríkisaðstoð heldur 

fjármagna sig á almennum markaði. Slíkt tefur verulega fyrir að eðlileg markaðsstarfsemi 

komist á aftur.161  
 

Greinarmunur á fjármálafyrirtækjum eftir rekstrarskilyrðum: Til þess að jafnvægi náist 

á milli stöðugleika í fjármálakerfinu og samkeppnismarkmiða er nauðsynlegt að gera 

greinarmun á fjármálafyrirtækjum sem búa í meginatriðum við traustan rekstur og skila 

miklum arði annars vegar og fjármálafyrirtækjum sem standa höllum fæti og skila litlum arði 

hins vegar. Meginreglan sem leiðbeinandi reglurnar setja fram er að fjármálafyrirtæki sem 

bera meiri áhættu skuli greiða meira fyrir aðstoð til endurfjármögnunar. Einnig þarf að taka 

sérstakt tillit til fjármálafyrirtækja sem glíma við erfiðleika í þeim óvenjulegu aðstæðum sem 

uppi eru í fjármálakreppunni en bjuggu við traustan rekstur áður en hún skall á.162 

Þessi aðgreining fjármálafyrirtækja á grundvelli rekstrarskilyrða þeirra kemur fyrst fram í 

leiðbeinandi reglum um fjármálastofnanir, í leiðbeinandi reglum um endurfjármögnun er 

hann hinsvegar áréttaður og útfærður nánar.  

 

Verð fyrir endurfjármögnun: Fyrir fjármálafyrirtæki sem búa í meginatriðum við traustan 

rekstur skal verð fyrir endurfjármögnun af ríkisfjármunum vera tengt grunnvöxtum 

seðlabanka viðkomandi aðildarríkis. Oan á það skal leggjast áhættugjald sem skal 

endurspegla áhættustöðu stuðningsþegans, séreinkenni eiginfjárgerningsins sem notast er við 

og innbyggða útgönguhvata, svo sem hækkun endurgjalds í áföngum og ákvæði um 

endurgreiðslu. Strangari kröfur gilda við endurfjármögnun fjármálafyrirtækja sem standa 

höllum fæti og skila litlum arði. Í meginatriðum er reglan sú að ótraust fjármálafyrirtæki eiga 

að greiða hærra verð fyrir endurfjármögnun heldur en fjármálafyrirtæki sem búa almennt við 

traustan rekstur. Innspýting fjármagns inn í ótraust fjármálafyrirtæki skal aðeins heimiluð 

með þeim skilyrðum að viðamikil endurskipulagning muni fara fram til að tryggja arðbærni 

                                                
160 Leiðbeinandi reglur um endurfjármögnun, 28/09/COL, 29.1.2009, bls. 11, §9. 
161 Sama heimild, §7-10.  
162 Sama heimild, §12-13. 
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þeirra til langs tíma, svo sem með því að skipta út stjórn og stjórnendum eða með því að taka 

fyrirtækið til slitameðferðar.163 

 

Endurmat: Traust fjármálafyrirtæki sem þegið hafa aðstoð til endurfjármögnunar skulu 

senda ESA eða framkvæmdastjórn ESB skýrslu um hvernig til hefur tekist sex mánuðum eftir 

að aðstoðin hófst. Í skýrslunni skulu meðal annars koma fram upplýsingar um þau 

fjármálafyrirtæki sem hafa verið endurfjármögnuð, áhættustöðu þeirra og rekstrarhæfi í 

framtíðinni, hversu háar fjárhæðir hafi runnið til fyrirtækjanna, með hvaða skilmálum 

endurfjármögnunin átti sér stað og hvaða leiðir séu fyrirhugaðar til að losa fjármálafyrirtækið 

undan því að treysta á opinber fjárframlög. Fyrir ótraust fjármálafyrirtæki skal áætlun um 

endurskipulag eða slit lögð fram innan við sex mánuðum frá því að endurfjármögnunin fór 

fram eða var tilkynnt til ESA eða framkvæmdastjórnar ESB. Fjármálafyrirtækjum sem teljast 

ótraust og hafa hlotið aðstoð til björgunar eða endurskipulagningar skal einnig setja ákveðin 

skilyrði þar til að fjárframlög opinberra aðila hafa verið endurgreidd. Er með því átt við 

takmarkanir á greiðslu arðs, hömlur á kaupaukagreiðslur og launagreiðslur til stjórnenda, 

skyldu til að hækka eiginfjárhlutfall og skyldu til að leggja fram áætlun um hvenær framlag 

hins opinbera verði endurgreitt.164  

 

2.4.2 Ákvarðanir ESA og framkvæmdastjórnar ESB 

Á tímabilinu frá október 2008 til loka febrúar 2009 tóku ESA og framkvæmdastjórn ESB 

fjölmargar ákvarðanir um ríkisaðstoð til fjármálafyrirtækja í erfiðleikum vegna fjármála-

kreppunnar. Aðgerðir voru heimilaðar á grundvelli stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. EES- 

samningsins í stað stafl. c) eins og gert var fyrir gildistöku nýju leiðbeinandi reglnanna. Til að 

gefa ákveðna mynd af ákvarðanatöku og rökstuðningi ESA og framkvæmdastjórnarinnar í 

framkvæmd verða hér reifuð tvö mál sem komu upp á borð þeirra á tímabilinu.  

 

 

 

 

                                                
163 Lowe, Philip, „State Aid Policy in the context of the financial crisis“, bls. 5 og Leiðbeinandi reglur um 
endurfjármögnun, 28/09/COL, 29.1.2009, bls. 11, §23 og 43-44. 
164 Leiðbeinandi reglur um endurfjármögnun, 28/09/COL, 29.1.2009, bls. 11, §40 og 45. 
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2.4.2.1 Ákvörðun ESA frá 8. maí 2009 - Endurfjármögnun banka í Noregi165 

Þann 28. apríl 2009 tilkynntu norsk stjórnvöld ESA um áætlun sína um aðstoðarkerfi fyrir 

tímabundna endurfjármögnun banka sem búa í meginatriðum við traustan rekstur. Markmið 

aðstoðarkerfisins var að ýta undir stöðugleika í fjármálakerfinu og lánveitingar til 

raunhagkerfisins. Samkvæmt áætluninni átti að koma á fót fjármögnunarsjóði sem átti að 

leggja norskum bönkum sem bjuggu í meginatriðum við traustan rekstur, tímabundið til 

eiginfjárþátt A, það er grunnfé sem felst aðallega í almennum hlutum og uppgefnum 

varasjóðum. Mat á því hvort banki væri hlutgengur samkvæmt aðstoðarkerfinu var í höndum 

norska fjármálaeftirlitsins en aðallega skyldi litið til þess hvort bankinn uppfyllti kröfur um 

hlutfall eiginfjárþáttar A, sérstaklega þegar tillit var tekið til líklegrar þróunar í náinni framtíð. 

Skilyrði aðstoðarinnar skyldu ráðast af samningi milli sjóðsins og bankans um til dæmis 

nafnverð, fjárhæð, endurgjald og útgönguhvatir. Verðið sem bankar skyldu greiða fyrir 

endurfjármögnunina var ákveðið fyrir hvern banka fyrir sig á grundvelli gildandi reglna og 

álags tengdu áhættuflokki bankans og tegund þeirra fjármálagerninga sem yrðu fyrir valinu 

við endurfjármögnunina. Var það í höndum sjóðsins að setja skilyrði fyrir eiginfjárframlaginu 

og skyldi notkun þess ekki vera í andstöðu við markmið aðstoðarkerfisins og máttu bankar 

ekki nota það til markaðssetningar eða til óvæginna aðferða í viðskiptum. Einnig setti 

sjóðurinn frekari hömlur á bankana, svo sem bann við hækkun launa stjórnenda og bann við 

kaupaukagreiðslum.166  

 Var það niðurstaða ESA að aðstoðarkerfið teldist ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. 

EES-samningsins. Aðstoðarkerfið var talið fela í sér fjárframlag af ríkisfjármunum enda hafði 

sjóðnum verið úthlutað 50 milljörðum norskra króna frá norska ríkinu til að leggja í 

endurfjármögnunina. ESA taldi einnig að enginn rekstraraðili á almennum markaði myndi 

gangast undir sambærilega fjárfestingu og að aðstoðarkerfið væri sértækt þar sem að aðeins 

norskir bankar sem byggju í meginatriðum við traustan rekstur væru hlutgengir en ekki önnur 

fjármálafyrirtæki eða almenn fyrirtæki. Með því móti væri hlutgengu bönkunum veittur 

efnahagslegur ávinningur og samkeppnisstaða þeirra styrkt bæði gagnvart samkeppnisaðilum 

þeirra í Noregi og í öðrum aðildarríkjum EES.167 

                                                
165 Ákvörðun eftirlitsstofnunar EFTA nr. 205/09/COL frá 8. maí 2009 um aðstoðarkerfi fyrir tímabundna 
endurfjármögnun banka sem búa í meginatriðum við traustan rekstur, í því skyni að ýta undir stöðugleika í 
fjármálakerfinu og lánveitingar til raunhagkerfisins (Noregur). EES-viðbætir nr. 6, 3.2.2011, bls. 1. 
166 Sama heimild, bls. 2-6.  
167 Sama heimild, bls. 7. 
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ESA setti sig ekki upp á móti þeirri greiningu norskra stjórnvalda að fjármálakreppan í 

heiminum hefði takmarkað lánveitingar til raunhagkerfisins á landsvísu og ef ekki yrði gripið 

til aðgerða myndi hún hafa kerfisbundin áhrif á norskt efnahagslíf í heild sinni. Það var því 

niðurstaða ESA að hið tilkynnta aðstoðarkerfi hafi verið til þess gert að ráða bót á alvarlegri 

röskun á norsku efnahagslífi og þar með skyldi kerfið vera tekið til skoðunar á grundvelli 

stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins168 og leiðbeinandi reglna um endurfjármögnun.169 

Í leiðbeinandi reglunum eru tiltekin þrjú skilyrði sem aðstoðarráðstafanir verða að 

uppfylla: aðstoðin verður að vera viðeigandi og markviss, aðstoðin þarf að vera nauðsynleg 

og aðstoðin þarf að vera hæfilega umfangsmikil. Niðurstöður ESA voru á þá leið að aðstoðin 

væri viðeigandi og stuðlaði að stöðugleika í fjármálakerfinu og lánveitingum til raun-

hagkerfisins með þeim rökum að lánastofnanir gætu þurft á auknu fé að halda til að tryggja 

nægilegt flæði til alls hagkerfisins og til að vinna gegn frekari dýpkun kreppunnar. Auk þess 

stuðlaði endurfjármögnun að því að bankar stæðust betur hugsanlegt tap og gengi betur að 

halda uppi eðlilegri útlánastarfsemi. Aðstoðin var einnig talin vera takmörkuð við það sem 

nauðsynlegt væri, meðal annars sökum þess að aðstoðarkerfinu væru sett tímamörk, gerður 

væri greinarmunur á bönkum sem byggju í meginatriðum við traustan rekstur og skiluðu 

miklum arði og banka sem stæðu höllum fæti og skiluðu litlum arði, og endurfjármögnunin 

endurspeglaði raunverulega þörf hvers banka fyrir sig. Að lokum komst ESA að þeirri 

niðurstöðu að aðstoðin væri hæfilega umfangsmikil, þ.e. uppfyllti kröfuna um meðalhóf.  

Endurgjaldið fyrir endurfjármögnunina yrði samkvæmt aðstoðaráætluninni ákveðið á 

grundvelli áhættustöðu aðstoðarþegans, séreinkenna eiginfjárgerningsins sem notast væri við, 

útgönguhvata og háhættulausra vaxta sem telja mætti viðeigandi viðmiðun eins og mælt er 

fyrir um í leiðbeinandi reglunum um endurfjármögnun.170  

 Lokaniðurstaða ESA var því á þá leið að aðstoðarkerfið um tímabundna endur-

fjármögnun banka sem búa í meginatriðum við traustan rekstur samrýmist framkvæmd EES-

samningsins í skilningi 61. gr. EES-samningsins, með hliðsjón af leiðbeinandi reglum um 

endurfjármögnun.171 

                                                
168 Ákvörðun eftirlitsstofnunar EFTA nr. 205/09/COL, frá 8. maí 2009. EES-viðbætir nr. 6, 3.2.2011, bls. 8. 
169 Leiðbeinandi reglur um endurfjármögnun, 28/09/COL, 29.1.2009, bls. 11. 
170 Sama heimild, bls. 10-12. 
171 Sama heimild, bls. 13. 
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2.4.2.2  Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 13. október 2008 - Ábyrgðarkerfi fyrir 

banka á Írlandi172 

Fjármálaráðherra Íra tilkynnti þann 30. september um ákvörðun ríkisstjórnarinnar um 

veitingu ábyrgðar á öllum innistæðum og skuldum sex írskra banka og dótturfyrirtækja þeirra 

erlendis. Þann 9. október var svo tilkynnt um útvíkkun á ábyrgðarkerfinu og skyldi það 

einnig ná til ákveðinna erlendra bankaútibúa á Írlandi.173  

Framkvæmdastjórn ESB var þeirrar skoðunar að ábyrgðarkerfið væri ríkisaðstoð í 

skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins og tók ekki undir þann málatilbúnað írskra 

stjórnvalda að aðstoðarkerfið uppfyllti skilyrði lögmálsins um hinn almenna fjárfesti, heldur 

þvert á móti. Framkvæmdastjórnin taldi að enginn almennur aðili á markaði hefði tekið við 

svo umfangsmikilli ábyrgð án nokkurs þaks, auk þess að svo viðamikla ábyrgð væri ekki að 

finna á almennum markaði. Aðeins ríki hefði getað gengist við svo stórri ábyrgð og væri 

ábyrgðarkerfi sem þetta aðeins trúverðugt og gæti aðeins náð settum markmiðum væri það 

stutt af ríkinu. Kerfið var einnig talið vera veitt af ríkisfjármunum, sértækt í garð þeirra banka 

sem hlutgengir voru og til þess fallið að hafa áhrif á samkeppnisstöðu samkeppnisaðila 

bankanna bæði innanlands og í öðrum aðildarríkjum EES.174 

 Framkvæmdastjórnin taldi, í samræmi við leiðbeinandi reglur um fjármálastofnanir og 

sökum þeirra sérstöku aðstæðna sem uppi voru á fjármálamörkuðum, að viðunandi væri að 

meta ábyrgðarkerfið á grundvelli stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins. Framkvæmda-

stjórnin minnti þó á að stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. bæri að túlka þröngt líkt og fyrsta stigs 

dómstóllinn hefur ítrekað. Framkvæmdastjórnin taldi að ábyrgðarkerfið skipti máli fyrir írska 

fjármálakerfið í heild sinni og tók undir með írskum stjórnvöldum að jafnvel bankar sem 

byggju í meginatriðum við traustan rekstur ættu orðið í vandræðum með að afla sér fjármagns 

sem ábyrgðarkerfinu væri ætlað að bæta úr. Framkvæmdastjórnin taldi einnig að skortur á 

fjármagni til banka myndi leiða til erfiðleika í öðrum hlutum atvinnulífsins og þar af leiðandi 

hafa áhrif á efnahag Írlands í heild sinni. Framkvæmdastjórnin var að lokum sammála þeim 

málatilbúnaði írskra stjórnvalda að í ljósi þeirra einstöku aðstæðna sem uppi voru væri 

ábyrgðarkerfið til þess fallið að draga úr fjármagnsskorti írskra banka og þar af leiðandi væri 

kerfið líklegt til að ráða bót á alvarlegri röskun á efnahagslífi Írlands. 175 

                                                
172 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 13. október 2009, NN 48/2008 - Ábyrgðarkerfi fyrir banka á Írlandi. 
173 Sama heimild, §5-7. 
174 Sama heimild, §43-53. 
175 Sama heimild, §55-57. 



 

 43 

 Eftir mat á ábyrgðarkerfinu á grundvelli meginreglnanna um að aðstoðin yrði að vera 

viðeigandi og markviss, nauðsynleg og hæfilega umfangsmikil komst framkvæmdastjórnin 

að þeirri niðurstöðu að ábyrgðarkerfið teldist samræmanlegt sameiginlegum hagsmunum 

innri markaðarins á grundvelli stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. EES- samningsins.176 

 

2.5 Frá lokum febrúar 2009 til júlí 2009 

Þáverandi framkvæmdastjóri ESB á sviði samkeppnismála, Neelie Kroes, sagði í ræðu þann 

19. febrúar 2009 að leiðin að stöðugu fjármálakerfi yrði að byggjast á skýrum og 

samræmdum reglum. Traust á fjármálamörkuðum yrði ekki endurvakið nema með 

gegnsæjum og skýrum verkferlum og skilyrðum og hluti af því væri að losa fjármálafyrirtæki 

við virðisrýrnaðar og eitraðar eignir. Kroes sagði einnig að fyrsta skrefinu til að koma í veg 

fyrir algjört hrun fjármálakerfisins hefði verið náð meðal annars með aðstoð til björgunar og 

endurskipulagningar. Næsta skref væri hinsvegar að taka á virðisrýrnuðum og eitruðum 

eignum og endurskipuleggja fjármálastofnanir og fjármálamarkaðinn í heild sinni. Einnig 

kom fram sú skoðun framkvæmdastjórans að frekar ætti að beita endurskipulagningu eða 

skipulögðum slitum á fjármálafyrirtækjum heldur en að sameina illa stödd fjármálafyrirtæki 

og ráða þannig úr vandanum með hálfum hug. Á þann hátt gætu þau fyrirtæki sem stæðu af 

sér kreppuna tekið upp eðlilega lánastarfsemi að nýju án þess að horfa til baka. Viðamikil 

endurskipulagning skyldi eiga sér stað fyrir árslok 2009.177 Viku seinna voru leiðbeinandi 

reglur framkvæmdastjórnarinnar um virðisrýrnaðar eignir gefnar út.178  

 

2.5.1 Leiðbeinandi reglur um virðisrýrnaðar eignir 

Orðsending framkvæmdastjórnar ESB um virðisrýrnaðar eignir kom út 25. febrúar 2009, 

sambærilegar leiðbeinandi reglur voru gefnar út af ESA 22. apríl 2009.179 Það þótti orðið ljóst 

að ein af ástæðum þess að lánshæfi fjármálafyrirtækja var enn svo bágborið væri óvissan sem 

ríkti um verðmæti virðisrýrnaðra eigna fjármálafyrirtækjanna. Eftir miklar viðræður við 

aðildarríkin voru því teknar upp leiðbeinandi reglur um meðferð virðisrýrnaðra eigna í 

bankakerfum aðildarríkja EES. Reglurnar fjalla um fjárhagslegar og lagalegar afleiðingar 

                                                
176 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 13. október 2009, NN 48/2008 - Ábyrgðarkerfi fyrir banka á Írlandi, 
§58 og 75. 
177 Speech/09/68. Neelie Kroes, „The return to long-term viability“ 19. febrúar 2009. 
178 Leiðbeinandi reglur um virðisrýrnaðar eignir, 191/09/COL, 22.4.2009, bls. 3. 
179 Sama heimild. 
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þess ef aðildarríkin kjósa að yfirtaka virðisrýrnaðar eignir fjármálafyrirtækjanna og veita 

leiðbeiningar um hvernig slíkt skuli fara fram. Með virðisrýrnuðum eignum er í þessu 

samhengi átt við eignir sem hafa fallið verulega í verði eða eru verðlausar. Geta þessar eignir 

verið allt frá bandarískum undirmálslánum til viðskiptalána til fyrirtækja sem hafa orðið 

gjaldþrota sökum efnahagskreppunnar.180  

Í reglunum er að finna sértækar leiðbeiningar um beitingu ríkisaðstoðarreglnanna í 

tengslum við eignayfirtöku en auk þess þarf „hvers kyns aðstoð, sem nýtt er til aðgerða á 

sviði eignayfirtöku, […] að fullnægja þeim almennu skilyrðum að hún sé nauðsynleg, í 

samræmi við meðalhóf og útfærð á þann veg að samkeppnisröskun verði sem minnst,“181 eins 

og fjallað er um hér að ofan. Verður nú fjallað um þau skilyrði sem eiga sérstaklega við 

yfirtöku á virðisrýrnuðum eignum.  

 

Skilyrði um gegnsæi og upplýsingagjöf: Hlutgeng fjármálafyrirtæki skulu tryggja fullt 

gegnsæi frá upphafi og veita allar upplýsingar um virðisrýrnun eignanna sem eignayfirtakan á 

að ná til auk fullnægjandi virðismats á eignunum. Þessar upplýsingar þurfa að liggja fyrir 

áður en til afskipta stjórnvalda kemur. Á grundvelli þessara upplýsinga skal síðan aðstoðar-

fjárhæðin og tap fjármálafyrirtækisins af eignayfirtökunni reiknað. Áður en að eignayfirtaka 

er framkvæmd af hálfu stjórnvalda verður að liggja fyrir úttekt á því hversu mikinn vanda 

viðkomandi fjármálafyrirtæki glímir við vegna virðisrýrnaða eigna, hver gjaldfærni þess er 

áður en að ríkisaðstoð er veitt og hversu góðar líkur eru á að það geti orðið rekstrarhæft á ný; 

svokölluð rekstrarhæfisathugun. Slíkt er nauðsynlegt til þess að forðast notkun ríkisfjármuna 

án þess að þeir stuðli að því að lánsfjárflæði til raunhagkerfisins verði eðlilegt á ný. 182 

 

Skipting kostnaðar milli ríkisins, hluthafa og kröfuhafa: Yfirleitt er krafist hærra endur-

gjalds fyrir eignayfirtöku en fyrir eiginfjárframlög þar sem hugsanlegt tap er meira og 

hugsanlegur hagnaður er minni.Er sú meginregla viðhöfð að fjármálafyrirtæki skulu taka á 

sig sem allra stærstan hluta af tapi af virðisrýrnuðum eignum. Almenna reglan er sú að því 

lægra sem upphaflega endurgjaldið er, því meiri er þörfin á framlagi frá hluthöfum síðar í 

ferlinu. Er með því átt við að annað hvort verði tapi ríkisins breytt í hlutafé í fjármála-

                                                
180 Lowe, Philip, „State Aid Policy in the context of the financial crisis“, bls. 5-6. 
181 Leiðbeinandi reglur um virðisrýrnaðar eignir, 191/09/COL, 22.4.2009, bls. 3, §16. 
182 Sama heimild, §19-20. 
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fyrirtækinu eða gripið verði til frekari mótvægisaðgerða til að koma í veg fyrir eða takmarka 

samkeppnisröskun við endurskipulagningu.183  

 

Hvatar banka til þátttöku í eignayfirtöku samræmdir almannahagsmunum: Til þess að 

stuðla að skjótri lausn á vanda fjármálafyrirtækja skal almennt miða við að frestur til að 

tilkynna um þátttöku í eignayfirtöku sé ekki lengri en sex mánuðir frá því að aðstoðar-

áætlunin er sett í framkvæmd. Til þess að hægt sé að gera áreiðanlega greiningu á þörfinni 

fyrir eignayfirtöku og hversu víðtæk hún skal vera getur verið nauðsynlegt að skylda 

fjármálafyrirtæki til þátttöku í áætluninni og gera grein fyrir umfangi eignavanda síns. Með 

þessu er einnig tryggt að aðgerðir stjórnvalda nái til þeirra fjármálafyrirtækja sem þurfa mest 

á eignayfirtökunni að halda. Fjármálafyrirtækjum sem þiggja aðstoð skal setja hömlur sem 

tryggja að þau nýti bætta eiginfjárstöðu í kjölfar yfirtökunnar til þess að fullnægja eftirspurn 

eftir útlánum á viðskiptagrundvelli en ekki til að fjármagna vöxt fyrirtækisins á kostnað 

samkeppnisaðila. Einnig getur verið nauðsynlegt að takmarka útgreiðslu arðs og setja 

takmörk á launagreiðslur til stjórnenda.  
 

Hlutgengnar eignir: Við ákvörðun á því hvaða eignir séu hlutgengar til yfirtöku er 

nauðsynlegt að finna jafnvægi á milli markmiðsins um að koma sem fyrst á stöðugleika í 

fjármálakerfinu og þarfarinnar á að tryggja eðlilega markaðsstarfsemi til meðallangs tíma 

litið. Með því að láta yfirtökuaðgerðir aðeins ná til svokallaðra eitraðra eigna,184 sem eru nú 

að mestu leyti óseljanlegar en virðast vera rótin að stærstum hluta óvissunnar og efasemdanna 

um rekstrarhæfi fjármálafyrirtækja, takmarka aðildarríki áhættu sína vegna hugsanlegs taps 

og hamla gegn því að til samkeppnisröskunar komi. Það ber þó að varast að haga 

eignayfirtökuaðgerðum of þröngt þar sem að fjármálafyrirtæki glíma við mjög ólík vandamál 

tengd virðisrýrnuðum eignum. Leiðbeinandi reglurnar mæla því með nálgun á hagnýtum og 

sveigjanlegum forsendum sem tryggja að yfirtökuaðgerðir nái jafnframt til annarra eigna 

þegar slíkt á við. Því víðtækari sem hlutgengisviðmiðin eru og því stærra hlutfall sem 

viðkomandi eignir eru af eignasafni fjármálafyrirtækisins, þeim mun róttækari endur-

skipulagningar er þörf til að koma í veg fyrir óeðlilega samkeppnisröskun.185  

 

                                                
183 Leiðbeinandi reglur um virðisrýrnaðar eignir, 191/09/COL, 22.4.2009, bls. 3, §21-25. 
184 Svo sem bandarísk undirmálslán og afleiður sem þeim tengjast.  
185 Leiðbeinandi reglur um virðisrýrnaðar eignir, 191/09/COL, 22.4.2009, bls. 3, §32-36. 
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Virðismat eigna: Aðildarríkin skulu koma sér saman um almennar virðismatsaðferðir og 

skal fara fram samhæft mat af hálfu þeirra. Virðismatsaðferðirnar skulu vera réttar og 

einkennast af samkvæmni til að koma í veg fyrir óeðlilega samkeppnisröskun og 

styrkjakeppni á milli aðildarríkjanna. Hlutgeng fjármálafyrirtæki skulu meta eignasöfn sín 

daglega og senda viðkomandi yfirvöldum upplýsingar um þau oft og reglulega. Ef óvenju 

flókið er að virðismeta eignir kemur til greina að beita öðrum aðgerðum, svo sem að stofna 

nýjan góðan banka sem myndi fyrir hönd ríkisins kaupa traustustu eignir fjármála-

fyrirtækisins frekar en þær virðisrýrnuðu. Einnig er möguleiki á að láta virðismatið fara fram 

smám saman samhliða endurskipulagningu eða slitameðferð fyrirtækisins og eyða þar með 

óvissu um rétt virðismat á viðkomandi eignum.186 

 

Umsýsla: Það er á valdi aðildarríkjanna að velja þá leið sem þau telja heppilegasta til 

yfirtöku virðisrýrnaðra eigna með hliðsjón af því hversu mikill vandinn er, stöðu einstakra 

fjármálafyrirtækja og tiltæku fjármagni. Það er síðan eftirlitinu með ríkisaðstoðinni sem er 

ætlað að tryggja að aðferðin sem valin er sé útfærð á þann hátt að jafnræðis sé gætt og komið 

sé í veg fyrir óeðlilega röskun á samkeppni.187  

 

Eftirfylgni: Ofangreind atriði mynda ramma sem nota skal til að útfæra aðgerðir stjórnvalda 

á sviði eignayfirtöku svo þær samræmist ríkisaðstoðarreglum. Markmið ríkisaðstoðar-

reglnanna varðandi eignayfirtöku eru að tryggja að sá stuðningur sem fjármálafyrirtæki fá til 

að losa sig við virðisrýrnaðar eignir verði sem minnstur og valdi sem minnstri röskun á 

samkeppni og myndi þar með traustan grunn fyrir fjármálafyrirtæki til að verða rekstrarhæf á 

ný og til frambúðar án stuðnings frá ríkisfjármunum. Eignayfirtaka mun þó ekki ein og sér 

duga til þessa, fjármálafyrirtæki þurfa að gera viðeigandi ráðstafanir til að forðast að svipaður 

vandi komi upp aftur og til að tryggja arðsemi til frambúðar. Eins og leiðbeinandi reglur um 

björgun og endurskipulagningu segja fyrir um telst eignayfirtaka til aðgerða sem hafa áhrif á 

uppbyggingu fjármálakerfisins og verður hún því að uppfylla þau þrjú skilyrði sem eru 

gegnumgangandi í þeim nýja og tímabundna lagagrundvelli sem ESA og framkvæmdastjórn 

ESB hafa sett á sviði ríkisaðstoðar vegna fjármálakreppunnar. Þau eru: Framlag ríkis-

aðstoðarþega til að standa undir kostnaði við áætlunina um eignayfirtöku verður að vera 

fullnægjandi, það verður að gera viðeigandi ráðstafanir til að gera fjármálafyrirtæki 

                                                
186 Leiðbeinandi reglur um virðisrýrnaðar eignir, 191/09/COL, 22.4.2009, bls. 3, §37-38. 
187 Sama heimild, §44. 
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rekstrarhæft á ný og að lokum er nauðsynlegt að gripið sé til aðgerða til að vinna gegn 

samkeppnisröskun.188 

 

Í leiðbeinandi reglunum um virðisrýrnaðar eignir er horfið frá þeim greinarmun sem fyrri 

tímabundnu leiðbeinandi reglurnar höfðu kynnt, á fjármálafyrirtækjum sem búa í 

meginatriðum við traustan rekstur annars vegar og fjármálafyrirtækjum sem standa höllum 

fæti eða skila litlum arði hins vegar. Öll fjármálafyrirtæki sem þiggja aðstoð í formi 

eignaupptöku á grundvelli reglnanna verða að gangast undir endurskipulagningu, engin 

undantekning er fyrir fyrirtæki sem búa í meginatriðum við traustan rekstur eins og er til 

staðar í leiðbeinandi reglum um endurfjármögnun. Mótvægisaðgerðir verða einnig að vera 

verulegar og til þess gerðar að bæta fyrir þá röskun á samkeppni sem ríkisaðstoðin hafði í för 

með sér.189 

 

2.5.2 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 13. mars 2009 - Aðstoð til Dexia190 

Fyrsta ákvörðunin sem framkvæmdastjórnin tók eftir að leiðbeinandi reglur um 

virðisrýrnaðar eignir tóku gildi fól í sér ákvörðun um að hefja formlega rannsókn í samræmi 

við 2. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3.191 Málið varðaði áætlun um endurskipulagningu Dexia, 

fjármálafyrirtækis sem starfaði á banka- og tryggingamarkaði, sem kynnt var í kjölfar 

aðstoðar sem veitt var í formi endurfjármögnunar og ríkisábyrgðar.192  

Framkvæmdastjórnin gat ekki, á grundvelli þeirra upplýsinga sem henni höfðu borist, 

verið fullviss um að hluti aðstoðaraðgerðanna sem fyrirhugaðar voru í áætluninni um 

endurskipulagningu væru samrýmanlegar innri markaðinum á grundvelli stafl. b) í 3. mgr. 61. 

gr. EES-samningsins eftir að þau höfðu verið skoðuð í ljósi leiðbeinandi reglnanna um 

virðisrýrnaðar eignir. Framkvæmdastjórninni var sérstaklega ekki ljóst hvort aðverðmat á 

eignum sem tryggðar höfðu verið væri í samræmi við leiðbeinandi reglurnar og hvort að 

                                                
188 Leiðbeinandi reglur um virðisrýrnaðar eignir, 191/09/COL, 22.4.2009, bls. 3, §48-49. 
189 Leiðbeinandi reglur um endurfjármögnun, 28/09/COL, 29.1.2009, bls. 11, §40-42. 
190 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 13. mars 2009, C 9/09 (ex NN 49/08, NN 50/08 and NN 45/08) – 
Ákvörðun um að hefja formlega rannsókn vegna ríkisaðstoðar til Dexia. OJ C 181, 4.8.2009, bls. 42. 
191 Sbr. 2. mgr. 108. gr. Sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins (TFEU). 
192 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 13. mars 2009, C 9/09 (ex NN 49/08, NN 50/08 and NN 45/08) – 
Ákvörðun um að hefja formlega rannsókn vegna ríkisaðstoðar til Dexia. OJ C 181, 4.8.2009, bls. 42, §1.  
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endurgjald til ríkisins væri nægilegt. Þá hafði framkvæmdastjórnin efasemdir um 

burðiáætlunarinnar til lað tryggja afkomu Dexia til langs tíma.193 

Það má segja að ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar hafi gefið ákveðna hugmynd um 

það sem koma skyldi. Fjármálafyrirtæki voru nú skikkuð til mun víðtækari endur-

skipulagningar, mjög í líkingu við það sem þekktist fyrir október 2008. Meðal annars var 

Commerzbank látinn draga efnahagsreikning sinn saman um 45% og gangast undir hegðunar-

skilyrði og WestLB var látinn draga sinn efnahagsreikning saman um 50%.194 

 

2.6 Frá maí 2009 fram til 2011  

Eftir gildistöku leiðbeinandi reglnanna um virðisrýrnaðar eignir fóru ESA og 

framkvæmdastjórnin að beina kröftum sínum að lausn fjármálakreppunnar. Þörf var á 

endurskipulagningu, ekki einungis endurskipulagningu fjármálafyrirtækja sem þegið höfðu 

ríkisaðstoð heldur endurskipulagningu fjármálakerfisins alls. Það var afstaða framkvæmda-

stjórnarinnar að eina leiðin til þess að leysa raunverulega vanda fjármála- og efnahags-

kreppunnar væri að breyta því hvernig fjármálafyrirtæki störfuðu. Það þyrfti að byggja upp 

einfaldara, skynsamlegra, gegnsærra og ekki eins skuldsett bankakerfi í stað þess gamla sem 

hafði verið ósjálfbært og allt of skuldsett.195 Samkeppnisyfirvöld höfðu í raun gert það sem 

eftirlitsaðilar fjármálakerfisins áttu að vera að gera.196 ESA og framkvæmdastjórn ESB hafa 

þó ekki völd til að hafa áhrif á lagalegt umhverfi fjármálakerfisins en það var í þeirra höndum 

að samþykkja áætlanir um endurskipulagningu fjármálafyrirtækja og þannig koma sínum 

skoðunum á framfæri og knýja fram breytingar. Hvort sem fjármálafyrirtæki höfðu þegið 

ríkisaðstoð á grundvelli leiðbeinandi reglna um björgun og endurskipulagningu eða 

tímabundnu leiðbeinandi reglnanna voru þau skyldug til að leggja fram áætlanir um 

endurskipulagningu innan við sex mánuðum frá því að aðstoðin var veitt.197 Sú undantekning 

var þó á að fjármálafyrirtæki sem bjuggu í meginatriðum við traustan rekstur en þáðu aðstoð 

                                                
193 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 13. mars 2009, C 9/09 (ex NN 49/08, NN 50/08 and NN 45/08) – 
Ákvörðun um að hefja formlega rannsókn vegna ríkisaðstoðar til Dexia. OJ C 181, 4.8.2009, bls. 42, §10-12. 
Niðurstöður formlegu rannsóknarinnar voru birtar með Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 26. febrúar 
2010, C 9/09 (ex NN 49/08, NN 50/08 and NN 45/08). OJ L 274, 19.10.2010, bls. 54. 
194 Ahlborn og Piccinin, „The Application of the Principles of Restructuring Aid to Banks during the Financial 
Crisis“, bls. 8-9. 
195 Speech/09/117. Neelie Kroes, „Time for banks to shoulder their responsibilities“ 14. mars 2009.  
196 Speech/09/306. Neelie Kroes, „Banks must reform and restructure“ 23. júní 2009.  
197Doleys, Thomas J, „Managing State Aid in Times of Crisis: The Role of the European Commission“. 
Kennesaw State University 2010, bls. 21. 
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til að tryggja flæði fjármagns til raunhagkerfisins á grundvelli leiðbeinandi reglna um 

endurfjármögnun þurftu ekki í öllum tilvikum að standa skil á slíkri áætlun.198 

 

2.6.1 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 7. maí 2009 – Endurskipulagning 

Commerzbank199 

Í ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 7. maí 2009 um að samþykkja áætlun um 

endurskipulagningu þýska bankans Commerzbank kemur skýrt fram hvaða breytingar 

framkvæmdastjórnin fórfram á við fjármálafyrirtæki í Evrópu og hvernig hún ætlaði sér að 

taka á viðamiklum endurskipulagningaraðgerðum. Ákvörðunin gaf einnig hugmynd um það 

sem seinna var sett fram í leiðbeinandi reglum um endurskipulagningu.200 

 Commerzbank var við upphaf fjármálakreppunnar næststærsti banki Þýskalands. Eftir 

fall Lehman Brothers gat bankinn, líkt og margir aðrir, ekki komist yfir það fjármagn sem 

hann þurfti til að standa við skuldbindingar sínar. Aðstoð við endurfjármögnun að upphæð 18 

billjóna evra var veitt bankanum í kringum áramótin 2008/2009, en framkvæmdastjórnin 

samþykkti hana á grundvelli leiðbeinandi reglna um endurfjármögnun.201 Eftir langdregnar 

samningaviðræður milli þýskra stjórnvalda og framkvæmdastjórnarinnar samþykkti 

framkvæmdastjórnin áætlun um endurskipulagningu sem kalla má athyglisverða sökum þess 

hversu umfangsmikil hún var. Commerzbank gekkst undir að einbeita sér að bankaþjónustu 

við almenning og fyrirtæki, láta af störfum sem fjárfestingabanki og hætta viðskiptum á 

húsnæðismarkaði. Bankinn þurfti einnig að gangast undir ströng hegðunarskilyrði á borð við 

bann á útgreiðslu arðs, þriggja ára bann við því að taka yfir samkeppnisaðila og við því að 

hegða sér sem leiðandi fyrirtæki varðandi verðlagningu. Að lokum var kostnaður 

Commerzbank vegna endurfjármögnunarinnar 45% samdráttur á efnahagsreikningi sínum 

eða um 500 billjón evrur.202  

 Með ákvörðun sinni sýndi framkvæmdastjórnin með skýrum hætti fram á framlag þeirra 

til að reyna að binda enda á fjármálakreppuna með því að heimila viðamiklar björgunar-

aðgerðir með það að markmiði að koma á stöðugleika í fjármálakerfinu. Ákvörðunin er 

                                                
198 Leiðbeinandi reglur um endurfjármögnun, 28/09/COL, 29.1.2009, bls. 11, §40-42. 
199 Ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB frá 7. maí 2009, N 244/2009 – Commerzbank. OJ C 147, 27.6.2009, 
bls. 4. 
200 Genner, Jörg, Lienemeyer, Max og Walkne, Christoph, „The Commerzbank recapitalisation decision: 
providing legal certainty in times of crisis and guidance for future restructuring“. Competition Policy Newsletter 
2009 (2), bls. 85.  
201 Leiðbeinandi reglur um endurfjármögnun, 28/09/COL, 29.1.2009, bls. 11. 
202 Doleys, Thomas J, „Managing State Aid in Times of Crisis“, bls. 22. 
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einnig dæmi um raunhæfa nálgun framkvæmdastjórnarinnar í fjármálakreppunni á að veita 

aðildarríkjunum og aðstoðarþegum lagalegt réttaröryggi. Að lokum er ákvörðunin gott dæmi 

um hvernig meginreglur leiðbeinandi reglna um björgun og endurskipulagningu eru enn við 

lýði við mat á ríkisaðstoð þó að fjöldi sérreglna hafi verið kynntar til að taka á fjármála-

kreppunni.203 

 

2.6.2 Leiðbeinandi reglur um endurskipulagningu  

Orðsending framkvæmdastjórnar ESB um virðisrýrnaðar eignir kom út 23. júlí 2009, 

sambærilegar leiðbeinandi reglur voru gefnar út af ESA 25. nóvember 2009.204 Til að tryggja 

gegnsæi og réttaröryggi við mat á áætlunum um endurskipulagningu fjármálafyrirtækja sem 

þegið hafa ríkisaðstoð vegna fjármálakreppunnar þótti nauðsynlegt að fjórðu leiðbeinandi 

reglurnar vegna fjármálakreppunnar væru gefnar út. Líkt og hinar fjármálakreppu 

leiðbeiningarnar taka leiðbeinandi reglur um endurskipulagningu mið af leiðbeinandi reglum 

um björgun og endurskipulagningu og eru þær útgangspunktur leiðbeinandi reglna um 

endurskipulagningu.205  

 Reglurnar fela í sér þrjú meginskilyrði sem byggja á leiðbeinandi reglum um björgun og 

endurskipulagningu: Langtíma rekstrarhæfi fjármálafyrirtækja verður að vera tryggt, 

fjármálafyrirtæki verða að bera mestan kostnaðinn við endurskipulagninguna sjálf og grípa 

verður til aðgerða til þess að koma í veg fyrir óhóflega röskun á samkeppni. Reglurnar taka 

þó mið af þeim sérstöku aðstæðum sem fjármálafyrirtæki stóðu frammi fyrir sökum 

fjármálakreppunnar og eru sérhæfðar eftir því.206 Sérstök áhersla er lögð á uppbyggingu 

áætlunar um endurskipulagningu og þá aðallega litið til þess hvort hún sé nægilega 

sveigjanleg og að raunhæft sé að framkvæma einstök skref hennar innan þeirra tímamarka 

sem upp eru gefin.207  

 Líkt og leiðbeinandi reglur um fjármálastofnanir og endurfjármögnun gera ráð fyrir er í 

leiðbeinandi reglum um endurskipulagningu gerður greinarmunur á fjármálafyrirtækjum sem 

búa í meginatriðum við traustan rekstur og skila miklum arði og fjármálafyrirtækjum sem 

standa höllum fæti og skila litlum arði. Þau fyrrnefndu þurfa að jafnaði ekki að skila inn 

                                                
203 Genner, Jörg, Lienemeyer, Max og Walkne, Christoph, „The Commerzbank recapitalisation decision“, bls. 
85.  
204 Leiðbeinandi reglur um endurskipulagningu, 25.11.09. 
205 Doleys, Thomas J, „Managing State Aid in Times of Crisis“, bls. 23. 
206 Gebski, Szymon, „Competition First? Application of State Aid Rules in the Banking Sector“, bls. 109. 
207 Leiðbeinandi reglur um endurskipulagningu, 25.11.09, §7. 
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áætlun um endurskipulagningu heldur aðeins skýrslu um rekstrarhæfi sitt í framtíðinni. Annar 

hluti leiðbeinandi reglna um endurskipulagningu sem fjallar um rekstrarhæfi til framtíðar 

gildir um þau fjármálafyrirtæki sem hafa verið krafin um áætlun um endurskipulagningu eða 

ber að standa skil á slíkri áætlun samkvæmi hinum leiðbeinandi reglunum. Megin-

sjónarmiðum kaflans skal þó einnig beita í tilfellum þar sem fjármálafyrirtæki er ekki skylt að 

standa skil á endurskipulagningaráætlun en verður að sýna fram á langtíma rekstrarhæfi með 

skýrslu til ESA eða framkvæmdastjórnarinnar. Aðrir kaflar leiðbeinandi reglna um 

endurskipulagningu gilda aðeins um fjármálafyrirtæki sem ber að tilkynna áætlun um 

endurskipulagningu.208  

 Gerð er krafa um að endurskipulagning fjármálafyrirtækis stuðli að rekstrarhæfi þess til 

framtíðar. Áætlun um endurskipulagningu ætti að sýna fram á hvernig best sé að ná því 

markmiði án aðstoðar frá ríkinu og á sem stystum tíma. Áætlunin ætti að innihalda 

samanburð á mismunandi valmöguleikum, svo sem skipulögðum slitum eða yfirtöku af hálfu 

annars fjármálafyrirtækis, svo að ESA eða framkvæmdastjórnin geti tekið upplýsta ákvörðun 

um hvaða leið hæfi best markaðnum, kosti minna og raski minna samkeppni á sama tíma og 

hún þjóni þeim tilgangi að stuðla að stöðugleika fjármálakerfisins. Ef svo ber undir að ekki sé 

hægt að tryggja rekstrarhæfi fjármálafyrirtækisins til langs tíma ætti áætlunin að gera grein 

fyrir hvernig best væri að slíta fyrirtækinu. Áætlun um endurskipulagningu ætti að gera grein 

fyrir ástæðunum fyrir því að fjármálafyrirtækið lenti í vandræðum til að byrja með og fjalla 

um veikleika þess. Gera skal grein fyrir hvernig aðildarríki hyggst bæta úr þeim 

undirliggjandi vandamálum með endurskipulagningu.209  

 

Rekstrarhæfi til framtíðar: Langtíma rekstrarhæfi fjármálafyrirtækis hefur verið náð þegar 

það getur staðið undir öllum kostnaði sem til fellur við reksturinn, þar með talið afskriftum 

og fjármagnsliðum auk þess að skila viðunandi arðsemi eigin fjár. Fjármálafyrirtækið ætti að 

geta fjármagnað sig sjálft á almennum markaði, á eigin forsendum og í samræmi við reglur 

markaðarins. Áætlun um endurskipulagningu þarf að sýna fram á að slíkt sé mögulegt bæði 

við venjuleg markaðsskilyrði en einnig á álagstímum. Áætlunin verður því að taka mið af 

framtíðarhorfum fjármálamarkaðarins og gera ráð fyrir bestu og verstu mögulegu útkomu.  

 

                                                
208 Leiðbeinandi reglur um endurskipulagningu, 25.11.09, §8. 
209 Sama heimild, §9-10. 
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Skipting kostnaðar: Með það að markmiði að takmarka samkeppnisraskanir og freistni-

vandamál ætti aðstoð við endurskipulagningu að vera takmörkuð við þá fjárhæð sem 

nauðsynleg er og viðunandi framlag til endurskipulagningarinnar ætti að koma frá aðstoðar-

þeganum. Framlag frá fjármálafyrirtækinu sjálfu og hluthöfum þess ætti að vera eins hátt og 

mögulegt er. Við endurskipulagningu skal fyrst nota þá fjármuni sem til reiðu eru í fjármála-

fyrirtækinu auk þess sem til greina kemur að selja eignir til þess að standa undir kostnaðinum 

við endurskipulagninguna. Þykir það nauðsynlegt til þess að fjármálafyrirtæki taki ábyrgð á 

óábyrgum rekstri sínum og til að koma í veg fyrir að slíkur rekstur viðgangist aftur.210  

 

Komið í veg fyrir óhóflega röskun á samkeppni: Þrátt fyrir að stöðugleiki fjármálakerfisins 

sé brýnasta markmiðið með veitingu ríkisaðstoðar til fjármálafyrirtækja í kerfisbundinni 

kreppu ætti fjármálastöðugleiki til skamms tíma ekki að leiða til samkeppnisraskana og 

ójafnvægis á milli samkeppnisaðila til lengri tíma litið. Þess vegna eru mótvægisaðgerðir svo 

mikilvægar sem raun ber vitni þegar um aðstoð til endurskipulagningar er að ræða. 

Mótvægisaðgerðir sem ætlað er að draga úr röskun á samkeppni eiga að vera sérsniðnar að 

þeirri röskun sem steðjar að þeim markaði sem aðstoðarþeginn er virkur á en á sama tíma fara 

eftir sameiginlegri stefnu og meginreglum. Með það í huga ættu mótvægisaðgerðir að taka 

mið af fjárhæð aðstoðarinnar og undir hvaða skilyrðum hún er veitt auk einkenna 

markaðarins og stærð og markaðshlutdeild viðkomandi fjármálafyrirtækis.211  

 

Eftirfylgni: Til þess að ganga úr skugga um að áætlun um endurskipulagningu sé 

framkvæmd á réttan hátt er þess krafist að ESA eða framkvæmdastjórninni sé reglulega send 

skýrsla um framgang mála. Fyrsta skýrslan skal undir venjulegum kringumstæðum berast 

ekki seinna en sex mánuðum eftir að áætlunin var samþykkt.212  

 

2.6.3 Ákvarðanir byggðar á leiðbeinandi reglum um endurskipulagningu 

Framkvæmdastjórnin og ESA hafa á grundvelli leiðbeinandi reglna um endurskipulagningu 

samþykkt fjöldann allan af áætlunum og haft áhrif á uppsetningu þeirra og innihald með 

viðræðum við aðildarríkin. Líkt og Commerzbank þurfa WestLB, Hypo Real Estate, the 

Royal Bank of Scotland, LBBW og Dexia að draga efnahagsreikninga sína saman um 40-

                                                
210 Leiðbeinandi reglur um endurskipulagningu, 25.11.09, §22-24. 
211 Sama heimild, §28-30. 
212 Sama heimild, §46. 
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50%. Roskilde Bank og Bradford og Bingley hefur verið formlega slitið.213 Ákvarðanir 

framkvæmdastjórnarinnar hafa hlotið töluverða gagnrýni og þá á þá leið að hún setji of 

strangar kröfur bæði um skipulagsbreytingar og hegðunarskilyrði.214  

Alex Weber, þáverandi forstjóri Bundesbank, tjáði sig mjög opinskátt um skoðun sína á 

nálgun framkvæmdastjórnarinnar. Hann sagði meðal annars að „sumar þær kröfur sem 

framkvæmdastjórnin er að setja fram snúast um að fá banka til að einblína á innlenda lána- og 

útlánamarkaði í staðinn fyrir að huga að samevrópskri starfsemi þeirra.“215 Að hans mati er 

evrusvæðið innlent hagkerfi og telur hann það öfugsnúið að evrópskar stofnanir séu farnar að 

líta á viðskipti milli aðildarríkjanna sem erlenda starfsemi. Ef evrópsk fjármálafyrirtæki 

myndu einbeita sér að innanlandsmörkuðum sínum gæti það haft í för með sér að 

vaxtamöguleikar Evrópu myndu skerðast.216 Framkvæmdastjórnin svaraði gagnrýninni á þá 

leið að ummæli Weber væru byggð á misskilningi. Verið væri að endurskipuleggja 

fjármálafyrirtæki til að tryggja rekstrarhæfi þeirra í framtíðinni og koma í veg fyrir að mistök 

undanfarinna ára yrðu endurtekin. Unnið væri að því peningar skattgreiðenda væru vel nýttir 

og lánsframlög til raunhagkerfisins tryggð. Innri markaðurinn væri varðveittur með því að 

skilyrði til aðstoðar fælu ekki í sér mismunun á grundvelli þjóðernis eða aðgangshindranir að 

fjármálamörkuðum milli landamæra innan Evrópusambandsins. Innri markaðurinn skiptir 

sköpum fyrir efnahagsbata Evrópu.217 

 

2.7 Gildistími tímabundnu reglnanna 

Leiðbeinandi reglurnar fjórar, um fjármálastofnanir, endurfjármögnun, virðisrýrnaðar eignir 

og endurskipulagningu byggjast allar á því að reglurnar sem í þeim felast skuli vera 

tímabundnar og að þær aðgerðir sem framkvæmdar eru á grundvelli þeirra séu aðeins 

réttlætanlegar í neyðartilvikum vegna fjármálakreppunnar. Stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. EES-

samningsins, sem leiðbeinandi reglurnar byggja á, felur í sér að ríkisaðstoð er aðeins 

réttlætanleg á grundvelli ákvæðisins til að ráða bót á alvarlegri röskun á efnahagslífi 

aðildarríkis og er nú gripið til þess vegna einstakra aðstæðna á fjármálamörkuðum. 

                                                
213 Áætlanir þess efnis hafa annað hvort verið samþykktar eða eru til skoðunar hjá framkvæmdastjórninni. 
Doleys, Thomas J, „Managing State Aid in Times of Crisis“, bls. 23. 
214 „The muscles from Brussels, Decisive action on zombie banks from…the European Commission“. The 
Economist, 5. nóvember 2009.  
215 Wilson, James, Atkins, Ralph og Tait, Nikki, „Bundesbank Chief hits out at Brussels“ Financial Times, 22. 
apríl 2009.  
216 Wilson, James, Atkins, Ralph og Tait, Nikki, „Bundesbank Chief hits out at Brussels“. 
217 „European Commission Response to Axel Weber“ Financial Times, 22. apríl 2009.  
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Leiðbeinandi reglur um endurskipulagningu eru þó einu reglurnar sem höfðu ákveðinn gildis-

tíma eða til 31. desember 2010.218 

 Í desember 2010 gaf framkvæmdastjórnin út orðsendingu um beitingu ríkisaðstoðar-

reglna vegna aðstoðaraðgerða til fjármálafyrirtækja í ljósi fjármálakreppunnar eftir 1. janúar 

2011. ESA tók upp sambærilegar reglur í mars 2011. Þar kemur fram að óstöðugleiki á 

fjármálamörkuðum og óvissan um horfur í efnahagsmálum réttlæti að halda opnum þeim 

möguleika fyrir aðildarríkin að halda því fram að nauðsynlegt sé að beita sérstöku aðstoðar-

aðgerðunum vegna fjármálakreppunnar á grundvelli stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. EES-

samningsins. Sökum þess þykir eðlilegt að leiðbeinandi reglur um fjármálastofnanir, endur-

fjármögnun og virðisrýrnaðar eignir haldi gildi sínu lengur en til 31. desember 2010. Það 

sama á við um leiðbeinandi reglur um endurskipulagningu þrátt fyrir að í þeim hafi 

sérstaklega verið tekið fram að þær ættu að gilda til 31. desember 2010. Sá gildistími var 

framlengdur um eitt ár og nær nú til aðstoðar við endurskipulagningu sem tilkynnt er fyrir 31. 

desember 2011. Vonast er eftir að nýjar varanlegar ríkisaðstoðarreglur um björgun og endur-

skipulagningu fjármálafyrirtækja undir venjulegum markaðsskilyrðum verði tilbúnar og 

teknar í notkun frá 1. janúar 2012.219 

 Þessi framlenging á gildistíma tímabundnu leiðbeinandi reglnanna og heimildinni til að 

veita ríkisaðstoð til fjármálafyrirtækja á grundvelli stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. á ekki, samkvæmt 

leiðbeiningum ESA og framkvæmdastjórnarinnar, að tefja fyrir eða koma í veg fyrir ferlið að 

fjármálfyrirtæki losi sig undan þeim einstöku ríkisaðstoðaraðgerðum sem að þeim var beint. 

Leiðbeiningar um hvernig á að draga ríkisaðstoð sem veitt var vegna fjármálakreppunnar til 

baka í áföngum hafa verið teknar í notkun. Fyrsta skrefið er að vinda ofan af ríkisábyrgðar-

kerfum, hvetja fjármálafyrirtæki sem í meginatriðum búa við traustan rekstur til að hverfa frá 

og önnur fjármálafyrirtæki til þess að takast á við veikleika sína. Leiðin sem farin er á að vera 

gegnsæ og samræmd milli aðildarríkjanna en á þó að taka mið af mismunandi aðstæðum 

innan hvers aðildarríkis fyrir sig. Hér að neðan verður fjallað um þau skref sem ESA og 

framkvæmdastjórnin hafa tekið,til að draga smám saman úr ríkisaðstoð vegna fjármála-

kreppunnar. 220 

                                                
218 Official Journal C 329, 7.12.2010, bls. 7. Orðsending framkvæmdastjórnar ESB um beitingu ríkisaðstoðar-
reglna á aðgerðir í þágu fjármálafyrirtækja vegna fjármálakreppu frá 1. janúar 2010, §2. Reglurnar hafa ekki 
verið gefnar út í EES-viðbæti þegar þessi ritgerð er skrifuð. Hér eftir: Tímabundin beiting leiðbeinandi reglna 
vegna fjármálakreppunnar, 7.12.10. 
219 Sama heimild, §4-8. 
220 Sama heimild, §9-10. 
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Þrengri skilyrði: Frá 1. janúar 2011 hafa ESA og framkvæmdastjórn ESB beitt þrengri 

skilyrðum við mat á samrýmanleika ríkisábyrgða á grundvelli stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. EES-

samningsins. Endurgjald fyrir ábyrgðir er nú hærra en auk þess þarf að standa skil á áætlun 

um hvernig rekstrarhæfi viðkomandi fjármálafyrirtækis verði tryggt til framtíðar eftir að 

ábyrgð er veitt samkvæmt nýju skilyrðunum. Ríkisábyrgðarkerfi má samþykkja með nýju 

skilyrðunum til 31. júní 2011 en fyrir þann tíma verður lagt mat á þau og ný skilyrði gefin 

út.221  

 

Aðgreiningu milli fjármálafyrirtækja á grundvelli rekstrarhæfi hætt: Með útgáfu fyrstu 

tímabundnu leiðbeinandi reglnanna í október 2008 var gerður greinarmunur á fjármála-

fyrirtækjum sem búa í meginatriðum við traustan rekstur og eru mjög arðsöm og fjármála-

fyrirtækjum sem standa höllum fæti og skila litlum arði. Með tilliti til þessa greinamuns var 

aðeins fjármálafyrirtækjum sem stóðu höllum fæti og skiluðu litlum arði gert að standa skil á 

áætlun um endurskipulagningu en þau fjármálafyrirtæki sem aðeins voru í vandræðum vegna 

þeirra óeðlilegu aðstæðna sem voru uppi á fjármálamörkuðum þurftu aðeins að skila inn 

skýrslu um rekstrarhæfi til framtíðar. Upphaflega var ástæðan á bak við þennan greinarmun 

hræðslan við það að fjármálafyrirtæki sem stæðu frammi fyrir vandræðum einungis sökum 

fjármálakreppunnar myndu frekar hverfa frá eðlilegri lánastarfsemi til raunhagkerfisins 

heldur en að þurfa að gangast undir endurskipulagningu ef þau myndu þiggja ríkisaðstoð. Við 

upphaf ársins 2011 eru hinsvegar skilyrði til fjármögnunar á almennum markaði mun betri og 

fjármálafyrirtæki farin að geta fjármagnað sig í auknum mæli án aðstoðar frá ríkinu. Því þykir 

ekki lengur nauðsynlegt að halda uppi þessum greinarmun og munu öll fjármálafyrirtæki sem 

enn þurfa að leita til ríkisins um endurfjármögnun eða aðgerðir vegna virðisrýrnaðra eigna 

þurfa að gangast undir nauðsynlega endurskipulagningu til að tryggja rekstrarhæfi þeirra til 

frambúðar eins fljótt og auðið er. Fjármálafyrirtæki sem þiggja annað hvort aðstoð til endur-

fjármögnunar eða vegna virðisrýrnaðra eigna eftir 1. janúar 2011 þurfa því að standa skil á 

áætlun um endurskipulagningu til ESA eða framkvæmdastjórnar ESB.222 

 

2.8 Afleiðingar 

Nálgun ESA og framkvæmdastjórnar ESB og beiting stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. EES-

samningsins sýndi sveigjanleika af hálfu eftirlitsaðila og tilraun til þess að sníða ríkis-
                                                
221 Tímabundin beiting leiðbeinandi reglna vegna fjármálakreppunnar, 7.12.10, §4-8. 
222 Sama heimild, §4-8. 
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aðstoðarreglurnar að kringumstæðunum sem uppi voru á fjármálamörkuðum. Virðist sem svo 

að sú leið hafi komið í veg fyrir að samkeppnisreglur yrðu sniðgengnar, eins og áður hefur 

gerst á krepputímum, með því að laga þær að kröfum markaðarins. Á sama hátt má segja að 

eftirlitsaðilar hafi staðist pólitískan þrýsting um að ríkisaðstoðarreglunum skuli alfarið vikið 

frá á meðan fjármálakreppa ríkir.223 Höfundur tekur undir það með framkvæmdastjórninni að 

svo virðist sem að samkeppnisreglur, og þá sér í lagi ríkisaðstoðarreglurnar, hafi orðið stór 

hluti af lausn á vandamálum sem þeir sem fara með löggjafarvaldið geti ekki tekið á eða kjósi 

að hunsa. Því verður að breyta, það er ekki hlutverk samkeppnisreglna að hafa eftirlit með 

fjármálageiranum og setja þeim skilyrði sem ekki snúa að samkeppnismálum eins og raunin 

varð með öllum þeim endurskipulagningaráætlunum fjármálafyrirtækjanna sem að stórum 

hluta eru sniðnar að kröfum framkvæmdastjórnarinnar.224  

Það má þó einnig taka undir gagnrýnisraddir sem heyrst hafa sem fullyrða að kröfur ESA 

og framkvæmdastjórnarinnar um endurskipulagningu hafi gengið of langt. Því hefur verið 

haldið fram að svo umfangsmikil endurskipulagning, eins og að þurfa að takmarka viðskipti 

sín við innanlandsmarkað, hverfa alfarið af fjárfestingamarkaði eða skera efnahagsreikninga 

sína niður um helming, hafi neikvæð áhrif á efnahagsbata aðildarríkjanna og raski samkeppni 

frekar en að hamla gegn röskun á samkeppni. Til dæmis má velta fyrir sér hvort margir 

bankar á sama markaði sem þæðu ríkisaðstoð og væru í kjölfarið skikkaðir til ákveðinna 

takmarkana á markaðshlutdeild, gætu á sama tíma að tryggt virka samkeppni ef áir eða engir 

bankar á markaðnum gætu keppst að stærri markaðshlutdeild?225 Því er ekki auðsvarað en 

erfitt er fyrir stjórnvöld að streitast á móti kröfum eftirlitsaðilanna þegar sú staða gæti komið 

upp að áður veitt ríkisaðstoð væri talin ósamrýmanleg EES-samningnum og þar með 

ólögmæt sem myndi leiða til þess að aðstoðarþegar þyrftu að greiða aðstoðarupphæðina til 

baka. 

Þá má velta því fyrir sér hvort að ESA og þó aðallega framkvæmdastjórnin séu stigin út 

fyrir valdsvið sitt og noti kvaðir um endurskipulagningu sem hegningu vegna áhættusamrar 

starfsemi fyrir hrun. Þá má einnig hugsa sér að aðgerðirnar eigi að vera fjármálafyrirtækjum í 

framtíðinni víti til varnaðar. ESA og framkvæmdastjórnin verja aðgerðir sínar grimmt og taka 

ekki undir slíkar ásakanir og telja að með þeirri beitingu reglnanna sem hefur verið viðhöfð 

síðan haustið 2008 hafi verið ýtt undir skjótan efnahagsbata, framkvæmd og virkni innri 

                                                
223 da Silva, Andrea Gomes og Sansom, Mark, „Antitrust Implications of the Financial Crisis: A UK and EU 
View“ Antitrust 2009 (2), bls. 28.  
224 Speech/09/269. Kroes, Neelie, „Working together to clear up the banking mess“ 26. maí 2009.  
225 da Silva, og Sansom, „Antitrust Implications of the Financial Crisis“, bls. 30. 
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markaðarins. Auk þess hafa þær skipulagsbreytingar sem krafist hefur verið takmarkað eins 

og mögulegt er raskandi samkeppnisáhrif sem annars hefðu hlotist af þeirri gríðarlega miklu 

ríkisaðstoð sem fjármálafyrirtækjum var veitt vegna fjármálakreppunnar. Ætli raunveru-

leikinn liggi ekki einhvers staðar í miðjunni en það getur þó tíminn einn leitt í ljós.  
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3 BANKAHRUNIÐ Á ÍSLANDI OG AÐGERÐIR STJÓRNVALDA 

3.1 Aðdragandi og atburðarrás bankahrunsins 

Ísland fór ekki varhluta af alþjóðafjármálakreppunni heldur þvert á móti. Íslensku bankarnir 

uxu á methraða á árunum fyrir hrun. Á árunum 2004 til 2006 stóðu alþjóðlegir 

fjármálamarkaðir íslensku bönkunum galopnir, þá aðallega vegna þess hversu hátt 

lánshæfismat þeirra var (það má tengja við gott lánshæfismat íslenska ríkisins) og vegna 

aðgengis bankanna að fjármálamörkuðum í Evrópu á grundvelli EES-samningsins. Á þessum 

tíma fóru íslensku bankarnir mjög geyst í útgáfu skuldabréfa á alþjóðlegum mörkuðum. Eftir 

að hægjast fór um á evrópskum mörkuðum opnaðist bandaríski skuldabréfamarkaðurinn enn 

meira og nýttu bankarnir sér þann möguleika til hins ýtrasta. Á árinu 2006 var bankakerfið 

orðið allt of stórt miðað við íslenska hagkerfið en engu að síður var ekki gripið til aðgerða af 

hálfu stjórnvalda eins og nauðsynlegt hefði verið. Stefna stjórnvalda var þvert á móti sú að 

tryggja áframhaldandi vöxt fjármálafyrirtækja og velgengni þeirra utan landsteinanna. Í takt 

við hina alþjóðlegu fjármálakreppu fór að þrengja að bönkunum seinni part árs 2007 og á 

árinu 2008. Þá var samþjöppun áhættu hjá bönkunum orðin hættulega mikil. Stór hluti útlána 

var veittur með veði í hlutabréfum í lánastofnuninni sjálfri en einnig var stór hluti lánaáhættu 

þeirra bundin við sömu aðila í gegnum mjög flókið eignarhald og því var kerfisbundin áhætta 

af útlánum mjög mikil. Einnig var eigið fé bankanna að stórum hluta veikt eigið fé, það er 

fjármagn sem bundið var í þeirra eigin hlutabréfum og var þar með ekki sú vörn gegn tapi 

sem því er ætlað að vera. Þegar alþjóðlega fjármálakreppan hófst um mitt ár 2007 kom það 

mjög illa við íslensku bankana enda treystu þeir í mjög miklum mæli á fjármögnun á 

alþjóðlegum mörkuðum. Heildarinnlán drógust saman frá því um haustið 2007 þrátt fyrir 

tilraunir bankanna til að auka útlán sín. Á seinni hluta 2007 og árið 2008 voru skuldabréf að 

upphæð rúmlega fimm milljarða evra á gjalddaga. Auk þess jukust veðlán bankanna mikið á 

þessum tíma.226 

 

3.1.1 Glitnir 

Í upphafi árs 2008 gengu áform Glitnis, þá þriðja stærsta banka Íslands, um útgáfu 

skuldabréfa á alþjóðlegum fjármagnsmarkaði ekki eftir vegna dræmra viðtaka fjárfesta. 

Bankinn náði þó að útbúa svokölluð eignvarin skuldabréf sem hann síðan notaði til að taka 

                                                
226 Páll Hreinsson, Tryggvi Gunnarsson og Sigríður Benediktsdóttir, Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis, bindi 
nr.1, bls. 31-48. 
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veðlán hjá Seðlabanka Evrópu. Það var hinsvegar eftir að ljóst varð að ekkert yrði úr sölu 

eigna sem fyrirhugaðar höfðu verið og eftir að Bayerische Landesbank neitaði Glitni um 

framlengingu lána að bankinn komst í veruleg lausafjárvandræði. Á svipuðum tíma féll 

Lehman Brothers sem gerði aðstæður á fjármálamörkuðum enn verri. Þann 25. september 

2008 kom stjórnarformaður Glitnis á fund bankastjórnar Seðlabanka Íslands og bað um 

veðlán að upphæð 600 milljónaevra þar sem að bankinn gæti ekki staðið í skilum við stór lán 

sem voru á gjalddaga um miðjan október sama ár. Þann 29. september var í kjölfarið tilkynnt 

um að íslenska ríkið hygðist leggja Glitni til 600 milljónir evra gegn 75% eignarhlut í 

bankanum. Þessar áætlanir reyndust þó vera mjög óraunhæfar, til að mynda nam fjár-

framlagið nær fjórðungi af gjaldeyrisforða Seðlabankans auk þess sem skuldbindingar Glitnis 

að upphæð 1,4 milljarða evra voru á gjalddaga næstu sex mánuði. Eftir að lánshæfismat 

Glitnis lækkaði svo 1. október varð lausafjárvandinn enn alvarlegri og erlend lán bankans 

voru gjaldfelld auk þess sem lánalínur lokuðust sökum lægra lánshæfismats. Eftir öll þessi 

tíðindi var orðið nokkuð ljóst að gjaldfallin eða nær gjaldfallin lán Glitnis yrðu ekki 

endurfjármögnuð og það væri ríkinu um of að standa straum af þessum fjárskuldbindingum. 

Það var svo 7. október að Fjármálaeftirlitið ákvað á grundvelli laga nr. 125/2008227 (hér eftir: 

neyðarlögin) að sérstök skilanefnd myndi taka yfir rekstur Glitnis.228  

 

3.1.2 Landsbankinn 

Eftir að fréttir bárust af yfirtöku ríkisins á 75% hlut í Glitni fór að bera á verulegu útflæði 

innlána hjá Landsbankanum, sem þá var annar stærsti banki Íslands. Sömu sögu er að segja af 

Kaupþingi banka. Þann 6. október 2008 leituðu bankastjórar Landsbankans til Seðlabanka 

Íslands sökum þess að verulegt útflæði hafði verið af Icesave reikningum bankans í Bretlandi 

og kallaði nú breska fjármálaeftirlitið eftir að 200 milljónir punda yrðu flutt til Bretlands í 

formi reiðufés. Landsbankinn leitaðist eftir að fá lán hjá Seðlabankanum að upphæð 500 

milljóna evra með úrval skuldabréfa að verðmæti 2,8 milljarða evra að veði. Seðlabankinn 

hafnaði beiðni Landsbankans. Síðar um kvöldið var útibúi Landsbankans í London lokað og 

                                                
227 Lög um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. nr. 125, 7. 
október 2008. Stjórnartíðindi, A-deild, nr. 125/2008. 
228 Páll Hreinsson, Tryggvi Gunnarsson og Sigríður Benediktsdóttir, Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis, bindi 
nr.1, bls. 42. 
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daginn eftir, 7. október 2008 tók sérstök skilanefnd yfir rekstur bankans á grundvelli neyðar-

laganna.229  

 

3.1.3 Kaupþing banki 

Þann 6. október 2008 fékk Kaupþing banki, þá stærsti banki Íslands, 500 milljóna evra lán 

hjá Seðlabanka Íslands með veði í danska bankanum FIH. Var lánið ætlað til að standa undir 

kröfum breska fjármálaeftirlitsins um að 1.600 milljónir punda yrðu flutt til Kaupthing Singer 

& Friedlander (hér eftir: KSF) þar sem að fyrirtækið stóð ekki lengur undir bresku lausafjár-

reglunum. Til viðbótar við lánið frá Seðlabankanum seldi Kaupþing banki eignir til að geta 

gengist við kröfum breska fjármálaeftirlitsins. Þann 6. október krafðist breska fjármála-

eftirlitið svo að 300 milljónir punda til viðbótar yrðu flutt til KFS, Kaupþing banki gerði það 

hinsvegar ekki. Í framhaldi ákvað breska fjármálaeftirlitið að flytja innistæður af Edge 

reikningum KSF yfir til hollenska bankans ING Direct N.V. Flutningurinn fór fram 8. 

október og seinna þann dag var KSF settur í greiðslustöðvun. Leiddi það til greiðslustöðvunar 

Kaupþings banka. Aðfaranótt 9. október 2008 tók að lokum sérstök skilanefnd yfir rekstur 

Kaupþings banka á grundvelli neyðarlaganna.230 

 

3.2 Neyðarlögin 

Lög nr. 125/2008 um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á 

fjármálamarkaði eða neyðarlögin eins og þau eru kölluð voru samþykkt af Alþingi 6. október 

2008. Með þeim voru ríkinu veittar víðtækar heimildir til að koma að rekstri fjármála-

fyrirtækja við sérstakar og mjög óvenjulegar aðstæður á fjármálamarkaði. Á grundvelli 

neyðarlaganna ákvað Fjármálaeftirlitið að taka yfir stjórn stóru bankanna þriggja, Glitnis, 

Landsbankans og Kaupþings banka, og setja þeim skilanefndir sem yfirtóku heimildir 

hlutahafafundar og bankastjórna sbr. 5. gr. neyðarlaganna um nýja grein, 100. gr. a) laga nr. 

161/2002 um fjármálafyrirtæki.231 Á sama tíma og þessari heimild var beitt voru stofnaðir 

þrír nýir bankar, Nýi Glitnir (nú Íslandsbanki), Nýja Kaupþing (nú Arion banki) og NBI (sem 

stundar viðskipti undir nafni Landsbankans). Hlutverk þessara nýju banka var að taka yfir 

innlendar eignir gömlu bankanna, innlendar innistæðuskuldbindingar og innlenda starfsemi 

                                                
229 Páll Hreinsson, Tryggvi Gunnarsson og Sigríður Benediktsdóttir, Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis, bindi 
nr.1, bls. 44. 
230 Sama heimild. 44. 
231 Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161, 20. desember 2002, Stjórnartíðindi, A-deild, nr. 161/2002. 



 

 61 

þeirra. Fyrst um sinn voru þessir nýju bankar alfarið í eigu íslenska ríkisins sbr. 1. mgr. 1. gr. 

neyðarlaganna. 

 Neyðarlögin gerðu einnig kröfur vegna innistæðna að forgangskröfum samkvæmt. 1. mgr. 

112. gr. laga nr. 21/1991232 við gjaldþrotaskipti fjármálafyrirtækja, sbr. 6. gr. neyðarlaganna 

um nýja 103. gr. laga um fjármálafyrirtæki. Þann 27. apríl 2011 staðfesti Héraðsdómur 

Reykjavíkur með tveimur dómum sínum gildi neyðarlaganna með tilliti til ákvæðisins um 

rétthæð innistæðukrafna við slit á fjármálafyrirtækjum.233 Málunum hefur verið áfrýjað til 

Hæstaréttar en hafa ekki verið tekin fyrir við skrif þessarar ritgerðar. 

 

3.3 Aðgerðir íslenskra stjórnvalda í þágu fjármálafyrirtæka vegna fjármála-

kreppunnar 

Við fall þriggja stærstu viðskiptabanka Íslands, Glitnis, Landsbankans og Kaupþings banka, í 

október 2008 var gripið til víðtækra aðgerða af hálfu íslenskra stjórnvalda til að reyna að 

fyrirbyggja áhlaup á íslenska banka, koma í veg fyrir algjört hrun bankakerfisins og halda 

íslenska hagkerfinu á floti. Skilanefndir tóku yfir völd hluthafafundar og stjórnar í gömlu 

bönkunum og þrír nýir bankar voru stofnaðir. Í öllum tilvikunum lagði íslenska ríkið nýju 

bönkunum til 755 milljóna króna stofnfjárframlag í reiðufé og skuldbatt sig til að fjármagna 

bankana að fullu. Aðrar fjármögnunarráðstafanir ríkisins í þágu nýju bankanna voru 

eftirfarandi: 

 

3.3.1 Íslandsbanki  

Íslandsbanka var veitt 65 milljarða króna framlag í eiginfjárþátt A í formi ríkisskuldabréfa í 

september 2009. Í kjölfar samkomulags sem náðist 15. október 2009 nýtti skilanefnd gamla 

Glitnis sér valrétt til að eignast 95% hlut í Íslandsbanka sem greiðslu fyrir þær eignir og 

innistæðuskuldbindingar sem voru fluttar úr gamla Glitni og yfir í Íslandsbanka í október 

2008. Íslenska ríkið hélt eftir þeim 5% sem eftir voru og fær hlutafé sitt aðeins greitt ef 

bankinn verður seldur. Að lokum lét íslenska ríkið Íslandsbanka í té eiginfjárþátt B í formi 

víkjandi láns í evrum sem samsvarar 25 milljörðum króna. Lánstími skuldabréfanna er 10 ár 

                                                
232 Lög um gjaldþrotaskipti o.fl. nr. 21, 26. mars 1991, Stjórnartíðindi, A-deild, nr. 21/1991. 
233 Héraðsdómur Reykjavíkur. X-36/2010 og X-37/2010. 



 

 62 

frá 30. desember 2009 og þau bera árlega vexti sem eru 400 grunnpunktum yfir Euribor 

fyrstu fimm árin en 500 grunnpunktum yfir Euribor það sem eftir er af lánstímanum.234  

 

3.3.2 Arion banki 

Arion banka var veitt 72 milljarða króna framlag í eiginfjárþátt A í formi ríkisskuldabréfa í 

september 2009. Í kjölfar samkomulags sem náðist 1. desember 2009 nýtti skilanefnd gamla  

Kaupþings sér valrétt til eignast 87% hlut í Arion banka sem greiðslu fyrir þær eignir og 

innistæðuskuldbindingar sem voru fluttar úr gamla Kaupþing og yfir í Arion banka í október 

2008. Íslenska ríkið hélt eftir þeim 13% sem eftir voru og fær hlutafé sitt aðeins greitt ef 

bankinn verður seldur. Að lokum lét íslenska ríkið Arion banka í té eiginfjárþátt B í formi 

víkjandi láns í erlendum gjaldmiðli sem samsvarar 29,5 milljörðum króna. Lánstími skulda-

bréfanna er 10 ár frá 30. desember 2009 og þau bera árlega vexti sem eru 400 grunnpunktum 

yfir Euribor fyrstu fimm árin en 500 grunnpunktum yfir Euribor það sem eftir er af 

lánstímanum.235 

 

3.3.3 Landsbankinn 

Landsbankinn var fjármagnaður með 121,225 milljörðum króna frá ríkinu. Var það partur af 

lokasamkomulagi um fjármögnun Landsbankans frá 15. desember 2009. Skilanefnd gamla 

Landsbankans varð handhafi 18,67% óviss hlutar í bankanum sem endurgjalds fyrir hreinar 

eignir sem voru fluttar úr gamla bankanum í þann nýja. Þessu verður skilað aftur til ríkisins, 

fari svo að endurgjaldið verði greitt til fulls með skuldabréfi sem báðir málsaðilar samþykkja. 

Ríkið fær hlutafé sitt aðeins greitt ef bankinn verður seldur.236  

Er það bráðabirgðaniðurstaða ESA að þessar fjármögnunarráðstafanir og sér í lagi 

lausafjárfyrirgreiðslan feli í sér ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins. Þar 

að auki gaf ríkisstjórn Íslands út yfirlýsingu um að hún ábyrgðist allar innlendar innistæður í 
                                                
234 Eftirlitsstofnun EFTA, „Auglýst eftir athugasemdum, í samræmi við ákvæði 2. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 
við samning milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, sem varðar ríkisaðstoð sem var 
veitt vegna endurreisnar tiltekinnar starfsemi (gamla) Glitnis banka hf og vegna stofnunar og fjármögnunar nýja 
Glitnis banka hf (sem nú hefur fengið nafnið Íslandsbanki)“. EES-viðbætir nr. 7, 10.2.2011, bls. 50.  
235 Eftirlitsstofnun EFTA, „Auglýst eftir athugasemdum, í samræmi við ákvæði 2. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 
við samning milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, sem varðar ríkisaðstoð sem var 
veitt vegna endurreisnar tiltekinnar starfsemi (gamla) Kaupþings banka hf og vegna stofnunar og fjármögnunar 
nýja Kaupþings banka (sem nú hefur fengið nafnið Arion banki hf)“ EES-viðbætir nr. 7, 10.2.2011, bls. 1.  
236 Eftirlitsstofnun EFTA, „Auglýst eftir athugasemdum, í samræmi við ákvæði 2. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 
við samning milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, sem varðar ríkisaðstoð sem var 
veitt vegna endurreisnar tiltekinnar starfsemi (gamla) Landsbanka Íslands hf og vegna stofnunar og 
fjármögnunar nýja Landsbanka Íslands (NBI hf)“ EES-viðbætir nr. 7, 10.2.2011, bls. 26. 
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öllum íslenskum viðskiptabönkum og sparisjóðum að fullu þann 6. október 2008.237 Er það 

mat ESA að sú ráðstöfun skuli einnig koma til álita við mat á ríkisaðstoð til stóru bankanna 

þriggja enda gæti hún falið í sér óbeina aðstoð til bankanna.238  

 

3.4 Tilmæli frá ESA 

Þann 10. október 2008, eftir að slitastjórnir höfðu tekið yfir rekstur gömlu bankanna og nýju 

bankarnir stofnaðir, barst íslenskum stjórnvöldum bréf frá forseta ESA. Með bréfinu var þess 

krafist að ríkisaðstoðaraðgerðir sem framkvæmdar væru á grundvelli neyðarlaganna yrðu 

tilkynntar til ESA. Svar íslenskra stjórnvalda frá 14. október sama ár var á þá leið að 

stjórnvöld teldu að stofnun nýju bankanna vegna falls þeirra gömlu á grundvelli 

neyðarlaganna fæli ekki í sér ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins. ESA 

taldi slíka niðurstöðu ólíklega og minnti íslensk stjórnvöld enn frekar á að skylt væri að 

tilkynna alla ríkisaðstoð til stofnunarinnar áður en hún kæmi til framkvæmdar og hvaða 

upplýsingar ættu að vera í slíkri tilkynningu. Eftir einn fund í Reykjavík 24. október 2008 og 

frekari bréfaskriftir án þess að tilkynnt hefði verið um nokkra ríkisaðstoð á grundvelli 

neyðarlaganna sendi ESA áminningarbréf um tilkynningarskylduna og bann við framkvæmd 

ríkisaðstoðar áður en að hún er tilkynnt sbr. 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3. Enn héldu 

íslensk yfirvöld því fram að ekki væri um ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. að ræða og 

veittu ESA litlar upplýsingar umfram það sem opinbert var. Það var skoðun ESA að 

fjármögnun nýju bankanna fæli í sér ríkisaðstoð og þar sem að hún hafði nú þegar komið til 

framkvæmdar leitaðist stofnunin eftir því að aðstoða íslensk stjórnvöld við gerð áætlana um 

endurskipulagningu og í framhaldi að leggja mat á bæði endurfjármögnunar- og endur-

skipulagningaraðstoðina í einu lagi. Nýju bankarnir og stjórnvöld voru hinsvegar ekki í stakk 

búin til þess að reiða nákvæmar áætlanir af höndum. Það var svo ekki fyrr en 15. og 20. 

september 2010 að stjórnvöld tilkynntu formlega um veitta ríkisaðstoð vegna endurreisnar 

tiltekinnar starfsemi gömlu bankanna og stofnunar nýju bankanna.239  

 Við tilkynninguna höfðu íslensk stjórnvöld horfið frá þeirri meiningu sinni að 

aðgerðirnar teldust ekki til ríkisaðstoðar í skilningi 1. mgr. 61. gr. Báru þau þá fyrir sig að 

                                                
237 Ríkisstjórn Íslands, „Yfirlýsing ríkisstjórnarinnar“, Reykjavík 6. október 2008.  
238 Eftirlitsstofnun EFTA, „Auglýst eftir athugasemdum varðandi ríkisaðstoð til Landsbankans“ EES-viðbætir 
nr. 7, 10.2.2011, bls. 26-27. 
239 Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 492/10/COL frá 15. desember 2010 um að hefja formlega rannsókn á 
ríkisaðstoð sem veitt var í október 2008 og september 2009 til varnar innlendri starfsemi Kaupþings og til þess 
að stofna og fjármagna arftaka hans, sem nú nefnist Arion banki. EES-viðbætir nr. 7, 10.2.2011, bls. 3. Bls. 3-4. 
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aðstoðin væri samrýmanleg á grundvelli stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. þar sem að hún hefði verið 

nauðsynleg til þess að ráða bót á alvarlegri röskun á efnahagslífi Íslands.240  

 Það er alveg ljóst að samkeppnismál voru íslenskum stjórnvöldum ekki ofarlega í huga á 

þessum tíma. Öll athygli og orka beindist að því að bjarga fjármálakerfinu og tryggja að 

bankastarfsemi héldist gangandi í landinu. Það hefur hinsvegar sýnt sig að samkeppnis- og 

ríkisaðstoðarreglur eru mikilvægur hluti í efnahagsbataáætlunum. Til skamms tíma litið sjá 

þær til þess að markmið innri markaðarins og framkvæmd EES-samningsins séu ekki virt að 

vettugi en til lengri tíma auðvelda samkeppnis- og ríkisaðstoðarreglur efnahagslega endur-

skipulagningu og efnahagsbata.241  

 

3.5 Rannsókn ESA 

Með ákvörðunum þann 15. desember 2010 hóf ESA formlega rannsókn, það er málsmeðferð 

samkvæmt 2. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3, varðandi ríkisaðstoð sem veitt var vegna 

endurreisnar tiltekinnar starfsemi gömlu bankanna og vegna stofnunar og fjármögnunar nýju 

bankanna. Í ákvörðununum er að finna bráðabirgðamat ESA á aðgerðum íslenskra 

stjórnvalda í þágu Íslandsbanka, Arion banka og Landsbankans, hvort um ríkisaðstoð sé að 

ræða í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins og mat á samrýmanleika aðgerðanna við 

framkvæmd samningsins.242 

 

3.5.1 Málsrök íslenskra stjórnvalda 

Í tilkynningunni til ESA rekja íslensk stjórnvöld málatilbúnað sinn þar sem því er haldið fram 

að ríkisaðstoðaraðgerðirnar vegna bankanna þriggja séu samrýmanlegar framkvæmd EES-

samningsins á grundvelli stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. samningsins. Að mati íslenskra stjórnvalda 

var ástandið á íslenskum fjármálamarkaði og á Íslandi öllu svo slæmt í október 2008 að 

nauðsynlegt var að grípa til aðgerða án tafar til þess að tryggja stöðugleika í fjármálakerfinu 

og endurvekja traust á íslenska hagkerfinu. Markmið stjórnvalda með aðgerðunum voru 

einföld, að tryggja að Íslendingar hefðu aðgang að innistæðum sínum og að fjármálakerfið 

héldist starfhæft í einhverri mynd. Hefðu bankarnir ekki verið endurreistir hefði kerfishrunið 

                                                
240 Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 492/10/COL frá 15. desember 2010. EES-viðbætir nr. 7, 10.2.2011, 
bls. 15.  
241 Lowe, Philip, „State Aid Policy in the context of the financial crisis“, bls. 3.  
242 Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 492/10/COL, 493/10/COL og 494/10/COL, frá 15. desember 2010. 
EES-viðbætir nr. 7, 10.2.2011, bls. 3, 28, og 52.  
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sem þá þegar hafði haft alvarlegar afleiðingar versnað til muna. Inngrip stjórnvalda voru 

nauðsynleg til þess að styrkja eiginfjár- og lausafjárstöðu bankanna sem gerði þeim kleift að 

viðhalda rekstrarhæfi sínu. Stjórnvöld héldu því einnig fram að aðgerðirnar væru í samræmi 

við leiðbeinandi reglur um endurfjármögnun. Áhættumat nýju bankanna hafi verið tiltölulega 

lágt og þar af leiðandi ætti endurgjald fyrir ríkisfjármögnun að vera í lægri kanntinum. En 

endurgjaldið mun fást við sölu eignarhluta íslenska ríkisins í bönkunum þremur.  

 Eiginfjárþáttur B sem íslenska ríkið veitti bæði Íslandsbanka og Arion banka var að sögn 

stjórnvalda nauðsynlegur til að tryggja rekstrarhæfi bankanna auk þess að vera mikilvægur 

liður í því að endurvekja traust á fjármálamarkaðinum með það markmið í huga að endurreisa 

banka sem verða rekstrarhæfir til lengri tíma án ríkisaðstoðar. Stjórnvöld töldu að aðstoðin 

hefði verið takmörkuð við það sem nauðsynlegt var til þess að bankarnir uppfylltu skilyrði 

Fjármálaeftirlitsins um eiginfjárhlutfall. Til þess að takmarka röskun á samkeppni var sami 

eiginfjárþáttur B í boði fyrir alla þrjá stóru bankana sem segja mátti að hafi verið í sömu 

stöðu.  

 Þá tóku stjórnvöld það sérstaklega fram að hluthafar gömlu bankanna þriggja hafa glatað 

hlutaféi sínu og ekki fengið neinar bætur vegna þess. Þær bætur sem kröfuhafar gömlu 

bankanna hafa fengið í gegnum skilanefndirnar skal ekki litið á sem bætur vegna þess taps 

sem hlaust af falli bankanna heldur sem endurgjald fyrir þær eignir sem voru færðar frá 

gömlu bönkunum yfir í þá nýju. Þar af leiðandi hefur tapið sem skapaðist af falli bankanna 

ekki verið bætt af hálfu íslenska ríkisins og kostnaðurinn við endurreisn þeirra borinn af 

fjárfestum bankanna. Á þann hátt eru aðgerðirnar í samræmi við þau skilyrði að fjármála-

fyrirtæki skuli bera eins stóran hluta kostnaðarins við björgun og endurskipulagningu og 

mögulegt er.243  

 Þá er það er skoðun Samkeppniseftirlitsins að stofnun nýju bankanna hafi ekki raskandi 

áhrif á samkeppni á fjármálamarkaði á Íslandi.244  

 

3.5.2 Samrýmanleiki ríkisaðstoðaraðgerðanna 

Það var niðurstaða ESA eftir bráðabirgðarannsókn á aðgerðunum að þær teldust ríkisaðstoð í 

skilningi 1. mgr. 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins. Þar sem að íslensk stjórnvöld sinntu ekki 

skyldum sínum skv. 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 með því að tilkynna ekki um aðstoðin 
                                                
243 Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 492/10/COL frá 15. desember 2010. EES-viðbætir nr. 7, 10.2.2011, 
bls. 15-16. 
244 Ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins nr. 48/2009, Yfirtaka Glitnis banka hf. á Íslandsbanka hf og 49/2009, 
Samruni Kaupþings banka hf. og Arion banka hf. frá 23.12.2009. 
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fyrr en löngu eftir að hún var framkvæmd var það niðurstaða ESA að veiting aðstoðarinnar 

væri ólögleg.245  

 Það var þó skoðun ESA að það sé óumdeilanlegt að það hafi orðið alvarlega röskun á 

efnahagslífi Íslands í október 2008 og að sú röskun sé að einhverju leyti enn til staðar. Einng 

var það talið augljóst að stóru bankarnir þrír gegndu lykilhlutverki í efnahaginum og voru 

kerfislega mjög mikilvægir. Þar af leiðandi taldi ESA, og tók þar með undir málsrök íslenskra 

stjórnvalda, að leggja skyldi mat á samrýmanleika aðgerðanna við framkvæmd EES-

samningsins á grundvelli stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. samningsins.246 

 Að mati ESA er hægt að líta þær aðgerðir sem gripið var til bæði sem björgunar- og 

endurskipulagningaraðstoð og erfitt sé að greina þar á milli en til dæmis má nefna að 

upphaflegu eiginfjárframlögin teljast til björgunaraðstoðar en færsla innlendu eignanna yfir í 

nýju bankana myndi flokkast sem breyting á skipulagi þeirra. Það er þó viðurkennt að 

nauðsynlegt getur verið að grípa strax til skipulagsbreytinga á björgunartímabilinu og taka 

leiðbeinandi reglur um björgun og endurskipulagningu mið af því.247 Mat ESA fór því fram á 

þeim grundvelli að um björgunaraðstoð væri að ræða enda lá áætlun um endurskipulagningu 

ekki fyrir. Björgunaraðstoð er aðeins mögulegt að heimila tímabundið og með ákveðnum 

skilyrðum, þar á meðal að leggja þurfi fram áætlun um endurskipulagningu. Þegar sú áætlun 

hefur verið lögð fram verður hægt að leggja mat á aðgerðirnar á grundvelli leiðbeinandi 

reglna um endurskipulagningu og þá mögulega heimila aðstoðina varanlega.248  

 Eins og áður hefur komið fram þurfa aðgerðir stjórnvalda, til þess að geta talist 

samrýmanlegar framkvæmd EES-samningsins, að vera nægilega beinskeyttar til þess að þær 

vinni á skilvirkan hátt að því að ráða bót á alvarlegri röskun á efnahagslífinu. Einnig þarf 

aðstoðin að vera takmörkuð við það sem nauðsynlegt er til að ná fram settu markmiði og 

upphæð hennar skal haldið í lágmarki. Aðgerðirnar þurfa sömuleiðis að vera þannig upp 

byggðar að óæskilegum smitáhrifum gagnvart samkeppnisaðilum, öðrum atvinnugreinum og 

öðrum aðildarríkjum sé haldið í lágmarki. Á grundvelli þessara meginsjónarmiða fór 

bráðabirgðamat ESA á aðgerðum íslenskra stjórnvalda í þágu bankanna þriggja fram.249 

                                                
245 Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 492/10/COL frá 15. desember 2010. EES-viðbætir nr. 7, 10.2.2011, 
bls. 21. 
246 Sama heimild, bls. 22. 
247 Ákvörðun eftirlitsstofnunar EFTA nr. 305/04/COL frá 1. desember 2004 um leiðbeinandi reglur á sviði 
ríkisaðstoðar um aðstoð til björgunar og endurskipulagningar í illa stöddum fyrirtækjum, §14-15. 
248 Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 494/10/COL frá 15. desember 2010. EES-viðbætir nr. 7, 10.2.2011, 
bls. 22-23. 
249 Leiðbeinandi reglur um fjármálastofnanir, 28/09/COL, 29.1.2009, bls. 3, §15. 
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ESA tók alfarið undir þann málatilbúnað íslenskra stjórnvalda að ástandið á íslenskum 

fjármálamarkaði haustið 2008 hafi verið það alvarlegt að inngrip ríkisins í rekstur stóru 

bankanna þriggja hafi verið nauðsynlegt. Ef ekki, hefði skapast enn meiri hætta á alvarlegu 

áhlaupi á bankana og kerfisbundnu falli fjármálakerfisins í heild sinni. Sú leið sem íslensk 

stórnvöld völdu að fara, að skilja erlenda starfsemi bankanna eftir í gömlu bönkunum en 

flytja innlenda starfsemi í þá nýju var að mati ESA líklega sú eina mögulega. Þær aðferðir 

sem notast var við annars staðar í álfunni, hefðbundin endurfjármögnun, endurskipulagning 

og yfirtaka á virðisrýrnuðum eignum hefðu ekki verið raunhæfur kostur. Þessi skipting felur 

hinsvegar í sér svo viðamikla endurskipulagningu að ekki er hægt að leggja endanlegt mat á 

nauðsyn þeirra og hvort að viðeigandi hafi verið að grípa til þeirra áður en að sýnt verður 

fram á slíkt með nákvæmri áætlun um endurskipulagningu.250  

 

 Það er mat ESA að þar sem erlend starfsemi bankanna var skilin eftir í gömlu bönkunum 

og þær aðgerðir sem gripið var til til að bjarga stóru bönkunum þremur, sem eru með 

sameiginlega markaðshlutdeild upp á rúm 80%, voru mjög sambærilegar eru raskandi áhrif 

aðgerðanna mjög takmörkuð innan EES. Röskun á samkeppni var einnig haldið í lágmarki 

með því að lánadrottnar gömlu bankanna urðu, í tilfellum Íslandsbanka og Arion banka, aðal 

hluthafar nýju bankanna. Með því tryggði íslenska ríkið, að mati ESA, að sú fjárhæð sem 

íslenska ríkið þyrfti að verða af vegna aðgerðanna væri haldið í algjöru lágmarki og aðkoma 

frá almennum fjárfestum tryggð. Það fjármagn sem bankarnir fengu frá ríkinu var takmarkað 

við það eiginfjárhlutfall sem kröfur Fjármálaeftirlitsins segja til um og því takmarkað við það 

sem nauðsynlegt þykir.251  

 

 Bankar sem ekki búa við traustan rekstur skulu greiða hærra endurgjald fyrir fjármögnun 

frá ríkinu heldur en bankar sem í meginatriðum búa við traustan rekstur. Í samræmi við það 

eru bráðabirgðaniðurstöður ESA þær að endurgjaldið sem krafist var fyrir lánin sem 

bönkunum var veitt standist að öllum líkindum ekki reikningsreglur leiðbeinandi reglna um 

endurfjármögnun sbr. 26. til 30. mgr. þeirra.252 Það vegur þó upp á móti að bankarnir þrír 

hafa allir þurft að gangast undir mjög viðamiklar breytingar. Þar á meðal breytingar á stjórn, 

stjórnháttum og launastefnu. Endanlegt mat á því hvort að endurgjaldið hafi verið nægilegt 

                                                
250 Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 492/10/COL frá 15. desember 2010. EES-viðbætir nr. 7, 10.2.2011, 
bls. 22-23. 
251 Sama heimild, bls. 23. 
252 Leiðbeinandi reglur um endurfjármögnun, 28/09/COL, 29.1.2009, bls. 11. §26-30 og 43-44. 



 

 68 

mun ekki liggja fyrir fyrr en áætlun um endurskipulagningu hefur verið lögð fram og ESA 

tekið ákvörðun á grundvelli hennar.253  

 

 Í niðurstöðu sinni kemur ESA einnig inn á að þrátt fyrir að aðstæður á Íslandi afsaki að 

miklu leyti þann seinagang sem hefur verið í að koma fram með áætlun um 

endurskipulagningu og að leiðbeinandi reglur um fjármálastofnanir hafi gert ráð fyrir slíkum 

drætti við ákveðnar aðstæður þá hefur stofnunin engu að síður áhyggjur af þeim litlu 

framförum sem hafa orðið síðan um mitt ár 2009 og að enn beri ekki á áætlun um 

endurskipulagningu.254 Í leiðbeinandi reglunum segir: „Ef tryggt er að reglulegt endurmat af 

þessu tagi fari fram kemur til greina að heimila rekstur kerfisins til lengri tíma en sex mánaða, 

eða að jafnaði allt að tveimur árum. Þennan gildistíma má lengja frekar, að fengnu samþykki 

Eftirlitsstofnunar EFTA, meðan aðstæður á fjármálamörkuðum gera það nauðsynlegt.“255 

Ekki liggja fyrir upplýsingar um hvort að slíkt endurmat hafi farið fram með skipulögðum 

hætti né að slíkt hafi verið tilkynnt til ESA. Ýtir það enn frekar undir þá niðurstöðu að ekki 

virðist mikil áhersla lögð á að framfylgja ríkisaðstoðarreglunum hjá íslenskum stjórnvöldum.  

 

3.5.3 Niðurstöður Eftirlitsstofnunar EFTA 

Það var niðurstaða ESA í ákvörðunum sínum að vegna þess langa tíma sem leið frá því að 

aðgerðir íslenskra stjórnvalda komu til framkvæmda þangað til að þær voru formlega 

tilkynntar til stofnunarinnar sæi hún sér ekki annað fært en að hefja formlega rannsókn á 

ráðstöfunum íslenska ríkisins í tengslum við stofnun og fjármögnun Íslandsbanka, Arion 

banka og Landsbankans. Hefðu aðgerðirnar verið tilkynntar fyrirfram telur ESA að líkur 

hefðu verið á því að þær hefðu verið taldar samrýmanlegar framkvæmd EES-samningsins 

tímabundið, eða þar til áætlun um endurskipulagningu lægi fyrir. Það verður því að taka undir 

með ESA í því að það sé miður að íslensk stjórnvöld hafi ekki staðið við skuldbindingu sína 

skv. 3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 og tilkynnt um aðgerðirnar fyrirfram eins og bókunin 

segja til um.256  

                                                
253 Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 492/10/COL frá 15. desember 2010. EES-viðbætir nr. 7, 10.2.2011, 
bls. 23. 
254 Sama heimild, bls. 24. 
255 Leiðbeinandi reglur um fjármálastofnanir, 28/09/COL, 29.1.2009, bls. 3, §24. 
256 Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 492/10/COL frá 15. desember 2010. EES-viðbætir nr. 7, 10.2.2011, 
bls. 24. 
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Hægt hefði verið að komast hjá formlegri rannsókn sem er bæði sóun á tíma og 

peningum þegar svona er búið. Víst voru ákvarðanir teknar með miklum hraði og áttu sér stað 

á mjög viðkvæmum tímapunkti. Sú útskýring að nauðsynlegt hafi verið að grípa til aðgerða 

án allra tafa og ekki hafi gefist tími til tilkynningar áður en að ríkisaðstoð var veitt réttlætir 

ekki að tilkynninging hafi þá ekki komið í beinu framhaldi,hvort sem það hefði verið á næstu 

dögum eða vikum eftir framkvæmdina. Erfitt þykir að sjá að enginn möguleiki hafi verið á 

því að senda tilkynningu til ESA fyrr en tæpum tveimur árum eftir að framkvæmd 

aðstoðarinnar hófst. Sérstaklega þegar litið er til þess að ESA ítrekaði skoðun sína að hér 

væri mögulega um ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins að ræða og skylt 

væri að tilkynna um hana. Þá má einnig benda á að venja hefur skapast fyrir því að ríki 

tilkynni um fyrirhugaða aðstoð þrátt fyrir að þau haldi því fram að ekki sé um ríkisaðstoð í 

skilningi 1. mgr. 61. gr. að ræða og hefur bæði framkvæmdastjórn ESB og ESA kosið slík 

vinnubrögð.257 

 

3.5.4 Lokaniðurstaða væntanleg 

Niðurstöður ESA úr formlegu rannsókninni eru væntanlegar á næstu misserum, en venja er 

að slík rannsókn taki ekki lengri tíma en 18 mánuði. Þó er möguleiki á töf, til dæmis ef 

aðildarríki er ekki samvinnuþýtt og leggur ekki fram þær upplýsingar sem krafist er.258 

Líklegt er að niðurstöður ESA verði í samræmi við bráðabirgðamatið sem er að finna í 

ákvörðunum sem hér að ofan er fjallað um. Þó er ljóst að þær eru ekki byggðar á fullkomnum 

upplýsingum og því er ekki öruggt að treysta á samskonar niðurstöðu. Áætlanirnar um 

endurskipulagningu gætu haft mikið að segja um mat ESA á aðgerðunum.  

 

3.6 Aðrar leiðir færar 

Í tilkynningu sinni til ESA eru íslensk stjórnvöld á þeirri skoðun að sú leið sem farin var í 

október 2008 hafi verið eini raunhæfi möguleikinn. Aðrar aðferðir hefðu ekki verið jafn 

trúverðugar í því ástandi sem uppi var í íslenskum efnahagi. Sú leið að skipta bönkunum upp 

á þann hátt að setja allar góðar og arðvænar eignir í nýja banka en skilja virðisrýrnaðar, 

áhættusamar og jafnvel óverðlausar eignir eftir í gömlu bönkunum (e. good bank/bad bank) 

var ekki talin möguleg. Góður banki ætti að geta fjármagnað sig sjálfur á almennum markaði 
                                                
257 3. gr. EES-samningsins og samsvarandi 3. mgr. 4. gr. Sáttmálans um Evrópusambandið og OJ C 318, 
24.1.1983, bls. 3. Commission Communication on aids granted illegally. 
258 Quigley, Conor, European State Aid Law and Policy, bls. 410. 
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á meðan að slæmur banki væri rekinn af ríkinu. Það þótti hinsvegar ólíklegt að íslenskur 

góður banki myndi geta fjármagnað sig í því efnahagsástandi sem skollið hafði á. Einnig þótti 

líklegt að rekstur slæmu bankanna myndi vera ríkinu ofviða. Skuldir bankanna þriggja voru 

gríðarlegar miðað við landsframleiðslu Íslands og ekki á færi ríkisins að standa undir.259 

Verður að leggja það í hendurnar á ESA að meta þennan rökstuðning íslenskra stjórnvalda. 

En ekki þykir líklegt miðað við hve hröð ákvarðanatakan var í október 2008 að löngum tíma 

hafi verið eytt í að leggja mat á aðra möguleika og lausnir. Slíkt bendir ekki til þess að besta 

og hagkvæmasta leiðin hafi verið valin á vel ígrunduðum forsendum. Það verður þó að koma 

í ljós eftir að ESA hefur lagt mat á áætlanir um endurskipulagningu og ákvarðanir í málunum 

þremur liggja fyrir.  

  

                                                
259 Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 492/10/COL frá 15. desember 2010. EES-viðbætir nr. 7, 10.2.2011, 
bls. 16-17. 



 

 71 

4 SAMANTEKT 
Það væri vægt til orða tekið að segja að mikið hafi gengið á á fjármálamörkuðum á síðustu 

árum og hafa ríkisaðstoðarreglurnar og veiting ríkisaðstoðar gegnt stóru hlutverki í því 

neyðarástandi sem skapaðist í Evrópu við fjármálakreppuna. Aðgerðir stjórnvalda vegna 

erfiðleika fjármálafyrirtækja hafa hafa verið einstakar og erfitt er að ímynda sér að aftur muni 

koma upp sú staða að veita þurfi jafn mikla fjármagnsaðstoð til slíks fjölda fjármálafyrirtækja.  

 

Fall stóru viðskiptabankanna þriggja var stór skellur fyrir íslenskt efnahagslíf. Stjórnvöld 

gripu til viðamikilla aðgerða til þess að tryggja áframhaldandi rekstur þeirra og að innistæður 

viðskiptavina þeirra væru öruggar. Þessar aðgerðir eru nú til meðferðar hjá ESA og er 

niðurstaða úr formlegri rannsókn að vænta. Bráðabirgðaniðurstöður benda til þess að aðgerðir 

íslenskra stjórnvalda verði taldar samrýmanlegar framkvæmd EES-samningsins á grundvelli 

stafl. b) í 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins en það verður að hafa í huga að þær niðurstöður 

byggja ekki á fullkomnum upplýsingum og ekki hafa verið lagðar fram áætlanir um 

endurskipulagningu en lokaniðurstaða ESA mun byggja að mestu leyti á þeim upplýsingum 

sem koma fram í þeim.  

 

Í upphafi fjármálakreppunnar var þeim rökum hafnað að ríkisaðstoð í þágu 

fjármálafyrirtækja væri nauðsynleg til að ráða bót á alvarlegri röskun á efnahagslífi 

aðildarríkis og þar af leiðandi réttlætanleg á grundvelli stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. EES-

samningsins. Þess í stað var skoðun eftirlitsaðila sú að vandamál fjármálafyrirtækjanna 

stöfuðu af eðlislægum annmörkum í uppbyggingu þeirra og rekstri. Fljótlega varð þó ljóst að 

ekki dugði til að byggja undanþágur til veitingar ríkisaðstoðar til fjármálafyrirtækja á stafl. c) 

í 3. mgr. 61. gr. þar sem að fjármálakreppan var farin að hafa alvarleg áhrif á stöðu banka og 

annarra fjármálastofnana sem flokka mátti sem fyrirtæki í traustum rekstri. Einnig var 

fjármálakreppan orðin kerfisbundin og ekki takmörkuð við einstaka fjármálafyrirtæki.  

Í framhaldi voru gefnar út nýjar leiðbeinandi reglur sem aðildarríkin gátu byggt á í 

aðgerðum sínum til að bjarga fjármálafyrirtækjum sínum. Til að auka skilvirkni og sjá til þess 

að ákvarðanir væru teknar innan þeirra tímamarka sem nauðsynleg voru til að bregðast við 

neyðarástandinu hófu ESA og framkvæmdastjórnin að taka ákvarðanir á mjög skömmum 

tíma, í sumum tilvikum á innan við sólarhring. 

 Það er grundvallaratriði nýju leiðbeinandi reglnanna að þær skulu vera tímabundnar og 

það sama á við um aðstoð sem heimiluð er á grundvelli þeirra. Nú er miðað við að þær haldi 
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gildi sínu út árið 2011. Auk þess skal ríkisaðstoð til fjármálafyrirtækjanna vegna 

fjármálakreppunar vera nægilega beinskeytt til þess að hún stuðli á skilvirkan hátt að því að 

ráða bót á alvarlegri röskun á efnahagslífi aðildarríkis. Einnig þarf aðstoðin að vera 

takmörkuð við það sem nauðsynlegt er til að ná fram settu markmiði og upphæð hennar skal 

haldið í lágmarki. Aðgerðirnar þurfa sömuleiðis að vera þannig uppbyggðar að óæskilegum 

smitáhrifum gagnvart samkeppnisaðilum, öðrum atvinnugreinum og öðrum aðildarríkjum sé 

haldið í lágmarki.  

Líkt og ríkisaðstoðin sem var veitt vegna fjármálakreppunnar, hafa viðbrögð eftirlitsaðila, 

beiting og túlkun ríkisaðstoðarreglnanna, verið einstök. Tekið var á breyttum aðstæðum með 

setningu nýrra og tímabundinna leiðbeinandi reglna sem áttu að veita aðildarríkjum EES 

leiðsögn um hvernig þau skyldu bera sig að og haga aðgerðaráætlunum sínum. Nálgun ESA 

og framkvæmdastjórnar ESB og beiting stafl. b) í 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins sýndi 

sveigjanleika af hálfu eftirlitsaðila og tilraun til þess að sníða ríkisaðstoðarreglurnar að 

kringumstæðunum. Á sama tíma stóðu ESA og framkvæmdastjórnin fast á því að ekki skyldi 

vikið frá ríkisaðstoðarreglunum eins og oft er gerð krafa um á krepputímum. Að sögn þeirra 

hefur sagan leitt það í ljós að slökun á reglunum hægi aðeins á efnahagsbata og hindri virka 

stafsemi innri markaðarins. Höfundur telur eftirlitsaðila vera á réttri braut og að ekki sé rétt 

að hverfa frá framfylgni við ríkisaðstoðarreglur í slæmu efnahagsástandi. Hvort að þeir hafi 

gengið of langt í kröfum sínum um endurskipulagningu verður þó að koma í ljós á næstu 

árum þegar ljóst verður hvernig rekstrarhæfi þeirra fjármálafyrirtækja sem hafa verið tekin til 

mikillar endurskipulagningar þróast. 
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