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Aðdragandi aðskilnaðar með 
Glass-Steagall-lögunum 1933 

• Árið 1864 var samþykkt fyrsta alríkislöggjöf fyrir banka í Bandaríkjunum, 
The National Bank Act of 1864 

• Á tímabilinu frá 1900 til 1920 var mikill vöxtur í útgáfu skuldabréfa  og 
hlutabréfa; viðskiptabankar voru því í auknum mæli sniðgengnir sem 
milliliðir um fjármögnun 

• Ákvæði laganna frá 1864 um starfsheimildir banka voru túlkuð þannig af 
dómstólum og eftirlitsaðilum að bönkum væri óheimilt að sýsla með 
hlutabréf; túlkanir voru ekki jafn afgerandi varðandi skuldabréf 

• Til að bregðast við samkeppni frá fjárfestingarbönkum en starfa samt 
samkvæmt bókstaf bankalaganna frá 1864 stofnuðu viðskiptabankar 
annaðhvort sérstök systurfélög fyrir fjárfestingarbankastarfsemi (securities 
affiliates), sem voru í eigu sömu hluthafa, eða skuldabréfadeildir 
– National City Bank og Chase National Bank stofnuðu sérstök systurfélög, 

National City Company og Chase Securities Corporation  
– J.P. Morgan & Co. starfrækti sérstaka skuldabréfadeild 

• Árið 1933 var rekstur fjárfestingarbanka og viðskiptabanka aðskilinn með 
Glass-Steagall-ákvæðum nýrra bankalaga, The Banking Act of 1933 
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Hver var hugsun löggjafans með 
aðskilnaði þessarar starfsemi? 

• Benston (1990): 
– Bankar fjárfestu í verðbréfum og stofnuðu þannig innstæðum í hættu 
– Bankar veittu vafasöm lán til að ýta undir hækkun á hlutabréfum eða styrkja 

fjárhag fyrirtækja sem þeir höfðu sjálfir fjárfest í 
– Vegna eigin hagsmuna banka, þrýstu yfirmenn þeirra á að viðskiptavinir 

fjárfestu í verðbréfum sem bankinn sjálfur var undir þrýstingi að selja 

• Kroszner & Rajan (1994): 
– Verðbréfastarfsemi viðskiptabanka var ógn við fjármálastöðugleika, ýtti undir 

hagsmunaárekstra og jók áhættu innan bankakerfisins 

• Macey (1984), Tabarrok (1998), o.fl.: 
– Verið var að vernda einn sérhagsmunahóp, fjárfestingarbanka, á kostnað 

annarra, viðskiptabanka 
– Lögin voru atlaga Rockefeller-fjölskyldunnar að Morgan-fjölskyldunni 
– Eftirlitsaðilum blöskraði að bankarnir væru að koma sér undan banni við 

fjárfestingarbankastarfsemi í lögunum frá 1864 með stofnun sérstakra 
systurfélaga sem sáu um verðbréfaviðskipti (security affiliates) 
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Aðskilnaður var aðeins hluti af 
lagabreytingum frá kreppunni 

• 1933: The Securities Act 
– Skyldaði útgefendur verðbréfa að gefa út ítarlega skráningarlýsingu við sölu á verðbréfum til almennings og 

setti þeim viðurlög, ef þeir gáfu rangar eða villandi upplýsingar um hag fyrirtæksins 

• 1933: The Banking Act 
– Setti á fót alríkisinnstæðutryggingarkerfi með stofnun Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)  
– Bannaði greiðslu vaxta á óbundnum innstæðum  
– Aðskildi fjárfestingarbanka og viðskiptabanka 
– Setti hömlur á viðskipti milli banka og tengdra aðila (affiliates) 

• 1934: The Securities Exchange Act 
– Skyldaði útgefendur verðbréfa til að veita fjárfestum með reglulegu millibili uppfærðar upplýsingar, sem 

krafist var við skráningu þeirra skv. The Securities Act 

• 1939: The Trust Indenture Act 
– Bannaði sölu á skuldabréfum til almennings, nema að bréfin væru gerð samkvæmt samningi sem hefði 

ákveðin lágmarks verndarákvæði fyrir kaupendur. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• 1983: The International Lending Supervision Act 

– Skyldaði banka að hafa lágmarks eiginfjárhlutfall, sbr. Basel-reglurnar, sem birtar voru árið 1988  

• 1993: The Omnibus Budget Reconciliation Act 
– Gerði innstæður að forgangskröfum 
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Endurfundir og aðskilnaður: 
1933-2010 

• 1977-1988: 

– Eftirlitsaðilar sýna fyrstu merki um tilslakanir, t.d. með túlkun á Glass-Steagall-ákvæðunum um lokuð 
útboð (private placement) á hlutabréfum og skuldabréfum 

– Eftirlitsaðilar og dómstólar skiptast á túlkunum um það hvort viðskiptabréf (commercial papers) séu 
verðbréf og falli þar af leiðandi undir Glass-Steagall-ákvæðin 

• 1988-1997: 

– Eftirlitsaðilar gefa viðskiptabönkum auknar heimildir til að að stunda fjárfestingarbankastarfsemi, t.d. 
útboð á hlutabréfum og skuldabréfum og fjárfestingar í þeim upp að ákveðnum tekjumörkum 

– Erlendir viðskiptabankar fjárfesta í bandarískum viðskiptabönkum 

• Credit Suisse eignast meirihluta í First Boston árið 1990 

• Swiss Bank kaupir Dillon Read árið 1997 

• 1999: 

– Formlegur aðskilnaður afnuminn með The Financial Services Modernization Act of 1999 

• 2010: 

– Ný heildarlöggjöf um fjármálafyrirtæki er samþykkt, The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act  

– Yfirlýst markmið laganna eru m.a. að stuðla að fjármálastöðugleika, auka ábyrgð og gagnsæi og verja 
hagsmuni skattborgara og neytenda 

– Dodd-Frank-lögin innihalda svokallaða Volcker-reglu um aðskilnað á ákveðinni fjárfestingarstarfsemi 
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Samanburður á mismunandi 
aðskilnaðarákvæðum 

 
Glass-Steagall-ákvæðin (1933) 

Volcker-reglan (2012) í 
Dodd-Frank-lögunum (2010) 

 
Vickers-tillögurnar (2011) 

• Banna innlánsstofnunum að hafa 
umsjón með og fjárfesta fyrir eigin 
reikning í verðbréfum  (§16) 
 
• Banna krosseignatengsl viðskiptabanka 

og  fjárfestingarbanka (§20) 
 
• Banna öðrum en viðskiptabönkum að 

taka við innlánum (§21) 
 
•Banna ólíkum bönkum að hafa sömu 
stjórnarmenn (§32) 

• Bannar bönkum að eiga eigin viðskipti 
(proprietary trading) á 
fjármálagerningum (§619(a)(1)(A)) 
 
• Bannar bönkum að eiga í 

einkafjármagns- og vogunarsjóðum 
(§619(a)(1)(B)) 
 
• Gerir umframeiginfjárkröfur til annarra 

fjármálafyrirtækja, ef þau stunda 
ofangreind viðskipti (§619(a)(2)) 

• Aðgreina (ring fence) lögaðila, sem fara 
annars vegar með almenna 
viðskiptabankastarfsemi (retail banking) 
á evrópska efnahagssvæðinu  (EES), og 
hins vegar þá sem fara með alþjóðlega 
heildsölu- og 
fjárfestingarbankastarfsemi (wholesale 
& investment banking) 

Undanþágur 

• Alríkis- og fylkjaskuldabréf 
• Miðlun fyrir tilstuðlan viðskiptavina 

• Alríkisskuldabréf (og stofnana) 
• Miðlun fyrir tilstuðlan viðskiptavina 
• Hófleg stöðutaka í tengslum við útboð  
• Áhættuvarnargerningar 
 

• Starfsemi í Bretlandi eða á EES? 
• Útlán til stórra fyrirtækja? 
• Heildsöluinnlán? 
• Gjaldeyrisviðskipti ($, ¥)? 
• Umsjón með skuldabréfa- og 

hlutabréfaútboðum án sölutryggingar? 
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Hversu langan tíma tekur að 
innleiða lögbundinn aðskilnað? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Vickers-tillögurnar (2011-2019) 

Volcker-reglan (2009-2017) 

Glass-Steagall-lögin (1933-1934) 

Fjöldi ára 

Samþykkt laga Gildistaka laga Innleiðing reglugerða 
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Hvernig er lögbundinn 
aðskilnaður framkvæmdur? 

8 

• Í Bandaríkjunum var rekstur fjárfestingarbanka og viðskiptabanka þegar 
aðskilinn fyrir samþykkt Glass-Steagall-laganna og var þess vegna 
auðveldur í framkvæmd 
– Fjárfestingarbankar störfuðu í sérstökum systurfélögum 
– Skuldabréfastarfsemi var í sérstökum deildum, sem var einfaldlega lokað 

• Á Íslandi þyrfti að skipta upp eignum og skuldum banka þannig að eftir 
yrðu tveir ótengdir lögaðilar sem myndu: 
– uppfylla núgildandi lög og reglur um lágmarks eiginfjárgrunnshlutfall (CAD), 

bindiskyldu og gjaldeyrisjöfnuð, 
– mæta kröfum Basel III í náinni framtíð um eiginfjárgrunnshlutfall, 

eiginfjárhlutfall, lausafjárþekjuhlutfall (liquidity coverage ratio) og 
fjármögnunarhlutfall (net stable funding ratio), 

– ekki eiga kröfu hvor á annan þannig að eftir standa stórar 
áhættuskuldbindingar, sbr. lög og reglur þar að lútandi, og 

– ekki hafa sömu eigendur, eins og systurfélög viðskiptabankanna í 
Bandaríkjunum fyrir Glass-Steagall-lögin 
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