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nýmælum í tillögunum, fjárbindingu vegna mismunandi áhættu, eftirliti og markaðsaðhaldi, svo og þeirri
gagnrýni sem tillögurnar hafa sætt. Jafnframt er getið helstu aðferða við mat á mismunandi tegundum
áhættu í starfsemi banka og áhættustjórnun í bankakerfinu. Að lokum er fjallað um líkleg áhrif Basel II á
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1. Inngangur.
Í lögum eru gerðar meiri og víðtækari kröfur til
fjármálafyrirtækja en fyrirtækja almennt um upp-
hæð og skipan eigin fjár. Tilgangurinn er annars
vegar að tryggja hagsmuni almennings og stöðug-
leika fjármálakerfisins en hins vegar að stuðla að
eðlilegri samkeppni á fjármálamarkaði.

Aukið frelsi í viðskiptum og alþjóðavæðing
fjármálafyrirtækja á undanförnum áratugum hafa
stuðlað að samræmingu reglna um eigið fé og efl-
ingu áhættustjórnunar í bankakerfinu. Svonefndar
Basel I-reglur hafa myndað staðal sem lögfestur
hefur verið í aðalatriðum í mörgum löndum, þar
með talið í löndum Evrópusambandsins (ESB) og
Evrópska efnahagssvæðisins (EES). Hér verður
gerð grein fyrir þessum reglum, upphafi þeirra og
tilgangi, en þó einkum nýjum tillögum í þessum
efnum og gagnrýni á þær.

Reglurnar taka til margs konar fjármálafyrir-
tækja en hér verður fjallað um lánastofnanir,
banka og sparisjóði.1 Þótt smíði tillagnanna sé
aðallega í höndum fulltrúa fjármálaeftirlita með
þátttöku hagsmunaaðila, hafa fræðimenn látið
þær æ meira til sín taka í ræðu og riti. Hér verður
ekki fjallað sérstaklega um staðtölur bankakerf-
isins en upplýsingar um eiginfjárhlutföll banka og
þróun þeirra eru birtar með reglubundnum hætti í
sérritum seðlabanka og fjármálaeftirlits í hlut-
aðeigandi landi.2 Þessir aðilar eru einnig farnir að
safna margs konar öðrum upplýsingum um hag
fjármálafyrirtækja og meta reglulega stöðugleika
fjármálakerfisins. Einnig er að finna tölulegar
upplýsingar í ársskýrslum og greinargerðum
bankanna sjálfra.3

* Höfundur er prófessor í Viðskipta- og hagfræðideild Há-
skóla Íslands; veffang: gudmumag@hi.is. Hann þakkar
ritrýnum fyrir góðar og gagnlegar ábendingar.

1. Í því sem á eftir fer er eingöngu talað um banka til ein-
földunar.

2. Sbr. Peningamál sem Seðlabanki Íslands gefur út og rit
og skýrslur Fjármálaeftirlitsins.

3. Sbr. t.d. upplýsingar um eiginfjárhlutfall, svonefnt CAD-
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2. Basel I.
Áður en Basel I-tillögurnar voru samþykktar og
birtar árið 1988 giltu víðast hvar reglur um til-
tekið lágmark eigin fjár, skilgreint með hefð-
bundnum hætti, hjá innlánsstofnunum, svo og um
varasjóði og jafnvel laust fé. Eigið fé var þá skil-
greint sem eignir að frádregnum skuldum. Einnig
ábyrgðist ríkisvaldið víða innistæður að tilteknu
marki en innlánsstofnanir lutu jafnframt opinberu
eftirliti. Þetta gildir að vissu leyti enn enda þótt
reglurnar og eftirlitið hafi gjörbreyst. 

Hvatinn að gerð samræmdra reglna um lág-
mark og útreikning eigin fjár fjármálafyrirtækja í
alþjóðlegum rekstri á níunda áratugnum var ekki
hvað síst vöxtur og viðgangur japanskra banka á
alþjóðamarkaði. Þeir höfðu um og upp úr 1985
náð til sín um þriðjungi alþjóðlegs bankamark-
aðar. Þetta var rakið til þess að eiginfjárkröfur
þeirra væru léttvægari en hjá öðrum alþjóðlegum
bönkum á Vesturlöndum. Hjá japönsku bönkun-
um var lágmarkið 3% og það að talsverðu leyti í
formi hlutabréfaeignar í öðrum fyrirtækjum. Það
var hins vegar 5-6% hjá keppinautunum og að
mestu innborgað hlutafé. 

Hin svonefnda Basel–nefnd hafði forgöngu
um samræmingu reglna um eigið fé banka í
alþjóðaviðskiptum. Fundir nefndarinnar voru
haldnir hjá Alþjóðagreiðslubankanum4 í Basel í
Sviss5. Tillögur nefndarinnar, sem voru nánast til-
mæli til banka í alþjóðaviðskiptum, voru kynntar
í desember 1987 og gefnar út árið 1988. 

Þessar reglur voru síðan í öllum aðalatriðum
gerðar að tilskipunum í ESB og síðan í EES árið
1993. Þær gilda fyrir lánastofnanir og mörg önnur
fjármálafyrirtæki, smá jafnt sem stór, og hvort sem
þau stunda alþjóðleg viðskipti eða ekki. Reglurnar
hafa tekið nokkrum breytingum síðan þá.

Tilgangur reglnanna er að

- treysta stöðugleika fjármálakerfisins

- jafna samkeppnisaðstöðu fjármálafyrir-
tækja

- skilgreina lágmark eigin fjár og útreikn-
ing þess

- staðla fjárbindingu og áhættugrunn

- samræma mat á útlánaáhættu

- innleiða einfaldar matsaðferðir.6

Upphaflega tóku tilmælin nær eingöngu til
útlánaáhættu en árið 1996 bættust við tillögur um
útreikning markaðsáhættu og fjárbindingu hennar
vegna. 

Þá hefur Alþjóðagreiðslubankinn sett fram
viðmið um greiðslukerfi, stýringu áhættu í þeim
og fleira.7

2.1 Skilgreining og skipan eigin fjár banka.
Eigið fé íslenskra banka er skilgreint í lögum um
viðskiptabanka og sparisjóði og reglum Fjármála-
eftirlitsins, sbr. viðauka.8 Þar eru skilgreindir þrír
mismunandi eiginfjárþættir, A, B og C og hvað
felst í hverjum þeirra. Eigið fé þannig skilgreint
skal aldrei vera lægri fjárhæð en svarar 8% af
áhættugrunni og þar af skal eiginfjárþáttur A vera
4% hið minnsta. Jafnframt mega eiginfjárþættir B
og C, hvor um sig, hæst nema helmingi af eigin-
fjárþætti A.9

hlutfall (e. capital adequacy directive) eða CAR-hlutfall
(e. capital adequacy ratio) sem birtar eru á vefsíðum við-
skiptabankanna, svo og vefsíðum Fjármálaeftirlitsins og
Seðlabanka Íslands.

4. Enska: Bank for International Settlements.
5. Basel-nefndin var sett á laggirnar 1975. Eftirtalin lönd

eiga aðild að nefndinni: Bandaríkin, Belgía, Bretland,
Frakkland, Holland, Ítalía, Japan, Lúxemborg, Spánn,
Svíþjóð og Þýskaland.

6. The Basel Capital Accord. www.bis.org. 1988.
7. Hér verður ekki fjallað frekar um greiðslukerfi en vísað

til greinar Tómasar Arnar Kristinssonar í Peningamálum
(2000b) og www.bis.org.

8. Lög um fjármálafyrirtæki, nr. 161, 20. desember  2002 og
Reglur um eiginfjárhlutfall fjármálafyrirtækja, nr. 530,
30. júní 2003. Fjármálaeftirlitið vinnur nú að áhættu-
matskerfi í þessum efnum, sbr. umræðuskjal nr. 8/2003 á
www.fme.is.

9. Fjármálaeftirlitinu er þó heimilt að ákveða hærra eigin-
fjárhlutfall hjá fjármálafyrirtækjum sem talin eru hafa
ófullnægjandi fjárhagsstöðu með hliðsjón af áhættustigi,
sbr. 2. mgr. 84. gr. laga nr. 161/2002. Reglurnar eru í
mótin þegar þetta er skrifað. 
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Lýsa má skipan eigin fjár banka á eftirfarandi
hátt:10

Eins og fram kemur samsvarar grunnfé eða
eiginfjárþáttur A13 að nokkru leyti hefðbundinni
skilgreiningu á eigin fé fyrirtækja. Lögbundið
lágmark eigin fjár banka samkvæmt Basel-regl-
unum er hins vegar reiknað með sérstökum hætti
sem hlutfall af af svonefndum áhættugrunni.14

Viðbótarfé banka, eins og víkjandi lán,15 skv. eig-
infjárþáttum B og C,16 telst hins vegar til lánsfjár
í reikningum fyrirtækja. Unnt er að afla viðbótar-
fjár í formi víkjandi lána með tilteknum eða ótil-
teknum lánstíma að ýmsum skilyrðum uppfyllt-
um. Sérstaka tegund af víkjandi lánum má nú

einnig telja með eiginfjárþætti A að vissu marki,
eins konar eiginfjárskuldabréf.17

Ef bú banka er tekið til gjaldþrotaskipta er
gengið á eigið fé í réttri röð framan frá, eins og
því er lýst í 1. töflu, þ.e. fyrst er gengið að inn-
borguðu hlutafé. Ekki er alveg skýrt hvort banki
telst gjaldhæfur enda þótt hann geti ekki greitt
víkjandi lán sem eru hluti af viðbótarfé. Sparifjár-
eigendur fá sérstaklega greitt úr Tryggingarsjóði
innlána allt að tilteknu hámarki sem er um 1,7
mkr. miðað við gengi evru í árslok 1999.18

2.2 Útlánaáhætta og eiginfjárkröfur.
Hér verður aðeins stiklað á stóru um laga-
fyrirmæli um eigið fé banka en vísað til viðauka
um nánari útfærslu.

Við útreikning á fjárbindingu vegna útlána-
áhættu19 eru í Basel I notaðar fjórar áhættuvogir
(0,0, 0,2, 0,5 og 1,0) af 8% eiginfjárkröfu af
áhættugrunni.20 Þannig er engin krafa um eigin-
fjárbindingu við kaup á ríkisskuldabréfum í eigin
landi og öðrum löndum OECD.

Sem dæmi um 20% fjárbindingu má nefna
kröfur á sveitarstjórnir og opinber fyrirtæki og
stofnanir eða með ábyrgð þeirra í OECD-ríkjum.
50% áhættuvog er af lánum, tryggðum með veði
í fullbúnu íbúðarhúsnæði, innan við 80% af fast-
eignamati. Hið sama gildir um lán veitt frá og
með 21. júlí 2000 sem eru að fullu tryggð með
veði í fjölnota atvinnuhúsnæði innan við 50% af
fasteignamati, enda gefi húsnæðið af sér eðlilegar
leigutekjur.

Skipan eigin fjár banka11

Grunnfé Innborgað hlutafé

(Eiginfjárþáttur A) + Yfirmatsreikningur hlutafjár
+ Varasjóðir (ásamt ágóða ársins)

Frádráttur - Eigin hlutafjáreign
- Tap ársins

Grunnfé eftir frádráttarliði 

Viðbótarfé Endurmatssjóðir skv. ákveðn-
um reglum

(Eiginfjárþættir B, C) + Víkjandi lán skv. nánari
skilgreiningu

- Frádráttur eigna í öðrum fjár-
málafyrirtækjum

- Frádráttur eignahluta í 
tryggingafélögum

Lögbundið eigið fé 12

Tafla 1

10. Sbr. Bundgaard, B. og Hyldahl, S. (2002): Structure of
Banks’ Capital – New Statutory Requirements and Op-
portunities. Monetary Review, nr. 3, s. 27-46. Danmarks
Nationalbank.

11. Framsetningin er í samræmi við lög um fjármálafyrirtæki
nr. 161, 20. desember 2002, sbr. viðauka.

12. Enska: Liable capital.
13. Enska: Tier 1 capital (core capital). 
14. Enska: Risk-weighted assets.
15. Enska: Subsidiary loans.
16. Enska: Tier 2 and tier 3 capital (supplementary capital).

17. Sbr. reglugerð nr. 852/2000 með breytingum nr.
964/2000. Þessi tegund víkjandi lána er eins konar 
blanda af áhættuþætti A og B eða eiginfjárskuldabréf
(enska; tier 1½). Þetta er nýleg viðbót við Basel I.

18. Sbr. 10. gr. laga nr. 98, 27. des. 1999. Þar kemur einnig
fram að unnt er að fá meira greitt eftir tilteknum reglum
ef fé er fyrir hendi.

19. Enska: Credit risk.
20. Skilgreiningar á áhættugrunni og áhættuvogum einstakra

liða efnahagsreiknings banka er að finna í lögum um
fjármálafyrirtæki nr. 161, 20. desember 2002, og í
Reglum um eiginfjárhlutfall fjármálafyrirtækja, nr. 530,
30. júní 2003, útgefnum af Fjármálaeftirlitinu. Útdrátt
laganna er að finna hér í viðauka.
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Almennt hafa fyrirtæki 100% áhættuvog og
því eru lán til þeirra háð 8% eiginfjárbindingu. 

Sérstök ákvæði eru um hvernig liðir utan efna-
hagsreiknings skuli flokkaðir og hvernig skuli
reikna áhættugrunn þeirra. Hér er um að ræða
vaxtaskiptasamninga, framvirka samninga, keypta
valrétti, gjaldmiðlasamninga af ýmsu tagi o.fl.

Áhættugrunn liða utan efnahagsreiknings
skal finna með því að margfalda þá fyrst með
viðeigandi breytistuðlum og hlutfallstölum til að
reikna út útlánaígildi þessara liða, en þeir eru því
næst vegnir með áhættuvog, sem er 8% fyrir
almenn fyrirtækjalán. Taka má tillit til ábyrgða
og trygginga á skuldbindingum utan efna-
hagsreiknings með því að gefa þeim minna vægi
en aðeins að því marki sem ábyrgðin eða trygg-
ingin nær til. 

Rétt er að benda á að öll fjármálafyrirtæki
skulu beita markaðsvirðisaðferð. Jafnframt hefur
þróunin í reikningsskilavenjum verið í þá átt á
undanförnum árum að færa æ fleiri skiptasamn-
inga, sem staðið hafa utan efnahagsreiknings, inn
í hann, sbr. IAS 39,21 en ákvæði þess efnis hafa
ekki verið lögfest hér á landi.

Þá skal reikna áhættugrunn fyrirtækis vegna
gjaldeyrisáhættu, óháð því hvort um liði utan eða
innan veltubókar er að ræða.

Stórum áhættum eru settar skorður. Áhætta
vegna eins eða fleiri innbyrðis tengdra viðskipta-
manna má ekki fara fram úr 25% af eigin fé fjár-
málafyrirtækis. Samtala fyrir stórar áhættur má
ekki fara yfir 800% af eigin fé en með stórri
áhættu er átt við þá áhættu sem nemur 10% eða
meira af eigin fé. Fari áhættuskuldbindingar yfir
þessi mörk skal það tilkynnt Fjármálaeftirlitinu
án tafar en það getur veitt fyrirtækinu frest til að
koma skuldbindingum sínum í lögmælt horf.

Nánar er fjallað um þetta í reglum Fjármála-
eftirlitsins um stórar áhættuskuldbindingar hjá fjár-
málafyrirtækjum og þar er einnig að finna skil-
greiningar á eignaliðum og liðum utan efnahags-
reiknings sem teljast til áhættuskuldbindinga.22

Í lögunum eru einnig ákvæði um hámark
virkra eignarhluta í fyrirtækjum.23

Fjármálafyrirtæki mega ekki eiga virkan eign-
arhlut í einstöku fyrirtæki, sem ekki er fjármála-
fyrirtæki eða fyrirtæki tengdu fjármálasviði, sem
nemur meira en 15% af eigin fé hlutaðeigandi
fjármálafyrirtækis og samtala virkra eignarhluta
má ekki nema hærri fjárhæð en 50% af eigin fé
fjármálafyrirtækis (áður en tekið hefur verið tillit
til frádráttar skv. 5. mgr. 85. gr. laganna).

Útlánaáhættu og fjárbindingu hennar vegna er
lýst nánar í sambandi við Basel II.

2.3 Markaðsáhætta og eiginfjárkröfur.
Árið 1996 lagði Basel-nefndin fram tillögur um
breytingar á fyrri tillögum um markaðsáhættu,24

svo og um viðbætur við þær. 
Fjármálaeftirlitið skilgreinir markaðsáhættu sem
„áhættu fyrirtækis á fjárhagslegu tapi vegna liða
innan og utan efnahagsreiknings vegna breytinga
á markaðsvirði þessara liða, þar á meðal breyt-
ingar á vöxtum, gengi gjaldmiðla eða virði hluta-
bréfa.“25

Markaðsáhættan tekur til allra vaxtatengdra
verðbréfa og hlutabréfa í veltubók á markaðs-
virði. Einnig ná tillögurnar til gjaldmiðlaáhættu
og vöruviðskiptaáhættu.

Áhættugrunnur fyrir sérstaka stöðuáhættu
skuldaskjala er fundinn með því að skipa þeim í
áhættuflokka en síðan er brúttóstaða hvers flokks
margfölduð með viðkomandi áhættuvog (frá 0,0
til 1,0).

Áhættugrunnur vegna almennrar stöðuáhættu
skuldaskjala í veltubók skal reiknaður samkvæmt
binditímaaðferð eða rauntímaaðferð, sbr. síðar. 

Basel-nefndin mælti með svonefndri vá-
greiningu til þess að meta áhættuna og setja henni
skorður. Hún gefur til kynna hve miklu banki geti
tapað hið mesta með tilteknum líkum, t.d. 99%
líkum, á tilteknum tíma, t.d. einum degi. Mats-
aðferðin gefur bönkum færi á að draga úr fjár-
bindingu vegna markaðsáhættu ef þeir geta sýnt

21. IAS = International Accounting Standards.
22. Sbr. Reglur um stórar áhættuskuldbindingar hjá fjár-

málafyrirtækjum, nr. 531, 30. júní 2003. Fjármála-
eftirlitið.

23. Sbr. 28. gr. laga nr. 161/2002.
24. Enska: Market risk.
25. Sbr. Reglur um eiginfjárhlutfall fjármálafyrirtækja, nr.

530, 30. júní 2003.
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fram á góða áhættudreifingu. Allir íslensku við-
skiptabankarnir nota þá aðferð þótt hún hafi ekki
verið lögleidd hérlendis og þá yfirleitt jafnframt
rauntímaaðferðinni.

Tillögur Basel-nefndarinnar um útfærslu vá-
greiningar hafa reyndar tekið nokkrum breyting-
um í mótunarferlinu. 

Í Basel I er einnig að finna ákvæði um mat á
mótaðilaáhættu26. Samkvæmt skilgreiningu í
reglum um fjármálafyrirtæki er hún „sú hætta sem
er á því að gagnaðili fjármálasamnings uppfylli
ekki ákvæði hans. Ein tegund mótaðilaáhættu er
afhendingaráhætta en það er sú áhætta að mótaðili
afhendi ekki verðbréf í samræmi við ákvæði fjár-
málasamnings. Önnur tegund mótaðilaáhættu er
uppgjörsáhætta en það er sú áhætta að mótaðili
t.d. afleiðusamnings standi ekki við samninginn á
uppgjörsdegi. Þriðja tegund mótaðilaáhættu er
útlánaáhætta.“27 Tiltekið er hvenær og eftir hvaða
reglum megi reikna nettóstöðu sem áhættu gagn-
vart mótaðila. Þá er að finna þar reglur um
hvernig fara á með skuld sem er í vanskilum eða
um veð sem rýrnar og fleira.

2.4 Eftirlit.
Með Basel I var staðfest mikilvægt hlutverk fjár-
málaeftirlits við að sjá til þess að fjármála-
fyrirtæki færu að lögum og vald þess til að grípa
inn í starfsemina ef um meint brot væri að ræða
svo og til þess að krefjast nauðsynlegra upplýs-
inga um starfsemina.

Jafnframt var staðfest breytt hlutverk og verk-
lag eftirlitsaðila. Áður fyrr könnuðu fjármála-
eftirlitin yfirleitt starfsemi einstakra fyrirtækja út
í hörgul, gerðu staðbundnar athuganir og gripu til
aðgerða ef þurfa þótti. Þótt eftirlitsaðilar sinni enn
þessu hlutverki var því nú meira velt yfir á innra
eftirlit fyrirtækjanna. Fjármálaeftirlitið skyldi sjá
til þess að bankarnir hefðu virkt eftirlitskerfi þar
sem þeir gætu tiltekið, mælt, fylgst með og stýrt
útlánaáhættu sem lið í heildaráhættustjórnun.
Eftirlitið skyldi einnig meta stefnu bankanna, að-
ferðir og venjur við fjársýslu og setja þeim skyn-

samleg hættumörk fyrir mismunandi lántaka og
tengda aðila. Þetta skyldi vitaskuld einnig ná til
útibúa og bankasamstæðna. 

Ytri endurskoðendur gegna áfram mikilvægu
hlutverki en eðlilegt er að fjármálaeftirlit nýti sér
úttektir þeirra.

Síðast en ekki síst getur fjármálaeftirlitið
gefið út tilmæli og beitt sér fyrir strangari lág-
markskröfum í einstökum löndum eftir því sem
lög leyfa hverju sinni.

Lítið er fjallað um eftirlitshlutverk markaðar-
ins í Basel I en í Basel II er gert ráð fyrir að 
virkja hann til aðhalds að fyrirtækjunum. 

Í leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins
um innra eftirlit og áhættustýringu hjá fjármála-
fyrirtækjum eru skilgreindar lágmarkskröfur
varðandi innra eftirlit og áhættustýringu hjá fyrir-
tækjunum. Einnig er fjallað um yfirsýn stjórnenda
og eftirlitshætti, greiningu og mat á áhættu, eftir-
litsaðgerðir, aðgreiningu starfa, upplýsingar og
samskipti, svo og athuganir á innra eftirliti.28

2.5 Reynslan af reglunum.
Rekstur og umhverfi banka tók miklum breyt-
ingum á síðasta áratug með alþjóðavæðingu,
sveiflum á gjaldeyris- og fjármálamörkuðum og
tilkomu nýrra áhættumatsaðferða. Einnig fékkst
reynsla af regluverkinu sjálfu, kostum þess og
göllum. Fjárbinding kostar fé og sumir bankar
hafa freistast til þess að einblína á regluverkið og
lágmarka kostnaðinn fremur en meta áhættuna
sjálfstætt og leggja til hliðar fyrir henni. Allar
reglur bjóða slíkri hættu heim.

Bent hefur verið á að Basel I-reglurnar hafi
haft áhrif á samsetningu útlána og jafnvel sam-
keppni banka og gang efnahagslífisins. Jafnframt
kom í ljós að ástæða væri til þess að bæði taka til-
lit til fleiri áhættuþátta svo og beita nákvæmari
flokkun og metnaðarfyllri aðferðum en í Basel I.
Segja má að þrennt hafi einkum þrýst á endur-
skoðun reglnanna. 

Í fyrsta lagi lentu mörg fjármálafyrirtæki í
vandræðum í efnahagslægðinni í heiminum upp

26. Enska: Counterparty risk.
27. Sbr. Reglur um eiginfjárhlutfall fjármálafyrirtækja, nr.

530, 30. júní 2003.

28. Sbr. Fjármálaeftirlitið: Leiðbeinandi tilmæli um innra
eftirlit og áhættustýringu hjá fjármálafyrirtækjum nr.
1/2002.
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úr 1990. Er þar skemmst að minnast bankakrepp-
unnar í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi upp úr 1990,
en Danmörk slapp betur og Ísland nánast alveg.29

Í öðru lagi var það Asíukreppan 1997 en áhrif
hennar breiddust eins og eldur í sinu til annarra
landa. Einkum var talið að matsfyrirtæki hefðu
brugðist og að Basel-reglurnar hefðu reynst ófull-
nægjandi með tilliti til mats á áhættu í útlánum til
opinberra aðila. Sérstaklega kom í ljós að
samþjöppun útlána til fyrirtækja í tilteknum at-
vinnugreinum jók útlánaáhættu. Við bættist fylgni
milli áhættuþátta og markaða sem olli því að
gengislækkanir breiddust hratt út milli landa og
leiddu til óvenju mikilla tapa miðað við þær
gjaldþrotalíkur sem reiknað hafði verið með. Þá
kom einnig til reiðufjáráhætta þar sem kröfur
varð að selja með miklum afföllum ef breyta átti
þeim í reiðufé og markaðurinn fyrir reiðufé
nánast þornaði upp þannig að margir stórir lántak-
endur á markaðnum lentu í miklum vandræðum.
Þetta breiddist frá Asíu til Suður-Ameríku og
Rússlands á nokkrum mánuðum og svo til Banda-
ríkjanna. Risasjóðurinn LTCM varð uppiskroppa
með lausafé svo að Seðlabanki Bandaríkjanna
varð að hlaupa undir bagga með honum. Sjóður-
inn hafði veðjað á vaxtalækkun í Bandaríkjunum
og keypt ríkisskuldabréf fyrir lánsfé í gríðar-
legum mæli til þess að fá gengishagnaðinn þegar
vaxtalækkunin væri komin fram. Þetta fór á
annan veg. Fjárfestar flýðu með fé sitt frá Asíu og
fleiri löndum til Bandaríkjanna og gengi ríkis-
skuldabréfa lækkaði í kjölfarið. 

Í þriðja lagi höfðu bankar verið að þróa að-
ferðir til þess að meta tapshættu og fleira sem
væru fullkomnari en BIS-reglurnar og voru
þannig að vissu leyti komnir lengra í áhættu-
stjórnun en reglurnar mæltu fyrir um.

Basel-nefndin réðst því í endurskoðun Basel I-
reglnanna. Samhliða og í samvinnu við Basel-
nefndina hefur verið unnið að breytingum sam-
svarandi reglna hjá ESB.

Niðursveiflan á hlutabréfamörkuðum árið
2000 og 2001 hafði vitaskuld mikil áhrif á hluta-

bréfasjóði banka sem og margra annarra fjármála-
fyrirtækja, sem og á hag tryggingarfélaga.
Nokkuð hafði verið um sameiningu banka og
tryggingarfélaga til þess að styrkja eiginfjárstöðu
en þetta snerist nú við. Einnig virðist það hafa
orðið útundan að setja reglur um eigið fé trygg-
ingarfélaga hliðstætt því sem gildir um banka.30

3. Aðferðir við áhættumat.
Til þess að reikna út vágildi eða trygginga-
fræðilegar tapslíkur í útlánaáhættu eða markaðs-
áhættu þarf bæði gagnagrunn og aðferðir til þess
að styðjast við. 

Hér verður greint stuttlega frá helstu aðferð-
um sem notaðar eru í þessu sambandi.

3.1 Aðferðir við mat á útlánaáhættu.
Helstu aðferðir sem notaðar eru við mat á útlána-
áhættu:31

a) Vágreining.32 Aðferðin hefur mest verið
notuð til þess að mæla markaðsáhættu en
henni má einnig beita við útreikning á útlána-
áhættu.33 Áherslan er á að mæla það há-
marksvirði sem er í húfi (mesta útlánatap)
með tilteknum líkum á ákveðnu tímabili, t.d.
einum mánuði. Líkönum af þessari gerð er
stundum lýst sem óskilyrtum. Stuðst er við
sögulegar vanefndalíkur, fylgni milli van-
efnda á einstökum lánum og innri áhættu-
flokkun. Þessi líkön ná ekki utan um breyt-
ingar á stærðum í hagsveiflunni, svo sem
breytingar á gjaldhæfi lántakenda, eða til
samfylgni breyta. Líklegt er að vanmat verði
í hallæri og ofmat í góðæri á nauðsynlegri

29. Erindi frá ráðstefnu þann 11. september 2002 um
bankakreppuna á Norðurlöndum er að finna á vef Kredit-
tilsynet í Noregi: www.kredittilsynet.no.

30. Sbr. Skogstad-Aamo, B. (2002): Financial crises in the
Nordic countries in the early nineties. 
www.kredittilsynet.no.

31. Sbr. Anderson, J.V. , Andersen, K.S., Eskesen, L.L., og
Hyldahl, S. (2001): Models for Management of Banks’
Credit Risk. Monetary Review, nr. 1, s. 43-55. Danmarks
Nationalbank. Einnig Mastering Risk. Volume 2:
Applications (2001): Financial Times Mastering. Pren-
tice Hall.

32. Enska: Value at risk.
33. Sbr. t.d. hugbúnaðinn í CreditMetrics frá JP. Morgan

(1997).



36 FJÁRMÁLATÍÐINDI, 50. ÁRGANGUR, SÍÐARA HEFTI 2003

fjárbindingu þannig að líkanið sé alltaf
aðeins á eftir raunverulegri þróun.

b) CreditPortfolioView frá McKinsey er hins
vegar dæmi um skilyrt líkan. Lánshæfisflokkun
er háð breytingu hagstærða yfir hagsveifluna.

c) Tryggingarfræðileg vanefnda- og gjaldþrota-
líkön.34 Við mat á tapslíkum er litið til aðferða
sem tryggingarfélög hafa beitt við að reikna
áhættuna af því að tapa á tryggingum ein-
stakra tryggingartaka (í heildarsafninu). Oft
þarf að styðjast við vanefndalíkur og gjald-
þrotatölur fyrirtækja í Bandaríkjunum vegna
þess að ekki er öðrum gögnum til að dreifa. 

d) Valréttarlíkön.35 Lánshæfi fyrirtækis er metið
með því að líta til mismunar á virði eigna og
skulda þess og til flökts eignaverðs. Eigna-
verðið er skilgreint með líkindadreifingu sem
fengin er út frá gengi hlutabréfa á markaði en
upplýsingar um skuldir eru yfirleitt fengnar úr
bókhaldi fyrirtækisins. Aðferðin er í flokki
skilyrtra líkana því að eignaverð og flökt fer
m.a. eftir gengi hlutabréfa, en gengið ætti að
innihalda mat markaðarins á framtíðarhorfum. 

3.2 Aðferðir við mat á markaðsáhættu.
Helstu aðferðir sem eru notaðar við mat á mark-
aðsáhættu:36

a) Álagspróf.37 Reiknaðar eru breytingar á
vaxtatekjum við breytingar á markaðsvöxtum
eða gengi stórra eignarhluta til þess að meta
vaxtanæmi eignasafns.

b) Binditímaaðferð.38 Vaxtaáhætta er reiknuð út
með því að taka mið af binditíma þeirra
markaðsskuldabréfa sem eru í veltubók fyrir-

tækis. Eignir eru flokkaðar eftir vaxtaprósentu
og binditíma og fær hver flokkur ákveðna
áhættuvogartölu og vex áhættan með lengingu
binditíma.

c) Leiðrétt rauntímaaðferð.39 Rauntími eignar er
núvirði af vegnum afborgunum og vöxtum
skuldabréfs á lánstíma þess þar sem vogar-
tölurnar eru hlutdeild greiðslu hvers árs í
heildargreiðslum. Venjulega er reiknað með
leiðréttum rauntíma en þá er rauntíminn gerður
óháður mælieiningu með því að deila í raun-
tíma með vaxtafætinum. Í fyrsta lagi má túlka
leiðréttan rauntíma sem meðaltíma eftirstöðva
greiðslna. Í öðru lagi má túlka leiðréttan raun-
tíma sem næmi gengisbreytingar skuldabréfs
með tilliti til (1%) vaxtabreytingar, þ.e. vaxta-
teygni bréfsins. Í þriðja lagi segir leiðrétti raun-
tíminn til um hve langan tíma það tekur að
vinna upp gengislækkun eignar vegna vaxta-
hækkunar á markaðnum ef endurfjárfest er
samstundis á hinum hærri vöxtum.40

d) Vágreining, sbr. áður um aðferðir við mat á
útlánaáhættu. Basel-nefndin lagði upphaflega
til að þessi aðferð yrði notuð við mat á
markaðsáhættu og hefur hún fest sig í sessi.
Ýmist er stuðst við söguleg gögn, beint eða
með hermun, eða þá Monte Carlo-hermun.
Aðferðir hafa verið þróaðar með ýmsum hætti
til þess að taka tillit til samfylgni, líkinda-
dreifingar af ýmsum gerðum, strjálla við-
skipta o.fl., sbr. síðar. Eitt hið fyrsta þessara
líkana sem kom fram á sjónarsviðið er
RiskMetrics frá JP Morgan (1995). Gögnin í
líkanið eru lögð til ókeypis. 

e) Vænt greiðslutap.41 Þessi aðferð er að ryðja
sér til rúms og kemur sem viðbót við vágrein-
ingu og er til þess að meta vænta stærð taps ef
á reynir. Vágildið sýnir einungis hámarkstap
innan settra öryggismarka.42

34. Sbr. t.d. Risk+ frá Suisse First Boston (1997).
35. Sbr. KMV-eignavalsaðferðina hjá Kielhofer (1995).
36. Hér er einkum stuðst við Christensen, M. (1997):

Obligationsinvestering: Teoretiske overvejelser og prak-
tisk anvendelse. Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.
Einnig Oxelheim, L. og Wihlborg, C. (1997): Managing
in the Turbulent World Economy: Corporate Perfor-
mance and Risk Exposure. Wiley.

37. Enska: Stress test.
38. Enska: Duration.

39. Enska: Modified duration eða Macaulay duration.
40. Sbr. Christensen, M. (1997): Op. cit.
41. Enska: Expected shortfall.
42. Sbr. Shamroukh, N. (1999): Modelling liquidity risk in

VaR models. Algorithmics Inc.
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Þær aðferðir sem lýst hefur verið til þess að
meta útlánatöp og markaðsáhættu gera allar
greinarmun á kerfisbundinni áhættu annars vegar
og ókerfisbundinni áhættu hins vegar. Eins og í
eignarvalslíkönum43 er ekki unnt að verjast
kerfisáhættunni betur en með hagkvæmustu
áhættudreifingu markaðarins.44

4. Basel II.
Fyrsta útgáfa af tillögum frá Basel um nýjar
reglur er frá 2001 en nýjasta útgáfan birtist um
mitt ár 2004 og búist er við að tillögurnar geti
verið komnar til framkvæmda í lok árs 2006,45 en
sumir telja að það verði fyrst árið 2007. 

Framkvæmdanefnd ESB hefur fylgst náið
með tillögugerðinni og lagt fram tillögur um
hvernig megi breyta gildandi reglum til samræm-
is við þær. Basel I náði eingöngu til banka í
alþjóðlegri starfsemi og dótturfyrirtækja þeirra
sem stunduðu bankastarfsemi eða fjármála-
viðskipti. Basel II er ætlað að gilda einnig um
eignarhaldsfélög banka sem fyrri reglur tóku ekki
til.

Í þessum nýju tillögum um eigið fé er aðal-
áherslan lögð á:

- enn meiri stöðugleika fjármálakerfisins
- sérhæfðari aðferðir við mat á útlána-

áhættu
- bindingu eigin fjár vegna rekstraráhættu
- virkt fjármálaeftirlit og matsferli
- fullkomnara upplýsingastreymi
- virkjun markaðseftirlits.46

Tillögurnar eru reistar á þremur megin-
stoðum:47

- 1. stoð: Markvissari og víðtækari 
eiginfjárreglum fyrir útlána-
áhættu, markaðsáhættu og 
rekstraráhættu

- 2. stoð: Styrkara fjármálaeftirliti
- 3. stoð: Efldu markaðsaðhaldi

Gert er ráð fyrir fjárbindingu eftir tilteknum
reglum vegna útlánaáhættu, rekstraráhættu og
markaðsáhættu. Lágmark vegins eigin fjár af
áhættugrunni, sbr. áður, skal eftir sem áður vera
8% (þar af 4% eiginfjárþáttur A). Kröfur vegna
markaðsáhættu eru óbreyttar (en vaxtaáhættu er
þó skipað með öðrum hætti, sbr. síðar). Hins veg-
ar eru aðferðir við að meta útlánaáhættu gerðar
sveigjanlegri og nú skal einnig binda fé vegna
rekstraráhættu. Jafnframt er bent á aðferðir til
þess að minnka áhættu og stunda áhættuvarnir í
því skyni að draga úr fjárbindingu. Nýju
tillögurnar bjóða upp á val á áhættustjórnunar-
líkani. Áður voru allir steyptir í sama mót. 

4.1 Útlánaáhætta. 
Í nýju tillögunum er gert ráð fyrir að unnt sé að
nálgast mat á útlánaáhættu frá tveimur mis-
munandi sjónarhornum:48

a) Staðlaðri aðferð,49 svipaðri og þeirri er áður
gilti, en þó með meira næmi í flokkun krafna,
sbr. 2. töflu. Farnar eru tvær leiðir. Samkvæmt
1. leið er treyst á flokkun alþjóðlegra mats-
fyrirtækja á áhættu hlutaðeigandi ríkis. Sam-
kvæmt 2. leið má miða við opinbert láns-
hæfismat viðkomandi banka ef það er fyrir
hendi. Nokkrar breytingar eru á áhættuflokk-
un einstakra krafna, svo sem mismunandi
tegundum fasteigna og annarra eigna.

43. Enska: Capital asset pricing models.
44. Sbr. Gylfi Magnússon (2002): Eignastýring. Viðskipta-

og hagfræðideild Háskóla Íslands.
45. Sbr. The New Basel Capital Accord. Third Consultative

Paper (2003): 29. april. www.bis.org. Sjá einnig nýlega
fréttatilkynningu frá BIS, 26. júní 2004 samhliða birtingu
á Basel II: International Convergence of Capital
Measurement and Capital Standards: a Revised Frame-
work. www.bis.org. Júní 2004.

46. The New Basel Capital Accord. First Consultative Paper.
www.bis.org (2001).

47. Enska: Pillars.
48. Sbr. www.bis.org og Hyldahl, S. (2001): Op. cit.
49. Enska: Standardised approach.
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Hér er um gagngerar breytingar frá Basel I að
ræða. Samkvæmt tillögunum á að meta áhættu í
hverju og einu þjóðríki út af fyrir sig. Áður voru
öll OECD-ríki í sama áhættuflokki. Einnig er hætt
við að flokka OECD-ríki sérstaklega. Þá skal
meta kröfur á banka einum flokki lægra en ríkis-
sjóður hlutaðeigandi þjóðríkis fær þar sem bank-
inn starfar. Þetta á stundum rétt á sér en getur líka
verið tilefnislaust. Þessi flokkun getur vitaskuld
komið sér illa fyrir smáríki og vel rekna banka í
smáríkjum, eins og á Norðurlöndum, ekki síst ís-
lenska banka. 

Sem dæmi má nefna að í bankakreppunni á
Norðurlöndum upp úr 1990 tókst Norræna fjár-
festingarbankanum að halda þreföldu A þótt eig-
endur bankans (ríkissjóðir Norðurlandanna)
hefðu lægri einkunn. Þetta yrði erfitt samkvæmt
nýju tillögunum. En bent skal á að miðað er við
að bankar beiti ekki vogartölunum blindandi.
Fjármálaeftirlit og bankar í hlutaðeigandi landi
eiga að leggja sjálfstætt mat á gæði þeirra mats-
aðferða sem beitt er.

b) Innri matsaðferð.50 Annars vegar er talað um
svonefnda grunnaðferð51 þar sem fyrirtækið
metur sjálft vanskilaáhættu52 en mat á öðrum
áhættuþáttum, svo sem tapsfjárhæð við van-
efndir53 fer eftir stöðluðu mati eftirlitsaðila.

Hins vegar er talað um þróaða aðferð54 sem
byggist á áhættumatslíkani að eigin vali. Það
skal jafnframt vera viðurkennt af hlutaðeig-
andi fjármálaeftirliti. Styðst þá fyrirtækið við
gögn sem það hefur aflað sjálft og úrvinnslu
þeirra, eigin áhættuflokkun, áhættutöku og
prófanir. Í raun er í b-lið um val milli margra
matslíkana að ræða.

Til þess að fá að beita þróaðri aðferðinni þarf
banki fyrst að sýna fram á að innra flokkunarkerfi
hans og matsaðferð standist lágmarkskröfur sam-
kvæmt tillögum Basel-nefndarinnar og kröfur
viðkomandi fjármálaeftirlits.

Bankinn þarf ennfremur að láta eftirlitsaðila í
té útlánastöðu og mat á helstu staðtölum um töp
sem áætluð eru af lánunum, svo sem vanskilalík-
ur ef valin er grunnaðferð.

Ef valin er eigin matsaðferð þarf auk þess að
láta í té upplýsingar um líkleg töp ef til vanskila
kemur og um eftirstöðvar lánstíma. Matslíkanið
þarf að hafa verið rækilega prófað á tölulegum
gögnum um endurheimtur lánsfjárhæða.

Lítum á hvernig tengja má saman ytra láns-
hæfismat og áhættuflokkun samkvæmt innri
matsaðferð.

Þekktustu fyrirtækin sem gefa lánshæfisein-
kunn eru Moody’s og Standard and Poor (S&P)
og er áhættuflokkun þeirra á lánum samkvæmt
eftirfarandi:50. Enska: Internal rating-based approach.

51. Enska: Foundation approach.
52. Enska: Probability of default.
53. Enska: Loss-given default eða exposure-given default. 54. Enska: Advanced approach.

Nýjar vogartölur fyrir útlánaáhættu

AAA til AA- A+ til A- BBB+ til BBB- BB+ til BB- B+ til B- Lægra en B- Án mats

Hið opinbera .......... 0 20 50 100 100 150 100
Bankar (l. leið)....... 20 50 100 100 100 150 100
Bankar (2. leið)...... 20 50 50 100 100 150 50
Fyrirtæki ................ 20 50 100 100 150 150 100

Heimild: Hyldahl (2001).

* Einkunnagjöfin er miðuð við skala Standard & Poor’s.

∗ 1. leið tekur til banka þar sem matseinkunn er gefin út af viðkomandi landi ásamt vogartölu (100% hámark fyrir banka með BB+ til 
B- og banka án mats).

∗ 2. leið miðast við einkunnagjöf alþjóðlegs matsfyrirtækis.

Tafla 2
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Ýmsar innri aðferðir hafa verið þróaðar til
þess að meta útlánaáhættu og gjaldþrotalíkur,
byggðar á áhættulíkönum sem gerð hefur verið
grein fyrir í 3. kafla hér að ofan. Ein tegund 
þeirra sem kennd er við Altman og reist er á
svonefndu z-skori, hefur náð talsverðri út-
breiðslu. Það er byggt á kennitölum fyrirtækja og
gjaldþrotalíkum fyrirtækja og vanefndalíkum
verðbréfa í Bandaríkjunum sem höfundurinn
hefur reyndar að talsverðu leyti safnað sjálfur í
gegnum tíðina. Einnig er unnt að koma að
huglægu mati á stjórn, stefnu og stöðu fyrirtækis.
Líkönin má nota bæði til þess að meta lánshæfi
fyrirtækis. Matið verður þó aldrei betra en þau
gögn og upplýsingar sem stuðst er við. Einn aðal-
kosturinn við þessi líkön er sá að nálgast má
matsaðferðirnar og gagnabanka um gjaldþrota-
líkur ókeypis.58

Dæmi um vörpun innra mats yfir í opinbert láns-
hæfismat:

55. Altman, E.I. (2003): Managing Credit Risk: The
Challenge for the New Millennium. Managing Credit
Risk Seminar, LEFIC. Copenhagen.

56. Enska: Basis points (bp).
57. Altman, E.I. (2003): Op. cit.
58. Sbr. www.stern.nyu.edu.

Lánshæfiseinkunn

Moody’s S&P
Aaa AAA
Aa1 AA+
Aa2 AA
Aa3 AA-
A1 A+
Baa1 BBB+
Baa2 BBB
Baa3 Fjárfestingareinkunn BBB-

Ba1 Undirmálseinkunn BB+
Ba2 BB
Ba3 BB-
B1 B+
B2 B
B3 B-
Caa1 CCC+
Caa2 CCC
Caa3 CCC-
Ca CC
C D

Heimild: E.I. Altman (2003).55

Tafla 3

Samsvörun ytra mats og innri áhættuflokkunar

Áhættuflokkur Túlkun Vaxtapunktar56 Samsvörun við S&P

1 Lágmarksáhætta 0-1 AAA
2 Tiltölulega lítil áhætta 2-4 AA
3 Meðaláhætta 5-10 A

Tækt 4 Viðsættanleg áhætta 11-50 BBB
5 Tæk áhætta með varúð 51-100 BB
6 Undir sérstöku eftirliti 201-1000 B

7 Í sérmati 1000+ CCC
Ótækt 8 Of mikil áhætta Vanskil CCC/CC

9 Endurheimt vafasöm Afskriftir CC/C
10 Tap Vanskil/tap D

Heimild: E.I. Altman (2003).57

Tafla 4



40 FJÁRMÁLATÍÐINDI, 50. ÁRGANGUR, SÍÐARA HEFTI 2003

Nokkur hugtök sem notuð eru um útlánatap
eru skýrð á mynd 1. Hún sýnir líkindadreifingu
útlánatapa tiltekins lánasafns. Tapið má mæla sem
raunverulegar vanefndir eða sem eignarýrnun,
mælda á markaðsvirði. Líkindadreifingin ein-
kennist af löngum hala sem táknar að tiltölulega
miklar líkur eru á litlu tapi en tiltölulega litlar
líkur á miklu tapi. Vænt tap sýnir meðaltal allra
tapa í eignasafninu á tilteknu tímabili. Óvænt tap
er tap umfram vænt tap. Það miðast hér við tiltek-
ið hlutfall líkindadreifingarinnar um tap. Frjáls
fjárbinding59 fyrir útlánaáhættu banka vegna
óvænts taps (þ.e. bilið frá væntu til óvænts taps á
1. mynd) fer eftir því hvaða áhættu hann vill taka
á því að verða gjaldþrota (án neyðaraðstoðar).
Mæla má áhættu bankans sem vágildi, þ.e. mesta
tap sem hann getur orðið fyrir með tilteknum
líkum á tímabilinu, t.d. 1% líkum á því að tapið
verði meira (utar) en sem nemur línunni „óvænt
tap“ á 10 daga tímabili. 

Hér er gert ráð fyrir því að líkindadreifingin sé
þekkt en hafa ber í huga að hún gæti breyst í hag-
sveiflunni. Jafnframt greinir menn á um útlit
hennar en eru þó sammála um að hún sé skekkt til
hægri eins og á myndinni. 

Frjáls fjárbinding ætti alltaf að vera meiri en
skyldufjárbinding samkvæmt ákvæðum um lág-
mark eigin fjár. Basel-nefndin getur þess að flestir
bankar líti á frjálsa fjárbindingu og skyldu-

bindingu sem óháðar stærðir en að sumir þeirra
virðist þó styðjast við skyldubindingu við
ákvarðanir um verðlagningu og varasjóð. Þetta sé
þó að breytast. Rétt er að benda á að skattareglur
hafa áhrif á ákvarðanir banka í þessum efnum.

Mynd 2 sýnir í grófum dráttum muninn á mati
á útlánaáhættu samkvæmt Basel I og Basel II.
Með hliðsjón af gildandi eiginfjárreglum miða
bankar útlánavexti við kostnað af fjárbindingunni
fremur en áhættuna við lánveitinguna. Vaxta-
álagið vex því tiltölulega hægt með áhættunni,
sbr. núgildandi aðferð á mynd 2. 

Áhættumatslíkön munu hvetja banka til þess að
verðleggja útlán í samræmi við áhættu, sbr. mynd
2. Að öðru jöfnu ætti þetta að gera lánamarkaðinn
virkari og treysta stöðugleika fjármálakerfisins þar
sem fjárbinding eykst í hlutfalli við áhættu.

Flestir bankar meta hættu á útlánatapi út frá
upplýsingum um einstök lán til fyrirtækja og um
einstakar markaðseignir en gögn fyrir heildina
eru notuð við mælingu á tapi af neytendalánum,
greiðslukortaviðskiptum o.fl. Skilin þarna á milli
eru þó óskýr.

Ef að líkum lætur er fylgni milli vanskila og
breytinga á lánshæfi milli lánþega innbyrðis og
milli einstakra tegunda lána.60 Bankar eru farnir
að taka tillit til þessa, einkum samfylgni breytinga

59. Enska: Economic capital.

60. Sbr. Altman, E.I., o.fl. (2003): The Link Between Default
and Recovery Rates: Theory, Empirical Evidence and
Implications. www.stern.myu.edu.
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Mynd 1
Líkindadreifing útlánatapa

Heimild: BIS og Hyldahl (2001).
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Núgildandi aðferð

Áhætta

Mynd 2
Samanburður á mati á útlánaáhættu 

skv. Basel I (núgildandi aðferð) 
og Basel II (áhættumatslíkan)

Heimild: Hyldahl (2001).
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á lánshæfi. En betur má ef duga skal. Ekki er ólík-
legt t.d. að hin miklu töp af fasteignalánum sem
bankar urðu fyrir á hinum Norðurlöndunum um
og upp úr 1990 hafi stafað af því að áhætta í
hverju einstöku láni var metin út af fyrir sig án
þess að taka tillit til samfylgni.

Innri matsaðferðir leyfa mun meiri sveigjan-
leika í áhættuflokkun en staðlaða aðferðin. Fjár-
binding samkvæmt innri matsaðferð er heldur
ekki eingöngu háð áhættumati bankanna sjálfra
þar sem lagt er til að við útreikning útlánaáhættu
verði tekið tillit til samfylgni og dreifingar
áhættu, dreifingar lánanna milli einstakra lán-
þega, samþjöppunar þeirra og innbyrðis tengsla.
Með því að beita svonefndum dreifistuðli61 getur
áhættumatið hvort sem er hækkað eða lækkað
eftir því hve hagkvæm dreifing eignasafnsins
er.62 Þetta er eitt helsta nýmælið í sambandi við
aðferðafræði um mat á útlánaáhættu í Basel II en
hefur hlotið litla umfjöllun.

Í Basel I var heimilt að minnka áhættu og
lækka fjárbindingu með því að selja úr lánasafni63

til annarra fjármálafyrirtækja en eignabreytingin
var lítið útskýrð. Í Basel II eru skilyrði fyrir því
að fara þessa leið betur skilgreind. 

4.2 Markaðsáhætta.
Í tillögum Basel-nefndarinnar frá 1996 eru birtar
helstu endurbætur á fyrri gerð tillagna um
fjárbindingu vegna markaðsáhættu. Í Basel II er
vísað til þeirra og gert ráð fyrir að þær verði fest-
ar í sessi.

Á sama hátt og við útlánaáhættu og rekstrar-
áhættu er miðað við annars vegar staðalaðferð og
hins vegar innri matsaðferð. Bankar þurfa að full-
nægja ákveðnum skilyrðum til þess að nota innri
matsaðferð. Tekið er tillit til sömu atriða í aðferð-
unum tveimur með mismunandi hætti. Þessi atriði
eru einkum:64

a) Mismunandi tegundir vaxtaáhættu, þ.e. sér-
stök vaxtaáhætta með tilliti til tímalengdar
eigna, almenn vaxtaáhætta eignasafns og
vaxtatengd afleiðuáhætta.

b) Hlutabréfaáhætta er skilgreind með svipuðum
hætti og vaxtaáhætta.

c) Gjaldmiðlaáhætta, annars vegar í tiltekinni
mynt og hins vegar í eignasafni í mörgum
myntum.

d) Afurðaáhætta er skilgreind með hliðstæðum
hætti og gjaldmiðlaáhætta.

e) Áhætta samfara valrétti er skoðuð sérstaklega.

Innri matsaðferðinni skal nú lýst í grófum
dráttum til þess að gefa hugmynd um hvað er á
seyði:

a) Vágildi skulu reiknuð daglega.

b) Miðað skal við einhliða 99% öryggismörk.

c) Miðað skal við 10 daga eignarhaldstíma eða
skemmri tíma.65

d) Söguleg gögn sem notuð eru skulu taka til
eins árs hið skemmsta.

e) Gagnasafnið skal uppfært reglulega.

f) Ekki er gerð krafa um notkun eins tiltekins
líkans.

g) Stuðst skal við upplýsingar um raunverulega
fylgni vaxta af einstökum eignum, fylgni milli
verðs mismunandi hlutabréfa, gjaldmiðla og
fleira.

h) Líkanið verður að taka til ólínulegra verð-
breytinga á valréttum á 10 daga tímabili svo
og flökts í verði þeirra.

i) Allar daglegar stöðutökur útheimta fjárbind-
ingu sem nemur því sem hærra er af annars
vegar vágildi dagsins á undan eða hins vegar61. Enska: Granularity adjustment.

62. Sbr. Wilde, T. (2001): IRB approach explained. Risk.
Einnig Joukivuolle, E., og Kauko, K. (2001): The New
Basel Accord: Some potential implications of the new
standards for credit risk. Bank of Finland Discussion
Papers. 

63. Enska: Securitisation.

64. Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market
Risk. www.bis.org. (1996).

65. Sumir rekja valið á 10 dögum til þess sem gerðist við
hrun ERM 1993.
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meðaltali vágilda undanfarinna 30 starfsdaga
margfölduðu með tilteknum margföldunar-
stuðli sem ákveðinn er af fjármálaeftirliti.

j) Margföldunarstuðullinn er 3 hið lægsta en við
hann bætist álag (0 til 1) sem fer eftir því hve
vel líkanið hefur reynst.

k) Bankar sem nota innri matsaðferðina þurfa að
binda fé aukalega vegna sérstakrar markaðs-
áhættu og hlutabréfaáhættu umfram þá banka
sem beita staðlaðri aðferð. Álagið ætti að vera
a.m.k. helmingur af því sem staðalaðferðin
metur vegna þessa.

Í reikningum banka hefur virði markaðsbréfa
og gengisbreytingar á þeim verið fært með tvenn-
um hætti, annars vegar er verðbreytingum jafnað
niður á eignarhaldstíma66 en hins vegar er það
fært á markaðsvirði á hverjum tíma.67 Flest
fjármálafyrirtæki færa nú eignir á markaðsvirði
eins og mælt er með í Basel-tillögunum en þó
nota sum þeirra báðar aðferðirnar í senn. Athygli
er vakin á því að útlánasafnið er ekki á markaðs-
virði í reikningum banka þar sem sjaldnast er
virkur markaður fyrir þau útlán. Hins vegar er við
útreikninga á vágildum útlánasafns líkt eftir
markaðsvirði.

4.3 Rekstraráhætta.
Skilgreiningin á rekstraráhættu í Basel II er:68

„Hætta á beinu eða óbeinu tapi sem rekja má til
mistaka fólks, kerfisbresta eða ytri atburða.“

Sem dæmi eru nefndar kerfisvillur, röng af-
greiðsla, tölvubilun, stuldur trúnaðarupplýsinga
fartölva, fjárdráttur, eldsvoði o.s.frv.

Bent er á þrjár mismunandi aðferðir: grunn-
aðferð, staðalaðferð og innra áhættumat. Hið
síðastnefnda er enn ómótað og gagnaskortur
hamlar notkun.

Í fyrstu gerð tillagnanna var gert ráð fyrir því
að þeir sem veldu grunnaðferð ættu að reikna með
20% viðbót við eigið fé hið lægsta vegna rekstrar-

áhættu. Í næstu gerð tillagnanna var þetta lækkað
í 12%. Í nýjustu tillögunni er miðað við að eigin-
fjárbinding vegna rekstraráhættu verði meðaltal
heildartekna banka undanfarin þrjú ár margfaldað
með 0,15.69

Tillögur um aðferðir við mat á rekstraráhættu
skv. Basel II eru í aðalatriðum þessar:70

1. Grunnmat. Fjárbinding vegna rekstraráhættu
er tiltekið hlutfall af vergum tekjum banka
(alfa-hlutfall). Hlutfallið fer eftir reynslutölum
og verður alltaf grófur mælikvarði á áhættuna.

2. Staðalaðferð. Nálgun er svipuð og í grunn-
mati nema hvað starfsemi bankans er skipt í
starfsþætti og fjárbinding vegna hvers og eins
er metin sérstaklega samkvæmt hlutfallstölum
(beta-tölum) sem eftirlitsaðilar ákveða. 

3. Innri mælingaraðferð. Um sjálfsmat er að
ræða en áhættustuðlarnir eru eftir sem áður
ákveðnir af eftirlitsaðilum (gamma-hlutföll).
Basel-nefndin telur að gögn séu enn of ófull-
komin til þess að bankar geti metið rekstrar-
áhættu upp á sitt eindæmi.

4.4 Eftirlit með eiginfjárkröfum og leik-
reglum (2. stoð).
Eftirlit er mikilvægt bæði til þess að fylgjast með
því að lágmarkskröfum um eigið fé sé fylgt og til
þess að tryggja að aðhald markaðarins sé virkt.
Tilgangur eftirlitsaðila með því að fylgjast með
eiginfjárstöðu banka er að ganga úr skugga um að
hún sé í samræmi við áhættutöku þeirra og starfs-
hætti og til þess að gera kleift að grípa inn í
atburðarásina ef næg fjármögnun er ekki fyrir
hendi til þess að standast hugsanleg áföll. 

Hlutverk tilsjónar er fjórþætt71:
- að tryggja að eigið fé banka sé yfir lág-

marki og að unnt sé að framfylgja slíkri
kröfu

66. Enska: Buy-and-hold.
67. Enska: Mark-to-market.
68. Sbr. The New Basel Capital Accord. First Consultative

Document (2001). www.bis.org.

69. Ibid
70. Sbr. www.bis.org og Hyldahl, S. (2001): Op. cit.
71. Consultative Document, Pillar 2 (The Supervisory Re-

view Process). www.bis.org. (2001).
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- að sjá til þess að bankar noti matsferli 
til  þess að meta eiginfjárþörf sína með 
tilliti til áhættu

- að fylgjast með matsaðferðum og 
áhættustýringarkerfum banka og hvort 
og hvernig þeir framfylgja fyrirmælum 
um fjárbindingu vegna áhættu

- að geta gripið til aðgerða tímanlega til 
þess að koma í veg fyrir að fjárbinding 
verði ónóg

Jafnframt er bent á þrjú rekstrarsvið sem þurfi
að fylgjast sérstaklega vel með:

- áhættu sem 1. stoð tekur ekki nægilegt 
tillit til (sbr. ýmsar tegundir rekstrar-
áhættu sem gætu lent milli stafs og 
hurðar)

- áhættu sem er utan skilgreiningar á fjár-
bindingu (sbr. vaxtaáhættu utan veltu-
bókar)

- ytri áhættu (sbr. hagsveiflur)

Undirstrikað er að áhættustjórnun verður að
vera á vegum bankanna sjálfra en hvatakerfi og
eftirlit þurfi að vera þannig úr garði gert að bank-
arnir sjái sér hag í því að ástunda sem best vinnu-
brögð í þessum efnum.

Í markaðshagkerfi er gert ráð fyrir hegðun hins
skynsama manns. Hann hámarkar velferð sína,
ágóða eða leitast við að ná öðru tilteknu markmiði. 

Til þess að meta áhrif tiltekinna reglna eða
breytinga á þeim á hegðun banka verður að gefa
sér forsendu um markmið þeirra. Yfirleitt er gert
ráð fyrir að bankar hámarki ágóðann við mis-
munandi forsendur um markaðsform. Þær reglur
sem settar eru um lágmark eigin fjár, fjármagns-
skipan og þess háttar mynda hliðarskilyrði í
hámörkuninni. Þeim fylgir yfirleitt kostnaður
þannig að ágóði verður minni en ella. 

Þess vegna verður ekki hjá því komist að vega
þennan kostnað á móti þeim hag sem vera kann af
reglunum, einkum með því að tryggja öryggi
sparifjáreigenda og stöðugleika fjármálakerfisins.
Llewellyn72 nefnir eftirfarandi ástæður fyrir því
að stunda eftirlit með bönkum og fjármálastarf-
semi almennt:

- að koma í veg fyrir markaðsbresti, t.d. 
vegna greiðsluerfiðleika banka

- að hamla gegn fákeppni í skjóli hag-
kvæmni stærðarinnar

- að draga úr áhrifum hrakvals og ósam-
hverfra upplýsinga á hag lánþega

- að efla traust almennings á fjármála
kerfinu

Því hefur hins vegar verið haldið fram að ekki
sé ástæða til þess að hafa strangara eftirlit með
fjármálaþjónustu en hverri annarri þjónustustarf-
semi. Það valdi einungis aukakostnaði og hindri
jafnvel stundum eðlilega samkeppni. Fjármála-
fyrirtæki hafi hag af því að ávinna sér traust
viðskiptavina með því að sýna fram á trausta
áhættustjórnun og ábyrga starfshætti.73

4.5 Markaðsaðhald (3. stoð).
Basel-nefndin gengur enn lengra í því í nýju
tillögunum að stuðla að því að aðhald markaðar-
ins verði sem skilvirkast og best. Vísað er til áður
framkominna tillagna nefndarinnar um aukið
gegnsæi í bankastarfsemi. Þar er fjallað um
hvernig vel rekin fjármálafyrirtæki geti haft hag
af því að sýna fram á góðan árangur áhættustjórn-
unar. Þetta geti skilað sér í hagstæðari láns-
kjörum, betri tengslum við fjárfesta og viðskipta-
vini og aðra hagsmunaaðila. 

Virkt markaðseftirlit gerir miklar kröfur til
greiðs upplýsingastreymis, ítarlegra og áreiðan-
legra upplýsinga í ársskýrslum, sem endranær. 
Í tillögum Basel-nefndarinnar um markaðseftir-
lit74 er bönkum ætlað að birta upplýsingar um
fjármagnsskipan sína, þ.e. samsetningu eigin fjár
og skilmála þess, mismunandi tegundir áhættu og
stærðargráðu, áhættustöðu og áhrif áhættuvarna,
varasjóði, reikningsskilavenjur, skuldbindingar
utan efnahags o.fl.

72. Sbr. Llewellyn, D. T. (1999): The Economic Rationale
for Financial Regulation. Financial Services Authority
Occasional Paper.

73. Sbr. Benston, G.J. (1998): Regulating Financial Markets:
A Critique and Some Proposals. Hobart Paper No. 135.
Institute of Economic Affairs. London.

74. Consultative Paper, Pillar 3 (2001). www.bis.org.
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Tillögum um upplýsingagjöf má skipta í aðal-
reglur og viðbótarreglur. Smærri fyrirtækjum
nægir að fara eftir aðalreglum en stór og alþjóðleg
fyrirtæki ættu að hlíta hvorum tveggja reglunum. 

Mismunandi lagaheimildir um upplýsinga-
skyldu og trúnaðarmál í einstökum löndum geta
hins vegar sett markaðseftirliti skorður. 

5. Gagnrýni á Basel II.
Llewellyn75 telur að meta beri gæði eiginfjár-
reglna í bankakerfinu með hliðsjón af eftirfarandi
viðmiðunum:

- Tekst með þeim að samræma lög-
bundna fjárbindingu og raunverulega 
bindiþörf?

- Hvetja þær til virkrar og árangursríkrar 
áhættugreiningar, stjórnunar og eftirlits?

- Hvetja þær til réttrar verðlagningar 
áhættu?

- Hvetja þær til hagkvæmrar ráðstöfunar
fjár innan banka?

- Hvetja þær til þess að spila á eftirlits-
kerfið?

- Mynda þær samkeppnishindrun?
- Ýta þær undir samkeppnismismunun?
- Trufla þær starfsemi fjármálamarkaðar-

ins?
- Hafa þær óæskileg áhrif á þjóðarhag?
- Eru þær óþarflega flóknar?
- Hvetja þær hluthafa eða aðra eftirlits-

aðila til að fylgjast með áhættu banka 
og virkja þær innbyggt aðhald 
markaðarins?

Þetta ætti vitaskuld jafnframt að vera aðal
Basel-reglnanna. 

Nýju tillögurnar hafa hlotið mikla umfjöllun
og fjöldi málstofa og ráðstefna hefur verið hald-
inn um þær. Að sjálfsögðu hafa hagsmunaaðilar
ýmist gefið umsagnir um tillögurnar eða haft sig í
frammi með öðrum hætti. 

Helstu gagnrýnisatriðin eru:
- að minni bönkum sé mismunað á kostn-

að hinna stærri
- að nýju reglurnar valdi óstöðugleika í 

hagsveiflunni
- að einsleit hegðun auki áhættu
- að flóknari aðferðir séu ekki endilega 

áreiðanlegri
- að ávinningur sé minni en erfiði
- að matsfyrirtæki fái of mikið vald
- að rekstraráhætta eigi að vera á kostnað

hluthafa fremur en viðskiptamanna

Skal þetta nú skoðað betur:

5.1 Útlánaáhætta.
a) Bent er á að stórum fyrirtækjum kunni að vera

hyglað á kostnað hinna smáu. Ekki er ólíklegt
að fíngerðari áhættuflokkun og áhættudreifing
nýtist betur hinum stóru. Staðalaðferðir eru
einfaldari og ódýrari fyrir smáfyrirtækin.
Samkeppnin gæti svo leitt til þess að minni
bankar tækju meiri áhættu en ella til þess að
standa hinum stóru á sporði.76

b) Ekki sé tekið tillit til mismunandi aðstæðna
milli landa. Líklegt er að nýja áhættu-
flokkunin sé smáum ríkjum í óhag og þar með
fyrirtækjum í ríkjunum þar sem þau eru
flokkuð einu stigi lægra en ríkin sjálf.

c) Fylgni sé milli eigin fjár, markaðsáhættu og
hagsveiflunnar.77 Innri matsaðferðin er m.a.
reist á þeirri forsendu að markaðsflökt sé óháð
ákvörðunum hvers einstaks banka. Ef allir
bankar nota svipuð matslíkön og fara að haga
sér eins í áhættustýringu getur það magnað
hreyfingar á markaði fremur en dregið úr
þeim. Sérstaklega gæti þetta gerst þegar
harðnar á dalnum og eignasala veldur verð-
lækkun eigna sem svo aftur ýtir undir enn

75. Llewellyn, D.T. (2001): The Optimum Regulatory
Environment. Ráðstefnuritgerð. Amsterdam.

76. Sbr. t.d. Kupiec, P.H. (2001): The New Basel Accord. The
Devil is in the (Calibration) Details. IMF Working Paper. 

77. Enska: Procyclicality.
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frekari eignasölu.78 Sýnt hefur verið fram á að
samfylgni milli vanefnalíkinda og endur-
heimtuhlutfalls valdi fylgni milli tapshættu og
hallæris.79 Í Basel II er mælt með kvikri
áhættufærslu80 til þess að vinna gegn þessu.
Þetta er m.a. gert hjá bönkum á Spáni.

d) Aukin áhersla á einkunnagjöf matsfyrirtækja
sé himnasending fyrir þau. Þetta sé þó engin
töfralausn.81 Vísað er til þess að til séu bankar
sem hafa ekki alþjóðlega lánshæfiseinkunn,
enda kostar drjúgan skilding að fá hana.
Einnig er dregið í efa að lánhæfiseinkunnir
matsfyrirtækja séu alltaf góður mælikvarði á
áhættu. Misræmi milli einkunna matsfyrir-
tækja hefur verið töluvert. Þeim hefur líka á
stundum brugðist bogalistin við matið, eins og
í Asíukreppunni 1997.

e) Kostnaður sé of hár. Innri aðferðin útheimtir
nákvæmari upplýsingar, kostar meira fé,
kunnáttu og tíma en einfaldari aðferðir og
staðlaðar.

f) Áhersla sé á nákvæmni á kostnað skynsemi.
Líkön og útreikningar séu reist á sögulegum
gögnum og ýmsum umdeilanlegum for-
sendum og gefi því falskt öryggi.

g) Of knappur tími sé til stefnu. Þetta sjónarmið
hefur einkum komið fram af hálfu bankanna
og stjórnmálamenn hafa tekið undir það. 
Basel-nefndin hefur tekið tillit til þessa og
fleiri ábendinga í nýjustu tillögum sínum.

5.2 Markaðsáhætta.
Basel II-tillögurnar fela í sér litlar breytingar frá
fyrri reglum um hvernig meta skuli markaðs-
áhættu. Sú gagnrýni sem fljótlega kom fram á vá-

greininguna við mat á markaðsáhættu var einkum
fólgin í því að hæpið væri að reikna með normal-
dreifingu, að ekki væri tekið nægilegt tillit til
samfylgni o.fl. Fræðimenn settu fram ýmsar
tillögur til þess að bæta úr þessu. 

Á fullkomlega virkum markaði myndast jafn-
vægisverð sem inniheldur allar upplýsingar og
verður því besta viðmiðun í viðskiptum. 

Þar sem viðskipti eru strjál geta upplýsingar
um kaup- og söluverð verið óáreiðanlegar og
ómarktækar. Þetta á við íslenska hlutabréfamark-
aðinn öðrum fremur. Verið er að þróa aðferðir til
þess að finna verðígildi í strjálum viðskiptum hér
á landi.82

Þetta hefur hagnýta þýðingu fyrir íslenska
markaðinn því að strjál viðskipti og gagnaskortur
hafa háð bönkum hér á landi að framkvæma
útreikninga á áhættu samkvæmt bæði Basel I og
II.

5.3 Rekstraráhætta.
Í stuttu máli beinist gagnrýnin einkum að því að
hvert fyrirtæki um sig eigi að ákveða fjárbindingu
vegna rekstraráhættu fremur en löggjafinn:

- um eindaráhættu sé að ræða fremur en 
kerfisáhættu

- rekstraráhætta sé eðlilegur hluti 
markaðsáhættu að því leyti sem ekki sé 
unnt að tryggja sig fyrir henni

- líkindi rekstraráhættu séu lítt þekkt
- hún eigi að vera á kostnað hluthafa 

fremur en viðskiptamanna.

Flestir eru einnig á þeirri skoðun að nægileg
gögn séu ekki fyrir hendi til þess að geta metið
rekstraráhættu með nægilegri nákvæmni með
þeim aðferðum sem í boði eru. Því sé það sýndar-
nákvæmni að stunda flókna útreikninga á rekstrar-
áhættu. Basel-nefndin viðurkennir þetta að vissu78. Sbr. Danielsson, Embrechts, Goodhart, Keating,

Muennich, Renault og Shin (2001): An Academic
Response to Basel II. LSE Financial Markets Group.

79. Altman, E.I., Brady, B., Resti, A., og Sironi, A. (2002):
Procylicality. www.ster.nyu.edu.

80. Enska: Dynamic provisioning.
81. Sbr. Parnoy, F. (1999): The Siskel and Ebert of Financial

Markets?: Two Thumbs down for the Credit Rating
Agencies. Washington University Law Quarterly.

82. Sbr. Helgi Tómasson (2000a): Signal-noise decomposi-
tion in financial markets; an empirical stochastic
process. Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. WP. 00:11.
Einnig Helgi Tómasson (2000b): Estimation of correla-
tions in financial markets when trading is infrequent.
Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. WP 00:18.
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leyti með því að leyfa þeim fyrirtækjum sem velja
staðalaðferð að nota þumalfingursaðferð. 

5.4 Eftirlit.
Bent hefur verið á ýmis vandkvæði í sambandi
við hagkvæmasta eftirlit svo sem

- að fjárbinding verði of mikil
- að eftirlit hamli samkeppni
- að alþjóðavæðing torveldi eftirlit þar 

sem þó nokkur munur sé á reglum eftir 
löndum

- að fjölþjóðabankar sæki eftirlit þangað 
sem það er slakast

5.5 Markaðsaðhald.
Þrátt fyrir bætt upplýsingastreymi og gagnsæi,
fullkomnari reikningsskil og bætta stjórnunar-
hætti skortir enn talsvert á að ársreikningar fyrir-
tækja og önnur upplýsingagjöf sé með þeim hætti
að hinn almenni hluthafi eða jafnvel fagfjárfestar
geti metið áhrif mismunandi áhættu á rekstur og
verðmæti fyrirtækjanna.83 Þetta á einnig við
banka og önnur fjármálafyrirtæki.

6. Stöðugleiki fjármálakerfisins.
Lögbundið lágmark eigin fjár banka og annarra
fjármálafyrirtækja er mikilvægur liður í því að
tryggja stöðugleika fjármálakerfisins. En fleira
kemur til og yfirleitt má greina sameiginleg ein-
kenni óstöðugleika og því er mikilvægt að skoða
og meta vísbendingar um veikleika og styrkleika
kerfisins. Alþjóðabankinn hefur í smíðum í sam-
vinnu við aðrar alþjóðastofnanir leiðbeinandi rit
þar sem er að finna knippi vísbendinga um
stöðugleika fjármálakerfisins. Seðlabanki Íslands
birtir reglulega skýrslur um stöðu kerfisins þar
sem er að finna tölulegar upplýsingar af ýmsu tagi
og mat á stöðu mála.84

6.1 Eiginfjárreglur og stjórn peningamála.
Það væri efni í aðra ritgerð að fjalla um áhættu-
stjórnun í bankakerfinu og framboðsskelli og

eftirspurnarhnykki í hagkerfinu, svo sem við
verðhrun á hlutabréfamarkaði, gengisfellingar og
náttúruhamfarir. Fjölmörg líkön hafa verið
smíðuð til þess að skýra hvaða áhrif slíkar breyt-
ingar hafa á gjaldþrotalíkur fyrirtækja og banka
og á stöðugleika fjármálakerfisins.85

6.2 Lánari í neyð.
Seðlabönkum er yfirleitt ætlað það hlutverk vera
lánveitendur til þrautavara sem hlaupa undir
bagga með bönkum í lausafjárerfiðleikum til þess
að tryggja stöðugleika fjármálakerfisins. Í því
sambandi þarf að taka tillit til kostnaðar og áhrifa
á hegðun banka og gæta jafnræðis milli þeirra.
Forðast er að aðstoða banka sem eru gjaldþrota en
hætt er við að bankarnir reikni með því í lána-
ákvörðunum sínum að vera bjargað í neyð.86 Sé
þetta raunin er hætta á að fjármálakerfið verði
stærra en þjóðhagslega er hagkvæmt. Inn í þessa
mynd er oft fellt sjónarmiðið um að þeim stóru sé
bjargað á kostnað hinna smáu87 og að slíkt
brengli samkeppni. Einnig kemur hér til álita
verkaskipting milli seðlabanka og fjármálaeftir-
lits og heimildir seðlabanka til þess að grípa til
aðgerða með fyrirfram samþykki þjóðþings.

Bent hefur verið á að það geti verið kostur að
láta banka velkjast í vafa88 um aðgerðir seðla-
banka til þess að sneiða hjá freistni til óábyrgrar
hegðunar.89

6.3 Innlánstryggingar.
Basel-nefndin hefur ekki tekið sérstakt tillit til
innlánstrygginga í tillögum sínum um fjárbind-

83. Sbr. Oxelheim, L., og Wihlborg, C. (1997): Op. cit.
84. Sbr. ritið Peningamál. Í 4. hefti ritsins fyrir árið 2003 er

m.a. gerð grein fyrir vísbendingum um stöðu fjármála-

kerfisins og þeirri vinnu sem er í gangi. Alþjóðabankinn
hefur birt margar skýrslur um þetta efni, sbr.
www.imf.org.83. Sbr. t.d. Pesaran, M.H., Schuermann,
T., Treuetler, B.J., og Weiner, S.M. (2003): Macroeco-
nomic Dynamics and Credit Risk: A Global Perspective. 

85. Sbr. t.d. Pesaran o.fl. op.cit. 
86. Sbr. Goodhart, C., et al (1998): Financial Regulation:

Why, How and Where Now? Routledge, London. 
87. Enska: Too big to fail.
88. Enska: Constructive ambiguity.
89. Sbr. Skogstad-Aamo, B. (2002): Financial crises in the

Nordic countries in the early nineties. 
www.kredittilsynet.no.
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ingu þótt vikið sé að þeim í viðauka í Basel I, en
Avery og Berger90 hafa fjallað um samhæfingu
þessa tvenns. 

Yfirlit yfir tilhögun innlánstrygginga í ýmsum
löndum, kosti þeirra og galla er að finna í Garcia
(1999).91 Mörg lönd hafa tekið upp kerfi þar sem
greiðslur í innlánstryggingarsjóði eru að ein-
hverju leyti í hlutfalli við áhættu.

6.4 Hagstjórn og peningamál.
Fjármálamarkaðurinn er mikilvægur hlekkur í
hagkerfinu og bankar taka mið af eiginfjárreglum
við ákvarðanir sínar. Þess vegna hafa hag-
fræðingar skoðað hvernig bankakerfið fellur inn í
allsherjarjafnvægislíkan fyrir hagkerfið.92 Jafn-
framt hefur nokkuð verið ritað um áhrif eiginfjár-
reglna á útlán til mismunandi tegunda lántakenda,
hvaða skorður reglurnar setji peningamálastefnu
seðlabanka eða þá hvernig unnt sé að beita eigin-
fjárreglum í hagstjórnarskyni.93

6.5 Stjórnun heildaráhættu í bankakerfinu.
Basel-tillögurnar ná til flestra mikilvægustu þátta
í starfsemi banka og verið er að taka tillit til æ
fleiri tegunda áhættu í rekstri þeirra. Þeir ættu þó
alltaf að stunda áhættustjórnun fyrir starfsemina í
heild. Áhættustjórnun er ferli fremur en aðferð.94

Þetta ætti einnig að endurspeglast í löggjöf og
eftirliti.

Basel-tillögurnar eru ekki reistar á skýringar-
líkani. Þær taka til þess hve mikil fjárbinding eigi
að vera hið minnsta vegna áhættu af ýmsu tagi og
þá jafnframt hvernig bindingin breytist með að-
stæðum. Þannig eru t.d. vágildi eignasafns fundin
m.t.t. tiltekinnar líkindadreifingar en ekki skýrt

hvernig hún breytist með vöxtum, gengi gjald-
miðla, verðbólgu, aðfanga- og afurðaverði o.fl.

Aðferð sem bætir úr þessu hefur verið sett
fram af Oxelheim og Wihlborg.95 Beita má
aðferðinni (MUST) við mat á heildaráhættu
banka,96 og mætti hafa hliðsjón af niðurstöðunum
í einkunnagjöf fjármálaeftirlits og matshæfisfyrir-
tækja. Einnig er unnt að útfæra hana til lánþega
bankanna.97 Með því að sýna fram á góða áhættu-
stjórnun með þeim hætti gætu þeir notið betri
lánskjara. 

7. Áhrif Basel II á íslenska banka.
Hver og einn banki vill vita hvaða áhrif þær
breytingar sem Basel II-tillögurnar fela í sér hafa
á starfsemi hans, fjárbindingu og afkomu enda
þótt það hafi verið markmið í nýju tillögunum að
lögbundið eigið fé yrði svipað að meðaltali fyrir
bankana í heild. Þótt margs konar sveigjanleiki sé
innbyggður í þær, fer ekki hjá því að tillögurnar
snerta fjármálafyrirtæki með mismunandi hætti
eftir eðli starfseminnar, einkum með tilliti til
stærðar, útlánaskiptingar og eignadreifingar. Þetta
hefur verið staðfest með athugunum sem Basel-
nefndin hefur gengist fyrir meðal fjármálafyrir-
tækja.

Til þess að kveða endanlega upp úr um áhrif
nýmælanna á íslenska banka þyrftu að liggja fyr-
ir upplýsingar um ofangreinda þætti. Einnig er
nauðsynlegt að vita hvernig bankarnir hafa beitt
gildandi reglum. Þeir eru allir með meira en lög-
bundið lágmark eigin fjár en tilgangur þeirra með
því getur verið mismunandi og nauðsynin mis-
brýn. Þar sem slíkum upplýsingum er ekki til að
dreifa er einungis unnt að draga almennar álykt-
anir um áhrif Basel II á íslenska banka. 

Eiginfjárstaða íslensku viðskiptabankanna í
heild með og án víkjandi lána kemur fram á
mynd 3.

Fjármálaeftirlitið hefur heimild til þess að
ákveða hærra eiginfjárhlutfall en 8% fyrir þau

90. Avery, R.B., og Berger, A.N. (1991): An Analysis of
Risk-Based Capital and Its Relation to Deposit Insurance
Reform. Journal of Banking and Finance, s. 847-874.

91. Garcia, G.G.H. (1999): Deposit Insurance: A Survey of
Actual and Best Practices. IMF WP/99/54.

92. Sbr. Gorton, G., og Winton, A. (1995): Bank Regulation
in General Equilibrium. NBER Working Paper.

93. Sbr. M.H. Pesaran, et al. (2003), op. cit. og C. Goodhardt,
et al. (1998), op.cit.

94. Sbr. Jón Sigurðsson (2002): Áhætta og eftirlit. Hagmál.

95. Oxelheim, L., og Wihlborg, C. (1997): Op. cit.
96. Sbr. Magnússon, G., og Oxelheim. L. (1994): Macroeco-

nomic Risks in the Operations of the Nordic Investment
Bank. Internal Report.

97. Magnússon, G, og Andonov, S. (2002): Op. cit.
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fjármálafyrirtæki sem talin eru hafa ófullnægj-
andi fjárhagsstöðu með hliðsjón af áhættustigi.
Skal slík ákvörðun byggð á nánari reglum þar
sem kveðið er á um einstaka þætti og viðmið.98

Fjármálaeftirlitið hefur nýlega birt drög að regl-
um í þessu skyni.99 Þar er lagt til að fyrirtækin
þurfi að geta staðist tiltekin áföll án þess að eigið
fé fari niður fyrir 8%.

Færa má rök fyrir því að ástæða sé til þess að
ætlast til að íslenskir bankar hefðu eigið fé sem
væri að jafnaði hærra en lögbundið lágmark. Þetta
er einkum vegna þess að flökt þjóðhagsstærða,
eins og landsframleiðslu, útflutnings, gengis og
vaxta, er tiltölulega meira hér á landi en í
viðmiðunarlöndum. Einnig er áhættudreifing
útlána óhagstæðari en í stóru löndunum vegna
smæðar íslenska hagkerfisins og samþjöppunar
útlána á fá og stór fyrirtæki í einstökum atvinnu-
greinum.100

Er hér aftur vísað til þess að Fjármálaeftirlit-
inu er heimilt að ákveða hærra eiginfjárhlutfall en
lágmark Basel-reglna kveður á um, ef fjármála-
fyrirtæki er talið hafa ófullnægjandi fjárhagsstöðu
með hliðjón af áhættustigi.101

Í stórum dráttum munu nýju tillögurnar um
eftirlit og markaðsaðhald hafa áhrif á starfsemi
allra banka. Sama er að segja um nýmælið um
bindingu eigin fjár vegna rekstraráhættu en þetta
kemur að öllum líkindum mismunandi niður á
fjármálafyrirtækjum. Mat á markaðsáhættu er
lítið breytt frá gildandi reglum. Nýju tillögurnar
um fjárbindingu vegna útlánaáhættu eru hins veg-
ar sértækar en þó valkvæmar og geta raskað sam-
keppnisstöðu milli banka, ekki síst milli innlendra
og erlendra, frá því sem nú er.

7.1 Útlánaáhætta.
Til þess að henda betur reiður á hver áhrif nýju
tillagnanna um fjárbindingu vegna útlána munu
hafa á hegðun og hag íslenskra banka er hentugt
að líta á hvernig þær koma inn í verðlagningu
bankanna:102

(1) Útlánsvextir = Lántökuvextir 
+ kostnaður vegna eiginfjárbindingar (CAD)
+ áhættuálag + fastur kostnaður + álagning

Hér er miðað við nafnvexti en sem kunnugt er
ríkir á Íslandi nánast tvenns konar lánamarkaður
með annars vegar nafnvöxtum og hins vegar
raunvöxtum. Í formúlunni kemur vænt verðbólga
inn í bæði lántökuvexti og útlánsvexti. Skrifa
mætti formúluna í staðinn í raunvöxtum þótt því
sé sleppt hér. Hins vegar ríkir ákveðið samband
milli nafnvaxta og raunvaxta í jafnvægi á
markaðnum.

98. Sbr. 2. mgr. 84. gr. laga um fjármálafyrirtæki, nr.
161/2002.

99. Sbr. Drög að reglum um viðmið við mat Fjármála-
eftirlitsins á áhættustigi og ákvörðun um hærra eigin-
fjárhlutfall hjá fjármálafyrirtækjum, 27. október 2003.
www.fme.is.

100. Sbr. Magnússon, G., og Andonov, S. (2002): Basel Capi-
tal Adequacy Ratio and the Icelandic Banking Sector:
Quantitative Impact, Structural Changes and Optimality 

Considerations. Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. WP
02:05. Sbr. einnig IMF (2001): Iceland: Financial
System Stability Assessment. Country Report No. 01/85.
www.imf.org.

101. Sbr. 2. mgr. 84. gr. laga nr. 161/2002 og umræðuskjal
nr. 8/2003 á www.fme.is.

102. Bestunarlíkan fyrir hegðun banka við hámörkun hagn
aðar er að finna í Magnússon, G., og Andonov, S.
(2002),       op.cit.
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Skulu nú einstakir liðir verðlagningar-
formúlunnar og mikilvægi þeirra skýrð nánar:

1. Útlánsvextir. Eins og framsetningin gefur til
kynna er gert ráð fyrir breytilegri verðlagn-
ingu banka á útlánum eftir áhættu. Meðan
útláns- og innlánsvextir voru ákveðnir af hinu
opinbera gilti lögmál eins verðs. Þegar vextir
voru gefnir frjálsir breyttist þetta en þó eimdi
eftir af fastri álagningu hjá sumum fjár-
málastofnunum um hríð. Hér má vísa til
Evrópska fjárfestingarbankans sem lánaði
öllum gegn sömu vöxtum lengi vel en hefur
nú horfið frá því.

Ég þekki reyndar dæmi um norrænan
sjóð sem tók lægri vexti af þeim sem illa voru
stæðir til þess að þeir ættu auðveldara með að
standa í skilum. Þetta er göfugt markmið en
hætt er við hrakvali því að líklegt er að slíkur
sjóður sitji uppi með lélegustu lántakendurna
sem hvergi fá lán annars staðar. 

2. Lántökuvextir geta verið innlánsvextir,
LIBOR-vextir, REIBOR-vextir, vextir af
útgefnum bankabréfum, vextir af víkjandi
lánum eða þá kostnaður af hlutafé (arður).
Lántökuvextir eru því mismunandi eftir því
hvaðan féð kemur en í reynd miða bankarnir
oftast við meðaltal á hverjum tíma.

Ólíkt því sem nú gildir verða lán til full-
valda ríkja í OECD ekki öll flokkuð eins í
Basel II. Áhættuflokkun þeirra verður háð
ytra mati, einkunn matshæfisfyrirtækja eða
útflutningsráða í OECD. Enginn banki getur
fengið hærri matseinkunn en landið þar sem
hann hefur höfuðstöðvar. Þetta hefur ekki
áhrif á Ísland eins og er en gæti orðið íslensk-
um bönkum óhagstætt ef syrti í álinn í efna-
hagsmálum þjóðarinnar. Lánshæfiseinkunn
Íslands hjá matsfyrirtækinu Standard &
Poor’s er nú A+/A-1/+ fyrir lán í erlendri
mynt og AA+/A-1/+ fyrir lán í íslenskum
krónum.103 Rétt er að vekja athygli á því að
einkunnagjöf matsfyrirtækjanna er ekki alveg
eins fyrir þjóðríki og fyrirtæki.

3. Eiginfjárbinding (CAD) er til þess að mæta
óvæntum töpum og kerfisáhættu. Hérna koma
Basel-reglurnar beint við sögu. Þegar um lán
til ríkissjóðs er að ræða kemur enginn fjár-
magnskostnaður samkvæmt þessum lið. Þegar
almennt viðskiptalán með 8% eiginfjárbind-
ingu á í hlut kemur til fórnarkostnaður vegna
þess að það þarf að ávaxta eigið fé á lægri
vöxtum en útlánsvöxtum. Ef útlánsvextir eru
t.d. 9% og féð er geymt í ríkisbréfum sem bera
5% vexti, er fórnarkostnaðurinn 4%. 

Það er undir fjármálaeftirliti hvers lands
komið hvort krafist verður ytra mats á
viðskiptaáhættu eða ekki en þá gilda 8%
mörkin með 100% vægi að mestu. Þó skulu til
dæmis gjaldfallin lán fá vogartöluna 150%
nema þegar hafi verið sett til hliðar fyrir þeim
í afskriftareikningi.

Nýtt er að nú eru lán til smásölu flokkuð
sérstaklega. Slík lán og fasteignalán fá nú
tiltölulega minna áhættuvægi en áður. Auk
þess má telja til þessa flokks sum lán til lítilla
og meðalstórra fyrirtækja. Þetta hefur verið
gert til þess að koma til móts við þá gagnrýni
að nýju reglurnar hygluðu stóru bönkunum á
kostnað hinna smáu. Viðskiptahúsnæði fær
100% vogartölu þar sem það hefur sýnt sig að
verð þess er viðkvæmara fyrir hagsveiflunni
en íbúðarhúsnæði.

Bankarnir reyna í flestum tilvikum að
flokka lán skv. CAD sér í hag til þess að lág-
marka kostnað sinn. Basel I er talið bjóða upp
á ábata af þessum sökum og leitast er við að
draga úr þessu með Basel II. 

Áhættuálagið má reikna sem
(2) Áhættuálag = gengisáhættuþóknun 

+ þóknun v/líklegs taps umfram CAD 
+ afsláttur eða viðbót vegna áhættumildunar

4. Gengisáhættuþóknun. Þessi liður kemur til
þegar bankinn endurlánar erlent lán í íslensk-
um krónum. Þegar hann hefur milligöngu um
erlent lán er það lántakandinn sem ber gengis-
áhættuna. Þegar gengi íslensku krónunnar
fellur bólgnar efnahagsreikningur bankanna
út í hlutfalli við erlendar skuldir þeirra. Þeir
gætu því þurft að leggja meira fé til hliðar til103. Fréttir á vefsíðu Seðlabanka Íslands 16. desember 2003.
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þess að fullnægja lágmarkskröfum um eigið
fé. Þeir hafa aðallega farið þá leið að auka við
víkjandi lán og draga úr útlánum. Til greina
kæmi að auka hlutafé ef gengislækkunin
verður viðvarandi. Öfugt gæti gengishækkun
krónunnar losað um eigið fé.

5. Áhættuálag umfram CAD. Sé verðlagt í sam-
ræmi við áhættu verður banki að taka tillit til
vanefnda og tapa sem kunna að verða umfram
eiginfjárbindingu. 

6. Sumir bankar miða meira og minna blint við
CAD-hlutfallið og leggja fyrir í afskrifta-
reikning fyrir einstökum lánum þegar líkur
eru á tapi eða gjaldfæra orðið tap sem
rekstrarkostnað. 

Ef íslensku bankarnir velja staðalaðferð
samkvæmt Basel II, er líklegt að ofangreind
verðlagningaraðferð verði áfram við lýði. Þeir
bankar sem hins vegar velja innri matsaðferð
geta sameinað liðina tvo sem sýna eigin-
fjárbindingu (CAD) og áhættuálag þannig að
fjárbindingin í heild getur minnkað af góðum
lánum þótt hún geti aukist af vondum lánum.
Banki sem aðallega á góð lán nýtur góðs af
þessu. 

Áhættuálagið má reikna á mismunandi
hátt en sé fylgt tilmælum Basel II er það
fengið með því að taka annars vegar tillit til
líkinda á vanefndum og hins vegar til áhrifa
lánsins á lánasafnið í heild.

Samkvæmt staðalaðferð getur banki
reist vanefndalíkur104 á eigin reynslu en taps-
líkur við vanefndir105 eiga að koma utan að,
frá matsfyrirtæki eða fjármálaeftirliti.

7. Áhættumildun getur bæði veitt afslátt frá
áhættuálaginu og aukið það þegar tekið er
tillit til eignadreifingar, þ.e. samfylgni og
samþjöppunar í lánasafninu. Hér mætti einnig
nota dreifnistuðul þótt ekki sé gert ráð fyrir
því í staðalaðferð. Tiltekið lán getur bætt
áhættudreifingu eignasafnins ef það er annað-
hvort talið áhættuminna en önnur lán að jafn-

aði eða þá að það er til atvinnugreinar sem
bankinn hefur lánað tiltölulega lítið til. 
Þannig getur banki sem hefur lánað mikið til
sjávarútvegs náð betri áhættudreifingu með
því að lána til almenns iðnaðar. Náist betri
áhættudreifing má lækka áhættuálagið en
öfugt þarf að auka það ef samþjöppun
lánasafnsins eykst.

8. Fastur kostnaður. Hér er reiknað með þeim
fasta kostnaði sem tilheyrir útlánastarf-
seminni, breyttum í vaxtaprósentu. Skipting
fasts kostnaðar verður aldrei óumdeild. Til
fasts kostnaðar ætti nú að telja rekstraráhættu
en sennilega vanrækja flestir bankar það.
Basel-nefndin vill gera á því bragarbót.

9. Álagning. Hér er einnig reiknað með þjón-
ustugjöldum ef við á. Stærð þessa liðar fer
eftir samkeppni og þoli markaðarins.

Bankarnir geta að einhverju leyti stund-
að víxlstuðning við verðlagningu, þ.e. látið
einn þátt starfseminnar bera kostnað sem
tilheyrir öðrum þætti. Samkeppni á þó að
koma í veg fyrir slíkt.

Þegar öllu er á botninn hvolft sýnast nýju
tillögurnar ekki þurfa að hafa teljandi áhrif á 
eiginfjárbindingu íslenskra banka vegna útlána ef
valin er staðalaðferð. Hins vegar má ætla að stór-
ir alþjóðlegir bankar geti minnkað fjárbindingu
sína með því að velja innri matsaðferð og að þetta
gefi þeim forskot á minni banka, bæði hér á landi
og annars staðar. Þar sem íslenskir bankar eru
farnir að keppa við þá stóru erlendis að nokkru
marki getur þetta reynst til trafala. Á hinn bóginn
fjármagna íslensku bankarnir sig með lántökum í
erlendu stórbönkunum sem ættu að geta veitt hag-
stæðari lánskjör vegna minni fjármagnskostnaðar
í kjölfar reglnanna.

7.2 Markaðsáhætta.
Eins og fram hefur komið er tekið svipuðum
tökum á markaðsáhættu í Basel II og í Basel I. Ís-
lensku bankarnir búa við það eftir sem áður að
geta ekki dreift áhættu eins vel og stærri bankar
vegna tiltölulega lítils markaðar. Sömuleiðis eru
vandkvæði við að meta markaðsáhættu verðbréfa

104. Enska: Default probability (DP).
105. Enska: Loss-given default (LGD).
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vegna strjálla viðskipta.106 Einnig hefur markað-
urinn nokkur sérkenni, einkum að því er varðar
útbreiðslu verðtryggingar fjárskuldbindinga. 

7.3 Rekstraráhætta.
Þetta er nýmæli eins og áður hefur komið fram. Í
Basel II er rekstraráhætta skilgreind sem tap er
stafar af ófullnægjandi innra eftirliti eða starfs-
aðferðum, eða verður vegna mannlegra mistaka
eða kerfisbilana eða þá vegna ytri atburða.

Nefndin bendir á að aðferðir til þess að meta
rekstraráhættu séu víða í mótun í bönkunum og
viðurkennir í nýjustu útgáfu tillagnanna að þær
muni ekki í bráð verða jafnáreiðanlegar og
aðferðir við mat á útlánaáhættu og markaðs-
áhættu. Í upphaflegu tillögunum að Basel II átti
að auka fjárbindingu um 20% vegna rekstrar-
áhættu í staðalaðferð. Sumir hafa litið svo á að
þetta hafi verið gert til þess að vega upp á móti
því að fjárbinding vegna útlánaáhættu myndi
lækka með tilkomu Basel II, sérstaklega við
notkun innri matsaðferða samkvæmt eigin vali í
stóru bönkunum.

Nefndin er nú tilbúin til þess að veita
bönkunum nánast ótakmarkaðan sveigjanleika
við útreikning rekstraráhættu og hafa samvinnu
við þá í þeim efnum. 

Eiginfjárbinding vegna rekstraráhættu kemur
því til með að valda íslensku bönkunum fórnar-
kostnaði með tímanum. Enn er þó óvíst hvenær
þetta muni taka gildi. 

7.4 Eftirlit.
Settar eru fram leiðbeinandi reglur um hvernig
bankar eigi að meta heildaráhættu sína með tilliti
til eiginfjárstöðu og hvert hlutverk eftirlitsaðila sé
í því sambandi. Einn liður í því er streitupróf með
tilteknu millibili, ákvörðun eftirlits um hærra
eiginfjárhlutfall en 8% við tilteknar aðstæður og

samþykki eftirlitsins á þeim aðferðum sem banki
má beita við mat á útlánaáhættu og markaðs-
áhættu. Einnig má nefna eftirlit með stórum
áhættuþáttum, svo sem vegna samþjöppunar út-
lána, afleiðuviðskipta eða sölu skuldaviðurkenn-
inga. Víðtækari kröfur um innra sem ytra eftirlit
munu valda bönkum og fjármálaeftirliti auknum
kostnaði. Þess má geta að bankarnir bera einnig
kostnað af fjármálaeftirlitinu.

7.5 Markaðsaðhald.
Nefndin gerir ýmsar tillögur um meira gagnsæi í
viðskiptum og meiri upplýsingagjöf bankanna til
markaðarins. Með meiri vitneskju um áhættu
banka og eigið fé geta hluthafar metið stöðu
þeirra betur og jafnframt veitt þeim meira aðhald
ef með þarf.

Mikilvæg atriði í þessu sambandi eru lög og
reglur um reikningsskil og góða stjórnunarhætti. 

Nýju tillögurnar gera meiri kröfur til fjármála-
fyrirtækja en áður um upplýsingagjöf og góða
stjórnsýslu en ættu ekki að valda viðskiptabrengl-
un eftir stærð þeirra, enda er gert ráð fyrir að öll
fyrirtækin séu skráð í kauphöll. 

7.6 Samandregið yfirlit yfir áhrif Basel II á
íslenska banka.
Niðurstöðuna má setja fram í eftirfarandi töflu:

106. Matsaðferðir í strjálum viðskiptum er að finna í Helgi
Tómasson. (2000a): Signal-noise decomposition in
financial markets; an empirical stochastic process.
Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. WP 00:11. Sbr. ein-
nig Helgi Tómasson. (2000b): Estimation of correla-
tions in financial markets when trading is infrequent.
Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. WP 00:18.

Líkleg áhrif Basel II á íslenska banka

Samkeppnisstaða
Basel II gagnvart erlendum
umfram Basel I stórbönkum

Útlánaáhætta Óbreytt Versnar
Markaðsáhætta Óbreytt Óbreytt
Rekstraráhætta Aukinn kostnaður Óvíst
Eftirlit Meiri kröfur Óbreytt
Markaðsaðhald Aukið Óbreytt

Tafla 4
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8. Lokaorð
Það er mikið í mun fyrir hagsmunaaðila í banka-
kerfinu og fyrir stöðugleika fjármálakerfisins að
bankar ástundi trausta og góða áhættustjórnun.
Fjármálastarfsemi hefur orðið æ víðfeðmari, al-
þjóðlegri og flóknari á síðustu árum. Jafnframt
hafa blásið vindar frjálsræðis og markaðshyggju.
Af ýmsum ástæðum er talið nauðsynlegt að gera
meiri og víðtækari kröfur til banka en annarra
fyrirtækja um lágmark eigin fjár og fjármagns-
skipan. Þetta er einkum til þess að auka traust á
starfseminni, jafna samkeppnisaðstöðu, berja í
markaðsbresti, koma í veg fyrir innherjaviðskipti
og styrkja stöðugleika fjármálakerfisins. Reglur
um lágmark eigin fjár banka sem mótaðar voru af
svonefndri Basel-nefnd 1988 voru teknar í lítt
breyttri mynd inn í tilskipanir Evrópusam-
bandsins og löggjöf EES og flestra annarra landa
þar sem fyrirtæki stunda alþjóðlega fjármálastarf-
semi. Endurskoðun þessara reglna er nú langt
komin undir nafninu Basel II. Þessar nýju tillögur
eru í takt við tímann því að þær taka tillit til
þeirrar þróunar sem orðið hefur á fjármála-
markaði og til þeirra aðferða sem margir bankar
hafa tekið upp við mat á útlánaáhættu. Einnig er

fjárbinding skilgreind nánar og víkkuð út til
rekstraráhættu. Eftirlit miðast við að bankar
stundi góða áhættustjórnun og innra eftirlit sem
viðurkennt sé af fjármálaeftirliti viðkomandi
lands. Jafnframt skal aðhald markaðarins eflt með
gagnsæi og greiðu upplýsingastreymi þannig að
hluthafar og fjárfestar almennt geti veitt fyrir-
tækjunum aðhald. Nýju tillögurnar eru eins og
þær gömlu málamiðlun milli ýmissa hagsmuna
sem vegast á, ekki síst milli traustrar eiginfjár-
stöðu annars vegar og aukakostnaðar vegna
hennar hins vegar. Það kemur því ekki á óvart að
sitt sýndist hverjum um tillögurnar. Flestir hafa
fagnað þeim þegar á heildina er litið þótt sumir
vilji snúa þeim sér í hag í einstökum atriðum.
Best reknu bankar í alþjóðaviðskiptum hafa
þegar tileinkað sér þá aðferðafræði sem í til-
lögunum felst. Það vill þó oft gleymast í umræð-
unni að í tillögunum er einvörðungu um lág-
markskröfur að ræða. Í raun ætti hvert og eitt fjár-
málafyrirtæki að ákveða kjörbindingu eigin fjár
með tilliti til sinna hagsmuna, fremur en hugsa
um skyldubindingu, og ástunda góða áhættu-
stjórnun í hvívetna.
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„84. gr. Skilgreining eigin fjár.
Eigið fé fjármálafyrirtækja eins og það er skil-
greint skv. 4. mgr. skal á hverjum tíma eigi nema
lægri fjárhæð en sem svarar til 8% af áhættu-
grunni.

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er Fjármálaeftirlit-
inu heimilt að ákvarða hærra eiginfjárhlutfall en
8% fyrir þau fjármálafyrirtæki sem talin eru hafa
ófullnægjandi fjárhagsstöðu með hliðsjón af
áhættustigi, enda séu aðrar eftirlitsaðgerðir ekki
líklegar til að bæta upp misvægi í eiginfjárstöðu
og áhættustigi innan hæfilegs frests. Mat Fjár-
málaeftirlitsins á áhættustigi og ákvörðun um
hærra eiginfjárhlutfall skal byggt á nánari reglum
sem það setur.

Áhættugrunnur fyrirtækis skal metinn með til-
liti til heildareigna, liða utan efnahagsreiknings,
gengisáhættu og áhættu annarra liða með
markaðsáhættu samkvæmt nánari reglum um mat
á áhættugrunni til útreiknings á eiginfjárhlutfalli
fjármálafyrirtækja sem Fjármálaeftirlitið setur.
Eiginfjárkrafan skv. 1. mgr. skal einnig gilda um
samstæðureikning.

Við útreikning á eiginfjárhlutfalli skv. 1. mgr.
skal eigið fé samsett af þremur þáttum, eigin-
fjárþætti A, eiginfjárþætti B og eiginfjárþætti C,
og frádráttarliðum skv. 85. gr. Séu eiginfjárliðir
byggðir á árshlutauppgjöri skal það vera áritað
sem endurskoðað eða kannað af endurskoðanda.
Eftirfarandi takmarkanir gilda um einstaka eigin-
fjárþætti: 

1. Eiginfjárþáttur A skal nema að lágmarki
helmingi eigin fjár fyrir frádrátt skv. 85. gr.

2. Eiginfjárþáttur B má hæst nema 50% af eigin-
fjárþætti A.

3. Eiginfjárþáttur C má hæst nema 50% af eig-
infjárþætti A. Jafnframt má eiginfjárþáttur C
hæst nema 4,8% af reiknuðum áhættugrunni
vegna markaðsáhættu liða í veltubók skv. 28.
gr. og gengisáhættu.

Eiginfjárþáttur A telst vera innborgað hlutafé,
varasjóðir, yfirverðsreikningur hlutafjár, endur-
matsreikningur samkvæmt verðbólgureiknings-
skilum og óráðstafað eigið fé en að frádregnu
bókfærðu virði eigin hlutabréfa/stofnfjárbréfa,
viðskiptavild og öðrum óefnislegum eignum, svo
og tapi og samþykktri arðsúthlutun. Enn fremur
skal taka tillit til hlutdeildar minni hluta í eign
dótturfélaga samkvæmt samstæðureikningsskil-
um.

Eiginfjárþáttur B telst vera samtala 1. og 2.
töluliðar:

1. Víkjandi lán sem fjármálafyrirtæki taka gegn
útgáfu sérstakrar skuldaviðurkenningar þar
sem skýrt er kveðið á um að endurgreiðslutími
lánsins sé eigi skemmri en fimm ár og að við
gjaldþrot hlutaðeigandi fjármálafyrirtækis eða
slit þess fáist það endurgreitt á eftir öllum
öðrum kröfum á hendur fjármálafyrirtækinu
en endurgreiðslu hlutafjár eða stofnfjár. Þegar
fimm ár eru eftir af lánstímanum skal lánið
reiknast niður um 20% fyrir hvert ár eða hlut-
fallslega fyrir hluta úr ári sem líður af þessum
fimm árum. Sé um að ræða lán sem greiðist
niður með afborgunum á lánstímanum skal
reikna eftirstöðvar hvers árs niður á sambæri-
legan hátt. Eingöngu er heimilt að telja með
innborgaðar fjárhæðir.

2. Endurmatsreikningur samkvæmt kostnaðar-
verðsreikningsskilum. Eiginfjárþáttur C telst
vera víkjandi lán til skamms tíma sem fjár-
málafyrirtæki tekur gegn útgáfu sérstakrar
skuldaviðurkenningar þar sem skýrt er kveðið
á um að endurgreiðslutími lánsins sé eigi
skemmri en tvö ár og að við gjaldþrot hlut-
aðeigandi fjármálafyrirtækis eða slit þess fáist
það endurgreitt á eftir öllum öðrum kröfum á
hendur fjármálafyrirtækinu en endurgreiðslu
hlutafjár eða stofnfjár. Jafnframt skal kveðið á
um að óheimilt sé að greiða af láninu eða

Viðauki: Lagaákvæði um eigið fé fjármálafyrirtækja.

Til glöggvunar er hér birtur útdráttur úr lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161, 20. desember 2002.
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greiða af því vexti ef eiginfjárhlutfall hlut-
aðeigandi fjármálafyrirtækis er lægra en 8%
eða ef endurgreiðsla höfuðstóls eða greiðsla
vaxta veldur því að eiginfjárhlutfallið fer
niður fyrir 8%. Tilkynna skal Fjármálaeftir-
litinu ef slík greiðsla veldur því að eigin-
fjárhlutfallið fer niður fyrir 10%. Fjármála-
eftirlitið getur heimilað einstökum fjármála-
fyrirtækjum að til eiginfjárþáttar C teljist
hagnaður af veltubókarviðskiptum á tímabil-

inu að frádreginni fyrirsjáanlegri gjaldfærslu
og að frádregnu nettótapi af annarri starfsemi,
enda sé engin þessara fjárhæða meðtalin í
eiginfjárþætti A.
Heimilt er að flýta endurgreiðslu víkjandi lána
æski lántaki þess, enda liggi fyrir samþykki
Fjármálaeftirlitsins og slík endurgreiðsla hafi
ekki óviðunandi áhrif á eiginfjárstöðu að mati
þess.“
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