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Ágrip: Við teljum að í Basel-II-reglugerðartillögunum sé ekki tekið á nokkrum stærstu göllum þess eftir-
litskerfis sem nú er við lýði í fjármálaheiminum. Að auki óttumst við að þessar nýju reglur geti orðið ný
uppspretta óstöðugleika á markaði. Aðalatriðin í máli okkar eru eftirfarandi:
• Ekki er tekið tillit til þess að áhætta er innri stærð. Notkun vágreiningar getur aukið óstöðugleika hag-

kerfa og komið af stað kreppum sem ella hefðu e.t.v. ekki átt sér stað.
• Þau tölfræðilíkön, sem notuð hafa verið til að spá fyrir um áhættu, hafa ekki reynst vel heldur hafa 

niðurstöður þeirra verið ósamstæðar og þau yfirleitt vanmetið tapáhættu ólíkra eigna. Basel-nefndin hef-
ur valið lakari aðferðir til að meta áhættu, en horft fram hjá öðrum betri.

• Það er misráðið að leggja mikið upp úr mati óháðra matsfyrirtækja á útlánaáhættu, þar sem reynslan hef-
ur sýnt að mat þessara fyrirtækja er afar ólíkt og misvísandi. Ekkert eftirlit er með þessum matsfyrirtækj-
um og gæði áhættugreiningar þeirra eru ókunn.

• Ekki er hægt að nota líkön til að greina rekstraráhættu með þeim gögnum sem fyrir liggja og þeirri tækni 
sem er til staðar, og skiptir þá litlu þótt Basel-nefndin geti skilgreint rekstraráhættu á sannfærandi  
hátt. Engin haldbær rök hafa heldur komið fram fyrir nauðsyn þess að hafa eftirlit með þessu sviði 
áhættugreiningar.

• Náið samhengi er á milli útlána fjármálastofnana og hagsveiflunnar, og þar af leiðandi einnig á milli eft-
irlits með fjármálastofnunum og gangs efnahagslífsins. Við teljum að tillögurnar geti aukið hagsveiflurn-
ar og þar með einnig líkurnar á að fjármálakerfið verði fyrir áfalli. Tillögurnar gætu þess vegna haft 
þveröfug áhrif við það sem ætlast er til.

• Basel-II-reglugerðarbreytingarnar munu líklega bæta mest hag stærstu alþjóðafjármálastofnananna, en 
gera aðstöðu minni landa og banka verri. Þetta gæti haft sérstaklega alvarleg áhrif á mjög lítil hagkerfi, 
eins og t.d. hið íslenska.

Vegna þess að í tillögunum er ekki tekið á þessum atriðum teljum við ástæðu til að óttast að þær geti aukið
hættuna á jafnvægisleysi og því skaðað fjármálakerfi heimsins. Sérstaklega sýnist okkur að fjármálaáhætt-
an geti verið vanmetin, sem gæti gert aðila á markaði, einkum stjórnvöld og eftirlitsaðila, of værukæra, og
dregið úr skilningi á líkum á fjármálakreppu. Það er einnig miður að Basel-nefndin skuli ekki hafa velt fyrir
sér hvernig fjármálastofnanir muni bregðast við nýju tillögunum. Brýn þörf hefði verið að fjalla um hætt-
una á því að tillögurnar valdi því að fjármálastofnanir fylgi of líkri fjárfestingarstefnu á ólgutímum, sem
geti aftur aukið óstöðugleika fjármálakerfis heimsins, í stað þess að tryggja festu og stöðugleika.
Lykilorð: Basel-II, fjármálaeftirlit, áhætta, vágreining.
JEL: G15, G18.
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1.  Formáli
Árið 1988 voru samþykktar í borginni Basel í
Sviss samræmdar reglur um lágmark og útreikn-
ing eiginfjár lánastofnana. Basel-reglurnar voru
lögfestar á Alþingi nokkrum árum síðar og tóku
gildi hérlendis í árslok 1992. Á þeim árum sem
liðin eru frá því að Basel-reglurnar voru
samþykktar hafa miklar breytingar orðið á fjár-
málamörkuðum og umhverfi þeirra og þess vegna
var ákveðið að reyna að laga samþykktina að
þessum breytingum. Í júní 1999 lét Basel-nefndin
um bankaeftirlit frá sér fara tillögur að nýjum
reglum og í framhaldi hafa átt sér stað snarpar
umræður um þær. Nú er gert ráð fyrir að hið nýja
samkomulag líti dagsins ljós á árinu 2002 og taki
gildi á árinu 2005.

Í Basel-II-reglugerðartillögunum er höfuð-
áherslan lögð á þrjú atriði: lágmarkseiginfjárhlut-
fall lánastofnana, eftirlit og markaðsaga. Þessir
þættir, sem oft eru kallaðir meginstoðir I, II og III,
eiga sameiginlega að stuðla að auknu öryggi fjár-
málastofnana og auknu trausti á þeim.

Í maí 2001 stóðu Financial Markets Group og
Centre for Economic Performance við London
School of Economics fyrir ráðstefnu um tillög-
urnar og í framhaldi af því skrifaði hópur hag-
fræðinga grein um þær og rakti þar helstu
áhyggjuefni sín. Hér á eftir fylgir þessi grein í
lauslegri þýðingu.

2.  Inngangur
Að okkar mati er í nýju tillögunum tekið á
nokkrum helstu ágöllum núgildandi samkomu-
lags. Þar má nefna að við mat á eiginfjárþörf lána-
stofnana skuli taka aukið tillit til þeirrar áhættu
sem fylgir lánveitingum og að tekið verði aukið
tillit til aðferða til að draga úr áhættu. Ennfremur
er lögð áhersla á mikilvægi stjórnunar og mark-
aðsaga. Við teljum hins vegar að verulegir van-
kantar séu á tillögunum sem við munum víkja
frekar að hér á eftir.

Fyrst er þó rétt að taka fram að afstaða okkar
í þessu máli er vísindaleg. Í því felst að við fjöll-
um eingöngu um þau hugtök og aðferðafræði sem
tillögurnar byggjast á, en ekki um möguleikana á
hvernig hægt væri að hrinda þeim í framkvæmd.
Með þessu erum við þó ekki að gefa í skyn að

síðarnefndi þátturinn sé ekki eins mikilvægur og
sá fyrrnefndi, heldur eingöngu að við erum hæfari
til að fjalla um þá hlið málsins.

Við viljum einnig undirstrika að umfjöllun
okkar einskorðast við fyrirliggjandi tillögur. Við
munum því ekki velta fyrir okkur hvort reglur um
banka séu æskilegar (e. optimal) og hvernig regl-
ur séu heppilegastar. Spurningar af því tagi eru
vissulega áhugaverðar og eiga fullan rétt á sér, en
okkur myndi bera of mikið af leið ef við reyndum
einnig að svara þeim.

Helsta áhyggjuefni okkar lýtur að þeirri breyt-
ingu að eftirláta bönkum að ákveða eiginfjárhlut-
fall sitt út frá sínu eigin áhættumati. Þau líkön,
sem bankarnir hafa þróað í þessu skyni, byggjast
að verulegu leyti á vágreiningu (e. value-at-risk)
og svipaðri aðferðafræði sem við teljum að veru-
legir vankantar séu á.

Í fyrsta lagi er í öllum áhættulíkönum gert ráð
fyrir að áhætta sé föst, ytri stærð. Svo er hins
vegar ekki. Markaðsflökt er – að minnsta kosti að
hluta til – tilkomið vegna samskipta aðila á mark-
aði og er því innri breyta. Sú staðreynd að áhætta
er háð breyta getur skipt höfuðmáli á erfiðleika-
tímum. En vegna þess að ekki er tekið tillit til
þessa atriðis er ekki hægt að gera nákvæmar spár
um áhættu með þeim líkönum sem nú eru notuð.
Í tillögunum er ekki tilgreint hvernig taka skuli á
þessum reglubundna þætti áhættunnar, en þar er
hins vegar lögð áhersla á að bankar tilgreini
hvernig þeir meti áhættu. Þetta aukna gegnsæi
getur, að okkar mati, magnað öldurnar á ólgutím-
um. Í þessari grein göngum við raunar skrefi
lengra og sýnum hvernig reglur, sem byggjast á
vágreiningu, geta aukið á óstöðugleika hagkerfa
og komið af stað hruni sem ella hefði aldrei átt sér
stað.

Í öðru lagi á vágreining ekki rétt á sér þegar
ávöxtunin er ekki normaldreifð, eins og raunin er
með lána-, markaðs- og ekki síst rekstraráhættu.
Vágreining er ónothæf til að meta hvernig dreif-
ingin lítur út og hversu stóran hluta áhættunnar er
að finna í hölum hennar, en getur gefið mat á
áhættu í tilteknum punkti dreifingarinnar. Þá hef-
ur það sýnt sig að þær áhættuspár, sem byggjast á
vágreiningu, eru ónákvæmar og afar ólíkar á milli
vágreiningarlíkana. Þessa vankanta mætti sníða af



með þeim aðferðum, sem fyrir liggja, en eigi að
síður er algerlega litið fram hjá þeim í tillögun-
um.

Í þriðja lagi er í tillögunum gert ráð fyrir að
við mat á lánaáhættu sé ekki einvörðungu tekið
mið af stöðu ólíkra skuldunauta, heldur einnig
mati matsfyrirtækja á viðkomandi skuldunautum.
Þetta fyrirkomulag er ágætt út af fyrir sig, en
gengur því aðeins að lánshæfismat sé gert á öllum
fyrirtækjum og það endurspegli lánaáhættuna vel,
en um það atriði erum við ekki sannfærðir. Þess-
ar endurbætur geta jafnframt valdið því að eigin-
fjárstaða bankanna breytist í takt við hagsveifl-
una, og að útlán þeirra verði of mikil á þenslutím-
um og of lítil á samdráttarskeiðum.

Í fjórða lagi erum við ekki heldur vissir um
hvort réttmætt sé og æskilegt að nota lögbundið
eiginfjárhlutfall bankanna til að vinna gegn
rekstraráhættu. Ólíkt því sem segja má um mark-
aðs- og lánaáhættu, má líta á rekstraráhættu sem
sértæka áhættu og þess vegna er nauðsynlegt að
settar séu reglur sem komi í veg fyrir að óöryggi
breiðist út. Vegna skorts á áreiðanlegum gögnum
og erfiðleika við að skilgreina á réttan hátt svo
óljóst hugtak, er aftur á móti erfitt að meta
rekstraráhættuna. 

Í fimmta lagi fela tillögurnar í sér að eftirlits-
aðilum verði veittur ákveðinn sveigjanleiki til að
vinna verk sitt. Sú hætta er því fyrir hendi að
eftirlitið lúti ekki alls staðar sömu viðmiðum og
því verði nauðsynlegt að fylgjast vandlega með
því að sömu reglur séu hvarvetna hafðar að
leiðarljósi. Á þessu gæti orðið misbrestur.

Alvarlegastar áhyggjur höfum við þó e.t.v. af
því að þessar tillögur muni leiða til þess að eigin-
fjárhlutfall bankanna muni fylgja hagsveiflunni
um of  og þannig verða til þess að veikja getu
fjármálakerfisins til að standa af sér kreppur. Þess
vegna er brýnt að endurskoða tillögurnar áður en
það verður um seinan.

3.  Áhætta og reiðufjárgeta 
Meðal þýðingarmestu atriða tillagnanna eru hug-
myndir um að gefa bönkum möguleika á að velja
á milli ólíkra aðferða til að meta lána- og rekstr-
aráhættu sína. Tilgangurinn er sá að tengja eigin-
fjárhlutfall bankanna betur við eignasafnsáhættu

þeirra. Þar á meðal eru líkön sem bankarnir hafa
sjálfir þróað til að meta þörf sína fyrir áhættu-
þóknun. Hér er sérstök ástæða til að fara nokkrum
orðum um þá aðferð sem nefnd hefur verið innra
mat (e. internal ratings based) bankans á lána-
áhættu, en í reglugerðartillögunum er gert ráð
fyrir tvenns konar afbrigðum af þeirri aðferð.
Annars vegar að einstakir bankar og eftirlitsaðilar
vinni sameiginlega að áhættumatinu og hins veg-
ar að bankarnir sjálfir sjái um allt matið. Það af-
brigði gerir vitaskuld meiri kröfur til bankans
sjálfs.

Þótt þetta aukna frjálsræði bankanna sé í
sjálfu sér góðra gjalda vert, getur það haft óeðli-
leg áhrif í för með sér á ólgutímum ef litið er fram
hjá því að áhætta og reiðufjárgeta (e. liquidity)
eru háðar breytur fyrir fjármálakerfið í heild
sinni. Aðilar á markaði telja áhættu yfirleitt vera
ytri stærð og í þeim líkönum, sem notuð eru við
vágreiningu, er ætíð reiknað með að áhætta sé
óháð breyta. Þess vegna sé í raun enginn munur á
að spá fyrir um lánaáhættu eða veðrið. Þótt athæfi
einstaklinga á fjármálamarkaði byggist á fyrri
spám um markaðsflökt er ekki gert ráð fyrir að
þetta athæfi einstaklinganna hafi áhrif á flöktið í
framtíðinni, rétt eins og ekki er gert ráð fyrir að
veðurspá dagsins í dag hafi áhrif á veður morgun-
dagsins.

En þetta er rökvilla. Óróleiki á markaði er að
verulegu leyti afleiðing aðgerða sérhvers aðila,
áhættan er með öðrum orðum háð breyta. Þetta
atriði skiptir e.t.v. litlu máli þegar sjór er lygn, því
að þá má búast við að aðgerðir hvers og eins jafn-
ist út yfir markaðinn í heild sinni. Sumir aðilar
sækja í áhættu, aðrir eru fælnari og eignasöfn
þeirra eru þar af leiðandi mismunandi. En þegar
vindar taka að blása getur gegnt öðru máli. Þá
getur það haft mikil áhrif ef allir á markaði taka
að hegða sér sem einn, ef fjölbreytileikinn víkur
fyrir samleitninni. Þetta gæti t.d. gerst ef allir not-
uðust við svipuð áhættulíkön og gripu því til
sömu aðgerða til að milda neikvæð áhrif yfirvof-
andi erfiðleika. Aðgerðir sérhvers aðila myndu þá
ekki jafnast út yfir markaðinn í heild, heldur þvert
á móti magna upp áhrif þessara aðgerða. Þetta má
skýra betur með dæmi. Setjum t.d. svo að hluta-
bréfaverð á markaði falli og að tiltekinn aðili
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ákveði þess vegna að selja hlutabréf sín. Ef aðrir
bregðast við þessu með því að selja einnig sín
bréf mun verð þeirra lækka enn frekar og svo koll
af kolli. Hér er um hreinræktuð ytri áhrif að ræða,
en bankar munu líklega ekki taka tillit til þeirra
við ákvarðanatöku sína, jafnvel þótt þessi áhrif
geti stefnt stöðugleika alls bankakerfisins í hættu. 

Þau líkön, sem nú eru notuð til að spá fyrir um
þróun verðs á eignamarkaði, taka ekki tillit til
þessara ytri áhrifa. Það gera ekki heldur Basel-
reglugerðartillögurnar. Eigi að síður er reglugerð-
um um banka sérstaklega ætlað að lægja öldurnar
á slíkum óvissutímum. Þess vegna ættu tillög-
urnar að taka mið af því að áhætta og reiðufjár-
geta eru háðar breytur fyrir fjármálakerfið í heild,
og benda á leiðir til úrbóta.

En hversu mikilvæg eru þessi ytri áhrif í raun,
og hversu miklu máli skiptir að áhætta og reiðu-
fjárgeta eru innri stærðir? Tvö nýleg dæmi, sem
tilgreind eru í Daníelsson (2000) og Morris og
Shin (1999), geta hugsanlega varpað örlitlu ljósi
á þessi atriði. Lítum fyrst á gengisþróun Banda-
ríkjadals og japanska jensins haustið 1998.
Undangengin ár hafði dalurinn styrkst mjög
gagnvart jeni, og um sumarið töldu flestir spek-
ingar að hlutfall dals og jens myndi vera komið í
150, eða jafnvel 200, fyrir árslok. Vegna þess hve
vextir voru miklu lægri í Japan en í Bandaríkjun-
um var afar hagstætt að taka lán í jenum, kaupa
fyrir þær eignir í dollurum og njóta síðan bæði
gengisfalls jensins og vaxtamunarins. Bankar,
sjóðir og jafnvel einstök fyrirtæki sáu sér hér leik
á borði.

En svo dundi gjaldeyriskreppan yfir í Rúss-
landi í ágúst 1998 og í kjölfar þess veiktist dalur-
inn verulega á alþjóðamörkuðum. Aðilar, sem
áttu viðskipti með dali og jen, brugðust yfirleitt
við með líkum hætti og losuðu sig út úr flóknum
afleiðusamningum, sem leiddi til þess að dalurinn
féll bæði hraðar og meira gagnvart jeni en efni
stóðu til. Áhrif þessarar kreppu urðu því meiri en
ella vegna þess hve viðbrögð aðila á markaði
voru einsleit.

Svipað var uppi á teningnum í hruninu árið
1987 þegar eignasafnstryggingar (e. portfolio
insurance) voru mikið í tísku. Eignasafnstrygg-
ingar felast að verulegu leyti í því að lágmarka

áhættu á tapi með því að baktryggja (e. hedgings
strategies) framvirka samninga (e. futures con-
tracts) og búa þannig til afleiðuígildi. Þessi tíma-
tengda aðferðafræði er háð því að til staðar sé
samfelldur markaður fyrir framvirka samninga,
rétt eins og var áður en hrunið reið yfir. En í hrun-
inu komu brestir í markaðinn fyrir framvirka
samninga vegna þess að viðbrögð allra sem
beittu eignasafnstryggingum voru keimlík. Fyrir
vikið má segja að allir hafi lagst á eitt um að gera
hrunið verra en ella.

Þessi dæmi sýna svart á hvítu að á erfiðleika-
tímum getur samleitni aðila á markaði gert illt
verra. Við slíkar aðstæður er ekki hægt að réttlæta
notkun vágreiningar eða sambærilegra aðferða til
að meta áhættu. Þegar kreppa fer í hönd, á sér
stað ákveðin kerfisbreyting. Markaðurinn ræðst
ekki lengur af atferli ólíkra aðila með mismun-
andi stefnu, heldur verða viðbrögð þessara aðila
nú tiltölulega einsleit. Ein veigamesta forsenda
vágreiningarinnar, sú að gögnin sem greiningin
grundvallast á séu sístæð, er þar með brostin. Og
gögnin sem allar spár byggjast á eru vitaskuld
ekki heldur sístæð. Af þessu leiðir að ekki er hægt
að nota gögn fyrir tímabilið rétt áður en kreppa
skellur á til að meta áhættu. 

Hvaða áhrif má gera ráð fyrir að breytingar á
reglugerðum hafi á hinar háðu breytur áhættu og
reiðufjárgetu? Er hugsanlegt að tilkoma nýrra
reglugerða leiði til þess að atferli aðila á markaði
verði einsleitara og stöðugleiki bankakerfisins
þar með minni? Að þessum atriðum er vikið í
Daníelsson og Zigrand (2001) og Daníelsson,
Shin og Zigrand (2001). Í báðum greinunum er
sett fram almennt jafnvægislíkan og sýnt fram á
að spurningunni má svara játandi; viðbrögð aðila
á markaði verða líkari og stöðugleikinn minni
þegar settar eru reglugerðir um þessi mál. Í
líkönunum er gert ráð fyrir að aðilar séu misnæm-
ir fyrir áhættu. Þegar fram koma reglugerðir um
að aðilar skuli beita vágreiningu leiðir það til þess
að fjármálastofnanir, sem eru hlutlausar gagnvart
áhættu, t.d. áhættusjóðir (e. hedge funds), geta
ekki aukið áhættu sína. Viðhorf þeirra til áhættu
ræðst því af reglugerðinni. Ef nú verð á markaði
byrjar að falla og áhættufælnir bankar ákveða að
losa sig við áhættusamar eignir, getur verið erfitt
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fyrir þá að finna kaupendur að eignunum vegna
þess að bankarnir hafa minni möguleika til að sjá
áhættusæknari einstaklingum fyrir lausafé. Með
hermun má sýna fram á að þegar vágreiningu er
beitt lækkar verð eigna meira en ella, auk þess
sem erfiðara verður að losna við þær á markaði.
Viðbrögð markaðarins við áföllum verða því
harkalegri og vara lengur.

Það ferli sem hér hefur verið lýst getur auð-
veldlega leitt til markaðshruns sem hægt hefði
verið að forðast með því að nota ekki vágrein-
ingu. Tökum dæmi: Þegar eignaverð lækkar
verða bankar að selja áhættusamar eignir til að
uppfylla ákvæði um eiginfjárhlutfall. Ef ekki
væru til staðar reglugerðir um vágreiningu gætu
aðrir minna áhættufælnir bankar hugsanlega
hlaupið í skarðið og keypt þessar eignir. En á
markaði, þar sem slíkar reglugerðir gilda, geta
þessir sömu bankar ekki látið til sín taka. Þess í
stað munu bankarnir ekki getað losað sig við
eignirnar, enginn markaður verður lengur til fyrir
þær. Slíkt ófremdarástand þyrfti ekki að koma
upp ef bankarnir væru ekki skyldaðir til að nota
vágreiningu.

Þessi orð ber ekki að skilja þannig að við
séum á móti öllum reglugerðum. Öðru nær. Við
erum hins vegar andsnúnir því að settar séu reglu-
gerðir um að nota skuli vágreiningu eða skyldar
aðferðir til að mæla áhættu. Vandinn við þessa
aðferðafræði er af tvennum toga. Annars vegar
taka þessar aðferðir ekki tillit til þess að áhætta og
lausafjárstaða eru háðar breytur fyrir fjármála-
markaðinn í heild og aðferðirnar eru því gagns-
litlar til að spá fyrir um flökt á markaði. Hins veg-
ar getur fjármálakerfið orðið óstöðugra ef allir
aðilar á markaði eru hvattir til að beita svipuðum
áhættugreiningarlíkönum, þar eð þá má gera ráð
fyrir að áhættufælni þeirra allra verði svipuð og
þeir stefni allir í svipaða átt í viðskiptum.

En er hægt að bregðast við þessum vanda með
öðrum hætti en taka upp nýja aðferðafræði við að
meta áhættu? Oft hefur verið bent á að fjármála-
markaðurinn verði að vera það gagnsær að bank-
arnir geti ætíð áttað sig á heildarstöðu markaðar-
ins. Þetta er hið almenna viðhorf og í krafti þess
hafa komið fram síauknar kröfur um aukið upp-
lýsingaflæði, bæði til eftirlitsaðila og annarra

markaðsaðila. Í þriðju grein reglugerðartillagn-
anna er vikið sérstaklega að þessu. En við nánari
skoðun kemur í ljós að rökin fyrir auknu upp-
lýsingaflæði eru mun veikari en talið hefur verið.

Hver er tilgangurinn með því að auka upp-
lýsingar á markaði? Áður en þeirri spurningu er
svarað er rétt að gefa því gaum að um tvenns kon-
ar upplýsingastreymi er að ræða; upplýsingar sem
einstakir bankar veita eftirlitsaðila og hann getur
notað til að meta stöðu einstakra eigna á markaði,
og upplýsingar um markaðinn í heild sem eftir-
litsaðilinn lætur bönkunum í té. Eftirlitsaðili, sem
hefur góða yfirsýn yfir markaðsstöðu sérhverrar
eignar, getur brugðist hratt við aðvífandi vand-
ræðum með því t.d. að setja bönkum skynsamleg-
ar reglur um eiginfjárhlutfall eða auka lausafé á
markaði í upphafi kreppu til að koma í veg fyrir
að hún nái að vaxa frekar. Náttúrulega yrði að
tryggja að þau fyrirtæki sem veittu eftirlitsaðilun-
um þær upplýsingar, sem þeir síðan byggðu á mat
sitt á markaðnum, hefðu hvata til að greina satt og
rétt frá. En þær upplýsingar sem eftirlitsaðilinn
veitir bönkunum eru af öðrum toga, ekki síst ef
þær eru gerðar opinberar. Líklegt er að slíkar upp-
lýsingar myndu verða fremur almennar en sér-
tækar, og að bankarnir myndu bregðast við þeim
á svipaðan hátt. Vissulega gætu upplýsingarnar
auðveldað bönkunum að glöggva sig betur á
helstu dráttum markaðarins, en á móti kæmi að
vegna þess að þeir myndu allir nota upplýsing-
arnar eins, væri atferli þeirra til þess fallið að
magna hugsanlega kreppu, líkt og lýst var hér að
framan. Það er ekki að ófyrirsynju sem seðla-
bankastjórar gæta sín vandlega á því að láta ekk-
ert hafa eftir sér á opinberum vettvangi sem getur
haft of mikil áhrif á markaðinn. Þessi sömu var-
færnissjónarmið ættu að gilda þegar upplýsingar
um samanlagða eignastöðu banka eru birtar. Eins
og Morris og Shin (2001) benda á getur of mikið
gagnsæi haft óviss áhrif á stöðugleika markaða
og velferð einstaklinganna ef markaðsaðstæður
eru mjög viðkvæmar.

Af þessum orðum má draga þá mikilvægu
ályktun að aukið gagnsæi á markaði þarf ekki
ætíð að vera til góðs. Í reglugerðartillögunum er
þó ekki vikið að þeim óljósu áhrifum sem aukið
gagnsæi kann að hafa á stöðugleika fjármála-
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kerfisins. Þess í stað er því sjónarmiði mjög
haldið á lofti að agi á markaði muni batna með
aukinni upplýsingagjöf, án þess að fyrir þeirri
skoðun séu færð fullnægjandi rök.

Loks viljum við vekja athygli á því að þótt
aðilar á markaði væru neyddir til að taka tillit til
þeirra áhrifa, sem aðgerðir þeirra sjálfra hafa á
markaðinn í heild, með því annaðhvort að endur-
bæta áhættulíkön sín eða auka upplýsingaflæðið,
er engan veginn víst að þeir myndu gera það á
réttan hátt. Allir aðilar á markaði stefna að því
sama: að bæta sem mest eigin hag. Þeir munu því
aðeins taka tillit til þessara ytri áhrifa að þau séu
verðlögð á réttan hátt. Ef svo er ekki þurfa eftir-
litsaðilar að grípa inn í og neyða bankana til að
taka á þessum ytri áhrifum. Hér myndi því virkt
eftirlit eiga fullan rétt á sér. Þennan þátt banka-
eftirlitsins ætti að leggja mun meiri áherslu á.

4.  Áhættugreining á hálum ís
Eins og við höfum þegar fjallað um, er í fyrsta lið
reglugerðartillagnanna eindregið mælt með því
að vágreining sé notuð til að meta það eiginfjár-
hlutfall sem hafa þarf til að mæta markaðs-, lána-
og rekstraráhættu. Hér á eftir ætlum við að ræða
um nokkra alvarlega galla þessarar aðferðar, og
nokkur vandamál sem upp koma þegar henni er
beitt í þeim líkönum sem nú eru notuð.

Í þeim vágreiningarlíkönum, sem þróuð hafa
verið, er alla jafna gert ráð fyrir því að dreifing
ávöxtunar eigna sé sporöskjulaga (e. elliptical),
en normaldreifingin er þess háttar dreifing. En
þessi forsenda um dreifinguna er afar hæpin.
Rannsóknir á fyrirliggjandi gögnum hafa sýnt að
stærðir eins og útlána-, markaðs- og rekstrar-
áhætta hafa ekki þannig dreifingu, heldur lendir
hátt hlutfall athugananna í hala dreifingarinnar,
sem er þykkur. Þetta á einkum við um rekstrar-
áhættu. Af þeim sökum er nauðsynlegt að nota
aðra aðferðafræði en vágreiningu. Í tillögunum er
vissulega rætt um þennan galla og bent á aðra
möguleika, en hér hefði mátt gera betur. Nauð-
synlegt hefði verið að fjalla gaumgæfilega um
þær aðferðir sem notaðar eru til að mæla áhættu,
bæði markaðs-, útlána- og rekstraráhættu.

Daníelsson (2000) og Embrechts, McNeil og
Straumann (2000) hafa bent á að einn helsti van-
kantur vágreiningar og annarra svipaðra aðferða
til að meta áhættu sé sá að hún gefur aðeins
punktmat á tapdreifinguna (e. loss distribution),
venjulega neðsta prósentustigið. En þegar reynt
er að spá fyrir um áhættu eða tap skiptir ekki síst
máli hvernig hali dreifingarinnar lítur út, þ.e.
hvernig dreifingin lítur út í kringum 1% mörkin.
Gefum okkur t.d. að vámat tiltekinnar eignar sé
ein milljón dollara. Þá skiptir miklu máli fyrir all-
ar spár um áhættu og tap hvort mesta hugsanlega
tapið er 1,1 milljón dollarar eða 100 milljón doll-
arar. Einfalt vámat segir hins vegar ekkert um
hvernig hali tapdreifingarinnar lítur út, en upp-
lýsingar um það atriði skipta sérlega miklu máli
ef ekki er um normaldreifingu að ræða. Þá er
einnig rétt að vekja athygli á að aðferðir á borð
við vágreiningu reynast illa til að spá fyrir um at-
burði sem litlar líkur eru á að gerist en hafa mikið
tap í för með sér. Nýleg dæmi hafa sýnt að slíkir
atburðir geta skekið bankakerfið svo um munar.

Allar aðferðir við að meta áhættu verða að
vera samleggjanlegar (e. sub-additive), en í því
felst að áhættumat eignasafnsins í heild geti
aldrei orðið hærra en nemur samtölu áhættumats
hverrar eignar fyrir sig. Vámat á safni, sem sam-
anstæði af tveimur eignum, mætti þá reikna með
því að finna vámat beggja eignanna. Embrechts,
McNeil og Straumann (2000) hafa sýnt fram á að
vágreining er samleggjanleg aðferð ef áhættu-
dreifingin er sporöskjulaga.

Öðru máli gegnir ef dreifingin er ekki spor-
öskjulaga, eins og í þeim tilvikum sem hér um
ræðir. Þá getur sú staða hæglega komið upp að
vámat alls eignasafnsins sé hærra en vámat allra
eignanna til samans, sem er óneitanlega önnur
niðurstaða en stefnt er að með dreifingu áhættu.
Þar af leiðir að mat á hugsanlegu tapi, sem grund-
vallast á vámati einstakra eigna, verður merking-
arlaust og ekki lengur mælikvarði á mestu hugs-
anlegu áhættu viðkomandi eignasafns. Þetta sama
vandamál kemur einnig upp á þegar reynt er að
meta áhættu með því að leggja saman mat ólíkra
áhættuflokka, eins og Embrechts, Hoeing og Juri
(2001) hafa rakið.
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En í Basel-reglugerðartillögunum er ekki ein-
göngu horft fram hjá þessum vandamálum við að
nota vágreiningu þegar áhættan er ekki normal-
dreifð, heldur er einnig stungið upp á ýmsum
skilyrðum sem gætu haft ákveðinn vanda í för
með sér.

Í tillögunum er t.d. mælt með því að vágrein-
ingin miðist við 99% mörkin. Það er með öðrum
orðum gert ráð fyrir að bankar hafi nægjanlegt
eigið fé til að geta varist atvikum sem gætu átt sér
stað á 100 daga fresti, eða 2,5 sinnum á ári. En
reglur um eigið fé eru settar til að bankar geti
tekið á sig þá skelli sem fylgja kerfisbrestum. Og
kerfisbrestir eru sem betur fer sjaldgæfir atburðir
sem alveg örugglega er miðað við að eigi sér stað
mun sjaldnar en 2,5 sinnum á ári. Hér virðist því
vera um að ræða nokkra ósamkvæmni á milli til-
gangs reglnanna og hlutverks þeirra, eða á milli
þeirrar áhættu sem er tengd reglunum og kerfis-
áhættunnar. Það væri gagnlegt ef reynt yrði að
taka á þessu misræmi.

Alkunna er að gæði líkana ráðast oft af ýms-
um þáttum, svo sem lengd tímabilsins sem fyrir-
liggjandi gögn ná yfir. Í tillögunum er mælt með
því að þau gögn, sem notast er við, spanni ekki
styttra tímabil en eitt ár, en í reynd er hætt við að
það verði hámarkslengd þeirra tímaraða sem lík-
önin byggjast á. Þessi tímarammi er of stuttur, því
að eins og Daníelsson (2000) hefur bent á, batnar
spágeta líkananna ef lengri tímaraðir (t.d. 10 ár)
eru lagðar til grundvallar. Ástæða þessa er líklega
sú að langar sveiflur einkenna flökt á markaði.
Með því að einblína um of á styttri tímabil, eins
og nú er tíska og eftirlitsaðilar mæla með, er því
hætt við að upplýsingar um langtímaþróun fari
fyrir ofan garð og neðan.

Tillögurnar fela einnig í sér enn annan vanda,
þar sem í þeim er gert ráð fyrir að markaðsaðilar
miði við að áhættan sé normaldreifð þegar þeir
gera 10 daga vámat. En málið vandast ef hún er
ekki normaldreifð. Í tillögunum er mælt með því
að notuð sé svokölluð „kvaðratrót af tíma“-að-
ferð, en þá er 10 daga vámatið reiknað með því að
margfalda vámat hvers dags með kvaðratrótinni
af 10. Þessi aðferð er þó því aðeins réttmæt að til-
teknum sterkum forsendum sé fullnægt. Ávöxtun
verður að vera normaldreifð stærð og flökt ávöxt-

unarinnar verður ætíð að vera hið sama. En eins
og hér hefur verið bent á, er hætta á að hvorug
þessara forsendna standist. Þetta vandamál er þó
ekki einskorðað við útreikninga á 10 daga vámati,
þar eð framangreindar forsendur verða ætíð að
vera til staðar þegar reynt er að meta áhættu yfir
lengri tíma út frá áhættumati styttra tímabils, t.d.
eins dags.

Yfirlýstur tilgangur tillagnanna er sá að sjá til
þess að bankar hafi ætíð nægjanlegt eigið fé til að
mæta áföllum sem 1% líkur eru taldar á að eigi
sér stað. En með því að miða svo stíft við þessi
tilteknu líkindi, er verið að opna fyrir þann mögu-
leika að bankar notfæri sér allar þær smugur sem
gefast til að sleppa undan þeim takmörkunum
sem reglurnar hafa í för með sér. Vegna þess að
ekki er tekið tillit til þess hvernig áhættudreifing-
in í hala dreifingarinnar lítur út, geta bankar beitt
valsamningum til að hafa áhrif á það hversu
mikið eigið fé þurfi til að mæta þessum hugsan-
legu áföllum. Afleiðingin getur orðið sú að bank-
arnir séu vanbúnir til að taka á sig þá stóru skelli
sem minnst var á hér að framan.

Loks er rétt að minna á að þau líkön, sem nú
eru notuð til að spá fyrir um áhættu og munu,
samkvæmt tillögunum, hafa veigamiklu hlutverki
að gegna, hafa einnig sætt annarri gagnrýni en
þegar hefur verið vikið að. Í grein sinni ber Dan-
íelsson (2000) saman nokkrar aðferðir, sem not-
aðar eru við vágreiningu, og sýnir fram á að sum-
ar aðferðirnar spá markaðsflökti allt að fimm
sinnum nákvæmar en aðrar. Í ljós kom að dreifni-
samdreifni (e. variance-covariance)-líkanið, sem
hið vinsæla RiskMetrics-líkan byggist á, kom
langverst út, en ekkert líkan reyndist vera afger-
andi best. Meginniðurstaðan var hins vegar sú að
líkönin voru ekki samkvæm (e. robust). Spár um
áhættu, sem á þeim voru byggðar, reyndust
hvorki nákvæmar né samræmdar þegar litið var
til ólíkra eigna, tímabila eða áhættu innan sama
eignaflokks. Daníelsson (2000) sýndi fram á að
spár byggðar á vágreiningu voru næstum jafn
breytilegar og sjálf ávöxtunin. Ef breytingar á
eiginfjárhlutfalli eru kostnaðarsamar, sérstaklega
ef litið er til skamms tíma, má gera ráð fyrir að
helmingsbreyting á vámati á milli daga geti haft í
för með sér verulegan kostnað fyrir banka, nema
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eiginfjárhlutfall þeirra sé töluvert hærra en krafist
er að lágmarki.

Annar vandi er snýr að þessum áhættuspárlík-
önum er sá að í þeim er yfirleitt notast við fylgni-
og samdreifnifylki til að meta hversu háðar eign-
ir eru hver annarri. En þegar þær breytur, sem lík-
önin ná til, eru ekki normaldreifðar, er ekki hægt
að nota meðaltal og dreifni breytanna til að lýsa
dreifingu þeirra, og er þess vegna ekki heldur
hægt að sýna fram á innbyrðis tengsl þeirra með
línulegri fylgni.

Hér hafa verið færð fram sterk rök gegn því
að nota vágreiningu og skylda aðferðafræði til að
meta áhættu. En vegna þess að í tillögunum er
lögð ofuráhersla á notkun þessara aðferða, má
ekki síður líta á þessi orð okkar sem gagnrýni á
tillögurnar sjálfar og þær hugmyndir sem þar
koma fram um hvernig bregðast skuli við útlána-
og rekstraráhættu. Sem betur fer er hægt að beita
öðrum aðferðum til að meta áhættu og komast
þannig fram hjá þeim vandamálum sem koma
upp þegar glímt er við stærðir sem eru ekki spor-
öskjudreifðar, og má þar t.d. nefna öfgavirðis-
kenninguna (e. extreme value theory)1. Tillögurn-
ar ættu að hvetja til notkunar þessara líkana og
annarra í stað vágreiningar og skyldra aðferða
hvenær sem ástæða þykir til og hægt er að koma
notkun þeirra við.

5.  Óháð matsfyrirtæki
Fram að þessu höfum við einblínt á ýmis vanda-
mál sem við teljum að geti komið upp þegar meta
þarf markaðs-, útlána- og rekstraráhættu með há-
þróuðum aðferðum. Núna ætlum við hins vegar
að venda kvæði okkar í kross og fjalla um þær
hefðbundnu aðferðir til að meta útlánaáhættu sem
lýst er í tillögunum. Þær hugmyndir, sem þar
koma fram, eru veruleg framför frá þeim aðferð-
um, sem notast er við í núgildandi samkomulagi,
þar sem eignir eru ekki eingöngu sundurliðaðar
eftir lántakanda heldur einnig eftir áhættu, eins og
hún er metin af óháðum matsaðilum.

Á þessu fyrirkomulagi eru nokkrir gallar.
Skoðum fyrst þann stærsta, nefnilega þann að
þessi aðferð hefur því aðeins áhrif á eiginfjár-
stöðu bankanna að lántakendur þeirra hafi verið
metnir, og að þetta mat endurspegli þá raunveru-
legu áhættu sem fylgir lánveitingum til þeirra.

Í tillögunum er gert ráð fyrir að þau fyrirtæki,
sem hafa ekki verið metin, eigi öll að njóta sömu
kjara, rétt eins og gert er í núgildandi samkomu-
lagi. Langflest fyrirtæki í Bandaríkjunum hafa
verið metin og má sem dæmi nefna að 94% á
S&P500-listanum hafa verið metin og því má
gera ráð fyrir að þessar tillögur bæti gæði útlána
(e. capital allocation). Í Evrópu er hins vegar
ekki jafn algengt að fyrirtæki láti meta sig. Sem
dæmi má nefna að einungis 53% af fyrirtækjun-
um á DAX-30-listanum hafa verið metin. Hætt er
við að hinar nýju reglur hafi ekki þau áhrif sem
skyldi við slíkar aðstæður. Þótt gera megi ráð fyr-
ir að bankar í Evrópu taki smám saman upp þær
reglur sem IRB hefur mælt með, er ekki hægt að
ganga að því sem vísu að bankar í þróunar-
löndunum muni feta sömu slóð.

Í tillögunum er gert ráð fyrir að lánveitingar
til fyrirtækja, sem hafa ekki verið metin, verði
taldar áhættuminni en lánveitingar til fyrirtækja
sem hlotið hafa einkunnina BB eða lægri. Fyrir-
tæki, sem sjá fram á að fá lága einkunn, væru því
betur komin án nokkurs mats, þar eð þau myndu
þá ekki þurfa að greiða eins háa vexti. Sum mats-
fyrirtækin bjóða fyrirtækjum meira að segja upp
á „trúnaðarmat“ (e. rating assessment service), en
í því felst að reynt er áætla hvaða einkunn fyrir-
tæki muni fá, en matið er hins vegar ekki gert op-
inbert. Þessi vandi er viðurkenndur í tillögunum,
en þó er ekki talið réttlætanlegt að krefjast þess að
öll fyrirtæki láti meta sig þar eð það gæti aukið
fjármagnskostnað lítilla fyrirtækja. Þetta sjón-
armið er vel skiljanlegt og á fyllilega rétt á sér.
Það skýrir þó ekki hvers vegna ekki er hægt að
krefjast þessa af öllum stærri fyrirtækjum (t.d.
miðað við veltu eða skuldastöðu).

En burtséð frá þessum vanda er því aðeins
hægt að nota mat ólíkra fyrirtækja til að meta
áhættu, að matið sé sambærilegt á milli fyrir-
tækja, tegundar lána (fyrirtækjalána eða lána með
ríkisábyrgð) og yfir tíma. Reynslan hefur aftur á
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móti sýnt að mikill munur getur verið á mati
matsfyrirtækja – einkum hinna smærri – á útlána-
áhættu. Því skapast hvati fyrir lántakendur að láta
þann aðila meta sig sem þeir telja að muni gefa
besta matið. Af þessum sökum er nauðsynlegt að
mat fyrirtækjanna verði sem líkast þannig að lán-
takendur geti ekki lengur leitað að heppilegasta
matsfyrirtækinu. Þá þarf einnig að finna einhverja
aðferð til að meta þennan mun á milli fyrirtækja
og ekki síður mun á mati á milli tímabila.

Þótt mat fyrirtækja á áhættu geti oft verið
nærri lagi getur sú staða oft komið upp að matið
byggist á aðstæðum gærdagsins, en taki ekki tillit
til þeirrar þróunar sem átt hefur sér stað síðan.
Þessa tímatöf má að hluta rekja til þess að fyrir-
tæki vilja ætíð byggja mat sitt á upplýsingum úr
ársreikningum lántakenda, auk þess sem mats-
aðilar geta ekki fylgst jafnvel með öllum lántak-
endum og vilja ekki sífellt vera að gefa út nýtt og
nýtt mat og valda þannig óþarfa óróa á markaði.
Fjölmargar athuganir hafa verið gerðar á útlána-
áhættu innan hvers matsflokks. Best væri ef hægt
væri að nota ýmsar markaðsupplýsingar við mat
á útlánaáhættu og taka þannig meira mið af
áhættu dagsins í dag og þeim kostnaði sem það
hefði í för með sér fyrir lántakendur að minnka þá
áhættu. Með því að auka þannig það magn
upplýsinga, sem notað væri til að meta áhættu,
mætti einnig reyna að vinna gegn þeim meg-
ingalla að matið lýtur fyrst og fremst að áhættu
einstakra aðila, en ekki markaðarins í heild.

Jafnframt ber að taka fram að mat óháðra
aðila endurspeglar ekki fullkomlega þá útlána-
áhættu sem raunverulega er til staðar. Því verður
einnig að taka tillit til þess munar sem er á mati
einstakra aðila, en hann er mismikill eftir því
hvaða lánseinkunn um er að ræða, og láta það
koma fram í þeim lánakjörum sem fyrirtækin
sæta.

Síðast en ekki síst verður að vera alveg ljóst
hvað matið á að gefa til kynna. Á eingöngu að
nota matið til að meta líkurnar á útlánatapi, eða
bæði líkurnar á útlánatapi og því hversu alvarlegt
útlánatap getur átt sér stað? Matsfyrirtækin hafa
látið í það skína að síðarnefndi skilningurinn sé
sá rétti, en sé svo verður að teljast skrítið að lán
til þjóðríkja séu talin áhættuminni en lán til fyrir-

tækja sem fá sömu matseinkunn. Þessi mismunur
ýtir undir möguleika á högnun (e. arbitrage).

Þar sem flestir bankar munu byggja á mati
óháðra aðila á útlánaáhættu er brýnt að tekið sé á
þeim vandamálum sem hér hefur verið velt upp.

6.  Mat á rekstraráhættu
Allar aðferðir til að meta áhættu standa og falla
með því að heppileg gögn séu tiltæk, en enn sem
komið er hafa ekki legið fyrir nægjanlega góð
gögn til að hægt sé að meta rekstraráhættu. Jafn-
vel þótt vonir bjartsýnustu manna rætist og hægt
verði í nánustu framtíð að safna saman gögnum
um tap vegna vel skilgreindrar rekstrarlegrar
áhættu, mun eðli þessara tapa gera það að verkum
að gögnin verða gerólík þeim gögnum sem safn-
að hefur verið saman um rekstrar- og útlána-
áhættu. Dreifing gagnanna verður mun skakkari
(e. skewed) en annarra gagna, og tapferlið verður
gríðarlega flókið, enda verður það háð fjölda hag-
og markaðsfræðilegra breyta. Það verður því t.d.
ekki heiglum hent að meta rekstraráhættuna í
heiminum á næsta ári jafnvel þótt bestu mögu-
legu gögn liggi fyrir.

Að auki eru tillögurnar afar óljósar þegar
kemur að skilgreiningu á einkennum rekstrar-
áhættu. Hvaða tegund tapa á skilgreiningin að ná
til? Sum töp má gera upp (þ.e. meta) strax vegna
þess að stærð þeirra er þekkt. Önnur töp eru sam-
kvæmt skilgreiningu ófyrirsjáanleg og má þar
sem dæmi nefna bætur sem koma til vegna mála-
ferla, sem á máli tryggingafræðinnar eru sagðar
hafa myndast en ekki verið greiddar (IBNR-bæt-
ur). Hvernig á að flokka rekstrartap í tegundir, og
að hvaða tegund rekstrartaps eiga eftirlitsaðilar
að einbeita sér? Ef ætlunin er sú að miða eigin-
fjárkröfuna einnig við rekstraráhættu verður skil-
greiningin á rekstrartapi að vera hárnákvæm og
tölfræðilegir eiginleikar undirflokka áhættunnar
að vera öllum ljósir. Hér mætti e.t.v. draga
nokkurn lærdóm af stærðfræðilegum aðferðum
sem notaðar eru við að meta þörfina fyrir vara-
sjóði hjá tryggingafyrirtækjum, en meðal þeirra
má nefna tapþróunarlíkön, IBNR-bætur og
skylda aðferðafræði. Í tillögunum er viðurkennt
að nauðsynlegt sé að rannsaka frekar eðli rekstr-
aráhættu og því er vart tímabært að gera ráð fyrir
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að bankar taki tillit til þessarar áhættu við mat á
eiginfjárþörf sinni. Eigi að síður er bönkunum
gert að gera svo í tillögunum.

En það má einnig kafa dýpra ofan í hlutina og
velta fyrir sér hvers vegna bankar ættu að taka til-
lit til rekstraráhættu þegar þeir ákveða eiginfjár-
hlutföll sín. Okkur er alltént ekki fyllilega ljóst
hvers vegna nauðsyn ætti að vera á slíku. Reglur
um eigið fé eru yfirleitt settar til að tryggja að
bankarnir falli ekki um koll hver á fætur öðrum
þótt fjármálakerfið í heild verði fyrir áfalli. Hér
skiptir máli hvort áföllin hafi svipuð áhrif á alla
aðila á markaði eða ekki. Til að mynda má fast-
lega gera ráð fyrir því að markaðs- og útlána-
áhætta snerti alla aðila sem eiga svipuð eigna-
söfn. Bankakreppur, sem eiga rætur að rekja til
markaðs- eða útlánaáhættu, geta því haft víðtæk
áhrif og borist á milli banka vegna þess að þær
eiga uppruna sinn í þáttum sem eru sameiginlegir
mörgum aðilum á markaði. Um rekstraráhættu
gegnir öðru máli. Hún er í eðli sínu einstök og
snertir eingöngu þann banka þar sem tapið kemur
fram. Engin hætta er á því að þessi áhætta berist
á milli banka, heldur mun hún eingöngu hafa
áhrif á eigendur bankans, stjórnendur hans og
kröfuhafa.

Jafnvel þótt upp kæmi sú staða að rekstrar-
áhætta gæti borist á milli banka vegna þess að
margir aðilar steyta samtímis á sama skeri, finnst
okkur eðlilegra að á þeim málum yrði tekið með
öðrum hætti. Við höfum nú þegar til taks ýmis
öryggisnet, eins og t.d. lánveitanda til þrautavara
(e. lender of last resort), sem myndu henta betur.

Okkur virðist sem ein helsta ástæða þess að
skylda banka til að taka tillit til rekstraráhættu við
mat á eiginfjárþörf sinni sé sú, að hækka vaxta-
kröfu bankanna, sem hefur farið lækkandi vegna
þess að bankarnir meta nú í auknum mæli sjálfir
markaðs- og útlánaáhættu. Ef tilgáta okkar er rétt,
þætti okkur heppilegra að þetta væri sagt skýrari
orðum í tillögunum. Slíkt myndi einfalda mjög
samkomulagið og auðvelda eftirlitsaðilum og
bankastarfsmönnum að sinna starfi sínu.

Loks skal á það bent, að krafan um að bankar
taki tillit til rekstraráhættu við vaxtaákvarðanir
sínar kann að reynast þeim fjötur um fót í sam-
keppninni við aðra aðila á fjármálamarkaði sem

ekki eru undir jafn stífu eftirliti. Tökum sem
dæmi banka sem starfrækir sjálfstætt sjóðs-
stjórnarfyrirtæki (e. fund management subsidi-
ary) þar sem m.a. er boðið upp á nær áhættu-
lausan sjóð sem fylgir tiltekinni vísitölu (e. track-
er fund). Þessi banki myndi verða að taka
ákveðna þóknun fyrir rekstraráhættuna, þótt
sumir samkeppnisaðilar hans myndu ekki þurfa
þess með vegna þess hve lítil áhætta er fólgin í
rekstri slíkra sjóða. Þar með er búið að skekkja
samkeppnisstöðu bankans gagnvart þeim aðilum
sem búa við minna eftirlit og ýta undir samþjöpp-
un í bankageiranum. Jafnframt hefur orðið til
hvati fyrir bankana að stofna sjálfstæð fyrirtæki
um ýmsa hluta bankastarfsemi. Ótrúlegt má telja
að hlutverk tillagnanna sé að hafa áhrif á sam-
keppni á bankamarkaði og ýta undir tilfærslu á
fjármagni frá eignum sem bera fasta, lága vexti til
áhættusamari eigna.

7.  Hlutverk eftirlitsaðila
Meginstoð II í hinu nýju samkomulagi er gríðar-
lega mikilvæg. Hún leggur þær skyldur á herðar
eftirlitsaðila að meta það hversu vel bankarnir
standi sig við áhættugreininguna, auk þess sem
eftirlitsaðilum er uppálagt að sýna sveigjanleika
og taka tillit til séraðstæðna hvers banka við
ákvörðun um eiginfjárhlutfall hans. Loks er hvatt
til aukinnar samvinnu á milli eftirlitsaðila og
banka. Þessum tillögum ber að fagna þar eð þær
myndu væntanlega leiða til þess að hægt verður
að fylgja varfærnislegu eftirliti betur eftir.

Það væri hins vegar til bóta ef rökin fyrir
nauðsyn þessa aukna sveigjanleika kæmu skýrar
fram, ekki síst ef fjallað væri nánar um ýmsar
óljósar afleiðingar þess að veita eftirlitsaðilanum
slíkt frjálsræði. Til dæmis er líklegt að mikill
sveigjanleiki vinni gegn einum megintilgangi
núverandi samkomulags, þ.e. því markmiði að
gera öllum bönkum jafnt undir höfði. Það er með
öðrum orðum hætta á því að eftirlitsaðilinn not-
færi sér aðstöðu sína til að leyfa einum banka að
hafa lágt eiginfjárhlutfall og bæta þannig sam-
keppnisstöðu hans gagnvart öðrum bönkum. Eða
þá, sem kemur í sama stað niður, að eftirlits-
aðilinn leyfi banka að halda sig við það lágmarks-
eiginfjárhlutfall, sem mælt er með í fyrsta megin-
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kafla tillagnanna, þótt réttmætara hefði verið að
hafa hærra eiginfjárhlutfall ef varfærni hefði
verið höfð að leiðarljósi. Þessir möguleikar eru
sérlega mikilvægir vegna þess að mikill munur er
á því hvernig núverandi samkomulagi er fylgt
eftir innan Evrópu. Í Bretlandi eru yfirvöld t.d.
mun sveigjanlegri en eftirlitsaðilar á meginland-
inu. Aftur á móti væri ómögulegt að ná fram þess-
um markmiðum um aukinn sveigjanleika í
Bandaríkjunum þar sem ákvæði um lágmarks-
eiginfjárhlutfall er þar fest með lögum. Þess
vegna teljum við að full nauðsyn sé að ganga
þannig frá málum að tryggt verði að þeim at-
riðum, sem nefnd eru í meginkafla II, verði fram-
fylgt eins í öllum löndum, og að sömu viðmið
verði ætíð höfð til hliðsjónar þegar kannað er
hversu góðir bankarnir eru í áhættugreiningu.

Ástæða er til að undirstrika að brýnt er að
meginstoð II verði styrk og nýtist vel til að vinna
gegn þeim ágöllum sem eru á ákvæðum tillagn-
anna um lágmarkseiginfjárhlutfall. Eins og þegar
hefur verið bent á geta kröfur um eiginfjárhlutfall
leitt til þess á erfiðleikatímum að bankar verði
annaðhvort að auka eigið fé sitt eða losa sig við
áhættusamar eignir. Til skamms tíma getur verið
erfitt eða kostnaðarsamt að auka eigið fé bank-
anna og sala áhættusamra eigna er heldur ekki
vænlegur kostur vegna þess að slíkt atferli getur
flýtt fyrir verðlækkun á markaði. En í meginstoð
II er gert ráð fyrir að eftirlitsaðilar ráði yfir þeim
sveigjanleika sem þarf til að vinna á móti slíkum
aðstæðum og geti því aukið lausafé í umferð.
Málin vandast hins vegar ef slíkur sveigjanleiki
er ekki til staðar, eins og er t.d. raunin í Banda-
ríkjunum, þar sem lágmarkseiginfjárhlutfall
bankanna er ákvarðað með lögum og engin leið
er til að breyta því með litlum fyrirvara. Þessi
ósveigjanleiki gæti dýpkað kreppur. Við teljum
því mikilvægt að tryggja brautargengi þeirra til-
lagna, sem falla undir meginstoð II, og miða að
því að koma í veg fyrir ákveðin óæskileg við-
brögð hjá bankakerfinu.

Í tillögunum er mikil áhersla lögð á að bank-
arnir sjálfir greini þá áhættu sem er samfara lán-
veitingum þeirra og víst er að bankarnir munu
hvorki spara fólk né fé í því skyni. Bankarnir hafa
ráðið til sín her sérfræðinga á sviði tölfræði og

áhættufræða til að hanna og þróa líkön fyrir
áhættugreiningu og stjórnun, en tekið skal fram
að líkön til að meta útlánaáhættu eru mun flókn-
ari en líkön til að meta markaðsáhættu. Þótt eftir-
litsaðilar í þróuðum löndum kunni að ráða yfir
starfsfólki sem er nægjanlega hæft til að skilja og
meta þau líkön, sem bankarnir þróa til að meta
útlánaáhættu, er ólíklegt að eftirlitsaðilar í fátæk-
ari löndum hafi burði til þess. Því gæti svo farið
að bil myndaðist á milli þeirrar þekkingar sem
bankarnir og eftirlitsaðilarnir búa yfir.

8.  Taktur hagsveiflunnar
Áhætta eigna breytist í takt við hagsveifluna og
áhættumat, hvort heldur það er unnið af bönkun-
um sjálfum eða óháðum matsaðilum, tekur vita-
skuld tillit til þess og fylgir einnig hagsveiflunni.
Þetta á hugsanlega einkum við um mat bankanna,
þar eð þeir horfa ekki eins mikið á hvernig
áhætta breytist með hagsveiflunni (e. risk through
the cycle). Þetta hagsveiflutengda áhættumat
leiðir vitaskuld til þess að eiginfjárstaða bank-
anna sveiflast einnig með hagsveiflunni, með
þeim afleiðingum að eigið fé bankanna verður of
lítið eða útlán þeirra of mikil þegar hagsveiflan
kemst í hámark og hagkerfið byrjar aftur að drag-
ast saman, en á þeim tímapunkti eru einmitt mest-
ar líkur á að fjármálakerfið hiksti. Á sama hátt er
hætta á að eigið fé bankanna sé of mikið og útlán
þeirra of lítil á samdráttartímum, þegar heppilegt
væri út frá þjóðhagslegum sjónarmiðum að bank-
arnir auki útlán sín. Þess vegna geta reglur um
eiginfjárstöðu bankanna aukið líkurnar á banka-
kreppum, auk þess sem þær geta komið meira róti
á hagkerfið með því að magna upp allar sveiflur. 

Þetta ósamræmi á milli bankareglna og þjóð-
hagslegs stöðugleika mætti hugsanlega nota sem
rök fyrir því að jafna eiginfjárhlutfall bankanna
yfir hagsveifluna. Hér er þó rétt að reka tvo var-
nagla: Með því að tvinna þannig saman almenna
hagstjórn og reglugerðir væri verið að vinna gegn
því sjónarmiði að stjórn peningamála eigi að vera
aðskilin frá reglugerðum um banka. Í mörgum
löndum, t.d. Bretlandi og Þýskalandi, er unnið að
því að koma slíkum aðskilnaði á. Ennfremur er
hætta á að bönkum gæti verið mismunað ef þeim
væri gert kleift að jafna eiginfjárhlutfallið yfir

TÁLSÝN EÐA TÖFRALAUSN? 13



hagsveifluna þar eð sumir eftirlitsaðilar myndu
leyfa meiri jöfnun en aðrir. Hinn varnaglinn lýtur
að þeim vanda sem ætíð er samfara því að ætla
sér að spá fyrir um hagsveifluna. Þau vandamál
sem hafa fylgt slíkum spám myndu að sjálfsögðu
aftur skjóta upp kollinum ef reynt væri að nota
þær spár til að áætla hvernig breyta þyrfti eigin-

fjárhlutfallinu í framtíðinni. Þessi samleitni hag-
sveiflu og eiginfjárhlutfalls er raunar svo alvar-
legt umhugsunarefni að mun betur verður að
huga að þessum atriðum áður en upp verða tekn-
ar reglur um eiginfjárhlutfall sem gætu magnað
hagsveiflur og aukið líkur á bankakreppum.
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