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Útdráttur 

Meginviðfangsefni verkefnisins er að skoða hinn svokallaða hagsveifluauka sem eru hluti 

af nýjustu Basel stöðlunum. Staðlarnir fjalla gróflega um hver útfærsla hagsveifluaukans á 

að vera en það er verkefni hvers lands fyrir sig að setja fram lokaútfærslu, þar sem 

útfærslan verður að taka tillit til aðstæðna í hverju landi fyrir sig. Ísland styðst við útfærslu 

Evrópusambandsins á stöðlunum en þó þarf að aðlaga það að íslenska fjármálakerfinu. Í 

þessu verkefni verður sett fram tillaga að útfærslu fyrir Ísland.  

Rannsókn verkefnisins skiptist í tvo hluta. Annars vegar greiningu á hagstærðum sem eru 

taldar hafa forspárgildi varðandi efnahagssveifluna og þar af leiðandi hægt að nýta við 

ákvarðanatöku fyrir hagsveifluaukann. Hins vegar útfærslu hagsveifluaukans og greiningu 

á því hvernig hann hefði litið út seinustu ár.  

Í fyrri hlutanum er farið í gegnum þrep vísindalegrar aðferðafræði við greiningu á 

hagstærðunum. Stærðirnar eru skoðaðar í samanburði við niðursveiflutíma seinustu ára. 

Jafnframt er langtímaleitni flestra hagstærðanna reiknuð og frávik þeirra frá langtímaleitni. 

Niðurstöður fyrri hlutans sýna að þrjár af hagstærðunum sem skoðaðar voru gefa til kynna 

forspárgildi varðandi efnahagssveifluna og verða því notaðar í seinni rannsóknarhlutanum.  

Í seinni hluta rannsóknar er sett fram tillaga að einfaldri útfærslu á hagsveifluaukanum og 

útbúið forrit sem reiknar út og teiknar upp hagsveifluaukann fyrir þær hagstærðir sem 

niðurstöður fyrri hlutans gáfu, fyrir þau tímabil sem gögnin ná til. Niðurstöður seinni 

hlutans sýna að þegar aðferðafræði útfærslunnar er beitt á hagstærðirnar gefa þær allar til 

kynna að hagsveifluaukinn hefði átt að ná hámarki tveimur til þremur árum fyrir kreppuna 

2008.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The subject of this project is to examine the countercyclical capital buffer that is part of the 

latest Basel standards. The standards give a rough outline of the implementation of the 

buffer but it is the task of each country to set out the final implementation, as it must be 

adapted to circumstances in each country. Iceland relies on the European Union’s 

implementation but needs to adjust the implementation to the financial system. This project 

presents a suggestion of a final implementation for Iceland.  

The study is divided into two parts. Firstly, an analysis of variables which are considered 

predictive for the economic cycle thus could be utilized in decision making for the buffer. 

Secondly, an implementation of the buffer and analysis of what it would have looked like 

in recent years. 

In the first part, the author goes through the steps of scientific methods in the analysis of 

economic variables. They are examined in comparison to the downturn in recent years. 

Furthermore, the trend of most economic variables is calculated, as is the deviation from 

the trend. The results show that three of the economic variables indicate that they can be 

predictive to economic cycles. 

In the second part, the author proposes a simple implementation of the countercyclical 

capital buffer, creating a program that calculates and draws up the countercyclical capital 

buffer for the three variables from the previous part. The results show that when the 

implementation is applied to the economic variables, the buffer had reached maximum two 

to three years before the 2008 crisis. 
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1 Inngangur 

Í hugum flestra var almennt mikil efnahagsleg hagsæld á árunum fyrir alþjóðlegu 

fjármálakreppuna sem hófst árið 2007. Þegar litið er til baka sést þó að það var talsverður 

fjármálaóstöðugleiki í heiminum á þessum tíma og ýmis samdráttarskeið riðu yfir en þau 

eru yfirleitt fylgifiskur mikils fjármálaóstöðugleika (Mishkin, 2000). Nærtæk dæmi eru 

bankakreppur í Noregi, Finnlandi og Svíþjóð upp úr 1990, Asíukreppan sem hófst seinni 

hluta tíunda áratugarins, netbólan (e. dot-com bubble) um aldamótin seinustu og seinast en 

ekki síst fyrrnefnd alþjóðleg kreppa sem hófst árið 2007 (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2010a). Samhliða þessum óstöðugleika hefur alþjóðavæðing 

fjármálafyrirtækja aukist jafnt og þétt svo samkeppnin á fjármálamörkuðum er orðin mjög 

mikil.      

Eins og þekkt er orðið getur kreppa haft alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir 

efnahagslífið og því er mikilvægt að viðhalda fjármálastöðugleika um allan heim. Helstu 

forsendur fyrir auknum fjármálastöðugleika í heimum og eðlilegri samkeppni á 

fjármálamörkuðum er gott, samræmt, alþjóðlegt regluverk um starfsemi fjármálafyrirtækja 

og gott eftirlit eftirlitsaðila (European commission, 2011a). Þessar forsendur voru einmitt 

hvatinn að gerð hinna svokallaðra Basel staðla sem settir eru fram af Basel nefndinni um 

bankaeftirlit (e. Basel Committee on Banking Supervision). Fyrstu staðlarnir voru settir 

fram árið 1988 en fyrir þann tíma giltu sér reglur í hverju landi fyrir sig sem leiddi af sér 

ójafnræði og óheilbrigða samkeppni meðal fjármálafyrirtækja. Í upphafi voru staðlarnir 

aðeins fyrir aðildarríki Basel nefndarinnar en nú eru alls 73 lönd fyrir utan aðildarlönd og 

lönd Evrópusambandsins sem styðjast við staðlana með einum eða öðrum hætti (Basel 

Committee on Banking Supervision, 2013a).  

Síðan fyrstu staðlarnir litu dagsins ljós hafa þeir verið í stanslausri þróun og hafa nýjustu 

staðlarnir verið nú settir fram, Basel III. Þeir eru talsvert umfangsmeiri og flóknari heldur 

en forverar þeirra. Megináherslan í nýjustu stöðlunum eru auknar kröfur til 

fjármálafyrirtækja um að viðhalda nægilegu lausafé og eigin fé til að geta staðið af sér áföll 

í fjármálakerfinu. Í því samhengi innihalda þeir meðal annars ný lausafjárviðmið, 

skilgreiningar á kerfislegu mikilvægi fjármálastofnana og auknar kröfur og eftirlit með 

þeim, nýjar reglur um hámarksvogun, auknar kröfur um gæði eigin fjár og lágmarks eigið 

fé. Síðast en ekki síst eru tvenns konar eiginfjáraukar (e. buffers). Annars vegar 

verndunarauki (e. conservation buffer) og hins vegar hagsveifluauki (e. countercyclical 

capital buffer) sem einnig hefur verið nefndur sveifluháð eiginfjárálag. Verndunaraukinn 

er föst prósenta sem leggst ofan á almenna eiginfjárbindingu fyrirtækjanna en 

hagsveifluaukinn er aðeins flóknari í útfærslu en það er einmitt sú útfærsla sem er 

meginviðfangefni þessa verkefnis.  
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1.1 Bakgrunnur 

Í desember 2010 kynnti Basel nefndin um bankaeftirlit nýja Basel staðla, Basel III. Ýmsar 

nýjungar eru kynntar til sögunnar í þessum nýju stöðlum og ein af þeim eru tvenns konar 

eiginfjáraukar. Annars vegar verndunarauki og hins vegar hagsveifluauki, sem koma til 

hækkunar á þeirri eiginfjárbindingu sem fyrir er hjá fjármálafyrirtækjum. Verndunaraukinn 

er ákveðið fast hlutfall af áhættuvegnum eignum en hagsveifluaukinn er flóknari í útfærslu 

og framkvæmd, þar sem það er misjafnt hvort hann á að vera í gildi eða ekki og í hversu 

háu hlutfalli hann á að vera. Allt byggist það á efnahagsástandi hvers lands.  

Í stöðlunum er fjallað um í grófum dráttum hvernig útfærslu og framkvæmd 

hagsveifluaukans skal háttað en það er svo verkefni hvers lands fyrir sig að setja fram 

lokaútfærslu. Til þess að hægt sé að fara eftir stöðlunum varðandi hagsveifluaukann þarf að 

vera hægt að spá fram í tímann um hegðun efnahagssveiflunnar. Er það til dæmis gert með 

því að velja hagvísa sem taldir eru hafa forspárgildi varðandi efnahagssveifluna og nota þá 

til að taka ákvarðanir varðandi virkni hagsveifluaukans. Þar sem hagkerfi heimsins eru 

mjög mismunandi þarf hvert og eitt land að velja sér þá vísa sem talið er að henti því landi. 

 

„Prediction is very difficult, especially about the future“ – Niels Bohr 

 

Innleiðing staðlanna á að hefjast á næstunni og fara fram í skrefum næstu ár. Áður en 

kemur að innleiðingu hagsveifluaukans þarf að vera búið að ákveða hvernig hann á að 

virka, hvað gefur til kynna um að hann sé virkur, hvenær á að hækka hann, lækka hann og 

hversu hár hann á að vera hverju sinni. Það er einmitt verkefni þessarar ritgerðar að 

rannsaka útfærslu og framkvæmd varðandi hækkun á hagsveifluaukanum. Einnig er 

skoðað hvernig þeir hefðu litið út í kringum kreppuna sem hófst árið 2008, hefðu þeir verið 

komnir í framkvæmd á þeim tíma.  

Helsti kostur við hagsveifluaukann er sá að ef hann á eftir að reynast eins og stefnt er að, er 

orðið til öflugt, samræmt verkfæri til að auka viðnámsþrótt fjármálafyrirtækja og þar með 

fjármálastöðugleika í heiminum. Hins vegar hefur hann líka þann galla að ekki er vitað 

með vissu hvort að hann virki eins og til er ætlast fyrr en á reynir og því fylgir talsverð 

óvissa sem og að hann er frekar flókinn í framkvæmd. Til dæmis hefur það löngum reynst 

mönnum erfitt að greina fjárhagslegt ójafnvægi líkt og þarf að gera fyrir ákvarðanir tengdar 

hagsveifluaukanum. Hagfræðikenningar og lærdómur af fyrri kreppum getur þó gefið 

einhverjar vísbendingar um hvenær fjárhagslegt ójafnvægi er að byggjast upp (Norges 

Bank, 2013) og því var talsvert horft til þess við rannsókn þessa verkefnis.  

Við upphaf verkefnisins, sem hefur verið þó nokkurn tíma í vinnslu, höfðu engar álíka 

rannsóknir verið gerðar hér á landi eftir því sem best er vitað og því var viðfangsefnið nær 

algjörlega óplægður akur. Þegar síga fór á seinni hluta verkefnisins gerði Seðlabanki 

Íslands sambærilega rannsókn og gerð er í fyrri hluta rannsóknar. Fjallað er um þá 

rannsókn í 6. kafla. Rannsókn á viðfangsefninu er engu að síður mjög nauðsynleg svo hægt 

sé að framfylgja kröfu Evrópusambandsins um innleiðingu á regluverkinu á sem bestan 

hátt. 
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1.2 Markmið 

Verkefnið felst í því að skoða þá þætti Basel III reglugerðarinnar sem snúa að 

eiginfjárbindingu fjármálafyrirtækja og þá sérstaklega útfærslu og framkvæmd hins 

svokallaða hagsveifluauka. Í því felst að skoða hvaða hagvísa hægt er að horfa til við 

ákvarðanatöku varðandi hagsveifluaukann og hvernig skal útfæra hagsveifluaukann út frá 

þeim. Vert er að geta þess að hagsveifluaukinn hefur tvenns konar virkni, bæði þegar þarf 

að setja hann á og taka hann af. Í þessari ritgerð verður aðeins rannsakað hvenær á að 

hækka aukann. Líklegt er að horfa þurfti til annarra hagstærða varðandi ákvarðanir við að 

lækka hann aftur.  

Til að uppfylla markmiðin hafa verið settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar sem 

leitast verður við að svara í rannsóknarhluta verkefnisins: 

1. Hvaða hagstærðir hafa forspárgildi varðandi efnahagsástand? 

2. Hvernig skal útfæra umgjörð með hagsveifluaukanum? 

3. Hversu hár á hagsveifluaukinn að vera á hverjum tíma? 

4. Hvernig hefði hagsveifluaukinn litið út í kringum seinustu kreppu? 

 

1.3 Takmarkanir verkefnisins 

Umfang rannsóknar: Basel reglurnar eru gríðarlegar umfangsmiklar og mikið efni tengt 

þeim. Því hefur umfang rannsóknarhluta verkefnisins verið takmarkað við lágmarks 

eiginfjárbindingu fjármálafyrirtækja, sérstaklega hagsveifluaukann, útfærslu hans og 

framkvæmd.  

Gildissvæði reglna: Basel staðlarnir eru lögfestir í flestum ríkjum heims en þó ekki 

endilega með sama hætti þar sem staðlarnir eru aðeins til leiðbeiningar og það er á ábyrgð 

hvers lands eða landsvæðis að sjá um nánari útfærslu hjá sér. Þessi ritgerð tekur mið af 

stöðlunum eins og þeir koma frá Basel nefndinni um bankaeftirlit. Einnig er horft til 

tilskipanna og reglugerða sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (e. European 

Commission) útfærir fyrir lönd innan Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins. 

Í sumum tilfellum er jafnframt fjallað um hvernig einstaka þættir eru útfærðir á Íslandi. Því 

gæti efni ritgerðarinnar stangast að einhverju leyti á við þær Basel reglur sem gilda utan 

Evrópu, en þær voru ekki skoðaðar við gerð þessa verkefnis. Þess ber þó að geta að í 

grunninn eru reglurnar mjög líkar um allan heim þar sem fæst lönd útfæra hvert smáatriði 

heldur innleiða í lög beint úr stöðlunum.  

Menntun höfundar: Höfundur hefur ekki hagfræðilegan bakgrunn og athuga ber að efni 

ritgerðarinnar flokkast að nokkru leyti sem hagfræðilegt en hún er engu að síður unnin í 

verkfræði.  

Gögn: Það reyndist þrautinni þyngra að fá þau gögn sem vonast var til við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Reynt var að notast við sem áreiðanlegustu heimildir hverju sinni.   

Heimildir: Ritgerð þessi hefur verið nokkurn tíma í vinnslu af ýmsum ástæðum. Því getur 

verið að sums staðar sé ekki um nýjustu heimildir að ræða, sérstaklega í þeim köflum sem 
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skrifaðir voru fyrst. Þegar ritgerðarvinnan hófst átti enn eftir að útfæra marga þætti 

varðandi Basel III staðlana og sú vinna er enn í gangi. Þó hefur verið leitast eftir fremsta 

megni að uppfæra efnið eftir því sem við á, en það getur verið erfitt að fylgja því eftir þar 

sem nýjar heimildir varðandi viðfangsefnið birtast mjög reglulega.  

 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerð þessi skiptist í eftirfarandi tíu kafla: 

1. Inngangur. Þar kemur fram lýsing á viðfangsefninu, tilgangur og markmið 

rannsóknarinnar.  

2. Aðferðafræði. Þar er fjallað um þá aðferðafræði sem notast er við í rannsókninni til 

að fá svör við rannsóknarspurningunum. 

3. Fjármálastöðugleiki. Kaflinn inniheldur fræðilega umfjöllun um 

fjármálastöðugleika, hagsveiflur og íslenska fjármálakerfið. 

4. Regluverk fjármálamarkaða. Hér er að finna fræðilega umfjöllun um Basel staðlana 

og reglurnar sem byggja á stöðlunum. Farið yfir hvatann að gerð staðlanna og 

markmið þeirra og svo fjallað um hvern staðal fyrir sig. Að lokum er fjallað um 

helstu stofnanir sem tengjast regluverkinu. 

5. Eiginfjárbinding fjármálafyrirtækja. Líkt og nafnið gefur til kynna fjallar kaflinn 

um eiginfjárbindingu fjármálafyrirtækja.  

6. Hagsveifluauki. Þessi kafli inniheldur nákvæma lýsingu á viðfangefni 

rannsóknarhlutans.  

7. Fyrri hluti rannsóknar. Farið er skref fyrir skref í gegnum fyrri hluta 

rannsóknarinnar og niðurstöður birtar. 

8. Seinni hluti rannsóknar. Farið er skref fyrir skref í gegnum seinni hluta 

rannsóknarinnar og niðurstöður birtar. 

9. Niðurstöður og umræður. Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar dregnar 

saman.  

10. Lokaorð og frekari rannsóknir. Þessi seinasti kafli inniheldur lokaorð höfundar og 

tillögur að frekari rannsóknum tengdum viðfangsefninu.  

 

Fyrir aftan lokakaflann eru ítarleg heimildaskrá og viðaukar.  
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2 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notast verður við í 

rannsóknarhluta ritgerðarinnar, í 7. og 8. kafla. Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er 

eins og áður hefur komið fram að skoða útfærslu og framkvæmd hagsveifluaukans sem 

settur er fram í Basel III stöðlum Basel nefndarinnar um bankaeftirlit. Til að hægt sé að 

ákveða hvernig útfærslan skal vera þarf að byrja á að skoða hagsveiflur á Íslandi því 

ákvarðanir varðandi hagsveifluaukann byggjast á hegðun hagsveiflunnar. Þar af leiðandi 

skiptist rannsókn verkefnisins í tvo hluta. Sá fyrri gengur út á að greina hvaða hagstærðir 

hafa forspárgildi varðandi hagsveifluna. Síðari hlutinn gengur út á að skoða umgjörð og 

framkvæmd með hagsveifluaukunum, koma með tillögu að útfærslu fyrir Ísland og skoða 

hvernig hagsveifluaukinn hefði litið út undanfarin ár, út frá þeirri tillögu að útfærslu sem 

sett er fram.  

 

2.1 Fyrri hluti rannsóknar 

Til eru margar tegundir rannsóknaraðferða sem henta mismunandi viðfangsefnum og 

skiptast í mismunandi aðferðafræðiflokka. Í þessum fyrri hluta rannsóknarinnar var 

ákveðið að styðjast við eitt afbrigði svokallaðrar vísindalegrar aðferðafræði (e. scientific 

method) sem flokkast sem megindleg aðferðafræði (e. quantitative approach) (The SERVE 

Center at the University of North Carolina at Greensboro, 2008). Ástæður fyrir valinu eru 

nokkar. Aðferðafræðin hefur verið mikið notuð við rannsóknir á ýmsum sviðum, þar með 

talið bæði á sviði verkfræði og hagfræði og hentar mjög vel fyrir rannsóknir á þessu sviði. 

Hún er sett fram á skilmerkilegan hátt og er þægileg í notkun.   

Vísindaleg aðferðafræði er ævaforn aðferðafræði sem hefur þróast í gegnum tíðina. Margir 

vilja rekja upphaf hennar allt aftur til fræðimanna Forn-Grikkja og Araba en talið er að 

helstu fræðimenn heims hafi notast við og þróað hana allar götur síðan (Edmund, e.d.). Þó 

að aðferðafræðin sé kannski hvað þekktust fyrir að vera notuð á sviði náttúruvísinda þá er 

hún einnig talsvert notuð á öðrum sviðum eins og sálfræði, félagsvísindum og verkfræði 

eins og áður hefur komið fram.  

Eins og gildir um alla aðferðafræði hefur vísindalega aðferðafræðin bæði sína kosti og 

galla. Meðal helstu kosta er að áreiðanleiki niðurstaðna er nokkuð mikill, sérstaklega þegar 

búið er að framkvæma tilraunina aftur og aftur eins og gert er í sumum tilfellum. Það er þó 

aldrei hægt að ná 100% áreiðanleika. Annar kostur er að hægt er að byggja ofan á 

uppsafnaða þekkingu sem fékkst með fyrri tilraunum. Helstu gallar aðferðafræðinnar eru 

aftur á móti að tilraunir geta verið tímafrekar, dýrar, hættulegar eða ógerlegar. Þá getur 

einnig verið erfitt að setja fram góða tilgátu (Department of physics, University of 

California, e.d.).  

Við notkun á aðferðafræðinni eru nokkrir þættir sem ber að varast. Sem dæmi hefur sá sem 

framkvæmir rannsóknir oft gert sér fyrirfram ákveðnar hugmyndir um hvaða útkomu hann 

vill fá úr henni. Það er mikilvægt að þessar fyrirfram mótuðu hugmyndir hafi ekki áhrif á 
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niðurstöður rannsóknarinnar eða túlkun á þeim. Í sumum tilfellum hafa rannsakendur verið 

svo vissir um niðurstöðuna að gengið er út frá því að tilgátan sé svarið án þess að nein 

tilraun sé framkvæmd til að rökstyðja það. Á sama hátt hættir rannsakendum til að hunsa 

gögn sem styðja ekki niðurstöðuna sem vonast er eftir. Það er mjög mikilvægt að öll gögn 

séu metin á sama hátt. Önnur algeng mistök eru að kerfisbundnar skekkjur (e. systematic 

errors) eru ekki metnar eða ekki veitt athygli svo tilraunin er framkvæmd ef til vill 

mörgum sinnum með sömu skekkjunni. Þetta hefur meðal annars áhrif á staðalfrávik 

útkomunnar (Wolfs, e.d.).  

Eins og áður hefur komið fram er aðferðin mikið notuð á hinum ýmsu sviðum vísinda. 

Vegna þess fjölbreytileika er ekki til nein ein „uppskrift“ af aðferðinni. Í gegnum tíðina 

hefur hún verið sett fram í ótal afbrigðum, bæði hvað varðar röðun og fjölda skrefa. Það 

sem sameinar öll afbrigðin er að vísindamaðurinn, hvort sem það er kenningasmiður (e. 

theorist) eða tilraunamaður (e. experimenter) setur fram staðhæfingar, eina eða fleiri, og 

prófar hana skref fyrir skref. Þegar aðferðafræðin er notuð setur rannsakandinn fram tilgátu 

sem hann prófar með tilliti til reynslu af athugunum og tilraunum (Popper, 2005). 

Á mynd 1 sjást þau skref sem farið var í gegnum í fyrri hluta rannsóknar á viðfangsefni 

ritgerðarinnar. 

 

Mynd 1: Ferli vísindalegrar aðferðafræði  

 

Vandamálið skilgreint: 

Fyrsta skrefið í vísindalegri aðferðafræði felst í að skilgreina og skilja vandamálið. Í 

þessari rannsókn felst vandamálið í að finna hvaða hagstærðir hafa forspárgildi varðandi 

efnahagsástandið á Íslandi, eða nánar tiltekið hegðun hvaða hagstærða þarf að skoða og 

horfa til við ákvarðanir á hækkun hagsveifluaukans.  

 

Framsetning tilgátu: 

Næsta skref er að setja fram tilgátu (e. hypothesis) fyrir vandamálið. Í þessari rannsókn 

felst tilgátan í því að geta sér til um hvaða hagstærðir hafa forspárgildi varðandi 

efnahagsástandið á Íslandi. Listaðar voru upp sex hagstærðir sem talið var líklegt að hefðu 

forspárgildi. Við val á hagstærðum var talsvert horft til þess hvað hagstæðir nágrannalönd 

okkar hafa notað og hvaða hagstærðir evrópska kerfisáhætturáðið mælir með. Fræðilega 

séð er ekki um eina einstaka tilgátu að ræða heldur er verið að kanna forspárgildi nokkurra 

ólíkra hagstærða.  

Skilgreina 
vandamálið 

Tilgáta sett 
fram 

Öflun 
gagna 

Greining 
gagna 

Kenning 
sett fram 
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Endanlegur fjöldi hagstærða var ekki ákveðinn fyrirfram heldur voru sett viðmið um að 

reyna að finna 5-10 hagstærðir. Var ályktað í upphafi að líklega væru þær fleiri en 1-2 sem 

hefðu forspárgildi. Einnig er ólíklegt að það séu mjög margar ólíkar og óháðar hagstærðir 

sem hafa forspárgildi. Því var miðað við í upphafi að hámarksfjöldinn yrði um það bil 10. 

Út frá þessum viðmiðum var síðan farið yfir þær hagstærðir sem komu til greina og 

endanlegur listi hagstærða ákvarðaður. 

 

Gagnaöflun: 

Þriðja skrefið felst í að safna gögnum til að greina. Gagnaöflunin getur verið með ýmsu 

móti, allt eftir eðli rannsóknarinnar. Dæmi um gagnaöflun eru tilraunir, sýnatökur, viðtöl 

og svo framvegis. Gagnaöflun þessarar rannsóknar fólst aftur á móti í að finna tímaraðir 

fyrir þær hagstærðir sem listaðar voru upp í skrefi tvö, helst yfir sem lengst tímabil. Leitað 

var að gögnum á heimasíðum Hagstofu Íslands, Seðlabanka Íslands, Fjármálaeftirlitsins, 

Íbúðalánasjóðs og Fasteignaskrár. Einnig var haft samband við starfsfólk Seðlabanka 

Íslands og Hagstofu Íslands.  

Til þess að hægt væri að greina gögnin af heimasíðu Fjármálaeftirlitsins (nefnd 

samanburðargögn 1 í rannsókninni) þurfti að safna þeim saman úr ársreikningum og 

ársreikningaskýrslum hinna ýmsu fjármálafyrirtækja og setja saman í eina tímaröð.  

Þau útlánagögn sem birt eru á heimasíðu Seðlabanka Íslands er hægt að brjóta niður á 

ýmsa vegu á heimasíðunni, til dæmis eftir lántakanda. Í rannsókn þessa verkefnis var 

notast við útlán til heimila og fyrirtækja annarra en fjármálafyrirtækja, líkt og getið er um í 

Basel stöðlunum og gerð ein tímaröð úr þessum tveimur. Aðrar tímaraðir voru teknar beint 

frá viðeigandi stofnunum.   

 

Gagnagreining: 

Næsta skref er að greina gögnin sem safnað var í skrefinu á undan. Eins og áður sagði voru 

gögnin í þessu tilfelli í formi tímaraða. Tímaraðirnar voru teiknaðar upp sem línurit í 

nokkrum mismunandi útfærslum og bornar saman við þekktar efnahagskreppur. Tímabil 

efnahagskreppna voru merkt á ofangreind línurit og hegðun hagstærðanna könnuð í 

kringum þessi tímabil. Að því loknu var langtímaleitni tímaraðanna reiknað með 

svokallaðri Hodrick Prescott síu (Hodrick og Prescott, 1981), sjá umfjöllun. Út frá 

langtímaleitni er meðal annars hægt að reikna frávik sem hjálpar til við ákvarðanatöku 

varðandi hagstærðirnar. Því var hegðun tímaraðanna bæði greind myndrænt og tölulega.  

Notast er við eftirfarandi formúlu til að reikna frávik frá langtímaleitni (Annen, 2005):  

(𝑟𝑎𝑢𝑛𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖𝑡 − 𝐻𝑃 𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖𝑡)

𝐻𝑃 𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖𝑡
 

Þar sem raungildit er mæligildið á tímanum t og HP gildit er langtímaleitnin samkvæmt 

Hodrick Prescott síunni á tímanum t. 
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Framsetning línurita eru meðal annars samanburður á vexti hagstærða, þar sem 

hagstæðirnar eru festar við ákveðið gildi á sama tímapunkti og vöxtur þeirra fundinn út frá 

því. Einnig eru hlutföll hagstærða teiknuð á línurit, HP leitnin og frávikið.   

 

Framsetning kenningar: 

Lokaskrefið felst í að setja fram kenningu út frá greiningu þar sem tilgátan í skrefi tvö er 

annað hvort sönnuð eða hrakin. Í þessari rannsókn er það kenning um hvaða hagstærðir eru 

best til þess fallnar að segja til um hegðun efnahagssveiflunnar og vera þar með notaðar í 

seinni hluta rannsóknarinnar.  

 

2.1.1 Hodrick Prescott sía 

Hin svokallaða Hodrick Prescott sía (HP sía) er stærðfræðitól sem var sett fram af Robert J. 

Hodrick and Edward C. Prescott. Sían er mikið notuð í hagfræði til að finna leitni í 

tímaröðum (e. trend) með því að aðskilja sveifluþátt (e. cyclical component) frá hreinum 

gögnum (e. raw data). Markmiðið með síunni er að finna ferli sem fer nálægt tímaröðinni 

án þess að það sveiflist of mikið. Þannig er reynt að fjarlæga sveifluþáttinn úr tímaröðinni. 

Gert er ráð fyrir því að upprunalega tímaröðin xt sé sett saman af leitniþætti gt og 

sveifluþætti ct 

𝑥𝑡 = 𝑔𝑡 + 𝑐𝑡 

Hér er leitniþátturinn gt áðurnefnt HP gildi á tímanum t. 

Sían einangrar sveifluþáttinn með því að leysa eftirfarandi lágmörkunarvandamál: 

min
𝑔𝑡

∑(𝑥𝑡 − 𝑔𝑡)
2 + 𝜆∑[(𝑔𝑡+1 − 𝑔𝑡) − (𝑔𝑡 − 𝑔𝑡−1)]

2

𝑇−1

𝑡=2

𝑇

𝑡=1

 

Fyrri hlutinn er mæling á nálgun (e. fitness) tímaraðarinnar en sá síðari mæling á sléttleika 

(e. smoothness). Í lágmörkunarvandamáli geta þessir hlutir unnið á móti hvorum öðrum og 

þess vegna er innleidd málamiðlunarbreyta λ. Ef λ=0 þá verður leitniþátturinn jafn 

upphaflegu tímaröðinni, en ef λ stefnir á óendanlegt stefnir leitnin á línulega leitni.  

Val á λ hefur mikil áhrif á það hver leitnin mælist, þar sem minna λ gefur minna frávik á 

milli tímaraðarinnar sjálfrar og leitni hennar. Rannsóknir hafa verið gerðar á heppilegu vali 

á λ og misjafnt er hvað notast er við (Ravn & Uhlig, 2002). Við val á λ þarf meðal annars 

að horfa til tveggja þátta, annars vegar tíðni mælinga og hins vegar mögulegra 

undirliggjandi sveiflna í hagkerfinu. 

Í HP síunni sem notuð er í rannsókninni skal nota λ=100 fyrir árleg gögn, λ=1.600 fyrir 

ársfjórðungsleg gögn og λ=14.400 fyrir mánaðarleg gögn (Annen, 2005). 
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Í leiðbeiningum Basel nefndarinnar (Drehmann, Borio, Gambacorta, Jiménez, og 

Trucharte, 2010) er mælt með að nota önnur gildi fyrir λ þar sem meðal annars er verið að 

taka inn í hlutfallið á milli lengdar viðskiptasveiflunnar (e. business cycle) og sveiflu 

hverrar hagstærðar. Til einföldunar var horft fram hjá þessum þætti um mismunandi 

lengdir á sveiflunum. 

 

2.2 Seinni hluti rannsóknar 

Seinni hluti rannsóknarinnar felst í að skoða nánar hagsveifluaukann út frá þeim 

hagstærðum sem fengust í fyrri hluta hennar. Eins og sýnt verður fram á voru það 

hagstærðirnar útlánahlutfall, húsnæðisverð og útlán sem hlutfall af innlánum sem gáfu 

besta forspárgildið. Gert verður lítið, einfalt líkan í Excel sem teiknar upp hagsveifluauka 

fyrir hverja hagstærð. Varðandi útfærslu þarf til dæmis að ákvarða há- og lággildi fyrir þær 

hagstærðir sem hafa ekki fyrirfram ákveðin gildi. Út frá líkaninu verður hægt að meta betur 

hvort gera þarf breytingar á núgildandi stærð hagsveifluaukans á hverjum tíma.  

 

2.2.1 Útfærsla hagsveifluaukans og ákvörðun gilda 

Eitt af viðfangsefnum þessarar ritgerðar er að setja fram útfærslu á hagsveifluaukanum sem 

nýst gæti Íslandi. Útfærslan á hagsveifluaukanum sem útfærð er í þessu verkefni er hugsuð 

þannig að hvert frávik eða hlutfall, hér eftir nefnt viðmiðunarstærð, lendi í ákveðnu þrepi 

eftir stærð. Fyrir hvert þrep er svo ákveðin stærð hagsveifluauka líkt og sést á mynd 2. 

Hagsveifluaukinn virkjast ekki fyrr en viðmiðunarstærðin er komið upp fyrir ákveðið 

lágmark og þegar viðmiðunarstærðin hefur náð hámarki þá vex hagsveifluaukinn ekki 

frekar heldur stendur í stað í 2,5% sem er hámark hagsveifluaukans. Hagsveifluaukinn 

stekkur um 0,25% í hverju þrepi, þannig að þrepin eru 11 talsins.  

 

Mynd 2: Myndræn þrepaskipting hagsveifluaukans 

Lágmarks- og hámarksgildin fyrir frávik útlánahlutfallsins eru tekin úr Basel stöðlunum 

(Basel Committee on Banking Supervision, 2010b), en fyrir húsnæðisverð og hlutfall 
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útlána af innlánum eru gildin tillögur. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að ef hlutfall 

útlána af innlánum fer yfir 120% er líklegt að niðursveifla verði innan árs (Mitra o.fl., 

2011). Upphaflega var byrjað að vinna út frá þessari niðurstöðu en fljótlega varð ljóst að 

þetta hlutfall er talsvert hærra á Íslandi. Því voru settar fram tillögur að öðrum lágmarks- 

og hámarksgildum.  

Til að ákvarða heppilegustu gildin var byrjað á að skoða á hvaða bili viðmiðunarstærð 

viðkomandi tímaraðar var og nokkur gildi prófuð út frá því. Niðurstöðurnar voru bornar 

saman við hagsveifluauka fyrir útlánahlutfallið og gildin valin út frá því. Einnig voru 

niðurstöðurnar bornar saman við niðurstöður annarra rannsókna til að fá staðfestingu á 

stærð gildanna.  

Taka skal fram að með því að breyta stærðunum er ekki verið að breyta stærð 

hagsveifluaukans eða hagfræðilegum áhrifum hans. Aðeins er verið að breyta því hvenær 

hann virkjast og hvenær hann nær hámarki.  

 

2.2.2 Líkanið 

Líkanið sem gert verður í seinni hluta rannsóknarinnar reiknar út og teiknar inn á graf 

stærð hagsveifluaukans. Líkanið finnur stærð hagsveifluaukans á hverjum tíma, óháð því 

hvort frávikið og hagsveifluaukinn sé á uppleið eða niðurleið. 

Settar eru inn þær hagstærðir sem skoða skal hverju sinni og forritið reiknar þá út þau 

hlutföll sem þarf við útreikningana, langtímaleitni (HP leitni), frávik frá langtímaleitni og 

stærð hagsveifluaukans. Að lokum teiknar forritið hagsveifluaukann og frávikið inn á graf.  

Formúlurnar fyrir útreikninga á langtímaleitni og fráviki frá langtímaleitni má finna í kafla 

2.1. Stærð hagsveifluaukans er reiknuð með if föllum og floor fallinu í Excel út frá 

jöfnuhneppunum: 

Hagsveifluauki = {

0% 𝑓𝑦𝑟𝑖𝑟 𝑓𝑟á𝑣𝑖𝑘 < 2%
0,25% − 2,5% 𝑓𝑦𝑟𝑖𝑟 𝑓𝑟á𝑣𝑖𝑘 2% − 10% 

2,5% 𝑓𝑦𝑟𝑖𝑟 𝑓𝑟á𝑣𝑖𝑘 > 10%
 

Fyrir útlánahlutfallið og húsnæðisverðið  

Hagsveifluauki = {

0% 𝑓𝑦𝑟𝑖𝑟 ℎ𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 < 180%
0,25% − 2,5% 𝑓𝑦𝑟𝑖𝑟 ℎ𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 180% − 320% 

2,5% 𝑓𝑦𝑟𝑖𝑟 ℎ𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 > 320%
 

Fyrir hlutfall útlána af innlánum.  

Forritið vinnur þannig að það byrjar á að kanna hvort viðmiðunarstærð viðkomandi 

hagstærðar sé lægra en lágmarksgildi hagsveifluaukans. Ef skilyrðið er rétt þá er stærð 

hagsveifluaukans á þeim tímapunkti jafnt og núll og engin súla kemur fram á grafinu. Hins 

vegar ef skilyrðið er rangt þá athugar forritið annað skilyrði, það er hvort 

viðmiðunarstærðin sé stærri en hágildi fráviks fyrir hagsveifluaukann. Ef skilyrðið er rétt 

þá er hagsveifluaukinn settur í hámarksgildi. Hins vegar ef skilyrðið er rangt þá finnur 
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forritið í hvaða þrepi hagsveifluaukinn er út frá viðmiðunargildinu, sjá mynd 2. 

Hagsveifluaukinn hleypur á 0,25% skrefum (delta, ∆) líkt og Basel staðlarnir leggja til.  

Að lokum eru teiknuð upp samanburðargröf, eitt fyrir tímabilið í kringum niðursveifluna 

1988-1992 og annað fyrir tímabilið í kringum kreppuna 2008-2011. Þá eru teknir saman 

allir hagsveifluaukarnir sem ná yfir þessi tímabil á eitt graf.  

Tölulega framsetningu á forritinu má sjá hér að neðan: 

Hagsveifluauki =

{
 
 

 
 0%, 𝑥 < 𝑙á𝑔𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖 

 Δ (1 + ⌊
𝑥−𝑙á𝑔𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖

ℎá𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖−𝑙á𝑔𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖
⌋ × (þ𝑟𝑒𝑝𝑎𝑓𝑗ö𝑙𝑑𝑖 − 2)) , 𝑙á𝑔𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖 < 𝑥 < ℎá𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖 

2,5% , 𝑥 > ℎá𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖

 

Þar sem x = viðmiðunarstærð. 

 

Algrím forritsins er eftirfarandi: 

IF(frávik < lággildi hagsveifluauka;0;IF(frávik > hágildi hagsveifluauka ;max 

hagsveifluauki;delta*(1+FLOOR((frávik - lággildi fráviks)/(hágildi fráviks – lággildi 

fráviks)*fjöldi þrepa-2;0)))) 

 

Ástæðan fyrir því að þessi föll voru valin í Excel, það er if og floor, eru sú að þau þóttu 

bæði henta vel útfærslu hagsveifluaukans. Fallið if er notað til að kanna hvort skilyrði sé 

uppfyllt eða ekki. Í þessu tilfelli er verið að kanna hvort frávikið uppfylli skilyrði þess sem 

þarf til að virkja hagsveifluaukann. Fallið les inn breytuna sem á að skoða, gildið sem 

fallið skilar ef skilyrðið er rétt og gildið sem fallið skilar ef skilyrðið er rangt. Ástæðan 

fyrir því að fallið floor var valið fram yfir sambærilegt fall eins og ceiling eða 

round er að hagsveifluauki hvers þreps á að vera í gildi þar til frávikið nær næsta þrepi. 

Þess vegna þarf forritið alltaf að námunda niður að næstu tölu og þá er floor 

heppilegasta fallið til að nota. Það væri hægt að nota föllin ceiling eða round en það 

gæti flækt algrím fallsins. Fallið vinnur þannig að það les inn gildið sem um ræðir og 

námundar það niður að næstu heilu tölu.   
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3 Fjármálastöðugleiki 

Ein af frumforsendum fyrir skilvirku efnahagslífi og hagvexti er að viðhalda 

fjármálastöðugleika og því er það eitt af meginmarkmiðum Basel staðlanna. Í skilgreiningu 

Seðlabanka Íslands á fjármálastöðugleika segir: „Í fjármálastöðugleika felst að 

fjármálakerfið geti staðist áföll í efnahagslífinu og á fjármálamörkuðum, miðlað lánsfé og 

greiðslum til einstaklinga og fyrirtækja og dreift áhættu með viðhlítandi hætti“ (Seðlabanki 

Íslands, 2013a). 

Fjármálastöðugleika í heiminum hefur verið ábótavant um nokkurt skeið (Bernanke, 2012). 

Fyrir því eru ýmsar ástæður, meðal annars slæm eiginfjárstaða fjármálafyrirtækja, 

ósamhverfar upplýsingar á fjármálamörkuðum og óvissa um vexti. Þá hafa einnig orðið 

miklar breytingar í fjármálaheiminum, viðskiptahindranir hafa minnkað, fjármálaafurðir 

verða sífellt flóknari og alþjóðavæðing fyrirtækja hefur aukist. Þetta allt skapar aukna 

óvissu á fjármálamörkuðum sem einnig getur leitt til óstöðugleika (Mishkin, 2000). Einnig 

getur svokölluð regluhögnun (e. regulatory arbitrage) leitt til fjármálaóstöðugleika en með 

því er átt við að þátttakendur á fjármálamarkaði hafa tilhneigingu til að leita að hvar 

regluverkið hefur minnst áhrif á þátttakendur eða hvar galla er að finna í regluverkinu og 

stunda viðskipti sín þar. Því er nauðsynlegt að búa til það sem kallast jöfn 

samkeppnisskilyrði (e. level playing field) fjármálafyrirtækja en það minnkar líkur á því að 

aðilar nýti sér regluhögnunina. Það ætti að vera forgangsatriði allra eftirlitsaðila að ná fram 

og viðhalda fjármálastöðugleika. Verður það varla gert öðruvísi en með góðu, samræmdu 

regluverki og eftirliti.  

 

3.1 Afleiðingar fjármálaóstöðugleika 

Óstöðugleiki í fjármálakerfinu getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér eins og dæmin 

hafa sannað. Nærtækasta dæmið er hrun íslensku bankastofnana haustið 2008 en það er 

staðreynd að verstu samdráttarskeiðin tengjast yfirleitt fjármálaóstöðugleika (Mishkin, 

2000). 

Ef fjármálaóstöðugleikinn verður mjög mikill leiðir það oft til alvarlegra bresta í starfsemi 

fjármálamarkaða (Kregel, 2007). Þessir brestir þýða til dæmis útlánatöp, afföll af 

eignavirði, hækkun vaxta, aukna óvissu og að útlánageta bankanna minnkar. Ef ekki er 

brugðist við geta brestirnir að lokum leitt til fjármálakreppu þar sem margar 

fjármálastofnanir lenda í greiðsluþroti á sama tíma. Fjármálakreppan getur bæði haft 

alvarleg áhrif á efnahagslífið, sem getur leitt til allsherjar efnahagskreppu og einnig leitt til 

fjárhagslegs tjóns einstaklinga. Sem dæmi sýna upplýsingar frá sérfræðingum 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (Laeven og Valencia, 2013) að beinn útlagður kostnaður af 2008 

kreppunni á Íslandi var um 44% af vergri landsframleiðslu en það gerir um 2,4 milljónir á 

hvert mannsbarn í landinu. Jafnframt þessu jukust skuldir hins opinbera vegna kreppunnar 

um 72% af landsframleiðslu. Þá er ótalinn bæði vaxtakostnaður af skuldum og kostnaður 

vegna framleiðslutaps þjóðarbúsins. Því er mikilvægt að reyna að tryggja sem best 

fjármálastöðugleika.  
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Þegar fjármálastofnanir verða fyrir útlánatöpum þýðir það að eigið fé tapast og 

eiginfjárstaðan verður verri. Þegar eiginfjárstaðan lækkar hafa stofnanirnar um tvennt að 

velja, annað hvort að draga úr útlánum og minnka þannig eignasafnið eða fá inn nýtt 

fjármagn. Hins vegar þegar eiginfjárstaðan er slæm og óvissuástand til staðar er erfitt fyrir 

þær að fá nýtt fjármagn á sanngjörnu verði. Þær velja því frekar fyrri kostinn, að draga úr 

útlánum sem síðan leiðir til minni fjárfestinga, óstöðugleika í fjármálakerfinu og 

samdráttar í efnahagslífinu (Mishkin, 2000).  

 

3.2 Hagsveiflur á Íslandi 

Sagan sýnir okkur að hagvöxtur á Íslandi hefur alltaf verið nokkuð sveiflukenndur og að 

sveiflurnar geta sprottið af ólíkum toga, til dæmis vegna breytinga á viðskiptakjörum, 

breytinga á sjávarafla, breytingum á atvinnuháttum og hröðum vexti íslenska 

fjármálamarkaðarins (Seðlabanki Íslands, 2012a). Miklar sveiflur mynda óstöðugleika í 

hagkerfinu og fjármálakerfinu sem leiða af sér fjármálaóstöðugleika. Þá geta skellirnir sem 

fylgja sveiflunum orðið mjög miklir á Íslandi vegna stærðar íslenska fjármálakerfisins í 

samanburði við hagkerfið. Sem dæmi voru heildarfjáreignir fjármálafyrirtækja tæplega 

þreföld landsframleiðsla í árslok 2013, auk skuldbindinga sem tengjast föllnu bönkunum 

sem eru rúmlega fimmföld landsframleiðsla. Í alþjóðlegum samanburði telst það vera mjög 

stórt hlutfall (Hagstofa Íslands, 2014c). 

Hægt er að skipta hagstærðum upp í þrjá undirliggjandi þætti: Leitniþátt (e. trend 

component) sem endurspeglar langtímaferil, sveifluþátt (e. business cycle component) sem 

endurspeglar sveiflur hagstærðarinnar í kringum leitnivöxtinn og óreglulegan þátt (e. 

irregular component) sem eru stuttar óútskýranlegar sveiflur. Þessa þætti er ekki hægt að 

mæla beint og getur reynst erfitt að finna þá. Því þarf að beita tólum líkt og HP síunni til að 

reyna að greina þá í sundur.  

Sveiflunni er síðan hægt að skipta upp í fjóra þætti: Niðursveiflu, botn, uppsveiflu og 

hápunkt. Hver hagsveifla spannar eina uppsveiflu og eina niðursveiflu, hefur sem sagt bæði 

hápunkt og botn. Tímalengd og sveifluvídd hagsveiflunnar ákvarðast af þessum þáttum 

(Seðlabanki Íslands, 2012a).  

Hagsveiflan segir okkur meðal annars til um hver staða hagkerfisins er. Þegar sveiflan er á 

niðurleið er oftast talað um efnahagslægð en versta birtingarmynd hennar er 

efnahagskreppa. Helstu afleiðingar efnahagskreppu eru samdráttur í landsframleiðslu, 

aukið atvinnuleysi, skortur á lánsfé, aukin verðbólga, verðfall á gjaldmiðlum, fyrirtæki og 

einstaklingar standa frammi fyrir greiðsluerfiðleikum og kaupmáttur minnkar. Hins vegar 

er talað um góðæri þegar sveiflan er á uppleið. Þá er meðal annars lítið atvinnuleysi, 

aukinn kaupmáttur og nægilegt framboð af lánsfé. 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að íslenska hagsveiflan sé lítið sem ekkert tengd 

hagsveiflum annarra landa (Seðlabanki Íslands, 2012b). Hún er talsvert öfgakenndari, er að 

jafnan tíðari og varir skemur en gengur og gerist í öðrum löndum, sem er skiljanlegt fyrir 

lítið og opið hagkerfi líkt og Ísland er (Már Guðmundsson, 2001). Á árunum 1946–2010 
mældist hagvöxtur á Íslandi að meðaltali 3,8% en staðalfrávikið var 4,5%. Stærstu 

uppsveiflurnar voru samhliða betri viðskiptakjörum og meiri útflutningsframleiðslu. Á 

árum áður voru dýpstu niðursveiflurnar samfara aflabresti og verðlækkun sjávarafurða. Á 
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fyrsta áratug þessarar aldar var það hinn hraði vöxtur íslenska fjármálakerfisins og að 

lokum fall þess sem lék stórt hlutverk í hagsveiflunni. Almennt er talað um að hefðbundin 

hagsveifla vari frá rúmlega einu ári til allt að átta árum og eru uppsveiflur jafnan lengri en 

niðursveiflur. Á Íslandi hafa hagsveiflurnar undanfarin ár verið misstórar en meðallengd 

uppsveiflu er fimm ár og meðallengd niðursveiflu um það bil eitt og hálft ár enda eru 

niðursveiflur venjulega skarpari (Seðlabanki Íslands, 2012a).  

Reglur og stýringar með fjármálamörkuðum eru meðal annars settar fram með það að 

markmiði að reyna að minnka sveiflurnar og takmarka alvarleg áhrif þeirra eins og 

bólumyndanir og kreppur. En þó það sé fjármálastöðugleiki þá eru alltaf einhverjar 

efnahagssveiflur innan ásættanlegra marka. Ef efnahagssveiflur verða of miklar þá 

myndast fjármálaóstöðugleiki. 

 

3.2.1 Efnahagslægðir á Íslandi 

Eins og áður sagði eru alvarlegustu afleiðingar fjármálaóstöðugleika samdráttur eða 

kreppur sem fylgja í kjölfarið. Yfirleitt er talað um kreppu þegar mikill samdráttur verður í 

efnahagslífinu en það eru til ýmsar tegundir af kreppum eins og fjármálakreppa, 

lausafjárkreppa og svo framvegis. Oft geta skilin milli kreppu og samdráttar verið óljós og 

menn eru ekki alltaf alveg sammála um hvort sé að ræða. Ræðst það meðal annars af þeim 

gögnum og aðferðum sem notuð eru við að greina hagsveifluna (Seðlabanki Íslands, 

2012a). Í greininni Efnahagskreppur á Íslandi 1870-2000 er talað um samdrátt (e. 

recession) þegar samdráttur verður í hagkerfinu tvo ársfjórðunga í röð og kreppu (e. 

depression) ef samdráttur í landsframleiðslu varir í þrjú ár í röð eða landsframleiðslan 

dregst saman um að minnsta kosti 10% (Guðmundur Jónsson, 2009). Samdráttur getur líkt 

og kreppa haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Afleiðingarnar eru til dæmis að 

landsframleiðsla minnkar og kjör landsmanna skerðast.   

Í gegnum tíðina hefur verið hægt að greina nokkrar vísbendingar um efnhagslægðir á 

komandi misserum. Ein þeirra er hækkun á húsnæðisverði, en margir vilja meina að 

samdráttarskeið eða kreppa fylgi í kjölfar mikilla hækkana á húsnæðisverði. Aðrar 

vísbendingar eru til dæmis að vaxandi hlutfall útlána af innlánum (Mitra o.fl., 2011) og 

vaxandi hlutfall útlána af vergri landsframleiðslu (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2010b). 

Nokkur alvarleg samdráttarskeið hafa ógnað íslensku efnahagslífi í gegnum tíðina. Má þar 

til dæmis nefna heimskreppuna miklu sem barst hingað til lands þegar líða tók á árið 1930. 

Á árunum 1948–1952 var hin svokallaða eftirstríðsárakreppa. Sjávarútvegskreppan reið 

yfir 1967–1969 og á árunum 1988–1992 var snarpur samdráttur. Sums staðar er reyndar 

talað um að sá samdráttur hafi staðið frá 1990–1992. Síðast en ekki síst er svo 

efnahagskreppan sem leiddi til falls bankanna árið 2008 (Guðmundur Jónsson, 2008). 

 

3.3 Íslenska fjármálakerfið 

Fjármálakerfi er kerfi þar sem fjármagn er flutt frá fjármagnseigendum til lántakenda í 

gegnum fjármálafyrirtæki undir eftirliti opinberra eftirlitsstofnana (Davíð Stefánsson, 
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2012). Það er mismunandi milli landa hvaða fyrirtæki flokkast sem fjármálafyrirtæki en 

samkvæmt íslenskum lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 flokkast viðskiptabankar, 

sparisjóðir, lánafyrirtæki, rafeyrisfyrirtæki, verðbréfafyrirtæki, verðbréfamiðlanir og 

rekstrarfélög verðbréfasjóða sem fengið hafa starfsleyfi Fjármálaeftirlitsins til 

fjármálafyrirtækja. Einnig eru vátryggingafélög og lífeyrissjóðir oft nefnd þegar talað er 

um fjármálafyrirtæki þar sem þau eru þátttakendur á fjármálamarkaði. Eftirlitsstofnanirnar 

eru þrjár; Fjármálaeftirlitið, Seðlabankinn og Samkeppniseftirlitið. Sjá má umfjöllun um 

eftirlitsstofnanir síðar í ritgerðinni.  

 

Miklar breytingar hafa orðið á íslenska fjármálakerfinu síðustu áratugi. Frá aldamótum óx 

alþjóðleg starfsemi íslensku viðskiptabankanna verulega og fjármálastarfsemi varð mjög 

stór atvinnugrein á Íslandi. Eftir bankahrunið árið 2008 hefur alþjóðleg starfsemi stóru 

viðskiptabankanna þriggja nánast lagst af og sparisjóðum og minni lánafyrirtækjum 

fækkað meðal annars með sameiningu við viðskiptabankanna vegna skuldavanda. Umfang 

fjármálastarfsemi er mun minna en áður var en samt sem áður er íslenska fjármálakerfið 

enn mjög stórt í hlutfalli við hagkerfið í alþjóðlegum samanburði (Efnahags- og 

viðskiptaráðuneytið, 2012). 

Á Íslandi eins og víða annars staðar eru tvö varnarnet ef til fjármálakreppu kemur.  

Í fyrsta lagi er Tryggingarsjóður innstæðueiganda (e. Depostory Scheme), sem verndar 

neytendur með því að tryggja innstæður þeirra upp að ákveðnu hámarki. Í öðru lagi er það 

lánveitandi til þrautavara fyrir fjármálafyrirtæki, en það er eitt af meginhlutverkum 

Seðlabanka Íslands. Öflugt fjármálaeftirlit ætti að minnka líkur á fjármálakreppu og að 

grípa þurfti til þessara varnarneta.  

Regluverk íslenska fjármálakerfisins er byggt á lögum, reglum og tilskipunum 

Evrópusambandsins í gegnum EES samninginn. Í gegnum samninginn verða jafnframt 

íslenskir fjármálamarkaðir hluti af fjármálamörkuðum Evrópusambandsins. 

 

3.3.1 Íslensk fjármálafyrirtæki 

Hlutverk fjármálafyrirtækja á fjármálamarkaði eru mjög ólík en engu að síður öll jafn 

mikilvæg. Í ársbyrjun 2014 eru hér á landi margir starfandi eftirlitskyldir aðilar, svo sem 

fjórir viðskiptabankar, átta sparisjóðir, sex lánafyrirtæki, níu verðbréfafyrirtæki, tvær 

verðbréfamiðlanir, níu rekstrarfélög verðbréfasjóða og ein greiðslustofnun. Ekkert 

rafeyrisfyrirtæki er rekið á Íslandi (Fjármálaeftirlitið, 2014). Starfsheimildir þessara 

fyrirtækja er að finna í lögum um fjármálafyrirtæki. 

Viðskiptabankar og sparisjóðir bjóða upp á fjölbreytta þjónustu fyrir einstaklinga, fyrirtæki 

og opinbera aðila. Starfsheimildir þeirra felast meðal annars í móttöku innlána, að lána út 

fjármagn, greiðsluþjónustu, eignastýringu, veitingu ábyrgða og trygginga, 

ráðgjafastarfsemi og vörslu og ávöxtun verðbréfa. Miklar breytingar hafa orðið á þessum 

flokki undanfarin ár. Til dæmis hefur orðið mikil fækkun og talsvert um sameiningar, 

sérstaklega á sparisjóðum
1
. Hagnaður viðskiptabankanna hefur breyst mjög mikið 

undanfarin ár. Fyrir hrun óx hann mjög mikið og eftir það hefur hagnaður verið verulegur 

en þó ekki af reglulegum rekstri. Þá voru stóru viðskiptabankarnir þrír, Arion banki, 

                                                 

1
 Árið 1997 var fjöldi sparisjóða 27, en í ársbyrjun 2014 var fjöldi þeirra 8 (Heimild: Fjármálaeftirlitið).  
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Landsbankinn og Íslandsbanki, allir með starfsemi erlendis á árunum fyrir kreppu. Nú er 

starfsemi þeirra hins vegar nær eingöngu á innlendum vettvangi en starfssvið þeirra er samt 

sem áður mjög fjölbreytt og inniheldur flesta þá þætti sem starfsheimildir leyfa. Starfsemi 

þeirra einskorðast ekki við viðskiptabankastarfsemi þar sem þeir eru líka í 

fjárfestingabankastarfsemi. Sparisjóðirnir takmarka hins vegar starfsemi sína oftast við 

afmarkaða þætti. 

Til lánafyrirtækja teljast til dæmis fjárfestingabankar, kreditkortafyrirtæki, 

bílafjármögnunarfyrirtæki, Lánasjóður sveitarfélaga og Byggðastofnun samkvæmt lögum 

um fjármálafyrirtæki. Starfsemi lánafyrirtæki getur verið mjög svo sambærileg við 

starfsemi viðskiptabanka og sparisjóða að því undanskildu að þeim er óheimilt að taka á 

móti innlánum.   

Eins og nafnið gefur til kynna starfa verðbréfafyrirtæki, verðbréfamiðlanir og rekstrarfélög 

verðbréfasjóða öll við umsýslu verðbréfa en starfsheimildir þeirra eru ólíkar. 

Verðbréfamiðlanir hafa þrengstu starfsheimildirnar en starfsemi þeirra miðast við 

milligöngu um kaup eða sölu fjármálagerninga og/eða ráðgjafar um verðbréfaviðskipti. 

Rekstrarfélög verðbréfasjóða sjá um rekstur verðbréfasjóða og annarra sjóða en hafa einnig 

heimild til að sinna eignastýringu, fjárfestingaráðgjöf og vörslu og stjórnun 

fjármálagerninga í sameiginlegri fjárfestingu. Verðbréfafyrirtæki hafa víðtækustu 

starfsheimildir þessara fyrirtækja. Felast þær meðal annars í eignastýringu, 

fjárfestingaráðgjöf, útboði fjármálagerninga, þjónustu í tengslum við sölutryggingu ásamt  

ráðgjöf til fyrirtækja um uppbyggingu eigin fjár, stefnumótun, samruna fyrirtækja og kaup 

á þeim. 

Íslenskar innlánastofnarnir eiga það sameiginlegt að innstæður almennings hjá fyrirtækinu 

eru tryggðar af Tryggingarsjóði innstæðueigenda og fjárfesta. Tryggingarsjóðurinn er 

sjálfseignarstofnun sem lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins og starfar samkvæmt lögum nr. 

98/1999 (Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta, e.d.). Í því felst að þeir sem eiga 

fé á innlánsreikningum eða verðbréf í vörslu fjármálafyrirtækja hafa ákveðna tryggingu 

fyrir því að þeir tapi ekki öllu fé sínu ef til gjaldþrots fyrirtækisins kemur. Það er þá 

sjóðurinn sem greiðir fé að hluta eða heild ef fyrirtækið getur ekki greitt það. Sjóðurinn er 

fjármagnaður af innlánastofnunum eftir ákveðnum reglum (Tryggingarsjóður 

innstæðueigenda og fjárfesta, e.d.-b).  

Þó svo að vátryggingafélög og lífeyrissjóðir séu ekki flokkuð sem fjármálafyrirtæki 

samkvæmt íslenskum lögum þá eru þau samt sem áður þátttakendur á fjármálamarkaði, 

sem fjárfestar. Starfsemi vátryggingafélaga skiptist í tvo flokka, skaðatryggingastarfsemi 

og líftryggingastarfsemi. Félögin taka við iðgjöldum frá almenningi til að greiða bætur 

fyrir ófyrirséða atburði í framtíðinni, til dæmis slys, veikindi eða skemmdir á eigum fólks. 

Eitt af stærstu verkefnum vátryggingafélaganna er að ávaxta svokallaða bótasjóði til að 

getað staðið undir bótunum. Er það meðal annars gert með kaupum á verðbréfum. Segja 

má að starfsemi lífeyrissjóða sé sambærileg starfsemi vátryggingafélaga. Hlutverk þeirra er 

að greiða fólki lífeyri þegar starfsævinni lýkur. Á Íslandi skiptist lífeyrir í skyldulífeyri og 

viðbótalífeyri. Lífeyrissjóðirnir taka við iðgjöldum frá einstaklingum og ávaxta fé sitt 

meðal annars með fjárfestingum í formi verðbréfa og lána til einstaklinga.   
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3.4 Skuggabankastarfsemi  

Til viðbótar við þau eftirlitsskyldu fjármálafyrirtæki sem fjallað er um hér að ofan eru til 

fyrirtæki sem teljast til svokallaðrar skuggabankastarfsemi (e. shadow banking). Starfsemi 

þeirra er sambærileg starfsemi fjármálafyrirtækja að öðru leyti en því að starfsemin er ekki 

eftirlitsskyld og hefur því ekki stuðningsnet, svo sem Tryggingarsjóð innstæðueiganda eða 

lánveitanda til þrautavara. Engu að síður eru þau stór hluti af fjármálaheiminum enda 

nátengd hinu almenna bankakerfi og geta haft áhrif á fjármálastöðugleikann um allan heim. 

Starfsemi peningamarkaðssjóða, endurhverf viðskipti milli fjármálastofnana og útgáfa 

eignatryggðra verðbréfa eru allt dæmi sem flokkast geta til skuggabankastarfsemi 

(Seðlabanki Íslands, 2014a).  

Enn sem komið er, er ekki til formleg viðurkennd skilgreining á hugtakinu 

skuggabankastarfsemi en almennt er hægt að túlka það sem starfsemi útlánafyrirtækja sem 

starfa utan hefðbundins bankakerfis. Þarf af leiðandi lýtur starfsemi þeirra ekki þeim 

ströngu lögum, reglum og eftirliti sem viðgengst innan bankakerfa (Kocjan, Ogilvie, 

Schneider og Srinivas, 2012). Nokkrar ástæður eru fyrir því að ekki er til viðurkennd 

skilgreining á hugtakinu, meðal annars hve nýtt það er en einnig hversu ólík uppbygging 

og stjórnun fjármálakerfa er um allan heim. Viðskipti utan hefðbundins bankakerfis geta 

jafnframt oft á tíðum verið flókin og þróast í takt við nýsköpun og breytingar á regluverki.   

Skuggabankastarfsemi hefur vaxið nokkuð í gegnum árin og var fyrirferðamikil við upphaf 

fjármálakreppunnar árið 2008. Á leiðtogafundi G20 ríkjanna í nóvember 2010 voru rædd 

þau málefni sem falla ekki undir Basel III staðlana en talin eru krefjast athygli og var 

skuggabankastarfsemi þar á meðal. Leiðtogarnir voru sammála um að það þyrfti að styrkja 

reglugerðir og eftirlit með starfseminni. Helstu ástæður fyrir því eru þær að það hefur sýnt 

sig að skuggabankastarfsemi getur orðið uppspretta kerfisáhættu, bæði beint og í gegnum 

tengingar við venjulega bankakerfið. Þá geta myndast högnunartækifæri sem grafið geta 

undan strangari bankareglum og leitt til frekari skuldsetningar og áhættu í kerfinu. Allt 

þetta getur ógnað fjármálastöðugleika.  

Fundurinn lagði til að ráðgjafanefnd um fjármálastöðugleika (e. Financial Stability Board, 

FSB) myndi í samstarfi við aðrar stofnanir setja fram tillögur um eftirlit og reglugerðir 

skuggabankastarfsemi (Financial Stability Board, 2011, 2012a). Meðal þeirra tillagna sem 

nefndin hefur sett fram um breytt eftirlit er að yfirvöld og eftirlitsaðilar greini allar 

útlánastofnanir sem ekki starfa innan hins hefðbundna bankakerfis til að tryggja að 

gagnasöfnun og eftirlit nái yfir alla starfsemi þar sem áhætta tengd skuggabankastarfsemi 

gæti komið. Sérstaklega ætti að fylgjast með lausafjáráhættu, útlánaáhættu og 

skuldsetningu (Financial stability board, 2011). 

Eins og áður sagði er ólík uppbygging fjármálakerfa milli landa og því er erfitt að finna 

eina skilgreiningu á skuggabankastarfsemi sem virkar um allan heim. Algeng túlkun á 

fyrirtækjum sem flokkast til skuggabankastarfsemi á Íslandi er að þau njóta ekki stuðnings 

Seðlabanka Íslands, hann er ekki svokallaðar lánveitandi til þrautavara, og 

Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta tryggir ekki innstæður fyrirtækjanna. 
Miðað við þessa skilgreiningu mætti flokka starfsemi lífeyrissjóða, Íbúðalánasjóðs, 

peningamarkaðssjóða og fagfjárfestasjóða á Íslandi sem skuggabankastarfsemi.  
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4 Regluverk fjármálamarkaða 

Það regluverk sem ríkir á alþjóðlegum fjármálamörkuðum í dag er að langmestu leyti 

byggt á hinum svokölluðum Basel stöðlum sem settir eru fram af Basel nefndinni um 

bankaeftirlit. Sjálfir staðlarnir hafa ekki lagalegt gildi heldur eru aðeins settir fram til 

viðmiðunar. Þau lönd sem styðjast við staðlana þurfa að útfæra lög, reglur og tilmæli út frá 

stöðlunum, þar sem regluverkið þarf að taka tillit til aðstæðna í hverju landi fyrir sig. Það 

eru ekki aðeins aðildarlönd Basel nefndarinnar sem hafa tekið upp staðlana heldur gilda 

þeir í nær öllum löndum heims sem hafa virka, alþjóðlega bankastarfsemi eða alls um 130 

löndum. Þar með talið eru aðildarlönd Evrópska efnahagssvæðisins sem Ísland tilheyrir 

(Basel Committee on Banking Supervision, 2013a). 

Í daglegu tali er talað um að Basel staðlarnir séu þrír talsins, það er Basel I, Basel II og 

Basel III. Fyrstu Basel staðlarnir litu dagsins ljós árið 1988. Með tilkomu þeirra var í fyrsta 

skipti orðið til samræmt alþjóðlegt regluverk fyrir starfsemi fjármálafyrirtækja og eftirlit 

með þeim ásamt því að tengja saman með samræmdum hætti mat á áhættu og eigin fé. 

Áður höfðu gilt mismunandi lög í hverju landi fyrir sig sem hafði í för með sér ójafnræði 

meðal fjármálafyrirtækja einstakra landa og ýtti undir óheilbrigða samkeppni, mikla 

regluhögnun og fjármálaóstöðugleika. 

Í köflunum hér á eftir verður fjallað almennt um Basel regluverkið, hvatann og markmiðið 

með gerð Basel staðlanna og farið nákvæmar í helstu uppfærslur sem hafa orðið milli 

staðla. Að lokum verður fjallað um helstu stofnanir sem tengjast regluverkinu, bæði 

innlendar og erlendar.  

 

4.1 Almennt um Basel regluverkið 

Basel regluverkið tekur á helstu þáttum sem tengjast starfsemi fjármálamarkaða en 

meginþungi staðlanna hefur frá upphafi legið í kröfum um lágmarks eiginfjárhlutfall 

fjármálafyrirtækja. Eiginfjárhlutfallið er hlutfall eigin fjár af áhættuvegnum eignum, 

svokölluðum áhættugrunni. Áhættugrunnurinn er í núverandi mynd settur saman úr 

útlánaáhættu, markaðsáhættu og rekstraráhættu en þessir þrír áhættuþættir mynda helstu 

áhættu fjármálafyrirtækja ásamt lausafjáráhættu. Skilgreining áhættugrunnsins hefur þróast 

nokkuð í gegnum tíðina líkt og sést á mynd 3. Staðlarnir setja fram aðferðir til að 

áhættumeta eignir á áhættugrunni byggðum á fyrrnefndum áhættum. Einnig er skilgreint 

hvað telst til eigin fjár hjá fjármálafyrirtækjum. 
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Á mynd 3 hér að ofan má sjá þróun áhættu tengdum Basel stöðlunum í gegnum tíðina. Rétt 

er að geta þess að ártölin miðast við það hvenær staðallinn kom út, en ekki þau lög og 

reglur sem byggja á þeim. Venjan er að það líður einhver tími frá því staðallinn er gefinn út 

þar til hann er orðinn að reglum. Ártölin miðast einnig við það hvenær áhættan og 

aðferðirnar voru fyrst settar fram. Basel nefndin er stöðugt að setja fram endurbætur og 

minniháttar breytingar en stórar breytingar og endurbætur eru settar fram í nýjum stöðlum. 

Árið 2009 voru settar fram frekar miklar viðbætur og hefur í því sambandi stundum verið 

talað um Basel 2,5. Þessar viðbætur sneru meðal annars að verðbréfun (e. securitisation).  

Eins og áður hefur komið fram eru staðlarnir lögfestir í nær öllum þróuðum löndum heims, 

þar á meðal löndum Evrópska efnahagssvæðisins (EES) sem Ísland er aðildarríki að og 

löndum Evrópusambandsins (ESB). Ríki ESB mynda eina lögsögu svo að lög sem eru 

samþykkt á vettvangi ESB taka til allra aðildarríkja sambandsins (Basel Committee on 

Banking Supervision, 2012a).  

Innan Evrópusambandsins gildir regluverkið sem er byggt á stöðlunum fyrir alla banka og 

fjárfestingarfyrirtæki en ekki bara banka sem eru virkir á alþjóðlegum markaði líkt og 

sums staðar tíðkast (Basel Committee on Banking Supervision, 2012a). Grunnútfærslu 

ESB á nýjustu stöðlunum er þannig háttað að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 

styðst við þá til að útbúa annars vegar tilskipanir (e. directive) sem hafa lagalegt gildi og 

eru útfærðar í löggjöf fyrir aðildarlönd Evrópusambandsins, hvort sem það er með lögum, 

stjórnsýslufyrirmælum eða öðrum hætti og hins vegar reglugerðir (e. regulation). 

Reglugerðirnar eru ólíkar tilskipunum að því leyti að að þær eru bindandi í heild sinni eins 

og þær koma fyrir og hafa bein lagaáhrif í aðildarríkjum ESB án sérstakrar lögfestingar. 

Við þetta bætast svo svokallaðir tæknistaðlar (e. technical standards) sem eru nokkurs 

konar bindandi æðri tilmæli, settir fram til að tryggja samræmda framkvæmd allra ríkja. 

Mynd 3: Söguleg þróun Basel staðlanna 
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Tæknistaðlarnir eru unnir af evrópsku eftirlitsstofnununum EBA og ESMA og gefnir út af 

Framkvæmdastjórn ESB (Davíð Þór Björgvinsson, 2006). Þessi útfærsla sem lýst er hér að 

ofan er aðeins breytt frá því sem var fyrir Basel II en sá staðall var aðeins útfærður með 

tilskipunum. Athuga ber að í þessari ritgerð verður ekki gerður greinamunur á því hvort 

einstaka þættir teljast til tilskipana eða reglugerða.   

Lönd innan Evrópska efnahagssvæðisins eru skuldbundin til að byggja reglur sínar um 

starfsemi fjármálafyrirtækja að stórum hluta á regluverki ESB. Því þurfa þau lönd að 

útfæra þær í sínum lagaramma. Reglugerðirnar hafa ekki bein lagaáhrif í EES ríkjunum líkt 

og ríkjum ESB en til að ná sama markmiði eru reglugerðirnar teknar upp í heild og 

lögfestar sem fylgiskjöl eða viðaukar við lög (Hjálmar Stefán Brynjólfsson, 2013).   

 

4.2 Hvatinn  

Helsti hvatinn að gerð fyrstu Basel staðlanna á níunda áratugnum var 

fjármálaóstöðugleikinn sem hafði ríkt í heiminum árin á undan og hin ójöfnu 

samkeppnisskilyrði sem fjármálafyrirtæki stóðu frammi fyrir vegna mikillar 

regluhögnunar. 

Á þessum tíma giltu sér reglur um starfsemi fjármálafyrirtækja í hverju landi fyrir sig. 

Fjárhagslegur styrkur banka var mjög misjafn milli landa sem réðst af þessu ólíka 

regluverki, mismun á samkeppnisumhverfi og ólíkri uppbyggingu fjármálaþjónustu. Til 

dæmis voru eiginfjárkröfur japönsku bankanna allt að helmingi lægri en þekktist í öðrum 

löndum sem þýddi að þeir gátu lánað út á hagstæðari kjörum en aðrir bankar. Við þetta 

fengu þeir verulegt forskot og uxu mjög hratt. Mikil áhætta fylgdi þessum veiku 

eiginfjárkröfum svo þessi hraði vöxtur fjárhagslegra veikra banka gat stefnt 

alþjóðamarkaði í voða (Tómas Örn Kristinsson, 2000). Á níunda áratugnum höfðu 

japanskir bankar náð undir sig um þriðjungi alþjóðlegs bankamarkaðar og myndaðist 

ákveðinn fjármálaóstöðugleiki (Guðmundur Magnússon, 2003). Eitt af frumskilyrðunum til 

að stöðva þennan mikla vöxt og koma stöðugleika á fjármálakerfið var að samræma 

eiginfjárhlutfall fjármálastofnana milli landa, bæði lágmarksstærð eiginfjárhlutfalls og 

aðferðir við útreikning. 

 

4.3 Markmiðið með Basel stöðlunum 

Markmið Basel staðlanna eru margþætt en frá upphafi hefur meginmarkmið staðlanna 

verið það sama, að auka stöðugleika fjármálakerfisins og jafna samkeppnisstöðu 

fjármálafyrirtækja (Basel Committee on Banking Supervision, 1988, 2006). Er það meðal 

annars gert með því að samræma og auka eftirlit með fjármálakerfinu um allan heim, 

samræma starfsemi milli landa og auka eigið fé fjármálastofnana. 

Með meiri stöðugleika í fjármálakerfinu og jafnari samkeppnisstöðu fjármálafyrirtækja 

minnka meðal annars líkur á greiðsluþroti fjármálafyrirtækja en fjármálaáföll geta haft 

gríðarleg áhrif á allt efnahagslíf eins og dæmin hafa sannað. Þess ber þó að geta að það er 

ekki markmiðið með reglunum að bankar geti ekki farið í þrot, ekki er gert ráð fyrir að þeir 

þoli áföll af hvaða stærðargráðu sem er. Auk þess verða alltaf til mismunandi 
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fjármálafyrirtæki, sem taka mismikla áhættu eða eru missterk, þrátt fyrir regluverkið. Það 

er ekki gott fyrir fjármálakerfi að hafa mjög veikar einingar innanborðs. 

Meðal annarra markmiða Basel staðlanna er að auka viðnámsþrótt (e. resilience) 

fjármálastofnana með reglum um bætt eigið fé og lausafé, efla tengsl milli eigin fjár og 

áhættu, draga úr greiðsluþroti og freisnivanda stórra og mikilvægra fjármálafyrirtækja með 

sérstökum reglum um þau og svona mætti lengi telja (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2011a).   

Markmiðið með hverjum nýjum staðli eða viðbót sem verður til er að bæta galla á því 

regluverki sem fyrir er. Þannig voru til dæmis þær viðbætur sem Basel III staðlarnir 

innihalda meðal annars byggðar á þeim lærdómi sem hlaust af alheimskreppunni sem hófst 

árið 2007 varðandi reglur, eftirlit og áhættustýringu fjármálafyrirtækja ásamt eldri 

gagnrýni á fyrri staðla (Seðlabanki Íslands, 2011a).  

 

4.4 Basel I 

Fyrstu staðlarnir, hinir svokölluðu Basel I staðlar, voru settir fram af Basel nefndinni árið 

1988 og í framhaldinu á því voru Basel I reglurnar mótaðar en þær tóku að fullu gildi árið 

1992 í hinum svokölluðu G10 löndum. Síðar meir bættust fleiri lönd í hópinn en staðlarnir 

voru gerðir að tilskipun fyrir lönd innan Evrópusambandsins árið 1993 og í framhaldinu 

fyrir lönd innan Evrópska efnahagssvæðisins (Guðmundur Magnússon, 2003). 

Þessar fyrstu Basel reglur voru mjög einfaldar í sniðum og innihéldu aðeins kröfur um 

lágmarks eiginfjárþörf með tilliti til útlánaáhættu (e. credit risk) fyrir alþjóðlegar 

fjármálastofnanir. Reglurnar settu fram eina aðferð fyrir útreikninga á útlánaáhættu, 

svokallaða staðlaða aðferð (e. standardized approach), sjá mynd 3 hér að framan. Fyrir 

útreikning eigna á áhættugrunni voru settar fram fimm mismunandi áhættuvogir, 0%, 10%, 

20%, 50% og 100%. Eigið fé fjármálastofnana var skipt upp í tvo eiginfjárþætti, 

eiginfjárþátt A (e. tier 1) og eiginfjárþátt B (e. tier 2).  

Strax í þessum fyrstu reglum var lágmarks eiginfjárbinding fjármálafyrirtækjanna sett í 8% 

en það er sama hlutfall og er í gildi í dag. Þar af þurfti eiginfjárþáttur A að vera að 

lágmarki 4% og eiginfjárþáttur B mátti ekki vera meira en 100% af eiginfjárþætti A. Þá 

máttu víkjandi langtímaskuldir ekki nema meira en 50% af eiginfjárþætti A (Basel 

Committee on Banking Supervision, 1988). Nánari útskýringar og umfjallanir um þessa 

þætti er að finna síðar í ritgerðinni. 

 

Fljótlega eftir að staðlarnir voru gefnir út fóru þeir að sæta talsverðri gagnrýni. Menn voru 

til dæmis sammála um að það þyrfti að taka tillit til fleiri áhættuþátta í starfsemi 

fjármálafyrirtækja en þeirra sem tengjast útlánum. Af þeim sökum var gefin út viðbót við 

Basel I staðlana árið 1996. Sú viðbót sneri að markaðsáhættu, fjárbindingu henni tengdri 

og innleiðingu á eiginfjárþætti C (e. tier 3). Þessi breyting tók gildi í lok árs 1997. Viðbótin 

setti fram tvær aðferðir við útreikninga á markaðsáhættu, það er staðlaða aðferð (e. 

standardized approach) og innra módels aðferð (e. internal models approach, IMA). 
Stöðluðu aðferðina geta öll fyrirtæki notast við en innra módels aðferð fyrirtækja verður að 

vera tekin út af fjármálaeftirliti viðkomandi lands (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2005a).  
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4.5 Basel II 

Basel II eru núgildandi staðlar. Þeir voru settir fram í júní árið 2004 og innleiðing 

tilskipanna byggðum á stöðlunum hófst í Evrópu árið 2007. Í þessum stöðlum var 

aðaláherslan lögð á stöðugleika fjármálakerfisins meðal annars með bættum aðferðum við 

mat á útlánaáhættu, eiginfjárbindingu vegna rekstraráhættu, virku eftirliti með 

fjármálamarkaði og áhættumatsferli (Basel Committee on Banking Supervision, 2001a). 

Eins og áður hefur komið fram byggja þau lög, reglur og tilmæli sem gilda varðandi 

fjármálafyrirtæki í Evrópu að miklu leyti á Basel II stöðlunum. Mynd 4 sýnir 

uppbygginguna frá stöðlum til laga, reglna og tilmæla í hverju landi fyrir sig. Neðsta 

þrepið eru sjálfir Basel II staðlarnir sem gefnir eru út af Basel nefndinni um bankaeftirlit. 

Framkvæmdastjórn Evrópu gefur síðan út tilskipanir CRD (e. capital requirement 

directive) sem eru innleidd í Evrópurétti. Evrópska bankaeftirlitið gefur svo út leiðbeinandi 

tilmæli byggðum á tilskipununum og að lokum útfæra löndin lög, reglur og tilmæli með 

tilliti til sinna aðstæðna. Á Íslandi er það Alþingi sem setur lögin en reglur og tilmæli koma 

frá Fjármálaeftirlitinu. Þau lög og reglur sem byggja á Basel II stöðlunum á Íslandi eru 

meðal annars lög nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, reglur 215/2007 og reglur 216/2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basel II reglurnar eru mun flóknari og viðfangsmeiri heldur en forverar þeirra. Þær byggja 

á þremur stoðum (e. pillars) sem saman mynda eina heild líkt og sjá má á mynd 5. Í raun 

má segja að Basel I hafi aðeins innihaldið hluta af fyrstu stoðinni. 

Lög,  

reglur og  

tilmæli 

Leiðbeinandi tilmæli 

Tilskipanir  

(2006/48/EC og 2006/49/ EC) 

Basel II staðlar 

Mynd 4: Basel II pýramídinn 
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Fyrsta stoðin nefnist lágmarkseiginfjárkröfur (e. minimum capital requirements), önnur 

eftirlit og eiginfjárþörf (e. supervisory review process) og sú þriðja markaðsaðhald (e. 

market discipline). Sjá má nánari umfjöllun um hverja stoð fyrir sig í köflum 4.5.1 – 4.5.3. 

 

4.5.1 Stoð 1: Lágmarkseiginfjárkröfur 

Fyrsta stoð Basel II setur kröfur um lágmarks eigið fé vegna útlánaáhættu, markaðsáhættu 

og rekstraráhættu en þessar þrjár mynda helstu áhættuþætti í starfsemi fjármálafyrirtækja, 

ásamt lausafjáráhættu (e. liquity risk) en ekki var tekið sérstaklega á henni í Basel II. Fyrir 

hverja og eina áhættu setja staðlarnir fram aðferðir til að áhættumeta eignir sem mynda svo 

áhættugrunn fjármálafyrirtækja. Nánari umfjöllun um eiginfjárkröfur er að finna í 5. kafla. 

 

Útlánaáhætta 

Upphaflega var fjallað um útlánaáhættu í fyrstu stöðlum Basel nefndarinnar eins og áður 

hefur komið fram en nokkrar breytingar voru gerðar á reglunum á milli staðla. 

Útlánaáhætta er sú hætta að lántaki standi ekki skil á skuld sinni að hluta til eða í heild. 

Fyrir flest fjármálafyrirtæki er stærsta uppspretta útlánaáhættu sjálf útlán 

fjármálafyrirtækisins, bæði til einstaklinga og fyrirtækja. Þó standa þau í auknum mæli 

frammi fyrir útlánaáhættu í ýmsum öðrum fjármálagjörningum eins og til dæmis 

millibankaviðskiptum (e. interbank transactions), gjaldeyrisviðskiptum (e. exchange 

transactions), ábyrgðum (e. guarantees), skiptasamningum (e. swaps) og öðrum 

verðbréfaviðskiptum. Útlánaáhætta á sér stað bæði á veltubók (e. trading book) og 

Mynd 5: Basel II ramminn (Byggt á Virbus, e.d.) 
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fjárfestingabók (e. banking book), auk þess á liðum bæði innan og utan efnahagsreiknings 

(Basel Committee on Banking Supervision, 2000)   

Helstu breytingarnar frá Basel I voru að leyfð eru innri líkön við mat á útlánaáhættu. 

Útfærslunar urðu því til tvær nýjar aðferðir til viðbótar við stöðluðu aðferðafræðina. Nýju 

leiðirnar voru undirstöðu innramatsaðferð (e. foundation internal tating based, F-IRB) og 

þróuð innramatsaðferð (e. advanced internal rating based, A-IRB).  

 

Markaðsáhætta 

Eins og áður segir komu fyrstu reglur um útreikning á markaðsáhættu fram í viðbótum við 

Basel I staðlana. Um markaðsáhættu var síðan aftur fjallað í tilskipun framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins nr. 2006/49/EC. Smávægilegar breytingar voru gerðar frá viðbótum 

Basel I staðlanna.  

Fjármálaeftirlitið skilgreinir markaðsáhættu í reglum um eiginfjárkröfur og áhættugrunn 

fjármálafyrirtækja nr. 215/2007 sem: „Áhættu fjármálafyrirtækis á fjárhagslegu tapi vegna 

liða innan og utan efnahagsreiknings vegna breytinga á markaðsvirði þessara liða, þar á 

meðal breytinga á vöxtum, gengi gjaldmiðla eða virði hlutabréfa“.  

Segja má að öllum fjármálagjörningum fylgir einhver markaðsáhætta. Fjárbinding vegna 

markaðsáhættu er reiknuð út með tvenns konar aðferðum, annars vegar staðlaðri aðferð og 

hins vegar innra módeli.  

 

Rekstraráhætta 

Rekstraráhætta er eini áhættuþátturinn af þessum þremur sem kom nýr inn í Basel II 

staðlana. Rekstraráhætta er skilgreind sem hætta á tapi sem kann að verða út frá starfsemi 

fyrirtæksins eins og ófullnægjandi innri ferlum, mistökum starfsmanna og kerfismistökum 

eða af ytri atburðum eins og áhættu vegna upplýsingatækni, lögfræðiáhættu (e. legal risk) 

eða hlítingaráhættu (e. compliance risk) (Committee of European Banking Supervisors, 

2006).  

Um áhættuna er fjallað í tilskipun nr. 2006/48/EC en þar eru settar fram þrjár mismunandi 

aðferðir við útreikninga á rekstraráhættu á áhættugrunni, það eru grundvallaraðferð (e. 

basic indicator approach, BIA), stöðluð aðferð (e. standardized approach) og þróuð 

mæliaðferð (e. advanced measurement approaches, AMA).  

 

4.5.2 Stoð 2: Eftirlit og eiginfjárþörf 

Önnur stoð Basel II reglnanna byggist upp á ferli sem kallast eftirlitsferli (e. supervisory 

review process, SRP). Eftirlitsferlið samanstendur annars vegar af innra matsferli 

fjármálafyrirtækja (e. internal capital adequacy assessment process, ICAAP) sem snýr að 

fjármálafyrirtækjunum sjálfum og á að sjá til þess að fyrirtækin hafi nægjanlegt eigið fé til 

að mæta áhættu í starfsemi sinni. Hins vegar er það könnunar- og matsferli eftirlitsaðila (e. 

supervisory review and evaluation process, SREP) sem snýr að auknu hlutverki 
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eftirlitsaðilanna. Þeir verða til dæmis að ganga úr skugga um að fjármálafyrirtæki séu með 

virkt innra ferli fyrir áhættumat, áhættustefnu og áhættustýringu, hafi eiginfjárhlutfall yfir 

lágmarki og tryggja að það sé gripið til úrbóta um leið og hlutfallið fer niður fyrir mörkin. 

Segja má að þessi tvö ferli snúi að sömu þáttum en út frá mismunandi sjónarhorni, það er 

annars vegar fjármálafyrirtækisins og hins vegar fjármálaeftirlitsins.  

Markmiðið með heildarferlinu er að efla tengsl milli áhættustefnu, áhættustýringar, 

mildunaraðgerða (e. mitigation) og eigin fjár fjármálafyrirtækja og tryggja þannig að 

fyrirtækin hafi nægilegt eigið fé til að mæta áhættu í starfi sínu (Committee of European 

Banking Supervisors, 2006).  

Á Íslandi, sem og öðrum löndum, er þetta ferli hafið. Hlutverk eftirlitsaðilans hér á landi er 

í höndum Fjármálaeftirlitsins. Á mynd 6 má sjá nánari útlistun á ferlinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6: Tvær hliðar annarrar stoðar Basel II (Evgenía K. Mikaelsdóttir, 2012) 

 

Innra matsferli fjármálafyrirtækja 

Innra matsferli fjármálafyrirtækja er ferli sem gengur út á að fyrirtæki meti starfsemi sína 

og eiginfjárþörf með tilliti til þeirra áhættuþátta sem að fyrirtækinu steðjar og í samræmi 

við áhættustefnu fyrirtækisins (Basel Committee on Banking Supervision, 2006). 

Fyrirtækin skulu skilgreina, mæla og fylgjast með áhættu í starfsemi sinni, vera með 

trausta áhættustýringu og hafa eigið fé í samræmi við áhættu þess. Er þar bæði verið að tala 

um þá áhættu sem fjallað er um í fyrstu stoð Basel reglnanna og einnig áhættuþætti sem 



27 

falla ekki beint þar undir, eins og til dæmis fastvaxtaáhættu, lausafjáráhættu, 

orðsporsáhættu og stefnumörkunaráhættu. Mat á þessum áhættuþáttum byggir ekki á 

samræmdri aðferðafræði líkt og áhættuþættir undir fyrstu stoð gera. Einnig skal taka með í 

reikninginn áhrif af hagsveiflum og aðra utanaðkomandi áhættuþætti svo sem efnahagslega 

áhættu, áhættu vegna reglugerða og starfsemi samkeppnisaðila. Suma af þessum 

áhættuþáttum getur verið erfitt að meta tölulega (e. quantitative), til dæmis vegna skorts á 

upplýsingum og þarf þá að meta þá áhættuþætti á huglægan hátt (e. qualitative) 

(Committee of European Banking Supervisors, 2006) .  

Það er á ábyrgð hvers fyrirtækis að skilgreina og þróa fullnægjandi ICAAP ferli en ekki er 

til ein ákveðin aðferðafræði í þessu sambandi. Fyrirtæki nota oft þær aðferðir sem nefndar 

eru í fyrstu stoð sem útgangspunkt en ferlið þarf að vera sniðið að aðstæðum og þörfum 

hvers fyrirtækis og taka tillit til stefnumótandi áætlunar fyrirtækisins. Einnig á að nota 

skilgreiningar og ílög (e. input) sem venjulega eru notuð innan fyrirtækis og horfa til 

niðurstöðu ICAAP ferlisins við stefnumótun og mat á áhættusækni til dæmis vegna útlána. 

Fyrirtækin þurfa að geta sýnt eftirlitsaðilum fram á að ferlið uppfylli kröfur þeirra og það 

sé fullnægjandi með tilliti til þeirrar áhættu sem að fyrirtækinu og starfsumhverfi þess 

steðjar. Einnig þurfa fyrirtæki að geta rökstutt mat á þeim áhættuþáttum sem eru metnir á 

huglægan hátt. Fyrirtækin skila inn ICAAP skýrslum til eftirlitsaðilans að ferlinu loknu.  

ICAAP ferlið skal vera hluti af viðskipta- og stjórnunarferli fyrirtækisins. Aðferðafræði, 

forsendur og verklag ferlisins ásamt eiginfjárstefnu fyrirtækjanna er á ábyrgð stjórnarinnar 

og skal vera formlega skjalfest. Ferlið skal vera endurskoðað eins oft og nauðsynlegt er til 

að tryggja að eiginfjársjóðir endurspegli raunverulegt áhættumat, að lágmarki einu sinni á 

ári. Tryggja skal að allar breytingar og nýir áhættuþættir fyrirtækja, sem hafa áhrif á 

forsendur eða aðferðir sem notaðar eru í ICAAP, séu teknir með í ferlið (Committee of 

European Banking Supervisors, 2006).  

 

Könnunar- og matsferli eftirlitsaðila 

Könnunar- og matsferli eftirlitsaðila gengur í meginatriðum út á að eftirlitið skoði og leggi 

mat á ICAAP ferli fjármálafyrirtækjanna og hvort fyrirtækið standist kröfur um mat á 

eiginfjárþörf. Ferlið byggist annars vegar á viðræðum milli fyrirtækjanna og eftirlitsaðilans 

og hins vegar yfirferð eftirlitsins á svokölluðum ICAAP skýrslum fyrirtækjanna. SREP 

ferlið skal ná til allrar starfsemi fyrirtækisins, bæði innanlands og utan sem og allra 

áhættuþátta þess. Í ferlinu skal meðal annars leggja mat á innri stjórnarhætti og skipulag 

fyrirtækisins, innri endurskoðun, eftirfylgni og miðlun upplýsinga innan fyrirtækisins sem 

og áhættusækni, áhættustýringu, áhættusnið (e. risk profile) og ytri áhættuþætti ásamt 

eiginfjárþörf samkvæmt fyrstu og annarri stoð Basel II staðlanna (Basel Committee on 

Banking Supervision, 2006).  

Að loknu mati eftirlitsaðilans eru niðurstöður um mat á innra matsferlinu kynntar 

fyrirtækjunum. Komist eftirlitið að því að niðurstöðurnar uppfylli ekki viðkomandi lög og 

reglur og/eða fyrirtækið hafi ekki nægjanlegt eigið fé hefur það heimild til krefjast úrbóta 

eða grípa jafnvel til aðgerða. Getur það meðal annars krafist þess að fjármálafyrirtæki séu 

með meiri eiginfjárbindinu en fyrsta stoð segir til um, krafist endurbóta á innra eftirliti (e. 

internal control) og áhættustýringu fyrirtækisins og þess að fyrirtækið dragi úr áhættunni 

sem fylgir starfsemi þess svo eitthvað sé nefnt. 
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Umfang SREP skal vera í réttu hlutfalli við stærð, kerfislegt mikilvægi og flækjustig 

fjármálastofnananna. Það felur í sér að lítil og einföld fjármálafyrirtæki þurfa ekki að hafa 

eins viðamikið ICAAP feril en stór og mikilvæg fyrirtæki fá mjög nákvæma skoðun. 

Endurskoða ætti ferlið minnst árlega til að tryggja að það sé nákvæmt og uppfært til 

dagsins í dag (Committee of European Banking Supervisors, 2006).  

 

4.5.3 Stoð 3: Markaðsaðhald 

Þriðja og seinasta stoð Basel II staðlanna gerir kröfur um aukna upplýsingagjöf varðandi 

starfsemi fjármálastofnana til markaðarins, hér er þó ekki verið að tala um birtingu á 

viðkvæmum upplýsingum og trúnaðarupplýsingum. Markmiðið með þessu aukna gagnsæi 

er að markaðurinn geti betur metið fyrirtækið og veitt því virkt markaðsaðhald (e. market 

discipline). Þátttakendur á markaði geta þannig metið gæði starfsvenja, stefnu og áhættu 

fyrirtækja. Með auknu aðhaldi er svo vonast eftir betri áhættustýringu innan fyrirtækjanna. 

Fjármálastofnanir skulu birta tölulegar (e. quantitative) og huglægar (e. qualitative) 

upplýsingar um fjármagnsskipan, starfshætti og stefnu sem nær meðal annars yfir 

stjórnunaruppbyggingu, aðferðafræði við mat á áhættu, tegundir áhættu og stærðargráðu, 

reikningsskilavenjur, tengsl milli umbunar og frammistöðu, tegundir þóknanna, 

mælikvarða fyrir langtímaframmistöðu og svo framvegis (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2001b). Hafa nokkur íslensk fyrirtæki hafið útgáfu á árlegri áhættuskýrslu í 

samræmi við þessa þriðju stoð. 

Fjármálastofnunum sem ekki uppfylla þessa upplýsingaskyldu fá ekki leyfi til að nota 

innramatsaðferðir við endurútreikning eigna á áhættugrunni (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2001b). Þar sem innramatsaðferðir leiða almennt til lægri eiginfjárbindingar 

gefur þetta skilyrði sterkan hvata til að uppfylla upplýsingaskylduna (Jorion, 2011).  

 

4.5.4 Gagnrýni á Basel II 

Þó svo að Basel II staðlarnir hafi verið margfalt yfirgripsmeiri en Basel I og tekið á ýmsum 

vandamálum þá hafa þeir samt sem áður sætt talsvert mikilli gagnrýni síðan þeir komu út. 

Ein helsta gagnrýnin er að staðlarnir auki sveiflur í hagkerfinu og vinni þannig á móti einu 

af meginmarkmiði þeirra sem er að auka fjármálastöðugleika.  

Margar greinar um gagnrýni á Basel II hafa verið birtar. Meðal annars ritaði hópur 

hagfræðinga við London School of Economics grein þar sem greinahöfundar fara vandlega 

yfir þá þætti sem þeir gagnrýna í Basel II stöðlunum, meðal annars þessar auknu sveiflur 

(Daníelsson o.fl., 2001). Með tilkomu reglnanna, sem byggðar eru á Basel II stöðlunum, 

vilja þeir meina að eiginfjárhlutfall fjármálafyrirtækja sveiflist í takt við hagsveifluna þar 

sem áhætta eigna og áhættumat geri það og þar með eiginfjárstaðan. Það muni verða til 

þess að veikja getu fjármálakerfisins til að standa af sér kreppu. Á þenslutímum, það er í 

hámarki hagsveiflunnar, er meira framboð og eftirspurn eftir fjármagni svo útlán verða of 

mikil og eigið fé fjármálafyrirtækja minnkar og hagkerfið byrjar að dragast saman. Á 

samdráttartímum minnka útlán vegna minnkandi eftirspurnar eftir fjármagni og það er 

dýrara fyrir fjármálastofnanir að lána. Eigið fé fjármálastofnana verður því of mikið í 



29 

niðursveiflum þegar heppilegast væri fyrir hagkerfið að fjármálastofnanir myndu auka 

útlán sín. Hefur þessi hegðun hagkerfisins verið nefnd sveifluhegðun (e. cyclical behavior). 

Þess vegna geta reglur um eiginfjárstöðu fjármálafyrirtækja aukið líkur á fjármálakreppum 

og komið meira róti á hagkerfið með því að magna upp allar sveiflur. Til þess að stemma 

stigu við þessu þyrfti að jafna eiginfjárhlutfall fjármálafyrirtækjanna yfir hagsveifluna. 

Meðal annarra áhyggjuefna er að fjármálafyrirtækin sjái sjálf um að ákveða 

eiginfjárhlutfall sitt út frá sínu eigin áhættumati. Þau líkön sem hafa verið þróuð í þessu 

skyni byggjast að verulegu leyti á vágreiningu (e. value at risk). Telja þeir að í þessu tilfelli 

eigi slík líkön ekki við meðal annars því að þau geri ráð fyrir að áhættan sé föst ytri stærð 

og ávöxtunin sé normal dreifð en hvorugt eigi við í þessu tilviki. Þá telja þeir að með 

tilkomu reglna um áhættugreiningarlíkön verði samleitni aðila á markaði meiri og 

stöðugleiki minnki. En dæmin hafa sannað að á erfiðleikatímum getur samleitni aðila á 

markaði gert illt verra. Aukið gegnsæi á áhættumati fjármálafyrirtækja telja þeir að geti 

magnað sveiflurnar á ólgutímum (Daníelsson o.fl., 2001).  

Í greininni gagnrýna þeir einnig notkun rekstraráhættu í áhættugrunninum. Þeir telja að það 

sé mjög erfitt að meta rekstraráhættu meðal annars vegna skorts á góðum gögnum. Þá velta 

þeir einnig fyrir sér tilganginum við að taka tillit til þessarar áhættu við mat á eiginfjárþörf 

þar sem hún sé einstök og snerti aðeins það fjármálafyrirtæki sem tapið kemur fram hjá og 

geti ekki borist á milli fjármálafyrirtækja.  

Þá gagnrýna þeir þann sveigjanleika sem eftirliti er veittur til að vinna verk sitt. Ein af 

forsendum þess að jafna samkeppnisstöðu sé að gera öllum fjármálafyrirtækjum jafnt undir 

höfði. Hins vegar ef eftirlit lýtur ekki alls staðar sömu viðmiðum sé veruleg hætta á að 

misbrestur verði á því. Það þarf því að fylgjast vandlega með því að sömu reglur séu hafðar 

að leiðarljósi um allan heim (Daníelsson o.fl., 2001). Önnur sambærileg gagnrýnisrit hafa 

einnig birst (Blundell-Wignall og Atkinson, 2010).  

 

4.5.5 Basel 2.5 

Í júlí 2009 gaf Basel nefndin út smávægilegar viðbætur við Basel II staðalinn sem sneri að 

áhættu tengdri verðbréfun og veltubókarútlánum og hafa þær stundum verið kallaðar Basel 

2,5. Þessar viðbætur voru settar fram til að bregðast við lærdómi sem hlaust af kreppunni 

sem hófst árið 2007. Fyrir Evrópusambandslönd var lokadagsetning til að innleiða 

reglugerðir Evrópusambandsins 31. desember 2011 (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2012a).  

 

4.6 Basel III 

Eins og áður hefur komið fram setti Basel nefndin fram nýja staðla í desember 2010, 

svokallaða Basel III staðla. Markmið þessara þriðju staðla er meðal annars að auka enn 

frekar viðnámsþrótt alþjóðlegrar bankastarfsemi með því að auka gæði, magn og 

samræmingu eigin fjár og lausafjár, koma í veg fyrir mikla skuldsetningu og kynna til 

sögunnar eiginfjárauka sem hægt er að draga á þegar erfiðleikar steðja að (Basel 

Committee on Banking Supervision, 2012a). 
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Verið er að vinna að undirbúningi á innleiðingu hans í Evrópurétti með tilskipun CRD-IV 

(e. capital requirement directive IV) og reglugerð CRR (e. capital requirement 

regulations) gefnum út af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Stefnt er að því að 

innleiðingarferlið hefjist innan Evrópu á næstunni og að því verði að fullu lokið árið 2019. 

Nauðsynlegt er að sem flest lönd hefji innleiðingu sem fyrst svo að hægt sé að byggja upp 

viðnámsþrótt fjármálakerfisins og koma á jöfnum samkeppnisskilyrðum.  

Uppbygging regluverksins byggðum á Basel III stöðlunum er með sambærilegum hætti og 

var fyrir Basel II staðlana eins og sést á mynd 7. Staðlarnir eru gefnir út af Basel nefndinni 

um bankaeftirlit. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins setur síðan fram tilskipanir og 

reglugerðir byggðar á stöðlunum. Basel II staðlarnir voru aðeins settir fram með 

tilskipunum en þær eru ekki eins bindandi og reglugerðirnar. Markmiðið með þessu er að 

ná hámarks samræmingu og takmarka mismun á aðferðum milli einstakra landa (Basel 

Committee on Banking Supervision, 2012a). Einnig koma inn í tæknistaðlar sem evrópskar 

eftirlitsstofnanir sjá um að útfæra. Tæknistaðlarnir gegna því hlutverki að tryggja 

samræmdar framkvæmdir allra ríkja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7: Basel III pýramídinn 

Basel III staðlarnir byggja á sömu þremur stoðum og Basel II staðlarnir, sjá mynd 5. 

Ýmsar breytingar og viðbætur hafa þó verið gerðar milli staðla (Basel Committee on 

Banking Supervision, 2011a) sem byggja meðal annars á þeim lærdómi sem dreginn var af 

kreppunni sem hófst árið 2007 (Seðlabanki Íslands, 2011a). Sú kreppa sannaði að þörf væri 

á betri reglum fyrir fjármálaheiminn. Viðbætur og breytingar milli staðla felast meðal 

annars í: 

 Eigið fé 

o Gæði eigin fjár 

o Auknum kröfum um lágmarks eigið fé fjármálafyrirtækja 

o Eiginfjáraukum, bæði breytilegum og föstum 

 Nýjum reglum um lausafé 

 Skilgreining á kerfislega mikilvægum fjármálastofnunum og aukið eftirlit með 

þeim 

 Nýjar reglur um skuldsetningarhlutfall/hámarksvogun (e. leverage ratio) 

Lög,  

reglur og  

tilmæli 

Tæknistaðlar 

Tilskipun (2013/36/ESB) og 
reglugerð (575/2013) 

Basel III staðlar 
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4.6.1 Viðbætur og breytingar í Basel III 

Í þessum kafla verður farið stuttlega farið yfir þær viðbætur og breytingar milli Basel II og 

Basel III sem nefndar voru hér að ofan.  

 

Eigið fé og eiginfjáraukar 

Ein helsta breytingin milli staðla eru auknar kröfur um lágmarks eigið fé og gæði eigin fjár 

ásamt eiginfjáraukum. Nánar verður fjallað um þessa þætti síðar í ritgerðinni, í köflum 5 og 

6.  

 

Lausafjárviðmið 

Það er grundvallaratriði fyrir rekstrarhæfi hvers fjármálafyrirtækis að eiga nægilegt laust fé 

til að geta staðið skil á samningsbundnum greiðslum, sem dæmi greiðslum af lánum, 

launagreiðslur til starfsmanna og svo framvegis. Einnig þarf fjármálafyrirtækið að geta 

brugðist við óvæntum greiðsluskuldbindingum, sem í sinni verstu mynd væri áhlaup á 

banka. Ef fyrirtæki á ekki nægan forða af lausu fé til að standa við skuldbindingar sínar og 

mæta áföllum í rekstri getur það valdið erfiðleikum fyrir fyrirtækið og það lent í 

greiðsluþroti. Greiðslustopp eða gjaldþrot eins fyrirtækis getur síðan smitað út frá sér, út í 

fjármálakerfið og efnahagslífið, samanber lausafjárkreppuna sem hófst sumarið 2007 og 

var undanfari hinnar alþjóðlegu fjármálakreppu. Því getur traust stýring lausafjár dregið 

verulega úr líkum á áföllum, bæði fyrir bankann sjálfan, en einnig fjármálakerfið í heild 

sinni. 

Sá mælikvarði sem metur hvort fyrirtæki hafi yfir nægu lausu fé að búa kallast 

lausafjárhlutfall (e. liquidity ratio). Nýju Basel reglurnar setja fram viðmið varðandi 

lausafé fjármálastofnana. Viðmiðin innihalda lágmarkskröfur um lausafjárhlutföll sem 

fyrirtækin verða að búa yfir. Er þetta í fyrsta skipti sem settar eru samræmdar alþjóðlegar 

kröfur varðandi lausafé. Þær kröfur og aðferðir sem notaðar hafa verið til að fylgjast með 

lausafjáráhættu banka hingað til hafa verið mjög breytilegar milli landa. Þetta getur meðal 

annars gert samskipti eftirlitsaðila og samanburð milli fyrirtækja erfið, ásamt því að auka 

kostnað fyrir fyrirtæki sem eru með starfsemi í fleiri en einu landi (European commission, 

2011a). 

Viðmiðin eru sett fram til að ná samræmi milli landa en hvert land hefur heimild til að 

auka kröfurnar til að ná yfir sérstaka áhættu sem kann að vera á þeirra landsvæði. Einnig 

eru settar kröfur á banka um að umgjörð og stýringu á lausafjáráhættu sé gerð samkvæmt 

bestu starfsvenjum. 

Hin nýju lausafjárviðmið eru tvenns konar, annars vegar viðmið um laust fé til eins 

mánaðar og hins vegar viðmið um lausafé til allt að eins árs. Hlutföllin kallast:  

 Lausafjárþekja (e.liquidity coverage ratio, LCR)  

 Fjármögnunarþekja (e. net stable funding ratio, NSFR) 
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Lausafjárþekja gerir kröfur um að fyrirtæki eigi sjóð (e. stock) af fyrsta flokks lausu fé til 

að standa við skuldbindingar sínar við erfiðar markaðsaðstæður og lausafjárþrengingar yfir 

eins mánaðar tímabil. Lausafjárþekjan er reiknuð út frá tveimur breytum, annars vegar 

hágæða lausafjáreign (e. high quality liquid assets, HQLA) sem skal vera laus hvenær sem 

er og hins vegar heildarútflæði fjármagns á ákveðnum tíma (e. total net cash outflows).  

 

𝐿𝑎𝑢𝑠𝑎𝑓𝑗á𝑟þ𝑒𝑘𝑗𝑎 =  
𝐻á𝑔æð𝑎 𝑙𝑎𝑢𝑠𝑎𝑓𝑗á𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟ú𝑡𝑓𝑙æð𝑖 𝑓𝑗á𝑟𝑚𝑎𝑔𝑛𝑠 𝑛æ𝑠𝑡𝑢 30 𝑑𝑎𝑔𝑎
 ≥ 100% 

 

Heildarútflæðið er áætlað heildarútflæði að frádregnu áætluðu innflæði fjármagns fyrir 

næstu 30 daga. Skal hlutfallið vera yfir 100% þegar innleiðingu reglnanna verður að fullu 

lokið. Það þýðir að fyrirtækið verður að búa yfir nægu lausu fé til að borga þær skuldir sem 

eru á gjalddaga næstu 30 daga. Ef hlutfallið er 50% hefur fyrirtækið aðeins nægilegt fé til 

að borga upp 50% af skuldum fyrirtækisins sem eru á gjalddaga næstu 30 daga. Því hærra 

sem hlutfallið er því betur er fyrirtækið í stakk búið að standa við skuldbindingar sínar.  

Þegar sjóðurinn er nýttur skulu fyrirtækin gera áætlun um það hvernig endurbyggja á 

sjóðinn og skulu eftirlitsstofnanir sjá til þess að áætlunin sé fullnægjandi og að henni sé 

fylgt eftir. Gerð er krafa um að fyrirtæki tilkynni viðkomandi eftirlitsaðila samsetningu 

lausafjár, lausafjárútstreymi og lausafjárinnstreymi eigi sjaldnar en á eins mánaða fresti. Í 

reglugerð framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins er nákvæm útlistun á hvaða eignir 

skuli telja sem lausafé og hvað ekki. Dæmi um lausafé er reiðufé, innstæður í seðlabönkum 

og eignir sem auðvelt er að breyta í fé (European commission, 2011b). Áður en reglurnar 

taka gildi skal fara fram svokallað athugunartímabil (e. observation period). Innleiðing 

lausafjárþekju hefst árið 2015 með aðlögunartímabili og mun lágmarkshlutfallið hækka í 

nokkrum skrefum eins og sést í töflu 1 (Basel Committee on Banking Supervision, 2013b). 

Við innleiðingu skal taka tillit til mismunandi fjármögnunarumhverfis (e. funding 

environments) og formgerða fyrirtækja. Innleiðingu skal að vera fullu lokið þann 1. janúar 

2019. 

Tafla 1: Innleiðing LCR hlutfalls (Basel Committee on Banking Supervision, 2013b). 

 1. janúar 
2015 

1. janúar 
2016 

1. janúar 
2017 

1. janúar 
2018 

1. janúar 
2019 

Lágmarks LCR hlutfall 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Fjármögnunarþekja er sett fram til ýta undir aukinn viðnámsþrótt til lengri tíma og hvetja 

fjármálafyrirtæki til að stuðla að stöðugri langtímafjármögnun fyrir starfsemi sína. 

Fjármögnunarþekjan er skilgreind á eftirfarandi hátt: 

 

𝐹𝑗á𝑟𝑚ö𝑔𝑛𝑢𝑛𝑎𝑟þ𝑒𝑘𝑗𝑎 =
𝐴ð𝑔𝑒𝑛𝑔𝑖𝑙𝑒𝑔 𝑠𝑡öð𝑢𝑔 𝑓𝑗á𝑟𝑚ö𝑔𝑛𝑢𝑛

𝑁𝑎𝑢ð𝑠𝑦𝑛𝑙𝑒𝑔 𝑠𝑡öð𝑢𝑔 𝑓𝑗á𝑟𝑚ö𝑔𝑛𝑢𝑛
 ≥ 100% 
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Fyrirtæki skulu tilkynna til viðeigandi eftirlitsstofnana eigi sjaldnar en ársfjórðungslega 

annars vegar þau atriði sem veita stöðuga fjármögnun, til að meta framboð stöðugrar 

fjármögnunar og hins vegar þau atriði sem krefjast stöðugrar fjármögnunar, til að hægt sé 

að meta þörfina fyrir stöðuga fjármögnun. Skipta skal öllum atriðunum í fimm flokka eftir 

gjalddaga þeirra (European commission, 2011b).  

EBA skal sjá um nánari útfærslu á fjármögnunarþekju sem á að taka gildi 1. janúar 2018. 

Líkt og með lausafjárþekjuna skal fara fram svokallað athugunartímabil áður en viðmiðin 

taka gildi (Basel Committee on Banking Supervision, 2011a).  

Í nóvember 2013 gaf Seðlabanki Íslands út nýjar reglur um lausafjárhlutfall, reglur nr. 

1055/2013. Taka þessar reglur mið af lausafjárviðmiðum Basel III. Samkvæmt reglunum 

skal flokka laust fé í sjö flokka eftir því hvenær fé skal vera laust og skulu fyrirtæki reikna 

lausafjárhlutfall fyrir hvern flokk mánaðarlega.  

Fyrir fyrsta flokkinn skulu fjármálafyrirtæki hafa lausafjárhlutfall að lágmarki 100%. Ef 

fyrirtækin uppfylla ekki þessi skilyrði, hafa eftirlitsaðilar heimild til að beita þau 

viðurlögum, til dæmis í formi dagsekta. Ekki eru sett sérstök mörk fyrir hina flokkana.  

 

Kerfislega mikilvæg fjármálafyrirtæki 

Líkt og sýndi sig í fjármálakreppunni sem hófst árið 2007 geta erfiðleikar einstakra 

fjármálafyrirtækja haft mikil áhrif á fjármálastöðugleika um allan heim. Þessum stofnunum 

er best lýst með kenningunni „Of stór til að falla“ (e. „Too big to fail“) sem vísar til þess 

að fjármálafyrirtækin séu það kerfislega mikilvæg að gjaldþrot þeirra geti haft skaðleg 

áhrif á fjármálakerfið og efnahagslífið í heild. Kerfislegt mikilvægi byggist meðal annars á 

þáttum eins og stærð fyrirtækis, tengslum þess við önnur fyrirtæki, mikilvægi í 

greiðslumiðlun og hlutdeild í útlánum. Vegna áhrifanna sem gjaldþrot þessara fyrirtækja 

hefur á hagkerfið er þeim iðulega bjargað af hinu opinbera ef til vandræða kemur en því 

fylgir gríðarlegur kostnaður fyrir almenning. Til að forðast þann kostnað er nauðsynlegt að 

leggja mat á hvaða fyrirtæki þetta eru og hafa gott eftirlit með þeim.  

Ein af nýjungum Basel III reglnanna er skilgreining á og krafa um aukið eftirlit með þeim 

fyrirtækjum sem teljast kerfislega mikilvæg fjármálafyrirtæki (e. systematic important 

financial institutions, SIFI). Í reglunum er þeim skipt í tvo flokka, annars vegar þau sem 

eru skilgreind á alþjóðlegum grunni (e. global systematic important financial institutions, 

G-SIFI) og hins vegar þau sem eru skilgreind fyrir sinn heimamarkað (e. domestic 

systematic important financial institutions, D-SIFI), allt eftir því hversu víðtæk áhrifin 

verða ef til gjaldþrots þessara fyrirtækja kemur. Til viðbótar við þær reglur sem Basel III 

staðlarnir setja fram um kerfislega mikilvægar fjármálastofnanir hefur framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins sett fram sér evrópskan eiginfjárauka fyrir kerfislega mikilvæg 

fjármálafyrirtæki, sjá nánar í kafla 5.4.2.  

 

G-SIFI eru fjármálafyrirtæki sem geta haft veruleg áhrif á fjármálastöðugleika um allan 

heim. Hefur Basel nefndin gefið út reglur og mælikvarða um það hvernig skuli meta G-
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SIFI. Markmiðið með reglunum er að minnka líkur á gjaldþroti þessara stóru og mikilvægu 

fyrirtækja með því að auka tapgleypni (e. loss absorbency) þeirra. G-SIFI skulu hafa 

tapgleypni fé umfram lágmarkskröfur og einnig að takmarka áhrif ef til gjaldþrots kæmi 

með því að auka endurheimtur (e. recovery) og úrlausnarramma (e. resolution 

frameworks). Einnig er markmiðið með reglunum að reyna að draga úr freisnivanda (e. 

moral hazard) fyrirtækjanna.  

Sú aðferðafræði sem notuð verður við að meta G-SIFI byggir á mælinálgun (e. indicator-

based measurement approach) og samanstendur af bæði tölulegum og huglægum 

mælikvörðum. Við matið er horft á hvaða áhrif gjaldþrot einstakra stofnana hafa á 

fjármálakerfi heimsins fremur en líkurnar á að gjaldþroti eigi sér stað.  

Við matið á kerfislegu mikilvægi og þá hvort stofnunum sé leyft að falla verða skoðaðir 

fimm flokkar sem allir vega jafnt, eða 20%, sem síðan skiptast í mismunandi marga 

undirflokka. Yfirflokkarnir eru: 

1. Starfsemi fyrirtækisins utan eigin lögsögu (e. cross-jurisdictional activity) 

2. Stærð fyrirtækisins (e. size) 

3. Tengsl fyrirtækisins við fjármálakerfið (e. interconnectedness) 

4. Staðganga (e. substitutability) 

5. Flækjustig (e. complexity) 

 

Í upphafi mun fjöldi þeirra fjármálafyrirtækja sem flokkuð eru sem kerfislega mikilvæg á 

alþjóðagrundvelli vera 29 en þar af er aðeins eitt norrænt fyrirtæki, Nordea Bank. Önnur 

fyrirtæki eru til dæmis Bank of America, Bank of China, Barclays, Deutsche Bank, 

Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley og Royal Bank of Scotland (Financial stability 

board, 2012b). Fjöldi þessara fyrirtækja og hvaða fyrirtæki falla í flokkinn getur verið 

breytilegt milli ára (Basel Committee on Banking Supervision, 2011b).  

 

D-SIFI eru fjármálafyrirtæki sem geta haft veruleg áhrif á fjármálakerfið og efnahagslífið í 

sínu heimalandi. Sum þessara fyrirtækja geta jafnvel verið með starfsemi yfir landamæri 

þó áhrif vandræða þeirra séu ekki eins alþjóðleg og G-SIFI. Það eru eftirlitsstofnanir 

viðkomandi lands sem meta áhrif vandræða fjármálafyrirtækja á innlent hagkerfi og þá 

hvaða stofnanir teljast kerfislega mikilvægar. Reglurnar taka tillit til mismunandi 

uppbyggingar fjármálakerfa milli landa og geta yfirvöld sett frekari kröfur á fyrirtæki en 

reglurnar gera ráð fyrir.  

Í meginatriðum fjalla reglurnar um D-SIFI um það að eftirlitsstofnanir geti sett meiri 

kröfur á þær stofnanir en á smærri fjármálastofnanir, en kröfurnar skulu vera í réttu 

hlutfalli við kerfislegt mikilvægi. Reglurnar eru settar fram í tólf þáttum, fyrstu sjö fjalla 

aðallega um matsaðferðir og seinni fimm um kröfur um meiri tapgleypni fyrirtækjanna.  

Eftirlitsstofnanir skulu þróa, skjalfesta og birta opinberlega aðferðafræði sem notuð er til 

að meta hvaða fjármálastofnanir eru kerfislega mikilvægar í viðkomandi landi, bæði 

fyrirtæki skráð í landinu en einnig erlend fyrirtæki. Matið skal vera framkvæmt reglulega 

svo það taki mið af ástandi hvers tíma. Aðferðafræðin skal endurspegla hugsanleg áhrif á 

innlent efnahagslíf ef til gjaldþrots fyrirtækjanna kemur. Líkt og fyrir G-SIFI skal matið 
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vera byggt á eftirfarandi þáttum: Stærð stofnunarinnar, tengslum við aðrar stofnanir, 

staðgöngu, uppbyggingu fyrirtækisins og flækjustigi þess. 

Þau fyrirtæki sem viðkomandi eftirlitsstofnun telur vera kerfislega mikilvæg í sínu 

heimalandi skulu taka upp meginreglurnar í seinasta lagi í janúar 2016 (Basel Committee 

on Banking Supervision, 2012b). Gera má ráð fyrir að stóru viðskiptabankarnir þrír, 

Landsbankinn, Arion banki og Íslandsbanki myndu flokkast sem D-SIFI á Íslandi.  

 

Vogunarhlutfall 

Í gegnum tíðina hefur það sýnt sig að aukin skuldsetning í hagkerfinu eykur líkur á 

kerfisáhættu og er því algengur undanfari fjármálaáfalla. Ein af orsökum kreppunnar sem 

hófst árið 2007 var einmitt mikil skuldsetning innan fjármálakerfisins um allan heim, árin á 

undan (Basel Committee on Banking Supervision, 2011a). Með skuldsetningu er átt við 

skuldbindingar í formi eigna og ábyrgða hjá fjármálastofnunum (European commission, 

2011a). Í kreppunni þurftu fyrirtæki að draga verulega úr skuldbindingum sínum á stuttum 

tíma, til dæmis með sölu eigna á niðursettu verði. Við það lækkaði verð á eignum sem olli 

frekara tapi hjá fyrirtækjunum og eigið fé þeirra lækkaði. Varð þessi spírall til þess að 

framboð á lánsfé út í hagkerfið minnkaði og kreppan varð dýpri og lengri fyrir vikið (Basel 

Committee on Banking Supervision, 2011a). 

Til að takmarka óhóflega skuldsetningu fyrirtækja og í fjármálakerfinu í heild og reyna 

með því móti að komast hjá óstöðugleika kynnir Basel III til sögunnar nýjar reglur 

varðandi óáhættuvegið vogunarhlutfall (e. leverage ratio), einnig nefnt 

skuldsetningarhlutfall. Með því að setja lágmarks vogunarhlutfall á fjármálafyrirtæki er 

verið að tryggja lágmarksviðnámsþrótt óháð því hversu áhæuttusamar eignir þeirra eru 

(Seðlabanki Íslands, 2014b).  

Vogunarhlutfallið er mælikvarði á hversu skuldsett fyrirtæki eru og er reiknað sem hlutfall 

eigin fjár (e. common equity tier 1) af heildaráhættuskuldbindingum (e. total exposure). 

Hlutfallið skal að lágmarki vera 3% en hærra hlutfall gefur til kynna minni skuldsetningu. 

Með heildaráhættuskuldbindingum er átt við eignir og ábyrgðir sem ekki eru dregnar frá 

við ákvörðun eiginfjárþáttar A.  

 

𝑉𝑜𝑔𝑢𝑛𝑎𝑟ℎ𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 =
𝐸𝑖𝑔𝑖ð 𝑓é

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟áℎæ𝑡𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑏𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟
 ≥ 3% 

 

Eftirlitsaðilar skulu sjá til þess að fyrirtæki fylgist með hættunni á óhóflegri skuldsetningu. 

Fyrirtækjum ber skylda til að veita eftirlitsaðilum upplýsingar um skuldsetningarhlutfall 

sitt, sundurliðun á heildareignum, lýsingu á þeim þáttum sem hafa áhrif á 

skuldsetningarhlutfallið á tímabilinu og lýsingu á stefnu og ferlum sem notuð eru til að 

bera kennsl á, stjórna og hafa eftirlit með óhóflegri skuldsetningu (European commission, 

2011b). Með óhóflegri skuldsetningu er átt við áhættu sem leiðir af varnarleysi 

fyrirtækisins vegna skuldsetningar eða ófyrirséðar skuldsetningar sem gæti krafist úrbóta á 
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viðskiptaáætluninni. Gæti það falist til dæmis í nauðungarsölu eigna sem gæti leitt til taps 

eða leiðréttingar á verðmati á eftirstandandi eignum (European commission, 2011a). 

Endanlega útfærsla reglna um skuldsetningarhlutfall mun ekki liggja fyrir fyrr en á fyrri 

hluta árs 2017. Frá 2015 og fram að þeim tíma mun fara fram svokallað athugunartímabil 

þar sem mælst er til að fyrirtæki fylgist með og birti upplýsingar um hegðun hlutfallsins 

sem og áhættu því tengdri og á það að vera hluti af innra matsferli fyrirtækisins (ICAAP). 

Út frá upplýsingum varðandi athugunartímabilið mun framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins endurskoða reglurnar sem verða svo bindandi frá og með 1. janúar 

2018 (European commission, 2011a). 

 

4.6.2 Gagnrýni á Basel III 

Nokkrar gagnrýnisraddir hafa heyrst frá því að Basel nefndin setti fyrst fram Basel III 

staðlana. Meðal þess sem hefur verið gagnrýnt er að þrátt fyrir hækkun á eiginfjárhlutfalli 

þá muni það ekki duga til ef önnur kreppa af sömu stærðargráðu og 2007 ríður yfir. Þá 

hefur hækkun á hlutfallinu einnig verið gagnrýnd og talið að það muni hækka mjög 

lántökukostnað þar sem fjármálafyrirtækin þurfi að binda meira eigið fé. Nánar verður 

fjallað um þessa gagnrýni í kafla 5.  

 

4.7 Helstu stofnanir tengdar Basel regluverkinu 

Basel reglurnar eru bæði umfangsmiklar og flóknar og margar stofnanir sem tengjast 

framsetningu, útfærslu, innleiðingu og eftirfylgni þeirra. Hér á eftir koma stuttar 

umfjallanir um helstu stofnanirnar sem tengjast regluverkinu, bæði hérlendis sem og 

erlendis sem hafa áhrif á Evrópska efnahagssvæðið.  

 

4.7.1 Basel nefndin um bankaeftirlit 

Basel nefndin um bankaeftirlit var stofnuð árið 1974 af seðlabönkum hinna svokölluðu 

G10 ríkja en þau eru: Bandaríkin, Belgía, Bretland, Frakkland, Holland, Ítalía, Japan, 

Kanada, Sviss, Svíþjóð og Þýskaland (International Monetary Fund, 2012). Í dag eru 

aðildarlönd nefndarinnar 27 talsins hvaðanæva að úr heiminum en þar á meðal eru öll 

stærstu iðnríki heims ásamt Evrópusambandinu. Lista yfir aðildarlönd má sjá í viðauka A.  

Nefndin var stofnuð í kjölfar röskunar á alþjóðlegum mynt- og bankamörkuðum, með það 

að markmiði að setja verklagsreglur fyrir alþjóðlega samvinnu í því skyni að loka gloppum 

sem myndast höfðu í bankaeftirliti. Markmið nefndarinnar hin síðari ár hefur verið að auka 

skilning og gæði bankaeftirlits um allan heim. Það hefur nefndin gert á þrjá mismunandi 

vegu: 

1. Miðlun upplýsinga um málefni, aðferðir og tækni milli eftirlitsaðila með það fyrir 

augum að stuðla að sameiginlegum skilningi ásamt ráðgjöf til eftirlitsaðila, hvort 

sem þeir eru hluti af bandalaginu eða ekki.  
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2. Bæta aðferðir til að hafa eftirlit með alþjóðlegri starfsemi. 

3. Setja lágmarkseftirlitsstaðla og gefa út leiðbeiningar á ýmsum sviðum, samanber 

Basel staðlana. 

Þeir staðlar sem nefndin gefur út eru aðeins leiðbeinandi tilmæli og ekki á nokkurn hátt 

bindandi fyrir þau lönd sem taka þá upp þar sem nefndin hefur ekki formlegt vald. 

Tilgangur þeirra er frekar að móta viðmiðunarreglur og setja fram leiðbeiningar um bestu 

starfsvenjur í von um að einstök stjórnvöld muni nýta sér þær í sínu landi. 

Eitt af lykilhlutverki nefndarinnar er að vera vettvangur samstarfs um bankastarfsemi og 

bankaeftirlit milli aðildarríkja og hvetja til notkunar á sameiginlegum aðferðum og reglum. 
Nefndin hvetur til samstarfs og eflir tengsl meðal bankaeftirlitsstofnana aðildarríkja sem og 

annarra en nefndin er í miklum og nánum samskiptum við bankaeftirlitsaðila um allan 

heim (Bank for international settlement, 2012). Nefndin hefur aðsetur hjá 

Alþjóðagreiðslubankanum (e. Bank of International Settlements, BIS) í Basel í Sviss (Basel 

Committee on Banking Supervision, 2009). 

 

4.7.2 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins er ein helsta stofnun sambandsins. Stjórnin skal 

vera algjörlega óháð öðrum í störfum sínum og gæta hagsmuna sambandsins í heild. Meðal 

helstu verkefna framkvæmdastjórnarinnar er að eiga frumkvæði að lagasetningu og semja 

frumvörp fyrir þá málaflokka sem falla undir ESB, samanber reglugerðir og tilskipanir 

byggðar á Basel stöðlunum og hafa eftirlit með því að lögunum sé framfylgt. Þá skal 

stjórnin sjá um framkvæmd fjárhagsáætlunar ESB, um úthlutun fjármagns og vera fulltrúi 

ESB á erlendum vettvangi. 

Í framkvæmastjórninni sitja 27 fulltrúar eða framkvæmdastjórar, einn frá hverju aðildarríki 

sambandsins og sitja þeir til fimm ára í senn. Einn þeirra fer með hlutverk forseta 

framkvæmdastjórnar. Forsetinn og framkvæmdastjórar eru tilnefndir af leiðtogaráði (e. 

European Council) en tilnefningin er háð staðfestingu frá Evrópuþinginu (e. European 

Parliament). Forsetinn ákveður stefnu stjórnarinnar, hefur úrslitaatkvæði og er einn af 

fulltrúum Evrópusambandsins. Jafnframt úthlutar forsetinn hverjum framkvæmdastjóra 

ábyrgð með tilteknum málaflokki í starfsemi Evrópusambandsins (European Union, e.d.). 

Dæmi um málaflokka eru loftlagsmál, samskipti, samkeppni og umhverfi (European 

commission, 2013). 

Höfuðstöðvar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins eru í Brussel en þar hittast 

framkvæmdastjórarnir á vikulegum fundum meðal annars til að greiða atkvæði um 

lagafrumvörp, þar sem einfaldur meirihluti ræður. Einnig er framkvæmdastjórnin með 

skrifstofur í Lúxemborg og svo minni skrifstofur í öllum aðildarlöndum 

Evrópusambandsins. Hjá framkvæmdastjórninni starfa um 23 þúsund starfsmenn 

(European commission, 2012). 

4.7.3 Evrópskar eftirlitsstofnanir 

Hér að neðan eru stuttar umfjallanir um þær evrópsku eftirlitsstofnanir sem helst tengjast 

Basel regluverkinu.  
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Evrópska bankaeftirlitið 

Evrópska bankaeftirlitið (e. European Banking Authority, EBA) hóf starfsemi í núverandi 

mynd þann 1. janúar 2011. Eftirlitið byggir á eldri stofnun, Evrópsku 

bankaeftirlitsnefndinni (e. Committee of European baking supervisors, CEBS). Helstu 

breytingar sem urðu á stofnuninni eru að hún fékk meira vald en áður var. Tilmæli CEBS 

voru aðeins leiðbeinandi, meðan tilmæli EBA eru bindandi. Eitt af hlutverkum EBA við 

undirbúning á innleiðingu Basel III er að þróa svokallaða tæknistaðla fyrir helstu ákvæði 

Basel III, yfir 100 talsins (European commission, 2011c). 

 

Evrópski seðlabankinn 

Evrópski seðlabankinn (e. European central bank, ECB) er seðlabanki evrusvæðisins, það 

er sameiginlegur seðlabanki þeirra 17 landa sem hafa evru sem gjaldmiðil (European 

central bank, e.d.-a). Svæði þetta er annað stærsta hagkerfis heims, á eftir Bandaríkjunum. 

Bankinn var stofnaður 1. júní árið 1998 og hefur höfuðstöðvar í Frankfurt í Þýskalandi. 

Þann 1. janúar 1999 tók bankinn við ábyrgð peningamálastefnu af seðlabönkum landa 

evrusvæðisins (European central bank, e.d.-b). 

Hlutverk bankans er að fara með stjórn peningamálastefnu evrusvæðisins en aðal 

hlutverkið er að viðhalda kaupmætti evrunnar og stöðugu verðlagi á svæðinu til lengri tíma 

litið (European central bank, e.d.-c). Önnur verkefni eru að tryggja stöðugleika 

fjármálakerfisins og eftirlit, samskipti við erlenda aðila sem og aðila innan 

Evrópusambandsins, tryggja rekstur greiðslukerfa á svæðinu, stjórnun gjaldeyrisforða, gefa 

út seðla og mynt og söfnun tölfræðilegra upplýsinga (European central bank, e.d.-d).  

Lögð hefur verið fram tillaga af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins um stofnun 

svokallaðs bankasambands Evrópu (e. banking union) þar sem Evrópski seðlabankinn yrði 

í lykilhlutverki. Í því felst að komið verði á fót sameiginlegu evrópsku 

innstæðutryggingakerfi og bankaeftirliti. Sambandið yrði hluti af innri markaði 

Evrópusambandsins sem þýðir að ECB myndi koma að eftirliti fleiri landa heldur en aðeins 

þeirra sem hafa evru sem gjaldmiðil (Kristrún Heimisdóttir, 2012) 

 

4.7.4 Íslenskar eftirlitsstofnanir 

Seðlabanki Íslands og Fjármálaeftirlitið eru þær stofnanir sem sjá um opinbert eftirlit með 

íslenska fjármálamarkaðinum, ásamt Samkeppniseftirlitinu. Eftirlit Samkeppniseftirlitsins 

tengist ekki þeim hluta Basel reglnanna sem fjallað er um í þessari ritgerð og því verður 

ekki fjallað um það eftirlit sérstaklega. 

 

Fjármálaeftirlitið:  

Fjármálaeftirlitið er ríkisstofnun sem varð til við sameiningu Vátryggingaeftirlits og 

Bankaeftirlits Seðlabanka Íslands árið 1999. Með yfirstjórn Fjármálaeftirlitsins fer þriggja 
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manna stjórn sem skipuð er af atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra til fjögurra ára í senn, 

þar af einn samkvæmt tilnefningu frá Seðlabanka Íslands. Hlutverk stjórnar er að marka 

áherslur í starfi, hafa eftirlit með starfsemi og rekstri eftirlitsins, taka allar stærri ákvarðanir 

og ráða forstjóra sem ber ábyrgð á daglegri stjórnun og rekstri stofnunarinnar 

(Fjármálaeftirlitið, e.d.-a).  

Hjá Fjármálaeftirlitinu starfa rúmlega 120 manns og skiptist starfsemin upp í þrjú 

kjarnasvið; vettvangsathuganir, eftirlit og greiningar, ásamt stoðsviðum sem heyra undir 

forstjóra, sjá mynd 8.   

 

 

Mynd 8: Skipurit Fjármálaeftirlitsins (Fjármálaeftirlitið, e.d.-b) 

 

Meginhlutverk Fjármálaeftirlitsins er að hafa eftirlit með eftirlitsskyldum aðilum og sjá til 

þess að þeir starfi í samræmi við þau lög, reglugerðir, reglur og samþykktir sem um 

starfsemi þeirra gilda. Er það meðal annars gert með öflun upplýsinga, 

vettvangsrannsóknum og sérstökum athugunum. Sé starfsemi fyrirtækjanna ekki í samræmi 

við fyrrgreind atriði hefur Fjármálaeftirlitið, lögum samkvæmt, víðtækar heimildir til að 

krefjast úrbóta. Fjármálaeftirlitið setur einnig fram reglur og leiðbeinandi tilmæli fyrir 

eftirlitsskylda aðila, veitir fjármálafyrirtækjum, vátryggingafélögum og 

vátryggingamiðlurum starfsleyfi, er í samskiptum við erlendar eftirlitsstofnanir ásamt fleiri 

verkefnum.  

Starfsemi Fjármálaeftirlitsins lýtur að mestu leyti tvennum lögum. Annars vegar eru það 

lög um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998 en þau lög fjalla um stofnunina 

og stjórnsýslu hennar, starfsemi, þagnarskyldu og fleira. Hins vegar eru það lög um 

greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 99/1999. Fjalla þau lög 

um greiðslu þess kostnaðar, svokallað eftirlitsgjald, sem eftirlitsskyldir aðilar þurfa að 

greiða Fjármálaeftirlitinu (Fjármálaeftirlitið, e.d.-b). Ýmis önnur lög kveða á um hlutverk 

eftirlitsins, þar má meðal annars nefna lög nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki en þar er 

kveðið á um starfsemi Fjármálaeftirlitsins gagnvart fjármálafyrirtækjum, eins og veitingu, 
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synjun og afturköllun starfsleyfa og þau viðurlög sem Fjármálaeftirlitið hefur gagnvart 

eftirlitsskyldum aðilum. 

 

Seðlabanki Íslands:  

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins (Seðlabanki Íslands, e.d.-a). 

Bankinn var stofnaður árið 1961 í kjölfar setningu laga nr. 10/1961 um sjálfstæðan 

seðlabanka. Starfsemi seðlabanka á Íslandi á sér þó lengri sögu því frá árinu 1927 gengdi 

Landsbanki Íslands hlutverki seðlabanka (Seðlabanki Íslands, e.d.-b).  

Stjórnun Seðlabankans er á ábyrgð seðlabankastjóra sem skipaður er af fjármála- og 

efnahagsráðherra til fimm ára í senn. Fjármála- og efnahagsráðherra fer einnig með 

yfirstjórn og eftirlit með starfsemi bankans ásamt bankaráði sem skipað er sjö manna hópi 

sem kosinn er með hlutfallskostningu á Alþingi að þingkosningum loknum (Seðlabanki 

Íslands, e.d.-a). 

Hjá Seðlabankanum starfa rúmlega 150 manns og skiptist starfsemin upp í sex kjarnasvið; 

hagfræði og peningastefna, markaðsviðskipti og fjárstýring, gjaldeyriseftirlit, gagnastöfnun 

og upplýsingavinnsla, fjármálastöðugleiki og greiðslukerfi, ásamt stoðsviðum, sjá mynd 9. 

 

Mynd 9: Skipurit Seðlabanka Íslands (Seðlabanki Íslands, e.d.-c) 

Þó svo að Seðlabanki Íslands sé hér nefndur í flokki eftirlitsstofnana sinnir hann einnig 

öðrum verkefnum. Starfsemi Seðlabanka Íslands lýtur lögum um Seðlabanka Íslands nr. 

36/2001. Samkvæmt 3. gr. þeirra laga er meginmarkmið bankans að stuðla að stöðugleika í 
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verðlagi. Helstu verkefni Seðlabankans er að fara með stjórn peningamála á Íslandi og 

helst það í hendur við meginmarkmiðið. Bankinn getur beitt ýmsum stjórntækjum við 

stjórn peningamála eins og vaxtaákvörðunum, viðskiptum við lánastofnanir, ákvörðunum 

um bindiskyldu og viðskiptum á gjaldeyrismarkaði. Ákvarðanir um beitingu þessara 

stjórntækja eru teknar af peningastefnunefnd en í þeirri nefnd sitja seðlabankastjóri, sem 

einnig er formaður nefndarinnar, aðstoðarseðlabankastjóri, einn af yfirmönnum bankans á 

sviði mótunar eða stefnu í peningamálum og tveir sérfræðingar á sviði efnahags- og 

peningamála sem skipaðir eru af ráðherra (Seðlabanki Íslands, e.d.-c). Jafnframt skal 

bankinn tryggja stöðugleika í fjármálakerfinu en með því er meðal annars átt við að 

íslenska fjármálakerfið geti staðist áföll í efnahagslífi og á fjármálamörkuðum ásamt því að 

tryggja virka og örugga greiðslumiðlun í landinu og við útlönd.  

Meðal annarra verkefna bankans eru að varðveita og ávaxta gjaldeyrisvarasjóði, gefa út 

seðla og mynt, annast framkvæmd gengismála, eiga samskipti og viðskipti við alþjóðlegar 

stofnanir, sjá um eftirlit með lausafjáráhættu, taka við innlánum og veita útlán til 

lánastofnana, annast bankaviðskipti og lántökur ríkisins og fleira sem tilgreint er í 

fyrrnefndum lögum.  
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5 Eiginfjárbinding fjármálafyrirtækja 

Það að fjármálafyrirtæki hafi yfir nægu fjármagni að ráða er mikilvægt í baráttunni við að 

viðhalda fjármálastöðugleika. Það bæði styrkir viðnámsþrótt fjármálakerfisins í 

niðursveiflum og minnkar líkur á að aðrir aðilar þurfi að taka á sig mögulegt tap 

fjármálafyrirtækja og stofna þar með hagkerfinu í hættu (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2010b).  

Eiginfjárbinding fjármálafyrirtækja segir til um hversu mikið eigið fé fyrirtæki þurfa að 

binda í starfsemi sinni með tilliti til áhættu og er ein af lykilstærðunum í rekstri 

fjármálafyrirtækja. Eiginfjárbindingin samanstendur annars vegar af eiginfjárkröfu (e. 

capital requirement) samkvæmt fyrstu og annarri stoð Basel regluverksins og hins vegar 

svokölluðum eiginfjáraukum sem eru nýjungar í Basel III reglunum eins og áður hefur 

komið fram.  

Grunnhugmyndin og aðferðafræðin bak við eiginfjárbindingu hefur verið sú sama allt frá 

því fyrstu reglurnar litu dagsins ljós en hafa þó þróast samhliða breytingum og viðbótum 

við reglurnar. Frá upphafi hefur lágmarkshlutfall eiginfjárbindingar verið 8% en þegar 

fullri innleiðingu Basel III reglnanna verður lokið árið 2019 er gert ráð fyrir að lágmarks 

eiginfjárbindingin verði frá 10,5% til 13%. Innleiðingarhækkunin mun fara fram í skrefum 

eins og sést í töflu 2. Yfirvöld hvers lands hafa heimild til að hækka hlutfallið umfram það 

sem staðallinn gerir ráð fyrir, ef þurfa þykir.  

 

Tafla 2: Innleiðing lágmarks eiginfjárbindingar (Basel Committee on Banking Supervision, 2010c). 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Verndunarauki    0,625% 1,25% 1,875% 2,5% 

Eiginfjárhlutfall 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 

Lágmarks 

eiginfjárbinding 

8,0% 8,0% 8,0% 8,625% 9,25% 9,875% 10,5% 

 

Ofan á lágmarks eiginfjárbindingu getur svo bæst við hagsveifluauki sem er á bilinu 0% til 

2,5%. Innleiðing hans verður í sömu hlutföllum og innleiðing verndunarauka, það er að 

árið 2016 getur hann verið 0–0,625% og svo framvegis (European commission, 2011d). Í 

Evrópu eru auk þess skilgreindir þrír sér evrópskir eiginfjáraukar, ekki er gefið að þeir nái 

til allra fjármálafyrirtækja. 

 

5.1 Eiginfjárhlutfall fjármálafyrirtækja 

Einfaldasta skilgreining eiginfjárhlutfalls er hlutfall eigin fjár af heildareignum. Fyrir 

fjármálafyrirtæki er eiginfjárhlutfallið (e. capital ratio) reiknað samkvæmt Basel reglunum 

og er aðeins flóknari en fyrir hefðbundin fyrirtæki. Er það bæði vegna þess að allar eignir 

fyrirtækjanna eru endurreiknaðar yfir á svokallaðan áhættugrunn og svo er eigið fé 

skilgreint samkvæmt fyrirfram ákveðnum leiðbeiningum.  
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𝐸𝑖𝑔𝑖𝑛𝑓𝑗á𝑟ℎ𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 =  
𝐸𝑖𝑔𝑖𝑛𝑓𝑗á𝑟𝑔𝑟𝑢𝑛𝑛𝑢𝑟

Áℎæ𝑡𝑡𝑢𝑔𝑟𝑢𝑛𝑛𝑢𝑟
  

 

Eiginfjárhlutfall fjármálafyrirtækja er stærð eiginfjárgrunnar sem hlutfall af áhættugrunni. 

Ákveðin takmörkun er á hversu lágt eiginfjárhlutfallið má vera, en algert lágmark er 8% 

samkvæmt núgildandi Basel reglum. Eftir því sem áhættan er meiri því meira eigið fé þarf 

að binda. Hlutfallið ákvarðar nauðsynlega eiginfjárbindingu fjármálafyrirtækisins. Til 

einföldunar má segja að 8% eiginfjárhlutfall þýði að fyrir hverja 100 krónur sem fyrirtækið 

lánar þarf það að binda 8 krónur af eigin fé á móti útláninu. Það getur því fjármagnað 100 

krónu útlán með 8 krónum af eigin fé og 92 krónur með annars konar fjármögnun eins og 

skuldabréfaútgáfu eða innlánum. Þetta fyrirkomulag gildir fyrir útlán til viðskiptavina sem 

hafa 100% áhættuvog. Ef fyrirtækið lánar hins vegar til aðila sem hefur 20% áhættuvog, 

líkt og til dæmis sveitarfélög hafa, þarf fyrirtækið aðeins að binda 1,6 krónu fyrir hverjar 

100 krónur sem hann lánar út. Útlán til aðila sem hafa 0% áhættuvog geta fyrirtæki 

fjármagnað eingöngu með lánsfé (Óðinn, 2013). 

 

5.2 Eiginfjárgrunnur 

Eiginfjárgrunnur (e. capital) fjármálafyrirtækja er stundum kallað eigið fé, en það er munur 

á skilgreiningu á eigið fé og hvað kallast eigið fé samkvæmt reikningshaldsreglum. Hér 

verður ekki útskýrt hvar munurinn liggur, en í þessari ritgerð er notast við skilgreiningu 

Basel regluverksins á orðinu eigið fé. 

Reglur um lágmarks eigið fé fjármálafyrirtækja hafa þann megintilgang að koma í veg fyrir 

að of mikil áhætta sé tekin í rekstri fjármálafyrirtækja og treysta stöðugleika 

fjármálakerfisins með því að gera fjármálafyrirtæki betur í stakk búin að þola fjárhagsleg 

áföll án þess að til greiðsluþrots komi. Að margra mati var fjármálakerfið í heild illa í stakk 

búið þegar lausafjárkreppan hófst árið 2007, hvað varðar gæði og magn eigin fjár miðað 

við þá áhættu sem það stóð frammi fyrir (Basel Committee on Banking Supervision, 

2011a).  

Eigið fé fyrirtækja skipist í marga flokka eftir eiginleikum sem eru mjög mismunandi að 

gæðum og jafnvel ekki skilgreindir á sama hátt milli landa. Eitt af viðfangsefnum Basel III 

reglnanna er því að skilgreina betur hvað fjármálastofnanir mega telja til eigin fjár og 

samræma skilgreininguna á milli landa ásamt því að bæta gæði þess. Hinar nýju reglur taka 

strangt á samsetningu eigin fjár fjármálafyrirtækja. Samkvæmt reglunum skal eigið fé 

fjármálastofnana samanstanda af eiginfjárþætti A (e. tier 1 capital) og eiginfjárþætti B (e. 

tier 2 capital) í fyrirfram ákveðnum hlutföllum (European commission, 2011a). Þetta 

fyrirkomulag er smávegis breyting frá fyrri reglum sem innihéldu einnig þriðja flokkinn 

sem nefndist eiginfjárþáttur C (e. tier 3 capital) og innihélt víkjandi skammtímalán gegn 

markaðsáhættu. Hver flokkur þarf að uppfylla ákveðin skilyrði sem listuð eru nákvæmlega 

í lögum um fjármálafyrirtæki og reglum Fjármálaeftirlitsins eftir því sem við á. Hér að 

neðan koma stuttar útskýringar á hvorum flokki. 
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Eiginfjárþáttur A: 

Eiginfjárþáttur A skiptist í tvo hluta. Annars vegar er það hefðbundið eigið fé undir 

eiginfjárþætti A (e. common equity tier 1 capital, CET1) og hins vegar viðbótar eigið fé 

undir eiginfjárþætti A (e. additional tier 1, AT1). Samanlagt skulu þessir þættir vera að 

minnsta kosti 6% af áhættugrunni og þar af skal CET1 vera að lágmarki 4,5%. Í fyrri 

reglum var lágmark eiginfjárþáttar A 4,0% og þar af var eigið fé af hæsta gæðaflokki að 

lágmarki 2,0%.  

Til CET1 telst fé af hæsta gæðaflokki, það er innborgað eigið fé og annað fé sem hefur 

sömu gæði eins og óráðstafað eigið fé, yfirverðsreikningar, óinnleystur gengishagnaður, 

varasjóðir og svo framvegis. Eins og nafnið bendir til inniheldur AT1 eigið fé til viðbótar 

við CET1. Undir það flokkast til dæmis fjármálagjörningar sem hafa blöndu af eiginleikum 

hlutafjár (e. equity) og víkjandi lána, t.d. svokölluð blendingsbréf (e. hybrid capital). Gæði 

AT1 á að vera meiri heldur en gæði gjörninga í eiginfjárþætti B. Engin takmörkun er á 

stærð AT1 eins og áður var (European commission, 2011a).  

 

Eiginfjárþáttur B: 

Til eiginfjárþáttar B flokkast langtíma víkjandi lán (European commission, 2011a). Við slit 

eða gjaldþrot fyrirtækja eru fjármálagjörningar sem teljast til eiginfjárgrunnar B seinast 

borgaðir út, á undan hlutafé. 

 

5.3 Áhættugrunnur 

Eignir fjármálafyrirtækja geta verið af ýmsum toga. Stærsti einstaki hluti þeirra eru útlán til 

viðskiptavina
2
 en meðal annarra eigna eru innlánskröfur á önnur fjármálafyrirtæki, 

eignarhlutir í fyrirtækjum, ýmsir fjármálagerningar, erlendur gjaldeyrir, hrávara, fasteignir 

og svo framvegis (Páll Hreinsson, Tryggvi Gunnarsson og Sigríður Benediktsdóttir, 2010).  

Öllum þessum eignum fylgir áhætta en hún er misjafnlega mikil. Áhættugrunnur 

fjármálafyrirtækja er útreikningur á eignum fyrirtækjanna út frá undirliggjandi áhættu 

þeirra samkvæmt Basel reglunum og mati hvers fyrirtækis. Út frá áhættugrunninum sést 

hversu mikið eigið fé fjármálafyrirtæki þurfa að binda í starfsemi sinni. Því áhættumeiri 

sem eign er, á bókfærðu virði, því meira eigið fé þarf viðkomandi fjármálafyrirtæki að 

binda vegna hennar. Mismunandi eignir fá mismunandi áhættuvog, eftir því í hvaða flokk 

þær falla. Sem dæmi má nefna að ef eign er metin á 100 krónur í bókum banka og eignin 

fær 50% áhættuvog þá telst eignin vera á 50 krónur inni í áhættugrunni. Í þessu tilfelli þarf 

bankinn að binda minna eigið fé á móti eigninni eins og fjallað er um í kafla 5.1. 

                                                 

2
 Til dæmis námu útlán 39% af heildareignum íslenskra fjármálafyrirtækja árið 2011 (Seðlabanki Íslands, 

2011b) og 38% árið 2013 (Seðlabanki Íslands, 2014d).  
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Eins og áður hefur komið fram eru helstu áhættur á áhættugrunni fjármálafyrirtækja 

útlánaáhætta, markaðsáhætta og rekstraráhætta. Líkt og útlán eru stærsti einstaki 

eignaþáttur fjármálafyrirtækja þá er útlánaáhættan langstærsti áhættuþátturinn af þessum 

þremur. Fyrir hverja og eina áhættu setja staðlarnir fram mismunandi aðferðir til að 

endurreikna eignir yfir á áhættugrunninn samkvæmt eftirfarandi formúlu: 

𝑅𝑊𝐴 = 𝑅𝑊𝐴𝐶𝑅 + 𝑅𝑊𝐴𝑀𝑅+𝑅𝑊𝐴𝑂𝑅 

Þar sem: 

 RWA  = Áhættuvegnar eignir eða áhættugrunnurinn 

 RWACR  = Áhættuvegnar eignir vegna útlánaáhættu 

 RWAMR = Áhættuvegnar eignir vegna markaðsáhættu 

 RWAOR  = Áhættuvegnar eignir vegna rekstraráhættu 

 

5.3.1 Útlánaáhætta 

Líkt og áður hefur komið fram er útlánaáhætta sú hætta að lántaki standi ekki skil á skuld 

sinni að hluta til eða í heild. Aðferðirnar við útreikning eigna yfir á áhættugrunn fyrir 

útlánaáhættu eru þrjár talsins, staðalaðferð, undirstöðu innramatsaðferð og þróuð 

innramatsaðferð.  

 

Stöðluð aðferð 

Við útreikning á eignum yfir á áhættugrunn með staðlaðri aðferð fyrir útlánaáhættu er 

hverju og einu útláni gefið ákveðin áhættuvog samkvæmt Basel reglunum. 

 

Áℎæ𝑡𝑡𝑢𝑣𝑒𝑔𝑛𝑎𝑟 𝑒𝑖𝑔𝑛𝑖𝑟 =∑𝑒𝑖𝑔𝑛𝑖𝑟𝑖 ∗ áℎæ𝑡𝑡𝑢𝑣𝑜𝑔𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Notast er við staðlaðar áhættuvogir eftir tegundum lántaka. Áhættuvogirnar ná yfirleitt á 

bilinu 0% - 150% en geta þó verið hærri. Hæst mega áhættuvogirnar vera 1250%. Sem 

dæmi hafa áhættuskuldbindingar (e. exposures) ríkja og seðlabanka venjulega áhættuvog 

0%. Áhættuskuldbindingar sveitarfélaga (e. regional governments and local authorities) 

hafa áhættuvog 20%, áhættuskuldingar alþjóðlegra stofnana eins og EU, IMF og BIS fá 

áhættuvog 0% og áhættuskuldbindingar fyrirtækja sem ekki hafa lánshæfismat frá 

viðurkenndu matsfyrirtæki hafa áhættuvog 100%. Það er svo háð ákveðnum skilyrðum 

hvort þessar áhættuvogir eru notaðar eða hvort áhættuskuldbinding viðeigandi aðila fá 

aðrar áhættuvogir en hér eru nefndar, þar sem meðal annars er tekið tillit til 

lánshæfiseinkunn frá vottuðu matsfyrirtæki (European commission, 2011a). 
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Innramatsaðferðir 

Innramatsaðferðirnar (IRB) fyrir útlánaáhættu eru tvær talsins, undirstöðu innramatsaðferð 

og þróuð innramatsaðferð. Í þessum aðferðum byggja fyrirtækin sjálf upp líkan fyrir ýmsar 

stærðir, svo sem PD, LGD og EAD. Eiginfjárbindingin reiknast svo út frá ákveðinni jöfnu 

úr Basel regluverkinu. Matið á áhættunni, það er eiginfjárbindingin, byggir á svokallaðri 

Vasicek líkani (Basel Committee on Banking Supervision, 2005b) og vágreiningu. 

Almenna reglan hefur verið sú að ef fyrirtæki nota innramatsaðferð þá mega þau ekki nota 

stöðluðu aðferðina seinna meir. Nýja regluverkið leyfir þó þeim fyrirtækjum sem nota IRB 

að nota stöðluðu aðferðina fyrir ákveðnar áhættuskuldbindingar undir ákveðnum skilyrðum 

(Basel Committee on Banking Supervision, 2012a). Aðferðafræðin þarf jafnframt að vera 

tekin út af fjármálaeftirliti viðkomandi lands.  

 

5.3.2 Markaðsáhætta 

Eins og áður hefur komið fram er markaðsáhætta skilgreind í reglum 215/2007 sem áhætta 

fjármálafyrirtækja á tapi vegna breytinga á markaðsaðstæðum eins og vöxtum, gengi 

gjaldmiðla eða virði verðbréfa. Aðferðir við útreikninga eigna fyrir markaðsáhættu eru 

tvær, stöðluð aðferð og innra líkan 

 

Stöðluð aðferð 

Líkt og fyrir útreikning á áhættugrunni fyrir útlánaáhættu, fær áhættuskuldbindingin 

ákveðna áhættuvog. Hver áhættuvog er er háð ýmsum skilyrðum. Dæmi um skilyrði eru til 

dæmis hvaðan áhættan kemur, frá hlutabréfum, gjaldeyri, skuldabréfum eða hrávöru. 

Einnig skiptir máli hvar áhættuskuldbindingin er bókfærð, það er hvort hún sé á veltubók 

eða fjárfestingabók. Einnig þarf að taka tillit til hvort áhættuskuldbindin sé svokölluð 

almenn áhætta eða sértæk áhætta. Samkvæmt regluverkinu eru til nokkrar mismunandi 

útfærslur hvernig eftirlitsskyldur aðili höndlar áhættuskuldbindinguna (Basel Committee 

on Banking Supervision, 2006). 

 

Innra líkan 

Innra líkan (einnig nefnt innra módel) fyrir markaðsáhættu er í eðli sínu sambærileg og 

innramatsaðferðin fyrir útlánaáhættu. Innra líkanið gefur til kynna hversu miklu 

fjármálafyrirtækin geta tapað hið mesta með ákveðnum líkum á ákveðnum tíma. Venjulega 

er horft til eins árs. Álagspróf (e. stress test) eru síðan notuð til að staðfesta matið (Basel 

Committee on Banking Supervision, 2006). 

 

5.3.3 Rekstraráhætta 

Það sem skilur rekstraráhættu frá útlána- og markaðsáhættu er að þar eru engar beinar 

áhættuskuldbindingar (e. exposure) sem liggja til grundvallar útreikningnum. Líkt og áður 
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hefur komið fram er rekstraráhætta sú hætta á tapi sem skapast út frá starfsemi 

fyrirtækisins, vegna ófullnægjandi innri ferla, mistaka starfsmanna og kerfismistaka eða af 

ytri atburðum eins og lögfræðiáhættu (e. legal risk) eða hlítingaráhættu (e. compliance 

risk) (Committee of European Banking Supervisors, 2006). 

Í ljósi áhættunnar getur verið mjög erfitt að meta hana og því er oft hægt að setja 

spurningarmerki við hvort hún sé van- eða ofmetin. Aðferðir við útreikninga 

eiginfjárbindingar vegna rekstraráhættu eru þrjár talsins, grundvallaraðferð, stöðluð aðferð 

og þróuð mæliaðferð. 

 

Grundvallaraðferð 

Eiginfjárbinding vegna rekstraráhættu með grundvallaraðferð er reiknuð út frá hreinum 

rekstrartekjum fyrirtækjanna en til hreinna rekstrartekna telst mismunurinn af 

vaxtagjöldum og vaxtatekjum, mismunur af þjónustugjöldum og þjónstutekjum, tekjur af 

verðbréfum, hagnaður/tap af fjármálastarfsemi og aðrar rekstrartekjur. 

Við útreikning er litið til meðaltals seinustu þriggja rekstrarára, sem eru tímabilið janúar - 

desember. Til þess að fá út eiginfjárbindingu er meðaltalið margfaldað með 15%. 

Áhættugrunnurinn er ákvarðaður með því að margfalda eiginfjárbindinguna með 12,5 

(European commission, 2011b).  

 

Stöðluð aðferð 

Við útreikning á eiginfjárbindingu vegna rekstraráhættu með staðlaðri aðferð skulu 

fyrirtæki skipta starfstekjum sínum í samræmi við fyrirfram skilgreindar viðskiptaeiningar. 

Í staðinn fyrir að margfalda heildarrekstartekjur með 15% þá eru tekjur mismunandi 

viðskiptaeininga margaldaðar með 12%, 15% eða 18%, allt eftir því hvaðan þær koma. 

Viðskiptaeiningarnar eru átta talsins en dæmi um slíkar einingar eru fyrirtækjaráðgjöf, 

viðskipti og sala fjármálagjörninga sem fá 18%, fyrirtækjabanki (e. commercial banking) 

sem fær 15%, viðskiptabankastarfsemi (e. retail banking) og eignastýring sem fá 12%.  

Til þess að finna út eiginfjárbindinguna skal taka þriggja ára meðaltal líkt og gert er í 

grundvallaraðferðinni (European commission, 2011b).  

 

Þróuð mæliaðferð 

Þróaða mæliaðferðin er flóknasta aðferðin af þessum þremur við mat á rekstraráhættu. Er 

þessi aðferð lítið notuð enda verða fyrirtæki að uppfylla ýmis skilyrði til að fá að nota hana 

eins og til dæmis að vera með virka áhættustýringu fyrir rekstraráhættu sem er tengd við 

daglega áhættustýringarferla fyrirtækisins.  
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5.4 Eiginfjáraukar 

Meðal nýjunga í Basel III stöðlunum eru hinir svokölluðu eiginfjáraukar sem leggjast ofan 

á lágmarks eiginfjárhlutfall fjármálafyrirtækja. Um fimm tegundir af eiginfjáraukum er að 

ræða, annars vegar tvenns konar eiginfjáraukar sem getið er um í Basel stöðlunum og gilda 

fyrir öll fjármálafyrirtæki og hins vegar þrír sérevrópskir eiginfjáraukar sem hafa mismikil 

áhrif á fjármálafyrirtæki (European Parliament, 2013). 

Basel eiginfjáraukarnir nefnast verndunarauki og hagsveifluauki en sá síðari er 

meginviðfangsefni þessa verkefnis og fjallað verður um hann í næsta kafla. Sér evrópsku 

eiginfjáraukarnir nefnast kerfisáhættuauki (e. systemic risk buffer), eiginfjárauki á 

kerfislega mikilvæg fyrirtæki á alþjóðavísu (e. global systemic institution buffer) og 

eiginfjárauki á önnur kerfislega mikilvæg fyrirtæki (e. other systemically important 

institutions buffer). Tilgangur eiginfjáraukanna er að gera fjármálafyrirtæki betur í stakk 

búin að standa af sér niðursveiflur með því að auka kröfur um eigið fé þeirra. Við 

ákvarðanir varðandi aukana er sérstaklega horft á hagkerfi þess lands sem um ræðir 

(Drehmann o.fl., 2010).  

 

5.4.1 Verndunarauki 

Allar fjármálastofnanir skulu viðhalda svokölluðum verndunarauka, einnig nefnt 

varúðarauki, sem leggst ofan á lágmarkseiginfjárbindingu fjármálafyrirtækja, hvort sem 

hún er 8% eins og krafa Basel reglnanna segir til um, eða af hærra hlutfalli, sett af 

yfirvöldum viðkomandi lands. Verndunaraukinn verður innleiddur í nokkrum skrefum líkt 

og sést í töflu 2 hér að framan en hann skal vera 2,5% af áhættuvegnum eignum þegar 

innleiðingu er að fullu lokið, 1. janúar 2019. Sjóðurinn verður að innihalda hefðbundið 

eigið fé undir eiginfjárþætti A (Basel Committee on Banking Supervision, 2011a).  

Markmiðið með verndunaraukanum er hvetja fjármálafyrirtæki til að viðhalda meira 

lágmarks eigið fé svo þau séu betur í stakk búin að standast áföll í fjármálakerfinu. Geti 

fyrirtæki ekki staðist eiginfjárkröfurnar þegar tekið er tillit til eiginfjáraukans, eru settar 
takmarkanir á dreifingu hagnaðar þeirra og greiðslur á breytilegum þóknunum. Til 

breytilegra þóknanna teljast til dæmis arðgreiðslur og kaupaukagreiðslur, en þær greiðslur 

lækka eigið fé fjármálafyrirtækja. Sé eigið fé fjármálafyrirtækja lægra en eiginfjárkröfur að 

teknu tilliti til eiginfjárauka þurfa fyrirtækin að setja fram áætlun um hvernig þau ætla að 

ná þessu skilyrði aftur (Basel Committee on Banking Supervision, 2011a).  

Fyrri hluta árs 2014 lagði Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra fram frumvarp til laga um 

breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki. Í því frumvarpi er sérstaklega fjallað um 

verndunaraukann. Lagt er til að innleiðingu hans verði flýtt hérlendis og verndunaraukinn 

verði lögfestur fyrstur af eiginfjáraukum. Í frumvarpinu er lagt til að ákvæðið taki gildi 

strax en komi ekki til framkvæmda fyrr en 1. janúar 2015. Frá þeim tíma skal 

verndunaraukinn vera 2,5% af áhættuvegnum eignum (Fjármálaráðuneytið, 2014). 
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5.4.2  Aðrir eiginfjáraukar 

Hinir þrír sér evrópsku eiginfjáraukar verða aðeins nýttir við ákveðin skilyrði og er 

misjafnt hvort löndum sé skylt eða heimilt að setja þá á. Þeir hafa allir ákveðið hámark líkt 

og hinir eiginfjáraukarnir. Hámarkið er mishátt eftir eðli eiginfjáraukans.  

   

Kerfisáhættuauki:  

Kerfisáhættuaukinn er einnig nefndur eiginfjárálag vegna kerfisáhættu. Markmiðið hans er 

að reyna að draga úr langtíma áhrifum kerfis– og þjóðhagsáhættu sem getur haft verulega 

neikvæð áhrif á fjármála- og efnahagskerfið. Hann skal nema 0-3% af áhættuvegnum 

eignum og innihalda hefðbundið eigið fé undir eiginfjárþætti A. Við ákveðin skilyrði getur 

stærð hans þó verið 3-5% og jafnvel hærri.  

Ástæða er til að virkja kerfisáhættuaukann til dæmis þegar hagvísar eins og skuldsetning 

innan einkageirans, viðskiptajöfnuður, þróun fasteignaverðs og atvinnuleysis gefa 

vísbendingar um að miklar líkur séu á stórum áföllum í hagkerfinu.  

 

Eiginfjárauki á kerfislega mikilvæg fyrirtæki: 

Í grunninn eru eiginfjáraukar á kerfislega mikilvæg fjármálafyrirtæki svipaðir nema annar 

þeirra gildir fyrir fyrirtæki sem eru mikilvæg á alþjóðlega vísu, svokölluð G-SIFI en hinn 

fyrir fjármálafyrirtæki sem eru mikilvæg í sínu heimalandi, svokölluð D-SIFI. Sjá má 

umfjöllun um þessi fyrirtæki í kafla 4.6.1 hér að framan. Kerfislega mikilvæg fyrirtæki 

geta einungis fallið í annan flokkinn en þau fyrirtæki sem flokkast ekki sem kerfislega 

mikilvæg fá engan.  

 

Eiginfjáraukarnir skulu samanstanda af hefðbundnu eigið fé undir eiginfjárþætti A og 

nema 0-2% af áhættuvegnum eignum. Fjallað er um hvaða fyrirtæki flokkast sem 

kerfislega mikilvæg í kafla 4.6.1. 

 

5.5 Gagnrýni á eiginfjárbindingu 

Mikið hefur verið ritað og rætt varðandi sveiflujafnandi varasjóði og sitt sýnist hverjum. 

Meðal annars hefur verið gagnrýnt hversu óviðeigandi það er að sama hlutfall gildi fyrir 

allar fjármálastofnanir. Nefnt er sem dæmi að fyrirtæki sem hafa tilhneigingu til að vera 

áhættusækin þurfi að binda mikið meira eigið fé heldur en áhættufælin fyrirtæki til að 

standa af sér stór áföll í fjármálakerfinu. Þar af leiðandi ættu áhættusæknu fyrirtækin að 

hafa hærri hlutföll á eiginfjáraukum en þau sem eru íhaldssöm í sínum útlánum (Joseph, 

2012). 

Aðrir hafa gagnrýnt eiginfjáraukana, til dæmis að þeir séu ekki nægilega háir. Ef það 

verður aftur kreppa af sömu stærðargráðu og 2008 eða 1930 þá sé heildarhækkun á 

eiginfjárhlutfalli upp á 5% ekki nærri því nóg. Bundesbank í Þýskalandi er á meðal þeirra 



51 

sem hafa gert rannsókn á þessu og staðfestir þessar niðurstöður (Joseph, 2012). Í 

greinargerð Basel nefndarinnar frá 2010 kemur fram að dæmigert tap fyrir banka í kreppu 

sé um 4-5% af áhættuvegnum eignum en að bankar þyrftu að auka eigið fé sitt um 7-12% 

af áhættuvegnum eignum til að komast hjá tapi og viðhalda viðunandi útlánastigi. Er þetta 

mat meðal annars byggt útlánatökum og á forsendum um útlánavöxt í hverju landi fyrir sig 

(Basel Committee on Banking Supervision, 2010a).  

Þá hefur einnig verið fjallað um að auknar eiginfjárkröfur þýði aukinn lántökukostnað fyrir 

almenning (Evrópuvaktin, 2010; JP Morgan, 2013). Dýrasta útlánafjármögnun 

fjármálafyrirtækjanna er fjármögnun með eigið fé og því muni fjármögnunarkostnaður 

bankanna aukast með auknum kröfum. Til að sporna við hærri fjármögnunarkostnaði munu 

þeir hækka lántökukostnaðinn á móti sem getur síðan leitt til minni lánsfjáreftirspurnar.  

Þá hafa Repullo og Saurina (2011) meðal annars gagnrýnt notkun á hlutfalli útlána af 

vergri landsframleiðslu til ákvarðanatöku fyrir hagsveifluaukann þar sem 

eiginfjárbindingin muni sveiflast í andstæða átt við vöxt vergrar landsframleiðslu.  
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6 Hagsveifluauki 

Eins og áður hefur komið fram vilja margir meina að núgildandi Basel reglur magni upp 

sveiflur í hagkerfinu. Þegar hagkerfið er í uppsveiflu geta myndast miklar útlánabólur 

vegna mikils framboðs af lánsfé en að sama skapi verður mikill samdráttur í útlánum þegar 

hagkerfið er í niðursveiflu. Þessar sveiflur á framboði mynda óstöðugleika sem byrjar oft í 

bankakerfinu, fer í gegnum fjármálamarkaðina og út í hagkerfið. Segja má að 

hagsveifluaukinn sé nokkurs konar svar við þessari gagnrýni á Basel II en tilgangur hans er 

einmitt að lágmarka þessar miklu sveiflur, auka viðnámsþrótt og auka þannig líkur á að 

fjármálafyrirtæki viðhaldi lánveitingu í niðursveiflu (European commission, 2011a). 

Hagsveifluaukinn gerir það að verkum að framboð útlána minnkar í uppsveiflu vegna þess 

að þá er bönkum gert að binda meira eigið fé á móti útlánunum. Við það eykst 

fjármagnskostnaður og það dregur úr útlánum og þar sem útlánavexti sem meðal annars er 

talið orsök fjármálaáfalla.  

Hagsveifluaukinn skal vera á bilinu 0-2,5% af áhættuvegnum eignum sem leggst við þá 

eiginfjárbindingu sem krafist er í Basel III. Eiginfjáraukinn skal innihalda fé af hæsta 

gæðaflokki, það er hefðbundið eigið fé (CET1). Það sem ræður hlutfallsstærð sjóðsins er 

ástand hagkerfisins, en hann skal vera allt að 2,5% á góðæristímum þegar útlán eru mikil, 

nálægt 0% á krepputímum þegar skortur verður á lánsfé og allt þar á milli. Hver þjóð hefur 

síðan heimild til að hækka hlutfallið enn frekar ef þurfa þykir (European commission, 

2011a).  

Þegar fjármálafyrirtæki þurfa að bæta eiginfjárhlutfall sitt geta þau gert það með tvennum 

hætti, annars vegar með að auka eigið fé til dæmis með útgáfu nýrra hlutabréfa og hins 

vegar með því að draga úr áhættusömum eignum til dæmis með því að draga úr útlánum. 

Með tilkomu nýrra reglna eiga fyrirtækin hins vegar að byggja upp sjóð í góðæri og geta 

gengið á hann í niðursveiflu (e. draw on the buffer) í stað þess að minnka útlán . Þannig 

virkar hagsveifluaukinn frekar sem dempari í staðinn fyrir að magna sveifluna og senda 

áhættuna áfram út í hagkerfið (Drehmann o.fl., 2010). Að sama skapi vinna þeir gegn 

óhóflegri aukningu útlána þar sem fyrirtækin þurfa að binda meira fé á góðæristímum. Við 

það eykst fjármagnskostnaður og það dregur úr útlánum og þar með útlánavexti. Líkt og 

gildir fyrir verndunaraukann þá eru settar ákveðnar takmarkanir á arð- og 

kaupaukagreiðslur ef fjármálafyrirtækin hafa ekki nægan eiginfjárgrunn til að mæta 

þessum eiginfjárauka (Norges Bank, 2013). 

 

6.1 Útfærsla hagsveifluaukans 

Líkt og kemur fram hér að ofan skal hagsveifluaukinn vera frá 0-2,5% af áhættuvegnum 

eignum og innihalda hefðbundið eigið fé undir eiginfjárþætti A. Hann skal vera kvarðaður 

sem margfeldi af 0,25%. Ein spurning sem má spyrja sig varðandi hagsveifluaukann er 

hvort sama hlutfall eigi að gilda fyrir öll fjármálafyrirtæki á sama landssvæði eða hvort það 

á að vera mismunandi hlutfall milli fyrirtækja með tilliti til hversu áhættusækin þau eru. 

Hvor útfærsla fyrir sig hefur sína kosti og galla. Hér verður ekki tekin afstaða um þetta mál 

og aðeins verður fjallað um það tilfelli þar sem allir bankar innan sama lands hafa sama 

hlutfall, líkt og gert er ráð fyrir í leiðbeiningum Basel nefndarinnar.  
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Yfirvöld hvers lands skulu tilnefna ákvörðunaraðila sem ber ábyrgð á hversu hátt hlutfall 

sjóðsins á að vera á hverjum tíma í sínu landi. Ákvörðunaraðilinn þarf að uppfæra mat á 

aukunum ársfjórðungslega og birta í framhaldi af því upplýsingar varðandi sjóðinn. Við 

matið skal skoða þær hagstærðir sem talið er að hafi forspárgildi varðandi 

efnahagssveifluna. Sú hagstærð sem nefnd er í leiðbeiningunum í þessu samhengi er 

svokallað útlánahlutfall sem er hlutfall útlána af vergri landsframleiðslu. Einnig er leyfilegt 

að taka aðrar áhættutengdar breytur með í reikninginn sem ákvörðunaraðilinn telur að 

skipti máli. Ef það er gert og útreikningurinn skilar ekki sömu niðurstöðu og ef þær hefðu 

ekki verið með skal tilkynna það til bæði EBA og ESRB ásamt rökstuðningi og 

fylgigögnum. EBA og ESRB munu þá meta hvort breyturnar hafa áhrif á áhættu tengda 

fjármálastöðugleika (European commission, 2011d).   

Allar hækkanir á hagsveifluaukanum skulu vera tilkynntar að minnsta kosti 12 mánuðum 

áður en þær taka gildi til að gefa fjármálafyrirtækjum tíma til aðlögunar. Lækkun á 

hlutfallinu má hins vegar fara fram strax og ákvörðunin hefur verið tekin. Þegar hlutfallið 

er lækkað skal ákvörðunaraðilinn einnig meta hversu lengi ólíklegt er að varasjóðirnar 

verði hækkaðir aftur. Matið skal þó ekki vera bindandi fyrir ákvörðunaraðilann (Norges 

Bank, 2013). 

Innleiðing hagsveifluaukans hjá löndum innan ESB mun hefjast árið 2016 og skal vera að 

fullu lokið í upphafi árs 2019. Innleiðingarþrepin sjást í töflu 3 en þau eru þau sömu og 

fyrir innleiðingu verndunaraukans. Prósentutölurnar segja til um hlutfall eigin fjár af 

áhættuvegnum eignum. Líkt og fyrir verndunaraukann verður hagsveifluaukinn að 

innihalda fé af sömu gæðum og hefðbundið eigið fé undir eiginfjárþætti A (European 

commission, 2011d).  

 

Tafla 3: Tímalína fyrir innleiðingu hagsveifluaukans skv. BIS (Basel Committee on Banking Supervision, 

2010c).  

 2016 2017 2018 2019 

Hagsveifluauki  0–0,625% 0–1,25% 0–1,875% 0–2,5% 

 

Evrópulönd sem ekki eru innan ESB en styðjast engu að síður við tilskipanir 

Evrópusambandsins hafa aðeins frjálsari hendur við innleiðingu hagsveifluaukans og hafa 

nokkur þeirra nú þegar hafið innleiðinguna. Nánar verður fjallað um það síðar í ritgerðinni. 

  

6.2 Afnám hagsveifluaukans 

Þar sem hagsveifluaukinn á að fylgja hagsveiflunni er lögð áhersla á að hann sé afnuminn á 

viðeigandi tímum eða þegar fjármálaáfall skellur á og þegar hætta er á samdrætti í útlánum 

með tilheyrandi neikvæðum áhrifum á hagkerfið.  

Markmiðið með afnámi hagsveifluaukans er að koma í veg fyrir samdrátt í útlánum þar 

sem fyrirtækin þurfa ekki að binda eins mikið eigið fé og mæta tapi vegna aukinna 
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vanskila samhliða fjármálaáfalli með því að ganga á þann varasjóð sem hefur safnast á 

góðæristímum. 

Til að leggja mat á hvenær tímabært er að lækka hagsveifluaukann þarf einnig að styðjast 

við vísa samanber ákvörðunartöku við hækkun á aukanum (Drehmann o.fl., 2010). 

Evrópska kerfisáhætturáðið bendir á að mögulegir vísar séu þeir sem sýna aukið álag á 

vexti nýrra lána og hækkandi skuldatryggingarálag á fjármálamarkaði. En tekið skal fram 

að rannsóknir á þessu sviði eru stutt á veg komnar og því er mikilvægt að styðjast við 

faglega dómgreind við afnámið fyrst um sinn (European Systemic Risk Board, 2014).  

 

6.3 Útfærslur annarra landa á 

hagsveifluaukanum 

Útfærsla hagsveilfuaukans er misjafnlega á veg komin hjá þeim löndum sem innleiða Basel 

III staðlana hjá sér. Örfá lönd hafa þegar innleitt reglurnar hjá sér, nokkur þeirra eru komin 

með nánast fullmótaðar hugmyndir um útfærslu en önnur hafa lítið sem ekkert byrjað að 

skoða þær. Skoðuð var útfærsla tveggja landa, Noregs og Sviss sem hafa nú þegar innleitt 

reglurnar hjá sér.  

 

6.3.1 Útfærsla Noregs 

Noregur er líkt og Ísland ekki aðildarríki að Evrópusambandinu en styðst við evrópskar 

reglugerðir í gegnum EES samninginn. Í Noregi tóku í gildi nýjar reglur varðandi 

hagsveifluaukann þann 15. október 2013. Þá hefur verið ákveðið að frá og með 1. júlí 2015 

skuli eiginfjáraukinn nema 1% af áhættuvegnum eignum (Finansdepartementet, 2013a). 

Í Noregi er það fjármálaráðuneyti Noregs (n. Finansdepartementet) sem setur 

hagsveifluaukann á, þar til annað hefur verið ákveðið. Hins vegar sér Seðlabanki Noregs 

(n. Norges Bank) um undirbúningsvinnu fyrir ákvarðanir um upphæð aukans, í samstarfi 

við Fjármálaeftirlit Noregs (n. Finanstilsynet). Seðlabankanum var einnig á sínum tíma 

úthlutað frumábyrgð á útfærslu og grundvallarákvörðunum fyrir aukann í Noregi (Norges 

Bank, 2013).  

Í byrjun árs 2013 gaf norski seðlabankinn út skýrslu með ráðleggingum þeirra varðandi 

reglur um hagsveifluaukann í Noregi (Norges Bank, 2013). Þær eru að langmestu leyti 

sambærilegar fyrirmælunum frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.  

Hinar nýju reglur eiga að fullnægja eftirfarandi: 

1. Stuðla að fjárhagslegum stöðugleika banka og auka viðnámsþrótt í niðursveiflu.  

2. Stærð hagsveifluaukans skal einnig taka mið af öðrum kröfum sem settar eru á 

banka. 

3. Uppræta álag í bankakerfinu. 
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Ráðleggingar Seðlabankans eru að ákvarðanir varðandi hagsveifluaukann í Noregi verði 

aðallega byggðar á fjórum megin hagstærðum (hagvísum) en þó með þeim fyrirvara að 

eftir því sem reynsla og innsæi eykst varðandi aukann geti val á stærðunum þróast enn 

frekar. Þær fjórar hagstærðir sem notast verður við eru:  

1. Heildarútlán til heimila og fyrirtækja annarra en fjármálafyrirtækja sem hlutfall af 

landsframleiðslu. 

2. Hlutfall húsnæðisverðs af ráðstöfunartekjum heimilanna. 

3. Verð atvinnuhúsnæðis.  

4. Hlutfall heildsölufjármögnunar af heildarfjármögnun hjá norskum lánastofnunum.  

Fyrsta hagstærðin er stærð sem getið er um í reglum framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins og öll lönd skulu skoða, en hinar þrjár eru ákveðnar af Seðlabanka 

Noregs. Ástæðan fyrir vali þessara stærða eru nokkrar og byggja bæði á reynslu og 

hagfræðikenningum. Í aldanna rás hafa þær allar gefið vísbendingar um 

fjármálaóstöðugleika, bæði í Noregi sem og annars staðar. Reynslan hefur meðal annars 

sýnt að venjulega fylgja fjármálakreppur í kjölfarið á aukningu í útlánum, hækkunar á 

fasteignaverði og aukinni eftirspurn eftir vörum og þjónustu (Norges Bank, 2013).  

Yfir langt tímabil fyrir kreppurnar í Noregi 1988-1993 og 2008-2009 óx útlánavöxtur 

hraðar en landsframleiðslan og frá miðjum tíunda áratugnum var mikill vöxtur á 

húsnæðisverði allt fram að kreppu. Samband útlána og eignaverðs getur leitt til ójafnvægis. 

Fall á eignaverði getur leitt til aukningar á útlánatapi bankans, bæði tapi á fasteignalánum 

og einnig minnkunar á eftirspurn, auknu atvinnuleysi og minni atvinnustarfsemi. Í Noregi 

eru atvinnuhúsnæði (e. commercial property) stærsti iðnaðurinn með tilliti til útlána banka 

en það er einnig sú atvinnugrein sem skapar mestu útlánatöp bankanna. Aðgangur 

bankanna að heildsölufjármögnun hefur áhrif á vöxt útlána. Þegar útlánavöxtur bankanna 

er umfram innlán hækkar sá hluti fjármögnunar sem þeir sækja beint á fjármálamarkaði. 

Aukinn hluti heildsölufjármögnunar getur aukið skuldir og eignaverð. Heildsölufjármögun 

bankanna takmarkast oft eða fjármögnunarkostnaður eykst verulega á erfiðum tímum. 

Þetta getur leitt til hertrar útlánastefnu bankans (Norges Bank, 2013).  

Ákvarðanir varðandi hagsveifluaukann eru birtar ársfjórðungslega að undangenginni 

greiningu Seðlabanka Noregs á núverandi þróun hagstærða og samanburði þeirra við 

söguleg gögn og meðaltöl (Norges Bank, 2014). Seðlabankinn veitir síðan 

fjármálaráðuneytinu þessar upplýsingar ásamt mati sínu á stöðu mála og í framhaldinu 

grípur ráðuneytið til viðeigandi aðgerða (Finansdepartementet, 2013b). Þó svo að 

ákvarðanir varðandi hagsveifluaukann séu aðallega byggðar á þróun hagstærðanna fjögurra 

þá er ekki beint samband milli breytinga á stærðunum og stærðar hagsveifluaukans, það er 

aukinn munu ekki hækka/lækka sjálfkrafa í takt við breytingar á hagstærðum. Þar kemur 

einnig til mat Seðlabankans á öðrum þáttum er viðkoma rekstri fjármálastofnana. 

Útreikningar fyrir hagsveifluaukann skulu vera framkvæmdir á sama hátt og útreikningar 

fyrir lágmarks eiginfjárbindingu fjármálafyrirtækja (Finansdepartementet, 2013b). Aukinn 

verður venjulega á milli 0-2,5% af áhættuvegnum eignum og breytingar verða gerðar í 

þrepum sem samsvara 0,25% eða sem margfeldi af því. Hagsveifluaukinn mun gilda fyrir 

alla bankastarfsemi í Noregi, þar með talið erlend dótturfélög og útibú. 

Hagsveifluaukanum verður ekki breytt til að leysa vandamál einstakra fyrirtækja. Í sérstaka 

tilvikum verður hægt að hækka aukann yfir 2,5% en þá mun hann ekki gilda sjálfkrafa fyrir 
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útibú erlendra banka heldur þarf að samþykkja það af yfirvöldum heimalands 

móðurfélagsins (Norges Bank, 2013). 

Fyrir starfsemi norskra fjármálastofnana í öðrum löndum gildir hins vegar að 

fjármálaráðuneytið ákveður að hve miklu leyti norskar fjármálastofnanir verða að uppfylla 

kröfur um hagsveifluauka settar af öðrum stjórnvöldum eða þar sem kröfunum hefur ekki 

verið komið á. Ráðuneytið mun byggja ákvarðanir sínar á ráðleggingum frá Seðlabanka 

Noregs og evrópska kerfisáhætturáðinu (Finansdepartementet, 2013b).  

Ákvarðanir varðandi hækkanir hafa 12 mánaða aðlögunartíma en ákvarðanir varðandi 

lækkun aukans taka strax gildi. Þeim ákvörðunum skal einnig fylgja áætlanir seðlabankans 

varðandi þann tíma sem hækkun á hlutfallinu er ekki að vænta (Norges Bank, 2013).   

 

6.3.2 Útfærsla Sviss 

Sviss er hvorki aðildarríki að ESB né EES og er því ekki háð þeim reglugerðum sem gilda 

í flestum Evrópulöndum en Svisslendingar eru aðilar að Basel nefndinni um bankaeftirlit. 

Sviss var eitt fyrsta landið til að setja reglur varðandi hagsveifluaukann. Í fyrstu atrennu 

var hagsveifluaukinn aðeins settur á hluta lánamarkaðarins, það er fasteignalán til 

einkahúsnæðis. Ástæðan fyrir því hversu snemma reglurnar voru settar á er sú að mikil 

áhætta tengd ójafnvægi var á svissneska fasteignamarkaðinum.   

Útfærsla Sviss á hagsveifluaukanum er byggð á tillögum Basel nefndarinnar. Stærð aukans 

er 0-2,5% sem leggst ofan á aðrar eiginfjárkröfur. Hægt er að setja hagsveifluaukana á fyrir 

allt fjármálakerfið eða aðeins fyrir ákveðinn hluta lánamarkaðsins, líkt og nú hefur verið 

gert. Reglurnar gilda bæði fyrir svissneska banka og útibú erlendra banka í Sviss.  

Þær hagstærðir eða vísar sem horft verður til við ákvarðanir varðandi hækkun 

hagsveifluaukans verða útlán með aðaláherslu á fasteignalán og fasteignaverð. Því til 

viðbótar verður horft á þætti eins og áhættuhegðun fjármálafyrirtækja, vaxtaáhættu, 

útlánastöðu (e. credit condition) og vogun (e. leverage). Þar að auki verður litið til 

ítarlegrar greiningar á almennum hagvísum fjármálakerfisins. Saman mun þetta leiða til 

þess að ákvörðunin endurspeglar alhliða þróun innlends húsnæðislánamarkaðar. Við 

ákvarðanir verður horft á virkni þessara vísa á árunum fyrir seinustu kreppu, bæði í Sviss 

og á alþjóðlegum vettvangi. Ákvarðanir varðandi lækkun á hagsveifluaukanum verður að 

miklu leyti byggt á huglægu mati.  

Þegar ákvörðun hefur verið tekin um að hækka hagsveifluaukann hafa fjármálafyrirtækin 

3-12 mánuði til að byggja hann upp allt eftir því hversu hratt óstöðugleikinn er að myndast. 

Því hraðar sem það gerist því styttri verður tíminn. Fyrst um sinn verður ekki nein regla á 

hversu oft ákvarðanir varðandi hagsveifluaukann verða teknar en það getur verið 

endurskoðað með tímanum. 

Í Sviss eru þrjár stofnanir sem koma að hagsveifluaukanum. Þar fremst í flokki er 

Seðlabankinn í Sviss (e. Swiss National Bank, SNB) sem sér um útfærslu og 

ákvörðunarhlutverkið í samráði við svissneska Fjármálaeftirlitið (e. Swiss Financial Market 

Authority, FINMA). Allar ákvarðanir skal tilkynna til Sambandsráðsins (e. Federal Council) 

(Swiss National Bank, 2014a). 
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Í febrúar 2013 var ákveðið að hagsveifluaukinn skyldi vera 1% af áhættuvegnum eignum 

tengdum fasteignaútlánum frá og með þriðja ársfjórðungi 2013. Í janúar 2014 gaf 

Seðlabankinn í Sviss út fréttatilkynningu um að svissneskir bankar ættu að hækka 

hagsveifluaukann um 1% eða í 2% frá og með 30. júní 2014 (Swiss National Bank, 2014b).  

 

6.4 Hagsveifluauki á Íslandi 

Enn hafa ekki verið teknar neinar endanlegar ákvarðanir varðandi útfærslu og framkvæmd 

hagsveifluaukans á Íslandi. Að ýmsu þarf að hyggja áður en hægt verður að setja 

hagsveifluaukann á hérlendis. Ísland þarf til dæmis, líkt og öll önnur lönd sem styðjast við 

Basel III reglurnar, að útnefna ábyrgðaraðila fyrir virkni hagsveifluaukans, það er hvenær 

þörf er á breytingu hlutfallsins. Hér á landi hefur það enn ekki verið gert en þó liggja fyrir 

drög að frumvarpi um stofnun fjármálastöðugleikaráðs að evrópskri fyrirmynd sem meðal 

annars yrði falið víðtækt eftirlit með fjármálastöðugleika og samhliða því ákvarðanatöku 

varðandi hagsveifluaukann. Fjármálastöðugleikaráð yrði skipað ráðherrum sem fara með 

fjárreiður ríkisins, fjármál og málefni fjármálamarkaða, seðlabankastjóra og forstjóra 

Fjármálaeftirlitsins. Markmiðið með stofnun ráðsins er að efla og viðhalda 

fjármálastöðugleika, auka viðnámsþrótt fjármálakerfisins og takmarka kerfisáhættu. 
Fjármálastöðugleikaráð yrði vettvangur samráðs, upplýsingaskipta og stefnumótunar vegna 

fjármálastöðugleika ásamt því að samhæfa og ákveða viðbúnað við yfirvofandi 

fjármálakreppu. Um viðfangsefni hagsveifluaukans er fjallað í 5. gr. draga um stofnun ráðsins. 

Þar segir: „Ráðið leggur mat á hvenær fjármálakreppa telst yfirvofandi eða skollin á og hefur 

yfirumsjón með að gripið sé til nauðsynlegra ráðstafana“ (Fjármálaráðuneytið, 2013). 

Þá þarf til dæmis einnig að ákveða hentuga hagvísa fyrir ákvarðanir varðandi hlutfall 

aukans. Seðlabanki Íslands hefur birt rannsókn tengdri mögulegri útfærslu sem fjallað 

verður um hér að neðan. Sú rannsókn er mjög sambærileg og framkvæmd verður í fyrri 

hluta rannsóknar þessarar ritgerðar og gengur út á að skoða mögulega hagvísa sem gætu 

nýst við ákvarðanatökuna. 

 

6.4.1 Rannsókn Seðlabanka Íslands 

Líkt og fram kom hér að ofan framkvæmdi Seðlabanki Íslands rannsókn (Seðlabanki 

Íslands, 2014b) varðandi útfærslu hagsveifluaukans á Íslandi. Sú rannsókn fjallar um fleiri 

þætti heldur en bara þá sem tengjast hagsveifluaukanum. Í rannsókninni eru skoðaður 

fjöldi hagvísa fyrir mismunandi stýritæki eins og hagsveifluaukann, eiginfjárálag vegna 

kerfisáhættu, skuldsetningarhlutfall og takmörkun á veðhlutföllum og greiðslubyrði. 

Þeir vísar sem Seðlabankinn telur að hafi forspárgildi varðandi ákvarðanir fyrir 

hagsveifluaukann eru eftirfarandi: 

1. Útlánahlutfall. 

2. Útlánavöxtur óháð vexti í landsframleiðslu. 

3. Hlutfall útlána af innlánum. 

4. Erlendar skuldir bankanna sem hlutfall af VLF. 
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Samkvæmt rannsókn Seðlabankans fóru útlán til einkageirans úr því að vera 150% af VLF 

árið 1998 í rúmlega 400% haustið 2008. Því hefði átt að setja hagsveifluaukann á í mars 

2004 og setja hann í hámark í desember 2004. Samkvæmt rannsóknum gefur vöxtur á 

útlánahlutfalli um 3% umfram leitni merki um fjármálaáfall með tveggja til þriggja ára 

fyrirvara. Á Íslandi óx útlánahlutfallið meira en 3% umfram langtímaleitni frá og með 

miðju ári 2004. Útlánahlutfallið óx einnig um meira en 3% umfram langtímaleitni í 

aðdraganda netbólunnar í september 1999.  

Útlánavöxtur einn og sér til einkageirans á Íslandi var að meðaltali 30% frá byrjun 2005 til 

haustsins 2008. Áhættumörk fyrir útlánavöxt og flesta aðra vísa sem Seðlabankinn skoðaði 

hafa ekki verið formlega skilgreind en mögulegir mælikvarðar eru prósentufrávik eða 

staðalfrávik frá langtíma meðaltali. Útlánavöxtur fór yfir 1,5 staðalfrávik frá meðaltali 

útlánavaxtar í júní 2005. Útlánavöxtur flökktir mjög mikið og getur verið mikill yfir stutt 

tímabil án þess að leiða til fjármálastöðugleika. Því er hagkvæmast að fylgjast bæði með 

þróun útlánahlutfallsins og útlánavaxtar fyrir mat á óhóflegum útlánavexti. 

Hvað varðar hlutfall útlána af innlánum hafa innlánastofnanir á Íslandi verið yfir þeim 

mörkum sem niðurstöður erlendra rannsókna hafa gefið sem hættumörk frá því í lok árs 

1995. Samkvæmt rannsókn Seðlabankans var hlutfallið komið í 300% í lok árs 2005.  

Brúttóstaða erlendra skulda banka sem hlutfall af VLF gefur heildarmynd af því hve mikið 

þeir reiða sig á erlent fjármagn. Þá geta miklar erlendar skammtímaskuldir banka verið 

merki um uppbyggingu ójafnvægis í fjármálakerfinu. Vöxtur erlendra skulda jókst í kjölfar 

fjármálaáfallsins 1993, í aðdraganda netbólunnar 1999 og fjármálaáfallsins 2008.  

Tekið er fram í rannsókninni að val á vísunum sé ekki endanlegt og búast megi við að 

listinn yfir vísana þróist með tímanum í takt við betra aðgengi að gögnum og þróun í 

fjármálakerfinu, enda hefur reynst mjög erfitt að fá nægilega góð gögn.  

Seðlabankinn fjallar jafnframt um að hægt sé að setja eiginfjáraukann, sambærilegan 

hagsveifluaukanum á stofnanir eftir atvinnugeirum eða vegna tiltekinna áhættuþátta, til 

dæmis húsnæðislána. Hægt er að útfæra þetta með tvennum hætti, setja fram kröfu um 

eiginfjárauka eða hækka áhættuvogir vegna tiltekinna þátta sem leiðir til aukinnar 

eiginfjárbindingar. Markmiðið með þessum aðgerðum er að sporna við uppsöfnun 

kerfisáhættu í einstökum greinum þar sem hún getur smitað hratt út frá sér og verið 

uppspretta fjármálaáfalls. Hugsanlega þyrfti að horfa á aðra vísa fyrir þetta fyrirkomulag. 
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7 Fyrri hluti rannsóknar: Greining 

hagsveiflu 

Rannsókn þessa verkefnis skiptist í tvo hluta. Sá fyrri gengur út á að skoða hvort hægt sé 

að spá fyrir um kreppu, það er að skoða hvort einhverjar hagstærðir hafa forspárgildi 

varðandi hagsveiflur. Mikilvægt er að finna þær hagstæðir sem hafa hvað mest að segja um 

efnahagssveiflur framtíðarinnar, fyrir mat á hagsveifluaukanum. Hér verða skoðaðar helstu 

hagstærðir sem nefndar hafa verið í þessu samhengi og athugað hvort hægt sé að byggja 

ákvarðanir varðandi hagsveifluaukann á þeim. 

Í greininni Countercuclical capital buffers: Exploring options (Drehmann o.fl., 2010) er 

farið nokkuð nákvæmlega yfir helstu þætti tengda hagsveifluauka, bæði hvað varðar 

útfærslu og einnig varðandi val á hentugum hagvísum. Nokkuð var stuðst við þessa grein í 

við rannsóknina. Eins og fram hefur komið er útlánahlutfall, það er hlutfall útlána til 

einkaaðila af vergri landsframleiðslu, eina hagstærðin sem Basel nefndin hefur gefið út að 

skuli skoða við ákvarðanir varðandi hagsveifluauka, aðrar hagstærðir er ákvörðun 
viðkomandi lands. Við rannsóknina er stuðst við vísindalega aðferðafræði. Nánari útlistun 

á aðferðafræðinni og ferlinu er að finna í kafla 2.  

 

7.1 Viðfangsefnið skilgreint 

Fyrsta skref rannsóknar samkvæmt vísindalegri aðferðafræði er að skilgreina 

viðfangsefnið. Í þessum fyrri hluta felst viðfangsefnið í að skoða þekktar hagstærðir og 

bera þær saman við þekktar efnahagskreppur undanfarin ár. Tilgangur þess er að skoða 

hvort og þá hvaða hagstærðir geta haft forspárgildi varðandi hagsveiflu. Ef svo reynist, þá 

er mögulega hægt að nota þær við ákvarðanatöku varðandi hagsveifluaukann.  

Ekki eru allir sammála um það hvenær samdráttarskeið byrja og enda, meðal annars vegna 

mismunandi skilgreininga. Í þessum samanburði verður miðað við samdráttarskeið árin 

1988-1992 en það samdráttarskeið er sett fram í greinunum Efnahagskreppur á Íslandi 

1890–2000 (Guðmundur Jónsson, 2009) og Efnahagskreppur á Íslandi í sögulegu ljósi 

(Guðmundur Jónsson, 2008). Þá er miðað við að 2008 kreppan á Íslandi hafi byrjað við fall 

íslensku bankanna í október og henni hafi lokið árið 2011.  

 

7.2 Tilgáta sett fram 

Eftir að viðfangsefnið hafði verið skilgreint var tilgáta sett fram. Hún fólst í að settar voru 

fram sex hagstærðir sem talið var að hægt væri að byggja ákvarðanir varðandi 

hagsveifluaukann á. Þessar hagstærðir voru: 

1. Útlánahlutfall. 

2. Húsnæðisverð. 

3. Hlutfall útlána af innlánum. 

4. Útlán sem hlutfall af ráðstöfunartekjum heimilanna. 
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5. Atvinnuleysi. 

6. Fjöldi nýbyggðs íbúðarhúsnæðis. 

Við val á hagstærðum var talsvert horft til þess hvaða hagstærðir evrópska 

kerfisáhætturáðið mælir með að skoða (European Systemic Risk Board, 2014), hvaða 

hagstærðir nágrannaþjóðir okkar hafa notað (Norges Bank, 2013; Swiss National Bank, 

2014a) ásamt því að lesa sér til um hagfræðikenningar og seinustu kreppu.  

 

7.3 Gagnaöflun 

Gagnaöflun fyrir fyrri hluta rannsókninarinnar fólst í að leita að sem lengstum, samfelldum 

tímaröðum fyrir þær hagstærðir sem listaðar höfðu verið upp í skrefinu á undan. Sú 

gagnaöflun fór að mestu leyti fram í september og desember 2013 og fyrri hluta árs 2014. 

Notast var við veraldarvefinn við leit á þessum gögnum og haft samband við Hagstofu 

Íslands og Seðlabanka Íslands til að fá upplýsingar um hvaða gögn væri best að nota miðað 

við fyrirfram gefnar skilgreiningar og hvaða stærðir gögnin innihéldu nákvæmlega. 

 

7.4 Gögnin 

Þau gögn sem notuð eru í þessum fyrri hluta rannsóknarinnar eru tímaraðir fyrir þekktar 

hagstærðir á Íslandi fengin af heimasíðum Seðlabanka Íslands, Hagstofu Íslands, 

Fjármálaeftirlitsins og Þjóðskrár Íslands.  

Þegar unnið er með tímaraðir er yfirleitt æskilegt að tíðni gagna nái yfir þær sveiflur sem 

eiga sér stað, það er að nokkrar mælingar séu innan hverrar sveiflu. Gott væri að hafa 

nokkuð tíðar mælingar, það er á mánaðar- eða ársfjórðungsfresti. Aðgengileg opinber gögn 

eru hins vegar í flestum tilfellum árleg. Í öðrum sambærilegum rannsóknum sem litið var 

til við gerð þessa verkefnis er notast við ársfjórðungsleg gögn. Þar sem ekki var unnt að fá 

þau gögn fyrir allar hagstærðirnar hjá stofnunum sem nefndar eru hér að ofan var ákveðið, 

til einföldunar og samræmingar, að notast við árleg gögn fyrir allar hagstæðirnar Gögnin 

sýna heildarstöðu hverrar hagstærðar við árslok. Stutta umfjöllun um hverja hagstærð fyrir 

sig er að finna hér á eftir en gögnin sjálf má finna í viðauka B. 

 

7.4.1 Útlánahlutfall 

Eins og áður hefur komið fram er hlutfall heildarútlána til einkaaðila af vergri 

landsframleiðslu, einnig nefnt útlánahlutfall, eina hagstærðin sem tilgreind er sem 

vísbendingarhagstærð í leiðbeiningum Basel nefndarinnar um virkni hagsveifluaukans 

(Drehmann o.fl., 2010). Því var það fyrsta hagstærðin sem skoðuð var. Með einkaaðila er 

átt við einstaklinga og fyrirtæki í einkageiranum annarra en fjármálafyrirtækja. 

Ástæðan fyrir því að þetta hlutfall er sett fram af Basel nefndinni um bankaeftirlit er sú 

rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar útlán aukast óeðlilega mikið umfram 

landsframleiðslu, sem sagt verulegt frávik útlánahlutfalls frá langtímaleitni (e. credit to 
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GDP gap) gefi það vísbendingu um óhóflegan útlánavöxt. Það hefur löngum verið þekkt 

kenning innan hagfræðinnar að mikið útlánaskeið sé undanfari fjármálaáfalls (Swiss 

National Bank, 2014a). 

Ýmis gögn eru til yfir útlán íslenskra lánastofnana til einkaaðila en það er mjög misjafnt 

hversu umfangsmikil gögnin eru og til hvaða fyrirtækja þau ná en samkvæmt 

leiðbeiningum Basel nefndarinnar eiga útlánagögnin að vera eins yfirgripsmikil og hægt er. 

Ekki var hægt að fá gögn yfir nákvæmlega það sem leitað var að en til þess að fá sem besta 

nálgun þá voru tekin saman þrenn mismunandi gagnasett yfir útlán til einkaaðila sem ná 

yfir mismunandi tíma. Í fyrsta lagi eru það gögn frá Seðlabanka Íslands (hér eftir nefnd 

grunngögn), í öðru lagi gögn úr ársreikningum fjármálafyrirtækja, lífeyrissjóða og 

vátryggingafélaga fengnum af heimasíðu Fjármálaeftirlitsins (hér eftir nefnd 

samanburðargögn 1) og í þriðja lagi annað gagnasett frá Seðlabanka Íslands (hér eftir 

nefnd samanburðargögn 2). Munurinn á grunngögnunum og samanburðargögnum 2 er 

útskýrður síðar. Ástæða þess að nákvæmlega þessi gögn voru tekin var bæði vegna þess að 

aðgengi að þeim var gott og einnig komust þau næst því að vera það sem leitað var að. Á 

mynd 10 má sjá myndræna framsetningu á þessum þremur tímaröðum. 

 

 

Mynd 10: Tímaraðir yfir útlán til einkageirans 

Eins og sést á mynd 10 eru gögnin mjög mismunandi. Ástæðurnar fyrir þessum mismun 

eru margar. Ef skoðuð eru gögn frá Seðlabanka Íslands, það er grunngögn og 

samanburðargögn 2 þá liggur munurinn í mismunandi uppgjörsaðferð samkvæmt 

starfsmanni Seðlabankans. Ekki fékkst nánari útskýring á þessum mun. Munurinn er þó 

ekki óeðlilega mikill.  

Munurinn á gögnum Fjármálaeftirlitsins og Seðlabankans er nokkur líkt og sést á mynd 10, 

það er munurinn á samanburðargögnum 1 og grunngögnum annars vegar og 

samanburðargögnum 2 hins vegar. Gögn frá Fjármálaeftirlitinu innihalda öll útlán til 

innlendra og erlendra aðila en gögn Seðlabankans aðeins til innlendra aðila. Þrátt fyrir að 

gögn frá Fjármálaeftirlitinu innihaldi öll útlán þá er tímaröðin nokkuð löng og vert að 
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skoða hvaða niðurstöður hún myndi gefa, þó hún sé ekki góð nálgun á innlent 

efnahagskerfi. 

Eins og kemur fram í kafla 5.4 þá skal aðallega horft til innlends efnahagsástands. Því væri 

æskilegt að skoða aðeins útlán vegna innlendrar starfsemi. Í þeim gögnum sem voru til 

skoðunar var ekki hægt að einangra innlenda starfsemi algjörlega. Ein nálgun væri að taka 

aðeins tillit til innlendra aðila líkt og hægt er að gera með gögnunum frá Seðlabankanum, 

aftur á móti voru útlán margra innlendra aðila notuð til að fjármagna erlenda starfsemi. 

Sama má segja um útlán til erlendra aðila. Önnur nálgun væri að taka aðeins útlán í 

íslenskri mynt en það var algengt að aðilar, svo sem einstaklingar og sveitarfélög, tækju lán 

í erlendri mynt. Þó svo að talsverður munur væri á tímaröðunum var ákveðið að skoða allar 

tímaraðirnar, meðal annars til að kanna notagildi þeirra og sjá hvort munur yrði á 

lokaniðurstöðum.  

 

Grunngögn 

Grunngögnin eru fengin af heimasíðu Seðlabanka Íslands (Seðlabanki Íslands, 2013b) og 

innihalda upplýsingar um innlend útlán til heimila og fyrirtækja annarra en 

fjármálafyrirtækja ásamt verðbréfaeign íslenskra fjármálafyrirtækja, bankastofnana, 

Íbúðalánasjóðs, lánafyrirtækja, lífeyrissjóða, tryggingafélaga, verðbréfa- og 

fjárfestingasjóða og lánasjóða ríkisins frá árinu 1970 til 2007. 

Kosturinn við þessi gögn er hvað þau ná yfir langt tímabil og til margra lánastofnana en 

gallinn er sá að þau ná aðeins til ársins 2007 svo þau sýna ekki þróun útlána eftir að 

seinasta kreppa hófst. Þessi gögn falla heldur ekki nákvæmlega að skilgreiningu Basel 

nefndarinnar á útlánagögnum þar sem að í þessum tölum eru fleiri tegundir verðbréfa en 

skuldabréf.  

Líkt og sést á mynd 10 er nokkuð stöðugur veldisvöxtur á útlánunum á öllu tímabilinu fyrir 

utan tíunda áratuginn en þá tekur vöxturinn mikið stökk.  

 

Samanburðargögn 1 

Samanburðargögn 1 eru samsett gögn úr tölum úr ársreikningabókum fjármálafyrirtækja, 

lífeyrissjóða og tryggingafélaga gefnum út af Fjármálaeftirlitinu. Ársreikningabækurnar 

má finna á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins (Fjármálaeftirlitið, 2013). 

Samanburðargögnin innihalda upplýsingar um útlán til heimila og fyrirtækja og 

verðbréfaeign lífeyrissjóða, tryggingafélaga, viðskiptabanka, sparisjóða og annarra 

lánafyrirtækja með föstum tekjum frá árunum 1997 til 2012. Um móðurfélagstölur er að 

ræða. Þess ber að geta að útgáfa Fjármálaeftirlitsins breyttist árið 2005 svo frá og með 

þeim tíma eru gögnin ekki eins ítarleg og áður. Inn í tölum Fjármálaeftirlitsins eru einnig 

útlán til erlendra aðila, útlánin eru ekki brotin niður eftir þjóðerni lántakenda.  

Vöxtur á samaburðargögnum 1 er mjög sambærilegur og vöxtur grunngagnanna líkt og sést 

á mynd 10. Þar sem tímaröðin nær yfir seinustu kreppu þá verður gríðarlegt fall í útlánum 
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sem útskýrist aðallega af skiptingu stóru viðskiptabankanna upp í nýja banka og banka í 

slitameðferð. 

Samanburðargögn 2 

Samanburðargögn 2 eru gögn yfir útlán fjármálafyrirtækja til heimila og fyrirtækja ásamt 

skuldabréfaeign fjármálafyrirtækja árin 2003 til 2012, fengin af heimasíðu Seðlabanka 

Íslands (Seðlabanki Íslands, 2013b) líkt og grunngögnin. Þessi tvö gagnasett eru þó ekki 

alveg sambærileg því uppgjörsaðferðin er ekki sú sama. Þess ber þó að geta að gögn 

tímaraðarinnar sem snúa að útlánum fjármálafyrirtækja til heimila ná frá árinu 1991 en 

gögnin fyrir útlán til fyrirtækja ná frá árinu 2003. Til þess að tímaröðin innihéldu sömu 

atriði allan tíman var nota tímaröðina frá árinu 2003 til 2012. 

Þá ber að nefna að útlánatölurnar gefa ekki heildarmynd af útlánum til heimila þar sem 

útlán hina föllnu banka voru ekki öll flutt yfir í nýja banka í október 2008 og því er ekki 

um fyllilega sama lánasafnið að ræða milli tímabila. Auk þess komu upp tilfelli þar sem 

útlán voru flutt yfir í skuldabréfavafninga þá eru þau útlán ekki hluti af móðurfélagi 

viðkomandi innlánsstofnunar og því ekki talin með í þessum tölum. 

Fyrir samanburðargögn 2 sést sambærileg hegðun og fyrir samanburðargögn 1 nema 

aðeins eru til staðar útlán til innlendra aðila.  

 

Verg landsframleiðsla 

Gögnin fyrir verga landsframleiðslu eru fengin af heimasíðu Hagstofunnar (Hagstofa 

Íslands, 2013b). Verg landsframleiðsla er mælikvarði á verðmæti allra tilbúinna vara og 

þjónustu sem framleidd er í landinu á einu ári. Hlutfallsleg breyting landsframleiðslu milli 

ára kallast hagvöxtur. Í leiðbeiningum Basel nefndarinnar er verg landsframleiðsla notuð til 

samanburðar fyrir gögn yfir útlán. 

 

Mynd 11: Verg landsframleiðsla 
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Líkt og sést á mynd 11 er veldisvöxtur á gögnunum nær allan tímann, fyrir utan stöðnun á 

tíunda áratugnum. Athyglisvert er að nokkur vöxtur er í seinustu kreppu.  

 

7.4.2 Húsnæðisverð 

Rannsóknir hafa sýnt að húsnæðisverð getur hækkað um allt að 10–12% stuttu áður en 

fjármálaáfall skellur á (Mitra o.fl, 2011). Þá hafa fleiri rannsóknir sýnt fram á að 

húsnæðisverð sé góður vísir um hugsanlegt fjármálaáfall (Scott, Rabanal, & Kannan, 

2009).  

Húsnæðisverð er hægt að skoða með mismunandi hætti. Til eru meðal annars gögn yfir 

meðaltal á fermetraverði nýrra íbúða, meðaltal á kaupverði íbúða, meðaltal á 

staðgreiðsluverði íbúða, kaupverð á fermetra og vísitölu húsnæðisverðs á 

höfuðborgarsvæðinu. Ákveðið var að skoða annars vegar vísitölu húsnæðisverðs á 

höfuðborgarsvæðinu og hins vegar kaupverð á fermetra á höfuðborgarsvæðinu þar sem þau 

voru talin gefa bestu nálgunina og best til þess fallin að vinna með í framhaldinu. Ef tekin 

hefði verið til dæmis meðaltals kaupverð íbúða þá hefði þurft að greina hvers konar 

húsnæði væri um að ræða, þar sem þau eru mjög mismunandi eftir tegund og stærð og það 

sama má segja um staðgreiðsluverð íbúða. Bæði þessi gagnasett eru fengin af heimasíðu 

Þjóðskrár Íslands.  

Tímaröðin fyrir vísitölu íbúðaverðs nær frá árinu 1994 til 2013 (Þjóðskrá Íslands, 2014a). 

Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir þróun fasteignaverðs á 

höfuðborgarsvæðinu milli mánaða, bæði fyrir sérbýli og fjölbýli. Við gerð vísitölunnar eru 

notaðar upplýsingar úr þinglýstum kaupsamningum að uppfylltum tilteknum skilyrðum. 

Skilyrðin eru að samningurinn sé milli óskyldra aðila, greitt sé með reiðufé (eða yfirtöku á 

lánum), eignin sé seld á frjálsum markaði og fullbúin. Því eru nauðungarsölur, makaskipti, 

sala á fokheldum eignum og samningar milli skyldra aðila ekki nýttir við gerð vísitölunnar. 

Vísitalan er ekki á föstu verðlagi. 

Tímaröðin fyrir kaupverð á fermetra á höfuðborgarsvæðinu nær frá árinu 1988 til 2013 

(Þjóðskrá Íslands, 2014b). Eins og heitið bendir til sýnir tímaröðin meðaltals fermetraverðs 

íbúðahúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu. Við útreikning eru ekki tekin með húsnæði þar sem 

byggingastaða húsnæðis við afhendingu er ekki fullbúin, salan er á milli skyldra aðila, 

verið er að selja hluta af íbúð eða verið sé að selja fleiri en eina fasteign í sama 

kaupsamningi. Hins vegar eru makaskiptasamningar með íbúðarhúsnæði með í þessum 

útreikningum.  

Myndræna framsetningu gagnanna er að finna á myndum 23, 25 og 28 í kafla 7.5.2.  

 

7.4.3 Hlutfall útlána af innlánum 

Hlutfall útlána af innlánum segir til um hversu stór hluti útlána innlánastofnana er 

fjármagnaður með annarri fjármögnun en innlánum. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að 

fjármálaáfall er líklegt innan árs ef hlutfall útlána af innlánum fer yfir 120% (Mitra o.fl, 

2011).  
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Gögnin sem notuð voru í útreikningi á þessu hlutfalli eru fengin á heimasíðu Seðlabanka 

Íslands (Seðlabanki Íslands, 2014c). Innlánatölurnar sýna innlán einkageirans, það er 

heimila, eignarhaldsfélaga og fyrirtækja annarra en fjármálafyrirtækja hjá 

innlánastofnunum á árunum 2003-2013. Myndræna framsetningu má sjá á mynd 12.  

Til að gæta samræmis í gögnum voru aðeins tekin útlán innlánastofnana til einkageirans 

eins og fyrir innlánin en ekki útlán allra fjármálafyrirtækja, fyrir sama tímabil. Því er 

talsverður mismunur á útlánatölum sem hér eru nefndar og þeim sem notaðar eru fyrir 

útlánahlutfallið hér að framan. Ekki var hægt að skipta þeim útlánagögnum frá 

Seðlabankanum sem notuð voru í útlánahlutfallinu upp eftir lánafyrirtækjum og því var 

tekin ný tímaröð fyrir útlán innlánastofnana af heimasíðu Seðlabankans fyrir þetta hlutfall.  

Ástæðan fyrir því að valið var að skoða aðeins útlán og innlán einkageirans er sú að í 

leiðbeiningum Basel nefndarinnar fyrir útlánahlutfallið skal aðeins taka tillit til útlána til 

einkageirans. Því var ákveðið að halda sig við það sama í þessu tilviki.  

Þessi hagstærð mælir eingöngu áhættu í bankakerfinu en ekki fjármálakerfinu öllu. Hún á 

samt sem áður rétt á að vera á þessum lista þar sem óstöðugleikinn byrjar oft í 

bankakerfinu og smitar svo út frá sér í allt fjármálakerfið.  

 

 

Mynd 12: Innlán og útlán innlánastofnana 

Útlán, eins og sjá má á mynd 12, vaxa líkt og útlán samkvæmt samanburðargögnum 2 í 

kafla 7.4.1. Fjárhæðir eru þó talsvert minni þar sem aðeins er horft til innlánsstofnana. Smá 

vöxtur er á innlánum en eftir að kreppan skellur á standa þau nánast í stað.  

 

7.4.4 Útlán sem hlutfall af ráðstöfunartekjum heimilanna  

Útlán sem hlutfall af ráðstöfunartekjum heimilanna lýsir sambandi útlána til heimila og 

ráðstöfunartekna heimilanna. Ákveðið var að skoða þessa stærð því talið er að bæði útlán 
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og ráðstöfunartekjur heimilanna aukist á árunum fyrir kreppu. Þessar tvær stærðir haldast í 

hendur því fólk tekur frekar lán þegar ráðstöfunartekjurnar eru hærri. 

Gögnin fyrir útlán til heimilanna eru fengin af heimasíðu Seðlabanka Íslands (Seðlabanki 

Íslands, 2013b). Notast var við þann hluta samanburðargagna 2 sem snýr að heimilunum, 

það er útlán fjármálafyrirtækja til heimila. 

Gögn yfir ráðstöfunartekjur heimilanna fengin af heimasíðu Hagstofu Íslands (Hagstofa 

Íslands, 2013a). Gögnin sýna ráðstöfunartekjur heimilisgeirans frá árunum 1994–2012. 

Ráðstöfunartekjur heimilisgeirans eru reiknaðar sem heildartekjur einstaklinga að 

frádregnum heildarútgjöldum þeirra. Myndræna framsetningu gagnanna má sjá á mynd 13. 

 

 

Mynd 13: Ráðstöfunartekjur heimila og útlán til heimila 

Ráðstöfunartekjur heimila vaxa fyrir kreppu en verða sveiflukenndar eftir að kreppan hefst. 

Hér er aðeins horft á hluta af samanburðargögnum 2 en hegðun þess hluta er nokkuð 

sambærilegur fyrir kreppu og sést á mynd 10 fyrir heildartímaröðina. Eftir kreppu sveiflast 

tímaröðin nokkuð en fellur ekki líkt og heildartímaröðin.  

 

7.4.5 Atvinnuleysi 

Rannsókn Seðlabanka Íslands sýnir að atvinnuleysi sveiflast andstætt við hagsveifluna 

(Seðlabanki Íslands, 2012a). Því var skoðað hvort mjög lítið atvinnuleysi geti verið 

vísbending um að kreppa sé væntanleg á næstu árum. 

Tímaröð fyrir atvinnuleysi er fengin af heimasíðu Hagstofu Íslands. Atvinnuleysi er 

reiknað sem hlutfall atvinnulausra af vinnuafli en vinnuafl samanstendur af starfandi og 

atvinnulausu fólki. Atvinnulausir teljast þeir sem ekki voru í starfi í viðmiðunarviku en 

geta hafið störf innan tveggja vikna frá því að rannsókn er gerð. Einnig verða þeir að hafa 

verið virkir í atvinnuleit síðastliðnar fjórar vikur, hafa fundið starf sem byrjar seinna eða 

eru að bíða eftir að vera kallaðir til vinnu (Hagstofa Íslands, 2014).   
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Tímaröðin fyrir atvinnuleysi nær frá árinu 1991 til 2012. Hún lýsir atvinnuleysi bæði 

kvenna og karla frá 16 ára aldri af öllu landinu samkvæmt skilgreiningunni hér að ofan. 

Myndræna framsetningu á gögnunum er að finna á mynd 34 í kafla 7.5.5. 

 

7.4.6 Fjöldi nýbyggðs íbúðahúsnæðis  

Kenningar segja að húsnæðisverð hækki oft fyrir kreppu, enda er aðgengi að lánsfé þá 

auðvelt. Þar sem margir vilja kaupa húsnæði má gera ráð fyrir að nýbyggingar aukist. Að 

sama skapi er lítið byggt eftir kreppu. Því var áhugavert að skoða fjölda nýbyggðs 

íbúðahúsnæðis og greina hvort aukning í nýbyggingum geti haft forspárgildi varðandi 

samdráttarskeið.  

Gögn yfir fjölda nýbygginga er að finna á heimasíðu Hagstofu Íslands. Hægt er að skoða 

gögnin í nokkrum útfærslum, það er bæði eftir landssvæðum, tegundum og byggingarstigi. 

Ákveðið var að skoða fjölda fullkláraðra íbúða á landinu öllu frá árunum 1970 til 2013 

(Hagstofa Íslands, 2014b). Myndræna framsetningu á gögnunum er að finna á mynd 35 í 

kafla 7.5.6.  

  

7.5 Greining á gögnum 

Greining á gögnum felst í að skoða gögnin vel og vandlega, teikna þau upp í Excel, bera 

hegðun þeirra saman við krepputíma seinustu ára og reyna út frá því að finna hvaða stærðir 

hafa forspárgildi varðandi efnaghagssveifluna. Auk þess er langtímaleitni í gögnunum 

metin með svokallaðri HP síu. Út frá leitninni er hægt að reikna frávik sem reynist 

gagnlegt við greiningu tímaraða. Þar sem um árleg gögn er að ræða var 

málamiðlunarbreytan λ=100. Basel nefndin hefur meðal annars lagt til að HP sía sé notuð 

við greiningu á hagstærðum fyrir sveiflujafnandi eiginfjárauka (Basel Committee on 

Banking Supervision, 2010b). Hún er jafnframt notuð í rannsóknum Seðlabanka Noregs 

(Norges Bank, 2013) og Seðlabanka Íslands (Seðlabanki Íslands, 2014b). Markmiðið var 

að gera eins einfalda og gagnsæja greiningu og hægt var.  

Elstu gögnin eru frá árinu 1970. Frá þeim tíma hafa verið tvö samdráttarskeið, annars vegar  

niðursveifla sem byrjaði 1988 og stóð til 1992. Hins vegar er það kreppan sem hófst árið 

2008 og talið er að hafi lokið árið 2011, þó að séu ekki allir sammála um hvenær henni 

lauk. 

 

7.5.1 Útlánahlutfall 

Eins og margoft áður hefur komið fram voru skoðuð þrenns konar útlánagögn fyrir 

útreikning á útlánahlutfallinu. Þau eru sett fram sem grunngögn, samanburðargögn 1 og 

samanburðargögn 2. Hér fyrir neðan má sjá greiningu á þessum þremur gagnasettum.  
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Grunngögn 

Á mynd 14 sést samanburður á vexti útlána og vergri landsframleiðslu á árunum 1970 til 

2007. Eins og sést haldast þessar tvær stærðir nokkuð í hendur fram til ársins 1990 en eftir 

það vaxa útlánin mjög mikið umfram landsframleiðslu. Ástæður þess eru nokkrar, bæði 

verðbólguskot sem varð meðal annars á árunum fyrir kreppu 2008 og íslensku bankarnir 

uxu mjög hratt á þessum árum, bæði hér heima og erlendis. Einnig spilar inn í að um langt 

tímabil er að ræða svo vöxturinn verður þess vegna enn meiri. Verg landsframleiðsla hefur 

nokkuð jafnan vöxt allt tímabilið. 

Vöxturinn er fundinn með því að festa báðar tímaraðirnar við sama gildi, 1 í þessu tilfelli, á 

sama tímapunkti og sjá þannig hver vöxturinn er á tímabilinu.  
 

 

Mynd 14: Grunngögn - samanburður á vexti útlána og VLF 

 

Á mynd 15 sést þróun útlána samkvæmt grunngögnum sem hlutfall af vergri 

landsframleiðslu á árunum 1970 til 2007 ásamt langtímaleitni gagnanna borið saman við 

samdráttarskeið sem varð á Íslandi á þessum tíma.  
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Mynd 15: Grunngögn - útlán sem hlutfall af VLF 

Þegar myndin er skoðuð með tilliti til fyrri niðursveiflu sést að útlánavöxtur náði hámarki 

árið 1984 en byrjar svo að minnka aftur á árunum fyrir niðursveiflu. Ef myndin er skoðuð 

með tilliti til kreppunnar árið 2008 sést mjög mikill útlánavöxtur á árunum á undan. 

Ástæður fyrir þessum mikla vexti eru nokkrar eins og greint hefur verið frá. 

Tímaröðin fyrir grunngögnin nær ekki nógu langt til að hægt sé að sjá hvort 

útlánavöxturinn fellur áður en kreppan hefst eins og gerðist fyrir fyrri samdráttinn. Nánari 

hegðun útlánatímaraða á þessu tímabili er að finna þar sem fjallað er um samanburðargögn 

1 og 2. 

Á mynd 16 sjást svo frávik frá langtímaleitni (e. credit to GDP gap) fyrir tímaröðina 

grunngögn. Eins og sést eru miklar sveiflur í frávikinu. Samkvæmt tillögum frá Basel 

nefndinni þá leggja þeir til að hagsveifluaukinn sé núll ef frávikið sé innan við 2% og að 

sjóðurinn þurfi að vera í hámarki ef frávikið fari yfir 10% (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2010b). Ef frávikið er mikið má gera ráð fyrir að líkur séu á samdrætti á 

næstu árum. Eins og sést á grafinu þá var frávikið talsvert yfir hámarksviðmiðum frá 

árunum 1982 til 1985, en eins og margoft hefur komið fram hófst samdráttur þremur árum 

seinna. Árið 2007 fór svo hlutfallið aftur yfir 10% mörkin.  
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Mynd 16: Grunngögn - frávik frá langtímaleitni 

 

Samanburðargögn 1 

Á mynd 17 má sjá samanburð á vexti útlána samkvæmt samanburðargögnum 1 og vexti 

vergri landsframleiðslu. Myndin gefur til kynna að útlán vaxi mun hraðar en 

landsframleiðsla á árunum fyrir kreppu, 2008. Vöxturinn nær hámarki árið 2006 en byrjar 

svo að falla áður en kreppan hefst og nær botni árið 2009. Eins og fjallað er um í 

greiningunni á grunngögnunum eru ástæðurnar fyrir þessum mikla vexti nokkrar. Verg 

landsframleiðsla hefur hins vegar nokkuð jafnan vöxt allt tímabilið. 

 

Mynd 17: Samanburðargögn 1 - samanburður á vexti útlána og VLF 

 

Á mynd 18 má sjá útlánahlutfallið samkvæmt samanburðargögnum 1 og langtímaleitni 

þess. Eins og sést á grafinu vex útlánahlutfallið mjög mikið fyrir kreppu og nær hápunkti 
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árið 2006 og byrjar því að falla nokkru áður en kreppan skellur á árið 2008. Eftir kreppuna 

byrja útlánahlutfallið aftur aðeins að vaxa. Eru þetta sambærilegar niðurstöður og fást 

þegar grunngögnin eru skoðuð.  

 

Mynd 18: Samanburðargögn 1 - útlán sem hlutfall af VLF 

 

Á mynd 19 sjást frávik frá langtímaleitni fyrir samanburðargögn 1. Eins og sést á grafinu 

eru talsverðar sveiflur á frávikinu en það tekur síðan mikið stökk á árunum fyrir kreppu 

2008 og verður 60% árið 2006. 

 

Mynd 19: Samanburðargögn 1 - frávik frá langtímaleitni 
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Samanburðargögn 2 

Mynd 20 sýnir aukningu útlána umfram vöxt vergrar landsframleiðslu. Þessi mynd sýnir 

ekki alveg sömu hegðun og mynd 17 fyrir samanburðargögn 1 gerir en líklegasta orsökin 

er samanburðargögn 1 ná yfir stærra útlánasafn líkt og fjallað er um í kafla 7.4.1.  

 

Mynd 20: Samanburðargögn 2 - samanburður á vexti útlána og VLF 

 

Mynd 21 sýnir útlán samkvæmt samanburðargögnum 2 sem hlutfall af vergri 

landsframleiðslu ásamt langtímaleitni hlutfallsins. Þegar myndin er skoðuð sést mjög mikil 

útlánaaukning á árunum fyrir kreppu sem fellur aftur rétt áður en kreppan skellur á. 

 

Mynd 21: Samanburðargögn 2 - útlán sem hlutfall af VLF 

 

Á mynd 22 má sjá frávik frá langtímaleitni. Eins og sést nær frávikið 10% viðmiðinu árið 

2005 og verður hæst 45% árið 2007. Þegar kreppan skellur á árið 2008 er frávikið -14%. 
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Mynd 22: Samanburðargögn 2 - frávik frá langtímaleitni 

 

Myndir 21 og 22 sýna báðar mjög svipaða niðurstöðu. Það er mikil útlánaaukning umfram 

verga landsframleiðslu á árunum fyrir kreppu sem dregur aftur mikið úr í undanfara 

kreppunnar.   

 

Samantekt greiningar á útlánahlutfalli 

Þegar þessar þrjár tímaraðir fyrir útlánahlutfall eru skoðaðar kemur ýmislegt áhugavert í 

ljós. Þó að gögnin séu ólík að nokkru leyti gefa þau nokkuð svipaða mynd. Eins og sést 

benda þau öll til stigvaxandi aukningar útlána umfram verga landsframleiðslu á árunum 

fyrir hrun sem náði hámarki 2006 til 2007 og sem byrjar að minnka aftur haustið 2008, 

þegar kreppan skellur á. Það sem skilur gagnasettin frá hvort öðru er að hlutfallið er ekki 

það sama hjá neinu þeirra. Það styður það að íslensku ábyrgðaraðilarnir fyrir ákvörðun á 

hagsveifluaukanum verða að hafa mjög skýra skilgreiningu yfir hvaða gögn skal nota 

hverju sinni fyrir útlán til einkaaðila en svo geta gögnin þróast með tímanum eftir því sem 

betri gögnum er safnað og meiri vitneskja og reynsla fæst.  

Þessar niðurstöður eru nánast þær sömu og rannsókn Seðlabanka Íslands sýnir (Seðlabanki 

Íslands, 2014b). Þar nær útlánahlutfallið hæst tæpum 450% fyrir seinustu kreppu sem er á 

milli þess sem samanburðargögn 1 og 2 í þessari rannsókn sýna, sjá myndir 18 og 21. 

Þegar frávik frá langtímaleitni er skoðað sést einnig mjög sambærileg hegðun fyrir allar 

tímaraðirnar. Frávikið fer vel yfir 10% mörkin nokkrum árum áður en samdráttarskeið 

hefst en byrjar svo að falla aftur stuttu áður en þau skella á. Rannsókn Seðlabankans sýnir 

aðeins aðrar niðurstöður fyrir frávikið. Þar fer frávikið yfir 10% viðmiðið árið 2005 eins og 

í þessari rannsókn og heldur áfram að vaxa en nær hæsta punkti, rúm 80%, eftir að kreppan 

skellur á en ekki áður eins og samanburðargögn 1 og 2 sýna. Einnig er hlutfallið talsvert 

hærra en fékkst í þessari rannsókn þar sem hápunkturinn er rúm 60% fyrir 

samanburðargögn 1 og 45% fyrir samanburðargögn 2. Vert er að benda á að í greinum 

Basel nefndarinnar og Seðlabankans er notað annað gildi á málamyndunarbreytunni λ, það 
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er þegar horft er framhjá mismunandi tíðni gagna. Málamyndunarbreytan er stærri hjá 

þeim sem þýðir að sléttleikahluti lágmörkunarvandamálsins í kafla 2 hefur meiri áhrif, það 

er leitnin fylgir gögnunum ekki eins mikið og frávikið verður meira. Þar er verið að reyna 

að taka tillit til þess að útlánasveiflan er lengri en viðskiptasveiflan (Drehmann o.fl., 2010). 

Til einföldunar horfðum við ekki til þessarar aukaleiðréttingar. Að auki er frávikið í þessari 

rannsókn reiknað með hlutfallsútreikningi en frávik Basel nefndarinnar og Seðlabanka 

Íslands reiknað með einföldum frádrætti. Því er stærð fráviksins ekki alveg 

samanburðarhæf.  

Út frá greiningu á þessum þremur gagnasettum er það niðurstaðan að útlánahlutfallið sé 

mjög góð vísbending um krepputíma, eins og við var að búast. 

 

7.5.2 Húsnæðisverð íbúðahúsnæðis 

Mynd 23 sýnir þróun vísitölu íbúðaverðs á Íslandi á árunum 1994 til 2013. Þegar grafið er 

skoðað sést að vísitalan hækkar nokkuð jafnt allt fram að kreppunni árið 2008. Þá tekur 

vísitalan dýfu og nær botni 2009 og 2010 en byrjar svo að vaxa aftur eftir það og árið 2012 

er hún aftur orðin jafn há og hún var fyrir niðursveifluna. 

 

 

Mynd 23: Þróun vísitölu íbúðaverðs 

 

Á mynd 24 sést frávik vísitölu íbúðahúsnæðis frá langtímaleitni. Eins og sést á grafinu eru 

frávikin sveiflukennd en ná hámarki árið 2007. 
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Mynd 24: Frávik vísitölu íbúðahúsnæðis frá langtímaleitni 

 

Á mynd 25 sést þróun meðalfermetraverðs íbúðahúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu árin 1988 

til 2013 leiðrétt með vísitölu neysluverðs. Þegar grafið er skoðað sést að húsnæðisverðið 

vex nokkuð á árunum fyrir kreppuna 2008 og nær hámarki rétt áður en kreppan skellur á. 

Svo lækkar verðið snögglega þegar kreppan skellur á og nær botni 2010 en byrjar síðan að 

vaxa eftir það.  

Við fyrstu sýn virðist sams konar hegðun eiga sér stað á meðan samdrátturinn 1988-1992 

stendur yfir. Húsnæðisverðið á samdráttarskeiði nær botni árið 1990 og byrjar svo að vaxa 

aftur. Þó eru sveiflurnar langt frá því að vera eins ýktar og fyrir kreppuna 2008. Hér er vert 

að benda á að tímaröðin byrjar rétt fyrir kreppuna og því er engin forsaga að fyrra 

samdráttarskeiði. 

 

Mynd 25: Þróun fermetraverðs íbúðahúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu, leiðrétt m.t.t. 

neysluverðsvísitölu 



78 

 

Á mynd 26 sjást frávik frá langtímaleitni yfir fermetraverð íbúðahúsnæðis á 

höfuðborgarsvæðinu, leiðrétt með tilliti til neysluverðsvísitölu. Frávikin verða mjög mikil, 

hæst 26%, á árunum áður en kreppan skellur á. 

 

Mynd 26: Frávik fermetraverðs íbúðahúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu frá langtímaleitni 

Þessar niðurstöður eru mjög sambærilegar þeim niðurstöðum sem Seðlabanki Íslands fær í 

sinni rannsókn. Á þeirra grafi er mikill vöxtur á íbúðaverði frá og með aldamótunum 

seinustu sem nær hámarki rétt áður en kreppan skellur á og fellur svo jafnhraðan og nær 

botni 2010. Það sama er að segja með frávikið, það nær reyndar hámarki 2005 í rannsókn 

Seðlabankans og 2007 í þessari rannsókn. Þetta gefur vísbendingu um að tímaraðirnar séu 

ekki alveg eins. Gögn Seðlabankans eru rauntölur en tímaröðin í þessari rannsókn hefur 

verið leiðrétt með vísitölu neysluverð í huga (Seðlabanki Íslands, 2014b).  

Eins og áður hefur komið fram hafa erlendar rannsóknir sýnt fram á að húsnæðisverð 

hækki um allt að 10-12% fyrir fjármálaáföll (Mitra o.fl., 2011). Ákveðið var að skoða 

einnig árlega prósentubreytingu á fermetraverði leiðréttu með tilliti til neysluverðsvísitölu. 

Þegar breytingin er skoðuð, sjá mynd 27, sést að mikil hækkun verður á milli áranna 2004 

til 2005 og alveg til ársins 2007 er hækkunin jákvæð en eftir það lækkar húsnæðisverð á 

milli ára á meðan kreppan stendur yfir. Strax eftir kreppu verður svo örlítil hækkun á 

húsnæðisverð á milli ára.  
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Mynd 27: Prósentubreyting fermetraverðs 

Mynd 28 sýnir þróun meðaltals fermetraverðs íbúðahúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu 1988 

til 2013 án leiðréttingar. Þessi mynd er meira sett fram til fróðleiks til að sýna raunverðið 

eins og það er á hverjum tíma. Þegar grafið er skoðað sést að það kemur smá dýfa í verðið 

á meðan kreppan 2008 stendur yfir en þó ekki nærri eins mikil og í þeim gögnum sem hafa 

verið leiðrétt með tilliti til vísitölu. Í samdrættinum 1988 til 1992 óx hins vegar raunverð 

íbúðahúsnæðis.  

 

Mynd 28: Þróun fermetraverðs 

Út frá þeim niðurstöðum sem fást hér er talið að húsnæðisverð sé góð vísbending um 

niðursveiflutíma. Það er þekkt kenning innan hagfræðinnar að kreppa skelli á í kjölfar 

mikilla hækkana á eignaverði (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2012). Þessar 

niðurstöður styðja þá kenningu mjög vel.  

 

7.5.3 Hlutfall útlána af innlánum 

Á mynd 29 sést samanburður á vexti innlána og útlána miðað við lok árs 2003. Eins og sést 

vaxa útlánin mjög mikið umfram innlán á árunum fyrir kreppu sem þýðir að lánastofnanir 
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þurfa að reiða sig á annars konar fjármagn til útlána heldur en innlán. Bæði innlán og útlán 

virðast standa í stað eftir kreppu. Innlán nú eru 200% meiri en þau voru í ársbyrjun 2004 

og útlán um það bil 150% meiri en þau voru á sama tíma. Vöxturinn er reiknaður út með 

sama hætti og gert er í kafla 7.5.1, sjá mynd 14.  

 

Mynd 29: Samanburður á vexti útlána og innlána 

 

Þegar árleg gögn yfir hlutfall útlána af innlánum eru skoðuð kemur í ljós að hlutfallið er 

yfir áhættumörkum, það er yfir 120%, eins langt og gögnin ná. Hlutfallið er hæst árið 

2006, tæp 350% eins og sést á mynd 30. Þessar niðurstöður gefa mjög sambærilega mynd 

og niðurstöður Seðlabanka Íslands (2014b). Vert er að benda á að á útrásartímabili 

bankanna voru bankarnir fjármagnaðir mikið með lántöku eða skuldabréfaútgáfu sem 

útskýrir að einhverju leyti þetta gríðarlega háa hlutfall.  

 

Mynd 30: Hlutfall útlána af innlánum, árleg gögn 
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Hins vegar ef mánaðarleg gögn yfir hlutfall útlána af innlánum eru skoðuð, mynd 31, 

kemur í ljós að hlutfallið tekur talsvert stökk rétt áður en kreppan skall á haustið 2008 og 

verður hæst 430%. Hlutfallið hefur svo haldist um 140–160% eftir kreppu. 

 

 

Mynd 31: Hlutfall útlána af innlánum, mánaðarleg gögn 

 

Einnig var prófað að reikna hlutfallið með því að nota samanburðargögn 2 sem fyrr er 

greint frá. Við það fékkst mjög sams konar graf og við fyrri útreikning en hlutfallið var 

talsvert hærra, eða hæst um 510%. Ástæðan fyrir því er að samanburðargögn sýna útlán 

alls fjármálakerfisins en hér er aðeins horft til útlána innlánsstofnana. 

Niðurstöður greiningarinnar benda til þess að hlutfall útlána af innlánum sé góður 

mælikvarði á hvort samdráttarskeið er í nánd. Það má þó skoða hvort að 120% viðmiðið 

sem sett hefur verið fram sé ekki of lágt hér á landi þar sem viðvarandi hlutfall er talsvert 

yfir því. Einnig má spyrja sig hver er ástæðan fyrir svona háu hlutfalli hér á landi, eru það 

lagalegar ástæður, markaðsaðstæður eða eitthvað annað? Það verður ekki hluti af 

rannsókninni en vekur engu að síður athygli. 

 

7.5.4 Útlán sem hlutfall af ráðstöfunartekjum heimilanna 

Mynd 32 sýnir útlán til heimila sem hlutfall af ráðstöfunartekjum þeirra. Þegar grafið er 

skoðað sést að hlutfallið vex jafnt og þétt fyrir kreppu, verður hæst 217% árið 2007 en 

fellur svo aftur um svipað leyti og kreppan skellur á 2008. 
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Mynd 32: Hlutfall útlána af ráðstöfunartekjum 

 

Þegar frávik frá langtímaleitni er skoðað, mynd 33, sést að frávikið er mjög breytilegt á 

tímabilinu. Það verður mest 6,8% árið 2001 og 2007. Um svipað leyti og kreppan hefst 

2008 fellur það niður í -13%.  

 

Mynd 33: Frávik útlána sem hlutfall af ráðstöfunartekjum frá langtímaleitni 

 

Gröfin gefa ekki sömu niðurstöður og rannsókn Seðlabanki Íslands. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar sýna líkt og þessi að hlutfallið vex nokkuð jafnt fram að kreppu en eftir að 

kreppan hefst tekur hlutfallið stökk og nær hápunkti, 240% í árslok 2010 (Seðlabanki 

Íslands, 2014b).  

Þar sem að talsvert ósamræmi er í hegðun þessarar hagstærðar í þessari rannsókn miðað 

við rannsókn Seðlabankans er það niðurstaðan að það þurfi að athuga betur muninn og 

hvert forspárgildið er.  
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7.5.5 Atvinnuleysi 

Á mynd 34 má sjá súlurit yfir atvinnuleysi á Íslandi á árunum 1991 til 2012. Þegar árin í 

kringum samdráttinn 1988 til 1992 eru skoðuð sést að atvinnuleysið eykst mikið eftir þann 

tíma. Hins vegar ef 2008 kreppan er skoðuð er atvinnuleysi lítið fyrir hana en eykst svo 

gífurlega á meðan henni stendur. Strax eftir kreppu fer það svo aftur minnkandi. 

 

Mynd 34: Atvinnuleysi 

 

Eins og sést á grafinu og rannsóknir hafa sýnt er atvinnuleysi fylgifiskur samdráttar í 

efnahagslífinu (Seðlabanki Íslands, 2012a). Þegar tímaröðin er skoðuð er það niðurstaðan 

að lítið atvinnuleysi sé ekki nægilega sterk vísbending um að samdráttur verði á næstu 

misserum. Til dæmis var atvinnuleysi með lægsta móti árið 1999, níu árum áður en 

kreppan skall á. 

 

7.5.6 Fjöldi nýbyggðs íbúðahúsnæðis 

Mynd 35 sýnir fjölda nýbyggðs íbúðahúsæðis eftir árum. Þegar gögnin eru skoðuð sést að 

mikið er byggt á árunum fyrir kreppu sem hófst árið 2008 en eftir að hún skall á er lítið um 

nýbyggingar. 

Ekki er hægt að greina sömu hegðun á árunum í kringum samdráttinn sem hófst árið 1988. 

Samkvæmt grafinu dregur frekar úr nýbyggingum fyrir samdráttinn en eykst svo aftur á 

meðan samdrátturinn stendur yfir. 
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Mynd 35: Fjöldi nýbyggðs íbúðahúsnæðis 

 

Það er því niðurstaðan að þessi hagstærð sé ekki nægilega góð vísbending um samdrátt, 

þegar öll tímaröðin er skoðuð.  

 

7.6 Samantekt greiningar 

Eftir ítarlegar greiningu á gögnunum er það niðurstaðan að eftirfarandi hagstærðir geta haft 

forspárgildi varðandi krepputíma og gætu þar af leiðandi gagnast við ákvarðanir fyrir 

hagsveifluaukann. Þessar hagstærðir munu því verða skoðaðar betur í öðrum hluta 

rannsóknarinnar. 

1. Útlánahlutfall. 

2. Húsnæðisverð. 

3. Útlán sem hlutfall af innlánum. 

Þegar greiningar þessara hagstærða eru skoðaðar sést að þær sýna allar nokkuð svipaða 

hegðun í kringum kreppuna sem hófst árið 2008. Hagstærðirnar vaxa allar hratt á árunum 

fyrir kreppuna en falla síðan um það leyti sem kreppan hefst. Því eru þær allar taldar hafa 

forspárgildi.  

Þær hagstærðir sem skoðaðar voru líka en talið að hefðu ekki forspárgildi miðað við þau 

gögn sem notast var við eru eftirfarandi: 

1. Útlán sem hlutfall af ráðstöfunartekjum. 

2. Atvinnuleysi. 

3. Fjöldi nýbyggðs íbúðarhúsnæðis. 
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8 Seinni hluti rannsóknar 

Eins og áður hefur komið fram leggur Basel nefndin til að hagsveifluaukinn skuli vera 

settur á þegar frávik útlánahlutfalls frá langtímaleitni er komið yfir 2% og skuli vera settur 

í hámark þegar frávik útlánahlutfalls frá langtímaleitni er komið yfir 10%. Að auki eru 

fleiri hagstærðir sem taka skal tillit til samkvæmt tillögunni, ef þurfa þykir. Í þessum seinni 

hluta rannsóknarinnar verður ákvarðanatakan fyrir hagsveifluaukann skoðuð nánar og 

hagsveifluaukinn teiknaður upp fyrir þær stærðir sem fundnar voru í fyrri hluta 

rannsóknarinnar út frá tillögu um útfærslu, með hjálp Excel forrits.  

Athuga ber að þar sem verið er að skoða hagsveifluaukann í rauntíma gefur það ef til vill 

ekki sömu niðurstöður til kynna og hefði það verið gert til dæmis fyrir kreppuna 2008. 

Hefðu hagsveifluaukarnir verið til staðar þá, hefði virkni þeirra trúlega haft áhrif á 

hagstærðirnar og efnahagssveifluna á þeim tíma og frávikin væru ekki þau sömu og þau 

eru í dag. 

 

8.1 Tillaga að útfærslu 

Eftir að hafa skoðað vel og vandlega efni um hagsveifluaukann og hagstærðir sem honum 

tengjast var sett fram eftirfarandi tillaga um útfærslu og ákvarðanir varðandi aukann. Lagt 

er til að reiknaður verði út hagsveifluauki fyrir hverja og eina hagstærð og svo verði það 

metið huglægt, meðal annars með samanburði á hagsveifluaukum hverrar hagstærðar og 

stöðu efnahagslífsins, hver stærð hagsveifluaukans á að vera á hverjum tíma fyrir sig. Þar 

sem hagstærðirnar eru mjög misjafnar þá þarf að skoða hverja hagstærð fyrir sig og setja 

upp tillögur fyrir hverja og eina. Verður það gert hér á eftir. Aðferðafræðin er þó mjög 

svipuð í hverju tilfelli.  

Umfjöllun um útfærsluna er einnig að finna í kafla 2.2. Líkt og fjallað er um er lagt til að 

hvert frávik eða hlutfall hagstærða lendi í fyrirfram ákveðnu þrepi eftir stærð. Þrepin eru 

11 talsins. Hvert þrep tengist síðan ákveðinni stærð hagsveifluaukans. 

Eins og áður hefur komið fram eru það jafnvel aðrar hagstærðir sem þarf að horfa til við 

ákvarðanatöku varðandi lækkun á hagsveifluauka. Það er ekki viðfangsefni þessarar 

ritgerðar og því er hagsveifluaukinn fundinn út frá stærð fráviks á hverjum tíma í 

umfjölluninni hér á eftir en ekki út frá því hvort hann sé á uppleið eða niðurleið. 

 

8.2 Útlánahlutfall 

Fyrir útlánahlutfall er lagt til að frávikum verði skipt upp í þrepin 11 sbr. töflu 4 . Í fyrsta 

þrepi er frávikið undir 2% og stærð hagsveifluaukans þá 0%. Í þrepi tvö er stærð fráviksins 

2,00% til 2,89% og hagsveifluaukinn settur í 0,25% og svo framvegis. Þegar frávikið hefur 

náð 10% þá er hagsveifluaukinn settur í hæsta þrep, eða 2,5% af áhættuvegnum eignum og 

helst hann í því þrepi þó svo að frávikið vaxi enn frekar.  
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Tafla 4: Þrepaskipting hagsveifluaukans fyrir útlánahlutfall 

Nr. þreps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Stærð fráviks < 2,00% 2,00% 2,89% 3,78% 4,67% 5,56% 6,44% 7,33% 8,22% 9,11% >= 10,00% 

Stærð 
hagsveifluauka 

0,00% 0,25% 0,50% 0,75% 1,00% 1,25% 1,50% 1,75% 2,00% 2,25% 2,50% 

 

8.2.1 Grunngögn 

Á mynd 36 má sjá niðurstöður forritsins sem reiknar út og teiknar upp hagsveifluauka fyrir 

grunngögn. Nánari útskýringar á forritinu má finna í kafla 2.2.2. Niðurstöðurnar sýna stærð 

hagsveifluaukans (vinstri ás) í samanburði við frávik útlánahlutfalls (hægri ás) og 

samdráttarins í íslenska hagkerfinu á árunum 1988 til 1992.   

 

 

Mynd 36: Hagsveifluauki byggður á grunngögnum 

 

Líkt og sést á grafinu fer hagsveifluaukinn í hámark sex árum fyrir samdráttarskeið og 

helst þar í fjögur ár eða til ársins 1985. Það sem vekur eftirtekt er að aukinn er frekar hár 

seinasta árið sem samdrátturinn stendur yfir og árið þar á eftir. Ef horft er til tímabilsins 

fyrir kreppuna 2008 sést að aukinn er í hámarki 2006 og 2007 líkt og gert var ráð fyrir. 

 

8.2.2 Samanburðargögn 1 

Á mynd 37 má sjá niðurstöður forritsins fyrir samanburðargögn 1. Niðurstöðurnar sýna 

stærð hagsveifluaukans (vinstri ás) í samanburði við frávik útlánahlutfalls (hægri ás) og 

kreppunnar í íslenska hagkerfinu á árunum 2008 til 2011. 
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Mynd 37: Hagsveifluauki byggður á samanburðargögnum 1 

 

Líkt og sést á grafinu fer hagsveifluaukinn í hámark tveimur árum fyrir kreppu, árið 2006, 

og stendur þar í stað í tvö ár áður en hann fellur aftur. Er það í samræmi við 

hagsveifluaukann fyrir grunngögnin.  

 

8.2.3 Samanburðargögn 2 

Á mynd 38 má sjá niðurstöður forritsins fyrir samanburðargögn 2. Niðurstöðurnar sýna 

stærð hagsveifluaukans (vinstri ás) í samanburði við frávik útlánahlutfalls (hægri ás) og 

kreppunnar í íslenska hagkerfinu á árunum 2008 til 2011. 

 

 

Mynd 38:Hagsveifluauki byggður á samanburðargögnum 2 
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Grafið fyrir samanburðargögn 2 sýnir sams konar niðurstöður í kringum kreppuna og fyrir 

samanburðargögn 1. Hagsveifluaukinn fer í hámark árið 2006 og er þar í tvö ár áður en 

hann fellur aftur niður um sama leyti og kreppan hefst. Frávikshlutfallið er þó lægra fyrir 

samanburðargögn 2 sem útskýrir hvers vegna aukinn er ekki jafn hár árin 2005 og 2008 á 

milli grafa. 

 

8.3 Húsnæðisverð 

Lagt er til að útfærslan fyrir húsnæðisverð sé sams konar og fyrir útlánahlutfallið. Ekki er 

vitneskja um að einhver viðmið hafi verið fundin fyrir vísitölu íbúðaverðs svo ákveðið var 

að gera greiningu á því hvaða viðmið henti best fyrir verkefnið og velja bestu útfærsluna út 

frá því. 

 

8.3.1 Vísitala íbúðaverðs 

Frávik frá langtímaleitni fyrir vísitölu húsnæðisverðs í gefinni tímaröð er frá -15,14% til 

36,2%. Byrjað var á að setja inn í forritið sömu há- og lággildi á frávikið og notað var fyrir 

útlánahlutfallið hér áður, það er 2% og 10% þar sem frávikið var á nokkuð svipuðu bili og 

frávik samanburðargagna 2. Sjá má þrepin á töflu 4.  

Á mynd 39 má sjá niðurstöður forritsins fyrir þá útfærslu. Niðurstöðurnar sýna stærð 

hagsveifluaukans (vinstri ás) í samanburði við frávik útlánahlutfalls (hægri ás) og 

kreppunnar í íslenska hagkerfinu á árunum 2008 til 2011. 

 

 

Mynd 39: Hagsveifluauki byggður á vísitölu íbúðaverðs 
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Líkt og sést á grafinu er hagsveifluaukinn í hámarki frá 2005 til 2008 en fellur niður í 0% 

eftir það. Þetta gefur sams konar niðurstöður og fyrir útlánahlutfallið, þó svo að aukinn 

haldist í hámarki yfir lengri tíma og falli seinna.  

Því næst var prófað að breyta lággildinu og skoðaði hvernig hagsveifluaukinn myndi 

breytast. Við það að breyta lággildinu í 0% varð eina breytingin sú að hagsveifluaukinn 

virkjaðist bæði árið 1996 og 2013 en var þó aðeins í lágmarki 0,25% af áhættuvegnum 

eignum. Fyrir önnur jákvæð lággildi varð engin breyting. Hagsveifluaukinn virkjaðist ekki 

á þessum sömu tímabilum fyrir útlánahlutfallið og því er talið að 2% lággildi henti betur 

heldur en 0% lággildi.  

Jafnframt var prófað að breyta hágildinu. Eftir því sem hágildið hækkaði, lækkaði 

hagsveifluaukinn meira og meira fyrir árin í kringum kreppuna, en þau gildi voru í hámarki 

fyrir 10% hágildi. Útfærsluna fyrir 15% hámark má sjá á mynd 36 . 

 

 

Mynd 40: Hagsveifluauki byggður á vísitölu íbúðaverðs, 15% hámark 

 

Út frá þessari stuttu greiningu er talið heppilegast að halda há- og lággildunum í 2% og 

10% líkt og fyrir útlánahlutfallið, sjá mynd 39. Þau gildi gefa sem líkasta hagsveifluauka á 

tímabilinu í kringum kreppuna 2008.  

 

8.3.2 Meðal fermetraverð íbúðahúsnæðis 

Frávik frá langtímaleitni fyrir meðaltal fermetraverðs íbúðahúsnæðis í gefinni tímaröð er 

frá -12,92% til 25,54%. Byrjað var á, líkt og fyrir vísitölu íbúðaverðs, að setja inn í forritið 

sömu há- og lággildi á frávikið og notað var fyrir útlánahlutfallið, það er 2% og 10% þar 
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sem frávikið var á nokkuð svipuðu bili og frávik samanburðargagna 2. Sjá má þrepin á 

töflu 4. Á mynd 41 má sjá niðurstöður forritsins fyrir þá útfærslu. Niðurstöðurnar sýna 

stærð hagsveifluaukans (vinstri ás) í samanburði við frávik útlánahlutfalls (hægri ás) og 

kreppunnar í íslenska hagkerfinu á árunum 2008 til 2011. 

 

Mynd 41: Hagsveifluauki byggður á meðaltals fermetraverði íbúðahúsnæðis 

 

Líkt og sést á grafinu er hagsveifluaukinn í hámarki frá 2005 til 2008 en fellur niður í 0% 

eftir það. Þetta gefur sömu niðurstöður og fyrir vísitölu íbúðaverðs. Tímaröðin nær ekki 

nógu langt aftur í tímann til að skoða hegðunina fyrir samdráttinn sem hófst árið 1988. En 

líkt og grunngögnin sýna er aukin virkni seinni hluta samdráttarskeiðsins og árið á eftir. 

Því næst var prófað að breyta lággildinu og skoðaði hvernig hagsveifluaukinn myndi 

breytast. Við það að breyta lággildinu í 0% jókst talsvert fjöldi þeirra ára sem aukinn var 

virkur ásamt því að aukarnir hækkuðu talsvert, það sem þrepin breytast við það að breyta 

há- og lággildum. Breytingin varð hve mest á samdráttarskeiðinu 1988 til 1992 líkt og sést 

á mynd 42. Engin breyting varð á aukanum í kringum kreppuna 2008. 
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Mynd 42: Hagsveifluauki byggður á fermetraverði íbúðahúsnæðis, 0% lággildi 

 

Þessi breyting jók mismun hagsveifluaukans fyrir grunngögn og húsnæðisverð og því er 

talið að 2% lággildi henti betur heldur en 0% lággildi. Út frá þessu sést jafnframt að 

fermetraverð er talsvert næmara fyrir breytingum heldur en vísitala íbúðaverðs. Ágætt er 

að hafa þá staðreynd í huga við ákvarðanir fyrir hagsveifluaukann. 

Jafnframt var prófað að breyta hágildinu. Eftir því sem hágildið hækkaði, lækkaði 

hagsveifluaukinn meira og meira, sérstaklega á samdráttarskeiðinu 1988 til 1992. Fyrir 

15% hágildi byrjaði aukinn að minnka árið 2005 og fyrir 18% hágildi byrjaði hann einnig 

að lækka árið 2008, líkt og sjá má á mynd 43. Fyrir 20% hágildi lækkaði einnig aukinn 

fyrir árið 2006. 
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Mynd 43: Hagsveifluauki byggður á fermetraverði íbúðahúsnæðis, 18% lággildi 

Þegar hágildið er í 18% gefur það niðurstöðu sem er örlítið líkari niðurstöðum fyrir 

útlánahlutfallið þar sem hagsveifluaukinn er aðeins í toppi árin 2006 og 2007 en þar sem 

munurinn á milli hagsveifluauka 2005 og 2008 fyrir 10% hágildi og 18% hágildi er mjög 

lítill þá var ákveðið að halda sig við 10% hágildið líkt og gildir fyrir útlánahlutfall og 

vísitölu íbúðaverðs. 

 

8.4 Hlutfall útlána af innlánum 

Fyrir hlutfall útlána af innlánum var notast við sömu aðferðafræði og fyrir hagstærðirnar 

hér fyrr í ritgerðinni, það er skipti hagsveiflunni upp í mismunandi þrep og svo réð stærð 

hlutfallsins í hvaða þrepi hagsveifluaukinn lenti.  

Þegar gögnin voru skoðuð sást að hlutfall útlána af innlánum væri á bilinu 144% til 343%. 

Því þurfti að velja hvaða há- og lággildi hentuðu. Ákveðið var því að skoða hvaða hlutfall 

væri hentugt að styðjast við með tilliti hagsveifluauka byggðum á öðrum hagstærðum líkt 

og gert var fyrir húsnæðisverð.  

Eins og áður hefur komið fram hafa niðurstöður erlendra rannsókna sýnt fram á að 

fjármálaáfall sé líklegt á næstu misserum ef hlutfall útlána af innlánum fer yfir 120% ( 

Mitra o.fl., 2011). Undanfarin ár hefur þetta hlutfall verið yfir þau mörk hér á landi. Ef 

nota ætti þetta sama hlutfall væri því hagsveifluaukinn alltaf virkur samkvæmt þessari 

hagstærð eins og sést á mynd 44. Hér er miðað við aðhagsveifluaukinn sé fundinn með 

sömu aðferð og áður, með lággildi 120% og hágildi í 340%.  
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Mynd 44: Hagsveifluauki byggður á hlutfalli útlána af innlánum, 120% lággildi 

 

Sú niðurstaða fékkst að ef hlutfallið yrði hækkað í 180% hér á landi og hágildið yrði sett í 

320% fengist hagsveifluauki sem væri meira í líkingu við hagsveifluauka annarra 

hagstærða, eins og sést á mynd 45. 

 

Mynd 45: Hagsveifluauki byggður á hlutfali útlána af innlánum, 180% lággildi 

 

Aukinn hefði verið í hámarki 2006 og 2007 og myndi síðan falla árið 2008 þegar kreppan 

skall á, líkt og hinar hagstærðirnar sýndu. Jafnframt hefði aukinn verið í 2% árið 2005 líkt 

og fermetraverðið sýndi. Þá væri hagsveifluaukinn einnig virkur árin 2003 og 2004 sem er 

frábrugðið öðrum hagstærðum. Til þess að eyða út þeim aukum þarf að hækka hlutfallið 

enn frekar, sem var gert.  

Á mynd 46 má sjá niðurstöður forritsins fyrir þá útfærslu, þar sem lággildið er sett í 210%. 

Niðurstöðurnar sýna stærð hagsveifluaukans (vinstri ás) í samanburði við frávik 

útlánahlutfalls (hægri ás) og kreppunnar í íslenska hagkerfinu á árunum 2008 til 2011. 
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Mynd 46: Hagsveifluauki byggður á hlutfalli útlána af innlánum, 210% lággildi 

Með þessari niðurstöðu eru komnar mjög sambærilegar niðurstöður og fyrir aðrar 

hagstærðir sem fjallað er um í þessari ritgerð. Þó er inni hagsveifluauki fyrir árið 2004 sem 

er ekki hjá öðrum hagstærðum en það þyrfti að hækka lággildið upp í 250% til að eyða því 

út, sem talið er of hátt lággildi. Þá er einnig aukinn áðrið 2008 dottinn út en hann er inni 

þegar litið er til annarra hagstærða. 

Einnig má spyrja sig hvort að lággildi upp á 210% sé ekki einnig of hátt. Ákveðið var því 

að halda sig við 180% lággildið en þessar breytur þarf klárlega að endurmeta þegar meiri 

reynsla er komin á hagsveifluaukana og til eru gögn fyrir lengra tímabil.   

Ástæðan fyrir því að hágildið var sett í 320% er að ef hágildið yrði sett hærra en 320% yrði 

það til þess að aukinn myndi fara úr hágildinu árið 2007. Þess vegna var ákveðið að hafa 

það í 320%. Hins vegar ef hágildið væri lægra væri hann í hámarki fyrir fleiri ár en bara 

2006 og 2007. En líkt og með lággildi þarf að endurmeta þetta þegar meiri reynsla og betri 

gögn eru til.  

Í töflu 5, má svo sjá þrep hagsveifluaukans fyrir 180% lággildi og 320% hágildi 

Tafla 5: Þrep hagsveifluauka fyrir hlutfall útlána af innlánum 

Nr. Þreps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Stærð hlutfalls < 180% 180% 196% 211% 227% 242% 258% 273% 289% 304% 320% 

Stærð 
hagsveifluauka 

0,00% 0,25% 0,50% 0,75% 1,00% 1,25% 1,50% 1,75% 2,00% 2,25% 2,50% 

 

8.5 Samantekt 

Til þess að fá niðurstöðu um hve hár hagsveifluaukinn á að vera þarf að taka fyrrgreindar 

hagstærðir saman og setja í einn hagsveifluauka. Á mynd 47 hefur verið teiknaður upp 

hagsveifluauki fyrir eina af hverri hagstærð saman á graf, það er ein útgáfa af 

útlánahlutfallinu, ein hagstærð fyrir húsnæðisverð og svo hlutfall útlána af innlánum.  
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Mynd 47:Samanburður á hagstærðum kringum seinustu kreppu 

Ef þessar niðurstöður á mynd 47 eru teknar saman í einn hagsveifluauka má ímynda sér að 

hann liti út eins og mynd 48 sýnir í kringum kreppuna sem hófst árið 2008. 

Hagsveifluaukinn er hafður í hámarki árin 2006 og 2007 þar sem allar hagstærðir sýndu 

hámark hagsveifluaukans á þeim árum. Fyrir árin 2005 og 2008 var valin millivegur þar 

sem hagstærðunum bar ekki alveg saman. Athuga ber að það verður alltaf að koma fram 

huglægt mat á gögnunum samhliða útreikningi á hagstærðum.  

 

 

Mynd 48: Hagsveifluaukinn í kringum seinustu kreppu 
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9 Niðurstöður og umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður teknar saman og rannsóknarspurningunum svarað í stuttu 

máli.  

Niðurstöðukaflanum er skipt upp í fyrri og seinni hluta rannsóknar líkt og rannsókninni 

sjálfri. Rannsóknarspurningunum er jafnframt skipt upp og svarað í þeim kafla sem 

viðfangsefni þeirra ná til.  

 

9.1 Greining hagstærða  

Fyrsta rannsóknarspurningin sem lagt var upp með í upphafi verkefnisins var:  

 Hvaða hagstærðir hafa forspárgildi varðandi efnahagsástand? 

Eins og áður hefur komið fram í 7. kafla voru þrjár af hagstærðunum sex sem sýndu glöggt 

forspárgildi varðandi hagsveifluna. Þær voru útlánahlutfall, húsnæðisverð og innlán sem 

hlutfall af útlánum.  

Vert er að benda á að þó svo að þessar hagstærðir gefi góðar vísbendingar varðandi 

forspárgildi í þessari rannsókn er ekki þar með sagt að þær séu þær einu réttu. Þetta eru 

aðeins hagstærðir sem nefndar hafa verið í rannsóknum en einnig voru aðrar hagstærðir 

skoðaðar. Margar aðrar hagstærðir eru til, auk þess eru til gríðarlega margar samsetningar 

og afleiddar stærðir af þessum hagstærðum. Þó að sýnt hafi verið fram á að þessar 

hagstærðir hafi forspárgildi varðandi efnahagssamdrátt er það aldrei svo að eingöngu sé 

hægt að byggja ákvarðanir varðandi hagsveifluaukann á gögnum. Það þarf alltaf að fara 

fram huglægt mat á efnahagsástandi og gögnum hverju sinni. Það eru mörg atriði sem hafa 

áhrif á hverja hagstærð og því breytast þær mjög hratt, auk þess geta innbyrðis tengsl 

hagstærða skipt máli. 

Eins og fram hefur komið er aðeins vitneskja um að ein sambærileg rannsókn hafi verið 

framkvæmd hér á landi, það er rannsókn Seðlabanka Íslands. Sú rannsókn gefur 

sambærilegar niðurstöður og þessi en þó ekki alveg þær sömu. Eins og reifað hefur verið í 

greiningunni þá eru ýmsar ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi eru ekki alveg sömu gögn notuð, 

Seðlabanki Íslands hefur aðgang að viðameiri gögnum og getur brotið þau meira niður. Í 

öðru lagi er ekki gefið að tímapunktur gagnanna, það er í upphafi árs eða lok árs, sé sá 

sami. Í þriðja lagi skiptir máli hvort um sé að ræða móðurfélags- eða samstæðutölur 

fjármálafyrirtækja. Auk þess eru gögn Seðlabankans tíðari, eða ársfjórðungsleg gögn. 

Seðlabankinn skiptir sinni rannsókn einnig meira niður og horfir á fleiri eiginfjárauka en 

gert er í þessari rannsókn. Seðlabankinn gefur til dæmis ráð fyrir að fasteignaverð hafi 

forspárgildi varðandi ákvarðanir fyrir eiginfjárálag vegna kerfisáhættu en ekki vegna 

hagsveifluaukans eins og gert er í þessari rannsókn. 

Sams konar rannsóknir hafa einnig verið gerðar í nokkrum löndum í heiminum eins og 

fram hefur komið. Það er spurning hvort þær séu fullkomlega samanburðarhæfar við þær 

rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið á Íslandi. Vissulega eru samdráttarskeið ekki 

endilega á sama tíma á Íslandi og annars staðar, en stóra spurningin er hvort hagkerfin séu 
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nægjanlega lík svo að samanburður sé réttmættur. Líklega eru megin atvinnuvegir og 

þjóðartekjur mismunandi, skattakerfi og lagakerfi ólík, auk þess sem verðtrygging er 

ríkjandi á Íslandi. Það er ekki gefið að sömu hagstærðir hafi sama forspárgildi, en ef svo er 

þá er heldur ekki gefið að sömu tölugildi gefi sömu hegðun.  

Athyglisvert er að norska rannsóknin sýnir sambærilegar niðurstöður og þessi rannsókn. 

Þar kemur meðal annars fram að þær hagstærðir sem Noregur ætlar að horfa til fyrst um 

sinn er útlánahlutfall, hlutfall húsnæðisverðs af ráðstöfunartekjum, verð atvinnuhúsnæðis 

og hlutfall heildsölufjármögnunar af heildarfjármögnun norskra lánastofnana.  

 

9.2 Hagsveifluaukinn  

Þrjár seinustu rannsóknarspurningarnar tengjast seinni hluta rannsóknarinnar. Þær eru 

eftirfarandi:  

 Hvernig skal útfæra umgjörð með hagsveifluaukanum? 

 Hversu háir eiga hagsveifluaukarnir að vera á hverjum tíma? 

 Hvernig hefðu hagsveifluaukarnir litið út í kringum seinustu kreppur? 

Hér á eftir verður hverri og einni spurningu svarað í stuttu máli ásamt vangaveltum á 

viðfangsefni hverrar og einnar.  

 

Hvernig skal útfæra umgjörð með hagsveifluaukanum? 

Sú útfærsla sem lögð er til fyrir útfærslu hagsveifluaukans byggir á því að reiknaður verði 

út hagsveifluauki fyrir hverja og eina hagstærð, eins og gert var í kafla 8. Fyrst er ákvarðað 

hvert lágmarks og hámarksgildi fyrir frávik/hlutfall viðkomandi hagstærðar er og þau þrep 

sem nota á, samanber mynd 2. Þrepið segir svo til um hversu hár aukinn á að vera á 

hverjum tíma fyrir hverja hagstærð. Eftir að búið er að reikna út frávikið eða hlutfall 

hagstærðanna sem nota á við ákvarðanirnar, þarf að sjá í hvaða þrepi það lendir. Hér með 

er sjálfvirkni hluta ákvörðunar lokið og þess hluta sem þessi rannsókn nær til.  

Eins og áður hefur komið fram þá þarf líka að leggja huglægt mat á hversu hár 

hagsveifluaukinn á að vera á hverjum tíma. Taka þarf tillit til samanburðar á 

hagsveifluauka hverrar hagstærðar, stöðu efnahagslífs og fleiri þáttum því tengdu við 

huglæga matið. Vert er að benda á að mögulegt huglægt mat var ekki hluti af þessari 

rannsókn. 

 

Hversu hár á hagsveifluaukinn að vera á hverjum tíma? 

Eins og fram hefur komið á hagsveifluaukinn að vera í þrepum, sjá kafla 2.2 og 8.1. Þrepin 

eru alls 11 og hvert þrep er tengt ákveðinni stærð hagsveifluaukans. Það sem ræður því 
hversu háir hagsveifluaukarnir eru á hverjum tíma, er í hvaða þrepi frávikið eða hlutfallið 

sem miða á við er í. Hagsveifluaukinn virkjast ekki fyrr en frávikið/hlutfallið er komið upp 
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fyrir ákveðið lágmarksgildi og þegar frávikið/hlutfallið hefur náð ákveðnu hágildi þá vex 

hagsveifluaukinn ekki frekar heldur stendur í stað í 2,5% hámarki, óháð því þó 

frávikið/hlutfallið vaxi meira.   

Yfirlit yfir þrepin 11 og stærð hagsveifluaukans í hverju þrepi er að finna í töflum 4 og 5 í 

8. kafla verkefnisins. Myndræna framsetningu má sjá á mynd 2 í 2. kafla.  

Stærð hagsveifluaukans ræðst að nokkru af valinu á málamyndunarbreytunni λ, þar sem 

minna λ gefur minna frávik milli HP síunnar og upphaflegu tímaraðarinnar. Minna λ þýðir 

því að ekki er verið að ofmeta virkni varasjóðanna. Þessu tengist einnig hvaða gildi eiga að 

vera á há- og lággildum fyrir hverja hagstærð. Sú ákvörðun getur auðveldlega verið efni í 

heila ritgerð. Aftur á móti voru nokkur gildi prófuð, teiknaður upp hagsveifluauki miðað 

við þau gildi og dregin ályktun út frá útkomunni. Vert er að taka fram að regluverkið 

varðandi aukana er nokkuð umdeilt. Sumir vilja meina að aukarnir eigi alltaf að vera til 

staðar, jafnvel í litlu mæli, sem myndu þýða mjög lágt lággildi. Aðrir vilja leyfa 

frávikunum að vera nokkuð mikil áður en aukarnir eru settir á. Út frá þessu gæti möguleg 

útfærsla á hagsveifluaukunum verið 2,5% á góðæristímum og 0% á niðursveiflutímum. Sú 

útfærsla væri jafnframt einfaldari þar sem aðeins þyrfti að skilgreina muninn á milli 

góðæris og niðursveiflu.  

Líkt og sést í 8. kafla þá koma hagsveifluaukarnir alls ekki inn á sama tíma fyrir allar 

hagstærðirnar miðað við þær forsendur sem notaðar voru í þessari rannsókn. Er það talið 

vera eðlilegt þar sem hagstærðirnar eru mjög ólíkar en það gefur líka til kynna að huglægt 

mat er mjög mikilvægt fyrir lokaákvörðun um stærð hagsveifluaukans.  

 

Hvernig hefði hagsveifluaukinn litið út í kringum seinustu kreppu? 

Nákvæma greiningu á því hvernig hagsveifluaukarnir hefðu litið út fyrir hverja og eina 

hagstærð í kringum seinustu kreppu er að finna í 8. kafla.  

Þegar hagsveifluauki hverrar hagstærðar er skoðaður sést að hann virkjast á svipuðum tíma 

hjá öllum hagstærðunum fyrir seinustu kreppu. Þetta sést glöggt á mynd 47, þar sem teknar 

eru saman ein af útlánshagstærðunum, önnur húsnæðisstærðin og hlutfall útlána af 

innlánum. Myndir er fengin með Excel forriti sem gert var í rannsóknarhluta verkefnisins. 

Þegar niðurstöðurnar á mynd 47 eru teknar saman í einn hagsveifluauka má ímynda sér að 

hann liti út í kringum kreppuna sem hófst árið 2008 eins og mynd 48 í 8. kafla sýnir.  
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10 Lokaorð  

Meginviðfangsefni verkefnisins var að skoða hina svokölluðu hagsveifluauka sem eru hluti 

af nýjastu Basel stöðlunum, það er Basel III. Skoðuð var umgjörðin í kringum aukana og 

sett fram tillaga að útfærslu sem hægt er að nota á Íslandi. Í því fólst meðal annars að 

greina hvaða hagstærðir hafa forspárgildi fyrir efnahagssveiflu og geta þar af leiðandi haft 

forspárgildi varðandi samdráttarskeið. Til viðbótar er útfærð aðferðafræði fyrir ákvarðanir 

tengdar hagsveifluauka og útbúið forrit sem teiknar upp hagsveifluaukann á hverjum tíma. 

Í verkefninu er einnig skoðuð útfærsla annarra landa og gerð viðamikil umfjöllun um fyrri 

Basel staðla og efni því tengdu.  

Í verkefninu fengust svör við öllum rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með í 

upphafi og mikil þekking hefur áunnist við gerð verkefnisins. Helstu niðurstöður eru þær 

að þrjár af hagstærðunum sex sem skoðaðar voru í fyrri hluta rannsóknarinnar sýndu merki 

um forspárgildi fyrir samdrátt í efnahagslífinu. Í seinni hlutanum fengust meðal annars þær 

niðurstöður að hagsveifluaukar allra hagstærðanna sem skoðaðar voru sýndu sams konar 

hegðun á árunum fyrir efnahagssamdráttinn 1988-1992 og kreppuna 2008-2011. Allir 

hagsveifluaukarnir voru til að mynda í hámarki árin 2006 og 2007, stuttu áður en kreppan 

skall á. 

Nú þegar innleiðing Basel III staðlanna og þar af leiðandi hagsveifluaukans á að hefjast þá 

skiptir miklu máli að vanda vel til verka svo innleiðing takist á sem bestan hátt. Eftir því 

sem árin líða, kemur meiri reynsla og betri gögn verða til staðar. Þá verður mikilvægt að 

endurmeta útfærslur og mögulega betrumbæta framkvæmd ákvarðanatökunnar. Í þessu 

verkefni var sett fram ein tillaga að útfærslu hagsveifluauka ásamt nokkrum hagstærðum 

og há- og lággildi fyrir þessar hagstærðir. Ótal stærðir koma til greina og því skiptir máli 

að rannsaka mjög vel helstu hagstærðir áður en innleiðing hefst, svo sem hver endanleg 

útfærsla skal vera og stærð gildanna. Stærð hagsveifluaukanna eru mjög mismunandi fyrir 

mismunandi gildi eins og hefur komið fram. 

 

10.1 Frekari rannsóknir  

Eins og fyrr segir þá eru Basel reglurnar gríðarlega viðfangsmiklar svo af nægu er að taka. 

Taldir eru því vera möguleikar á frekari rannsóknum á þessu viðfangsefni og öðru tengdu 

þeim. Frekari rannsóknir á þessu sviði gætu til dæmis verið: 

 Skoða með hvaða hætti eigi að afnema hagsveifluaukann, meðal annars hvaða 

hagstærðir skuli liggja þar til grundvallar og hvernig framkvæmdin eigi að vera. 

 Rannsaka með nákvæmari hætti en gert var í þessari rannsókn hvaða há- og lággildi 

eru heppilegust fyrir viðkomandi hagstærðir.  

 Kanna hvaða áhrif hagsveifluaukarnir geta haft á íslenska fjármálakerfið, svo sem 

eiginfjárhlutfall íslensku fjármálastofnanana, bólumyndun á þenslutímum og margt 

annað. 
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 Framkvæma sambærilega rannsókn nema láta hagstærðirnar hafa áhrif á ákveðið 

hlutfall af hagsveifluaukanum. Meginefnið væri að rannsaka hversu hátt hlutfall 

hver hagstærð ætti að hafa af heildarhagsveifluaukanum.  

 Rannsaka langtímaleitni tímaraða og hvernig hægt er að einangra þær úr 

mælingum. Mælingar eða tímaraðir hafa oft einhverja langtímaleitni, en erfitt er að 

meta hana úr þeim tímaröðum sem eru til staðar. Bæði eru margir ólíkir þættir að 

hafa áhrif á mælinguna, en einnig getur kerfisbreyting átt sér stað og þá sér í lagi í 

langtíma tímaröðum. 
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Viðauki A 

Listi yfir aðildarlönd Basel nefndarinnar um bankaeftirlit.  

1. Argentína 

2. Australía 

3. Belgía 

4. Brazilía 

5. Kanada 

6. Kína 

7. Frakkland 

8. Þýskaland 

9. Hong kong 

10. Indland 

11. Indónesía 

12. Ítalía 

13. Japan 

14. Korea 

15. Lúxemborg 

16. Mexíkó 

17. Holland 

18. Rússland 

19. Sádi-Arabía 

20. Singapúr 

21. Suður-Afríka 

22. Spánn 

23. Svíþjóð 

24. Sviss 

25. Tyrkland 

26. Bretland 

27. Bandaríkin 

28. Evrópusambandsþjóðir  
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Viðauki B: Gögn  

Tafla B-1: Grunngögn (heimild: Seðlabanki Íslands og Hagstofa Íslands) 

 
Ártal Útlán 

atvinnuvegir 

    [m. kr] 

Útlán 

heimili 

[m.kr] 

Útlán 

samtals 

[m. kr] 

VLF 

[m. kr] 

Útlána-

hlutfall 

[ ] 

Langtíma-

leitni 

[ ] 

Frávik frá 

langtímaleitni 

[ ] 

1970 260 103 363 448 0,81 0,75 0,09 

1971 318 127 445 570 0,78 0,74 0,05 

1972 379 158 537 717 0,75 0,74 0,01 

1973 511 210 721 1.006 0,72 0,74 -0,04 

1974 865 277 1.142 1.464 0,78 0,75 0,04 

1975 1.254 358 1.612 2.091 0,77 0,75 0,02 

1976 1.586 509 2.095 2.941 0,71 0,76 -0,07 

1977 2.213 741 2.954 4.247 0,70 0,78 -0,11 

1978 3.579 1.077 4.656 6.584 0,71 0,81 -0,12 

1979 5.278 1.688 6.966 9.728 0,72 0,84 -0,14 

1980 11.014 2.746 13.760 15.982 0,86 0,87 -0,01 

1981 16.249 4.978 21.227 24.860 0,85 0,91 -0,07 

1982 32.735 9.255 41.990 39.020 1,08 0,95 0,13 

1983 57.048 18.671 75.719 67.696 1,12 0,99 0,13 

1984 80.052 26.264 106.316 89.440 1,19 1,03 0,16 

1985 102.025 41.433 143.458 122.026 1,18 1,06 0,11 

1986 112.187 55.773 167.960 161.561 1,04 1,09 -0,04 

1987 141.101 76.983 218.084 210.347 1,04 1,11 -0,07 

1988 189.895 101.428 291.323 258.779 1,13 1,14 -0,01 

1989 249.229 135.744 384.973 318.780 1,21 1,17 0,03 

1990 264.005 170.726 434.731 371.437 1,17 1,20 -0,03 

1991 285.168 211.270 496.438 401.609 1,24 1,24 0,00 

1992 315.299 237.367 552.666 401.445 1,38 1,28 0,07 

1993 335.469 262.519 597.988 414.168 1,44 1,33 0,09 

1994 330.090 289.054 619.144 440.286 1,41 1,38 0,02 

1995 328.132 317.914 646.046 454.013 1,42 1,45 -0,02 

1996 370.974 350.947 721.921 487.509 1,48 1,52 -0,03 

1997 433.696 386.246 819.942 526.322 1,56 1,62 -0,04 

1998 523.966 442.560 966.526 588.367 1,64 1,73 -0,05 

1999 654.241 522.045 1.176.286 632.399 1,86 1,86 0,00 

2000 801.270 613.835 1.415.105 683.747 2,07 2,01 0,03 

2001 966.884 708.705 1.675.589 771.893 2,17 2,19 -0,01 

2002 972.529 758.603 1.731.132 816.450 2,12 2,39 -0,11 

2003 1.161.871 772.129 1.934.000 841.490 2,30 2,62 -0,12 

2004 1.452.936 877.044 2.329.980 930.141 2,50 2,87 -0,13 

2005 2.205.708 1.083.639 3.289.347 1.025.740 3,21 3,14 0,02 

2006 3.075.146 1.323.415 4.398.561 1.168.602 3,76 3,42 0,10 

2007 3.836.908 1.546.907 5.383.815 1.308.530 4,11 3,71 0,11 
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Tafla B-2: Samaburðargögn 1 (heimild: Fjármálaeftirlitið og Hagstofa Íslands)

Ártal Lífeyris-

sjóðir 

[m.kr] 

Trygginga-

félög 

[m. kr.] 

Viðskiptabankar 

og sparisjóðir 

[m. kr] 

Lána-

fyrirtæki 

[m. kr] 

Samtals 

[m. kr] 

VLF 

[m. kr] 

Útlána-

hlutfall 

[ ] 

Langtíma-

leitni 

[ ] 

Frávik frá 

langtímaleitni 

[ ] 

1997 342.504 26.216 267.733 89.718 726.171 526.322 1,38 1,49 -0,07 

1998 394.368 28.038 370.857 112.085 905.348 588.367 1,54 1,81 -0,15 

1999 504.893 27.806 451.857 404.469 1.389.026 632.399 2,20 2,13 0,03 

2000 553.571 27.067 655.303 381.133 1.617.074 683.747 2,37 2,44 -0,03 

2001 628.932 29.122 766.787 470.274 1.895.115 771.893 2,46 2,75 -0,11 

2002 656.795 27.454 869.999 456.830 2.011.078 816.450 2,46 3,04 -0,19 

2003 787.743 28.605 1.107.900 500.901 2.425.149 841.490 2,88 3,32 -0,13 

2004 949.298 31.815 1.555.388 522.918 3.059.419 930.141 3,29 3,57 -0,08 

2005 1.179.601 30.341 2.416.208 550.380 4.176.531 1.025.740 4,07 3,76 0,08 

2006 1.475.862 25.512 4.995.736 813.994 7.311.104 1.168.602 6,26 3,89 0,61 

2007 1.640.915 31.547 4.857.426 729.861 7.259.750 1.308.530 5,55 3,94 0,41 

2008 1.473.710 29.595 3.520.010 932.294 5.955.608 1.480.347 4,02 3,91 0,03 

2009 1.664.407 54.215 1.969.817 899.685 4.588.124 1.497.875 3,06 3,82 -0,20 

2010 1.807.662 63.596 1.834.889 837.817 4.543.964 1.535.880 2,96 3,71 -0,20 

2011 1.992.214 73.652 2.061.914 821.232 4.949.012 1.631.969 3,03 3,58 -0,15 

2012 2.254.215 76.189 2.103.329 811.101 5.244.834 1.708.197 3,07 3,45 -0,11 





115 

Tafla B-3: Samanburðargögn 2 (heimild: Seðlabanki Íslands og Hagstofa Íslands) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ártal Útlán til 

heimila 

[m. kr] 

Útlán til 

fyrirtækja og 

markaðssk.bréf 

[m. kr] 

Útlán 

samtals 

[m. kr] 

VLF 

[m. kr] 

Útlána-

hlutfall 

[ ] 

Langtíma-

leitni 

[ ] 

Frávik frá 

langtímaleitni 

[ ] 

2003 771.893 780.757 1.552.651 841.490 1,85 2,46 -0,25 

2004 881.087 1.058.668 1.939.755 930.140 2,09 2,49 -0,16 

2005 1.086.829 1.538.403 2.625.233 1.025.740 2,56 2,51 0,02 

2006 1.327.559 2.230.021 3.557.581 1.168.601 3,04 2,51 0,21 

2007 1.552.535 3.173.741 4.726.276 1.308.530 3,61 2,49 0,45 

2008 1.478.449 2.225.329 3.703.778 1.480.347 2,50 2,44 0,02 

2009 1.596.478 1.949.140 3.545.618 1.497.875 2,37 2,37 0,00 

2010 1.531.406 1.720.076 3.251.482 1.535.880 2,12 2,28 -0,07 

2011 1.518.899 1.527.130 3.046.030 1.631.969 1,87 2,18 -0,14 

2012 1.598.352 1.484.203 3.082.555 1.708.197 1,80 2,08 -0,13 
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Tafla B-4: Vísitala íbúðaverðs (heimild: Þjóðskrá Íslands) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ártal Vísitala 

íbúðaverðs 

[ ] 

Langtíma-

leitni 

[ ] 

Frávik frá 

langtímaleitni 

[ ] 

1994 99,4 72,98 0,36  

1995 93,8 84,99 0,10  

1996 98,2 97,27 0,01  

1997 100 110,16 -0,09  

1998 107,9 124,03 -0,13  

1999 131,8 139,14 -0,05  

2000 149,4 155,58 -0,04  

2001 154 173,39 -0,11  

2002 165,6 192,53 -0,14  

2003 180,6 212,76 -0,15  

2004 222,7 233,59 -0,05  

2005 291,7 254,18 0,15  

2006 306,3 273,62 0,12  

2007 352,1 291,34 0,21  

2008 343,2 307,11 0,12  

2009 302,1 321,32 -0,06  

2010 302,6 334,69 -0,10  

2011 332,5 347,79 -0,04  

2012 351,7 360,83 -0,03  

2013 375,7 373,89 0,00  
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Tafla B-5: Kaupverð á m
2
 á höfuðborgarsvæðinu (heimild: Þjóðskrá Íslands og 

Hagstofa Íslands) 

  

Ártal Kaupverð á 

m
2 
[kr]

 
Vísitala 

neysluverðs 

(VNV) 

[ ] 

Kaupverð á m
2
 

leiðrétt m/VNV 

[kr] 

Langtíma-

leitni 

[ ] 

Frávik frá 

langtímaleitni 

[ ] 

1988 49.938 kr. 104,6 477 kr. 457,6 0,04 

1989 58.541 kr. 126,7 462 kr. 453,9 0,02 

1990 65.710 kr. 145,5 452 kr. 450,3 0,00 

1991 72.879 kr. 155,4 469 kr. 447,2 0,05 

1992 76.797 kr. 161,2 476 kr. 444,9 0,07 

1993 76.564 kr. 167,8 456 kr. 443,9 0,03 

1994 75.090 kr. 170,3 441 kr. 445,0 -0,01 

1995 74.447 kr. 173,2 430 kr. 449,1 -0,04 

1996 74.637 kr. 177,1 421 kr. 457,2 -0,08 

1997 75.683 kr. 180,3 420 kr. 469,9 -0,11 

1998 77.847 kr. 183,3 425 kr. 487,7 -0,13 

1999 88.594 kr. 189,6 467 kr. 510,4 -0,08 

2000 108.381 kr. 199,1 544 kr. 537,2 0,01 

2001 116.794 kr. 212,4 550 kr. 566,9 -0,03 

2002 121.896 kr. 222,6 548 kr. 598,4 -0,08 

2003 129.283 kr. 227,3 569 kr. 630,3 -0,10 

2004 145.075 kr. 234,6 618 kr. 660,9 -0,06 

2005 192.654 kr. 244,1 789 kr. 687,8 0,15 

2006 219.664 kr. 260,6 843 kr. 708,0 0,19 

2007 247.301 kr. 273,7 904 kr. 719,7 0,26 

2008 261.980 kr. 307,7 851 kr. 722,5 0,18 

2009 240.411 kr. 344,6 698 kr. 717,7 -0,03 

2010 224.793 kr. 363,2 619 kr. 707,9 -0,13 

2011 232.925 kr. 377,7 617 kr. 695,6 -0,11 

2012 249.796 kr. 397,3 629 kr. 682,3 -0,08 

2013 266.787 kr. 412,7 646 kr. 668,8 -0,03 
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Tafla B-6: Útlán sem hlutfall af innlánum (heimild: Seðlabanki Íslands) 

 

Ártal Útlán 

[m. kr] 

Innlán 

[m. kr] 

Útlán / innlán 

[ ] 

2003 768.928 396.464 1,94 

2004 1.101.562 445.996 2,47 

2005 1.678.702 564.242 2,98 

2006 2.363.392 689.330 3,43 

2007 3.081.072 958.851 3,21 

2008 2.264.924 1.232.073 1,84 

2009 1.915.509 1.252.033 1,53 

2010 1.905.293 1.088.766 1,75 

2011 1.760.947 1.221.076 1,44 

2012 1.789.111 1.147.988 1,56 

2013 1.844.541 1.202.390 1,53 
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Tafla B-7: Útlán sem hlutfall af ráðstöfunartekjum (heimild: Seðlabanki Íslands og 

Hagstofa Íslands) 

 

Ártal Útlán 

fjármálafyrirtækja 

til heimila 

[m. kr] 

Ráðstöfunartekjur 

[m. kr] 

 

Útlán / 

ráðstöfunartekjur 

[ ] 

HP leitni 

[ ] 

Frávik 

[ ]   

1994 289.054 210.286 1,37 1,378516 -0,29% 

1995 317.914 220.698 1,44 1,441867 -0,10% 

1996 350.947 235.917 1,49 1,505178 -1,18% 

1997 386.131 255.330 1,51 1,568397 -3,71% 

1998 442.495 281.840 1,57 1,631294 -3,90% 

1999 521.790 307.739 1,70 1,69308 0,15% 

2000 613.608 349.478 1,76 1,752351 0,20% 

2001 708.434 365.340 1,94 1,80773 6,78% 

2002 758.342 402.034 1,89 1,857872 1,51% 

2003 771.893 422.481 1,83 1,902747 -4,14% 

2004 881.087 467.750 1,88 1,942611 -3,13% 

2005 1.086.829 529.720 2,05 1,976959 3,64% 

2006 1.327.559 618.414 2,15 2,004699 6,62% 

2007 1.552.535 714.701 2,17 2,025486 6,76% 

2008 1.478.449 818.952 1,81 2,040396 -13,02% 

2009 1.596.478 766.274 2,08 2,051972 1,51% 

2010 1.531.406 700.665 2,19 2,060405 5,73% 

2011 1.518.899 767.941 1,98 2,066204 -4,47% 

2012 1.598.352 805.814 1,98 2,071126 -4,42% 
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Tafla B-8: Atvinnuleysi (heimild: Hagstofa Íslands) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ártal Hlutfall 

atvinnulausra 

[ ] 

1991 0,025 

1992 0,043 

1993 0,053 

1994 0,053 

1995 0,049 

1996 0,037 

1997 0,039 

1998 0,027 

1999 0,02 

2000 0,023 

2001 0,023 

2002 0,033 

2003 0,034 

2004 0,031 

2005 0,026 

2006 0,029 

2007 0,023 

2008 0,03 

2009 0,072 

2010 0,076 

2011 0,071 

2012 0,06 
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Tafla B-9: Fjöldi nýbyggðs íbúðahúsnæðis (heimild: Hagstofa Íslands) 

 

Ártal Fjöldi  

[stk] 

1970 1329 

1971 1362 

1972 1930 

1973 2220 

1974 2193 

1975 2068 

1976 2172 

1977 2300 

1978 2283 

1979 2045 

1980 2237 

1981 1623 

1982 1924 

1983 1711 

1984 1608 

1985 1603 

1986 1515 

1987 1543 

1988 1841 

1989 1664 

1990 1758 

1991 1611 

1992 1600 

1993 1604 

1994 1714 

1995 1236 

1996 1620 

1997 1369 

1998 1427 

1999 1381 

2000 1258 

2001 1711 

2002 2140 

2003 2311 

2004 2355 

2005 3106 

2006 3294 

2007 3348 

2008 2978 

2009 893 

2010 1148 

2011 565 

2012 1076 

2013 934 


