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Útdráttur 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er regluverkið sem snýr að eiginfjáraukum lánastofnana. 

Alþjóðlega efnahagskreppan árið 2008 afhjúpaði bresti í þáverandi regluverki um 

fjármálaþjónustu. Ljóst var að lánastofnanir voru ekki í stakk búnar til að takast á við þau 

vandamál sem komu upp í kjölfar kreppunnar. Var það talið stafa fyrst og fremst af því að 

reglum um gæði og magn eigin fjár var ábótavant. Í tilskipun 2013/36/ESB (CRD4) voru 

kynntir til sögunnar eiginfjáraukar sem lánastofnunum er eftir atvikum skylt að viðhalda 

umfram grunneiginfjárkröfu samkvæmt stoð I og viðbótareiginfjárkröfu samkvæmt stoð II. 

Hinum nýju reglum um eiginfjárauka er fyrst og fremst ætlað að auka viðnámsþrótt 

lánastofnana með strangari kröfum um eigið fé vegna kerfisáhættu. Í ritgerðinni verður greint 

frá Evrópuregluverkinu sem snýr að eiginfjáraukunum og hvernig staðið hefur verið að 

innleiðingu þeirra í íslenskan rétt. Þá verður rannsakað hvernig framkvæmd reglnanna er háttað 

hér á landi og hún borin saman við framkvæmd annarra ríkja innan Evrópska 

Efnahagssvæðisins. 

Þrátt fyrir að sumir þættir regluverksins um álagningu eiginfjáraukanna séu ófullkomnir og hafi 

sætt gagnrýni er regluverkið til þess fallið að auka viðnámsþrótt lánastofnana. Regluverkið 

tryggir lágmarkssamræmingu við framkvæmd eiginfjáraukanna þar sem eftirlitsaðilum er 

heimilað svigrúm við álagningu aukanna með hliðsjón af séreinkennum fjármálakerfis í 

viðkomandi ríki. Með þessum hætti tryggir regluverkið að kerfisáhættu sé mætt í hverju ríki 

fyrir sig og jafnframt að framkvæmd við álagningu eiginfjáraukanna sé samræmd á milli ríkja. 

Að mestu leyti hefur verið staðið vel að innleiðingu regluverksins hér á landi. Þó á eftir að 

innleiða vissa hluta þess auk þess eru einstök ákvæði óskýr. Til stendur að setja reglugerðir þar 

sem nánar verður kveðið á um álagningu eiginfjáraukanna. Þrátt fyrir það verður að telja að 

öllum helstu reglum og leiðbeiningum Evrópusambandsins hafi verið fylgt við álagningu 

eiginfjáraukanna. Jafnframt verður að telja að í samanburði við álagningu eiginfjárauka í 

ríkjum innan EES hafi verið staðið vel að álagningu eiginfjáraukanna á Íslandi og að hún taki 

eðlilegt mið af þeirri kerfisáhættu sem er til staðar innan íslenska fjármálakerfisins.  
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Abstract 

The subject matter of this thesis is the legal framework on rules concerning the capital buffers 

for financial institutions. During the crisis which struck the global financial systems in 2008, it 

was apparent that the rules governing financial institutions were insufficient to deal with the 

difficulties following the crisis. A major concern was that the rules governing own funds of 

financial institutions were considered flawed. Subsequently, new EU rules were introduced 

governing the activity of financial institutions, the CRD4 directive. Five different capital 

buffers were introduced in CRD4 in which financial institutions are required to maintain in 

addition to own funds requirement under pillar I and pillar II. The capital buffers are meant to 

strengthen the resilience of financial institutions during financial hardships by strengthening 

their own funds requirement. Majority of the framework has been introduced into Icelandic 

legislation and the Financial Supervisory Authority has already required Icelandic banks to 

maintain capital buffers. To achieve understanding of the functionality of the capital buffers, 

the EU rules on the application of capital buffers will be considered. In addition, the 

implementation of the rules on capital buffers into Icelandic legislation will be reviewed. 

Finally, the application of the capital buffers in Iceland will be compared to implementation of 

capital buffers in other member states of the European Economic Area. 

The main conclusion in the thesis are the following. First, although some aspects of the rules 

on the capital buffers are imperfect and have been criticized, the capital buffers do increase the 

resilience of financial institutions substantially during financial hardships, if applied correctly. 

Competent authorities are expected to utilize discretionary powers in addition to mandatory 

rules when imposing the capital buffers. By doing so, minimum harmonization is reached while 

systemic risk can be effectively addressed. Second, the implementation of the rules concerning 

the capital buffers has been satisfactory in most cases, although in some cases it is lacking. 

However, it is expected that some of the rules, which have not been implemented, will soon be 

implemented into Icelandic legislation through regulatory acts. Third, the implementation of 

the capital buffers in Iceland is proportionate to the systemic risk that the Icelandic financial 

system currently faces. 
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Inngangur 

Í lögum eru almennt gerðar meiri og víðtækari kröfur til fjármálafyrirtækja en annarra 

fyrirtækja sem stunda hefðbundna starfsemi. Stafar það fyrst og fremst af samfélagslegu 

mikilvægi þeirra. Þá eru fjármálafyrirtæki einnig sérstök fyrir þær sakir að margir ólíkir hópar 

hafa hagsmuni að gæta af starfsemi þeirra. Þau hafa þannig róttæk áhrif á hvernig 

efnahagsstjórn ríkja er háttað. Þá hafa einnig margir ólíkir aðilar hag af því hvernig rekstri 

fjármálafyrirtækja er háttað. Má þar nefna eigendur þeirra, lánadrottnar, þeir sem sýsla með 

fjármálagerninga þeirra, starfsmenn, kröfuhafar og innistæðueigendur.1  

 Lánastofnanir (e. institutions) gegna einu mikilvægasta hlutverkinu á meðal 

fjármálafyrirtækja. Þær þjóna þeim tilgangi að vera miðstöð fjármagns og gera almenningi, 

fyrirtækjum og opinberum aðilum, kleift að nálgast fjármagn sem þeim er nauðsynlegt til þess 

að mæta daglegum útgjöldum, nýjum fjárfestingum og öðrum þörfum. Lánastofnanir þjóna 

einnig því grundvallarhlutverki að vera staður þar sem einstaklingar, fyrirtæki og opinberir 

aðilar geta geymt fjármuni sína og gengið að þeim eftir þörfum, óháð ástandi efnahagsins og 

einstakra lánastofnana. Þá hefur verið sýnt fram á marktækan mun á milli hagsæld ríkja eftir 

því hvernig rekstri lánastofnana er háttað. Þannig stuðlar góður rekstur lánastofnana að auknum 

hagvexti ríkja.2  

 Í kjölfar þeirra efnahagslegu áfalla sem urðu í fjármálahruninu árið 2008 á alþjóðavísu 

voru uppi háværar kröfur um nýtt og endurbætt regluverk um starfsemi lánastofnana. Talið var 

að ein af orsökunum fyrir áföllunum væri að bankakerfi margra ríkja voru orðin yfirskuldsett. 

Vegna yfirskuldsetningarinnar hrakaði bæði gæðum og magni eiginfjármagns sem 

lánastofnunum var skylt að viðhalda samkvæmt lögum. Á sama tíma voru lánastofnanir ekki 

fjárhagslega í stakk búnar til þess að takast á við þau efnahagslegu áföll sem urðu.3 Voru þá 

kynnt til sögunnar uppfærð Basel eiginfjárviðmið, Basel III, sem ætlað er að koma í veg fyrir, 

eða í það minnsta milda, áhrif efnahagslegra áfalla á raunhagkerfið. Meðal þeirra umbóta sem 

                                                 
1 Rannsóknarnefnd Alþingis, „Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir“ 

(Rannsóknarnefnd Alþingis 2010) Bindi 1 49 <https://www.rna.is/media/skjol/RNABindi1.pdf> skoðað 2. 

febrúar 2017. 
2 BCBS, „Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems“ (BCBS júní 

2011) 1 <http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf> skoðað 2. febrúar 2017. 
3 sama heimild, 1.  
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felast í Basel III eru ný og hert viðmið um eigið fé lánastofnana, þ.á m. eiginfjáraukar (e. capital 

buffers).  

 Innan Evrópusambandsins4 og Evrópska Efnahagssvæðisins5 voru Basel III viðmiðin 

gerð að bindandi reglum með tilskipun 2013/36/ESB (CRD4) og reglugerð nr. 575/2013 (CRR) 

ásamt innleiðingargerðum. Aðildarríkjum ESB og EES var í kjölfarið skylt að innleiða nýjar 

Evrópureglur á þessu sviði inn í landsrétt. 

Hinum nýju reglum um eiginfjárauka er fyrst og fremst ætlað að tryggja að 

lánastofnanir búi yfir nægu eigin fé og viðnámsþrótti til þess að takast á við efnahagsleg áföll. 

Eiginfjáraukarnir eru fimm talsins og þjóna þeir allir mismunandi hlutverki. Það hlutverk lýtur 

annað hvort að heilbrigði einstakra lánastofnana, þ.e. eindarvarúð (e. micro-prudential), eða að 

heilbrigði fjármálakerfisins í heild, þ.e. þjóðhagsvarúð (e. macro-prudential). Nú þegar er að 

mestu leyti búið að innleiða hér á landi þann hluta regluverksins sem snýr að eiginfjáraukunum 

ásamt því að flestir þeirra eru nú þegar orðnir virkir. Ekki er hins vegar komin mikil reynsla af 

framkvæmd nýju reglnanna um eiginfjárauka þar sem aðeins er nýlega búið að innleiða þá í 

íslenska löggjöf. Í þessari ritgerð verða Evrópureglurnar um eiginfjárauka skoðaðar með 

ítarlegum hætti. Þá verður skoðað hvernig reglurnar hafa verið innleiddar inn í íslenska löggjöf  

og hvort rétt hafi verið staðið að innleiðingunni. Markmið þessarar ritgerðar eru eftirfarandi:  

1. Að gera grein fyrir nýjum Evrópureglum um eiginfjárauka og álitaefnum sem geta 

komið upp í tengslum við eiginfjáraukana. 

2. Að rannsaka hvernig innleiðing Evrópureglna um eiginfjárauka hefur farið fram á 

Íslandi. 

3. Að rannsaka hvernig framkvæmd reglnanna er háttað á Íslandi og bera hana saman 

við framkvæmd annarra ríkja.  

Í fyrsta kafla verður gerð grein fyrir regluverki um starfsemi lánastofnana og reglum um 

eiginfjárauka. Fjallað verður um Basel III viðmiðin og hvernig þau hafa verið innleidd í 

Evrópurétt. Þá verður fjallað um hvernig innleiðing reglnanna hefur farið fram á Íslandi.  

Í öðrum kafla verður fjallað um verndunarauka, hlutverki hans og virkni og framkvæmd hér á 

landi.   

                                                 
4 Eftirleiðis „ESB“. 
5 Eftirleiðis „EES“. 
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Í þriðja kafla verður fjallað um reglur um sveiflujöfnunarauka, en þær reglur eru þær 

umfangsmestu í samanburði við reglur um aðra eiginfjárauka. Þar verður einnig fjallað um 

álitaefni sem geta komið upp við framkvæmd sveiflujöfnunaraukans. Þá verður einnig gerð 

grein fyrir innleiðingu og framkvæmd reglnanna hér á Íslandi og hún borin saman við 

framkvæmd í öðrum ríkjum. 

Í fjórða kafla verður fjallað um eiginfjárauka fyrir kerfislega mikilvægar lánastofnanir. Annars 

vegar verður fjallað um kerfislega mikilvægar lánastofnanir á alþjóðavísu og hins vegar aðrar 

kerfislega mikilvægar lánastofnanir. Gerð verður grein fyrir álitaefnum sem geta komið upp 

við framkvæmd og álagningu þessara eiginfjárauka. Þá verður skoðuð framkvæmd reglnanna 

hér á landi og hún borin saman við framkvæmd í öðrum ríkjum. 

Í fimmta kafla verður gerð grein fyrir reglum um eiginfjárauka vegna kerfisáhættu og hvernig 

framkvæmd reglnanna er háttað. Skoðað verður hvaða álitamál geta komið upp við álagningu 

eiginfjáraukans og hvernig framkvæmdin hefur verið á Íslandi í samanburði við önnur ríki.  

Í sjötta kafla verður greint frá afleiðingum sem það getur haft í för með sér ef lánastofnanir 

viðhalda ekki eigin fé vegna eiginfjárauka. Þá verður einnig fjallað um sérstakar afleiðingar 

sem virkjast ef eiginfjárauka vegna kerfisáhættu er ekki viðhaldið.  

Að lokum verða dregnar saman niðurstöður framangreindrar umfjöllunar.  
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 Regluverkið 

Með sameiginlegu evrópsku regluverki og sameiginlegum markaði fyrir fjármálaþjónustu var 

lánastofnunum innan ríkja ESB og EES gert kleift að færa út starfsemi sína til annarra 

aðildarríkja. Vegna sameiginlegs regluverks um fjármálaþjónustu jókst samkeppni milli 

lánastofnana og framboð þjónustu, m.a. á sviði innlána, útlána og verðbréfaviðskipta. Þá er 

regluverkið til þess fallið að auka skilvirkni fjármagnsmarkaðarins ásamt því að styðja við 

aukna dreifingu fjármuna. Jafnframt jókst aðgengi almennings og fyrirtækja að fjármagni.6  

Regluverkið fyrir starfsemi fjármálaþjónustu tekur sífellt á sig nýjar myndir eftir 

aðstæðum í fjármálakerfinu og viðhorfi almennings á hverjum tíma. Á það sérstaklega við í 

kjölfar efnahagslegra áfalla.7 Töluverðar breytingar hafa orðið á regluverkinu um starfsemi 

fjármálaþjónustu í samræmi við þróun fjármálamarkaðarins. Hér verður fjallað um hvernig hið 

alþjóðlega regluverk um starfsemi lánastofnana hefur þróast. Þá verður fjallað um hvernig 

regluverkið hefur verið innleitt í íslenska löggjöf og hvernig reglum um eiginfjárhlutfall 

lánastofnana er háttað.  

1.1 Basel-regluverkið 

Aðalvettvangur hins alþjóðaregluverks er Basel-nefndin um bankaeftirlit (e. Basel Committe 

on Banking Supervision, BCBS)8 sem er nefnd innan Alþjóðagreiðslubankans (e. Bank for 

International Settlements, BIS)9. Nefndin hefur aðsetur í Basel í Sviss og eru ríki frá öllum 

heimsálfum aðilar að nefndinni. Frá árinu 1988 hefur nefndin hefur gefið út svokölluð Basel-

viðmið (e. Basel accord) sem leidd hafa verið jafnóðum í regluverk Evrópusambandsríkja og 

síðan tekin inn í EES-samninginn.10  

Árið 1988 gaf BCBS út fyrstu alþjóðlegu viðmiðin fyrir starfsemi lánastofnana sem voru 

nefnd Basel I viðmiðin. Fyrir útgáfu viðmiðanna voru ekki til staðar samræmdar kröfur um 

lágmarks eigið fé sem lánastofnunum var skylt að viðhalda. Fyrir vikið skapaðist 

                                                 
6 Hallgrímur Ásgeirsson, „Integration of European securities markets“ (2004) 6 (2) Monetary Bulletin 2004/2: A 

Quarterly Publication of the Central Bank of Iceland, 50. 
7 Rannsóknarnefnd Alþingis, „Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir“ 

(Rannsóknarnefnd Alþingis 2010) Bindi 1 49 <https://www.rna.is/media/skjol/RNABindi1.pdf> skoðað 2. 

febrúar 2017. 
8 Eftirleiðis „BCBS“. 
9 Eftirleiðis „BIS“. 
10 Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, „Skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra til Alþingis: Framtíðarskipan 

fjármálakerfisins“ (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið mars 2012) 60 

<https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/Framtidarskipan-fjarmalakerfisins.pdf> skoðað 11. apríl 

2017. 
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samkeppnisforskot hjá lánastofnunum ríkja þar sem kröfur um lágmarks eiginfé voru léttvægari 

en annars staðar.11 Til viðbótar gátu ríki kveðið á um lægri eiginfjárkröfur í því skyni að auka 

efnahagslega starfsemi innan lögsögu þeirra og þar með skapað aukna hættu á dýpri 

efnahagslegum áföllum en ella.12 Með samræmdum lágmarkseiginfjárkröfum var komið í veg 

fyrir framangreindar aðstæður ásamt því að eiginfjárkröfurnar gátu mætt þeim áhættum sem 

fylgir starfsemi lánastofnana með viðhlítandi hætti.13 Með þessu var einnig verið að tryggja að 

lánastofnanir sem hagi starfsemi sinni á hagkvæmari hátt endi með stærri markaðshlutdeild 

fyrir vikið, í stað þess að það ráðist af regluverki einstakra ríkja þar sem þau starfa.14 Í upphafi 

áttu reglurnar einungis við um lánastofnanir sem stunduðu alþjóðlega starfsemi. Fljótlega var 

þó farið að líta var á Basel-viðmiðin sem staðal fyrir starfsemi lánastofnana almennt.15 Ekki 

leið á löngu þangað til að viðmiðin voru talin úrelt, m.a. vegna þess að lánastofnanir voru sjálfar 

búnar að þróa ferla til þess að meta áhættuþætti sem fólust í rekstri þeirra.16 

Í kjölfarið gaf BCBS út Basel II viðmiðin árið 2004.17 Basel II viðmiðunum var ætlað að 

styrkja alþjóðlega fjármálakerfið með betri hætti en Basel I viðmiðin höfðu gert. Var það fyrst 

og fremst gert með nýjum reglum um áhættustjórnun lánastofnana og gerð þriggja stoða kerfis. 

Fyrsta stoðin (e. Pillar 1) kveður á um reglur um mat á grunneiginfjárkröfu vegna útlána-, 

markaðs- og rekstraráhættu. Önnur stoðin (e. Pillar 2) snýr að reglum um áhættumiðað mat 

lánastofnana á eiginfjárþörf sinni á heildargrundvelli sem sætir síðan endurskoðun 

eftirlitsaðila. Voru þannig eftirlitsaðilum fengin aukin völd við eftirlit með lánastofnunum. 

Þriðju stoðinni (e. Pillar 3) er ætlað að tryggja að lánastofnanir birti upplýsingar um starfsemi 

sína þannig að aðhald markaðsins gagnvart lánastofnunum aukist.18  

                                                 
11 Guðmundur Magnússon, „Eiginfjárreglur og áhættustjórnun banka: Basel I og II“ (2003) 50 (2) 

Fjármálatíðindi 30 - 31 <http://www.sedlabanki.is/uploads/files/FJMT_30-56_net.pdf> skoðað 13. apríl 2017. 
12 Í þessu sambandi er talað um hugtakið „race to the bottom“, sjá t.d. Karel Lannoo og Jean-Pierre Casey, „EU 

Financial Regulation and Supervision Beyond 2005“ (Centre for European Policy Studies janúar 2005) 26 

<http://library.coleurop.be/pdf/CER/FSAP%202005%20for%20bookshop.pdf> skoðað 11. apríl 2017. 
13 Hjálmar Stefán Brynjólfsson „Nokkur lykilatriði úr Basel III sett í samhengi við CRD IV“ (2013) 3 (2) 

Fjármál, vefrit Fjármálaeftirlitsins <https://www.fme.is/media/utgefid-efni/FJARMAL_november_2013-26-

11.pdf> skoðað 6. apríl 2017. 
14 Alan D. Morrison and Lucy White, „Level Playing Fields in International Financial Regulation“ (2009) 64 (3) 

The Journal of Finance,  1099, 1099. 
15 Simon Gleeson, International regulation of banking (2. útg., Oxford University Press 2012) 3.05 mgr. 34 – 

35. 
16 Guðmundur Magnússon, „Eiginfjárreglur og áhættustjórnun banka: Basel I og II“ (2003) 50 (2) 

Fjármálatíðindi 35 - 36 <http://www.sedlabanki.is/uploads/files/FJMT_30-56_net.pdf> skoðað 13. apríl 2017 
17 BCBS, „International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards“ (BIS, júní 2004) 

<http://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf> skoðað 5. apríl 2017. ; Fyrsta útgáfa viðmiðana var birt árið 2001 en 

útgáfan frá 2004 er jafnframt sú nýjasta, sjá „Basel II: The New Basel Capital Accord - second consultative 

paper“ (BIS, janúar 2011) <http://www.bis.org/bcbs/bcbscp2.htm> skoðað 15. apríl 2017. 
18 Evgenía K. Mikaelsdóttir „Eftirlitsferli Fjármálaeftirlitsins í tengslum 
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Eftir fjármálakreppuna sem hófst árið 2008 komu í ljós ýmsir vankantar á þáverandi 

regluverki, þ.á m. á reglum um eiginfjárhlutfalli banka. Í kjölfarið voru Basel III viðmiðin 

kynnt til sögunnar. Með hinum nýju viðmiðum voru reglur um eiginfjárhlutfall endurskoðaðar 

í því skyni að auka viðnámsþrótt lánastofnana á tímum efnahagslegra þrenginga. Þannig voru 

grunneiginfjárkröfur sem lánastofnunum er skylt að viðhalda hækkaðar ásamt því að reglur um 

gæði eigin fjár sem viðhaldið er á grundvelli eiginfjárkrafna hertar með því að þrengja 

skilgreiningu þeirra eigna sem telja til kjarna eiginfjárliðanna.19 Í viðmiðunum voru einnig  

kynntar nýjar eiginfjárkröfur vegna eiginfjárauka sem lánastofnunum er eftir atvikum skylt að 

viðhalda umfram grunn- og viðbótareiginfjárkröfur.  

1.2 Innleiðing CRD4 í íslenskan rétt 

Gildandi löggjöf um fjármálafyrirtæki hér á landi má rekja til þess þegar Ísland gerðist aðili að 

EES. Með aðildinni fengu íslenskar lánastofnanir aðgang að innri markaði Evrópu og þar með 

jukust möguleikar fyrir þær til að stunda starfsemi í öðrum EES-ríkjum.20 Hér verður vikið 

stuttlega að hvað felst í regluverkinu sem kennt er við CRD4 og með hvaða hætti það hefur 

verið innleitt hér á landi.   

1.2.1 CRD4 

Basel III viðmiðin voru innleidd inn í Evrópurétt með regluverki sem kennt er við CRD4 og er 

hryggjarstykkið í samevrópskri löggjöf um starfsemi fjármálafyrirtækja. CRD4 regluverkið 

samanstendur annars vegar af tilskipun 2013/36/ESB (e. CRD4)21 sem fjallar um starfsleyfi 

lánastofnana og eftirlit með þeim og hins vegar reglugerð nr. 575/2013 (e. CRR)22 sem varðar 

starfshætti lánastofnana. Skipting reglnanna í tilskipun annars vegar og reglugerð hins vegar 

hefur þau áhrif að ríki hafa meira svigrúm við innleiðingu tilskipana. Ekkert svigrúm er þó til 

staðar við innleiðingu reglugerða. Munurinn á Basel viðmiðunum og CRD4 er m.a. sá að Basel 

III viðmiðin eru einungis alþjóðleg viðmið sem eru ekki bindandi fyrir þau ríki sem styðjast 

                                                 
við mat á eiginfjárkröfu fjármálafyrirtækja – Stoð 2 í Basel reglum“ (2012) 2 (1) Fjármál, vefrit 

Fjármálaeftirlitsins <https://www.fme.is/media/utgefid-efni/Fjarmal-2-19.juni.pdf> skoðað 6. apríl 2017. 
19 Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, „Skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra 

til Alþingis: Framtíðarskipan fjármálakerfisins“ (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, mars 2012) 61 

<https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/Framtidarskipan-fjarmalakerfisins.pdf> skoðað 11. apríl 

2017. 
20 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 218 – 215. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, kafli 1. 
21 Directive of the European Parliament and of the Council 2013/36/EU on access to the activity of credit 

institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 

2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC [2013] OJ L 176/338. (CRD4) 
22 Regulation (EU) 575/2013 of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for 

credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 [2013] OJ L24/1 (CRR) 
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við þau. CRD4 er aftur á móti löggjöf sem aðilum að EES er skylt að innleiða í löggjöf sína. 

Til viðbótar felur CRD4 í sér efnisatriði sem Basel III viðmiðin ná ekki til, þ.á m. ákvæði sem 

varða viðurlög og stjórnarhætti fyrirtækja.23 

Með hinni nýju Evrópulöggjöf um starfsemi fjármálafyrirtækja fór einnig fram gagnger 

yfirhalning á eftirlitsstofnunum ESB. Sett var á fót nýtt eftirlitskerfi með fjármálamörkuðum 

(e. European System of Financial Supervision). Markmiðið var að styrkja 

þjóðhagsvarúðareftirlit yfir fjármálamarkaði ESB. Eftirlitskerfið samanstendur annars vegar af 

kerfisáhætturáði (e. European Systemic Risk Board¸ ESRB)24 sem starfar samkvæmt reglugerð 

nr. 1092/201025 og hins vegar þremur eftirlitstofnunum sem hver hefur sínu hlutverki að gegna. 

Það er Evrópska bankaeftirlitsstofnunin (e. European Banking Authority, EBA), Evrópska 

vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin (e. European Insurance and Occupational 

Pensions Authority, EIOPA) og Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (e. Europan 

Securities and Markets Authority, ESMA).26 Með nýja eftirlitskerfinu var eftirlit með 

fjármálamörkuðum stóreflt og stofnununum fengnar mun víðtækari heimildir við eftirlit á 

fjármálamörkuðunum, m.a. til að setja staðla, gefa leiðbeinandi tilmæli og leysa úr ágreiningi 

á milli eftirlitsaðila.27 Almennt er vísað til tilmæla sem óbindandi gerðir (e. soft law). Með 

tilkomu hinna nýju eftirlitsstofnana ESB hafa slíkar reglur öðlast aukið vægi. Á meðal 

hlutverka eftirlitsstofnanna er stuðla að vönduðum sameiginlegum reglum. Það er gert með 

gerð viðmiðunarreglna (e. guidelines), tilmæla og álita ásamt því að semja drög að 

tæknistöðlum sem byggjast á heimildum sem þeim er veitt með lögum.28  

1.2.2 Innleiðing CRD4 á Íslandi 

Ákvæði CRD4 hafa verið innleidd á Íslandi annars vegar með lögum um fjármálafyrirtæki nr. 

161/2002, sbr. lög nr. 57/2015 og nr. 96/2016 og hins vegar með reglugerð 233/2017 um 

varfærniskröfur vegna starfsemi fjármálafyrirtækja. Túlka ber reglurnar í samræmi við ákvæði 

                                                 
23 Hjálmar Stefán Brynjólfsson, „CRD IV og fleiri lagabreytingar á evrópskum fjármálamarkaði í nálægðri 

framtíð“ (2013) 2 (2) Fjármál, vefrit Fjármálaeftirlitsins  <https://www.fme.is/media/utgefid-efni/Fjarmal---

agusthefti.pdf> skoðað 12. apríl 2017.  
24 Eftirleiðis „ESRB“. 
25 Council regulation (EC) 1092/2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system 

and establishing a European Systemic Risk Board [2010] OJ L331/1. 
26 Björg Thorarensen og Stefán Már Stefánsson „Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir landsréttar og 

möguleika á innleiðingu reglugerða ESB um eftirlit með fjármálamörkuðum í EES-samninginn“ 

(Utanríkisráðuneytið, 2012) 7. 

<https://www.utanrikisraduneyti.is/media/Frettatilkynning/Alitsgerd_BTh_SMS.pdf> skoðað 17. apríl 2017. 
27 Sigurður Freyr Jónatansson, „Evrópsku eftirlitsstofnanirnar og aðkoma Íslands“ (2013) 2 (2) Fjármál, vefrit 

Fjármálaeftirlitsins <https://www.fme.is/media/utgefid-efni/Fjarmal---agusthefti.pdf> skoðað 23. apríl 2017. 
28 Arnaldur Hjartarson, Evrópskur bankaréttur og áhrif hans á íslenskan rétt (Fons Juris 2017) 65. 



 

8 

 

CRD4 þegar þau hafa verið leidd inn í EES-rétt en 3. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska 

efnahagssvæðið kveður á um að skýra skal lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til 

samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja. Þar af leiðandi verður að 

beita þeim túlkunarreglum sem viðurkenndar eru í landsrétti til þess að ná fram markmiðum 

hlutaðeigandi EES-reglna.29 Þar sem ósamræmi er á milli landsréttar og EES-réttar verður hins 

vegar að byggja á ákvæðum landsréttar.30  

Hugtakið fjármálafyrirtæki er séríslenskt fyrirbrigði sem notað er í lögum um 

fjármálafyrirtæki og er skilgreint í 1. tl. 1. gr. a. laganna sem „Viðskiptabanki, sparisjóður, 

lánafyrirtæki, verðbréfafyrirtæki eða rekstrarfélag verðbréfasjóða“. Hugtakið fer aftur á móti 

ekki saman við hugtakið institution eins og það er skilgreint í CRD4 og CRR en í 3. mgr. 4. gr. 

CRR er hugtakið skilgreint sem annars vegar sem lánastofnun eða banki (e. credit institution) 

og hins vegar verðbréfafyrirtæki (e. investment firm). Í ritgerðinni verður hugtakið lánastofnun 

notað yfir institution eins og það er skilgreint og notað CRD4 og CRR. 

Þann 30. september 2016 tók sameiginlega EES-nefndin ákvörðun um að fella nýju 

reglurnar um starfsemi eftirlitsstofnana inn í IX-viðauka EES-samningsins.31 Innleiðing hinna 

nýju reglugerða um eftirlit með fjármálamörkuðum var áður talin vandkvæðum háð á Íslandi 

þar sem talið var að í þeim fælist víðtækt framsal á framkvæmdarvaldi. Þannig kemur fram í 2. 

gr. laga nr. 33/1944 um Stjórnarskrá Íslands „Alþingi og forseti Íslands fara saman með 

löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnarvöld samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum 

landslögum fara með framkvæmdarvaldið. Dómendur fara með dómsvaldið.“ Farin var sú leið 

við innleiðinguna, í samræmi við tveggja stoða uppbyggingu EES-samningsins, að 

Eftirlitsstofnun EFTA (e. EFTA Surveillance Authority, ESA)32 tæki ákvarðanir sem beint væri 

til lögbærra yfirvalda og markaðsaðila innan EFTA-ríkjanna sem eiga aðild að EES. Þannig 

verður engum valdheimildum evrópsku eftirlitsstofnanna beitt gagnvart EFTA-ríkjum sem eiga 

aðild að EES án milligöngu ESA. Evrópsku eftirlitsstofnununum verður þó heimilt að grípa til 

aðgerða sem eru ekki bindandi gagnvart lögbærum yfirvöldum og markaðsaðilum innan 

EFTA-ríkja sem eiga aðild að EES. Á þetta fyrst og fremst við um tilmæli og sáttaumleitanir.33  

                                                 
29 Páll Hreinsson, „Samræmd EES-túlkun“ (2014) 3 Tímarit lögfræðinga 273, 274. 
30 Margrét Einarsdóttir, „Forgangsáhrif EES-réttar í íslenskum rétti“ (2014) 10 Tímarit Lögréttu 74, 80–85. 
31 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 199/2016 frá 30. september 2016 um breytingu á IX-viðauka 

(Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn EES-viðbætir við Stjtíð EES, 5.  
32 Eftirleiðis „ESA“. 
33 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 199/2016 frá 30. september 2016 um breytingu á IX-viðauka 

(Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn EES-viðbætir við Stjtíð EES, 5. 
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Ólíklegt er að hinar nýju eftirlitsstofnanir ESB muni veita íslenskum lánastofnunum 

mikla athygli sökum stærðar þeirra og umsvifa í ríkjum innan EES. Ljóst er að starfsemi 

íslenskra lánastofnana er nær einskorðuð við starfsemi hér á landi. Það getur þó breyst á 

næstunni, þá sérstaklega í kjölfar afnáms fjármagnshaftanna.34  

1.3 Reglur um eiginfjárhlutfall 

Reglum um eiginfjárhlutfall er ætlað að tryggja að lánastofnanir geti haldið hefðbundinni 

starfsemi gangandi óháð því hvernig ástand fjármálakerfisins er háttað. Eiginfjárhlutfallið má 

þannig ekki vera of lágt þar sem lánastofnunum á að vera kleift að halda hefðbundinni starfsemi 

gangandi þrátt fyrir efnahagsleg áföll. Hins vegar skapar of hátt hlutfall aukinn 

fjármagnskostnað fyrir lánastofnanir þar sem útlánum fylgir aukinn kostnaður.35 Af því leiðir 

gætu lán hugsanlega orðið dýrari fyrir almenning og fyrirtæki samhliða auknum kostnaði við 

útlán. Þar af leiðandi þarf að gæta meðalhófs við útfærslu á eiginfjárhlutfalli sem 

lánastofnunum er skylt að viðhalda. 

Eiginfjárhlutfall lánastofnana samanstendur af hlutfalli eiginfjárgrunns af 

áhættugrunni. Eignir sem felast í eiginfjárgrunni lánstofnana eru flokkaðar í tvo þætti. Í fyrsta 

lagi eiginfjárþáttur 1 (e. tier 1 capital). Eignir sem teljast til eiginfjárþáttar 1 er hinn svokallaði 

kjarni eigin fjárins og er það fé sem ætlast er til að geti þolað tímabil þar sem lánastofnanir 

lenda í fjárhagslegum erfiðleikum og gerir lánastofnun kleift að halda hefðbundinni starfsemi 

gangandi. Eignir í eiginfjárþætti 1 eru síðan flokkaðar í tvo hluta. Annars vegar er það almennt 

eigið fé þáttar 1 (e. common equity tier 1, CET1),36 sem eru jafnframt þær eignir sem fela í sér 

mestu gæðin, og hins vegar viðbótar eigin fé þáttar 1 (e. additional tier 1, AT1)37. Í öðru lagi 

samanstendur eiginfjárgrunnur lánastofnana af eiginfjárþætti 2 (e. tier 2 capital).38 

Áhættugrunnurinn samanstendur af áhættuskuldbindingum39 lánastofnunar og fer gildi hans 

                                                 
34 sama heimild, 219 – 220. 
35 European Commission, „Towards more responsibility and competitiveness in the European financial sector“ 

(European Union, 2010) 9  

<http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/leaflet/financial_services_en.pdf> skoðað 15. apríl 2017. 
36 Samkvæmt 84. gr. a. laga um fjármálafyrirtæki telst til almenns eiginfjárþáttar 1 fjármagnsgerningar, 

yfirverðsreikningar vegna fjármagnsgerninga, óráðstafað eigið fé og varasjóðir. 
37 Samkvæmt 84. gr. b. laga um fjármálafyrirtæki telst til viðbótar eigin fé þáttar 1 fjármagnsgerningar sem 

uppfylla skilyrði 2. mgr. ákvæðisins og yfirverðsreikningar vegna framangreindra fjármagnsgerninga. 
38 Samkvæmt 84. gr. c. laga um fjármálafyrirtæki telst til eiginfjárþáttar 2 fjármagnsgerningar og víkjandi lán 

sem uppfylla 2. mgr. ákvæðisins, yfirverðsreikningur vegna framangreindra fjármagnsgerninga, almennar 

leiðréttingar vegna útlánaáhættu hjá fjármálafyrirtækjum sem nota staðalaðferð og jákvæð staða vegna 

útreikninga á væntu tapi samkvæmt innrimatsaðferð. 
39 Áhættuskuldbinding samkvæmt 29. tl. 1. gr. a. laga um fjármálafyrirtæki er skilgreind sem „lánveitingar, 

verðbréfaeign, eignarhlutir og veittar ábyrgðir fjármálafyrirtækis, svo og aðrar skuldbindingar gagnvart 

fjármálafyrirtækinu“. 
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hlutfallslega hækkandi eftir því sem áhættuskuldbindingarnar eru áhættusamari. Nánar tiltekið 

þýðir það að gildi áhættuskuldbindinga ræðst af þeirri áhættu af því að skuldbinding fæst ekki 

greidd til baka. Lánastofnunum er t.d. ekki skylt að halda eftir eigin fé vegna 

áhættuskuldbindinga til ríkisins eða stofnana á vegum þess þar sem áhættan sem þeim fylgir er 

lítil sem engin.40 Gildandi reglum um eiginfjárhlutfall byggist á þriggja stoða kerfinu sem kynnt 

var til sögunnar með Basel II viðmiðunum. Lánastofnanir geta verið skyldugar til þess að 

viðhalda þrenns konar eiginfjárkröfum eins og hér verður nánar gerð grein fyrir.  

1.3.1 Grunneiginfjárkrafa samkvæmt stoð I 

Í fyrsta lagi er lánastofnunum skylt að viðhalda eiginfjárgrunni sem nemur að minnsta kosti 

8% af  áhættugrunni sbr. 1. mgr. 84. gr. laga um fjármálafyrirtæki41. Ákvæðið byggist á 1. mgr. 

92. gr. CRR. Þetta er grunneiginfjárkrafa lánastofnana samkvæmt stoð I. 

Grunneiginfjárkröfunni er fyrst og fremst ætlað að tryggja gjaldfærni lánastofnana á öllum 

stundum. Þá nær grunneiginfjárkrafan til þrenns konar áhættuþátta, þ.e. útlánaáhættu, 

markaðsáhættu og rekstraráhættu.42 Eiginfjárgrunnurinn samanstendur í annars vegar af eigin 

fé vegna þáttar 1 sem nemur að lágmarki 6% af eiginfjárgrunninum, þar af nemur almennt eigið 

fé þáttar 1 að lágmarki 4,5% af eiginfjárgrunninum. Hins vegar samanstendur 

eiginfjárgrunnurinn af eigin fé vegna þáttar 2 að hámarki 2% af eiginfjárgrunninum. 

Lánastofnanir geta þannig ráðið því að hvaða leyti grunneiginfjárkrafa þeirra er samsett svo 

lengi sem framangreindum reglum er framfylgt.  

1.3.2 Viðbótareiginfjárkrafa samkvæmt stoð II 

Í öðru lagi eiga lánastofnanir, eftir atvikum, að viðhalda viðbótareiginfjárkröfu samkvæmt stoð 

II. Stjórn og framkvæmdarstjóra lánastofnana ber að meta tegund, dreifingu og fjárhæð 

eiginfjárþarfar lánastofnunar með hliðsjón af áhættustigi þess með reglubundnum hætti, sbr. 1. 

mgr. 80. gr. ffl. Ákvæðið byggist á 1. mgr. 73. gr. CRD4. Lánastofnanir framkvæma þannig 

innra matsferli við mat á eiginfjárþörf (e. internal capital adequacy assessment process, 

ICAAP) og ber að skila til viðkomandi eftirlitsaðila svokallaðri ICAAP-skýrslu. Í kjölfarið fer 

ferli í gang hjá eftirlitsaðilum sem kallast könnunar- og matsferli (e. Supervisory Review and 

Evaluation Process, SREP) þar sem ICAAP-skýrsla lánastofnana er skoðuð með ítarlegum 

                                                 
40 Sjá 18. gr. reglugerðar nr. 233/2017 um varfærniskröfur vegna starfsemi fjármálafyrirtækja. 
41 Eftirleiðis verður „ffl“ notað yfir lög um fjármálafyrirtæki. 
42 BCBS, „International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards“ (BIS, júní 2004) 

<http://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf> skoðað 5. apríl 2017.  
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hætti með tilliti til eiginfjárþarfar viðkomandi lánastofnunar í samræmi við 80. gr. ffl.43 EBA 

hefur gefið út viðmið þar sem aðferðafræðin við könnunar- og matsferlið er skilgreind.44 Hér á 

landi hefur Fjármálaeftirlitið gefið út viðmið við SREP ferlið sem byggjast á framangreindum 

viðmiðum EBA.45 Ef Fjármálaeftirlitið telur að eigið fé lánastofnunar sé ófullnægjandi miðað 

við þá áhættuþætti sem felast í rekstri hennar getur það krafist þess að lánastofnun viðhaldi 

hærri viðbótareiginfjárkröfu samkvæmt stoð II, sbr. a-lið 4. mgr. 86. gr. g. ffl. Slíkar ákvarðanir 

eru ekki birtar með opinberum hætti.46  

 Fjármálaeftirlitið getur einnig kveðið á um auknar eiginfjárkröfur vegna framtíðaráhættu 

og álagsprófa. Slíkar eiginfjárkröfur teljast til stoðar II-B. Eiginfjárkrafa vegna stoðar II-B 

gildir eingöngu þar sem mismunur er á milli hennar og samanlagðri kröfu um eiginfjárauka. 

Það þýðir að lánastofnunum er einungis skylt að viðhalda hlutfalli eiginfjárkröfu vegna stoðar 

II-B sem nemur umfram hinni samanlögðu kröfu um eiginfjárauka.47 

Það verður að hafa í huga að viðbótareiginfjárkröfur samkvæmt stoð II eiga einungis að 

taka til áhættuþátta sem eiginfjáraukunum og öðrum þjóðhagsvarúðartækjum er ekki ætlað að 

ná til, þ.m.t. eiginfjáraukum.48 Það þýðir að Fjármálaeftirlitið á ekki að kveða á um 

viðbótareiginfjárkröfu samkvæmt stoð II ef lánastofnun er skylt að viðhalda eiginfjárauka 

vegna sömu áhættuþátta sem viðbótareiginfjárkröfunni er ætlað að ná til.   

                                                 
43 Hjálmar Stefán Brynjólfsson „Nokkur lykilatriði úr Basel III sett í samhengi við CRD IV“ (2013) 3 (2) 

Fjármál, vefrit Fjármálaeftirlitsins <https://www.fme.is/media/utgefid-efni/FJARMAL_november_2013-26-

11.pdf> skoðað 6. apríl 2017. 
44 EBA, „Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation 

process (SREP)„ (EBA, 19. desember 2014) skoðað 12. apríl 2017 
45 Fjármálaeftirlitið, „Almenn viðmið og aðferðafræði vegna könnunar- og matsferlis hjá fjármálafyrirtækjum“ 

(Fjármálaeftirlitið desember, 2016) 3 <https://www.fme.is/media/vidmid-fme/SREP-adferdafraedi---

des2016.pdf> skoðað 5. maí 2017. 
46 Elvar Guðmundsson, „Birting á niðurstöðum á eiginfjárkröfu samkvæmt srep ferlinu“ (2013) 1 (2) Fjármál, 

vefrit Fjármálaeftirlitsins <https://www.fme.is/media/utgefid-efni/Fjarmal__Mars_2013.pdf> skoðað 14. apríl 

2017 ; Haldið hefur verið því fram að æskilegt sé að ákvarðanir um viðbótareiginfjárkröfur samkvæmt stoð II 

séu birtar. Á það sérstaklega við um lánastofnanir sem eru með skráð verðbréf á skipulögðum verðbréfamarkaði 

þar sem gerðar eru auknar kröfur um gegnsæi. Sjá t.d. Marco Troiano, Chiara Romano og Sam Theodore, „EBA 

Opinion 24/2015: Clarity added to the MDA debate“ (Scope Ratings, 11. janúar 2016) 2 

<http://www.scoperatings.com/study/download-mail?id=2fe159f1-e2f5-4b94-9828-aaff09f83050> skoðað 24. 

apríl 2017. 
47 Fjármálaeftirlitið, „Almenn viðmið og aðferðafræði vegna könnunar- og matsferlis hjá fjármálafyrirtækjum“ 

(Fjármálaeftirlitið, 26. febrúar 2016) 13 <https://www.fme.is/media/vidmid-fme/SREP-adferdafraedi.pdf>  

skoðað 5. maí 2017.  
48 EBA, „Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation 

process (SREP)„ 346. mgr., 125 (EBA, 19. desember 2014) skoðað 12. apríl 2017.  
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1.3.3 Eiginfjáraukar 

Í þriðja lagi ber lánastofnunum að viðhalda samanlagðri kröfu um eiginfjárauka (e. combined 

buffer requirement). Með ákvæðum um eiginfjárauka (e. capital buffers) er verið að tryggja að 

lánastofnanir viðhaldi nægu eigin fé til þess að mæta áhættuþáttum sem ekki er víst að aðrar 

eiginfjárkröfur taki til.49  

Eiginfjáraukarnir ná yfir þætti sem tengjast öllum þremur stoðum Basel-viðmiðana. Í 

fyrsta lagi fela þeir í sér þætti sem tilheyra stoð I þar sem um ræðir ófrávíkjanlegar reglur um 

eiginfjárkröfur lánastofnana. Í öðru lagi tilheyra eiginfjáraukarnir stoð II þar sem þeir fela í sér 

svigrúm fyrir eftirlitsaðila til þess að ákvarða eiginfjárauka á lánastofnanir ef aðstæður 

fjármálakerfa krefjast þess. Í þriðja lagi felst í þeim atriði sem tengjast stoð III þar sem gerðar 

eru sérstakar kröfur til lánastofnana að birta upplýsingar um einstaka eiginfjárauka. Í sumum 

tilvikum er lánastofnunum skylt að framkvæma birtingu með stöðluðum formum sem gefin eru 

út af hálfu stofnana ESB.50  

Regluverkið sem snýr að eiginfjáraukunum má fyrst og fremst finna í 4. kafla 5. hluta 

CRD4.51 Þá hafa einnig verið settar reglugerðir og tilskipanir þar sem fjallað er um framkvæmd 

eiginfjáraukanna með ítarlegri hætti. Einnig hafa verið gefnar út leiðbeiningar af hálfu ESRB 

og EBA um álagningu eiginfjáraukana í sumum tilvikum. Með lögum nr. 57/2015 um breytingu 

á lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki sem tóku gildi í júlí 2015 voru ákvæði um 

eiginfjárauka innleidd í íslenska löggjöf. 

Með reglum um eiginfjárauka er þess krafist að lánastofnanir haldi eftir almennu eigin 

fé þáttar 1 til viðbótar við grunneiginfjárkröfu samkvæmt stoð I og viðbótareiginfjárkröfu 

samkvæmt stoð II, sbr. 3. mgr. 86. gr. a. ffl. Að þessu leyti er ákveðið misræmi á milli íslenskra 

laga og CRD4 en í tilskipuninni er, samkvæmt orðanna hljóðan, einungis kveðið á um að 

viðhalda þurfi eiginfáraukunum umfram grunneiginfjárkröfu samkvæmt stoð I.52 Hins vegar 

hefur EBA gefið það út að túlka eigi ákvæði CRD4 á þann veg að viðhalda eigi 

                                                 
49 Hjálmar Stefán Brynjólfsson „Nokkur lykilatriði úr Basel III sett í samhengi við CRD IV“ (2013) 3 (2) 

Fjármál, vefrit Fjármálaeftirlitsins <https://www.fme.is/media/utgefid-efni/FJARMAL_november_2013-26-

11.pdf> skoðað 6. apríl 2017.  
50 Sjá t.d. BCBS, „Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer“ (BIS, desember 

2010) 7 <http://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf> skoðað 2. febrúar 2017 ; BCBS, „Frequently asked questions 

on the Basel III Countercyclical Capital Buffer“ (BIS október 2015) 7 <http://www.bis.org/bcbs/publ/d339.pdf> 

skoðað 3. febrúar 2017. 
51 Nánar tiltekið 128. gr. – 142. gr. CRD4. 
52 Sjá t.d. 1. mgr. 129. gr. og 1. mgr. 130. gr. CRD4  

http://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf
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eiginfjáraukunum einnig umfram viðbótareiginfjárkröfu samkvæmt stoð II.53  Nánar tiltekið 

þýðir það að á lánastofnunum hvílir skylda til þess að viðhalda grunneiginfjárkröfu samkvæmt 

stoð I og viðbótareiginfjárkröfu samkvæmt stoð II umfram eiginfjárkröfu vegna 

eiginfjáraukanna. Þetta þýðir líka að takmarkanir virkjast fyrr þar sem samanlagðri kröfu um 

eiginfjárauka er ekki viðhaldið.  

Eiginfjáraukarnir eru fimm en hlutfall þeirra getur verið mismunandi eftir því um hvaða 

eiginfjárauka er að ræða. Meginhlutverk eiginfjáraukanna er að tryggja að lánastofnanir ráði 

yfir nægu eigin fé til þess að mæta efnahagslegum áföllum ásamt því að vinna gegn jákvæðri 

fylgni fjármálasveiflu og stýra umfangi lánsveitinga.54 Eiginfjáraukarnir eru verndunarauki, 

sveiflujöfnunarauki55, eiginfjárauki fyrir kerfislega mikilvægar stofnanir á alþjóðavísu, 

eiginfjárauki fyrir aðrar kerfislega mikilvægar stofnanir og eiginfjárauki vegna kerfisáhættu56. 

Hver og einn eiginfjárauki hefur sínu hlutverki að gegna og hvílir þannig rík skylda á 

eftirlitsaðilum að beita þeim rétt miðað við fyrirliggjandi aðstæður. Ekki er þörf á að kveða 

sérstaklega á um verndunarauka þar sem hann tekur sjálfkrafa gildi. Jafnframt er hlutfall hans 

það sama í öllum ríkjum EES. Þrátt fyrir að eftirlitsaðilum beri engin skylda til þess að kveða 

á um alla þá eiginfjárauka sem tilgreindir eru í CRD4, verður að telja að ábyrgð hvíli á 

eftirlitsaðilum að beita eiginfjáraukunum ef aðstæður krefjast þess. Þá er einnig kveðið á um 

innbyrðis forgangsröðun eiginfjáraukanna í 3. mgr. 86. gr. a. ffl. þar sem lánastofnunum er 

fyrst skylt að viðhalda eigin fé vegna eiginfjárauka vegna kerfisáhættu, þá eiginfjárauka fyrir 

kerfislega mikilvægar lánastofnanir, sveiflujöfnunarauka og að lokum verndunarauka. Ekki er 

kveðið á um slíka forgangsröðun með beinum hætti í CRD4. Aftur á móti má færa rök fyrir að 

innbyrðis forgangur sé til staðar ef litið er til hlutverks, virkni og markmiða eiginfjáraukana.57 

                                                 
53 Fjallað er um álit EBA og undanfara þess með ítarlegri hætti í kafla 6.1, sjá EBA, „EBA Opinion on the 

macroprudential rules in CRR/CRD“ (EBA  júní 2014) 21 

<https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-06+-

+EBA+opinion+on+macroprudential+rules+in+CRR-CRD.pdf> skoðað 27. mars 2017. 
54 Arnar Þór Sæþórsson „Breytingar á eiginfjárreglum með samevrópsku regluverki – eiginfjáraukar“ (2014) 1 

(3) Fjármál, vefrit Fjármálaeftirlitsins <http://www.fme.is/media/utgefid-efni/Fjarmal-feb--2014.pdf> skoðað 

12. mars 2017. 
55 Sveiflujöfnunaraukanum hafa verið gefið ýmis heiti í íslenskri framkvæmd og ritum. Hefur hann m.a. verið 

nefndur hagsveifluauki og hagsveiflujöfnunarauki. Eftirleiðis verður notast við heitið sveiflujöfnunarauki í 

samræmi við ffl. og framkvæmd Fjármálaeftirlitsins.  
56 Eftirleiðis verður hugtakið „kerfisáhættuauki“ notað í stað „eiginfjárauka vegna kerfisáhættu“. 
57 Sem dæmi má nefna er markmið verndunaraukans að tryggja að lágmarkseiginfjárkröfu samkvæmt stoð I og 

stoð II sé viðhaldið. Þá er einnig skylt að kveða á um verndunarauka. Þar af leiðandi má halda því fram að á 

lánastofnunum hvíli skylda til þess að viðhalda verndunaraukanum umfram aðra eiginfjárauka. Flokkunin sjálf 

hefur þó í sjálfu sér ekki hagnýta þýðingu að öðru leyti en að kveðið er á um sérstakar afleiðingar sé 

kerfisáhættuauka ekki viðhaldið, sjá kafla 6.3. 
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Hluti eiginfjáraukanna teljast til svonefndra þjóðhagsvarúðarúrræða og eru skilgreind 

stjórntæki eftirlitsaðila sem beita má til að styrkja viðnám lánastofnana þegar sérstakar hættur 

steðja að fjármálakerfinu vegna þenslu í efnahagslífinu eða kerfislægrar áhættu.58 Á þetta 

sérstaklega við um síðarnefndu fjóra eiginfjárauka sem nefndir eru hér fyrir framan. Hugtakið 

kerfisáhætta hefur verið skilgreint á margvíslegan hátt af fræðimönnum. Til að mynda hefur 

BCBS skilgreint kerfisáhættu sem áhættu á því að aðili uppfylli ekki samningsskuldbindingar 

sem leiðir til þess að aðrir aðilar geri slíkt hið sama. Keðjuverkandi áhrif þess leiða í kjölfarið 

til aukinna erfiðleika fyrir fjármálakerfið.59 Í 10. tl. 3. gr. CRD4 er hugtakið skilgreint sem 

áhætta á röskun í starfsemi fjármálakerfisins sem hugsanlega getur haft neikvæðar afleiðingar 

fyrir fjármálakerfið og raunhagkerfið. Á Íslandi er kerfisáhætta skilgreind í 8. tl. 1. mgr. 2. gr. 

laga um fjármálastöðugleikaráð á eftirfarandi hátt: „Þegar samspil fjármálakerfis og 

þjóðarbúskapar felur í sér hagsveiflumögnun, fjármálafyrirtæki verða viðkvæm fyrir aðgerðum 

annarra aðila og hætta er á atburðarás sem getur ógnað fjármálastöðugleika með tilheyrandi 

neikvæðum áhrifum á þjóðarbúskapinn“. Þrátt fyrir að skilgreiningar á kerfisáhættuauka feli í 

sér blæbrigðamun eiga þær flestallar sammerkt að þær lúta að áhættu sem stafar af 

þjóðhagsvarúð, þ.e. hætta sem stafar af fjármálakerfinu í heild í stað einstakra lánastofnana. 

 ESRB hefur gefið út tilmæli til Evrópusambandsríkja um að ábyrgð á þjóðhagsvarúð 

skuli falin sjálfstæðum aðilum.60 Á Íslandi var ákveðið að stofna fjármálastöðugleikaráð sem 

starfar samkvæmt lögum nr. 66/2014 um fjármálastöðugleikaráð og er hlutverki þess lýst með 

eftirfarandi hætti í 1. mgr. 4. gr. þeirra laga „Fjármálastöðugleikaráð er vettvangur samráðs, 

upplýsingaskipta og stefnumótunar vegna fjármálastöðugleika og samhæfir viðbúnað 

opinberra aðila við fjármálakreppu“. Talið er að þar sem kerfisáhætta er fyrir hendi er líklegt 

að fjármálastöðugleika sé ógnað.61 Fjármálastöðugleikaráð gegnir þar með veigamiklu 

hlutverki á sviði þjóðhagsvarúðar, þ.m.t. við álagningu eiginfjárauka þar sem ráðið gefur út 

tilmæli til Fjármálaeftirlitsins um álagningu eiginfjáraukanna.62 Tilmælin þarf að birta á 

opinberum vettvangi ásamt rökstuðningi fyrir þeim. Að undangengnum tilmælum 

fjármálastöðugleikaráðs er Fjármálaeftirlitinu kleift að kveða á um eiginfjárauka. 

                                                 
58 Unnur Gunnarsdóttir, „Hvernig stuðlum við að virku og stöðugu fjármálakerfi á Íslandi?“ (Ráðstefna að 

tilefni níræðisafmæli Jóhannesar Norðdals, í Hátíðarsal Háskóla Íslands, 9. maí 2014) 5 

<http://www.sedlabanki.is/library/Skraarsafn/Raedur--erindi-og-

greinar/Erindi_UG_JN_radstefna_9_mai_2014.pdf>  skoðað 4. febrúar 2017. 
59 BIS, „64th Annual Report“ (BIS, júní 1994) 177. <https://www.bis.org/publ/arpdf/archive/ar1994_en.pdf> 

skoðað 13. apríl 2017. 
60 Recommendation of the European Systemic Risk Board [ESRB/2011/3] on the macro-prudential mandate of 

national authorities [2012] OJ C41/1. 
61 Arnaldur Hjartarson, „Fjármálastöðugleiki – ný löggjöf og helstu álitaefni“ (2014) 3 Úlfljótur 2014 397, 404. 
62 Sjá 1. mgr. 86. gr. b.-, 1. mgr. 86. gr. c. - og 1. mgr. 86. gr. d. ffl.  

http://www.sedlabanki.is/library/Skraarsafn/Raedur--erindi-og-greinar/Erindi_UG_JN_radstefna_9_mai_2014.pdf
http://www.sedlabanki.is/library/Skraarsafn/Raedur--erindi-og-greinar/Erindi_UG_JN_radstefna_9_mai_2014.pdf
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Fjármálaeftirlitinu er ekki skylt að fylgja tilmælum fjármálastöðugleikaráðs en ef 

Fjármálaeftirlitið kýs að gera það ekki þarf að skila skriflegum rökstuðningi til 

fjármálastöðugleikaráðs þar sem tilgreindar eru ástæður fyrir því, sbr. 2. mgr. 5. gr. laga um 

fjármálastöðugleikaráð.63 

  

                                                 
63 Talað er um slíkar reglur sem „comply or explain“ reglur sem hafa hingað til ekki verið áberandi í íslensku 

regluverki, sjá t.d. Arnaldur Hjartarson, „Fjármálastöðugleiki – ný löggjöf og helstu álitaefni“ (2014) 3 Úlfljótur 

2014 397, 404. 
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 Verndunarauki  

Samkvæmt 1. mgr. 129. gr. CRD4 er Evrópusambandsríkjum skylt að kveða á um hlutfall 

verndunarauka (e. capital conservation buffer) sem nemur 2,5% af áhættugrunni lánastofnana 

þegar hann hefur verið að fullu innleiddur þann 1. janúar 2019, sbr. 4. mgr. 160. gr. 

tilskipunarinnar. Þó er heimilt að innleiða verndunaraukann fyrr ef aðstæður krefjast þess, sbr. 

6. mgr. sama ákvæðis. Ólíkt hinum eiginfjáraukunum geta eftirlitsaðilar ekki ákveðið hlutfall 

verndunaraukans heldur er hlutfallið það sama í ríkjum sem hafa innleitt verndunaraukann. 

Fyrir þann tíma er þó heimilt að kveða á um ólík gildi verndunarauka fyrir mismunandi 

lánastofnanir.64 Verndunaraukinn gildir um allar áhættuskuldbindingar lánastofnana.  Á sú 

krafa við um einstakar lánastofnanir sem og lánastofnanir á samstæðugrunni. 

Á Íslandi voru ákvæði um verndunarauka innleidd með 1. mgr. 86. gr e. ffl., sbr. 28. gr. 

laga nr. 57/2012. Eiginfjáraukinn var að fullu innleiddur 1. janúar 2017, sbr. 44. gr. laga nr. 

57/2015. Hins vegar var lögfest ákvæði til bráðabirgða XIII í lögum um fjármálafyrirtæki, sbr. 

59. gr. laga nr. 96/2016, þar sem kveðið er á um að verndunaraukinn verður ekki að fullu 

innleiddur fyrr en 1. janúar 2018 fyrir fyrirtæki sem hafa færri ársverk en 30 og þar sem eignir 

eru ekki umfram 20 milljarða íslenskra króna. Þau fyrirtæki sem þar falla undir eru 

Byggðastofnun og helstu sparisjóðir landsins.65 Eftir að verndunaraukinn verður að fullu 

innleiddur þann 1. janúar 2019 gildir sama hlutfall verndunarauka fyrir allar lánastofnanir, þ.e. 

2,5%.  

Eins og nafn verndunaraukans gefur til kynna er honum ætlað að vernda 

grunneiginfjárgrunn og viðbótareiginfjárgrunn lánastofnana fyrir efnahagslegum áföllum.66 

Þannig er verið að koma í veg fyrir að lánastofnanir þurfi að sæta þeim afleiðingum sem koma 

                                                 
64 Eins og vikið er að í þessum kafla er verndunaraukinn fyrst og fremst eindarvarúðartæki. Þar af leiðandi er 

hægt að kveða á um ólíkt gildi hans fyrir mismunandi lánastofnanir líkt og gert er á Íslandi. 

Sveiflujöfnunaraukinn, sem fjallað er um í næsta kafla, er aftur á móti þjóðhagsvarúðartæki. Þar af leiðandi á 

ekki að ákvarða ólíkt gildi hans gagnvart mismunandi lánastofnunum ; Sjá t.d. EBA, „Implementation of the 

provisions on the shorter transitional period for a countercyclical capital buffer, as provided under Article 160 of 

the Directive 2013/36/EU“ (EBA, 30. apríl 2015) <https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-

/qna/view/publicId/2015_1849> skoðað 1. maí 2017. 
65 „Ákvarðanir um eiginfjárauka“ (Fjármálaeftirlitið, júní 2011) 

<https://www.fme.is/eftirlitsstarfsemi/fjarmalastodugleiki/eiginfjaraukar/> skoðað 23. mars 2017. 
66 Arnar Þór Sæþórsson „Breytingar á eiginfjárreglum með samevrópsku regluverki – eiginfjáraukar“ (2014) 1 

(3) Fjármál, vefrit Fjármálaeftirlitsins <http://www.fme.is/media/utgefid-efni/Fjarmal-feb--2014.pdf> skoðað 2. 

febrúar 2017. ; EBA, „Opinion of the European Banking Authority on the interaction of Pillar 1, Pillar 2 and 

combined buffer requirements and restrictions on distributions“ (desember, 2016) 17. mgr. 5 

<http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-24+Opinion+on+MDA.pdf> skoðað 3. 

apríl 2017.  
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til skoðunar þegar grunneigin- og viðbótareiginfjárkröfu er ekki viðhaldið.67 Eins og 

sveiflujöfnunaraukinn er verndunaraukanum ætlað að vinna gegn sveifluaukandi áhrifum sem 

talin voru ein af orsökum fjármálakreppunnar árið 2008.68  Ef efnahagslegar þrengingar fara 

að gera vart við sig geta lánastofnanir gengið á eigið fé vegna verndunaraukans til þess að halda 

hefðbundinni starfsemi gangandi án þess að brjóta gegn reglum um grunn- og 

viðbótareiginfjárkröfu ef henni er að dreifa. Ef lánastofnanir ákveða að gera það takmarkast 

möguleikar lánastofnunar við útgreiðslu fjármuna. Með þessum hætti styrkir verndunaraukinn 

lánastofnanir þegar niðursveifla hefst í fjármálakerfinu ásamt því að vera um leið efnahagslegur 

hvati fyrir lánastofnanir til þess að byggja upp eigið fé vegna verndunarauka sem fyrst eftir að 

fjármálaáföll hafa dunið á.69  

Með hliðsjón af markmiði verndunaraukans má færa rök fyrir því að hann sé til þess 

fallinn að verja einstakar lánastofnanir, þ.e. eindarvarúðartæki. Þrátt fyrir það er talið að beita 

megi verndunaraukanum einnig sem þjóðhagsvarúðartæki gegn aukinni kerfisáhættu. Kemur 

þannig fram í iv-lið d-liðar 2. mgr. 458. gr. CRR að hægt er að ákvarða hærra hlutfall 

verndunarauka til þess að sporna gegn aukinn kerfisáhættu. Samhliða slíkri ákvörðun þurfa 

eftirlitsaðilar að fylgja þeim kröfum sem fram koma í 2. mgr. 458. gr. CRR. Hins vegar er talið 

að framangreind heimild komi sjaldan til skoðunar þar sem líklegt er að frekar verði gripið til 

annarra þjóðhagsvarúðartækja, gerðar auknar kröfur um viðbótareiginfjárgrunn samkvæmt 

stoð II eða öðrum eiginfjáraukum.70  

Heimilt er að undanþiggja litlar og meðalstórar lánastofnanir frá kröfum um 

verndunarauka, sbr. 2. mgr 129. gr. CRD4. Er það einungis leyfilegt ef það ýtir ekki undir líkur 

á frekari hættu á óstöðugleika í fjármálakerfi viðkomandi aðildarríkis. Til viðbótar þarf að 

tilkynna Framkvæmdarstjórn ESB, ESRB, EBA og eftirlitsaðilum þeirra ríkja sem viðkomandi 

lánastofnun starfar, ef beita á framangreindri undantekningarreglu. Með slíkri tilkynningu þarf 

að fylgja ítarlegur rökstuðningur í samræmi við kröfur 2. mgr. 129. gr. Rökstuðningurinn er 

                                                 
67 EBA, „Cyclicality of Capital Requirements“ (EBA, 22. desember 2016) 67  

<http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1701905/Report+on+the+Cyclicality+of+Capital+Requirements+

%28EBA-Op-2016-24%29.pdf 67> skoðað 29. apríl 2017.  
68 CRD4, 79. mgr. í formála. 
69 BCBS, „Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems“ (BIS, júní 

2011) 128. mgr., 55 <http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf> skoðað 2. febrúar 2017. ; EBA, „Cyclicality of 

Capital Requirements“ (EBA, 22. desember 2016) 67  

<http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1701905/Report+on+the+Cyclicality+of+Capital+Requirements+

%28EBA-Op-2016-24%29.pdf 67> skoðað 29. apríl 2017.  
70 EBA, „EBA Opinion on the macroprudential rules in CRR/CRD“ (EBA, júní 2014) 24 - 25 

<https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-06+-

+EBA+opinion+on+macroprudential+rules+in+CRR-CRD.pdf> skoðað 27. mars 2017. 
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tvíþættur. Annars vegar þarf hann að snúa að því af hverju undantekningin ógnar ekki 

fjármálastöðugleika í viðkomandi ríki. Hins vegar þarf að koma fram nákvæm skilgreining á 

litlum og meðalstórum lánastofnunum. Við útfærslu á skilgreiningum á litlum og meðalstórum 

verðbréfafyrirtækjum ber að líta til tilmæla framkvæmdarstjórnar ESB nr. 2003/361/EC71, sbr. 

4. mgr. sama ákvæðis. Fer það fyrst og fremst eftir eðli starfseminnar, fjölda starfsmanna og 

veltu eins og tilmælin gera nánar grein fyrir. 

Í 2. mgr. 86. gr. e. ffl. er kveðið á um verðbréfafyrirtæki sem undanskilin eru kröfum um 

verndunarauka líkt og heimilt er skv. 2. mgr. 129. gr. CRD4. Þau fyrirtæki sem eru undanskilin 

eru verðbréfafyrirtæki eða rekstrarfélag verðbréfasjóða þar sem ársverk eru færri en 250, 

ársvelta fer ekki yfir jafnvirði 50 milljóna evra í íslenskum krónum og eignir fara ekki yfir 

jafnvirði 43 milljóna evra í íslenskum krónum. Undanþágan hér á landi er í samræmi við 

skilgreiningu á litlum og meðalstórum lánastofnunum sem tilgreind eru í 2. gr. tilmæla nr. 

2003/361/EC og gengur jafnvel lengra er þar sem íslenska undanþágan kveður á um strangari 

skilyrði hvað varðar ársveltu verðbréfafyrirtækja. 

Lánastofnunum ber þannig að viðhalda verndunarauka umfram aðra eiginfjárauka. Í ljósi 

forgang hans og markmiða má færa rök fyrir því að verndunaraukinn er sá mikilvægasti þegar 

það kemur að vernda grunn- og viðbótareiginfjárkröfur lánastofnana. Aðrir eiginfjáraukar 

þjóna aftur á móti mikilvægara hlutverki á sviði þjóðhagsvarúðar. Er eftirlitsaðilum þar af 

leiðandi veitt töluvert meira svigrúm við álagningu þeirra heldur en við álagningu 

verndunaraukans.  

                                                 
71 Commission Recommendation (EC) 2003/361 concerning the definition of micro, small and medium-sized 

enterprises [2003] OJ L 124/36.  
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 Sveiflujöfnunarauki 

Í fjármálakreppunni sem hófst árið 2008 varð fjármálakerfið fyrir talsverðu tjóni sem rekja 

mátti til niðursveiflu í fjármálakerfinu. Fyrir kreppuna gerði talsverð þensla í bankakerfinu vart 

við sig sem talin var tengjast óhóflegum útlánavexti. Þessi óhóflegi útlánavöxtur leiddi til 

aukinnar niðursveiflu fjármálakerfisins sem fyrir vikið kom starfsemi þess úr jafnvægi. 

Framangreindar aðstæður sem upp komu í kjölfar hrunsins vöktu athygli á mikilvægi þess að 

byggja upp aukið eigið fé á tímabili aukinnar þenslu í fjármálakerfinu sem rekja má til óhóflegs 

útlánavaxtar ásamt almennum aðgerðum til þess að sporna gegn slíkum útlánavexti 

fjármálakerfa. Í kjölfarið kynnti Basel-nefndin sveiflujöfnunaraukann (e. countercyclical 

capital buffer) til sögunnar.72  

Sveiflujöfnunaraukinn er viðbót við verndunaraukann.73 Jafnframt er 

sveiflujöfnunaraukinn eitt mikilvægasta þjóðhagsvarúðartækið sem felst í Basel III 

viðmiðunum. Markmið hans lýtur ekki einungis að einstökum lánastofnunum heldur að 

heilbrigði fjármálakerfisins í heild á alþjóðlegum sem og innlendum mælikvarða.74 Eins og 

nafn sveiflujöfnunaraukans ber með sér er helsta markmið hans að vernda fjármálakerfið gegn 

hagsveiflum. Í þessu sambandi má nefna að óhóflegur útlánavöxtur hefur almennt verið talinn 

besta vísbendingin um aukna kerfisáhættu og með því talinn vera undanfari niðursveiflu 

fjármálakerfisins ásamt þeim efnahagslegu þrengingum sem fylgja í kjölfarið.75  

Sveiflujöfnunaraukann á að byggja upp samhliða stöðu hagsveiflu fjármálakerfis. 

Nánar til tekið þýðir það að byggja þarf eiginfjáraukann upp í samræmi við aukna sveiflutengda 

kerfisáhættu fjármálakerfisins. Sveiflujöfnunaraukinn eykur þannig viðnámsþrótt lánastofnana 

og dregur í kjölfarið úr líkum á frekari fjármálaáföllum. Í niðursveiflu er einnig mikilvægt að 

afnema sveiflujöfnunaraukann án tafa, annað hvort í heild eða í áföngum. Losun 

sveiflujöfnunaraukans veitir lánastofnunum svigrúm til þess að halda hefðbundinni 

útlánastarfsemi gangandi í niðursveiflu þegar þörfin á því er sem mest. Er gangverki 

efnahagslífsins þannig haldið gangandi með eðlilegum hætti sem leiðir til þess að 

raunhagkerfið verður fyrir minna tapi en ella. Með hækkandi hlutfalli sveiflujöfnunarauka 

eykst einnig fjármagnskostnaður lánastofnana. Með að auka fjármagnskostnað er 

                                                 
72 BCBS, „Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems“ (BIS, júní 

2011) 29. mgr. 7 og 136. mgr. 57 <http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf> skoðað 2. febrúar 2017. 
73 sama heimild, 146. mgr. 59. 
74 sama heimild, 30. mgr 7.  
75 sama heimild, 1.  
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sveiflujöfnunaraukanum þannig jafnframt ætlað að draga úr líkum á að útlánabólur myndast 

þegar hagkerfið er í uppsveiflu en á sama tíma koma í veg fyrir samdrátt útlána þegar 

fjármálakerfið er í niðursveiflu.76 Álagning sveiflujöfnunaraukans getur þó einnig haft þær 

afleiðingar að lántökukostnaður hækkar hjá almenning og fyrirtækjum.77 

 Reglur um sveiflujöfnunarauka eru umfangsmeiri en reglur sem gilda um aðra 

eiginfjárauka. Ræðst það einkum af eðli hans, þ.e. að byggja þurfi hann upp réttilega samhliða 

fjármálasveiflu. Í því skyni hafa stofnanir ESB sett reglur sem eiga að gera lögbærum 

yfirvöldum kleift að kveða á um rétt hlutfall sveiflujöfnunarauka í samræmi við stöðu 

fjármálasveiflunnar hverju sinni. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir reglum sem gilda um 

sveiflujöfnunaraukann og hvernig þær hafa verið innleiddar á Íslandi. Í lok kaflans verður 

framkvæmd á Íslandi svo borin saman við framkvæmd í öðrum ríkjum innan EES.   

3.1 Álagning sveiflujöfnunarauka 

Álagning sveiflujöfnunaraukans er í höndum Fjármálaeftirlitsins hér á landi að undangengnum 

tilmælum fjármálastöðugleikaráðs, sbr. 1. mgr. 86. gr. d. ffl. Líkt og fram kemur í 2. mgr. sama 

ákvæðis getur hlutfall hans numið allt að 2,5% af áhættugrunni lánastofnana. Þó er heimilt að 

kveða á um hærra hlutfall hans ef aðstæður krefjast þess. Sveiflujöfnunaraukinn verður 

innleiddur að fullu í evrópska löggjöf 1. janúar 2019, sbr. 4. mgr. 160. gr. sömu CRD4. Þó er 

heimilt að ákvarða sveiflujöfnunaraukann að fullu fyrir framangreint tímamark, sbr. 6. mgr. 

ákvæðisins. Hlutfall sveiflujöfnunaraukans er jafnframt það sama fyrir allar lánastofnanir.  

Í lögum um fjármálafyrirtæki er ekki tilgreind aðferðafræði sem Fjármálaeftirlitinu ber 

að fylgja við álagningu sveiflujöfnunaraukans. Það stendur þó til að innleiða ítarlegri reglur 

um álagningu sveiflujöfnunarauka með reglugerð, sbr. 5. mgr. 68. gr. d. ffl. Í 136. gr. CRD4 

eru tilgreindar reglur og viðmið sem ríkjum sem hafa innleitt sveiflujöfnunarauka ber að fylgja. 

Reglur um álagningu sveiflujöfnunaraukans tryggja samræmda framkvæmd 

sveiflujöfnunaraukans og virkni hans. Hér verður greint frá aðferðafræðinni við álagningu 

sveiflujöfnunaraukans sem tilgreind er í 136. gr. CRD4.  

                                                 
76 BCBS, „Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer“ (BIS, desember 2010) 

1 <http://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf> skoðað 2. febrúar 2017. ; Arnar Þór Sæþórsson „Breytingar á 

eiginfjárreglum með samevrópsku regluverki – eiginfjáraukar“ (2014) 1 (3) Fjármál, vefrit Fjármálaeftirlitsins 

<http://www.fme.is/media/utgefid-efni/Fjarmal-feb--2014.pdf> skoðað 2. febrúar 2017. 
77 Sjá t.d. Christoph Basten and Cathérine Koch, „Higher Bank Capital Requirements and Mortgage Pricing: 

Evidence from the Countercyclical Capital Buffer (CCB)“ (September 2015) BIS Working Papers No 511, 31 

<https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/oscola_4th_edn_hart_2012.pdf> skoðað 6. apríl 2017. 

http://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf
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3.1.1 Alþjóðleg viðmið 

Við álagningu sveiflujöfnunarauka þurfa eftirlitsaðilar að reikna út viðmiðunarhlutfall sem 

byggt er á alþjóðlegum viðmiðum. Viðmiðunarhlutfallið eiga eftirlitsaðilar að hafa til 

hliðsjónar við endanlega ákvörðun hlutfalls sveiflujöfnunarauka, sbr. 2. mgr. 136. gr. CRD4. 

Einnig má benda á að alþjóðlegu viðmiðin eru einungis til hliðsjónar við álagningu 

sveiflujöfnunarauka en ekki þarf að vera bein tenging milli þeirra alþjóðlegu viðmiða sem farið 

er eftir og endanlegrar álagningar sveiflujöfnunarauka.78 Eftirlitsaðilum ber skylda til að birta 

þessi viðmið í kjölfar útfærslu og útreiknings þeirra. Skal það gert á ársfjórðungsfresti, sbr. 2. 

mgr. 136. gr. CRD4. 

Alþjóðleg viðmið samkvæmt 2. mgr. 136. gr. CRD4 er sameiginlegur upphafspunktur 

ákvarðanatökuferlis allra þeirra ríkja sem innleitt hafa reglur um sveiflujöfnunarauka. 

Meginreglan er sú að viðmiðin eiga að endurspegla bæði áhrif fjármálasveiflna og þær áhættur 

sem til staðar eru í viðkomandi fjármálakerfi vegna óhóflegs útlánavaxtar. Í 2. mgr. 136. gr. 

CRD4 er fjallað með nánari hætti um efnislegt innihald framangreindra viðmiða. Kemur þar 

fram megininntak framangreindra alþjóðlegra viðmiða sem er mælikvarðinn um frávik 

útlánahlutfalls í hverju landi frá langtímaleitni79, sbr. 3. ml. 2. mgr. 136. gr. CRD4. Nánar til 

tekið er það hlutfall heildarútlána til heimila og fyrirtækja, á bókfærðu virði, á móti vergri 

landsframleiðslu síðustu fjögurra ársfjórðunga.80 Öllum ríkjum sem innleitt hafa reglur um 

sveiflujöfnunarauka ber að líta til framangreinds viðmiðs þegar verið er að ákvarða 

sveiflujöfnunarauka.  

Notkun frávika útlánahlutfalls frá langtímaleitni sem mælikvarða á kerfisáhættu 

einstakra ríkja upprunið frá Basel-nefndinni. Viðmiðið hefur almennt verið talið gefa góða 

vísbendingu um uppbyggingu kerfisáhættu vegna óhóflegs útlánavaxtar og þar með gefið til 

kynna hvenær kveða þurfi á um sveiflujöfnunarauka ásamt gildi hans.81 Hins vegar hafa bæði 

ESRB og Basel-nefndin gefið til kynna að mælikvarðinn henti ekki endilega öllum ríkjum 

                                                 
78 Finansinspektionen „Decision regarding the countercyclical buffer rate“ (Finansinspektionen, 12. desember 

2016) 9 <http://www.fi.se/contentassets/f3ebb7451f7a4e0e97528fc8cc0a2f67/decision-memorandum-ccb-2016-

12-12.pdf> skoðað 3. febrúar 2012.  
79 Í CRD4 er vísað í hugtakið „Deviation of the ratio of Credit-to-GDP from its long-term trend“ og í ritum er 

fjallað um mælikvarðann sem „credit gap“. Í framkvæmd við álagningu sveiflujöfnunaraukans hér á landi hefur 

mælikvarðinn gefið heitið „frávik útlánahlutfalls frá langtímaleitni“. 
80 Fjármálastöðugleikaráð „Rökstuðningur fyrir tilmælum um sveiflujöfnunarauka“  

<https://www.fme.is/media/akvardanir/Rokstudningur-fjarmalastodugleikarads.pdf> 1 (Fjármála- og 

efnahagsráðuneyti 22. janúar 2016) skoðað 3. febrúar 2012.  
81 BCBS, „Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer“ (BIS, desember 2010) 

8, 9 <http://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf> skoðað 2. febrúar 2017.  

http://www.fi.se/contentassets/f3ebb7451f7a4e0e97528fc8cc0a2f67/decision-memorandum-ccb-2016-12-12.pdf
http://www.fi.se/contentassets/f3ebb7451f7a4e0e97528fc8cc0a2f67/decision-memorandum-ccb-2016-12-12.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf
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sökum fjölbreytileika fjármálakerfa þeirra. Við álagningu sveiflujöfnunarauka á því ekki 

eingöngu að fylgja hinu alþjóðlega viðmiði heldur verður einnig að taka tillit til annarra 

megindlegra og eigindlegra upplýsinga auk sjálfstæðrar dómgreindar.82 Þá hefur einnig verið 

bent á að mælikvarðinn hentar ekki þegar verið er að meta hvort minnka eigi hlutfall 

sveiflujöfnunarauka eða jafnvel afnema hann.83 Ástæðan fyrir því er sú að í mörgum tilvikum 

hefur hlutfallið minnkað seint og hægt á meðan kerfisáhætta fer minnkandi.84  

Frávik útlánahlutfalls frá langtímaleitni er samt sem áður talinn vera besti mælikvarði 

á kerfisáhættu fjármálakerfa. Það þýðir þó ekki að aðrir mælikvarðar geti ekki, eftir atvikum, 

hentað betur við mat á kerfisáhættu við tilteknar aðstæður.85 Þrátt fyrir að slíkar aðstæður gefi 

tilefni til þess að notast við aðra mælikvarða en alþjóðlega viðmiðið er hann engu síður talinn 

besti mælikvarðinn við mat á kerfisáhættu og ber því að skoða aðra mælikvarða í ljósi hins 

alþjóðlega viðmiðs.  

Við útreikning viðmiðunarhlutfalls á jafnframt að líta til leiðbeininga 2014/1/ESRB86 

til viðbótar við hin alþjóðlegu viðmið. Í leiðbeiningunum eru tilgreindar aðferðir til þess að 

reikna frávik útlánahlutfalls frá langtímaleitni. Í 1. viðauka leiðbeininganna kemur fram að ef 

frávik útlánahlutfalls frá leitni nemur minna en tveimur prósentustigum skal viðmiðið vera 0%. 

Ef frávikið nemur 2 til 10 prósentustigum skal viðmiðunarhlutfallið vera fjórðungur87 af því 

prósentustigi. Ef hlutfallið er yfir tíu prósentustig skal viðmiðið vera 2,5%. Þar af leiðir að ef 

hlutfallið fer yfir tíu prósentustig getur verið réttlætanlegt að kveða á um hærra hlutfall 

sveiflujöfnunarauka en 2,5%. Viðmiðunarhlutfallið eiga eftirlitsaðilar að hafa til hliðsjónar við 

endanlega ákvörðun hlutfalls sveiflujöfnunarauka, sbr. 2. mgr. 136. gr. CRD4. Í sumum 

                                                 
82 CRD4, 82. mgr. í formála ; ESRB „Operationalising the countercyclical capital buffer: indicator selection, 

threshold identification and calibration options“ (ESRB, júní 2014) 2 

<https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140630_occasional_paper_5.pdf?92d81387269e6a57d09436

dac37307a0> skoðað 2. febrúar 2017. 
83 ESRB, „Operationalising the countercyclical capital buffer: indicator selection, threshold identification and 

calibration options“ (ESRB, júní 2014) 6 

<https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140630_occasional_paper_5.pdf?92d81387269e6a57d09436

dac37307a0> skoðað 2. febrúar 2017.  
84 BCBS „Countercyclical capital buffers: exploring options“ (BIS, júlí 2010) 12 

<http://www.bis.org/publ/work317.pdf> skoðað 9. mars 2017. 
85 BCBS, „The credit-to-GDP gap and countercyclical capital buffers: questions and answers (BIS Quarterly 

Review, mars 2014) <http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1403g.htm> skoðað 9. mars 2017. 
86 Recommendation of the European Systematic Risk Board (ESRB) 2014/1 on guidance for setting 

countercyclical buffer rates [2014] OJ C 293/1. 
87 Samkvæmt leiðbeiningum ESRB/2014/1 er jafnan fyrir útreikning viðmiðunarhlutfalls ef frávik 

útlánahlutfalls frá langtímaleitni er á milli 2 og 10 er 0,3125 × GAPt - 0,625. Viðmiðunarhlutfallið er í kjölfarið 

námundað í það hlutfall sem nemur næsta fjórðungi úr prósentustigi, sbr. 4. mgr. 136. gr. CRD4. 
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aðstæðum getur þó verið nauðsynlegt að víkja frá viðmiðunarhlutfallinu ef það er ekki talið 

lýsa hagsveiflu fjármálakerfis með réttum hætti.   

3.1.2 Meginreglur við álagningu sveiflujöfnunaraukans 

Í 2. mgr. 136. gr. CRD4 er fjallað um álagningu sveiflujöfnunarauka og hvaða viðmið 

eftirlitsaðilar eiga að hafa til hliðsjónar við álagningu hans. Í fyrsta lagi ber að hafa í huga hið 

alþjóðlega viðmið sem fjallað er um hér á undan, sbr. a-lið 3. mgr. 136. gr. sömu tilskipunar. Í 

öðru lagi ber að vera með leiðbeiningar sem ESRB hefur lagt fram til hliðsjónar, sbr. b-lið sama 

ákvæðis. Í þriðja lagi á að hafa til hliðsjónar þær upplýsingar sem eftirlitsaðilar telja lýsa 

fjármálasveiflum í viðkomandi fjármálakerfi, sbr. c-lið sama ákvæðis. Í ljósi fjölbreytileika 

hagkerfa Evrópusambandsríkja var ekki hægt að láta öll ríkin fylgja sömu mælikvörðum við 

álagningu sveiflujöfnunaraukann. Með því að sameina setta alþjóðlega staðla og frjálst mat 

eftirlitsaðila, var komið til móts við fjölbreytileika hagkerfa einstakra ríkja. Slíkt mat er 

jafnframt forsenda fyrir því að sveiflujöfnunaraukinn virki sem skyldi. Er í þessu sambandi 

talað um að eftirlitsaðilum er veitt leiðbeinandi svigrúm (e. guided discretion) við álagningu 

sveiflujöfnunarauka.88 

ESRB hefur gefið út leiðbeiningar nr. ESRB/2014/1 um álagningu sveiflujöfnunarauka. 

Eftirlitsaðilum ber að hafa þessar leiðbeiningar til hliðsjónar við gerð og útreikning alþjóðlegra 

viðmiða, sbr. b-lið 2. mgr. 136. gr. CRD4, og við endanlega álagningu sveiflujöfnunaraukans, 

sbr. b-lið 3. mgr. sama ákvæðis. Leiðbeiningar þessar eru að miklu leyti byggðar á 

leiðbeiningum Basel-nefndarinnar um álagningu sveiflujöfnunaraukans.  

Í leiðbeiningunum er nánar gerð grein fyrir þeim kröfum sem gerðar eru til 

eftirlitsyfirvalda við beitingu sveiflujöfnunarauka, þeim meginreglum sem ætlast er til að 

eftirlitsaðilar fylgi og hvernig haga beri útreikning sveiflujöfnunaraukans. Þá er 

leiðbeiningunum einnig ætlað að auka gegnsæi og þar með hjálpa lánastofnunum að átta sig á 

því með hvaða hætti sveiflujöfnunaraukanum verði beitt á þeim fjármálamörkuðum sem þær 

starfa á.89 Í leiðbeiningum eru nánar tilgreindar sjö meginreglur sem eftirlitsaðilar eiga að hafa 

til hliðsjónar við álagningu sveiflujöfnunarauka á grundvelli 2. mgr. 136. gr. CRD4. 

Meginreglurnar eru flestar almennar og koma til fyllingar reglum CRD4 og CRR.  

                                                 
88 Recommendation of the European Systematic Risk Board (ESRB) 2014/1 on guidance for setting 

countercyclical buffer rates [2014] OJ C 293/1 3. mgr. 
89 BIS, „Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer“ (BIS, desember 2010) 1 

<http://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf> skoðað 2. febrúar 2017> skoðað 10. mars 2017. 

http://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf
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Í fyrsta lagi eiga eftirlitsaðilar, við álagningu sveiflujöfnunaraukans, að líta til þeirra 

markmiða sem eiginfjáraukanum er ætlað, sbr. 1. mgr. A-hluta leiðbeininganna. Eins og áður 

hefur komið fram er markmið eiginfjáraukans að lágmarka tap raunhagkerfisins vegna aukinnar 

kerfisáhættu sem rekja má til óhóflegs útlánavaxtar. Álagning sveiflujöfnunaraukans verður 

því að endurspegla stöðu hagsveiflu viðkomandi fjármálakerfis og taka mið af aukinni 

kerfisáhættu.  

Í öðru lagi ber að vinna eftir hinum alþjóðlegu viðmiðum, sem eru frávik útlánahlutfalls 

frá langtímaleitni sem fjallað var um hér á undan og öðrum upplýsingum sem kunna að varpa 

ljósi á stöðu fjármálakerfisins, sbr. 2. mgr. A-hluta leiðbeininganna. Í kjölfarið skulu þau 

viðmið sem notuð eru við álagningu sveiflujöfnunaraukans vera birt á opinberum vettvangi og 

endurskoðuð með reglubundnum hætti. 

Í þriðja lagi ber eftirlitsaðilum að vera með þann möguleika til hliðsjónar að þær 

upplýsingar sem verið er að nota við mat á stöðu fjármálakerfisins kunni að vera villandi og 

gefa ranga mynd af ástandi fjármálakerfisins, sbr. 3. mgr. A-hluta leiðbeininganna. Þá þarf m.a. 

að skoða hvort frávik útlánahlutfalls frá langtímaleitni samrýmist öðrum upplýsingum sem 

eftirlitsaðilum ber að skoða skv. c-lið, 3. mgr. 136. gr. CRD4.90 Sá möguleiki getur því komið 

upp að kveði þurfi á um hlutfall sveiflujöfnunarauka sem samrýmist ekki hinu alþjóðlega 

viðmiði ef talið er að það viðmið endurspegli ekki fjármálasveiflur nægilega vel í viðkomandi 

fjármálakerfi.   

Í fjórða lagi þarf að afnema sveiflujöfnunaraukann tafarlaust þegar 

fjármálaóstöðugleiki fer að gera vart við sig, sbr. 4. mgr. A-hluta leiðbeininganna. Með því er 

verið að gera lánastofnunum kleift að hafa lausafé til staðar bæði til þess að mæta hugsanlegu 

tapi vegna niðursveiflunnar og ásamt því að halda hefðbundinni útlánastarfsemi gangandi. Með 

þessum hætti tekst að lágmarka það tjón sem raunhagkerfið verður fyrir vegna 

niðursveiflunnar. Eins eiga eftirlitsaðilar að lækka hlutfall sveiflujöfnunarauka í skrefum ef 

vísbendingar benda til þess að kerfisáhætta í fjármálakerfinu fari minnkandi.91 Við slíkar 

aðstæður getur verið hentugra að reiða sig á aðra mælikvarða en frávik útlánahlutfalls frá 

langtímaleitni þar sem hann hefur almennt ekki verið talinn vera hentugur mælikvarði á 

minnkandi kerfisáhættu þar sem ekki er hægt að treysta á að hlutfall hans minnki í aðdraganda 

                                                 
90 sama heimild, 4. 
91 Recommendation of the European Systematic Risk Board (ESRB) 2014/1 on guidance for setting 

countercyclical buffer rates [2014] OJ C 293/1, 4. mgr. A-hluta. 



 

25 

 

niðursveiflu.92 Þar af leiðandi hvílir rík skylda á eftirlitsaðilum að beita eigin dómgreind við 

mat á því hvort að afnema eða minnka beri sveiflujöfnunaraukann samhliða minnkandi 

kerfisáhættu en þegar verið er að byggja hann upp.93 Er því mikilvægt að vandað sé til verka 

við val á upplýsingum sem gefa til kynna kerfisáhættu fjármálakerfisins. Til að auka gegnsæi 

geta eftirlitsaðilar verið búnir að ákveða og birta þá mælikvarða sem stuðst verður við mat á 

minnkandi kerfisáhættu en nú þegar hefur það verið gert í einstökum ríkjum.94 Fyrir vikið geta 

lánastofnanir áttað sig betur á því hvenær búast megi við lækkun sveiflujöfnunarauka. 

Í fimmta lagi þurfa eftirlitsaðilar að ákvarða með hvaða hætti þeir miðla upplýsingum 

um ákvarðanir sem varða sveiflujöfnunaraukann, sbr. 5. mgr. A-hluta leiðbeininganna. Í þessu 

felst m.a. að koma sér upp boðleiðum til eftirlitsaðila í öðrum ríkjum og til ESRB. Þá þurfa 

upplýsingaleiðir til helstu kröfuhafa og almennings að vera gagnsæjar og skýrar. Með þessum 

hætti er bæði öðrum eftirlitsaðilum og ESRB gert kleift að sinna eftirlitshlutverki sínu gagnvart 

öðrum ríkjum ásamt því að tryggja gegnsæi við álagningu sveiflujöfnunaraukans. 

Í sjötta lagi eiga eftirlitsaðilar almennt að viðurkenna hlutfall sveiflujöfnunarauka sem 

erlendir eftirlitsaðilar hafa kveðið á um, sbr. 6. mgr. A-hluta leiðbeininganna. Þessa meginreglu 

ber eftirlitsaðilum að hafa í huga þegar lánastofnanir starfa á alþjóðlegum markaði þar sem 

finna má áhættuskuldbindingar í öðrum ríkjum. Í slíkum tilfellum þarf sérstaka tilkynningu af 

hálfu eftirlitsaðila annarra ríkja í samræmi við 137. gr. CRD4, svo að sveiflujöfnunaraukinn 

gildir að fullu gagnvart erlendum lánastofnunum sem stunda starfsemi í viðkomandi ríki. 

Meginreglunni er ætlað að tryggja jöfn samkeppnisskilyrði fyrir lánastofnanir sem stunda 

starfsemi í sama ríki.95 

                                                 
92 Markus Behn, Carsten Detken, Tuomas A. Peltonen and Willem Schudel, „Setting Countercyclical Capital 

Buffers based on Early Warning Models Would it Work?“ (2013) Working Paper Series NO 1604, 9 

<https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1604.pdf> skoðað 3. apríl 2017. ; Í minnisblaði ESRB um 

álagningu sveiflujöfnunaraukans eru nefndir aðrir mælikvarðar sem taldnir eru henta betur við mat á 

niðursveiflu fjármálakerfa, sjá ESRB „Operationalising the countercyclical capital buffer: indicator selection, 

threshold identification and calibration options“ (ESRB, júní 2014) 43 

<https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140630_occasional_paper_5.pdf?92d81387269e6a57d09436

dac37307a0> skoðað 2. febrúar 2017.  
93 ESRB „Operationalising the countercyclical capital buffer: indicator selection, threshold identification and 

calibration options“ (ESRB, júní 2014) 46 

<https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140630_occasional_paper_5.pdf?92d81387269e6a57d09436

dac37307a0> skoðað 4. febrúar 2017. 
94 ESRB „A Review of Macroprudential Policy in the EU in 2016“ (ESRB, apríl 2017) 17 

<https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20170413_esrb_review_of_macroprudential_policy.en.pdf?c41913d

3d8dcd6f87545cfc2efabea90> skoðað 17. apríl 2017. 
95 Simon Gleeson, International regulation of banking (2. útg., Oxford University Press 2012) 6.50 mgr. 98. 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20170413_esrb_review_of_macroprudential_policy.en.pdf?c41913d3d8dcd6f87545cfc2efabea90
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20170413_esrb_review_of_macroprudential_policy.en.pdf?c41913d3d8dcd6f87545cfc2efabea90
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Í sjöunda lagi ber að hafa í huga önnur þjóðhagsvarúðartæki við beitingu 

sveiflujöfnunaraukans, sbr. 7. mgr. A-hluta leiðbeininganna. Sveiflujöfnunaraukinn er aðeins 

eitt af þeim þjóðhagsvarúðartækjum sem eftirlitsaðilum standa til boða til þess að sporna gegn 

aukinni kerfisáhættu. Framangreind meginregla kveður á um að eftirlitsaðilum beri að hafa í 

huga hvort einungis eigi að beita sveiflujöfnunaraukanum, hvort að beita eigi honum samhliða 

öðrum þjóðhagsvarúðartækjum eða hvort hentugra sé, miðað við aðstæður, að beita öðrum 

þjóðhagsvarúðartækjum í stað sveiflujöfnunaraukans.96 

Með framangreindar meginreglur til hliðsjónar eiga eftirlitsaðilar að geta beitt 

sveiflujöfnunaraukanum með árangursríkum hætti. Þar sem hinum alþjóðlegu viðmiðum 

sleppir hvílir rík skylda á eftirlitsaðilum að kveða á um sveiflujöfnunaraukann í samræmi við 

upplýsingar sem þeir telja lýsa hagsveiflu sviðkomandi ríkis með réttum hætti. Slíkar 

upplýsingar geta annað hvort réttlæt hærri eða lægra hlutfall sveiflujöfnunarauka en alþjóðlegu 

viðmiðin gefa til kynna. 

3.1.3 Birting hlutfalls sveiflujöfnunarauka 

Um sveiflujöfnunarauka gilda töluvert meiri kröfur til eftirlitsaðila um birtingu en sem gerðar 

eru um álagningu annarra eiginfjárauka. Í 1. mgr. 86. gr. d. ffl. er einungis gerð krafa um að 

rökstyðja og birta þurfi ákvörðun um álagningu sveiflujöfnunarauka. Þó er gert ráð fyrir 

ítarlegri reglum hvað þetta atriði varðar í reglugerð, sbr. 5. mgr. sama ákvæðis. Í 7. mgr. 136. 

gr. CRD4 eru tilgreindar reglur um birtingu ákvörðunar um álagningu sveiflujöfnunarauka.  

Eftir að ákvörðun hefur verið tekin um álagningu sveiflujöfnunarauka í samræmi við 

reglur 136. gr. CRD4 ber eftirlitsaðilum að birta slíka ákvörðun með opinberum hætti í 

samræmi við kröfur sem gerðar eru í 7. mgr. 136. gr. tilskipunarinnar. Tilkynningin þarf í fyrsta 

lagi að fela í sér hlutfall sveiflujöfnunarauka sem ákvarðaður er, sbr. a-lið ákvæðisins. Í öðru 

lagi þarf að birta útreikning og niðurstöðu frávika útlánahlutfalls frá langtímaleitni, sbr. b-lið 

ákvæðisins. Í þriðja lagi þarf að birta upplýsingar um útreikning hinna alþjóðlegu viðmiða sbr. 

c-lið ákvæðisins. Í fjórða lagi þarf að fylgja með rökstuðningur fyrir álögðum 

sveiflujöfnunarauka, sbr. d-lið ákvæðisins. Í fimmta lagi þarf að tilgreina dagsetningu sem hið 

nýja hlutfall tekur gildi ef hlutfall sveiflujöfnunaraukans er hækkað, sbr. e-lið ákvæðisins. 

Meginreglan er sú að sveiflujöfnunarauki tekur gildi tólf mánuðum eftir birtingu hans sbr. f-lið 

                                                 
96 Í tilmælum ESRB nr. 2013/1 er kveðið á um ýmis þjóðhagsvarúðartæki sem hentugt getur verið að beita í 

stað, eða samhliða álagningu sveiflujöfnunaraukans, sjá Recommendation of the European Systematic Risk 

Board (ESRB) 2013/1 on intermediate objectives and instruments of macro-prudential policy [2013] OJ C 170/1 
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ákvæðisins. Ef tímabilið er styttra þarf að rökstyðja það sérstaklega. Framangreint tímamark 

gerir lánastofnunum kleift að aðlaga sig að álögðum sveiflujöfnunarauka með fyrirvara. Með 

því er verið að tryggja það að eigið fé vegna sveiflujöfnunarauka sé til staðar innan lánastofnana 

þegar breyting verður á hagsveiflunni.97  

Ef ákvörðun er tekin um að afnema sveiflujöfnunarauka eða minnka hlutfall hans ber 

eftirlitsaðilum að tilkynna með opinberum hætti það tímabil þangað til að búast megi við 

hækkun sveiflujöfnunaraukans aftur, sbr. g-lið, 7 mgr.  136. gr. CRD4. Í kjölfar tilkynningar 

geta lánastofnanir aðlagað sig betur að kröfum um eigið fé vegna sveiflujöfnunaraukans. Þá 

verður einnig að ákvarða tímabil þar sem búast má við að hlutfall eiginfjáraukans hækki ekki 

aftur, ef hlutfall sveiflujöfnunaraukans er lækkað. Geta verður þó þess að eftirlitsaðilar eru ekki 

bundnir af framangreindum yfirlýsingum, sbr. 6. mgr. 136. gr. tilskipunarinnar.  

3.2 Viðurkenning sveiflujöfnunarauka milli ríkja 

Þar sem lánastofnun stundar alþjóðlega starfsemi ber henni að fylgja kröfum um 

sveiflujöfnunarauka sem gerðar eru til hennar í þeim ríkjum sem hún starfar. Þar sem hlutfall 

sveiflujöfnunaraukans í gistiríki nemur hins vegar umfram lögbundna hámarkinu, þ.e. 2,5%, 

ber eftirlitsstofnun heimaríkis að veita sérstaka viðurkenningu á hlutfallinu sem nemur umfram 

hámarkinu, sbr. 1. mgr. 137. gr. CRD4. Fari slík viðurkenning ekki fram er lánastofnun ekki 

skylt að fylgja sveiflujöfnunarauka í viðkomandi gistiríki sem nemur umfram hámarki 

sveiflujöfnunaraukans hverju sinni. Ef eftirlitsaðili tekur ákvörðun að viðurkenna hlutfall 

sveiflujöfnunarauka umfram hið lögbundna hámark ber honum að tilkynna um slíkt í samræmi 

við kröfur 2. mgr. ákvæðisins. Í slíkum tilfellum þarf eftirlitsaðili í fyrsta lagi að birta hlutfall 

sveiflujöfnunarauka vegna áhættuskuldbindinga lánastofnana í því ríki sem um ræðir, sbr. a-

lið ákvæðisins. Í öðru lagi þarf að tilgreina um hvaða ríki er að ræða sem ákvörðunin snýr að, 

sbr. b-lið ákvæðisins. Í þriðja lagi þarf að kveða á um hvenær sveiflujöfnunaraukinn tekur gildi 

sem almennt er tólf mánuðir, sbr. c- og d-lið ákvæðisins. Ef kveðið er á um styttra tímamark 

þarf að rökstyðja það sérstaklega. Sveiflujöfnunarauki sem er undir hámarkinu tekur þannig 

sjálfkrafa gildi gagnvart öllum lánastofnunum. Í þessu sambandi verður að hafa í huga að 

hámark sveiflujöfnunaraukans ræðst af hve miklu leyti hann hefur verið innleiddur í CRD4, 

sbr. 1- 4. mgr. 160. gr. tilskipunarinnar.  

                                                 
97 BCBS, „Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer“ (BIS, desember 2010) 

6 <http://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf> skoðað 20. febrúar 2017. 

http://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf
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 Eftirlitsaðilar eiga þó almennt að viðurkenna hlutfall sveiflujöfnunarauka sem erlendir 

eftirlitsaðilar hafa kveðið á um, sbr. 6. mgr. A-hluta leiðbeininga ESRB nr. 2014/1, þó þeim 

beri ekki skylda til þess. Ef eftirlitsaðili hins vegar ákveður að viðurkenna ekki hlutfall 

sveiflujöfnunarauka í öðru ríki umfram hið lögbundna hámark ber þeim í fyrsta lagi að tilkynna 

ESRB um slíka ákvörðun. Í öðru lagi þarf að tilkynna þeim eftirlitsaðila, sem ákvörðunin snýr 

að, um ákvörðunina. Í þriðja lagi þarf tilkynning að berast til Seðlabanka Evrópu (e. European 

Central Bank, ECB)98 ef annar hvor eftirlitsaðili í framangreindum aðstæðum er hluti af 

samræmdri eftirlitsráðstöfun (e. single supervisory mechanism) ECB í skilningi reglugerðar nr. 

1024/201399.  

Í lögum um fjármálafyrirtæki er ekki kveðið sérstaklega á um að Fjármálaeftirlitið þurfi 

að viðurkenna hlutfall sveiflujöfnunarauka í öðru ríki. Er því óljóst hvort að 

sveiflujöfnunaraukar sem kveðnir hafa verið upp innan EES og þriðju ríkja100 taki sjálfkrafa 

gildi gagnvart lánastofnunum hér á landi.101 Þá er einnig kveðið á um í 3. mgr. 86. gr. b. ffl. að 

sambærileg viðurkenning þurfi að fara fram vegna kerfisáhættuauka sem ákvarðaðir hafa verið 

í öðrum ríkjum. Samkvæmt orðanna hljóðan þurfa lánastofnanir hér á landi því að viðhalda 

eigin fé í samræmi við sveiflujöfnunarauka í þeim ríkjum sem þær starfa, óháð því hvort 

hlutfallið fari yfir lögbundna hámarkið í viðkomandi ríki hverju sinni. Vegna takmarkaðrar 

starfsemi íslenskra lánastofnana á erlendri grundu mun ekki reyna mikið á þetta ákvæði í bráð. 

Skýra mætti ákvæði 86. gr. d. ffl. betur hvað þennan þátt varðar, hvort sem það er með 

breytingu á lögunum sjálfum eða með reglugerð sem sett er á grundvelli 5. mgr. sama ákvæðis.  

3.3 Áhrif þriðja aðila á hlutfall sveiflujöfnunarauka 

Álagning sveiflujöfnunaraukans hér á landi er í höndum Fjármálaeftirlitsins. Álagning 

sveiflujöfnunarauka hefur  hins vegar áhrif á fleiri aðila en lánastofnanir hér á landi. Áhrifanna 

gætir bæði á evrópska fjármálamarkaðnum og fjármálakerfum einstakra ríkja þar sem 

alþjóðlegar lánastofnanir eru starfandi. Upp geta komið aðstæður þar sem sveiflujöfnunarauki 

samrýmist ekki ástandi fjármálakerfis og endurspegli þar með ekki stöðu fjármálasveiflu. 

                                                 
98 Eftirleiðis „ECB“. 
99 Council regulation (EU) 1024/2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning 

policies relating to the prudential supervision of credit institution [2013] OJ L 287/63. 
100 Með „þriðja ríki“ er átt við ríki utan EES. 
101 Í Noregi ákveður Fjármálaráðuneyti Noregs að hvaða leyti lánastofnanir þurfa að viðhalda sveiflujöfnunarauka 

vegna starfsemi þeirra erlendis. Sú heimild takmarkast vissulega af ákvæði 137. gr. CRD4. Þegar kveðið var á um 

sveiflujöfnunarauka þar í landi var jafnframt tekið skýrt fram að lánastofnunum bæri að viðhalda eigin fé vegna 

sveiflujöfnunarauka sem ákvarðaður hefur verið í þeim ríkjum þar sem þær stunda starfsemi. Sjá Forskrift om 

motsyklisk kapitalbuffer 10. apríl 2013 nr, 1070, 4. gr. og Forskrift om nivå på motsyklisk kapitalbuffer 13. 

desember 2013 nr. 1440, 2. gr.  
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Hættan af slíku er sú að erlendar lánastofnanir sem stunda starfsemi í viðkomandi ríki eru þar 

af leiðandi ekki fjárhagslega í stakk búnar til þess að mæta niðursveiflu þess. Til þess að sporna 

gegn þessu býður regluverkið uppá ýmis úrræði fyrir aðila sem hafa hagsmuni að gæta í 

framangreindum aðstæðum. Eru það fyrst og fremst þrír aðilar sem geta haft áhrif á gildi 

sveiflujöfnunarauka í öðru landi sem hér verður fjallað um. Það eru ESRB, eftirlitsaðilar 

annarra ríkja og ECB. Athygli er vakin á því að ECB getur einungis gripið til aðgerða gagnvart 

Evrópusambandsríkjum.  

3.3.1 Evrópska kerfisáhætturáðið 

ESRB  gegnir þýðingarmiklu hlutverki við að stuðla að heilbrigðu evrópsku fjármálakerfi.102 

Af þeim sökum eru ráðinu falin ýmis tól og tæki til þess að ná því markmiði. Þegar hefur verið 

fjallað um hvaða hlutverki ESRB gegnir við álagningu sveiflujöfnunarauka en það er fyrst og 

fremst að veita leiðbeiningar við gerð hinna alþjóðlegu viðmiða, sbr. b-lið 2. mgr. 136. gr. 

CRD4,  og leiðbeiningar við álagningu sveiflujöfnunaraukans, sbr. b-lið 3. mgr. sama ákvæðis. 

Til viðbótar hefur ESRB vald til þess að hafa áhrif á hlutfall sveiflujöfnunarauka ríkja. Eins og 

áður hefur verið vikið að er búið að innleiða reglugerð um starfsemi ESRB nr. 1092/2010 inn 

í EES-samninginn og hefur því ráðið heimildir til að grípa til óbindandi aðgerða gagnvart EES-

ríkjum. Hér verður fyrst fjallað um hlutverk ESRB í tilvikum þar sem viðkomandi ríki er hluti 

af EES. Í kjölfarið verður fjallað um hlutverk ráðsins sé um að ræða þriðja ríki103.  

Í 16. gr. reglugerðar nr. 1092/2010 felst almenn heimild ESRB til þess að gefa út 

viðvaranir og tilmæli til eftirlitsaðila sambandsríkja telji nefndin aðstæður í viðkomandi ríkjum 

vera til þess fallnar að ógna fjármálastöðugleika í sambandinu. Slík tilmæli eru þó ekki 

skuldbindandi en ef eftirlitsaðilar kjósa að fylgja ekki tilmælum ESRB þarf að skila skriflegum 

rökstuðningi til ráðsins þar sem tilgreindar eru ástæður fyrir því.104 Ef tilmælum ESRB er ekki 

fylgt getur ráðið, að undangenginni tilkynningu til Ráðherraráðs Evrópusambandsins í 

samræmi  við 2. mgr. 17. gr. reglugerðar nr. 1092/2010, gert slík tilmæli eða leiðbeiningar 

opinberar á grundvelli 18. gr. sömu reglugerðar. ESRB getur þannig ekki tekið bindandi 

ákvarðanir um hlutfall sveiflujöfnunarauka í ríkjum innan EES. 

                                                 
102 Council regulation (EC) 1092/2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system 

and establishing a European Systemic Risk Board[2010] OJ L331/1, 10. mgr. í formála. 
103 Með hugtakinu „þriðja ríki“ er hér átt við ríki sem stendur utan EES.  
104 Council regulation (EC) 1092/2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and 

establishing a European Systemic Risk Board [2010] OJ L331/1, 20. mgr. í formála. 
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ESRB hefur þýðingamiklu hlutverki að gegna þegar upp vaknar óvissa um 

sveiflujöfnunarauka í þriðja ríki. Ákvæði 1. mgr. 138. gr. CRD4 kveður á um að ESRB megi í 

samræmi við áðurnefnda 16. gr. reglugerðar nr. 1092/2010, gefa út tilmæli um hæfilegt hlutfall 

sveiflujöfnunarauka vegna áhættuskuldbindinga í þriðja ríki. Útgáfa slíkra tilmæla koma til 

skoðunar í tveimur aðstæðum samkvæmt 1. mgr. 138. gr. CRD4. Annars vegar þegar þriðja 

ríki hefur ekki kveðið á um sveiflujöfnunarauka, sbr. a-lið sama ákvæðis og hins vegar ef annað 

hvort ráðið sjálft eða annar eftirlitsaðili telur sveiflujöfnunarauka í þriðja ríki vera of lágan 

miðað við aðstæður viðkomandi hagkerfis, sbr. b-lið sama ákvæðis. Þar með þjónar hann ekki 

markmiðum sem honum er ætlað með tilheyrandi áhættu fyrir raunhagkerfið. Við útgáfu 

framangreinda tilmæla þarf að líta til séreinkenna hagkerfis þriðja ríkis við mat á gildi 

sveiflujöfnunarauka vegna áhættuskuldbindinga lánastofnana sem þar eru staðsettar, sbr. 2. 

mgr. 135. gr. sömu tilskipunar. Við slíkt mat gilda þar af leiðandi sömu sjónarmið og 

mælikvarðar á kerfisáhættu líkt og verið væri að kveða á um sveiflujöfnunarauka í samræmi 

við 136. gr. CRD4.  

3.3.2 Seðlabanki Evrópu 

Helsta hlutverk Seðlabanka Evrópu (e. European Central Bank, ECB)105 er að tryggja 

fjármálastöðugleika innan ESB. Til þess að gegna því hlutverki er seðlabankanum veitt vald á 

grundvelli reglugerðar nr. 1024/2013 um starfsemi ECB til þess að framkvæma vissar aðgerðir. 

Meðal þessara aðgerða er að taka ákvörðun um hlutfall sveiflujöfnunarauka í 

Evrópusambandsríkjum. 

Á grundvelli 2. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 1024/2013 er ECB heimilt að kveða á um 

hærra hlutfall sveiflujöfnunarauka en eftirlitsaðili í aðildarríki hefur áður ákveðið. Við slíka 

ákvörðun þarf ECB að gæta þess að fylgja ákvæðum 4. og 5. mgr. sama ákvæðis sem og að 

taka tillit til hvers hagkerfis fyrir sig. Í fyrsta lagi þarf ECB að taka slíka ákvörðun í samráði 

við viðkomandi eftirlitsaðila. Samkvæmt 4. mgr. ákvæðisins ber ECB að tilkynna þeim 

eftirlitsaðila, sem áætlað er að beina aðgerðum að, tíu virkum dögum áður en fyrirhuguð 

ákvörðun er tekin. Í kjölfarið getur viðkomandi eftirlitsaðili mótmælt ákvörðun ECB innan 

fimm virkra daga. Á ECB hvílir einnig sú skylda samkvæmt 5. mgr. ákvæðisins að taka tillit 

til þeirra aðstæðna sem liggja fyrir í viðkomandi sambandsríki sem aðgerðin beinist að. Ef ECB 

kýs að grípa til aðgerða á grundvelli 5. mgr. og kveða á um sveiflujöfnunarauka í sambandsríki 

telst hann vera eftirlitsaðili í skilningi laganna og þar með hvíla á honum sömu skyldur og 

                                                 
105 eftirleiðis „ECB“. 
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kröfur sem gerðar eru til eftirlitsaðila í lögunum, þ.m.t. reglum 2. hluta, 4. kafla CRD4. Þrátt 

fyrir það hvílir sú skylda á eftirlitsaðila viðkomandi ríkis að birta upplýsingar um álagðan 

sveiflujöfnunarauka í samræmi við kröfur 7. mgr. 136. gr. CRD4 sem ECB kveður á um á 

grundvelli 5. mgr. reglugerðar nr. 1024/2013.106 

3.3.3 Eftirlitsaðilar  

Eftirlitsaðilum ber skylda til að hafa eftirlit með útreikning á eigin fé lánastofnana vegna 

sveiflujöfnunarauka í samræmi við vegið meðaltal þeirra sveiflujöfnunarauka sem gilda um 

starfsemi þeirra, þ.m.t. vegna sveiflujöfnunarauka erlendis þar sem lánastofnanir stunda 

starfsemi, sbr. 2. mgr. 140. gr. CRD4. Til þess að slíkt sé mögulegt er nauðsynlegt að 

sveiflujöfnunaraukar séu birtir á opinberum vettvangi, þá annaðhvort í samræmi við kröfur 7. 

mgr. 136. gr. sömu tilskipunar ef um er að ræða ríki innan EES eða með öðrum sambærilegum 

hætti sé um að ræða þriðja ríki.107 Ber þá einnig að hafa í huga fimmtu meginreglu leiðbeininga 

ESRB um álagningu sveiflujöfnunarauka hvað varðar upplýsingaskipti á milli eftirlitsaðila og 

ESRB. Sveiflujöfnunarauki í gistiríki getur hins vegar, að mati eftirlitsstofnunar í heimaríki, 

verið of lágur og þar af leiðandi ekki lýst stöðu hagsveiflu viðkomandi fjármálakerfis með 

réttum hætti. Möguleikar eftirlitsaðila í heimaríki til aðgerða vegna framangreindra aðstæðna 

eru ólíkir eftir því hvort það ríki sem um ræðir er ríki innan EES eða þriðja ríki.  

a. EES-ríki 

Meginreglan er sú að fylgja þurfi hlutfalli sveiflujöfnunarauka sem ákvarðaður hefur verið í 

öðru ríki innan EES. Ef eftirlitsaðili hefur hins vegar nýtt sér heimild 4. mgr. 136. gr. CRD4 

og kveðið á um hlutfall sveiflujöfnunarauka sem nemur meira en 2,5% eða innleitt hann með 

skemmri hætti en kveðið er á um í 160. gr. sömu tilskipunar, ber ekki að fara eftir gildi 

sveiflujöfnunarauka umfram lögbundna hámarkið hverju sinni. Hins vegar á almennt að 

viðurkenna sveiflujöfnunarauka í öðru ríki í samræmi við sjöttu meginreglu leiðbeininga ESRB 

nr. 2014/1. Eftirlitsaðilum stendur þannig fyrst og fremst til boða að koma athugasemdum um 

álagðan sveiflujöfnunarauka á framfæri til ESRB. Í kjölfarið getur ESRB gefið út tilmæli 

gagnvart eftirlitsaðilum þess ríkis sem um ræðir ef það telur sveiflujöfnunaraukann ekki mæta 

kerfisáhættu viðkomandi ríkis með fullnægjandi hætti.108  

                                                 
106 Recommendation of the European Systematic Risk Board (ESRB) 2014/1 on guidance for setting 

countercyclical buffer rates [2014] OJ C 293/1 9, 4. mgr í formála. 
107 BCBS, „Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer“ (BIS, desember 2010) 

5 <http://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf> skoðað 20. febrúar 2017. 
108 Um tilmæli ESRB er fjallað um með ítarlegri hætti í kafla. 3.2.  

http://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf
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b. Þriðja ríki 

Ef það ríki sem um ræðir er þriðja ríki standa eftirlitsaðilum til boða fleiri möguleikar en þegar 

um er að ræða ríki innan EES. Í 3. mgr. 86. gr. d. ffl. kemur fram að Fjármálaeftirlitið geti, að 

undangengnum tilmælum fjármálastöðugleikaráðs, ákveðið gildi sveiflujöfnunarauka vegna 

áhættuskuldbindinga lánastofnana í ríkjum utan EES. Ákvæðið er byggt á 139. gr. CRD4 en 

þar er tilgreint með ítarlegri hætti hvernig beri að haga sér í slíkum aðstæðum. 

Í 139. gr. CRD4 er gerður greinarmunur á tvenns konar aðstæðum. Annars vegar þegar 

ekki hefur verið kveðið á um sveiflujöfnunarauka í þriðja ríki sbr. 2. mgr. 139. gr. sömu 

tilskipunar. Hins vegar geta eftirlitsaðilar kveðið á um gildi sveiflujöfnunarauka vegna 

áhættuskuldbindinga í þriðja ríki ef viðkomandi eftirlitsaðili telur álagðan sveiflujöfnunarauka 

vera of lágan miðað við ástands viðkomandi fjármálakerfis. Þarf það að vera hafið yfir 

skynsamlegan vafa að sveiflujöfnunarauki í þriðja ríki sé ekki til þess fallinn að vernda 

lánastofnanir gegn kerfisáhættu sem þar er til staðar. Ekki er heimilt að kveða á um lægra 

hlutfall sveiflujöfnunarauka í þriðja ríki en sem þegar hefur verið ákveðið. Það á þó ekki við 

þegar hlutfallið fer yfir 2,5% þegar hann hefur verið að fullu innleiddur, sbr. 3. mgr. 139. gr. 

CRD4. Að þessu leyti gætir óskýrleika í 3. mgr. 86. gr. d. ffl. en ákvæðið er byggt er á 139. gr. 

CRD4. Samkvæmt orðanna hljóðan er Fjármálaeftirlitinu heimilt að kveða á um gildi 

sveiflujöfnunarauka vegna áhættuskuldbindinga utan EES.  Í samræmi við 139. gr. CRD4. 

gildir sú heimild þó einungis til hækkunar, en ekki lækkunar.  

Þegar eftirlitsaðilar nýta sér heimild 139. gr CRD4 og kveða á um gildi 

sveiflujöfnunarauka vegna áhættuskuldbindinga lánastofnana í þriðja ríki getur komið upp 

ósamræmi á milli gildi sveiflujöfnunarauka í viðkomandi ríki. Geta þannig mismunandi 

eftirlitsaðilar kveðið á um mismunandi hlutfall sveiflujöfnunarauka gagnvart 

áhættuskuldbindingum í sama ríki.109 Í þessum aðstæðum skapast sú hætta að óheilbrigt 

samkeppnisumhverfi myndist á útlánamarkaði viðkomandi ríkis þar sem ólíkum lánastofunum 

er gert að viðhalda ólíkum sveiflujöfnunaraukum. Í kjölfarið skapast samkeppnisforskot fyrir 

einstakar lánastofnanir, sem starfa við minni kröfur um sveiflujöfnunarauka, þar sem 

fjármagnskostnaður þeirra minnkar í samræmi við álagðan sveiflujöfnunarauka. Verður þannig 

til hvati fyrir lánastofnanir til þess að auka við útlánastarfsemi í því ríki þar sem hlutfall 

sveiflujöfnunarauka er sem minnst. Samhliða auknum útlánavexti skapast kerfisáhætta í ríkinu 

sem um ræðir með tilheyrandi hættu á tjóni á raunhagkerfinu komi til niðursveiflu. Til þess að 

                                                 
109 Recommendation of the European Systemic Risk Board ESRB/2015/1 of 11 December 2015 on recognising 

and setting countercyclical buffer rates for exposures to third countries [2016] OJ C 97/1. 
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sporna gegn framangreindu ósamræmi gaf ESRB út leiðbeiningar nr. 2015/1 fyrir eftirlitsaðila 

þegar verið er að kveða á um hlutfall sveiflujöfnunarauka vegna áhættuskuldbindinga 

lánastofnana í þriðja ríki.110  

Leiðbeiningar ESRB nr. 2015/1 er ætlað stuðla að samræmdri framkvæmd þegar verið 

er að kveða á um gildi sveiflujöfnunarauka vegna áhættuskuldbindinga í þriðja ríki, sbr. 139. 

gr. CRD4. Leiðbeiningunum er skipt í fjóra hluta. A-hluta leiðbeininganna er ætlað að tryggja 

að viðurkenning eftirlitsaðila á sveiflujöfnunaraukum vegna áhættuskuldbindinga lánastofnana 

í þriðja ríki fari fram með samræmdum hætti.111 Til þess að nálgast framangreint markmið er 

eftirlitsaðilum skylt að leita til ESRB áður en ákvörðun er tekin um gildi sveiflujöfnunarauka í 

þriðja ríki. Í kjölfarið veitir ESRB tilmæli um hæfilegt hlutfall sveiflujöfnunarauka fyrir 

viðkomandi ríki, sbr. 2. mgr. A-hluta. Ákvæði B-hluta leiðbeininganna er ætlað að tryggja 

samræmda álagningu sveiflujöfnunarauka vegna áhættuskuldbindinga lánastofnana í þriðja 

ríki.112 Í því felst að eftirlitsaðilar beri kennsl á ríki þar sem rekja má áhættuskuldbindingar 

lánastofnana sem staðsettar eru í þeirra ríki, sbr. 1. mgr. B-hluta leiðbeininganna. Þá ber 

eftirlitsaðilum einnig að tilkynna ESRB ef ekki er búið að kveða á um sveiflujöfnunarauka í 

þriðja ríki eða hlutfall hans er of lágt sbr. 3. mgr. Markmið C-hluta leiðbeininganna er að 

tryggja samræmda framkvæmd í aðstæðum þar sem eftirlitsaðilar í þriðja ríki ákveða að minnka 

hlutfall sveiflujöfnunarauka. Skal þannig samráð haft við ESRB í slíkum tilvikum sem veitir í 

kjölfarið leiðbeiningar til viðkomandi eftirlitsaðila. Til viðbótar kveður 3. mgr. þar á um að 

eftirlitsaðilar skuli tilkynna og leita ráðlegginga hjá ESRB í tilvikum þar sem talið er að 

niðursveifla sé hafin í viðkomandi þriðja ríki sem kallar á lægra hlutfall sveiflujöfnunarauka 

en ESRB hefur áður ráðlagt. Kemur það þannig einungis til skoðunar ef kveðið hefur verið á 

um hærra gildi sveiflujöfnunarauka fyrir áhættuskuldbindingar lánastofnana í þriðja ríki en það 

sem eftirlitsaðilar viðkomandi þriðja ríkis hafa áður lagt á. Markmið D-hluta leiðbeininganna 

er að tryggja það að öllum ákvörðunum um gildi sveiflujöfnunarauka vegna 

sveiflujöfnunarauka í þriðja ríki sé miðlað til stofnana ESB og eftirlitsaðila. Í þessu sambandi 

á að fara eftir fimmtu meginreglu leiðbeininga ESRB við álagningu sveiflujöfnunarauka nr. 

ESRB/2014/1.113 

                                                 
110 sama heimild, 9. mgr, 3. 
111 sama heimild, 12. mgr, 4. 
112 sama heimild, 13. mgr, 4. 
113 Fjallað er um meginregluna með ítarlegri hætti í kafla 3.1.2. í þessari ritgerð. 
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Ef eftirlitsaðili nýtir aðra hvora heimild 2. eða 3. mgr. 139. gr. CRD4 og ákvarðar gildi 

sveiflujöfnunarauka vegna áhættuskuldbindinga í þriðja ríki ber honum í kjölfarið að tilgreina 

hvenær sveiflujöfnunaraukinn tekur gildi. Meginreglan er sú að sveiflujöfnunaraukinn taki 

gildi tólf mánuðum eftir birtingu ákvörðunar þess efnis. Hins vegar er heimilt að kveða á um 

styttra tímabil ef aðstæður krefjast þess og ber þá að rökstyðja slíkt hverju sinni.  

Ef eftirlitsaðili heimaríkis hefur kveðið á um annað hlutfall sveiflujöfnunarauka í þriðja 

ríki ber að tilkynna slíkt í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru í 5. mgr. 139. gr. CRD4. Í 

fyrsta lagi þarf slík tilkynning að tilgreina hlutfall sveiflujöfnunarauka sem ákveðinn hefur 

verið á grundvelli 139. gr. og viðkomandi þriðja ríki sem ákvörðunin snýr að. Í öðru lagi þarf 

að fylgja með rökstuðningur fyrir hlutfalli sveiflujöfnunaraukans sem ákveðinn var. Í þriðja 

lagi þarf að koma fram tímamark þar sem lánastofnanir þurfa að reikna út eigið fé vegna hins 

nýja sveiflujöfnunarauka ef hlutfall sveiflujöfnunaraukans fer yfir 0% í fyrsta skipti eða er 

hækkað. Af þessu leiðir að eftirlitsaðilum ber ekki að tilkynna um slíkt ef hlutfall hins nýja 

sveiflujöfnunarauka er minna en þess sem þriðja ríki hefur ákveðið en slíkar aðstæður geta 

einungis orðið ef álagður sveiflujöfnunarauki í þriðja ríki nemur hærra en 2,5%. Ef 

framangreint tímabil nemur minna en tólf mánuðum þarf að rökstyðja það sérstaklega, sbr. c-

lið ákvæðisins. 

3.4 Útreikningur og birting eigin fjár vegna sveiflujöfnunarauka 

Þegar Fjármálaeftirlitið hefur tekið ákvörðun um hlutfall sveiflujöfnunarauka ber 

lánastofnunum að reikna eigin fé vegna hans frá þeirri dagsetningu þegar hann tekur gildi. Í 3. 

mgr. 86. gr. d. ffl. kemur fram að lánastofnanir eigi að líta til vegins meðaltals þeirra 

sveiflujöfnunarauka sem lánastofnun viðheldur vegna starfsemi sinnar. Á það bæði við um 

starfsemi innanlands sem og erlendis. Ákvæðið byggist á 140. gr. CRD4. Hlutfall 

sveiflujöfnunarauka sem lánastofnunum er skylt að viðhalda er þannig ólíkt eftir því hvar 

áhættuskuldbindingar þeirra eru staðsettar. Þannig verða lánastofnanir, sem stunda starfsemi 

utan heimaríkis, að vega og meta útistandandi útlánaáhættu vegna áhættuskuldbindinga sem 

þar má finna. Af þeim sökum er mikilvægt að til séu staðar skýrar reglur um hvernig eigi að 

staðsetja áhættuskuldbindingar sem staðsettar eru erlendis. Séu slíkar reglur ekki til staðar geta 

lánastofnanir gert tilraunir til þess að staðsetja áhættuskuldbindingar í ríkjum þar sem lægri 

kröfur um sveiflujöfnunarauka gilda.  



 

35 

 

Ekki er búið að innleiða reglur á Íslandi sem kveða á um hvernig staðsetja eigi 

áhættuskuldbindingar lánastofnunar. Í 4. mgr. 140. gr. CRD4 og reglugerð 1152/2014114 er hins 

vegar kveðið á um slíka aðferðafræði. Fjármálaeftirlitið hefur þó lagt fram drög að reglum um 

tæknilega staðla vegna eiginfjárauka nr. 4/2016 þar sem til stendur að innleiða framangreinda 

reglugerð í samræmi við 1. mgr. 86. gr. d. ffl. Hér verður fjallað um hvað felst í þessum reglum. 

Meginreglan við staðsetningu áhættuskuldbindinga er sú að áhættuskuldbinding telst 

vera á þeim stað þar sem endanleg áhætta hennar liggur, ekki þar sem til hennar var stofnað.115 

Í 4. mgr. 140. gr. CRD4 og reglugerð nr. 1152/2014 er gerður greinarmunur á þrenns konar 

áhættuskuldbindingum. Í fyrsta lagi eru það almennar áhættuskuldbindingar, sbr. a-lið 4. mgr. 

140. gr. CRD4. Í öðru lagi áhættuskuldbindingum í veltubókum116, sbr. b-lið ákvæðisins. Í 

þriðja lagi áhættuskuldbindingar vegna verðbréfunar117, sbr. c-lið ákvæðisins. 

3.4.1 Almennar áhættuskuldbindingar 

Með almennum áhættuskuldbindingum (e. general credit exposures) er átt við eignaliði eins 

og þeim er lýst í a-lið. 4. mgr. 140. gr. CRD4. Ákvæði 2. gr. reglugerðar nr. 1152/2014 kveður 

á um þær reglur og leiðbeiningar sem lánastofnanir eiga að styðjast við mat á staðsetningu 

almennra áhættuskuldbindinga. Meginreglan kemur þar fram í 1. mgr. að staðsetja eigi 

almennar áhættuskuldbindingar þar sem skuldari eða loforðsgjafi skuldbindingar býr. Ef um er 

að ræða sértæka áhættuskuldbindingu á hins vegar að staðsetja hana í því ríki þar sem sú eign 

er staðsett sem lánið varðar og skapar arð, sbr. 3. mgr. ákvæðisins.  

Í 1. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar er fjallað með ítarlegri hætti um hvernig staðsetja eigi 

almennar áhættuskuldbindingar þar sem skuldari eða loforðsgjafi er lögaðili. Í slíkum 

                                                 
114 Commission Delegated Regulation (EC) 1152/2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European 

Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the identification of the 

geographical location of the relevant credit exposures for calculating institution-specific countercyclical capital 

buffer rates [2014] OJ L309/5. 
115 Simon Gleeson, International regulation of banking (2. útg., Oxford University Press 2012) 6.51 mgr. 98 ; 

EBA, „Final Draft Regulatory Technical Standards on the method for the identification of the geographical 

location of the relevant credit exposures under Article 140(7) of the Capital Requirements Directive (CRD)“ 

(EBA, desember 2013) 5 <hhttps://www.eba.europa.eu/documents/10180/534010/EBA-RTS-2013-

15+%28RTS+to+identify+geographical+location+of+credit+exposures%29.pdf> skoðað 15. febrúar 2017. 
116 Hugtakið „veltubók“ er skilgreint í 36. tl. 1. mgr. 1. gr. a. ffl. sem „Allar stöður í fjármálagerningum og 

hrávörum sem fjármálafyrirtæki heldur, annaðhvort vegna veltuviðskipta eða til að verja stöður sem haldið er 

vegna veltuviðskipta“. 
117 Hugtakið „verðbréfun“ er skilgreint í 30. tl. 1. mgr. 1. gr. a. ffl. sem „ Viðskiptasamningur eða 

kerfisfyrirkomulag þar sem útlánaáhætta tengd ákveðinni áhættuskuldbindingu eða safni áhættuskuldbindinga 

er skipt í áhættulög eignasafns og hefur bæði eftirfarandi einkenna: (a) greiðslur samkvæmt 

viðskiptasamningnum eða kerfisfyrirkomulaginu eru háðar afkomu og efndum af áhættuskuldbindingunni eða 

safni áhættuskuldbindinga og (b) forgangsröðun áhættulaganna ákvarðar dreifingu taps á líftíma 

viðskiptasamningsins eða kerfisfyrirkomulagsins.“.  

http://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf
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aðstæðum er meginreglan sú að miða eigi við það ríki þar sem viðkomandi lögaðili er skráður. 

Hins vegar geta aðstæður verið með þeim hætti að lögaðili er skráður í einu ríki en starfrækir 

höfuðstöðvar í öðru ríki. Í slíkum tilvikum eiga lánastofnanir að miða við að 

áhættuskuldbindingar séu staðsettar í því ríki þar sem finna má raunverulegar höfuðstöðvar 

viðkomandi lögaðila.118  

Þegar áhættuskuldbindingu lánastofnunar má rekja til starfsemi fjárfestingasjóða ber að 

staðsetja áhættuskuldbindingar í því ríki þar sem rekja má undirliggjandi skuldbindingar 

viðkomandi fjárfestingasjóðs, sbr. 2. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar. Ef rekja má undirliggjandi 

skuldbindingar fjárfestingasjóðs til fleiri en eins ríkis ber að staðsetja útlánaáhættu í því ríki 

þar sem rekja má hæsta hlutfall áhættuskuldbindinga viðkomandi fjárfestingasjóðs, sbr. 2. mgr. 

2. gr. og 2. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar. Ef það reynist lánastofnun hins vegar ótækt eða í það 

minnsta þungbært miðað við umfang áhættuskuldbindinga að afla sér upplýsinga um kennsli 

ríkis þar sem rekja má undirliggjandi skuldbindingar fjárfestingasjóðs er heimilt skv. a-lið 5. 

mgr. 2. gr. reglugerðarinnar að staðsetja áhættuskuldbindingar í heimaríki í heimaríki 

lánastofnunar. 

Framangreindar kröfur til lánastofnana um staðsetningu áhættuskuldbindinga geta þó 

reynst þungbærar ef áhættuskuldbindingar sem staðsettar eru utan heimaríkis eru minniháttar. 

Til þess að auðvelda lánastofnunum í slíkum aðstæðum útreikning hlutfalls 

sveiflujöfnunarauka kveður b-liður 5. mgr. reglugerðarinnar á um að lánastofnanir mega 

staðsetja áhættuskuldbindingar í heimaríki ef þær eru minni háttar. Áhættuskuldbindingar í 

öðru ríki en heimaríki mega þó ekki nema meira en 2% af heildaráhættuskuldbindingum 

lánastofnunar að frádegnum áhættuskuldbindingum sem ekki hefur tekist að staðsetja í 

skilningi 4. mgr. 2. gr og a-liðar 2. mgr. 2. gr. sömu reglugerðar. Með þessu móti er fyrst og 

fremst verið að koma til móts við smærri lánastofnanir með takmarkaða starfsemi erlendis 

miðað við heimaríki með einfaldara regluverki.119 

3.4.2 Áhættuskuldbindingar í veltubókum 

Ákvæði 3. gr. reglugerðar nr. 1152/2014 kveður á um hvernig staðsetja eigi útlánaáhættu sem 

má rekja til veltubóka (e. trading book exposures). Meginreglan kemur þar fram í 1. mgr. 

                                                 
118 Commission Delegated Regulation (EC) 1152/2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European 

Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the identification of the 

geographical location of the relevant credit exposures for calculating institution-specific countercyclical capital 

buffer rates [2014] OJ L309/5, 5. mgr í formála. 
119 sama heimild, 8. mgr. í formála. 
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ákvæðisins sem kveður á um að staðsetja eigi útlánaáhættu vegna veltubóka í ríki skuldara 

undirliggjandi áhættuskuldbindinga viðkomandi veltubókar. Í 3. mgr. ákvæðisins er kveðið á 

um sömu undantekningu sem gildir um almennar áhættuskuldbindingar sé um að ræða 

minniháttar áhættuskuldbindingar.    

3.4.3 Áhættuskuldbindingar vegna verðbréfunar 

Í 4. gr. reglugerðar nr. 1152/2014 er fjallað um reglur sem kveða á um hvar staðsetja eigi 

áhættuskuldbindingar vegna verðbréfunar (e. securitisation exposures). Reglurnar hvað þetta 

varðar eru að mestu leyti sambærilegar þeim sem gilda um staðsetningu almennra 

áhættuskuldbindinga. Eins og með almennar áhættuskuldbindingar og áhættuskuldbindingar í 

veltubókum á að staðsetja áhættuskuldbindingar í verðbréfum í því ríki þar sem undirliggjandi 

áhættuskuldbindingar liggja. Ákvæði 2. mgr. sama ákvæðis kveður hins vegar á um að ef rekja 

má áhættuskuldbindingar til fleiri en eins ríkis eigi að staðsetja áhættuskuldbindingar í því ríki 

þar sem rekja má til aðila að stærstu áhættuskuldbindingu viðkomandi verðbréfunar. Ef ekki er 

kleift að staðsetja undirliggjandi áhættuskuldbindingar nema með hlutfallslega miklum 

tilkostnaði er heimilt að staðsetja áhættuskuldbindingar í heimaríki viðkomandi lánastofnunar, 

sbr. 3. mgr. sama ákvæðis. 

3.4.4 Birting útreiknings eigin fjár vegna sveiflujöfnunarauka 

Ekki er búið að kveða á um skyldur fyrir íslenskar lánastofnanir til þess að birta upplýsingar 

um útreikning á eigin fé vegna sveiflujöfnunarauka. Hins vegar hefur Fjármálaeftirlitið útbúið 

drög að reglum um tæknilega staðla varðandi upplýsingaskyldu fjármálafyrirtækja nr. 6/2016 

þar sem til stendur að innleiða reglugerð Framkvæmdarstjórnarinnar nr. 2015/1555120 að því er 

varðar tæknilega eftirlitsstaðla vegna birtingar upplýsinga í tengslum við skyldu 

fjármálafyrirtækja til að viðhalda sveiflujöfnunarauka. Með innleiðingu reglugerðarinnar munu 

íslenskar lánastofnanir sæta sömu skyldum um birtingu upplýsinga um eigið fé vegna 

sveiflujöfnunaraukans í samræmi við 440. gr. CRR. 

Í 440. gr. CRR eru tilgreindar sérstakar reglur sem gilda um skyldur lánastofnana til að 

birta upplýsingar um útreikning á eigin fé vegna sveiflujöfnunarauka. Í reglugerð 2015/1555 

koma fram stöðluð form sem lánastofnanir eiga að nota við framangreinda birtingu. Birting á 

                                                 
120 Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1555 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the 

European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the disclosure of 

information in relation to the compliance of institutions with the requirement for a countercyclical capital buffer 

in accordance with Article 440 [2015] OJ L244/1. 



 

38 

 

útreikning eigin fjár vegna sveiflujöfnunarauka þarf að fara fram á minnsta kosti árs fresti 

meðfram birtingu ársreiknings, sbr. 1. mgr. 433. gr. CRR. Birting samkvæmt 440. gr. CRR er 

tvíþætt. Annars vegar þarf að birta landfræðilega dreifingu áhættuskuldbindinga lánastofnunar, 

sbr. a-lið ákvæðisins. Sú krafa gildir óháð því hvort að hlutfall sveiflujöfnunarauka í gistiríki 

nemi 0%.121 Staðsetning áhættuskuldbindinga fer eftir reglugerð 1152/2014 sem fjallað er um 

í kaflanum hér á undan. Hins vegar þarf tilkynningin að fela í sér upphæð eigin fjár vegna 

sveiflujöfnunarauka, sbr. b-lið ákvæðisins.  

 Birting samkvæmt 440. gr. CRR getur farið fram á samstæðugrundvelli í samræmi við 

kröfur 18. gr. CRR. Þó er gerð sú krafa að framangreindur útreikningur sé birtur fyrir hverja 

og eina lánastofnun ef þær eru mikilvægar fyrir efnahag heimaríkis vegna stærðar og umsvifa, 

sbr. 1. mgr. 13. gr. sömu reglugerðar. 

3.5 Undantekningar 

Þar sem sveiflujöfnunaraukinn er viðbót viðverndunaraukann eru sömu heimildir til þess að 

kveða á um undantekningar frá kröfum um sveiflujöfnunarauka. Í 2. mgr. 130. gr. CRD4 er 

tilgreind heimild til þess að kveða á um að tilteknar lánastofnanir séu undanþegnar kröfu um 

sveiflujöfnunarauka. Í 4. mgr. 86. gr. d. ffl. er kveðið á um hvaða lánastofnanir eru undanþegnar 

kröfum um sveiflujöfnunarauka á Íslandi. Er þar um að ræða sömu lánastofnanir sem 

undanþegnar eru kröfum vegna verndunarauka.122 

3.6 Ráðstöfun á eigin fé vegna afnáms sveiflujöfnunarauka 

Þegar fjármálaóstöðugleiki fer að gera vart við sig eða niðursveifla hefst í fjármálakerfinu á 

Fjármálaeftirlitið að afnema eða minnka sveiflujöfnunaraukann samhliða því. Skal það einnig 

gert eins fljótt og auðið er líkt og fjórða meginregla leiðbeininga ESRB um álagningu 

sveiflujöfnunaraukans kveður á um. Um leið og slík ákvörðun hefur verið tekin geta 

lánastofnanir ráðstafað þeim fjármunum sem eru til ráðstöfunar vegna sveiflujöfnunaraukans. 

Á þetta við bæði um innlendar lánastofnanir og erlendar lánastofnanir sem stunda hér 

starfsemi.123  

Til þess að sveiflujöfnunaraukinn þjóni tilgangi sínum þarf notkun fjármagnsins, sem er 

til ráðstöfunar í kjölfar afnáms eða minnkunar sveiflujöfnunaraukans, að mæta tapi vegna 

                                                 
121 sama heimild, 4. mgr. í formála. 
122 Sjá umfjöllun í kafla 2. 
123 „Frequently asked questions on the Basel III Countercyclical Capital Buffer“ (BIS, október 2015) 6.2 mgr. 8 

<http://www.bis.org/bcbs/publ/d339.pdf> skoðað 15. febrúar 2017. 
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niðursveiflu fjármálakerfisins og þannig gera lánastofnunum kleift að halda hefðbundinni 

útlánastarfsemi gangandi.124 Hins vegar eru engar reglur til staðar sem takmarka ráðstöfun 

þeirra fjármuna sem losna í kjölfar afnáms sveiflujöfnunaraukans. Lánastofnun getur þannig 

ráðstafað fjármunum að vild þrátt fyrir að niðursveifla sé hafin. Það getur reynst óheppilegt þar 

sem niðursveiflur geta staðið yfir í lengri tíma. Í þessum aðstæðum getur verið réttlætanlegt að 

grípa til sérstakra aðgerða og mæla fyrir um takmarkanir á útgreiðslu kaupauka  og arð- og 

vaxtagreiðslna til hluthafa, stofnfjáreigenda og fjárfesta, sbr. g. og i. lið 4. mgr. 86. gr. g. ffl. 

Með framangreindum hætti getur Fjármálaeftirlitið tryggt að fjármagnið sem losnar í kjölfar 

ákvörðunar um afnáms sveiflujöfnunaraukans verði notað til þess að mæta því tapi sem vænta 

má í stað þess að það sé greitt út sem arður eða kaupauki til lykilstarfsmanna. 

3.7 Framkvæmd  

a. Ísland 

Þann 1. mars 2016 beindi fjármálastöðugleikaráð þeim tilmælum til Fjármálaeftirlitsins að 

kveða á um 1% sveiflujöfnunarauka fyrir allar lánastofnanir hverja fyrir sig og á 

samstæðugrunni. Í tilmælunum var litið til þeirra mælikvarða sem ESRB og Basel-nefndin hafa 

mælt með við álagningu sveiflujöfnunaraukans og þar með fylgt þeirri aðferðafræði sem 

tilgreind er í 136. gr. CRD4. Við ákvörðunina horfði fjármálastöðugleikaráð til fjögurra 

kjarnavísa. Þeir eru vöxtur útlánahlutfalls, raunvöxtur útlána til heimila og fyrirtækja, 

raunhækkun íbúða- og atvinnuhúsnæðisverðs og frávik útlánahlutfalls frá langtímaleitni.125 

Eins og vikið hefur verið að í kafla þessum ber eftirlitsaðilum að fara eftir síðastnefnda vísinum, 

skv. 2. mgr. 136. gr. CRD4. Basel-nefndin hefur einnig bent á það að raunhækkun íbúða- og 

atvinnuhúsnæðis getur verið góður mælikvarði við mat á kerfisáhættu. Hins vegar verður að 

hafa í huga að oft á tíðum raunhækkun fasteignaverðs lækkar töluvert fyrir efnahagsleg áföll. 

Getur þannig kjarnvísirinn gefið villandi upplýsingar um stöðu hagsveiflunnar sem leiðir til 

þess að sveiflujöfnunaraukinn verður afnuminn of snemma.126 Þá getur mælikvarðinn einnig 

gefið villandi upplýsingar ef velta á fasteignamarkaði er minniháttar. Slíkt gæfi til kynna að 

sveiflutengd áhætta innan fjármálakerfisins væri minniháttar, þrátt fyrir að raunhækkun íbúða-

                                                 
124 Recommendation of the European Systematic Risk Board (ESRB) 2014/1 on guidance for setting 

countercyclical buffer rates [2014] OJ C 293/1 9. mgr. í formála. 
125 Fjármálastöðugleikaráð „Tilmæli til Fjármálaeftirlitsins um að kveða á um eiginfjárauka vegna kerfisáhættu, 

eiginfjárauka vegna kerfislega mikilvægra fjármálafyrirtækja og sveiflujöfnunarauka.“ (Fjármála- og 

Efnahagsráðuneytið 22. janúar 2016) 12 <https://www.fme.is/media/akvardanir/Tilmaeli-

fjarmalastodugleikarads.pdf > skoðað 9. mars 2017. 
126 BCBS, „Countercyclical capital buffers: exploring options“ (BIS, júlí 2010) 2 

<http://www.bis.org/publ/work317.pdf> skoðað 9. mars 2017. 

https://www.fme.is/media/akvardanir/Tilmaeli-fjarmalastodugleikarads.pdf
https://www.fme.is/media/akvardanir/Tilmaeli-fjarmalastodugleikarads.pdf
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og fasteignaverðs bendi til annars.127 Á grundvelli framangreindra kjarnvísa taldi 

fjármálastöðugleikaráð uppsveiflu þegar hafna. Af þeim sökum mælti ráðið með því að kveðið 

yrði á um 1% sveiflujöfnunarauka sem tekur gildi 1. mars 2017, eða tólf mánuðum eftir 

tilkynningu um álagningu eiginfjáraukans. Telur fjármálastöðugleikaráðið þá einnig að búast 

megi við hröðum útlánavexti í náinni framtíð sem getur mögulega leitt til þess að kveðið verði 

næst á um sveiflujöfnunarauka með skemmri fyrirvara en tólf mánuðum.128 

Þann 1. nóvember 2016 tók Fjármálaeftirlitið ákvörðun, að undangengnum tilmælum 

fjármálastöðugleikaráðs, að hækka hlutfall sveiflujöfnunaraukans um 0,25%. Hækkunin tekur 

gildi tólf mánuðum eftir ákvörðunina, þ.e. þann 1. nóvember 2017.129 Frá þeim tímapunkti 

verður því hlutfall sveiflujöfnunaraukans 1,25%. Tekin var ákvörðun um að hækka 

eiginfjáraukann í ljósi örar hækkunar húsnæðisverðs á Íslandi. Þá mat fjármálastöðugleikaráðs 

þannig að mælikvarðinn frávik útlánahlutfalls frá langtímaleitni gefi merki um óvirkan 

sveiflujöfnunarauka.130 Þar af leiðandi var kosið að líta frekar til annarra mælikvarða og skoða 

þá með hið alþjóðlega viðmið til hliðsjónar í samræmi við þriðju meginreglu leiðbeininga 

ESRB nr. 2014/1.131 

b. Samanburður við önnur ríki 

Við álagningu sveiflujöfnunarauka á annars vegar að líta til frávik útlánahlutfalls frá langtíma 

leitni og hins vegar annarra megindlegra og eigindlegra upplýsinga sem gefur til kynna 

kerfisáhættu í viðkomandi ríki. Þar af leiðandi er ólíkt eftir ríkjum hvaða viðmið eru notuð við 

mat á kerfisáhættu. Hér verður gerð grein fyrir álagningu sveiflujöfnunarauknas innan EES.  

 Á meginlandi Evrópu eru einungis örfá ríki búin að kveða á um sveiflujöfnunarauka. 

Ástæðan fyrir því er sú að frávik útlánahlutfalls frá langtímaleitni er neikvætt í meiri hluta 

                                                 
127 Slíkar aðstæður geta komið upp þar sem framboð íbúða- og atvinnuhúsnæðis er í lágmarki. Í slíkum aðstæðum 

má gera ráð fyrir því að raunhækkun fasteignaverðs myndi hækka en velta á fasteignamarkaði myndi haldast í 

stað eða jafnvel minnka. Sýnir þetta mikilvægi þess að eftirlitsaðilar verða að bera saman margvíslegar 

upplýsingar til þess að meta hagsveiflu fjármálakerfa með réttum hætti.  
128 Fjármálastöðugleikaráð „Tilmæli til Fjármálaeftirlitsins um að kveða á um eiginfjárauka vegna kerfisáhættu, 

eiginfjárauka vegna kerfislega mikilvægra fjármálafyrirtækja og sveiflujöfnunarauka.“ (Fjármálastöðugleikaráð 

22. janúar 2016) <https://www.fjarmalaraduneyti.is/media/frettatengt2016/Tilmaeli-til-Fjarmalaeftirlitsins-um-

ad-kveda-a-um-eiginfjarauka-vegna-kerfisahaettu,-eiginfjarauka-vegna-kerfislega-mikilvaegra-

fjarmalafyrirtaekja-og-sveiflujofnunarauka.pdf> skoðað 6. mars 2017. 
129 Fjármálaeftirlitið „Ákvörðun Fjármálaeftirlitsins um hækkun sveiflujöfnunarauka.“ (Fjármálaeftirlitið 1. 

nóvember 2016) <https://www.fme.is/media/eftirlitsstarfssemi/Akvordun-FME-um-haekkun-

sveiflujofnunarauka-1.11.2016.pdf> skoðað 22. mars 2017. 
130 Fjármálastöðugleikaráð „Tilmæli um sveiflujöfnunarauka.“ (Fjármálastöðugleikaráð 30. september 2016) 

<https://www.fjarmalaraduneyti.is/media/frettatengt2016/Tilmaeli-til-Fjarmalaeftirlitsins-um-ad-kveda-a-um-

eiginfjarauka-vegna-kerfisahaettu,-eiginfjarauka-vegna-kerfislega-mikilvaegra-fjarmalafyrirtaekja-og-

sveiflujofnunarauka.pdf> skoðað 22. mars 2017.  
131 Sjá umfjöllun í kafla 3.1.2. 
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ríkjum Evrópu.132 Það bendir til þess að vægi frávik útlánahlutfalls frá langtímaleitni hefur 

mikið vægi við álagningu sveiflujöfnunarauka.133 Hlutfallið er þó jákvætt í Tékklandi og 

Slóvakíu þar sem sveiflujöfnunaraukinn nemur 0,5% í báðum tilfellum.134 Þá var í gildi 

sveiflujöfnunarauki í Bretlandi en hann var afnuminn í vegna þeirrar óvissu sem fylgdi í kjölfar 

ákvörðunar um að yfirgefa ESB.135 

 Bæði í Noregi og Svíþjóð hefur aftur á móti verið kveðið á um sveiflujöfnunarauka. Í 

báðum tilfellum hefur sveiflujöfnunaraukinn að miklu leyti ráðist af raunhækkun 

húsnæðisverðs líkt og hér á landi.  Í Noregi er gildi sveiflujöfnunaraukans 1,5% en hækkar það 

í 2% þann 31. desember 2017.136 Í Svíþjóð aftur á móti er hlutfall sveiflujöfnunaraukans 2% 

þar sem raunhækkun húsnæðisverðs nam 9% frá árinu 2015. Á sama tíma var frávik 

útlánahlutfalls frá langtímaleitni neikvætt.137 Er því hlutfall sveiflujöfnunaraukans hér á landi 

lægra en kveðið hefur verið á um í bæði Noregi og Svíþjóð. Þess má geta að raunhækkun 

húsnæðisverðs er töluvert meiri hér á landi en í Svíþjóð og er ekki við öðru búist að sú þróun 

heldur áfram.138 Að framangreindu sögðu er svigrúm hér á landi til þess að hækka hlutfall 

sveiflujöfnunaraukans ef litið er til raunhækkunar húsnæðisverðs og þeirrar þróunar sem þar 

má vænta. Þannig má búast við að sveiflujöfnunaraukinn taki breytingum í nálægðri framtíð 

hér á landi samhliða raunhækkun á húsnæðisverði.   

                                                 
132 Pauline Lambert, Chiara Romano, Sam Theodore, „The countercyclical capital buffer: Its relevance for 

assessing bank risk“ (Scope ratings, 19. janúar 2016) 6 

<https://www.scoperatings.com/study/download?id=1a79c511-4c61-4bd9-92ec-a39e98f89080&q=1> skoðað 

23. apríl 2017. 
133 Sjá t.d. ákvörðun um álagningu sveiflujöfnunarauka í Slóveníu, Banka Slovenje, „Countercyclical 

capitalbuffer: 1st quarter of 2017“ (Banka Slovenije, 29. mars 2017) 

<https://www.bsi.si/library/includes/datoteka.asp?DatotekaId=7992> skoðað 26. apríl 2017. 
134 EBA, „EBA Opinion on the macroprudential rules in CRR/CRD“ (EBA, júní 2014) 28 

<https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-06+-

+EBA+opinion+on+macroprudential+rules+in+CRR-CRD.pdf> skoðað 27. mars 2017 

; „Applicable CCyB rates“ (ESRB, 18. apríl 2017) 

<http://www.esrb.europa.eu/national_policy/ccb/applicable/html/index.en.html> skoðað 20. apríl 2017. 
135 Bank of England, „News Release - Financial Policy Committee statement from its policy meeting (Bank of 

England, 23. mars 2016) <http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/news/2016/032.aspx> skoðað 

20. apríl 2017 
136 Norges Bank, „Advice on the countercyclical capital buffer 2017 Q1“ (Norges Bank, 14. mars 2017) 

<http://www.norges-bank.no/en/Published/Submissions/2017/2017-03-16-submission/> skoðað 5. maí 2017. 
137 Finansinspektionen, „Decision regarding the countercyclical buffer rate“ (Finansinspektionen, mars 2017) 1 - 

2 <http://www.fi.se/contentassets/37176c6cca4a47dc88efc32245e4d8b9/kontracyklisk-buffert-pm-2016-03-29-

eng.pdf> skoðað 21. apríl 2017  
138 Hagfræðideild Landsbankans, „Fasteignaverð hækkar verulega - ótti við að framboðsskortur eigi eftir að 

aukast“ (Landsbankinn, 22. mars 2017) <https://www.landsbankinn.is/Uploads/Documents/Hagsja/2017-03-22-

Fasteignamarkadur-verd.pdf> skoðað 21. apríl 2017. 
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 Eiginfjárauki fyrir kerfislega mikilvægar lánastofnanir 

Í 131. gr. CRD4 eru tilgreindir tvenns konar eiginfjáraukar. Annars vegar eiginfjárauki fyrir 

kerfislega mikilvægar lánastofnanir á alþjóðavísu (e. Global systemically important 

institutions, G-SIIs) og hins vegar fyrir aðrar kerfislega mikilvægar lánastofnanir (e. other 

systemically important institutions,  O-SIIs).  

Ekki er búist við að eiginfjárauki vegna kerfislega mikilvægra lánastofnana á 

alþjóðavísu muni eiga við lánastofnanir hér á landi í bráð.139 Þá er heldur ekki búið að innleiða 

eiginfjáraukann inn í íslensk lög líkt og búið er að gera með aðra eiginfjárauka sem tilgreindir 

eru í CRD4. Þó er gert ráð fyrir því að eiginfjárauki fyrir kerfislega mikilvægar lánastofnanir á 

alþjóðavísu verður innleiddur í íslenskan rétt í nálægri framtíð.140 Í kaflanum verður annars 

vegar gerð grein fyrir reglum sem gilda um kerfislega mikilvægar lánastofnanir á alþjóðavísu 

og hins vegar kerfislega mikilvægar lánastofnanir gagnvart einstökum fjármálakerfum. 

4.1 Kerfislega mikilvægar lánastofnanir á alþjóðavísu 

Í þeirri efnahagslegu kreppu sem hófst árið 2008 urðu margar lánastofnanir sem voru 

umfangsmiklar á alþjóðlegum fjármálamörkuðum fyrir efnahagslegum áföllum. Þessi áföll 

smituðust í kjölfarið út í hagkerfið og hrundu af stað keðjuverkun sem höfðu neikvæð áhrif á 

nánast öll fjármálakerfi heimsins. Ástæðan fyrir þessari keðjuverkun var sú að margar smærri 

lánastofnanir voru háðar þeim stærri til að halda hefðbundinni starfsemi gangandi.141 Þá er talið 

að fjármálakerfi séu einstaklega viðkvæm fyrir slíkri keðjuverkun þar sem hún á sér yfirleitt 

stað með skemmri hætti en gengur og gerist í atvinnulífinu.142 Eitt eftirminnilegasta dæmið í 

þessu sambandi er fall Lehman Brothers Holding Inc. sem virkaði eins og olía á eldinn í 

ástandinu sem uppi var á þeim tíma. Í kjölfarið hófst atburðarrás sem á endanum leiddi til 

alþjóðlegrar fjármálakreppu.143 

                                                 
139 Arnar Þór Sæþórsson „Breytingar á eiginfjárreglum með samevrópsku regluverki – eiginfjáraukar“ (2014) 1 

(3) Fjármál, vefrit Fjármálaeftirlitsins <http://www.fme.is/media/utgefid-efni/Fjarmal-feb--2014.pdf> skoðað 

20. mars 2017. 
140 Sjá Alþt. 2013-2014, A-deild, Þskj. 883 – 552. mál, Athugasemdir við lagafrumvarp þetta, kafli IV.  
141 Simon Gleeson, International regulation of banking (2. útg., Oxford University Press 2012) 4.17 mgr. 49 
142 George G. Kaufman, Kenneth E. Scott, „What Is Systemic Risk, and Do Bank Regulators Retard or 

Contribute to It?“ (2003) 7 (3) The Indipendent Review 

<http://www.independent.org/pdf/tir/tir_07_3_scott.pdf> 371, 375 skoðað 16. apríl 2017. 
143 C. Power, B. Mesnard, A. Duvillet-Margerit, M. Ciucci, M. Marcel, „Briefing Global Systemically Important 

Banks in Europe“ (Evrópuþingið, apríl 2016) 1 

<http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574406/IPOL_BRI(2016)574406_EN.pdf> skoðað 

17. mars 2017. 
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Alþjóðlega regluverkið var ekki í stakk búið til þess að sporna gegn þeirri kerfisáhættu 

sem stafaði af slíkum lánastofnunum á þessum tíma. Þannig höfðu eftirlitsaðilar og yfirvöld 

takmarkaða möguleika til þess að koma í veg fyrir þau áhrif sem efnahagsleg áföll kerfislegra 

mikilvægra lánastofnana á alþjóðavísu höfðu á alþjóðleg raunhagkerfi og fjármálakerfi. 

Yfirvöld þurftu þannig í sumum tilfellum að bjarga þessum fyrirtækjum frá falli með 

tilheyrandi kostnaði fyrir skattgreiðendur þar sem þau voru talin of stór til þess að falla.144 Varð 

þannig til hvati fyrir stjórnendur þessara fyrirtækja að taka meiri áhættur við ákvarðanatöku 

þar sem þeir gátu gengið út frá því að yfirvöld myndu grípa inn í ef illa færi.145 

Til þess að koma til móts við áhættu sem stafar af kerfislega mikilvægum 

lánastofnunum á alþjóðavísu kynnti Basel-nefndin til sögunnar eiginfjárauka sem skyldi bætast 

við lágmarksáhættugrunn þeirra fyrirtækja sem talin væru kerfislega mikilvæg á alþjóðavísu 

(e. global systemic institution buffer, G-SII).146 Í 1. mgr. 131. gr. CRD4 er kveðið á um að á 

eftirlitsaðilum hvíli skylda til þess að fylgjast með og bera kennsl á lánastofnanir, á 

samstæðugrunni, sem þeir telja vera kerfislega mikilvæg á alþjóðavísu. Hlutfall eiginfjáraukans 

getur verið á bilinu 1% - 3,5%, sbr. 9. mgr. ákvæðisins, en hann fer stigvaxandi eftir auknu 

kerfislegu mikilvægi lánastofnunar á alþjóðavísu. 

Í 131. gr. CRD4 koma fram reglur sem eftirlitsaðilar eiga að fylgja við mat á kerfislegu 

mikilvægi lánastofnana og hvernig álagning eiginfjáraukans á að fara fram. Þá hefur einnig 

verið lögfest reglugerð nr. 1222/2014147 til fyllingar ákvæðum 131. gr. CRD4 hvernig haga eigi 

framkvæmd reglnanna. Verða hér í kjölfarið tilgreind þau viðmið sem talin eru gefa til kynna 

hvort lánastofnun telst vera kerfislega mikilvæg á alþjóðavísu. Þá verður einnig fjallað um 

aðferðafræðina við álagningu eiginfjáraukans.  

4.1.1 Viðmið  

Starfsemi lánastofnana sem stunda starfsemi á alþjóðavísu er oft afar flókin og umfangsmikil 

og er uppbygging þeirra og starfsemi einnig ólík innbyrðis. Sumar þeirra geta lagt meiri áherslu 

á hefðbundna innlánastarfsemi á meðan aðrar stunda umfangsmikla fjárfestingastarfsemi. Þar 

                                                 
144 BCBS, „Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss 

absorbency requirement“ (BIS, júlí 2012) 1. mgr. 2 <https://www.bis.org/publ/bcbs255.pdf> skoðað 14. mars 

2017. ; CRD4, 90. mgr.í formála. 
145 sama heimild, 3 – 4 mgr. 3. 
146 sama heimild, 2. mgr., 3. 
147 Commission Delegated Regulation (EU) 1222/2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European 

Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the specification of the 

methodology for the identification of global systemically important institutions and for the definition of 

subcategories of global systemically important institutions [2014] OJ L 330/27. 
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sem eiginfjáraukinn fyrir kerfislega mikilvægar lánastofnanir á alþjóðavísu er alþjóðlegur er 

ljóst að finna þurfti sameiginleg alþjóðleg viðmið sem gætu best endurspeglað hvaða áhrif 

rekstur einstakra lánastofnana hefur á fjármálakerfi á alþjóðavísu, óháð því hvernig 

uppbyggingu viðkomandi lánastofnana er háttað. Þá tryggja viðmiðin einnig að lánastofnanir 

sem taldar eru kerfislega mikilvægar á alþjóðavísu starfi í heilbrigðu samkeppnisumhverfi. 

Eftirlitsaðilum er þannig ekki veitt svigrúm við mat á kerfislegu mikilvægi lánastofnana á 

alþjóðavísu og þar með kveðið á um lægri eiginfjárauka fyrir fyrirtæki sem staðsett eru í þeirra 

ríki.148 

Í kjölfarið komst Basel-nefndin að niðurstöðu um fimm mismunandi viðmið sem þjóna 

þeim tilgangi að veita vísbendingu um það hvenær lánastofnun telst kerfislega mikilvæg á 

alþjóðavísu. Nálgunin sem nefndin tók var að leggja áherslu á viðmið sem endurspegla hvaða 

áhrif fall þeirra myndi hafa á fjármálakerfi á alþjóðavísu fremur en að leggja áherslu á 

upplýsingar sem gefa til kynna hættu á slíku falli.149 Kostirnir við að notast við viðmiðin eru 

að þau eru fjölbreytileg og ná þar af leiðandi að endurspegla marga ólíka þætti í starfsemi 

lánastofnana ásamt því að vera gegnsæ og einföld í framkvæmd. Var þessi nálgun þar af 

leiðandi talin hentugasta aðferðin sem völ var á við mat á kerfislegu mikilvægi lánastofnana á 

alþjóðavísu.150  

Með 2. mgr. 131. gr. CRD4 voru innleidd þau viðmið sem Basel-nefndin lagði til að 

yrðu notuð við mat á því hvenær lánastofnun telst vera kerfislega mikilvæg á alþjóðavísu. Þar 

sem markmið eiginfjáraukans snúa að því að sporna gegn áhrifum sem fall alþjóðlegra 

lánsatofnana geta haft á fjármálakerfi miðast viðmiðin við upplýsingar á samstæðugrunni, sbr. 

2. mgr. 131. gr.151 Í 2. mgr. 131. gr. eru tilgreind viðmið sem eftirlitsaðilar eiga að nota við mat 

á kerfislegu mikilvægi lánastofnana á alþjóðavísu og hefur hvert og eitt þeirra jafnt gildi 

gagnvart hverju öðru. Lánastofnunum sem skilgreindar hafa verið sem kerfislega mikilvægar 

á alþjóðavísu ber skylda til að birta gildi þeirra viðmiða sem tilgreind eru í 2. mgr. 131. gr. 

CRD4, sem eiga við um starfsemi þeirra á ársfresti, sbr. 1. mgr. 441. gr. CRR. Við birtingu 

viðmiðanna eiga lánastofnanir að notast við stöðluð form sem finna má í viðauka með 

                                                 
148 EBA, „EBA Opinion on the macroprudential rules in CRR/CRD“ (EBA, júní 2014) 28 

<https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-06+-

+EBA+opinion+on+macroprudential+rules+in+CRR-CRD.pdf> skoðað 27. mars 2017. 
149 BCBS, „Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss 

absorbency requirement“ (BIS, júlí 2012) 5. mgr. 2 <https://www.bis.org/publ/bcbs255.pdf> skoðað 14. mars 

2017. 
150 sama heimild, 12. mgr. 5. 
151 sama heimild, 13. mgr. 5. 
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reglugerð nr. 1030/2014.152 Þar sem viðmið býr yfir undirflokkum gildir hver undirflokkur 

hlutfallslega jafnt gagnvart hverjum öðrum. Verður hér í kjölfarið gerð grein fyrir viðmiðum 

2. mgr. 131. gr. CRD4 sem skera úr því hvort lánastofnun telst vera kerfislega mikilvæg á 

alþjóðavísu og innihaldi þeirra samkvæmt 6. gr. reglugerðar nr. 1222/2014 og viðauka sem 

fylgir henni. 

4.1.1.1 Stærð lánastofnana 

Ákvæði a-liðar 2. mgr. 136. gr. CRD4 kveður á um að líta eigi til stærðar lánastofnunar á 

samstæðugrunni við mat á því hvort hún teljist kerfislega mikilvæg á alþjóðavísu. Þegar um er 

að ræða stórar lánastofnanir, sem stunda umfangsmikla starfsemi á alþjóðavettvangi, er talið 

að rekstur þeirra hafi meiri áhrif á fjármálakerfi heimsins en ella. Eftir því sem lánastofnun er 

stærri, því stærra gat skilja þær eftir ef þær kynnu að falla. Í kjölfarið aukast líkurnar á því að 

fall þeirra hafi alvarleg neikvæð áhrif á fjármálakerfi heimsins. Stærð fjármálasamsteypna er 

þannig talin vera einn af lykilmælikvörðum við mat á því hvort lánastofnun telst kerfislega 

mikilvæg á alþjóðavísu.153 Í framkvæmd hefur þessi mælikvarði verið umfangsmestur frá 

útgáfu viðmiðana.154 

Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 1222/2014 ræðst stærð lánastofnana af 

heildarsummu allra áhættuskuldbindinga þeirra. Eins og fram kemur í 1. gr. viðauka sem fylgir 

framangreindri reglugerð er nánar tiltekið um að ræða samtölu annars vegar eigna sem 

tilgreindar eru á efnahagsreikning fjármálasamsteypu og hins vegar eigna sem standa utan hans.  

4.1.1.2 Tengsl við fjármálakerfið 

Í b-lið 2. mgr. 136. gr. CRD4 er kveðið á um að líta eigi til umfangs tengsla stofnunarinnar við 

fjármálakerfið á samstæðugrunni við mat á kerfislegu mikilvægi hennar á alþjóðavísu. Þannig 

hefur verið talið að rekstrarörðugleikar eða jafnvel fall lánastofnana hafi töluvert meiri neikvæð 

áhrif á fjármálakerfið eftir því sem starfsemi þeirra er orðin tengdari fjármálakerfinu. Fall þeirra 

getur þannig hrundið af stað keðjuverkun sem aðrar lánastofnanir og fjármálakerfið verður fyrir 

                                                 
152 Commission Implementing Regulation (EU) No 1030/2014 laying down implementing technical standards 

with regard to the uniform formats and date for the disclosure of the values used to identify global systemically 

important institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council 

[2014] OJ L 284/14. 
153 BCBS, „Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss 

absorbency requirement“ (BIS, júlí 2012) 22. mgr. 7 <https://www.bis.org/publ/bcbs255.pdf> skoðað 14. mars 

2017. 
154 C. Power, B. Mesnard, A. Duvillet-Margerit, M. Ciucci, M. Marcel, „Briefing Global Systemically Important 

Banks in Europe“ (European Parliament, apríl 2016) 1 

<http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574406/IPOL_BRI(2016)574406_EN.pdf> skoðað 

17. mars 2017. 
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og leiðir af sér mögnunaráhrif á tap raunhagkerfisins. Var af þeim sökum þessi mælikvarði 

valinn einn af þeim sem talinn var veita upplýsingar um kerfislega mikilvægi þeirrar 

fjármálasamsteypu sem til skoðunar er á alþjóðavísu.155 

Í 2. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 1222/2014 er fjallað um þá mælikvarða sem líta ber til 

við mat á umfangi tengsla fjármálasamsteypu við fjármálakerfið. Koma þar fram þrír 

mismunandi undirliggjandi mælikvarðar. Starfsemi gagnvart seðlabönkum og öðrum 

opinberum aðilum, t.a.m. fjölþjóðlegum þróunarbönkum, er undanskilin við útreikning 

viðmiðsins, sbr. 2. mgr. viðauka reglugerðarinnar. Í fyrsta lagi á að líta til millibankaeigna 

lánastofnunar, sbr. a-lið 2. mgr. 6. gr. sömu reglugerðar. Hvað telst til eigna í þessu sambandi 

er fjallað um með ítarlegri hætti í 2.1. gr. viðauka reglugerðarinnar. Kemur þar fram í a-lið að 

eignir í þessu samhengi eru fjármunir sem lagðir hafa verið inná, eða lánaðir voru af hálfu 

viðkomandi lánastofnun til annarra fjármálafyrirtækja. Undir þetta falla einnig lánalínur til 

annarra fjármálastofnana sem ekki hafa verið að fullu nýttar. Þá kveður b-liður sama hluta á 

um að til eigna teljist eignahlutir í verðbréfum sem gefnir hafa verið út af öðrum 

fjármálafyrirtækjum. Að lokum telst til eigna í þessu sambandi OTC-afleiður156 sem hafa 

jákvætt gangvirði. Í öðru lagi á að líta til millibankaskulda viðkomandi lánastofnunar innan 

fjármálakerfisins, sbr. b-lið 6. gr. reglugerðarinnar sem lýst er með ítarlegri hætti í 2.2. hluta 

viðauka reglugerðarinnar. Er þar átt við fjármuni sem lagðir hafa verið inn á viðkomandi 

fjármálasamsteypu, umfang fjármögnunarviðskipta með verðbréf sem standa í nettótapi og 

OTC-afleiðusamninga sem hafa neikvætt gangvirði. Í þriðja og síðasta lagi fellur virði 

útgefinna skuldabréfa undir eignir í þessu samhengi, sbr. c-lið 6. gr. reglugerðarinnar og 2.3 

hluta viðauka sömu reglugerðar.   

4.1.1.3 Staðgengishæfni 

Ákvæði c-liðar 2. mgr. 136. gr. CRD4 kveður á um að líta þurfi til hversu erfitt það er fyrir 

aðrar lánastofnanir að fylla það skarð sem lánastofnun skilur eftir sig ef það fellur. Þurfa 

lánastofnanir, sem í staðinn koma, að geta veitt sömu fjármálaþjónustu. Þar sem lánastofnun 

stundar umfangsmikla starfsemi á alþjóðlegum markaði skapast hætta á því að fall hennar komi 

hefðbundinni starfsemi fjármálakerfisins úr skorðum og hafi þar með neikvæð áhrif á 

                                                 
155 BCBS, „Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss 

absorbency requirement“ (BIS, júlí 2012) 23. mgr. 7 <https://www.bis.org/publ/bcbs255.pdf> skoðað 14. mars 

2017.  
156 Hugtakið „OTC-afleiða“ er skilgreint í 10. tl. 2. gr. reglugerðar nr. 471/2014 um skipulagskröfur 

rekstrarfélaga verðbréfasjóða (þ.m.t. um hagsmunaárekstra, viðskiptahætti, áhættustýringu og inntak 

samkomulags milli vörslufyrirtækis og rekstrarfélags) sem „Afleiðusamningur sem ekki eru framkvæmd viðskipti 

með á skipulegum verðbréfamarkaði“. 
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fjármálakerfið. Aðilar þyrftu þannig að leita á önnur mið til þess að fá veitta þjónustu sem hin 

fallna lánastofnun áður veitti sem að öllum líkindum verður kostnaðasamari en áður.157 

Um þetta viðmið er fjallað um með ítarlegri hætti í 3. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 

1222/2014 og 3-hluta viðauka með sömu reglugerð. Fyrsti mælikvarðinn sem notast er við í 

þessu sambandi er verðmæti eigna sem eru í varðveislu viðkomandi lánastofnunar, sbr. a-lið 

sama ákvæðis. Samkvæmt 3.2. hluta viðaukans með reglugerðinni er þar átt við verðmæti allra 

eigna sem viðkomandi fjármálasamsteypa er með í vörslum fyrir viðskiptavini, þ.m.t. önnur 

fjármálafyrirtæki. Annar mælikvarðinn er hlutdeild lánastofnunar í greiðslumiðlun, sbr. b-lið 

3. mgr. sama ákvæðis. Í 3.1 hluta viðaukans er fjallað um hvað felst í framangreindum 

greiðslum. Er þar átt við heildarverðmæti greiðslna sem farið hafa frá viðkomandi 

fjármálasamsteypu í gegnum greiðslukerfi fyrir háar fjárhæðir (e. Large-Value Payment 

Systems, LVPS). Einnig falla þarna undir greiðslur sem viðkomandi fjármálasamsteypa hefur 

greitt fyrir hönd viðskiptavina sinna. Undanþegnar greiðslur eru greiðslur sem fara á milli aðila 

innan viðkomandi samsteypu ásamt greiðslum sem fara í gegnum smásölugreiðslukerfi158. Í 

þriðja lagi er litið til heildarverðmæta sem lánastofnunin hefur sölutryggt159, sbr. c-lið sama 

ákvæðis. Líkt og þar kemur fram á þetta bæði við sölutryggingu eiginfjárgerninga og 

skuldafjárgerninga. Um þennan lið er fjallað um í 3.3 hluta viðaukans með reglugerðinni. Þar 

kemur fram að einungis heildarsumma óseldra eigin- og skuldafjárgerninga sem viðkomandi 

fjármálasamsteypa hefur raunverulega skuldbundið sig til þess að kaupa. Þar af leiðandi fellur 

verðmæti óseldra fjármálagerninga sem fjármálasamsteypa er ekki skuldbundin til þess að 

kaupa, ekki hér undir.  

4.1.1.4 Flækjustig 

Samkvæmt d-lið 2. mgr. 131. gr. CRD4 á að líta til flækjustigs lánastofnana við mat á kerfislegu 

mikilvægi þeirra á alþjóðavísu. Þannig eru rekstrarörðugleikar og fall lánastofnana talin hafa 

meiri neikvæð áhrif á fjármálakerfið ef rekstur þeirra og uppbygging eru flókin. Talið er að 

                                                 
157 BCBS, „Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss 

absorbency requirement“ (BIS, júlí 2012) 24. mgr. 7 <https://www.bis.org/publ/bcbs255.pdf> skoðað 14. mars 

2017. 
158 Hugtakið smásölugreiðslukerfi er skilgreint í 22.tl. 2. gr. laga nr. 78/2014 um greiðslur yfir landamæri í 

evrum sem „greiðslukerfi, sem hefur þann megintilgang að vinna, greiðslujafna eða gera upp millifærslur 

fjármuna eða beingreiðslur, sem venjulega er safnað saman í pakka til sendingar, mynda aðallega lágar 

fjárhæðir og njóta lítils forgangs, og er ekki greiðslukerfi fyrir háar fjárhæðir.“ 
159 Hugtakið sölutrygging er skilgreint í 1. mgr. 51. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti sem „Samningur 

milli fjármálafyrirtækis og útgefanda eða eiganda verðbréfa þar sem fjármálafyrirtækið skuldbindur sig til þess 

að kaupa, innan tiltekins tímamarks og á fyrirframákveðnu verði, þann hluta verðbréfa sem áskrift næst ekki 

fyrir í almennu útboði“ 
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eftir því sem rekstur lánastofnunar er flóknari, þeim mun meiri tími og kostnaður fari í að leysa 

upp viðkomandi lánastofnun, ef illa fer.160 

Í 4. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 1222/2014 kemur fram til hvaða mælikvarða eigi að líta 

við mat á flækjustigi lánastofnunar. Við matið á í fyrsta lagi að líta til verðmætis undirliggjandi 

fjárhæða OTC-afleiðna sem lánastofnunar hefur samið um, sbr. a-lið 4. mgr. sama ákvæðis. Í 

öðru lagi á að líta til verðmætis eigna sem skilgreindar hafa verið sem þriðja stigs eignir í 

samræmi við reglugerð 1255/2012161, sbr. b-lið ákvæðins. Í þriðja lagi eru það verðbréf sem 

áætluð eru til veltuviðskipta eða sölu, sbr. c-lið ákvæðisins.  

4.1.1.5 Starfsemi yfir landamæri 

Í e-lið 2. mgr. 131. gr. CRD4 er kveðið á um að við mat á kerfislegu mikilvægi lánastofnana 

eigi að líta til umfangs starfsemi yfir landamæri. Á þetta bæði við um viðskipti innan EES og 

þriðju ríkja. Eðlilega hafa rekstrarörðugleikar eða fall lánastofnana sem stunda umfangsmikla 

alþjóðlega starfsemi meiri áhrif en þegar í hlut eiga lánastofnanir sem ekki stunda slíka 

starfsemi.162 Samkvæmt 5. og 6. gr. reglugerðar nr. 1222/2014 samanstendur viðmiðið af 

heildarverðmæti eigna og skylda yfir landamæri.  

4.1.2 Útreikningur nefnara 

Í 1. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 1222/2014 kemur fram að EBA er skylt að útbúa lista 

lánastofnana sem ætlað er að vera til viðmiðunar þegar verið er að meta hvort lánastofnun telst 

vera kerfislega mikilvæg á alþjóðavísu. Eins og fram kemur í 1. mgr. 3. mgr. reglugerðarinnar 

á EBA að notast við viðurkennd alþjóðleg viðmið við gerð viðmiðunarlistans og á þá 

sérstaklega að líta til sambærilegs lista sem Basel-nefndin gefur út árlega163. Í kjölfarið ber 

EBA að tilkynna eftirlitsaðilum ef fyrirtæki innan þeirra ríkja koma fram á 

viðmiðunarlistanum, sbr. 1. mgr. sama ákvæðis. Þau fyrirtæki sem eiga heima á 

                                                 
160 BCBS, „Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss 

absorbency requirement“ (BIS, júlí 2012) 25. mgr. 7  - 8 <https://www.bis.org/publ/bcbs255.pdf> skoðað 14. 

mars 2017. 
161 Commission Regulation (EU) 1255/2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain 

international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European 

Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 12, International Financial 

Reporting Standards 1 and 13, and Interpretation 20 of the International Financial Reporting Interpretations 

Committee [2012] OJ L 360/78. 
162 BCBS, „Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss 

absorbency requirement“ (BIS, júlí 2012) 21.mgr. 7 <https://www.bis.org/publ/bcbs255.pdf> skoðað 14. mars 

2017. 
163 „G-SIB assessment samples“ (Bank for International Settlements)  

<http://www.bis.org/bcbs/gsib/gsib_assessment_samples.htm>  skoðað 16. mars 2017. 
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viðmiðunarlistanum eru 75 stærstu lánastofnanir heims eins og þau eru skilgreind með hliðsjón 

af þeim viðmiðum sem fjallað var um í kaflanum hér á undan. Þá á listinn einnig að innihalda 

lánastofnanir sem áður hafa verið skilgreindar sem kerfislega mikilvægar.  

Út frá lánastofnunum sem fram koma á viðmiðunarlistanum reiknar EBA út svokallaða 

nefnara (e. denominator). Nefnararnir samanstanda af samtölu gilda þeirra viðmiða sem 

tilgreind eru í 2. mgr. 131. gr. CRD4 vegna þeirra lánastofnana sem fram koma á 

viðmiðunarlista EBA, sbr. 3. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 1222/2014. Sem dæmi má nefna að öll 

gildi um stærð lánastofnana eru lögð saman, sbr. a-lið 2. mgr. 131. gr. CRD4 og út frá 

samtölunni fæst nefnari fyrir stærð lánastofnana. Eins og fram kemur í 3. mgr. 3. gr. reglugerðar 

nr. 1222/2014 ber EBA að notast við alþjóðlega staðla, og þá sérstaklega þau gildi sem Basel-

nefndin leggur fram árlega,164 við útreikning á nefnurunum. Þannig fæst gildi nefnara þeirra 

viðmiða sem tilgreind eru í 2. mgr. 131. gr. CRD4.  

4.1.3 Álagning 

Eftir að EBA hefur reiknað út nefnara fyrir þau viðmið, sem tilgreind eru í 2. mgr. 136. gr. 

CRD4 í samræmi við ákvæði 3. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 1222/2014, er hægt að meta hvort  

lánastofnun er kerfislega mikilvæg á alþjóðavísu. Við matið þurfa eftirlitsaðilar að heimfæra 

lánastofnanir í tiltekna undirflokka eftir kerfislegu mikilvægi þeirra en flokkarnir eru fimm 

talsins, sbr. 9. mgr. 132. gr. CRD4. Hlutfall eiginfjáraukans er mismunandi eftir því hvaða 

flokk viðkomandi lánastofnun fellur undir. Hlutfall eiginfjáraukans í lægsta flokki er 1% og 

hækkar um 0,5% eftir því sem farið er upp um flokk. Mest getur eiginfjáraukinn þannig orðið 

3,5%.165 

Flokkunin ræðst af heildarstigum (e. base points) þeirra lánastofnana sem til skoðunar 

eru. Heildarstig lánastofnana ráðast af hlutfalli viðmiða sem tilgreind eru í 2. mgr. 131. gr. 

CRD4, frá nefnurunum. Hlutfallið er í kjölfarið margfaldað með 10.000 og eftir standa 

heildarstig bankans.166 Eftir að búið er að reikna út heildarstig bankans er hægt að komast að 

                                                 
164 „G-SIB Framework: Denominators“ (Bank for International Settlements)  

<http://www.bis.org/bcbs/gsib/denominators.htm>  skoðað 16. mars 2017. 
165 Í basel-reglunum er ekki kveðið á um sérstakt hámark eiginfjárauka vegna kerfislegra mikilvægra 

lánastofnana á alþjóðavísu. Þar er gert ráð fyrir fleiri undirflokkum en gert er í CRD4 og reglugerð 1222/2014. 

Sú aðstaða getur þannig komið upp í framtíðinni þar sem hægt verður að kveða á um fleiri undirflokka ef hæsti 

undirflokkurinn er ekki talinn endurspegla kerfislegt mikilvægi einstakra lánastofnana með viðhlítandi hætti.  
166 BCBS, „Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss 

absorbency requirement“ (BIS, júlí 2012) 18. mgr. 6 <https://www.bis.org/publ/bcbs255.pdf> skoðað 20. mars 

2017. 
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því hvort lánastofnun telst vera kerfislega mikilvæg á alþjóðavísu og ef svo er, heimfært hana 

undir réttan undirflokk í samræmi við 3. mgr. 5. gr. sömu reglugerðar. 

Eftirlitsaðilum er þó veitt ákveðið svigrúm við mat á því hvort lánastofnun telst vera 

kerfislega mikilvæg á alþjóðavísu. Samkvæmt 10. mgr. 131. gr. CRD4 er eftirlitsaðilum heimilt 

annars vegar að flokka lánastofnun í hærri flokk en heildarstig þess gefur til kynna, sbr. a-lið 

ákvæðisins, og hins vegar að flokka lánastofnun sem kerfislega mikilvæga á alþjóðavísu þrátt 

fyrir að heildarstig hennar gefi ekki tilefni til þess, sbr. b-lið ákvæðisins. Ef eftirlitsaðili nýtir 

heimild sína skv. síðarnefnda liðnum ber að tilkynna EBA um það með rökstuddum hætti, sbr. 

11. mgr. 131. gr. sömu tilskipunar. 

4.2 Aðrar kerfislega mikilvægar lánastofnanir 

Lánastofnanir geta verið þannig úr garði gerðar að vegna stærðar og eðlis starfsemi þeirra geta 

þær haft töluverð neikvæð áhrif á stöðugleika einstakra fjármálakerfa og á raunhagkerfið ef 

rekstur þeirra er í erfiðleikum. Þar af leiðandi kemur fram í 1. mgr. 131. gr. CRD4 að kveða 

megi á um eiginfjárauka fyrir lánastofnanir sem eru kerfislega mikilvæg fjármálakerfi einstakra 

ríkja. Eiginfjáraukann er ekki að finna í Basel-viðmiðunum heldur er hann einungis að finna í 

CRD4. Að baki eiginfjáraukanum liggja sömu sjónarmið og um kerfislega mikilvægar 

lánastofnanir á alþjóðavísu.167  

Í 86. gr. c. ffl. kemur fram að Fjármálaeftirlitinu er heimilt, að undangengnum tilmælum 

frá fjármálastöðugleikaráði, að kveða á um eiginfjárauka fyrir kerfislega mikilvægar 

lánastofnanir sem getur numið allt að 2% af áhættugrunni lánastofnana. Við álagningu 

eiginfjáraukans eiga eftirlitsaðilar að byggja á skilgreiningu fjármálastöðugleikaráðs á 

kerfislega mikilvægum aðilum í samræmi við d-lið 2. mgr. 4. gr. laga um 

fjármálastöðugleikaráð.168 Að öðru leyti eru ekki tilgreindir mælikvarðar sem ákvarða hvenær 

lánastofnun telst vera kerfislega mikilvæg eða hvernig álagning eiginfjáraukans fari fram. Þó 

stendur til að innleiða ítarlegri reglur um hvernig mat á kerfislegu mikilvægi lánastofnana fer 

fram og hvernig álagning eiginfjáraukans er háttað. Í 131. gr. CRD4 eru tilgreindir slíkir 

mælikvarðar ásamt nánari reglum sem gilda um álagningu eiginfjáraukans. Í þessum kafla 

                                                 
167 BCBS, „Consultative document: A framework for dealing with domestic systemically important banks“ 

(BIS, júní 2012) 3. mgr, 1 <http://www.bis.org/publ/bcbs224.pdf> skoðað 21. mars 2017.  
168 Ákvæðið kveður á um að fjármálastöðugleikaráð eigi  „að staðfesta skilgreiningar á kerfislega mikilvægum 

eftirlitsskyldum aðilum, innviðum og mörkuðum sem eru þess eðlis að starfsemi þeirra getur haft áhrif á 

fjármálastöðugleika“.  
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verður gerð grein fyrir Evrópureglunum og að hvaða leyti litið hefur verið til þeirra við 

framkvæmd hér á landi. 

4.2.1 Mat á kerfislegu mikilvægi 

Matið á kerfislegu mikilvægi lánastofnana gagnvart einstökum fjármálakerfum fer fram á 

sambærilegan hátt og mat á kerfislega mikilvægum lánastofnunum á alþjóðavísu. Í 3. mgr. 131. 

gr. CRD4 eru tilgreind þau viðmið sem eftirlitsaðilar eiga að líta til við mat á kerfislegu 

mikilvægi lánastofnana. Til viðbótar gaf EBA út leiðbeiningar nr. 2014/10169 þar sem kveðið 

er nánar um hvað felst viðmiðum 3. mgr. 131. gr. CRD4 og hvernig álagningin á að fara fram. 

Þar sem vikið er frá þeirri framkvæmd sem leiðbeiningarnar kveða á um þarf að rökstyðja slíkt 

sérstaklega.170 

Samkvæmt leiðbeiningunum er mat eftirlitsaðila á kerfislegu mikilvægi lánastofnana 

tvíþætt. Í fyrri hluta matsins eiga eftirlitsaðilar að miða við gildi viðmiða 3. mgr. 131. gr. CRD4 

sem eiga við um lánastofnanir innan þeirra lögsögu. Viðmiðin sem koma þar til skoðunar eru 

stærð, mikilvægi gagnvart fjármálakerfinu, flækjustig og starfsemi yfir landamæri og tengsl 

við fjármálakerfið. Eftirlitsaðilum ber að skoða framangreind viðmið lánastofnana á 

samstæðugrunni ef lánastofnunin sem er til skoðunar er móðurfélag. Sé um að ræða dótturfélag 

þarf einungis að meta gildi viðmiðanna sem eiga við dótturfélagið og undirliggjandi félög þess 

ef þeim er að dreifa.171 Í öðrum hluta matsins er eftirlitsaðilum veitt svigrúm til þess að notast 

við önnur viðmið en þau sem fram koma í 3. mgr. 131. gr. CRD4.  Með þessu móti er verið að 

koma til móts við fjölbreytileika fjármálakerfa og eftirlitsaðilum gert kleift að nota þau viðmið 

sem þeir telja lýsa kerfislegu mikilvægi lánastofnana með betri hætti í ljósi séreinkenna 

viðkomandi fjármálakerfis.172 Á sama tíma skapast hins vegar hætta á ósamræmi við álagningu 

eiginfjáraukans.173 Eftirlitsaðilar geta valið úr þeim viðmiðum sem eru tilgreind í 2. viðauka 

                                                 
169 ESRB„Guidelines On the criteria to determine the conditions of application of Article 131(3) of Directive 

2013/36/EU (CRD) in relation to the assessment of other systemically important institutions (O-SIIs)“ (ESRB, 

desember 2014) <https://www.eba.europa.eu/documents/10180/930752/EBA-GL-2014-

10+%28Guidelines+on+O-SIIs+Assessment%29.pdf> skoðað 21. mars 2017. 
170 sama heimild, 40.  
171 sama heimild, 10. mgr. 9 
172 BCBS, „Consultative document: A framework for dealing with domestic systemically important banks“ 

(BIS, júní 2012) 3. mgr 1 <http://www.bis.org/publ/bcbs224.pdf> skoðað 21. mars 2017.  
173 ESRB, „Guidelines On the criteria to determine the conditions of application of Article 131(3) of Directive 

2013/36/EU (CRD) in relation to the assessment of other systemically important institutions (O-SIIs)“ (ESRB, 

desember 2014) 27 <https://www.eba.europa.eu/documents/10180/930752/EBA-GL-2014-

10+%28Guidelines+on+O-SIIs+Assessment%29.pdf > skoðað 21. mars 2017. 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/930752/EBA-GL-2014-10+%28Guidelines+on+O-SIIs+Assessment%29.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/930752/EBA-GL-2014-10+%28Guidelines+on+O-SIIs+Assessment%29.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/930752/EBA-GL-2014-10+%28Guidelines+on+O-SIIs+Assessment%29.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/930752/EBA-GL-2014-10+%28Guidelines+on+O-SIIs+Assessment%29.pdf
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leiðbeininga EBA nr. 2014/10.174 Gildi viðbótarviðmiða sem eftirlitsaðilar kjósa að nota gildir 

hlutfallslega jafnt gagnvart öðrum viðmiðum 3. mgr. 131. gr. CRD4.  

Eftir að búið er að finna út gildi viðmiðanna þarf að reikna út nefnara fyrir viðmiðin. 

Er það gert með þeim hætti að reiknuð er út heildarsumma hvers og eins viðmiðs, sbr. 3. mgr. 

131. gr. CRD4, sem eiga við um lánastofnanir sem starfa í viðkomandi fjármálakerfi. Í kjölfarið 

er reiknað út hlutfall viðmiðanna sem eiga við um hverja og eina lánastofnun af gildi 

nefnaranna. Þar næst er fundið út meðaltal þeirra hlutfalla sem reiknuð eru út með 

framangreindri aðferð. Með því að margfalda hlutfallið við 10.000 fæst út heildarstig 

viðkomandi lánastofnana. Eftir því sem heildarstigin eru fleiri, því mikilvægari er viðkomandi 

lánastofnun gagnvart fjármálakerfinu sem það starfar í.  Almennt er lánastofnun skilgreind 

kerfislega mikilvæg ef heildarstig hennar nema 350 stigum eða meira. Eftirlitsaðilar geta þó 

hækkað þröskuldinn upp að 425 stigum eða lækkað hann niður í 275 stig telji þeir það 

nauðsynlegt vegna séreinkenna viðkomandi fjármálakerfa.175 Ef vikið er frá þröskuldinum með 

framangreindum hætti ber að rökstyðja af hverju slíkt er nauðsynlegt og birta þann rökstuðning 

opinberlega.176 Þess má geta að í samþjöppuðum fjármálakerfum er töluvert líklegra að 

heildarstig lánastofnana nemi meira en 350 stigum og þar af leiðandi líklegra að fleiri 

lánastofnanir séu skilgreindar sem kerfislega mikilvægar fyrir viðkomandi fjármálakerfi.177 

Í fjármálakerfum er algengt að finna starfandi lánastofnanir sem augljóslega eru ekki 

kerfislega mikilvægar vegna eðlis starfsemi þeirrar og stærðar. Reglurnar gera ráð fyrir því að 

eftirlitsaðilar þurfi ekki, í slíkum aðstæðum, að framkvæma mat á þeim lánastofnunum sem 

fyrirfram eru ekki talin vera kerfislega mikilvægar. Skilyrði fyrir undantekningunni er sú að 

heildareignir viðkomandi stofnunar séu ekki umfram 0,02% af heildareignum lánastofnana sem 

til staðar eru í viðkomandi fjármálakerfi. Ef kosið er að undanþiggja tilteknar lánastofnanir frá 

framangreindu mati þarf engu að síður að taka með gildi viðkomandi lánastofnana þegar verið 

er að reikna út nefnara fyrir hvert og eitt viðmið. Þannig verða eftirlitsaðilar að áætla gildi 

þeirra viðmiða sem fram koma í 3. mgr. 131. gr. CRD4 fyrir þau fyrirtæki sem undanþegin eru 

matinu.178 Ekki er slíku ákvæði að dreifa í íslenskri löggjöf. Þó er gert ráð fyrir því í 1. mgr. 

86. gr. c. ffl. að ráðherra setji reglugerð um nánari framkvæmd við álagningu eiginfjárauka 

fyrir kerfislega mikilvægar lánastofnanir.  

                                                 
174 sama heimild, 13 – 14. mgr. 10. 
175 sama heimild, 8. - 9. mgr. 9. 
176 sama heimild, 25. 
177 sama heimild, 6. 
178 sama heimild, 10. mgr. 9. 
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4.2.2 Álagning 

Eftir að fjármálastöðugleikaráð hefur skilgreint hvaða lánastofnanir teljast vera kerfislega 

mikilvægar er Fjármálaeftirlitinu kleift að kveða á um eiginfjárauka sem lánastofnunum er 

skylt að viðhalda. Eins og fram kemur í 1. mgr. 86. gr. c. ffl. getur hlutfall hans numið allt að 

2% af áhættugrunni lánastofnana sem skilgreindar hafa verið sem kerfislega mikilvægar. 

Hámarkshlutfall eiginfjáraukans er þó almennt talið of lágt og getur verið að það verði hækkað 

í nálægðri framtíð.179 Þá getur Fjármálaeftirlitið einnig ákvarðað að eiginfjáraukinn taki mið af 

samstæðugrunni lánastofnunar eða tiltekinna félaga innan samstæðu. Einnig tekur eiginfjárauki 

fyrir kerfislega mikilvægar lánastofnanir mið af öllum áhættuskuldbindingum lánastofnunar. 

Að öðru leyti er til staðar töluvert svigrúm að hvaða leyti beita eigi eiginfjáraukanum vegna 

kerfislegra mikilvægra lánastofnana.  

Þó er kveðið á um í a-lið 6. mgr. 131. gr. CRD4 að álagning eiginfjáraukans vegna 

annarra mikilvægra lánastofnana megi ekki fela í sér röskun á innri markaði ESB. Það þýðir að 

eftirlitsaðilum er óheimilt að kveða á um of hátt hlutfall eiginfjáraukans til þess að tryggja að 

fjármagn haldist innan lögsögu þeirra. Framangreindur aðstæður geta komið upp þar sem 

kerfislega mikilvægar lánastofnanir lúta eignarhaldi erlendra aðila. Þá verða eftirlitsaðilar 

einnig að ákvarða ekki of lágt hlutfall eiginfjáraukans til þess að auka samkeppnishæfni 

innlendra lánastofnana.180 Þó er heimilt að undanþiggja einstaka lánastofnanir frá kröfum um 

eiginfjárauka vegna kerfislegs mikilvægis þeirra ef málaefnalegar ástæður liggja þar að baki.181 

Ef slíkar aðstæður eru ekki fyrir hendi er líklegt að slík framkvæmd myndi fara í bága við a-

lið 6. mgr. 131. gr. CRD4 þar sem hún er til þess fallin að raska innri markaði ESB. 

 Þannig er hægt að ákveða að hve miklu leyti ákvarða eigi eiginfjárauka fyrir kerfislega 

mikilvægar lánastofnanir. Í framkvæmd hefur málum verið þannig háttað að ákvarðaður hefur 

verið hærri eiginfjárauki á lánastofnanir eftir því sem þau eru kerfislegra mikilvægari gagnvart 

fjármálakerfi. Þeirri aðferð svipar til aðferðafræði við álagningu eiginfjárauka fyrir kerfislega 

                                                 
179 Um þetta atriði er fjallað um með ítarlegri hætti í kafla 5.3 og 5.4. b. Sjá t.d. ESRB „A Review of 

Macroprudential Policy in the EU in 2016“ (ESRB, apríl 2017) 27 

<https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20170413_esrb_review_of_macroprudential_policy.en.pdf?c41913d

3d8dcd6f87545cfc2efabea90> skoðað 17. apríl 2017.  
180 Meta Ahtik „Capital buffers for systemically important institutions in the European Union“ (2016) 31 (3) 

Journal of International Banking Law and Regulation‚ 167. 
181 Sjá Eesti Pank, „Identifying the systemically important credit institutions in Estonia“, (Eesti Pank, desember 

2015) 2 <://www.eestipank.ee/sites/eestipank.ee/files/files/Finantsstabiilsus/esokm_2015_eng.pdf> skoðað 2. 

apríl 2017. 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20170413_esrb_review_of_macroprudential_policy.en.pdf?c41913d3d8dcd6f87545cfc2efabea90
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20170413_esrb_review_of_macroprudential_policy.en.pdf?c41913d3d8dcd6f87545cfc2efabea90
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mikilvægar lánastofnanir á alþjóðavísu.182 Munurinn þar á milli er þó sá að eftirlitsaðilar hafa 

meira svigrúm við álagningu eiginfjárauka fyrir aðrar kerfislega mikilvægar lánastofnanir en 

þeir hafa við álagningu eiginfjárauka fyrir kerfislega mikilvægar lánastofnanir á alþjóðavísu.  

Þegar kerfislega mikilvægar lánastofnanir hafa verið skilgreindar og ákvarðaður hefur 

verið eiginfjárauki fyrir starfsemi þeirra, hvílir skylda á eftirlitsaðilum að tilkynna 

Framkvæmdarstjórn ESB, EBA og ESRB um álagningu eiginfjáraukans, sbr. 7. mgr. 131. gr. 

CRD4. Tilkynninguna þarf að senda einum mánuði áður en eiginfjáraukinn tekur gildi. 

Tilkynningin þarf að innihalda rökstuðning fyrir því af hverju fyrirhuguð álagning 

eiginfjárauka er talin vera til þess fallin að sporna gegn hættum sem stafar af 

rekstrarerfiðleikum kerfislegra mikilvægra fyrirtækja, sbr. a-lið sama ákvæðis. Þá þarf að 

tilgreina möguleg áhrif, hvort sem þau reynast vera jákvæð eða neikvæð, á innri markaðinn 

vegna álagningu eiginfjáraukans, sbr. b-lið ákvæðisins. Að lokum þarf hlutfall eiginfjáraukans 

að koma fram, sbr. c-lið ákvæðisins. EBA tekur saman þessar upplýsingar og birtir á heimasíðu 

sinni hlutfall eiginfjárauka sem kerfislega mikilvægum aðilum er skylt að viðhalda í hverju ríki 

fyrir sig.   

Þar sem lánastofnun er gert að viðhalda eiginfjárauka vegna kerfislegs mikilvægi 

hennar á samstæðugrunni þarf að hafa 8. mgr. 131. gr. CRD4 til hliðsjónar. Ákvæðið felur í sér 

takmarkanir á heimild eftirlitsaðila til að ákvarða eiginfjárauka vegna kerfislegra mikilvægra 

lánastofnana þar sem þær lúta erlendu eignarhaldi. Ekki er búið að innleiða framangreint 

ákvæði á Íslandi. Ekki kemur þó til með að reyna á það miðað við hvernig eignarhaldi 

lánastofnana er háttað hér á landi. Í 8. mgr. 131. gr. CRD4 er gerður greinarmunur á tvenns 

konar aðstæðum. Í fyrsta lagi vísar ákvæðið í aðstæður þar sem hlutfall eiginfjárauka 131. gr. 

sem móðurfélagi er skylt að viðhalda á samstæðugrunni er  undir 1% af áhættugrunni. Í slíkum 

aðstæðum er dótturfélagi ekki skylt að viðhalda hærra hlutfalli eiginfjárauka en sem nemur 1%, 

sbr. a-lið ákvæðisins. Aðstæður geta þannig verið með þeim hætti að móðurfélagi er skylt að 

viðhalda eiginfjárauka samkvæmt 131. gr. á samstæðugrunni sem nemur t.d. 0,5% af 

áhættugrunni. Erlendir eftirlitsaðilar geta þá ákvarðað hlutfall eiginfjárauka sem nemur allt að 

1% af áhættugrunni dótturfélags sem staðsett er í öðru ríki en móðurfélag. Í öðru lagi vísar 

ákvæðið í aðstæður þar sem móðurfélagi er skylt að viðhalda eiginfjárauka samkvæmt 131. gr. 

á samstæðugrunni sem nemur meira en 1% af áhættugrunni. Í slíkum aðstæðum geta 

                                                 
182 Um framkvæmd ríkja innan EES er fjallað um með ítarlegri hætti í kafla 5.4. b. Sjá einnig, „Other 

Systemically Important Institutions (O-SIIs)“ (EBA, 2017) <https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-

data/other-systemically-important-institutions-o-siis-/2016> skoðað 1. apríl 2017. 
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eftirlitsaðilar í ríkjum þar sem dótturfélög eru staðsett kveðið á um eiginfjárauka samkvæmt 

131. gr. upp að því hlutfalli sem móðurfélagi er skylt að viðhalda á samstæðugrunni, sbr. b-lið 

8. mgr. sama ákvæðis.183 Áhrifanna vegna framangreinds ákvæðis gæta mest í ríkjum þar sem 

lánastofnanir lúta erlendu eignarhaldi. Í slíkum aðstæðum takmarkast svigrúm við álagningu 

eiginfjárauka vegna kerfislegra mikilvægra lánastofnana í samræmi við framangreint. Þar af 

leiðandi getur sú aðstaða komið upp að ekki er kleift að kveða á um hlutfall eiginfjárauka fyrir 

kerfislega mikilvægar lánastofnanir í samræmi við kerfislegt mikilvægi þeirra gagnvart 

viðkomandi ríki. Í slíkum aðstæðum neyðast eftirlitsaðilar að grípa til annarra aðgerða til þess 

að mæta kerfisáhættu sem stafar af slíkum lánastofnunum, t.d. að kveða á um kerfisáhættuauka 

fyrir kerfislega mikilvægar lánastofnanir.  

Þegar lánastofnun er skylt að viðhalda, á samstæðugrunni, bæði eiginfjárauka vegna 

kerfislegs mikilvægi hennar á alþjóðavísu ásamt eiginfjárauka vegna kerfislegs mikilvægi 

hennar gagnvart einstökum fjármálakerfum er henni einungis skylt að viðhalda þeim 

eiginfjárauka sem er hærri, sbr. a-lið 14. mgr. 131. gr. tilskipunarinnar. Búast má við að 

framangreind regla verði innleidd í íslenskan rétt samhliða innleiðingu eiginfjárauka fyrir 

kerfislega mikilvægar lánastofnanir á alþjóðavísu.  

4.2.3 Framkvæmd 

a. Ísland 

Við mat á kerfislegu mikilvægi lánastofnana hefur fjármálastöðugleikaráð stuðst við 

aðferðafræðina sem kemur fram í leiðbeinungum EBA og þau viðmið sem fram koma í 3. mgr. 

131. gr. CRD4. Þá kaus fjármálastöðugleikaráð að nýta sér heimild til þess að notast við 

viðbótarviðmið í samræmi við leiðbeiningar EBA nr. 2014/10. Viðmiðið sem var stuðst við til 

viðbótar var velta á gjaldeyrismarkaði.184  

Eftir framkvæmd matsins og útreikning heildarstiga þeirra lánastofnana sem til 

skoðunar voru komst fjármálastöðugleikaráð að þeirri niðurstöðu að á Íslandi eru starfandi 

fjórir aðilar, sem taldir eru kerfislega mikilvægir gagnvart fjármálakerfinu. Þeir eru 

                                                 
183 Sjá „Capital buffer for other systemically important institutions“, (EBA, 1. apríl 2016) 

<http://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2015_2309> skoðað 5. apríl 2017. 
184 Fjármálastöðugleikaráð, „Rökstuðningur fyrir tilmælum um eiginfjárauka vegna kerfislegs mikilvægis 

fjármálafyrirtækja“ (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, janúar 2016) 

<https://www.fme.is/media/eftirlitsstarfssemi/eiginfjarauki-vegna-kerfislegs-mikilvaegis-

fjarmalafyrirtaekja_1_3_2016.pdf > skoðað 23. mars 2017.  
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Íslandsbanki, Landsbankinn, Arion banki og Íbúðalánasjóður185. Heildarstig stóru 

viðskiptabankanna þriggja nam margföldu því gildi sem þarf til þess að þeir teljist kerfislega 

mikilvægir en gildi þeirra voru á bilinu 2800 – 3000 stig.186 Heildarstigin gefa þannig til kynna 

að á íslenskum fjármálamarkaði er mikil samþjöppun og er þar af leiðandi kerfislegt mikilvægi 

íslensku viðskiptabankanna töluvert. Þann 1. mars tók Fjármálaeftirlitið ákvörðun í samræmi 

við tilmæli fjármálastöðugleikaráðs og tók ákvörðun um að kerfislega mikilvægar lánastofnanir 

viðhaldi 2% eiginfjárauka á samstæðugrunni vegna allra áhættuskuldbindinga í samræmi við 

tilmæli fjármálastöðugleikaráðs.187 Var þannig kveðið á um hámark eiginfjáraukans. 

b. Samanburður við önnur ríki 

Við ákvörðun á hlutfalli eiginfjárauka fyrir kerfislega mikilvægar lánastofnanir er almennt 

kveðið á um hærra hlutfall eiginfjárauka í samræmi við kerfislegt mikilvægi þeirra. Er þar um 

að ræða sambærilega aðferðafræði og beitt er við álagningu eiginfjárauka fyrir kerfislega 

mikilvægar lánastofnanir á alþjóðavísu.  

 Þannig eru lánastofnanir heimfærðar í tiltekinn flokk í samræmi við kerfislegt mikilvægi 

þeirra. Flokkunin ræður hlutfalli eiginfjáraukans sem lánastofnunum er skylt að viðhalda. 

Eftirlitsaðilar hafa frjálsar hendur við útfærslu flokkana. Ósamræmis gætir þar af leiðandi við 

útfærslu flokkanna að því leyti að eftirlitsaðilar hafa frjálsar hendur við fjölda þeirra og hvar 

mörkin liggja á milli flokkanna. Í Póllandi réðst hlutfall eiginfjáraukans eftir heildarstigum 

lánastofnana. Þar sem heildarstig lánastofnana námu 1750 stigum eða meira var þeim skylt að 

viðhalda hámarki eiginfjáraukans.188 Á sama tíma þurfa heildarstig lánastofnana í Slóveníu að 

nema 5250 stigum svo að hámark eiginfjáraukans virkast.189  Í Eistlandi, þar sem fjármálakerfið 

er lítið og samþjappað líkt og á Íslandi, hefur verið tekin línuleg nálgun við álagningu 

eiginfjáraukans. Það þýðir að lánastofnunum er skylt að viðhalda hærri eiginfjárauka eftir því 

                                                 
185 Íbúðalánasjóður er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins og er því undanþegið kröfum um eigið fé, þ.á m. 

eiginfjárauka fyrir kerfislega mikilvægar stofnanir.  
186 Fjármálastöðugleikaráð, „Rökstuðningur fyrir tilmælum um eiginfjárauka vegna kerfislegs mikilvægis 

fjármálafyrirtækja“ (Fjármála- og efnahagsráðuneyti janúar 2016) 

<https://www.fme.is/media/eftirlitsstarfssemi/eiginfjarauki-vegna-kerfislegs-mikilvaegis-

fjarmalafyrirtaekja_1_3_2016.pdf > skoðað 23. mars 2017. 
187 Fjármálaeftirlitið, „Ákvörðun Fjármálaeftirlitsins um álagningu eiginfjárauka“ (Fjármálaeftirlitið mars 2016) 

<https://www.fme.is/media/akvardanir/Akvordun-FME-um-alagningu-eiginfjarauka.pdf> skoðað 23. mars 2017 
188 Komisja Nadzoru Finansowego „Other systemically important institutions (O-SIIs)“ (Komisja Nadzoru 

Finansowego, 14. nóvember 2016) 

<https://www.knf.gov.pl/en/Images/Other_systemically_important_institutions_14_11_16_tcm81-48624.pdf> 

skoðað 24. apríl 2017. 
189 Banka Slovenije, „Macro-prudential instrument: Capital buffer for other systemically important institutions“ 

(Banka Slovenije, 22. nóvember 2016) <https://www.bsi.si/library/includes/datoteka.asp?DatotekaId=7734> 

skoðað 26. apríl 2017. 
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sem þær eru kerfislega mikilvægari án þess að sérstakir flokkar séu skilgreindir. Þar sem 

heildarstig lánastofnana nema meira en 1200 stigum er skylt að viðhalda hámarki 

eiginfjáraukans, þ.e. 2%.190 Í þessu samhengi má nefna að heildarstig kerfislegra mikilvægra 

lánastofnana á Íslandi voru á bilinu 2800 – 3000 stig. Fjármálaeftirlitið hefur gefið út að 

útfærðir verða flokkar sem ráða álagningu eiginfjáraukans þegar tilefni gefur til.191 Þar sem 

miklu munar á milli kerfislegu mikilvægi viðskiptabankanna þriggja og annarra lánastofnana 

hér á landi væri hentugt að notast við línulega nálgun líkt og gert var í Eistlandi í stað þess að 

útfæra tiltekna flokka eins og gert er í stærri fjármálakerfum. Miðað við framkvæmd annarra 

ríkja verður að teljast að álagning eiginfjáraukans fyrir kerfislega mikilvægar lánastofnanir á 

Íslandi hafi verið í samræmi við kerfislegs mikilvægi viðskiptabankanna þriggja.  

Í Norðurlöndunum, að Danmörku undanskilinni, hefur verið kveðið á um eiginfjárauka 

fyrir kerfislega mikilvægar lánastofnanir. Þar hefur eiginfjáraukinn verið að fullu nýttur líkt og 

á Íslandi.192 Í Danmörku var hins vegar kveðið á um að kerfislega mikilvægum lánastofnunum 

væri skylt að viðhalda kerfisáhættuauka í stað eiginfjárauka fyrir kerfislega mikilvægar 

lánastofnanir. Við álagninguna voru notaðir aðrir mælikvarðar við mat á kerfislegu mikilvægi 

lánastofnana. Til viðbótar var kerfislega mikilvægum lánastofnunum gert að viðhalda hærra 

hlutfalli eiginfjárauka vegna þess, en mögulegt hefði verið með eiginfjárauka vegna kerfislegra 

mikilvægra lánastofnana.193 Þessi framkvæmd er ekki í samræmi við ákvæði CRD4 en eins og 

vikið er að í næsta kafla á almennt að kveða á um eiginfjárauka fyrir kerfislega mikilvægar 

lánastofnanir áður en ákvarðaður er kerfisáhættuauki.  

  

                                                 
190 Eesti Pank, Systemic risk buffer and other systemically important institutions buffer“ (ESRB, apríl 2016) 15 

<https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20160426_eesti_pank_srb_analysis.en.pdf?a0acd22e500734b7dafcf

2ef6c60ecc> skoðað 2. apríl 2017. 
191 Fjármálaeftirlitið, „Notification template for Article 131 CRD – Other Systemically Important Institutions 

(O-SII) 3 (ESRB, 26. apríl 2017) 

<https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/notifications/sii/20170426_Iceland_FSA_notification_O_SII.en.pdf?30e3

485dd0b7695cbf15730bb4ecd489> skoðað 4. apríl 2017. 
192 Sjá „Capital buffer for other systemically important institutions“, (EBA, 1. apríl 2016) 

<http://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2015_2309> skoðað 5. apríl 2017. 
193 Ministry of Business and Growth, „Notification related to the yearly setting of the systemic risk buffer in 

Denmark“ (ESRB) 

<https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/151020_ESRB_notification_Danish.pdf?3ecc5ab7cf0c722067943ab

08f544f74> skoðað 24. apríl 2017. 
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  Kerfisáhættuauki 

Í 1. mgr. 133. gr. CRD4 kemur fram að eftirlitsaðilar geta kveðið á um eiginfjárauka vegna 

kerfisáhættu (e. systemic risk buffer). Kerfisáhættuaukinn er hugsaður sem úrræði ef önnur 

þjóðhagsvarúðartæki, sem tilgreind eru í CRD4 og CRR eru ekki tæk til þess að vinna gegn 

kerfisáhættu.194 Markmið eiginfjáraukans er fyrst og fremst að koma í veg fyrir eða milda áhrif 

kerfisáhættu sem getur haft neikvæð áhrif á raunhagkerfi og fjármálakerfi 

Evrópusambandsríkja.195 Vekja verður athygli á því að kerfisáhættuaukanum er ekki ætlað að 

koma í veg fyrir sveiflutengda kerfisáhættu, en það er hins vegar hlutverk 

sveiflujöfnunaraukans. Þá þarf einnig að gæta þess að þeir áhættuþættir sem reiknað er með 

við álagningu kerfisáhættuauka séu ekki notaðir við ákvörðun eiginfjárkröfu undir annarri stoð 

Basel-viðmiðanna.196 Kerfisáhættuaukinn var innleiddur í íslenskan rétt með 86. gr. b. ffl., sbr. 

28. gr. laga nr. 57/2015. Með ákvæðinu er búið að innleiða meiri hluta þeirra reglna sem gilda 

við álagningu kerfisáhættuaukans, sbr. 131. gr. CRD4.  

5.1 Álagning kerfisáhættuaukans 

Samkvæmt 86. gr. b. er Fjármálaeftirlitinu heimilt, að undangengnum tilmælum 

fjármálastöðugleikaráðs, að kveða á um að fjármálafyrirtæki viðhaldi kerfisáhættuauka sem 

taki mið af samstæðugrunni  eða einstaka fyrirtækjum innan samstæðu fyrirtækisins, sbr. 1. og 

2. mgr. ákvæðisins. Þá kemur fram í 3. ml. ákvæðisins að „Eiginfjárauki vegna kerfisáhættu 

skal taka mið af ósveiflutengdri áhættu í fjármálakerfinu, í heild eða að hluta, sem ógnað getur 

fjármálastöðugleika eða haft alvarlegar afleiðingar fyrir raunhagkerfið.“  Að öðru leyti er ekki 

kveðið á um hvernig álagning kerfisáhættuaukans eigi að fara fram. 

Ekki hafa verið lögfestar reglur eða gefnar út opinberar leiðbeiningar við álagningu 

hans, líkt og gert hefur verið með aðra eiginfjárauka sem kveðið er á um í CRD4. Hins vegar 

hefur ESRB gefið út handbók um þjóðhagsvarúð197 þar sem fram koma þrír mismunandi 

mælikvarðar sem eftirlitsaðilar geta haft til hliðsjónar við álagningu kerfisáhættuaukans. Í 

                                                 
194 CRD4, 85. mgr. í formála ; Þessa niðurstöðu má einnig draga af e-lið 11. mgr. og e-lið 12. mgr. 133. gr. CRD 

þar sem eftirlitsaðilar þurfa að rökstyðja af hverju önnur þjóðhagsvarúðartæki eru ekki til þess fallin að sporna 

gegn þeirri kerfisáhættu sem kerfisáhættaukanum er ætlað að mæta.  
195 Arnar Þór Sæþórsson „Breytingar á eiginfjárreglum með samevrópsku regluverki – eiginfjáraukar“ (2014) 1 

(3) Fjármál, vefrit Fjármálaeftirlitsins <http://www.fme.is/media/utgefid-efni/Fjarmal-feb--2014.pdf> skoðað 

23. mars 2017. 
196 ESRB instruments Working Group, „The ESRB Handbook on Operationalising Macro-prudential Policy in 

the Banking Sector“ (ESRB) 72 

<https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/140303_esrb_handbook_mp.en.pdf> skoðað 23. mars 2017. 
197 sama heimild. 
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fyrsta lagi er hægt að skoða líkur á áföllum í fjármálakerfinu og raunhagkerfinu. Í öðru lagi má 

líta til mögnunaráhrifa sem geta aukið tap innan fjármálakerfisins þegar áföll verða. Í þriðja 

lagi má hafa til hliðsjónar mikilvægi fjármálakerfisins gagnvart raunhagkerfinu.198 

Eftirlitsaðilar geta samt sem áður virt ESRB handbókina að vettugi og notast við þá mælikvarða 

og viðmið sem þeir telja endurspegla kerfisáhættu í viðkomandi fjármálakerfi. Þá er 

eftirlitsaðilum einnig frjálst að ákvarða hlutfall kerfisáhættuaukans með þeim hætti sem þeim 

þykir henta aðstæðum hverju sinni. Því gætir ósamræmis á milli ríkja við framkvæmd á 

álagningu kerfisáhættuaukans. 

Þá er einnig hægt að beita kerfisáhættuaukanum með meiri nákvæmni en 

eiginfjáraukanum fyrir kerfislega mikilvægar lánastofnanir. Þannig er hægt að kveða á um 

mishátt gildi kerfisáhættuauka gagnvart einstökum lánastofnunum til þess að mæta 

mismunandi áhættuþáttum í fjármálakerfinu, sbr. 3. ml. 2. mgr. 86. gr. b. ffl. Það þýðir að 

Fjármálaeftirlitinu er heimilt að afmarka kerfisáhættuaukann við lánastofnanir sem aukin 

kerfisáhætta er talin stafa af vegna tiltekinnar starfsemi.199 Í þessu sambandi verður þó að hafa 

það til hliðsjónar að kerfisáhættuaukanum er einungis ætlað að taka mið af ósveiflutengdri 

áhættu. Kerfisáhættuauki sem tekur mið af einstökum áhættuþáttum hefur einnig þau áhrif að 

takmarka starfsemi sem kerfisáhættan stafar af. Að þessu leyti getur kerfisáhættuaukinn verið 

notaður til þess að minnka kerfisáhættu sem rekja má til tiltekinna áhættuþátta.  

Hægt er að ákvarða að kerfisáhættuaukinn gildir um innlendar áhættuskuldbindingar, 

áhættuskuldbindingar í Evrópusambandsríkjum og í þriðju ríkjum, sbr. 2. mgr. 86. gr. b. ffl. Í 

CRD4 kemur fram að þegar kveðið er á um kerfisáhættuauka upp að 3% vegna 

áhættuskuldbindinga innan Evrópusambandsríkja þarf að gæta jafnræðis við álagninu hans, sbr. 

18. gr. 133. gr. tilskipunarinnar. Í slíkum aðstæðum verður sama hlutfall að gilda um 

áhættuskuldbindingar í ríkjum innan EES. Leiða má þá niðurstöðu af sama ákvæði að ekki 

þurfi að gæta jafnræðis þegar um er að ræða þriðju ríki. Þá má einnig nefna ákvæði a-liðar 10. 

mgr. 133. gr. CRD4 sem kveður á um að kerfisáhættuaukinn megi vera til þess fallinn að raska 

innri markaði Evrópu.  

Engar takmarkanir eru til staðar á því hvað gildi kerfisáhættuaukans getur verið hátt 

heldur er aðeins kveðið á um lágmark hans sem er 1%, sbr. 3. mgr. 86. gr. b. ffl. Ef hlutfall 

kerfisáhættuaukans fer hins vegar yfir ákveðin mörk gilda aðrar málsmeðferðarreglur um 

                                                 
198 sama heimild, 94 – 95. 
199 Sjá CRD4, 19. mgr. í formála. 
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álagningu hans líkt og kemur fram í CRD4. Ekki er búið að lögfesta slíkar reglur á Íslandi en 

samkvæmt 5. mgr. 86. gr. b. ffl. er gert ráð fyrir því að það verði gert með reglugerð. Reglurnar 

ráðast eftir því hvort hlutfall kerfisáhættuaukans er 1-3%, 3-5% eða yfir 5%. 

a. 3% 

Eftirlitsaðilar hafa meira svigrúm við álagningu kerfisáhættuauka þegar hlutfall hans nemur 

3% eða minna af áhættugrunni lánastofnana. Í 11. mgr. 133. gr. CRD4 eru tilgreindar þær reglur 

sem eftirlitsaðilar verða að fylgja í slíkum aðstæðum. Þar er gerð krafa um sérstaka tilkynningu 

af hálfu eftirlitsaðila þeirra ríkja sem kveða á um kerfisáhættuauka.  Sú krafa gildir óháð því 

hvort kerfisáhættuaukinn á við um áhættuskuldbindingar sem staðsettar eru innanlands, öðrum 

ríkjum innan EES eða þriðju ríkjum. Tilkynning á að berast til Framkvæmdarstjórnarinnar, 

ESRB, EBA og eftirlitsaðilum þeirra ríkja þar sem áhættuskuldbindingar sem 

kerfisáhættuaukinn gildir um eru staðsettar. Tilkynningin þarf að vera gefin út minnst mánuði 

áður en áætlað er að kerfisáhættuaukinn taki gildi.  

Í a-f liðum 11. mgr. 133. gr. CRD4 er fjallað um efnisinnihald tilkynningarinnar. 

Tilkynningin þarf í fyrsta lagi að fela í sér lýsingu á þeirri kerfisáhættu sem er til staðar í 

viðkomandi fjármálakerfi. Í öðru lagi þarf að tilgreina af hverju kerfisáhættan sem talin er vera 

til staðar ógni fjármálastöðugleika viðkomandi fjármálakerfis og réttlætir þannig álagningu 

kerfisáhættaukans. Í þriðja lagi þarf að koma fram ítarlegur rökstuðningur af hverju 

kerfisáhættuaukinn er talinn vera til þess fallinn að vernda fjármálakerfið gegn hugsanlegu 

áfalli vegna aukinnar kerfisáhættu og hvort gildi kerfisáhættuaukans sé í réttu hlutfalli við þá 

kerfisáhættu sem talin er vera til staðar. Í fjórða lagi þarf að tilgreina þau áhrif, hvort sem þau 

eru jákvæð eða neikvæð, sem eiginfjáraukinn er líklegur til að hafa á starfsemi innri 

markaðsins. Í fimmta lagi þarf að koma fram af hverju önnur þjóðhagsvarúðartæki, sem 

tilgreind eru í CRD eða CRR að undanskildum 458. og 459. gr. CRR, eru ekki betur til þess 

fallin að vinna gegn þeirri kerfisáhættu sem er til staðar í viðkomandi fjármálakerfi. Í sjötta lagi 

þarf að koma fram hlutfall kerfisáhættuaukans. Að undangenginni tilkynningu í samræmi við 

11. mgr. 133. gr. CRD4 og birtingu á heimasíðu viðkomandi eftirlitsaðila í samræmi við kröfur 

16. mgr. sama ákvæðis tekur kerfisáhættuaukinn gildi.  

Í 133. gr. CRD4 er ekki kveðið á nein sérstök hlutverk eða skyldur eftirlitsstofnana ESB 

við álagningu kerfisáhættaukans líkt og gert er þegar hlutfallið er hærra en 3%. Mætti þannig 

gagnálykta út frá 14. og 15. mgr. ákvæðisins að stofnanir ESB hafi engu hlutverki að gegna 

þegar hlutfallið er 3% eða minna. Hins vegar getur ESRB gripið til aðgerða og gefið út tilmæli, 
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sbr. 16. gr. reglugerðar nr. 1092/2010 um starfsemi og stofnun ESRB, í aðstæðum þar sem það 

telur að  grípa þurfi til aðgerða gagnvart kerfisáhættu sem er til staðar í einstökum ríkjum, sbr. 

3. gr. reglugerðarinnar. Tilmælin geta þannig verið þess efnis að mæla fyrir um hærri 

kerfisáhættuauka í tilteknum ríkjum ef aðstæður gefa tilefni til þess. Ef tilmælunum er ekki 

fylgt getur ESRB, í samráði við ráðherraráð ESB, gert slík tilmæli opinber í samræmi við 18. 

gr. sömu reglugerðar. ESRB er þó ekki heimilt að gefa út tilmæli þess efnis að kveða þurfi á 

um lægra hlutfall kerfisáhættuauka en það sem er í gildi. Þessa niðurstöðu má leiða af 3. gr. 

reglugerðarinnar þar sem hlutverki ESRB er lýst með ítarlegri hætti en þar kemur fram að 

ESRB geti einungis gripið til aðgerða ef aðgerðir Evrópusambandsríkja gagnvart kerfisáhættu 

eru ekki nægilegar til að sporna gegn henni, ekki ef aðildarríki grípa til of róttækra aðgerða að 

mati ráðsins.200 Í þessu sambandi má einnig benda á sömu sjónarmið og eiga við um tilmæli 

ESRB við álagningu sveiflujöfnunarauka.201 

Þá getur ECB einnig krafist hærri eiginfjárauka á aðrar kerfislega mikilvægar 

lánastofnanir ef hann telur að grípa þurfi til aðgerða gagnvart kerfisáhættu í einstökum ríkjum, 

sbr. 2. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 1024/2013. Sú heimild gerir ECB einungis kleift að ákvarða 

hærri eiginfjárauka á slíkar stofnanir, ekki lægri. Í slíkum aðstæðum gegnir ECB hlutverki 

eftirlitsaðila í skilningi CRD4. Framangreind heimild ECB gildir þó einungis gagnvart 

Evrópusambandsríkjum. Hefur því ákvæðið enga þýðingu á Íslandi.  

b. 3-5% 

Þar sem hlutfall fyrirhugaðs kerfisáhættuauka er á bilinu 3-5% þarf að gefa út tilkynningu í 

samræmi við 11. mgr. 133. gr. CRD4 sbr. 13. mgr. sama ákvæðis. Í 14. mgr. 133. gr. CRD4 

kemur fram að ef hlutfall kerfisáhættuaukans nemur 3-5% þurfi að afla álits frá 

Framkvæmdarstjórninni áður en hann tekur gildi. Álit Framkvæmdastjórnarinnar er ekki 

bindandi en ef eftirlitsaðili kýs að fylgja ekki álitinu þarf hann að rökstyðja af hverju það er 

ekki gert. Eftirlitsaðilum er þannig frjálst að kveða á um kerfisáhættuauka að hámarki 5% að 

undangenginni framangreindri málsmeðferð.   

c. Yfir 5% 

Í tilfellum þar sem hlutfall fyrirhugaðs kerfisáhættuauka er yfir 5% þarf að afla samþykkis hjá 

Framkvæmdarstjórninni áður en eiginfjáraukinn tekur gildi. Í upphafi þurfa eftirlitsaðilar að 

senda Framkvæmdarstjórninni, EBA, ESRB og eftirlitsaðilum þeirra ríkja sem eiginfjáraukinn 

                                                 
200 Þessi sjónarmið eiga ekki við þegar hlutfall sveiflujöfnunaraukans nemur meira en 5%, sbr. 15. mgr. 133. gr. 

CRD4, þar sem ESRB gegnir ráðgefandi hlutverki. Sjá umfjöllun í kafla c í þessum undirkafla. 
201 Sjá umfjöllun í kafla 3.3.1. 
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snertir, tilkynningu í samræmi við 12. mgr. 133. gr. CRD4 en tilkynningin er efnislega 

samhljóða þeirri tilkynningu sem tilgreind í 11. mgr. sama ákvæðis.202 Innan við mánuð frá 

dagsetningu framangreindrar tilkynningar ber ESRB að veita Framkvæmdastjórninni álit á því 

hvort fyrirhugaður kerfisáhættuauki er hæfilegur til þess að mæta kerfisáhættu sem er til staðar 

í viðkomandi fjármálakerfi, sbr. 15. mgr. CRD4. EBA hefur einnig heimild til þess að gefa út 

álit vegna kerfisáhættuauka í samræmi við 1. mgr. 34. gr. reglugerðar nr. 1093/2010. Ef talið 

er að fyrirhugaður kerfisáhættuauki sé ekki til þess fallinn að raska innri markaði ESB gefur 

Framkvæmdastjórnin, innan tveggja mánaða frá framangreindri tilkynningu, út 

innleiðingargerð (e. implementing act) þess efnis að fyrirhugaður kerfisáhættuauki sé í lagi. 

Eftirlitsaðilar geta í kjölfarið innleitt framkvæmdargerðina og kveðið á um hlutfall 

kerfisáhættuauka sem nemur yfir 5%. Ef innleiðingargerðin er ekki gefin út er eftirlitsaðilum 

óheimilt að kveða á um hærra hlutfall kerfisáhættuauka en sem nemur 5% í samræmi við 14. 

mgr. CRD4.  

5.2 Viðurkenning kerfisáhættuauka 

Þar sem erlendar lánastofnanir eru með starfsemi í ríki þar sem kveðið hefur verið á um 

kerfisáhættuauka þarf sérstaka viðurkenningu af hálfu heimaríkis viðkomandi lánastofnunar 

um gildi kerfisáhættuaukans, sbr. 3. mgr. 86. gr. b. ffl., en ákvæðið er byggt á 1. mgr. 134. gr. 

CRD4. Við framkvæmd viðurkenningar á að hafa til hliðsjónar tilkynningar sem gefnar hafa 

verið út, sbr. 12 og 13. mgr. 133. sömu tilskipunar, vegna álagningu kerfisáhættuauka í öðrum 

ríkjum, sbr. 3. mgr. 134. gr. tilskipunarinnar.  

Erlendar lánastofnanir þurfa þannig ekki að fylgja kröfum um kerfisáhættuauka í 

gistiríkjum þar sem þau stunda starfsemi án viðurkenningar yfirvalda í heimaríkinu, sem hafa 

lögsögu yfir þeim. Ef yfirvöld í heimaríkinu ákveða hins vegar að viðurkenna ekki 

kerfisáhættuauka í gistiríki getur gistiríkið farið fram á að ESRB að gefi út tilmæli í samræmi 

við 16. gr. reglugerðar nr. 1092/2010 sem beint verði að viðkomandi heimaríki sem viðurkennir 

ekki eiginfjáraukann. 

Þar sem samþykki yfirvalda í heimaríki er nauðsynlegt til þess að kerfisáhættuauki gildi 

gagnvart lánastofnunum í gistiríkjum, geta skapast ójöfn samkeppnisskilyrði ef eftirlitsaðili 

ákveður að viðurkenna ekki hlutfall kerfisáhættuauka í öðru ríki. Lánastofnanir geta þannig 

starfað við mismunandi kröfur um kerfisáhættuauka þrátt fyrir að vera í samkeppni á sama 

                                                 
202 Í 12. mgr. 133. gr. CRD4 er hins vegar ekki skilyrði að senda þurfi tilkynningu mánuði áður en 

kerfisáhættuaukinn tekur gildi.  
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markaði ásamt því að starfsemi þeirra beggja ýti undir aukna kerfisáhættu viðkomandi ríkis. 

Þar af leiðandi hefur ESRB mælt með því að almennt eigi að viðurkenna kerfisáhættuauka sem 

ákvarðaður hefur verið í öðru ríki.203 

5.3 Tengsl við O-SII 

Kerfisáhættuaukinn og eiginfjáraukinn fyrir kerfislega mikilvægar lánastofnanir skarast að 

vissu leyti. Báðir eiginfjáraukarnir þjóna svipuðu hlutverki þar sem þeim er báðum ætlað að 

sporna gegn aukinni kerfisáhættu. Hins vegar er kerfisáhættuaukinn víðtækari en 

eiginfjáraukinn fyrir kerfislega mikilvægar lánastofnanir þar sem sá fyrrnefndi getur tekið mið 

af öllum þáttum sem áhrif geta haft á kerfisáhættu. Þá er hægt að kveða á um kerfisáhættuauka 

í aðstæðum þar sem margar smærri lánastofnanir, sem ekki ná þeim þröskuldi að teljast vera 

kerfislega mikilvæg, skapa saman kerfisáhættu sem til þess er fallin að hafa neikvæð áhrif á 

fjármálakerfið.204 Þar sem kerfisáhættuaukinn er víðtækari heldur en eiginfjáraukinn fyrir 

kerfislega mikilvægar lánastofnanir hafa sumir eftirlitsaðilar kveðið á um þann fyrrnefnda til 

þess að sporna gegn kerfisáhættu sem er til staðar í einstaka ríkjum.205 Það verður þó að hafa í 

huga að eftirlitsaðilar eiga að beita eiginfjárauka fyrir kerfislega mikilvægar lánastofnanir til 

að mæta kerfisáhættu áður en kveðið er á um kerfisáhættuauka.206 

 Líkt og áður hefur komið fram ríkir töluvert svigrúm við álagningu kerfisáhættuaukans. 

Eftirlitsaðilar hafa nýtt sér þetta svigrúm og notað kerfisáhættuaukann í aðstæðum þar sem 

réttilega hefði átt að nota önnur þjóðhagsvarúðartæki. Þar á meðal hefur verið kveðið á um 

kerfisáhættuauka á kerfislega mikilvægar lánastofnanir þar sem sá síðarnefndi hefur ekki verið 

talinn nægja til þess að mæta þeirri kerfisáhættu sem stafar af kerfislega mikilvægum 

lánastofnunum. ESRB hefur þar af leiðandi mælt með því að hámark eiginfjárauka fyrir aðrar 

kerfislega mikilvægar stofnanir verði hækkað.207 Hækki hlutfall hans má þó við því búast að 

                                                 
203 Sjá Recommendation of the European Systemic Risk Board [ESRB/2015/2] of 15 December 2015 

on the assessment of cross-border effects of and voluntary reciprocity for macroprudential policy 

measures [2016] OJ C97/9, 4. mgr. í formála. ; Sjá einnig ESRB, „ESRB recommends EU-wide reciprocation of 

Estonia’s 1% systemic risk buffer rate“ (ESRB, 8. ágúst 2016) 

<https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2016/html/pr160808.en.html> skoðað 29. apríl 2017. 
204 EBA, „EBA Opinion on the macroprudential rules in CRR/CRD“ (EBA, júní 2014) 34 - 35 

<https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-06+-

+EBA+opinion+on+macroprudential+rules+in+CRR-CRD.pdf> skoðað 27. mars 2017. 
205 Pauline Lambert,, „Understanding the Role of Bank Capital Buffers (Scope Ratings, júlí 2016) 1 

<http://www.euromoney.com/Media/documents/shared/euromoney/external/Understanding%20the%20Role%2

0of%20Bank%20Capital%20Buffers%20July%202016%20(1).pdf> skoðað 13. apríl 2017. 
206 CRD4, 85. mgr. í formála. 
207 ESRB „A Review of Macroprudential Policy in the EU in 2016“ (ESRB, apríl 2017) 27 

<https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20170413_esrb_review_of_macroprudential_policy.en.pdf?c41913d

3d8dcd6f87545cfc2efabea90> skoðað 17. apríl 2017. 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20170413_esrb_review_of_macroprudential_policy.en.pdf?c41913d3d8dcd6f87545cfc2efabea90
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20170413_esrb_review_of_macroprudential_policy.en.pdf?c41913d3d8dcd6f87545cfc2efabea90
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samkeppni raskist á milli kerfislegra mikilvægra lánastofnana á alþjóðavísu sem staðsettar eru 

annars vegar innan EES og hins vegar í þriðju ríkjum þar sem ekki er til staðar eiginfjárauki 

fyrir aðrar kerfislega mikilvægar lánastofnanir. Lausnin við því gæti verið sú að heimila 

eftirlitsaðilum að kveða á um eiginfjárauka fyrir aðrar kerfislega mikilvægar lánastofnanir sem 

tekur mið af innlendum áhættuskuldbindingum að einhverju leyti. Með því tækist að mæta 

þeirri kerfisáhættu sem stafar slíkum lánastofnunum án þess að skerta samkeppnishæfni þeirra 

á alþjóðlegum markaði með íþyngjandi hætti.  

Í 4. mgr. 86. gr. a. ffl. er fjallað um aðstæður þar sem lánastofnun hefur verið gert að 

viðhalda eiginfjárauka þar sem hún hefur verið skilgreind sem kerfislega mikilvæg og kröfu 

um kerfisáhættuauka. Ákvæðið byggist á 4. mgr. 133. gr. CRD4. Þar kemur fram að þar sem 

kveðið hefur verið á um kerfisáhættuauka á samstæðugrunni eða fyrir einstakar lánastofnanir, 

þarf lánastofnun einungis að framfylgja kröfu um hærri eiginfjáraukann. Ef kerfisáhættuaukinn 

gildir hins vegar einungis um innlendar áhættuskuldbindingar ber lánastofnunum, sem 

eiginfjáraukarnir eiga við, að fara eftir kröfum um eiginfjárauka vegna kerfisáhættuauka og 

eiginfjárauka fyrir kerfislega mikilvægar lánastofnanir, sbr. 5. mgr. 86. gr. a. ffl. 

5.4 Framkvæmd 

a. Ísland 

Í tilmælum fjármálastöðugleikaráðs var greint frá því að töluverð kerfisáhætta væri til staðar á 

Íslandi. Tengist það fyrst og fremst smæð hagkerfisins, samþjöppun atvinnugreina, breytileika 

í fjármagnshreyfingum og gengissveiflum. Af þeim sökum taldi fjármálastöðugleikaráðið að 

fjármálakerfið væri viðkvæmara fyrir áföllum en ella. Komist var að þeirri niðurstöðu að þessi 

kerfisáhætta steðjaði að öllum innlendum áhættuskuldbindingum innlánastofnana. Þar af 

leiðandi var mælt fyrir því að kveðinn yrði upp kerfisáhættuauki á stofnanir sem hafa heimild 

til móttöku innlána vegna innlendra áhættuskuldbindinga.208  

Í kjölfarið tók Fjármálaeftirlitið ákvörðun um álagningu kerfisáhættuauka þann 1. mars 

2016 í samræmi við tilmæli fjármálastöðugleikaráðs. Annars vegar var kveðið á um 

kerfisáhættuauka á lánastofnanir sem skilgreindar hafa verið sem kerfislega mikilvægar sem 

nemur 3% af áhættugrunni þeirra. Fyrir aðrar innlánastofnanir var ákveðið að innleiða 

kerfisáhættuaukann í skrefum þar sem hlutfall kerfisáhættuaukans verður endanlega 3% þann 

                                                 
208 Fjármálastöðugleikaráð, „Rökstuðningur fyrir tilmælum um eiginfjárauka vegna kerfisáhættu“ (Fjármála- og 

efnahagsráðuneyti janúar 2016) 
<https://www.fme.is/media/eftirlitsstarfssemi/Kerfisahaettuauki_1_3_2016.pdf> skoðað 29. mars 2017 

https://www.fme.is/media/eftirlitsstarfssemi/Kerfisahaettuauki_1_3_2016.pdf
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1. janúar 2019.209 Þar sem kerfisáhættuaukinn gildir einungis um innlendar 

áhættuskuldbindingar þurfa lánastofnanirnar, sem skilgreindar hafa verið sem kerfislega 

mikilvægar, einnig að fylgja kröfum um kerfisáhættuauka, sbr. 4. mgr. 86. gr. b. ffl.  

b. Samanburður 

Heimilt er að beita kerfisáhættuaukanum með þeim þætti sem þykir hæfa aðstæðum hverju 

sinni. Þar af leiðandi gætir ósamræmis á milli ríkja við framkvæmd á álagningu 

kerfisáhættuaukans. Þannig hafa mismunandi mælikvarðar og aðferðir verið notaðar við 

álagningu kerfisáhættuaukans á milli ríkja. Í Englandi hefur til að mynda verið kveðið á um 

kerfisáhættuauka sem fer stighækkandi samhliða verðmæti eigna lánastofnana. Lánastofnunum 

var því skylt að viðhalda kerfisáhættuauka, sem gat numið frá 1 – 3%, eftir verðmæti eigna 

þeirra.210 

 Í sumum tilvikum hefur verið kveðið á um kerfisáhættuauka í stað eða samhliða 

eiginfjárauka fyrir kerfislega mikilvægar lánastofnanir. Í Danmörku var ákveðið að kveða á um 

kerfisáhættuauka í stað eiginfjárauka fyrir kerfislega mikilvægar stofnanir. Einnig var ákveðið 

að gildi kerfisáhættuaukans færi stighækkandi eftir því sem lánastofnun var talin vera 

kerfislega mikilvægari gagnvart fjármálakerfinu.211 Í Slóveníu var ákveðið að kveða á um 

kerfisáhættuauka samhliða eiginfjárauka fyrir kerfislega mikilvægar lánastofnanir. Þá var 

ákveðið að samanlögð krafa vegna kerfisáhættuauka og eiginfjárauka fyrir kerfislega 

mikilvægar lánastofnanir mætti ekki nema meira en 3%.212 Í Hollandi var einnig talin þörf á 

því að kveða á um hærri eiginfjárauka fyrir kerfislega mikilvægar lánastofnanir. Þar af leiðandi 

voru kerfislega mikilvægum lánastofnunum í Hollandi gert að viðhalda kerfisáhættuauka sem 

tók til allra áhættuskuldbindinga sem nam 3%. Mörg Evrópuríki hafa þannig talið eiginfjárauka 

fyrir kerfislega mikilvægar lánastofnanir ekki nægja í mörgum tilvikum og því gripið til þess 

ráðs að kveða á um kerfisáhættuauka fyrir sömu lánastofnanir. Þegar slíkt er gert verður að 

                                                 
209 Fjármálaeftirlitið, „Ákvörðun Fjármálaeftirlitsins um álagningu eiginfjárauka“ (Fjármálaeftirlitið, 1. mars 

2016) <https://www.fme.is/media/akvardanir/Akvordun-FME-um-alagningu-eiginfjarauka.pdf> skoðað 30. 

mars 2017.  
210 Bank of England, „The Financial Policy Committee’s framework for the systemic risk buffer“ (Bank of 

England, maí 2016) 4 <http://www.bankofengland.co.uk/financialstability/Documents/fpc/srbf_cp260516.pdf> 

skoðað 24. apríl 2017 
211 Ministry of Business and Growth, „Notification related to the yearly setting of the systemic risk buffer in 

Denmark“ (ESRB) 

<https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/151020_ESRB_notification_Danish.pdf?3ecc5ab7cf0c722067943ab

08f544f74> skoðað 24. apríl 2017. 
212 Národná Banka Slovenska, „Domestic systemically important institutions – determination and setting of 

capital buffers“ (Národná Banka Slovenska) 2 – 3 

<http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Makropolitika/O-SII_dodatocne_informacie_EN_1.pdf> skoðað 

26. apríl 2017.  
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hafa í huga að almennt á að beita öðrum þjóðhagsvarúðartækjum, þ.á m. eiginfjárauka fyrir 

kerfislega mikilvægar stofnanir, áður en kveðið er á um kerfisáhættuauka. Er því þessi 

framkvæmd ekki í samræmi við CRD4. Að framangreindu sögðu má færa rök fyrir því að 

hámark eiginfjárauka fyrir kerfislega mikilvægar lánastofnanir, sbr. 131. gr. CRD4, sé of lágt 

og nægi þar af leiðandi ekki til þess að mæta þeirri kerfisáhættu sem stafar af kerfislega 

mikilvægum lánastofnunum. ESRB hefur þar af leiðandi gefið það út að hækka þurfi hlutfall 

eiginfjárauka fyrir kerfislega mikilvægar lánastofnanir til þess að koma í veg fyrir að 

kerfisáhættuaukanum sé beitt með framangreindum hætti.213 

 Þá hefur kerfisáhættuaukanum einnig verið beitt til þess að mæta tilteknum 

áhættuþáttum. Í Ungverjalandi var til dæmis ákvarðaður kerfisáhættuauki til þess að mæta 

ósveiflutengdri kerfisáhættu sem stafaði af tilteknum áhættuskuldbindingum á 

fasteignamarkaðnum. Nánar tiltekið voru lán í vanskilum vegna fasteignakaupa áberandi í 

ungverska fjármálakerfinu. Þar af leiðandi var lánastofnunum, sem sýsluðu með slíkar 

áhættuskuldbindingar eins og þær eru nánar skilgreindar í ákvörðuninni, gert að viðhalda 

kerfisáhættuauka þar sem hlutfall hans fór hækkandi eftir umfangi framangreinda 

áhættuskuldbindinga.214  

 Álagning kerfisáhættuauka í smærri hagkerfum er oft frábrugðin þeirri framkvæmd sem 

tíðkast í stærri hagkerfum. Í slíkum aðstæðum hefur almennt verið kveðið á um 

kerfisáhættuauka sem öllum lánastofnunum er skylt að viðhalda vegna innlendra 

áhættuskuldbindinga. Í þessu samhengi má nefna að bæði í Eistlandi og Færeyjum hefur 

álagning kerfisáhættuaukans farið fram með framangreindum hætti. Í báðum tilvikum var 

hlutfall kerfisáhættuaukans 1% sem tók einungis mið af innlendum áhættuskuldbindingum.215 

Framkvæmdin hér á landi fór fram með sambærilegum hætti og gert var í Eistlandi og 

Færeyjum. Þannig var t.a.m. ekki beitt hlutlægum mælikvörðum við álagningu 

kerfisáhættuaukans hér á landi líkt og gert er í stærri fjármálakerfum. Þess má þó geta að 

                                                 
213 ESRB „A Review of Macroprudential Policy in the EU in 2016“ (ESRB, apríl 2017) 27 

<https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20170413_esrb_review_of_macroprudential_policy.en.pdf?c41913d

3d8dcd6f87545cfc2efabea90> skoðað 17. apríl 2017. 
214 The Central Bank of Hungary, „Notification of the intended use of Systemic Risk Buffer to mitigate systemic 

risks stemming from problem project exposures“ (ESRB, 9.október 2017) 

<https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/151012_Notification_central_bank_hungary.pdf?79b9dddcc121144

314b44b9bd13a7525> skoðað 30. apríl 2017. 
215 Eesti Pank, „Template for notifying the intended use of a systemic risk buffer (SRB)“ (ESRB, 26. apríl 2016) 

<https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20160426_notification_eesti_pank_srb.en.pdf?555d543e784c427d3

bb06b99f1fcde1d> skoðað 27. apríl 2017 ; Det Systemiske Risikoråd, „Recommendation - Activation of the 

systemic risk buffer in the Faroe Islands“ (Det Systemiske Risikoråd, 30. mars 2017) 1 – 2 

<http://risikoraad.dk/media/204333/recommendation_-

_activation_of_the_systemic_risk_buffer_in_the_faroe_islands.pdf> skoðað 28. apríl 2017. 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20170413_esrb_review_of_macroprudential_policy.en.pdf?c41913d3d8dcd6f87545cfc2efabea90
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20170413_esrb_review_of_macroprudential_policy.en.pdf?c41913d3d8dcd6f87545cfc2efabea90
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hlutfall kerfisáhættuaukans er töluvert hærra hér á landi, eða 3%, í samanburði við Eistland og 

Færeyjar þar sem hlutfall hans er 1%. Aftur á móti má benda á að hagvöxtur, fjármunamyndun 

og skuldastaða íslenskra heimila er há í alþjóðlegum samanburði sem réttlætir hærri álagningu 

kerfisáhættuauka en kveðið hefur verið á um í sambærilegum fjármálakerfum.216  

  

                                                 
216 Fjármálastöðugleikaráð, „Rökstuðningur fyrir tilmælum um eiginfjárauka vegna kerfisáhættu“ (Fjármála- og 

efnahagsráðuneyti janúar 2016) 2 – 5 

<https://www.fme.is/media/eftirlitsstarfssemi/Kerfisahaettuauki_1_3_2016.pdf> skoðað 29. mars 2017. 

https://www.fme.is/media/eftirlitsstarfssemi/Kerfisahaettuauki_1_3_2016.pdf
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  Afleiðingar sé eiginfjáraukum ekki viðhaldið 

Saman mynda eiginfjáraukarnir samanlagða kröfu um eiginfjárauka (e. combined buffer 

requirement), sbr. 3. mgr. 86. gr. a. ffl. Lánastofnanir geta þurft að sæta ýmsum afleiðingum 

sé hinni samanlögðu kröfu um eiginfjárauka ekki uppfyllt. Fyrst og fremst takmarkast heimildir 

lánastofnunar, sem viðheldur ekki samanlagðri kröfu um eiginfjárauka, við útgreiðslu 

fjármuna. Slíkum takmörkunum er ætlað að stuðla að því að lánastofnanir hagi rekstri sínum á 

sem hagkvæmastan hátt, viðhaldi eigin fé vegna eiginfjáraukanna og byggi upp eigið fé vegna 

eiginfjárauka innan skynsamlegra tímamarka ef þeim er ekki viðhaldið. Þá þurfa lánastofnanir 

einnig að útbúa áætlun um verndun eigin fjár. Þá er einnig til staðar viðurlög við því sé 

kerfisáhættuauka ekki viðhaldið. Í þessum kafla verður gerð grein með nánari hætti hvað felst 

í framangreindum afleiðingum.  

Til viðbótar við þær aðgerðir sem fjallað er um í þessum kafla, getur Fjármálaeftirlitið 

gripið til aðgerða sem tilgreindar eru í 86. gr. g. ffl., ef hinni samanlögðu kröfu um 

eiginfjárauka er ekki viðhaldið að fullu. Almennt er talað um þær aðgerðir sem þar koma fram 

sem aðgerðir samkvæmt stoð II. Þetta eru aðgerðir almenns eðlis sem eftirlitsaðilar geta beitt í 

margvíslegum tilgangi. Þá geta eftirlitsaðilar einnig gripið til aðgerða á grundvelli 

framangreinds ákvæðis ef fyrirsjáanlegt er innan tólf mánaða að lánastofnun muni ekki 

uppfylla samanlagða kröfu um eiginfjárauka, sbr. 2. mgr. sama ákvæðis.  

6.1 Takmarkanir á útgreiðslu fjármuna 

Þar sem lánastofnun uppfyllir ekki samanlagða kröfu um eiginfjárauka takmarkast heimild 

lánastofnunar til útgreiðslu fjármuna, sbr. 141. gr. CRD4. Slíkar takmarkanir eru mikilvægur 

þáttur í því að tryggja að lánastofnanir geri allt í sínu valdi annars vegar til þess að viðhalda 

samanlagðri kröfu um eiginfjárauka og hins vegar til að byggja upp eigið fé með fljótlegum 

hætti í aðstæðum þar sem krafan er ekki uppfyllt.217 Lánastofnun á þó alltaf að haga útgreiðslu 

fjármuna með skynsamlegum hætti þegar hin samanlagða krafa um eiginfjárauka er uppfyllt.218 

Ákvæði 141. gr. CRD4 voru innleidd í íslenskan rétt með 6. mgr. 86. gr. a. ffl., sbr. 28. 

gr. laga nr. 57/2015 og 44. gr. laga nr. 96/2016. Þá hefur einnig verið gefin út í reglugerð nr. 

                                                 
217 CRD4, 83. mgr. í formála.  
218 Recommendation of the European Central Bank [ECB/2016/44] on dividend distribution policies [2016] OJ 

C 481/1, 1. gr. I. hluta. 
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1270/2015 um hámarksútgreiðslufjárhæð og takmarkanir á útgreiðslum fjármálafyrirtækja 

vegna eiginfjárauka sem innleiðir meginpart ákvæða 141. gr. CRD4. 

6.1.1 Fjármunir sem takmarkanir lúta að 

Í 3. gr. reglugerðar nr. 1270/2015 eru tilgreindir þeir fjármunir sem takmarkanir gilda um. Í 

fyrsta lagi er lánastofnunum óheimilt að greiða út fjármuni sem teljast til eiginfjárþáttar 1, sbr. 

1. tl. ákvæðisins. Það eru m.a. arðgreiðslur með reiðufé og kaup á eigin hlutabréfum. Í öðru 

lagi er lánastofnunum óheimilt að stofna til skuldbindinga um að ákvarða eða greiða 

starfsmanni kaupauka ef til skuldbindingarinnar var stofnað þegar lánastofnunin uppfyllti ekki 

samanlagða kröfu um eiginfjárauka, sbr. 2. tl. ákvæðisins. Í 8. tl. 1. gr. a. ffl. er hugtakið 

kaupauki skilgreint sem „starfskjör starfsmanns fjármálafyrirtækis sem að jafnaði eru 

skilgreind með tilliti til árangurs og eru skilgreind með tilliti til árangurs og eru ekki þáttur í 

föstum starfskjörum starfsmanns“. Þá er einnig kveðið á um slíkar takmarkanir í 4. mgr. 14. gr. 

reglugerðar um kaupaukakerfi samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki nr. 388/2016 þar sem 

kemur fram að einungis megi greiða starfsmönnum kaupauka í samræmi við 

hámarksútgreiðslufjárhæð. Með því að takmarka greiðslu kaupauka þar sem samanlagðri kröfu 

um eiginfjárauka er ekki viðhaldið er verið að stuðla að því að lykilstarfsmenn lánastofnana 

hagi ákvörðum sínum með hagsmuni bankans í huga. Er þannig verið að samrýma hagsmuni 

þeirra með að viðhalda samanlagðri kröfu um eiginfjárauka og þar með ýta undir góða 

stjórnarhætti.219 Aftur á móti hafa verið gerðar athugasemdir við að slíkar greiðslur sæti 

takmörkunum. Sú gagnrýni stafar fyrst og fremst af því að lánastofnunum er ekki kleift að 

greiða kaupaukagreiðslur til lykilstarfsmanna þar sem stofnun lendir í rekstrarörðugleikum og 

skilar ekki hagnaði yfir árið. Er því haldið fram að takmörkun á kaupaukagreiðslum til 

lykilstarfsmanna í slíkum aðstæðum geri lánastofnunum erfiðara að halda hæfari starfsmönnum 

innan sinna raða. Í núverandi mynd gefa reglurnar ekki svigrúm í slíkum aðstæðum.220 Segja 

má að ný lágmarkseiginfjárkrafa myndist fyrir lánastofnanir þar sem starfsemi þeirra byggist 

að miklu leyti á slíkum greiðslum.221 Þá má einnig benda á að þar sem fyrirsjáanlegt er að hinni 

sameiginlegu kröfu um eiginfjárauka verði ekki mætt geti slíkar takmarkanir leitt til þess að 

stjórnendur taki áhættusamari ákvarðanir en ella í því skyni að auka hagnað eða tryggja það að 

                                                 
219 Sjá Jacques de Larosiere, „The High-Level Group on the financial supervision in the EU Report“ (European 

Union 2009) 29 – 30 <http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf> skoðað  

12. apríl 2017. 
220 RBS Group plc., „Basel Committee on Banking Supervision Consultative Document Globally systemically 

important banks: Assessment methodology and the additional loss absorbency requirement Response by RBS 

Group plc“ (BIS) 3 – 4 <https://www.bis.org/publ/bcbs201/rbosg.pdf> skoðað 11. apríl 2017 
221 Simon Gleeson, International regulation of banking (2. útg., Oxford University Press 2012) 6.41 mgr. 96 

https://www.bis.org/publ/bcbs201/rbosg.pdf
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hinni samanlögðu kröfu um eiginfjárauka sé uppfyllt og þannig tryggt að greiðsla 

bónusgreiðslna eða kaupauka geti farið fram. Aftur á móti telst það eðlilegt að tengja slíka 

kaupauka við árangur lánastofnana eins og núverandi regluverk gerir ráð fyrir.222 Í þriðja lagi 

er lánastofnunum óheimilt að framkvæma útgreiðslur vegna liða sem teljast til viðbótar 

eiginfjárþáttar 1. Takmarkanir á greiðslu framangreindra fjármuna lúta að þeim í heild. Það 

þýðir að þar sem lánastofnun kýs að greiða út arð, minnkar heimild hennar á móti til þess að 

greiða út kaupauka til starfsmanna og öfugt.  

6.1.2 Útreikningur hámarksútgreiðslufjárhæðar 

Þar sem lánastofnun uppfyllir ekki samanlagða kröfu um eiginfjárauka þarf að reikna út 

hámarksútgreiðslufjárhæð (e. maximum distributable amount, MDA), sbr. 4. gr. reglugerðar nr. 

1270/2015. Reikna þarf út hámarksútgreiðslufjárhæðina óháð því hvort að viðkomandi 

lánastofnun hyggst greiða út þá fjármuni sem takmarkanirnar lúta að. Eins og nafnið gefur til 

kynna afmarkar hámarksútgreiðslufjárhæðin verðmæti fjármuna sem lánastofnun er heimilt að 

greiða út. Hámarksútgreiðslufjárhæðin samanstendur af tveimur þáttum, annars vegar af 

samtölu þeirra atriða sem koma fram í 5. gr. reglugerðarinnar og hins vegar stuðlinum sem við 

á í samræmi við 6. gr. reglugerðarinnar. Hámarksútgreiðslufjárhæðin reiknast sem margfeldi 

samtölu með stuðlinum, sbr. 2. mgr. 4. gr. sömu reglugerðar. Stuðullinn er þannig hlutfall 

hámarksútgreiðslufjárhæðinnar sem heimilt er að greiða út hverju sinni. 

Samkvæmt 5. gr. reglugerðar nr. 1270/2015 samanstendur samtala 

hámarksútgreiðslufjárhæðarinnar af tveimur þáttum. Í fyrsta lagi er það hagnaður samkvæmt 

árshlutauppgjöri sem ekki er talinn til eiginfjárþáttar 1 á grundvelli 4. mgr. 84. gr. ffl., og hefur 

myndast síðan síðast var tekin ákvörðun um útgreiðslu hagnaðar eða aðrar aðgerðir sem 

tilgreindar eru í 3. gr. reglugerðar nr. 1270/2015. Í öðru lagi samanstendur samtala 

hámarksútgreiðslufjárhæðarinnar af hagnaði ársins sem ekki er talinn til eiginfjárþáttar 1 og 

hefur myndast síðan ákvörðun var tekin síðast um útgreiðslu hagnaðar eða aðgerðir sem 

tilgreindar eru í 3. gr. sömu reglugerðar. Frá framangreindri samtölu dregst sú fjárhæð sem 

greidd yrði í skatt af útgreiðslu fjármuna, sem tilgreindir eru í 2. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar, 

sem haldið er eftir sem óráðstöfuðu eigin fé, sbr. 2. mgr. 5. gr. sömu reglugerðar. Enginn 

hagnaður yfir árið hefur þannig þau áhrif að ekki er heimilt að framkvæma útgreiðslur þeirra 

                                                 
222 Jacques de Larosiere, „The High-Level Group on the financial supervision in the EU Report“ (European 

Union 2009) 30 – 31 <http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf> skoðað  

12. apríl 2017. 
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fjármuna sem tilgreindar eru í 3. gr. reglugerðarinnar ef samanlögð krafa um eiginfjárauka er 

ekki uppfyllt. Þá skiptir það ekki máli að hve miklu leyti viðkomandi lánastofnun býr yfir eigin 

fé eiginfjárþáttar 1 ef samanlagðri kröfu um eiginfjárauka er ekki viðhaldið. Eftir því sem 

stuðullinn er því lægri, þeim mun lægri fjárhæð er lánastofnun kleift að greiða út.  

Í 6. gr. reglugerðar nr. 1270/2015 kemur fram hvernig reikna eigi út stuðul vegna 

hámarksútgreiðslufjárhæðar. Þar kemur fram að reikna eigi stuðulinn með því að bera saman 

eigið fé eiginfjárþáttar 1 sem lánastofnun viðheldur og er ekki nýtt til að mæta 

grunneiginfjárkröfu skv. stoð I og viðbótareiginfjárkröfu skv. stoð II. Ákvæðið byggist á 6. 

mgr. 141. gr. CRD4. Samkvæmt 6. mgr. 141. gr. CRD4 ber þó einungis að reikna út stuðulinn 

vegna hámarksútgreiðslufjárhæðarinnar sem lánastofnun viðheldur og er einungis nýtt til að 

mæta grunneiginfjárkröfu skv. stoð I, ekki viðbótareiginfjárkröfu skv. stoð II, sbr. 6. mgr. 141. 

gr. sömu tilskipunar. Samkvæmt orðanna hljóðan á lánastofnun að geta ráðstafað fjármunum 

til þess að uppfylla samanlögðu kröfuna um eiginfjárauka á kostnað viðbótareiginfjárkröfu 

vegna stoðar II. Er því hér ákveðið misræmi á milli íslenskra laga og Evrópureglna.  

Þrátt fyrir fyrirmæli 6. mgr. 141. gr. CRD4 hefur verið deilt um hvort líta eigi einnig til 

eiginfjárþáttar 1 sem viðhaldið er vegna viðbótareiginfjárkröfu samkvæmt stoð II. Í þessu 

sambandi má færa rök fyrir því að túlka eigi ákvæði 141. gr. CRD4 þröngt þar sem ákvæðið 

felur í sér undantekningu frá þeirri reglu að fyrirtækjum sé frjálst að greiða út fjármuni að 

uppfylltum skilyrðum laga ásamt því að hluthafar eigi almennt rétt á því að móttaka arð vegna 

fjárfestinga sinna. Á grundvelli þröngrar túlkunar ætti þannig einungis að miða við 

grunneiginfjár samkvæmt stoð I við gerð stuðulsins.223 Þá má einnig benda á að í CRD4 er 

kveðið á um að viðhalda eigi hverjum og einum eiginfjárauka umfram grunneiginfjárkröfu 

samkvæmt stoð I.224 

Evrópuþingið kallaði eftir því að skýra þyrfti hvort viðbótareiginfjárkrafa samkvæmt 

stoð II hefði forgang gagnvart hinni samanlögðu kröfu um eiginfjárauka í tengslum við 

útreikning hámarksútgreiðslufjárhæðarinnar.225 Þann 16. desember 2015 gaf EBA út álit þess 

efnis að við útreikning á stuðlinum vegna hámarksútgreiðslufjárhæðinnar eigi einnig að taka 

                                                 
223 Adrian Dorel Dumitrescu „Legal reflections on the EBA opinion on maximum distributable amount“ (2017) 

32 (2) Journal of International Banking Law and Regulation ‚37, 37 - 38. 
224 Sjá t.d. 1. mgr. 129. gr., 1. mgr. 130. gr., 5. ,gr. 131. gr. CRD4. 
225 „European Parliament resolution of 10 March 2016 on the Banking Union – Annual Report 2015“ (European 

Parliament, 10. mars 2016) 26. mgr. <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-

TA-2016-0093&language=EN&ring=A8-2016-0033> skoðað 3. apríl 2017 
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tillit til viðbótareiginfjárkröfu samkvæmt stoð II.226 ECB staðfesti framangreinda túlkun EBA 

á 6. mgr. 141. gr. CRD4 þann 19. febrúar 2016.227 Með þessum hætti var fest í sessi 

forgangsáhrif viðbótareiginfjárkrafna samkvæmt stoð II gagnvart hinni samanlögðu kröfu um 

eiginfjárauka. Þar með er mælt fyrir því að túlka eigi ákvæðið þannig að líta eigi til eigna vegna 

eiginfjárþáttar 1 sem viðhaldið er umfram grunneiginfjárkröfu samkvæmt stoð I og 

viðbótareiginfjárkröfu samkvæmt stoð II. Nánar tiltekið þýðir það að lánastofnanir verða fyrst 

að ráðstafa almennu eigin fé þáttar 1 til þess að viðhalda viðbótareiginfjárkröfu vegna stoðar 

II. Aðeins þá má nota eigið fé vegna þáttar 1 sem eftir stendur til þess að uppfylla samanlagða 

kröfu um eiginfjárauka.  

Að framangreindu sögðu er þó ljóst að breyta þurfi orðalagi 6. mgr. 141. gr. 

tilskipunarinnar. Til stendur að breyta ákvæðinu í samræmi við framangreint álit EBA þannig 

að tekin séu af öll tvímæli um forgang viðbótareiginfjárkrafna samkvæmt stoð II gagnvart hinni 

samanlögðu kröfu um eiginfjárauka.228Ákvæði innlendra reglna er aftur á móti skýrt hvað þetta 

atriði varðar og er í samræmi við fyrrgreint álit EBA. Kveður þannig 6. gr. reglugerðar nr. 

1270/2015 á um að við útreikning stuðulsins eigi að taka mið af grunneiginfjárkröfu samkvæmt 

stoð I og viðbótareiginfjárkröfu samkvæmt stoð II. Þetta kemur einnig skýrt fram í 3. mgr. 86. 

gr. a. ffl. þar sem kveðið er á um að eiginfjáraukar bætist við grunneiginfjárkröfu samkvæmt 

stoð I og viðbótareiginfjárkröfu samkvæmt stoð II.  

Í 6. gr. reglugerðar nr. 1270/2015 er einnig fjallað um aðferðafræðina við útreikning 

stuðulsins. Gildi stuðulsins ræðst af því að hve miklu leyti viðkomandi lánastofnun uppfyllir 

samanlagða kröfu um eiginfjárauka. Í a-d. lið ákvæðisins eru aðgreindir fjórðungar af 

samanlagðri kröfu um eiginfjárauka sem ráða gildi stuðulsins. Eftir því sem viðkomandi 

lánastofnun viðheldur meira af eigin fé vegna eiginfjárþáttar 1, því hærri verður stuðullinn. Ef 

eigið fé eiginfjárþáttar 1 sem lánastofnun viðheldur umfram grunneiginfjárkröfu samkvæmt 

stoð I og viðbótareiginfjárkröfu samkvæmt stoð II, er innan lægsta fjórðungsins, þ.e. 0-25% af 

                                                 
226 EBA, „Opinion of the European Banking Authority on the interaction of Pillar 1, Pillar 2 and combined 

buffer requirements and restrictions on distributions“ (EBA desember 2016) 17. mgr. 5 

<http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-24+Opinion+on+MDA.pdf> skoðað 3. 

apríl 2017  
227 ECB, „SSM SREP Methodology Booklet“ (Supervisory Review and Evaluation Process, 2015) 28  

<https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm_srep_methodology_booklet.en.pdf> skoðað 3. 

apríl 2017 
228 European Commission, „Proposal for a directive of the european parliament and of the council amending 

Directive 2013/36/EU as regards exempted entities, financial holding companies, mixed financial holding 

companies, remuneration, supervisory measures and powers and capital conservation measures„ (European 

Commission, 23. nóvember 2016) <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/COM-2016-854-F1-

EN-MAIN.PDF?_sm_au_=iVVMvj6JV7T78qN7> skoðað 6. maí 2017.  

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm_srep_methodology_booklet.en.pdf
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samanlagðri kröfu um eiginfjárauka er gildi stuðulsins 0, sbr. a-lið ákvæðisins. Eftir því sem 

upphæð eigin fé eiginfjárþáttar 1 nemur hærri fjórðungi umfram grunneiginfjárkröfu og 

viðbótareiginfjárkröfu hækkar gildi stuðulsins um 0,2. Stuðullinn getur þannig hæst orðið 0,6 

í efsta fjórðungnum, sbr. d-lið ákvæðisins. Það þýðir að þar sem lánastofnun viðheldur ekki 

hinni samanlögðu kröfu um eiginfjárauka lækkar heimild hennar til útgreiðslu fjármuna um 

40% um leið og samanlögð krafa um eiginfjárauka er ekki uppfyllt. Í kjölfarið getur lánastofnun 

reiknað út hámarksútgreiðslufjárhæðina með því að margfalda samtölu þeirra atriða sem 

tilgreind eru í 5. gr. reglugerðarinnar með stuðlinum sem fundinn er út á grundvelli 

framangreindrar aðferðafræði. 

Lánastofnun sem hyggst greiða út þá fjármuni sem fram koma í 3. mgr. reglugerðar nr. 

1270/2015 og uppfyllir ekki samanlagða kröfu um eiginfjárauka ber að tilkynna eftirlitsaðilum 

um það með þeim hætti sem 7. gr. reglugerðarinnar kveður á um. Í fyrsta lagi þarf að tilgreina 

fjárhæð eiginfjárgrunns viðkomandi lánastofnunar, sbr. 1. tl. 2. mgr. ákvæðisins. Í öðru lagi 

þarf að tilgreina fjárhæð hagnaðar samkvæmt árshlutauppgjöri og ársuppgjöri, sbr. 2. tl. 2. mgr.  

ákvæðisins. Í þriðja lagi þarf að koma fram hámarksútgreiðslufjárhæð viðkomandi 

lánastofnunar, sbr. 3. tl. 2. mgr. ákvæðisins. Í fjórða lagi þarf að tilgreina þá upphæð sem 

fyrirhugað er að greiða út með sundurliðuðum hætti, sbr. 4. tl. 2. mgr. ákvæðisins. Að 

undangenginni tilkynningu um greiðslu fjármuna er lánastofnun heimilt að greiða út þá 

fjármuni sem tilgreindir eru í 3. gr. reglugerðarinnar að því gefnu að virði þeirra fari ekki yfir 

hámarksútgreiðslufjárhæðina.  

6.2 Áætlun um verndun eigin fjár 

Ef samanlagðri kröfu um eiginfjárauka er ekki uppfyllt ber lánastofnunum að  útbúa og afhenda 

eftirlitsaðilum áætlun um verndun eigin fjár í samræmi við 142. gr. CRD4. Ákvæðið var lögfest 

á Íslandi með 86. gr. f. ffl., sbr. 28. gr. laga nr. 57/2015 og 49. gr. laga nr. 96/2016. Þá er einnig 

kveðið á um slíka áætlun í 8. gr. reglugerðar nr. 1270/2015. Áætlun um verndun eigin fjár þarf 

að berast eftirlitsaðilum innan fimm virkra daga frá því að ljóst var að eigið fé fór niður fyrir 

samanlagða kröfu um eiginfjárauka, sbr. 3. mgr. 86. gr. f. ffl. Eftirlitsaðilum er þó heimilt að 

framlengja frestinn í sérstökum tilvikum í allt að tíu daga.  

Í 2. mgr. 86. gr. f. ffl. eru tilgreind þau atriði sem þurfa að koma fram í áætluninni. Í 

fyrsta lagi þarf að koma fram áætlun um tekjur og gjöld viðkomandi lánastofnunar ásamt spá 

um þróun efnahagsreiknings hennar, sbr. 1. tl. ákvæðisins. Í öðru lagi þarf að tilgreina þær 

aðgerðir sem lánastofnunin hyggst grípa til í því skyni að hækka eiginfjárhlutfall sitt, sbr. 2.tl. 
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ákvæðisins. Í þriðja lagi þarf að útbúa tímasetta áætlun um það hvernig stofnunin áætlar að 

hækka eiginfjárhlutfall sitt þannig að það uppfylli samanlagða kröfu um eiginfjárauka, sbr. 3.tl. 

ákvæðisins. Í fjórða lagi þarf að tilgreina aðrar upplýsingar sem eftirlitsaðilar telja 

nauðsynlegar til þess að leggja mat á áætlunina, sbr. 4. tl. ákvæðisins. Allar upplýsingar sem 

fram koma á áætluninni eiga að gera eftirlitsaðilum kleift að skoða hvort að hún sé raunsæ og 

framkvæmanleg innan skynsamlegra tímamarka.  

Þegar Fjármálaeftirlitið hefur fengið áætlunina leggja þeir mat á það hvort að áætlunin 

sé líkleg til að leiða til þess að uppfyllt verði samanlögð krafa um eiginfjárauka innan 

viðeigandi tímamarka, sbr. 4. mgr. 86. gr. f. ffl. Ef Fjármálaeftirlitið telur áætlunina vera 

ófullnægjandi getur það krafist þess að viðkomandi lánastofnun auki við eigið fé sitt innan 

skynsamlegra tímamarka, sbr. 5. mgr. sama ákvæðis. Þá getur Fjármálaeftirlitið einnig kveðið 

á um stífari takmarkanir á útgreiðslu fjármuna en sem kveðið er á um í reglugerð 1270/2015, 

sbr. 2. tl. 5. mgr. sama ákvæðis. 

6.3 Afleiðingar sé kerfisáhættuauka ekki viðhaldið 

Í CRD4 er ekki kveðið á um innbyrðis forgangsröðun eiginfjárauka gagnvart hvor öðrum 

heldur er einungis vísað í samanlagða kröfu um eiginfjárauka. Í 3. mgr. 86. gr. a. er það hins 

vegar gert þar sem kveðið er á um að lánastofnunum beri að viðhalda kerfisáhættuauka umfram 

aðra eiginfjárauka. Með þessum hætti er tekinn af allur vafi um forgangsröðun eiginfjárauka 

sem íslenskum lánastofnunum er skylt að viðhalda. Þar kemur fram að lánastofnunum beri að 

viðhalda kerfisáhættuauka umfram aðra eiginfjárauka. 

Ef lánastofnun viðheldur ekki kerfisáhættuauka getur það haft afdrifaríkar afleiðingar í för 

með sér. Fyrst takmarkast heimildir lánastofnunarinnar til útgreiðslu fjármuna í samræmi við 

reglugerð nr. 1270/2015. Ef það er ekki talið duga til þess að styrkja eiginfjárgrunn 

lánastofnunarinnar geta eftirlitsaðilar gripið til annarra aðgerða sem tilgreindar eru í 4. mgr. 

86. gr. b. ffl. Á meðal aðgerða sem eftirlitsaðilar geta gripið til eru afturköllun starfsleyfis ásamt 

þeim aðgerðum sem kveðið er á um í fyrrgreindu ákvæði. 
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Lokaorð 

Eiginfjáraukarnir eru fyrst og fremst þjóðhagsvarúðartæki sem eiga að taka mið af kerfisáhættu 

sem er til staðar í fjármálakerfum. Sé eiginfjáraukunum rétt beitt, munu þeir taka mið af ólíkum 

tegundum kerfisáhættu sem grunn- og viðbótareiginfjárkröfur ná ekki til, sem til staðar eru í 

viðkomandi fjármálakerfi. Með þessu móti er verið að koma í veg fyrir að lánastofnanir lendi 

í örðugleikum vegna efnahagslegra áfalla og halda gangverki efnahagslífsins gangandi og þar 

með forða raunhagkerfinu frá frekara tapi. 

 Reglurnar um eiginfjárauka tryggja lágmarkssamræmingu við álagningu eiginfjárauka. 

Fela þær annars vegar í sér reglur sem skylt er að fara eftir og hins vegar er eftirlitsaðilum veitt 

svigrúm við álagningu eiginfjáraukanna. Svigrúmið gerir eftirlitsaðilum kleift að beita 

eiginfjáraukunum í samræmi við markmið þeirra, þ.e. að mæta þeirri kerfisáhættu sem er til 

staðar innan viðkomandi fjármálakerfis. Í því skyni hafa stofnanir ESB gefið m.a. út 

leiðbeiningar og viðmið sem eftirlitsaðilum er, eftir atvikum, heimilt að líta til við framkvæmd 

eiginfjáraukanna. Með auknu svigrúmi mun ósamræmi á milli eiginfjárkrafna aukast. Aftur á 

móti býður svigrúmið upp á að reglurnar sé misnotaðar. Þannig getur álagning eiginfjáraukanna 

haft það markmið að auka samkeppnishæfni innlendra lánastofnana eða gert rekstrarumhverfið 

meira aðlaðandi í því skyni að laða að efnahagslega starfsemi. Það verður þó að hafa í huga að 

álagning eiginfjáraukanna má ekki raska innri markaði ESB.  

Eiginfjáraukunum er fyrst og fremst ætlað að tryggja að lánastofnanir geti stundað 

hefðbundna starfsemi þegar efnahagsleg áföll ríða yfir. Í slíkum aðstæðum mætti halda að 

afnema ætti eða minnka hlutfall eiginfjáraukanna og þar með auka aðgengi lánastofnana að 

lausafé. Sveiflujöfnunaraukinn er aftur á móti eini eiginfjáraukinn sem tekur á sveiflutengdri 

kerfisáhættu. Þannig á alltaf að lækka eða afnema sveiflujöfnunaraukann í framangreindum 

aðstæðum. Efnahagsleg áföll geta þó einnig haft áhrif á ósveiflutengda kerfisáhættu sem gæti 

réttlætt breytingu á kerfisáhættuaukanum. Eiginfjárauki fyrir kerfislega mikilvægar 

lánastofnanir tekur jafnframt ekki breytingum nema að slík áföll hafi meiri áhrif á eina 

kerfislega mikilvæga lánastofnun en aðra. Í efnahagslegum áföllum halda þannig allir 

eiginfjáraukarnir gildi sínu fyrir utan sveiflujöfnunaraukann. 

Takmörkun á útgreiðslu fjármuna þar sem samanlögð krafa um eiginfjárauka er ekki 

uppfyllt hefur einnig jákvæð áhrif á eigið fé lánastofnana og er órjúfanlegur þáttur í 

regluverkinu. Takmarkanirnar þjóna ekki þeim eina tilgangi að refsa lánastofnunum sem 

viðhalda ekki eiginfjáraukunum heldur tryggja þær að hlutfalli af hagnaði ársins sé ráðstafað 
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til að uppfylla eiginfjáraukana og minnka þar af leiðandi líkur á því að lánastofnun brjóti gegn 

grunn- og viðbótareiginfjárkröfu sem þeim er skylt að viðhalda.  

Að mestu leyti hefur verið staðið vel að innleiðingu Evrópureglna um eiginfjárauka í 

íslenskan rétt. Ekki er þó búið að innleiða allt regluverkið sem snýr að eiginfjáraukunum en í 

sumum tilfellum má vænta þess að útbúnar verði reglugerðir um einstök atriði sem nú skortir. 

Þar sem helst stendur eftir er sá hluti regluverksins sem snýr að starfsemi íslenskra lánastofnana 

innan ríkja EES og eiginfjárauka fyrir kerfislega mikilvægar lánastofnanir á alþjóðavísu. Líkt 

og staðan er í dag hefur sá hluti regluverksins ekki teljandi áhrif á starfsemi íslenskra 

lánastofnana þar sem starfsemi þeirra er fyrst og fremst bundin við Ísland. Þá á einnig eftir að 

innleiða reglurnar sem snúa að ítarlegri framkvæmd við álagningu eiginfjáraukanna. 

Fjármálaeftirlitið og fjármálastöðugleikaráð hafa þó fylgt öllum helstu reglum, viðmiðum og 

leiðbeiningum sem gefnar hafa verið út af hálfu stofnana ESB við álagningu eiginfjáraukanna. 

Íslenskum lánastofnunum hefur verið gert að viðhalda eiginfjáraukunum sem innleiddir 

hafa verið í íslenskan rétt. Íslenska fjármálakerfið, sem er smátt og samþjappað, er um þessar 

mundir í uppsveiflu. Þar af leiðandi er hlutfall eiginfjáraukanna á Íslandi hátt í samanburði við 

framkvæmdina á meginlandi Evrópu. Aftur á móti eru eiginfjáraukarnir hóflegir í samanburði 

við framkvæmd og þá mælikvarða sem notast er við í öðrum ríkjum innan EES.  

Heilt á litið eiga eiginfjáraukarnir eftir að auka viðnámsþrótt lánastofnana til muna og 

gera lánastofnunum auðveldara fyrir að stunda áframhaldandi starfsemi í óbreyttri mynd komi 

til efnahagslegra áfalla. Tíminn einn á eftir að leiða í ljós hvort að eiginfjáraukarnir hafi þau 

áhrif sem þeim er ætlað. Verður því fróðlegt að sjá hvort að eiginfjáraukarnir eru komnir til að 

vera eða hvort að þeir muni taka breytingum eftir að meiri reynsla er komin við álagningu 

þeirra.  
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