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Útdráttur 

 

Skuldabréfavafningar eru fjármálagjörningar sem uxu hratt í vinsældum frá lokum 

seinustu aldar og að aðdraganda hrunsins 2008.  Í þessu lokaverkefni voru 

skuldabréfavafningar skoðaðir með tilliti til þeirrar kerfislægu áhættu sem þeir geta 

myndað, Basel reglugerðirnar og hvaða áhrif þessar reglugerðir höfðu á þróun 

skuldabréfavafninga allt frá Basel I upp í  Basel III. Að lokum fjallaði ég um Basel III á Íslandi 

og verðbréfun á Íslandi, þá bæði fyrir og eftir hrun. 

Markmið þessa lokaverkefnis var að svara spurningunni: hvaða áhrif hafa Basel 

reglugerðirnar á kerfislæga áhættu af völdum skuldabréfavafninga?  

Helstu niðurstöður leiddu í ljós að Basel I og Basel II áttu stóran þátt í vexti 

skuldabréfavafninga fram að hruni. Basel III hafði þau áhrif að bankar liggi á mun meira 

lausu fé í dag en fyrir hrun og því eru talsvert minni líkur á lausafjárvanda. Vísbendingar 

eru um að NSFR hafi myndað hjöðnun á vexti skuldabréfavafninga eftir hrun. 
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1. Inngangur 
Enn í dag eru hagkerfi heimsins að vinna úr áhrifum hrunsins 2007 og hefur mikið verið 

rætt hvernig hægt sé að koma í veg fyrir að samskonar hrun muni eiga sér stað í 

framtíðinni. Þessar spurningar eru þó ekki nýjar og hafa komið upp á yfirborðið eftir hvert 

fjármálahrun sem orðið hefur í gegnum tíðina. Margar tilraunir hafa verið gerðar til að 

svara þeirri spurningu og búa til umhverfi innan fjármálakerfisins þar sem kerfislæg hrun 

geta ekki átt sér stað. Dæmi um það er Basel nefndin, en hún var stofnuð í kjölfar 

bankahruns árið 1974. Tilgangur hennar var að stuðla að stöðugleika innan 

fjármálakerfisins og koma þannig í veg fyrir bankahrun sem gæti smitast út í hið alþjóðlega 

fjármálakerfi.  

 Þessari ritgerð er skipt upp í fjóra hluta. Í fyrsta hlutanum er fjallað um 

skuldabréfavafninga (e. Collateralized debt obligations, CDO), um sögu þeirra, 

uppbyggingu og eiginleika, þar á meðal notagildi þeirra ásamt þeirri áhættu sem þeim 

fylgir þá annars vegar þegar skoðuð er áhættan sem fylgir einstaka bönkum og hins vegar 

þeirri kerfislægu áhættu sem myndast innan fjármálakerfisins í heild sinni. 

 Í öðrum er fjallað um Basel nefndina, hlutverk hennar og sögu, skoðaðar þær 

reglugerðir sem hún hefur sett fram með tilliti til skuldabréfavafninga og hvernig þær hafa 

þróast allt frá Basel I til Basel III. 

 Í þriðja hluta er fjallað um verðbréfun og Basel reglugerðirnar á Íslandi og er fyrri 

hluta ritgerðarinnar settur í íslenskt samhengi. Þá fjallað um þá sem fara með eftirlit og 

veita fjármálafyrirtækjunum aðhald samkvæmt Basel reglugerðunum og skoðaðar þær 

vísbendingar sem til staðar eru um verðbréfun á Íslandi, þá bæði fyrir og eftir hrun. 

Í fjórða hluta er fjallað um hvern staðal fyrir sig og skoðuð áhrif þeirra á 

skuldabréfavafninga og áhrif reglugerðanna á þá áhættu sem þeim fylgir fyrir 

fjármálakerfið.  Þessir fjórir hlutar munu í lokin gegna því hlutverki að hjálpa okkur að 

skilja þessa flóknu gjörninga, áhættuna á bakvið þá og þann regluramma sem Basel 

nefndin setti utan um slíka gjörninga. Þá er markmiðið að svara spurningunni: hvaða áhrif 

hafa Basel reglugerðirnar á kerfislæga áhættu af völdum skuldabréfavafninga?  
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2. Skuldabréfavafningar 
Skuldabréfavafningar hafa mikið verið gagnrýndir síðasta áratug en fræðimenn hafa 

bent á áhættuna sem þeim getur fylgt allt frá níunda áratug seinustu aldar. Fyrstu 

vafningar íbúðalána komu fyrst upp á yfirborðið í kringum árið 1960 þegar ríkisstudd 

fyrirtæki (e. Government-sponsored enterprises) vöfðu mörgum minni lánum frá 

traustum lántökuaðilum í vafninga. Það var þó ekki fyrr en á níunda áratug seinustu 

aldar að nýsköpun á sviði verðbréfunar fór að eiga sér stað og fyrirtæki önnur en þau 

ríkisstuddu hófu að vefja ýmsa fjármálagjörninga (Chernenko, Hanson, & Sunderam, 

2013) .   

2.1  Uppbygging og eiginleikar 
Til að útskýra uppbyggingu skuldabréfavafnings þarf að fjalla um hvernig útgáfan á sér 

stað. Útgáfan virkar þannig að fjármálafyrirtæki safnar saman lánum í safn lána.  

Mynd 1. Uppbygging skuldabréfavafnings (Matthews & Thompson, 2005) 

 

Í kjölfarið er skapað skúffufélag utan um lánin (e. Special purpose entity) sem kaupir 

skuldirnar frá bankanum. Skúffufélagið skiptir síðan lánunum upp í mismunandi 

flokka, þá oftast í þrjá flokka, forgangshlutinn (e. Senior tranche), millilagshlutinn (e. 

Mezzanine/Subordinate Tranche) og svo eiginfjárhlutinn (e. Equity tranche) sem er 

áhættumesti hlutinn. Hver hlutur er síðan víkjandi fyrir þeim næsta að því leiti að 

millilagslánahlutinn er víkjandi fyrir forgangshlutanum og eiginfjárhlutinn er víkjandi 

fyrir millilagshlutanum. Fjármálafyrirtækið veitir skúffufélaginu svo ákveðna tryggingu 
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(e. Credit enhancement) til að ná fram áhættu í samræmi við ákveðna staðla en í 

mörgum  

 

Mynd 2. Greinar skuldabréfavafnings (Federal Reserve, 2010) 

 

tilvikum er þó fengið utanaðkomandi félag til að taka trygginguna að sér. Eftir það fær 

skúffufélagið lánhæfismat eftir þeim skilmálum sem settir hafa verið fram og gefur 

svo út skuldabréf sem það selur til fjárfesta (Boyer & Papageorgiou, 2005).  

 Þegar skoðaðar eru helstu ástæður fyrir verðbréfun þá eru tvær ástæður sem eru 

helst nefndar, þær eru aukin áhættudreifing og flutningur áhættu (e. Credit risk 

transfer). Fyrir bankana voru verðbréfavafningar nýttir sem verkfæri í áhættustýringu 

og nýtt til að losna við sértæka áhættu út af bókum bankans. Frá sjónarhorni 

fjárfestans voru þetta verðbréf sem buðu uppá mikla áhættudreifingu með góða 

ávöxtunarmöguleika í samanburði við vænta áhættu (Blommestein, Keskinler, & 

Lucas, 2011).  

 

2.2  Áhættuþættir 
Til að skilja áhættuna á bakvið skuldabréfavafninga er nauðsynlegt að skilja aðgerðir 

fjármálafyrirtækja við að flytja áhættu út af efnahagsreikning sínum (e. Credit risk 

transfer) með bæði skuldatryggingum og skuldabréfavafningum.   

Þegar skoðuð er grunnhugmyndin á bakvið flutning áhættunnar ætti sú aðgerð að vera 

góð enda losar bankinn sig við áhættu sem aðrir aðilar á markaði eru þá frekar tilbúnir að 

taka á sig og dreifa sömuleiðis betur þeirri áhættu sem er til staðar innan bankans. Það 
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var þessi hugmyndafræði sem fékk eftirlitsaðila og ríkisstjórnir til að ýta undir þessa þróun 

enda bankarnir taldir minna berskjaldaðir í þokkabót. En bankar voru oftar en ekki fljótir 

að bregðast við þessari minnkun á áhættu með ýmsu móti og þá til dæmis með því að 

auka lánveitingar, minnka eftirlits og skimunarferlið eða með því að auka skuldsetningu 

sína. Bankar áttu til að svara þessari minni áhættu með jafnvel meiri áhættutöku þar sem 

þeir sáu fram á að skuldabréfavafningar og skuldatryggingar veittu þeim nær fullkomið 

verkfæri til áhættustjórnunar sem gerði þeim kleift að halda áhættumeiri 

efnahagsreikning. Annað viðhorf sem myndaðist var það að bankar fóru að telja eignir, 

sem í eðli sínu eru með langan líftíma, sem ígildi lausafjár, enda sáu þeir fram á að geta 

leyst upp þessar eignir með verðbréfun og losað sig við þær á skömmum tíma (Nijskens 

& Wagner, 2011).  

 Það sem gerðist samhliða var að bankar fóru að taka meiri áhættu þar sem þeir 

náðu ekki fullkomlega að flytja alla áhættuna og sátu oft uppi með neðsta hlutann það er 

að segja þann sem ber mesta áhættu (e. First loss) eða vegna tryggingu sem þeir veittu 

skúffufélaginu sem hélt utan um vafningana. Þegar hingað er komið hef ég þó aðeins 

fjallað um bankaáhættuna sem jú, getur magnað upp áhrif kerfislægrar áhættu en 

kerfislæga áhættan getur þó myndast þó svo að bönkum takist að framkvæma yfirfærslu 

greiðslufallsáhættunnar rétt (Nijskens & Wagner, 2011).  

 Þetta er þó bara hlutinn sem snýr að bankaáhættu, það er að segja þá áhættu sem 

snýr að einstaka banka og á þá eftir að skoða þá áhættu sem myndast þegar 

fjármálakerfið er skoðað sem heild. Áhætta kerfisins í heild getur aukist, jafnvel þó að 

bankarnir nái að minnka bankaáhættuna. Það sem getur gerst er að bankar geta í gegnum 

verðbréfun, losað sig við sértæka áhættu sem myndast út frá lánveitingum þeirra. Þessari 

sértæku áhættu er einnig hægt að verjast með því að kaupa skuldatryggingu (e. Credit 

default swap) meðan þeir samhliða því selja sjálfir skuldatryggingar til annara fjárfesta. 

Þessi þróun veldur því að fjármálafyrirtæki sáu fram á að geta losnað við þá áhættu sem 

þeir voru ekki tilbúnir til að halda eftir og myndaðist þar að leiðandi umboðsvandi sem 

olli  því að það skipti þá ekki eins miklu máli hversu áhættusöm eignin var, enda var talið 

nær öruggt að þeir gátu losnað við hana á mjög skömmum tíma. Fjármálafyrirtæki voru 

því mikið að skiptast á áhættu, taka að sér áhættu sem þeir vildu taka og losa sig  við 

áhættu sem þeir voru ekki tilbúnir í að taka að sér sem myndaði mikla fylgni innan 
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fjármálakerfisins í heild sem kom til með að stór auka líkur á kerfislægu hruni innan 

fjármálakerfisins þar sem líkur fara að aukast á að bankar taki á sig tap samhliða þar sem 

fjármálasfyrirtæki voru orðin mjög háð því að önnur fjármálafyrirtæki myndu halda áfram 

að taka að sér þá áhættu sem þeir voru ekki tilbúnir til að halda eftir (Nijskens & Wagner, 

2011).  

 Atburðir síðasta áratugar hafa einnig sýnt að verðbréfun í miklum mæli getur haft 

það í för með sér að bankar verði berskjaldaðir fyrir fjármögnunaráhættu en slík áhætta 

er að mestu kerfislæg í eðli sínu. Þessi áhætta myndast þegar markaðir fyrir vafðar eignir 

og markaður til að fjármagna slíkar eignir, hrynur. Þetta er meðal annars það sem átti sér 

stað árið 2008 þegar bankar fóru að lenda í vandræðum með að fjármagna sig og losna 

við áhættu í gegnum skuldabréfavafninga og neyddust þeir þá annað hvort að veita 

skúffufélaginu lánalínu eða taka til baka allar eignir sem félagið hélt utan um og færa það 

aftur á efnahagsreikning bankans í kjölfar þess. Ekki nóg með það að bankinn var að horfa 

á áhættu sem þeir höfðu losað sig við, flæða aftur inn í bankann, þar sem bankinn gat ekki 

lengur selt eignir sem þeir höfðu aflað í þeim tilgangi að færa í vafning og sátu þeir uppi 

með alla þá áhættu en enga leið til að losna við hana (Nijskens & Wagner, 2011).    
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3. Basel nefndin og regluverk hennar 
Basel nefndin var stofnuð árið 1974 í kjölfar þriggja bankahruna, hrun Herstatt 

bankans, Franklin National Bankans og Israel-British bankans. Markmiðið var að koma á 

fót meiri stöðugleika og auka gæði fjármálakerfisins ásamt samstarfi í eftirliti í 

bankakerfinu með það að markmiði að koma í veg fyrir hrun innan fjármálakerfisins í 

framtíðinni (Baicu, 2011). Til að byrja með var þetta samkomulag milli 10 landa en í dag 

eru 45 stofnanir frá 28 mismunandi löndum með aðild. Í dag eru Basel stoðirnar þrjár en 

sú fyrsta, Basel I, kom fyrst fram árið 1988, 14 árum eftir stofnun Basel nefndarinnar. Fyrir 

tíma Basel stoðanna var þó hægt að finna reglur um eiginfjárstöðu banka víða í heiminum. 

Hlutverk Basel nefndarinnar var þó tvíþætt, annars vegar hafði hún það markmið að 

styrkja trúverðugleika og stöðugleika innan alþjóðlega bankakerfisins og hins vegar að 

auka samkeppnishæfni innan bankakerfisins og losna við samkeppnisheftandi þætti innan 

þess. Þrátt fyrir að Basel I hafi verið gefin út árið 1988, var hún ekki gerð að tilskipun innan 

Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins fyrr en 5 árum seinna, eða árið 1993 

en þó bara í aðalatriðum. Upphaflega tóku tilmælin þó nánast aðeins til útlánaáhættu en 

árið 1996 var bætt við tillögum um útreikning á markaðsáhættu og fjárbindingu hennar 

(BIS, 2018).  

Tilgangur reglnanna var margþætt en Seðlabankinn nefnir eftirfarandi: 

„- treysta stöðugleika fjármálakerfisins 

- jafna samkeppnisaðstöðu fjármálafyrirtækja 

- skilgreina lágmark eigin fjár og útreikning þess 

- staðla fjárbindingu og áhættugrunn 

- samræma mat á útlánaáhættu 

- innleiða einfaldar matsaðferðir (Þórðarson, 2004).“ 

Fræðimenn hafa  flestir verið sammála þeirri túlkun að helsta markmið nefndarinnar 

sé að koma í veg fyrir eða minnka líkurnar á fjármálakrísu sem teygjir sig á alþjóðlegan 

kvarða, en þannig krísur hafa komið reglulega upp í gegnum tíðina (Baicu, 2011; Maurice, 

2004). 
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3.1  Basel I 
Í gegnum tíðina hafa fjármálakreppur komið upp reglulega en hverju hruni fylgja hertar 

reglugerðir sem miða að því að koma í veg fyrir að svipaðar atburðarásir endurtaki sig í 

framtíðinni. Í upphafi níunda áratugarins, þegar rómanska Ameríka lenti í skuldavanda, 

fór Basel nefndin að hafa áhyggjur af því að eiginfjárhlutföll helstu alþjóðlegu bankanna 

færi lækkandi samhliða þeirri auknu alþjóðlegu áhættu sem var að myndast. Árið 1988 

kynnti Basel nefndin svo til sögunnar Basel I og var fyrirséð að tilskipuninni fylgdu miklir 

möguleikar á að ná stöðugleika í fjármálakerfinu (BIS, 2018). Upphaflega var reglugerðin 

valfrjáls en var svo samþykkt einróma af G10 ríkjunum og innleidd í 130 löndum. Það var 

þó ekki fyrr en árið 1992 sem lokaskref innleiðingarinnar var tekin. Þessar reglur giltu þó 

aðeins alþjóðlega um „Tier 1“ eignum en erfiðlega gekk að fá þjóðir til að taka 

reglugerðina upp alfarið á „Tier 2“ eignum og voru þær því sniðnar að hverju landi fyrir 

sig. Þær breytingar sem Basel I snerist um sneru fyrst og fremst að varasjóð á móti 

áhættusömum eignum. Tilskipunin fjallaði um það að bankar skyldu hafa varasjóð í formi 

eiginfjár eða öðrum peningalegum eignum sem væri 8% af áhættusömum eignum. 

Aðferðin sem var notuð, skipti eignum upp í flokka þar sem áhættan var könnuð og út frá 

því ákveðið hversu hátt hlutfall af eigninni ætti að vera nýtt í útreikning á varasjóð (BIS, 

2018; Maurice, 2004). Tilskipunin var þó frá upphafi gerð með það í huga að hún myndi 

þróast með tímanum. Árið 1996 var bætt við kafla um markaðsáhættu árið 1996 sem tók 

svo gildi í árslok 1997. Þarna var einnig fyrst farið að leyfa innri módel (E. Value-at-risk 

models, VAR) til að meta eiginfjárþörf bankanna (BIS, 2018). 
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3.2  Basel II 
Í júní 1999, kom Basel nefndin með tillögu um að það þyrfti að leggjast í breytingar á 

fyrri reglugerð. Í kjölfarið var gefin út ný og endurbætt tilskipun sem almennt er þekkt 

sem Basel II. Í þessari nýju tilskipun var meðal annars bætt við sérstökum kafla sem fjallar 

um reglurammann í kringum verðbréfun (e. securitisation framework) (Mohanty, 2008). 

Helstu markmið Basel II var að bæta öryggi og styrkleika fjármálakerfisins með aukinni 

áherslu á áhættumælingar banka, innra eftirlit, verklag við áhættustýringu, verklag við 

eftirlit og endurskoðun ásamt áherslu á aga á markaðnum. Í Basel II voru einnig kynntar 

til sögunnar þrjár stoðir, fyrsta stoðin fjallaði um lágmarks eiginfjárkröfur, önnur stoðin 

fjallaði um eftirlit og eiginfjárþörf og þriðja stoðin fjallaði um markaðsaðhald (BIS, 2018). 

 

3.2.1 Fyrsta stoð Basel II – lágmarks eiginfjárkröfur 
Í Basel II er bætti við Tier 3-hluta við skilgreiningu á eigið fé og er eigið fé bankans því 

skilgreint á eftirfarandi hátt: 

· undir Tier 1-hluta fer hlutafé, yfirverðsreikningur hlutafjár, óráðstafað eigið fé 

ásamt víkjandi skuldabréfum. 

· Undir Tier 2-hluta fer endurmatsreikningur, víkjandi lán, breytanleg skuldabréf og 

almennur afskriftareikningur 

· Undir Tier 3-hluta fara víkjandi lán til skamms tíma. 

Önnur stór breyting frá Basel I er að samkvæmt stöðlum Basel II fá bankar að velja á 

milli tveggja leiða til að meta áhættu, það er stöðluð aðferð og innri mats aðferð 

(Þórðarson, 2004). 

Staðlaða aðferðin er mjög svipuð þeirri sem notuð er í Basel I og byggir á fyrirfram 

ákveðnum áhættugrunni sem er ákveðin fyrir hvern flokk eigna fyrir sig. Einnig veitti 

Basel II bönkum hag af því að hafa gott lánshæfi en bankar með gott lánshæfi fengu að 

hafa lægra eiginfjárhlutfall á meðan bönkum með  lægra lánshæfi var refsað með hærra 

eiginfjárhlutfalli (Bogdan, 2017).  

Innri mats aðferðinni er hægt að skipta í tvær aðferðir það er grunn aðferðina og 

þróaðri aðferðina. Innri mats aðferðin byggir á þremur þáttum fyrir hvern eignarflokk út 

frá áhættuföllum, áhættustuðlum og lágmarkskröfum. Áhættuföll eru notuð til að meta 

áhættuþætti sem bankar telja skipta máli. Meðal áhættufalla eru líkur á vanskilum, tap 
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við vanskil, útlán við vanskil og líftími. Áhættustuðlar segja til um hversu mikið af 

tiltekinni eign er notuð í áhættugrunn. Lágmarkskröfur segja til um þær lágmarkskröfur 

sem bankar þurfa að uppfylla til að fá leyfi til að nota innri mats aðferðina (Mohanty, 

2008). Einnig er fjallað um rekstraráhættu, þar sem hún er skilgreind sem áhætta á tapi 

vegna ófullnægjandi innri ferla og kerfa, eða þá að innri ferlar og kerfi bregðist en 

rekstraráhættan getur einnig komið til vegna ytri áhrifa. Basel II gefur möguleika á 

þremur aðferðum þegar kemur að útreikningi á eiginfjárkröfu vegna rekstraráhættu. Þær 

eru grunnaðferð, stöðluð aðferð og þróaðri aðferð. Grunnaðferðin miðar við 15% af 

meðaltali hreinna rekstrartekna síðastliðin þrjú ár. Staðlaðri aðferð er skipt niður í átta 

svið eftir tegund rekstrar og rekstraráhætta er metin eftir rekstrartekjum hvers sviðs 

(Bogdan, 2017). Stuðlarnir geta svo verið allt frá 12% til 18% og fer það þá eftir því frá 

hvaða sviði þessar tekjur koma (Mohanty, 2008). Í þróaðri aðferð er síðan notað innra 

áhættumat til að meta rekstraráhættu en það er þó háð ýmsum skilyrðum (Þórðarson, 

2004). 

 

3.2.2 Önnur stoð Basel II – eftirlit og eiginfjárþörf 
Önnur stoð Basel II miðar að því að veita eftirlitsaðilum nægar upplýsingar og heimildir 

til að grípa inní snemma þegar þess er þörf. Einnig hefur önnur stoðin það að markmiði 

að bankar hafi nægjanlegt eigið fé með tilliti til áhættu hvers og eins. Önnur stoðin á líka 

að vera hvatning til þróunar á áhættustýringartækjum í þeirri von að þau verði sem best 

(Mohanty, 2008). 

Önnur stoðin byggir á fjórum undirstöðum, en þær eru: 

1. Bankar eiga að hafa ferli við mat á eiginfjárþörf með tilliti til áhættu fyrirtækisins 

og útbúa stefnu um hvernig hægt er að halda í það eiginfjárhlutfall. 

2. Eftirlitsaðilar ættu að meta og veita endurgjöf á mat bankans á eiginfjárþörf og 

stefnu þeirra varðandi að viðhalda viðunandi hlutfalli. Einnig er fjallað um getu 

eftirlitsaðila til að fylgjast með og tryggja að bankar fylgi þessum reglum eftir og 

haldi viðunandi eiginfjárhlutfalli. 

3. Eftirlitsaðilar ættu að gera ráð fyrir að bankar haldi eiginfjárhlutfalli yfir 

lágmarkshlutfalli Basel II og geti gert kröfur um hærra eiginfjárhlutfall en 

reglugerðin segir til um. 
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4. Eftirlitsaðilar ættu að sækjast í að grípa inní snemma til að koma í veg fyrir að 

eigið fé fari undir viðunandi mörk og fara í fyrirbyggjandi aðgerðir til að koma í 

veg fyrir það (Mohanty, 2008).   

 

3.2.3 Þriðja stoð Basel II – Markaðsaðhald 
þriðja stoðin hefur það megin markmið að ná fram aga á markaði. Því markmiði er 

reynt að ná fram með aukinni upplýsingagjöf frá bönkum.  Basel nefndin kemur þar með 

upplýsingaskyldu og leiðbeiningar á ýmsum sviðum þar sem þeir mæla til dæmis með 

leiðum til útreiknings á áhættugrunn og eiginfjárþörf (Mohanty, 2008). 

 

3.3  Basel III 
Í kjölfar hrunsins árið 2008, var fyriséð að það þyrfti að gera breytingar til að koma í 

veg fyrir að sagan endurtæki sig. Því var farið í að búa til Basel III (Rossignolo, Fethi, & 

Shaban, 2012). Ný tillaga var síðan samþykkt í september árið 2010. Þessar nýju tillögur 

gengu út á það að styrkja alþjóðlegt regluverk um fjármagn og laust fé til að auka styrk 

bankakerfisins. Basel III byggir á Basel II en þó með strangari reglum ásamt því að skylda 

fjármálafyrirtæki til að veita meiri upplýsingar til eftirlitsaðila sem gerir þeim kleift að 

veita meira aðhald. Enn fremur fer staðallinn frá því að líta aðeins til eiginfjárhlutfallsins 

eins og tíðkaðist í Basel eitt og tvö, í að bæta við kvöðum um lausafé sem og takmörkun 

á skuldsetningu fjármálafyrirtækja. Til að stýra lausafé bankanna voru gefnir út nýir 

staðlar sem miða að því að samræma mælikvarða á alþjóðavísu sem snúa að 

lausafjáráhættu banka. Meðal nýrra mælikvarða voru lausafjárþekjuhlutfall (e. Liquidity 

coverage ratio, LCR) ásamt fjármögnunarþekjuhlutfalli (e. Net stable funding ratio, NSFR) 

kynnt til sögunnar. Þessi nýju hlutföll eiga að stuðla að því að bankar hafi nægt magn 

öruggra lausafjáreigna (e. High liquidity assets) til að geta staðið við skuldbindingar til 

skamms tíma við aðstæður þar sem erfitt getur reynst að sækja fjármögnun (Ly, Chen, 

Wang, & Jiang, 2017). 
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Lausafjárþekjan tekur fyrir þær lausafjáreignir og í hvaða hlutfalli þessar eignir 

geta verið notaðar til að greiða niður skammtímaskuldir sem hafa líftíma til skemmri tíma 

en til 30 daga (Ly o.fl., 2017).  

 

 

Fjármögnunarþekjuhlutfallið var hannað af Basel nefndinni með það í huga stuðla frekar 

að lengri tíma fjármögnun en hlutfallið ákvarðar lágmarks trygga fjármögnun út frá 

tegund lausafjármagns. Það á að tryggja að starfsemi banka og langtímaeignir hans með 

líftíma til eins árs eða lengur, séu í að minnsta kosti fjármagnaðar í tilteknu 

lágmarkshlutfalli stöðugrar fjármögnunar að teknu tilliti til lausafjáráhættu. Hlutfallið á 

því að draga úr skammtímafjármögnun og ýta undir að bankar bæti mat sitt á 

lausafjáráhættu þá hvort sem þeir standa innan eða utan efnahagsreikningsins. 

Spurningar hafa þó vaknað um hvort hvort fjármögnunarþekjuhlutfallið muni í raun hafa 

áhrif á kerfislæga áhættu. Hafa þarf þó í huga að lausafjárvandi hefur gegnt megin 

hlutverki í öllum kerfishrunum (Ly o.fl., 2017).  

 

 

 

 

Mynd 3. Formúla lausafjárþekjuhlutfalls (Skúladóttir, 2014) 

Mynd 4. Formúla fjármögnunarþekjuhlutfalls (Skúladóttir, 2014) 
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4. Áhrif Basel reglugerðanna á skuldabréfavafninga 
 

4.1  Basel I 
Með tilskipuninni minnkuðu eins og gert var ráð fyrir, áhyggjur um of lág 

eiginfjárhlutföll stærstu alþjóðlegu bankanna. Aðgerðir sem virðast skynsamar í upphafi 

geta þó átt það til að hafa aðrar ófyrirséðar afleiðingar í för með sér þegar til lengri tíma 

er litið (Maurice, 2004).  

 

Mynd 5. Útgáfa skuldabréfavafninga í Bandaríkjunum árin 1989-2009 (í milljónum dollurum) skoðað 
1997 (Heimild: SIFMA, 2018) 

 

Í kringum árið 1989 fór markaður með vafninga að myndast og til að mynda þrefaldaðist 

upphæð útgefinna skuldavafninga á árunum 1989-96 eins og má sjá á myndinni hér að 

ofan. Árið 1997, árið sem gefnar voru út viðbætur við Basel I, sem taka áttu mið af 

markaðsáhættu, kom fram vöxtur í útgáfu skuldabréfavafninga sem nam 28-földun 

upphæðarinnar sem gefin var út árið á undan (BIS, 2018; SIFMA, 2018). Þessi mikli 

vöxtur hélt svo áfram alveg að Dot com krísunni sem minnkaði vöxtinn allt til ársins 

2003 (Bratrsovsky, 2013).  
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Þróun nýrra fjármálagjörninga eins og skuldabréfavafninga kom hins vegar eftirlits-

mönnum ekki alfarið á óvart en það sem þeir sáu þó ekki fyrir var hversu hratt og í hversu 

stórum mæli hún átti sér stað. Margir eftirlitsaðilar töldu þessa þróun af hinu góða og 

ýttu frekar undir þróunina enda talið jákvætt að áhætta væri flutt af efnahagsreikningi 

bankanna ásamt því að fjárfestar gátu valið fjárfestingar með hærri ávöxtun sem í leiðinni 

voru taldar öruggari en áður hafði verið til boða. Heilt yfir var litið á þetta sem jákvæða 

efnahagslega þróun. Margir fræðimenn gagnrýndu þó þessa þróun og bentu á að þó svo 

að það hafi tekist að minnka eina tegund af áhættu, kæmi til með að myndast ný áhætta 

innan kerfisins sem ekki hefði þekkst fyrir tíma Basel I. Helsta áskorunin sem myndaðist í 

kjölfar Basel I var hröð þróun nýrra og flókinna fjármálagjörninga sem sköpuðu umhverfi 

fyrir áhættu sem birtist ekki á efnahagsreikningi, sem dæmi má nefna skuldabréfa-

vafninga (Maurice, 2004). 

 

4.2  Basel II 
Basel II var þó ekki laus við gagnrýni og var talin af mörgum búa enn og aftur til nýja 

kerfislæga áhættu innan fjármálakerfisins. Löngu fyrir hrunið árið 2008 má finna mikla 

gagnrýni frá bæði fræði- og stjórnmálamönnum. Þá var áberandi hve margir 

ummælendur væru með efasemdir um að tilskipunin kæmi til með að auka stöðugleika 

innan fjármálakerfisins. Þeir bentu á að gleymst hefði að gera ráð fyrir innri áhættu sem 

myndi hafa sveifluaukandi áhrif. Í dag hafa verið færð rök fyrir því að þessir þættir hafi ýtt 

undir alvarleika hrunsins. Basel II er sagt hafa haft áhrif á hrunið á tvennan hátt. Fyrir það 

fyrsta sýna gögn að reglugerðin hafi með beinum hætti minnkað stöðugleika með lægri 

eiginfjárhlutföllum. Í öðru lagi var mikill kostnaður fólginn í innleiðingu innra mats 

aðferðarinnar sem gerði minni bönkum ekki kleift að minnka eiginfjárhlutfallið sitt og 

misstu þeir þar af leiðandi samkeppnishæfni gagnvart stærri bönkum. Helsti gallinn við 

þetta kerfi var möguleikinn til að velja á milli, en gögn sýna að innri mats aðferðin hefð 

jákvæð áhrif á stöðugleika og á sama tíma á kerfislæga áhættu en þó aðeins ef allir bankar 

væru skyldugir til að notast við þá aðferð. Helsta vandamálið sem skapaðist var að innri 

mats aðferðin skilaði stóru bönkunum auknum hagnaði en þó á kostnað minni banka sem 

ekki höfðu fjármagn til að innleiða aðferðina. Þetta varð til þess að minni bankar misstu 

markaðshlutdeild og þegar aukin samkeppni um innlán bættist við leiddi þetta nýja 
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umhverfi innan fjármálakerfisins til þess að minni bankar fóru að sýna meiri áhættusækni 

og minnkaði í kjölfarið stöðugleiki innan fjármálakerfisins (Hakenes & Schnabel, 2011). 

 

 

Eftir hægan og stöðugan vöxt í kjölfar Dot-com krísunnar árin 2000-2003 gaf Basel nefndin 

út nýjan staðal árið 2004. Eins og sést á mynd 6 hér að ofan jókst vöxtur í útgáfu 

skuldavafninga á ný og hélt sú þróun áfram allt til ársins 2007, allt að aðdraganda hrunsins 

(SIFMA, 2018).   

 

4.3  Basel III 
Með komu lausafjárþekjuhlutfalls og fjármögnunarþekjuhlutfalls virðast fræðimenn vera 

sammála því að hlutföllin komi til með að minnka kerfislæga áhættu og minnka líkur og 

stærð á kerfislægu hruni í komandi tíð (Dietrich, Hess, & Wanzenried, 2014; Kim Cuong 

Ly, 2017). Dietrich o.fl, komust þó að því í rannsókn sinni frá árinu 2014 að aðeins 60% 

banka náðu að uppfylla skilyrði um fjármögnunarhlutfall og að þeir þyrftu að auka eigið 

fé sitt um 3,05 trilljónir dollara ef þeir ætluðu sér að ná settum skilyrðum Basel III (Dietrich 

o.fl., 2014).  
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 Til að byrja með voru þó spurningar varðandi hvaða áhrif þessi skilyrði hefðu á 

hagnaðargetu bankanna en eftir að hafa skoðað 921 banka innan vestrænu Evrópu, komst 

Dietrich o.fl að þeirri niðurstöðu að þeir bankar, sem uppfylltu sett skilyrði um 

fjármögnunarþekjuhlutfall bankans, skiluðu ekki minni hagnaði sem bendir til að þessi 

þróun hafi ekki neikvæð áhrif á hagnað bankanna til lengri tíma litið (Dietrich o.fl., 2014). 

 Einnig var gerð rannsókn á sambandi milli hraða aðlögunar vegna breyttra 

aðstæðna sem valda lækkun fjármögnunarþekjuhlutfalls bankans og kerfislægaráhættu. 

Niðurstaða Cuong Ly o.fl. var sú að hraði aðlögunar minnkaði talsvert kerfislega áhættu. 

Allt bendir þetta því til að við séum á réttri leið í þá átt að minnka áhættu og auka 

stöðugleika innan fjármálakerfisins (Ly o.fl., 2017).  

 

 

Eftir að hafa nánast alveg horfið, byrjaði markaður skuldavafninga að lifna við allt til ársins 

2014. Í október 2014 var gefin út loka útgáfa um fjármögnunarþekjuhlutfalls sem tók svo 

gildi í ársbyrjun 2018. Síðan hafa útgáfur minnkað á ný eins og sést á mynd 7, en þessi 

þróun gæti verið vísbending á áhrifum fjármögnunarþekjuhlutfallsins. Samkvæmt tölum 
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frá SIFMA virðist þessi þróun hafa haldið áfram árið 2017 en tölur ná þó aðeins yfir fyrstu 

þrjá mánuði ársins og nær lækkunin milli ára 10% (Ly o.fl., 2017).  
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5. Basel reglugerðirnar og verðbréfun á Íslandi 

5.1  Basel reglurnar og eftirlit á Íslandi 

5.1.1 Fjármálaeftirlitið 

Fjármálaeftirlitið (FME) er ríkisstofnun sem fer með eftirlit á fjármálamarkaði á Íslandi. 

FME starfar eftir lögum nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi en þó er 

fjallað um eftirlit og heimildir þeirra í hinum ýmsu lögum og reglugerðum um starfsemi á 

fjármálamarkaði. Í stjórn FME sitja þrír aðilar sem skipaðir eru af fjármála- og 

efnahagsráðherra en einn þarf að vera skipaður samkvæmt tilnefningu frá Seðlabanka 

Íslands (Gísladóttir, 2013).  

  

5.1.2 Seðlabankinn 

Seðlabanki Íslands var stofnaður með lögum árið 1961 en í dag starfar hann þó samkvæmt 

lögum nr. 36/2001, um Seðlabanka Íslands. Þrátt fyrir að vera í eigu íslenska ríkisins, hefur 

Seðlabankinn sjálfstæði sem tryggt er í lögum. Stjórn bankans er þó í höndum 

seðlabankastjóra sem skipaður er af fjármála- og efnahagsráðherra en Alþingi kýs svo sjö 

fulltrúa til setu í bankaráði í lok kosninga til Alþingis. Bankaráðið hefur það hlutverk að 

hafa eftirlit með starfsemi Seðlabankans (Gísladóttir, 2013).  

 

5.1.3 Basel III á Íslandi 

Á Íslandi gildir CRD IV löggjöfin sem var búin til með innleiðingu Basel III innan Evrópska 

efnahagssvæðisins. Reglugerðin var innleidd hér á landi inní lög nr. 161/2002, um 

fjármálafyrirtæki sem skyldar fjármálafyrirtæki á Íslandi til að starfa samkvæmt stöðlum 

Basel III. Þegar kemur að CRD IV, er hlutverk Seðlabanka Íslands þó að mestu leyti fólgið í 

að setja reglugerðir um laust fé og stöðuga fjármögnun banka. Fjármálaeftirlitið sér um 

eftirlit með því að fjármálafyrirtæki framfylgi þessum reglum sem settar hafa verið af 

Seðlabanka Íslands en skal þó halda reglubundinni samvinnu við Seðlabankann vegna 

eftirlits með lausafjáráhættu fjármálafyrirtækja (Fjármálaeftirlitið, 2015).  

 Fjármálaeftirlitið hefur þó ekki aðeins eftirlitskyldu vegna CRD IV en þeirra 

hlutverk er einnig að ákvarða eiginfjárauka bankanna (Fjármálaeftirlitið, 2015).  
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5.2  Verðbréfun á íslandi 

5.2.1 Verðbréfun fyrir hrun 

Mikill vöxtur varð á innlendum bönkum þegar aðgangur að alþjóðlegum 

fjármagnsmörkuðum opnuðust. Þennan aðgang má rekja til tveggja ástæðna, í fyrsta lagi  

þess að innlendu bankarnir fengu gott lánshæfismat og í öðru lagi vegna aðildar Íslands 

að EES-samningnum.  Ein helsta ástæða þess að innlendir bankar fengu gott lánshæfismat 

var að staða ríkisins var traust og voru væntingar um að ríkið styddi við þá (Hreinsson, 

Benediktsdóttir, & Gunnarsson, 2010).  

 Við þetta nýja aðgengi að erlendu lánsfé fóru bankarnir þrír allir í umfangsmiklar 

lántökur á fjármagnsmarkaði Evrópu og tóku þeir til að mynda lán með útgáfu skuldabréfa 

sem samanlagt námu 14 milljarða evra sem var rúm landsframleiðsla Íslands það ár 

(Hreinsson o.fl., 2010).  

 Þann 21. febrúar 2006 hækkuðu vextir bankanna skyndilega í kjölfar tilkynningar 

matsfyrirtækja um neikvæðar horfur um lánshæfi Ríkissjóðs Íslands. Þetta varð til þess að 

Evrópski skuldabréfamarkaðurinn nær lokaðist fyrir íslensku bankana en í kjölfarið 

opnaðist fyrir þann bandaríska. Ástæðan fyrir opnun á bandaríska skuldabréfamarkaðinn 

var að mestu leyti vegna skuldabréfavafninga. Bankarnir voru almennt með heldur háa 

vexti þegar horft er til lánhæfismats sem gerðu skuldabréf þeirra að mjög ódýrum bréfum 

til að bæta meðal lánshæfiseinkunn skuldabréfavafninga. Eftir að hafa verið umsvifamiklir 

í útgáfu skuldabréfa í þrjú ár var endurfjármögnunaráhætta þeirra orðin verulega mikil. 

Seinni hluta ársins 2007 lokuðust skuldabréfamarkaðir fyrir íslensku bankana sem olli 

þeim vandræðum og þurftu þeir því að finna nýjar leiðir til að fjármagna þau skuldabréf 

sem voru að falla á gjalddaga (Hreinsson o.fl., 2010).  

 Að mestu leyti var helsta aðkoma innlendu bankana að skuldabréfavafningum 

fólgin í því að skuldabréfin þeirra urðu vinsæl verðbréf til að nota í skuldabréfavafninga, 

enda ódýr leið til að hækka lánshæfi vafningsins. Helstu dæmi um útgáfu 

skuldabréfavafninga hjá íslensku bönkunum eru útgáfur Kaupþings sem gerðar voru í 

gegnum útibú bankans í London. Í útgáfu Kaupþings var til að mynda vafningur sem var 

þekktur sem Café-prógrammið og var meira en helmingur  vafningsins í bandarískum 

skuldabréfavafningum. Samsetning vafningsins var þannig að 70% voru lánavafningar (e. 

Collateralized loan obligations, CLO), 12% voru gerviskuldabréfavafningar (e. Synthetic 
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collateralized debt obligations, Synthetic CDO) og að lokum voru 16% 

skuldabréfavafningar (CDO). Skúffufélagið (e. Special purpos entity) gaf svo út eignavarða 

víxla sem síðan voru seldir til peningamarkaðssjóða í Bandaríkjunum. Ferlið fór fram með 

milligöngu Dresdner bankans í Bandaríkjunum til ársloka 2007 þegar hann dró sig út úr 

þessum viðskiptum, enda var markaðurinn fyrir þessar eignir að fara lækkandi mjög hratt. 

Þetta varð til þess að Kaupþing þurfti að finna nýjar leiðir til að fjármagna þessar eignir. 

Hluti af eignunum var síðan fjármagnaður með aðstoð Credit Suisse, í gegnum félag sem 

hét Mangolia. Félagið fékk meðal annars 650 milljóna dollara lán frá Kaupþingi til að 

fjármagna tvo vafninga. Helsta áhættan sem Kaupþing sat uppi með af þessum vafningum 

var þá áhætta á fyrsta tapi (e. First loss) en restin af vafningnum var seldur frá bankanum 

(Hreinsson o.fl., 2010) .  

 Fleiri dæmi eru um að bankarnir hafi tengst skuldatryggingum. Til að mynda nefnir 

rannsóknarskýrsla Alþingis dæmi um slíka gjörninga sem voru gefnir út með það markmið 

að uppfylla skilyrði um lágmarks eiginfjárhlutfall. Þessum viðskiptum er lýst með þeim 

hætti að Icebank keypti skuldatryggingu fyrir skuldabréf upp á 8 milljarða frá fyrirtæki 

sem aðeins var með eigið fé uppá 105 milljónir. Líkurnar á að fyrirtækið gæti bætt 8 

milljarða voru því litlar sem engar. Skuldatrygginguna gerði Icebank samt sem áður til að 

færa greiðslufallsáhættu skuldabréfsins úr bókum bankans og var hún því ekki lengur til 

staðar við útreikning á áhættugrunni bankans. Svo er dæmi um að Kaupþing hafi veitt lán 

til lykilviðskiptavina sinna uppá 500 milljónir evra til að selja skuldatryggingar á bréf 

skuldabréfa Kaupþings sjálfs. Kaupþing þurfti að reiða fram þessa upphæð, enda ekki séð 

fram á að bankinn gæti greitt ef hann færi í þrot. Því voru miklir hagnaðarmöguleikar hjá 

viðskiptavinum Kaupþings ef bankinn gengi vel þrátt fyrir að áhættan lægi alfarið hjá 

bankanum sjálfum (Hreinsson o.fl., 2010). 

 Einnig eru dæmi um að íslenskir bankar hafi gefið út sértryggð skuldabréf (e. 

Covered bonds) sem að miklu leiti eru svipuð og skuldabréfavafningar (e. Collateralized 

debt obligations) nema að því marki að sértryggðu skuldabréfin haldast inni á 

efnahagsreikningi bankans meðan skuldabréfavafningarnir gera það ekki. Sértryggðu 

skuldabréf íslensku bankanna voru að mestu notuð sem veð hjá Seðlabanka Evrópu til að 

fá lán. Helstu sértryggðu bréfin voru KMIIF (Kaupthing Mortgage Institutional Investor 

Fund) gefin út af Kaupþing, Íslandsbanki var með sjóðina Holt, Holm, haf, Hvalfell I, 
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Hvalfell II og Hvalfell III, og að lokum voru það Avens B.V. og Betula sem gefnir voru út af 

Landsbankanum (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2012; Hreinsson o.fl., 2010; KMIIF, 

2007).  

KMIIF var gefin út af Kaupþing fyrri hluta ársins 2006 þar sem vafið var 

fasteignalánum í sértryggt skuldabréf og var síðar nýttur sem veð gegn lántöku bæði frá 

Seðlabanka Íslands ásamt erlendum lánveitendum. Árið 2006 námu heildar eignir sjóðsins 

84 milljörðum króna  (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2012; KMIIF, 2007).  

Bréf Avens B.V. voru gefin út í maí 2008 með aðkomu Credit Suisse sem var 

tilsjónarmaður og var Avens skráð á Hollandi. Tilgangur þessarar útgáfu var með það að 

markmiði að breyta skuldabréfi í íslenskum krónum yfir í skuldabréf í evrum. Eignir Avens 

skiptust þannig að 57 milljarðar króna að nafnvirði voru í íbúðalánasjóðsbréfum, 28 

milljarðar króna að nafnvirði voru í ríkisskuldabréfum og 15 milljarðar króna að nafnvirði 

voru í skuldabréfi á Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Betula var önnur útgáfa frá  

Landsbankanum sem gefin var út á svipuðum tíma og Avens. Eins og Avens var Betula nýtt 

sem veð gegn lántöku frá Seðlabankanum í Evrópu (Hreinsson o.fl., 2010).  

Holt var sértryggt skuldabréf sem var gefið út  var með eignir uppá 890 milljónir 

evra en skiptist þannig að eignir með nafnvirði uppá 595 milljónir evra voru í A-hluta þ.e. 

með fyrsta veðrétt og í B-hluta sem voru víkjandi skuldabréf voru eignir að nafnvirði 305 

milljónir evra. Þar af var um einn þriðji innlendar eignir, einn þriðji breskar eignir og einn 

þriðji annað.  Haf var vafningur utan um lán að nafnvirði 966 milljónir evra sem að mestu 

leiti voru frá innlendum lántakendum. Holm var sértryggt skuldabréf að nafnvirði 174 

milljónir evra. Hvalfell I, II voru sértryggð skuldabréf sem átti að selja inní félag sem átti 

að innihalda íslensk fasteignalán í ýmsum gjaldmiðlum annars vegar og hins vegar bíla- og 

tækja lán í ýmsum gjaldmiðlum. Hvalfell III var sértryggt skuldabréf sem hélt utan um 

víkjandi skuldabréfum Holt og Haf að nafnvirði 698 milljónum evra (Hreinsson o.fl., 2010).  

Til að geta nýtt sértryggðu skuldabréfin sem veð þurftu allir Íslensku  bankarnir að 

gera gjaldmiðlaskiptasamning við eignarhaldsfélögin sem héldu utan um sértryggðu 

skuldabréfin (Hreinsson o.fl., 2010).   

5.2.2 Verðbréfun eftir hrun 

Þegar skoðuð er staðan í dag virðist andrúmsloftið innan fjármálakerfisins vera allt annað 

en tíðkaðist á árunum fyrir hrun. Þegar skoðaðar eru skýrslur frá lánshæfismats-
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fyrirtækjum frá árunum 2016 og 2017, sjást engin tengsl bankanna við áhættur tengdar 

skuldabréfavafningum (Standard and Poor's, 2016, 2017a, 2017b). Hvað varðar innlend 

bréf í erlendum vafningum er erfitt að segja til um en þrátt fyrir aukna lántöku í erlendum 

gjaldeyri eru þær enn sem komið er í litlu magni samanborið við erlenda lántöku fyrir hrun 

(Seðlabanki Íslands, 2017). Stærsti hluti erlendu skuldabréfaútgáfu íslensku bankanna 

fóru í að endurfjármagna skuldabréf í eigu eignarhaldsfélaga gömlu bankanna. Í árslok 

2017 stóð erlend markaðsfjármögnun bankanna í 3% af efnahagsreikningi þeirra en 

vaxtakjör þeirra á erlendum mörkuðum hafa þó verið að fara batnandi síðustu ár. Með 

aukinni erlendri skuldsetningu eru bankarnir orðnir háðari aðstæðum á erlendum 

lánsfjármörkuðum og munu því sviptingar á alþjóðamörkuðum sem hækkar áhættuálag 

eða takmarkar aðgengi að erlendu lánsfé hafa áhrif á stóru bankana þrjá (Seðlabanki 

Íslands, 2017).  

Seðlabanki Íslands bendir þó á að komið hafi verið á móti endurfjármögnunaráhættu 

í erlendum gjaldmiðlum með sterkri lausafjárstöðu í erlendum gjaldmiðlum. Ekki er hægt 

að segja til um í hversu miklum mæli íslensk skuldabréf eru nýtt í erlenda skuldabréfa-

vafninga. Allt bendir því til þess að ekki stafi mikil ógn af skuldabréfavafningum hér á landi 

eins og staðan er í dag (Seðlabanki Íslands, 2017). 
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6. Niðurstöður 
Fræðimenn virðast allir vera sammála um að Basel staðlarnir hafi átt stóran þátt í þróun 

skuldabréfavafninga og hröðum vexti þeirra fram að hruni. Þegar skoðaðar eru sveiflur í 

markaði með skuldabréfavafninga í kringum tímasetningar sem nýir staðlar eru kynntir 

eða teknir í gildi má sjá miklar sveiflur í upphæðum. Allt bendir þó til þess að þær 

breytingar sem hafa verið gerðar í kjölfar fjármálahrunsins séu líklegar til að draga 

verulega úr áhættu á kerfishruni af völdum skuldabréfavafninga þar sem Basel III 

staðallinn veitir meira gagnsæi, meðal annars varðandi hvaða áhættur, sem liggja utan 

efnahagsreiknings, bankinn getur setið uppi með. Einnig hafa bankarnir meira af 

auðseljanlegum eignum (e. liquid assets) til að koma til móts við lausafjáráhættu sem 

meðal annars fylgir skuldabréfavafningum. Hvað varðar eiginfjárgrunn, þá er bætt 

umgjörð á áhættukröfum skuldabréfavafninga og er hún mun strangari í dag en á árunum 

fyrir hrun. Þegar skoðaðar eru niðurstöður rannsókna er hægt að sjá vísbendingar um að 

fjármögnunarþekjuhlutfallið skili sér í talsvert minni kerfisáhættu af völdum 

lausafjáráhættu. 

 Niðurstaðan er því sú að miklar vísbendingar eru um að Basel I og II hafi átt þátt í 

örum vexti og þróun skuldaafleiðna, þar með talið skuldabréfavafninga sem notaðir voru 

til að færa áhættu úr bókum bankans. Þessi þróun er talin hafa verið ófyrirsjáanleg og eins 

afleiðingarnar sem hún hafði í för með sér.  

Með þróun Basel III liggja bankar á mun meira lausu fé í dag en fyrir hrun og því 

eru talsvert minni líkur á lausafjárvanda. Gagnsæi vegna þeirrar áhættu sem bankinn situr 

uppi með vegna skuldabréfavafninga er mun meiri ásamt auknum kröfum um 

eiginfjárgrunn á móti skuldabréfavafningum. Með þessum breytingum virðist útgáfa á 

skuldabréfavafningum hafa minnkað til muna sem gæti falist í minni notkun þeirra til að 

færa gjaldfallsáhættu úr bókum bankans.  

 Á Íslandi virðist enn þann dag í dag vera lítið sem ekkert um skuldabréfavafninga 

sem standa utan efnahagsreiknings og bera íslensku bankarnir samkvæmt 

lánshæfismatsfyrirtækjum enga áhættu af völdum skuldabréfavafninga. Erfitt er að segja 

til um hve mikil eftirspurn er eftir íslenskum skuldabréfum til notkunar í 

skuldabréfavafninga, en þegar skoðaðar eru útgáfur bankanna í erlendum skuldabréfum 

í dag í samanburði við útgáfur fyrir hrun er erlend lántaka mun minni í dag. Til að vinna 
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gegn þeirri lausafjáráhættu sem getur myndast vegna þessa, er lausafjárstaða í erlendum 

gjaldmiðlum innan íslenska bankakerfisins góð. Ekkert sem bendir til mikillar 

kerfisáhættu, sem rekja má til skuldabréfavafninga, hvort sem horft er á innlenda eða 

erlenda útgáfu, innan íslenska fjármálakerfisins.   
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