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Umfjöllunarefni ritgerðarinnar eru helstu áskoranir íslensks efnahagskerfis vegna 

útlagaáhættu og leiðir til að takast á við þær. Nútíma-fjármálakenningar byggja meðal 

annars á forsendu um normaldreifingu sem ýmsir fræðimenn á borð við Benoit 

Mandelbrot og Nassim Taleb hafa sýnt fram á að bresti í flestum tilfellum á mörkuðum. 

Þau líkön sem notuð eru til að mæla áhættu vanmeta því útlagaáhættu. Rannsókn var 

framkvæmd á nokkrum líkindadreifingum á íslenskum mörkuðum til að kanna hvort 

forsenda um normaldreifingu bresti. Rannsóknin leiddi í ljós að dreifingarnar sem 

greindar voru fylgdu ekki í neinu tilfelli normaldreifingu. Bendir það til þess að 

áhættulíkön vanmeti útlagaáhættu á Íslandi. Nauðsynlegt er að efla rannsóknir og þróun 

á líkönum sem mæla áhættu með raunhæfari hætti en þau líkön sem notuð eru í dag, til 

dæmis byggt á brotakenningum Mandelbrots. 

Óvæntir atburðir sem leiða til stórfelldra efnahagsáfalla eru útlagar sem ómögulegt er 

að sjá fyrir. Mannleg tilhneiging einstaklinga til að einblína á þekkta áhættuþætti leiðir til 

þess að áhættuvarnir taka ekki mið af áhrifum svartra svana. Mikilvægt er að einstaklingar 

séu meðvitaðir um tilvist svartra svana og framkvæmi reglulega álagspróf til að finna 

veikleika og gera nauðsynlegar úrbætur til að auka viðnámsþrótt við þeim. 

Þjóðhagslega mikilvæg fyrirtæki skapa sérstakar áskoranir þegar kemur að 

útlagaáhættu. Óbein ríkisábyrgð sem fellst í væntingum fyrirtækjanna, fjárfesta þeirra og 

lánveitenda, leiðir til freistnivanda þar sem viðkomandi aðilar freistast til að taka meiri 

áhættu en þeir hefðu gert, bæru þeir áhættu sína einir. Mikilvægt er að stjórnvöld setji 

sér skýra stefnu sem gerir björgunaraðgerðir þeirra óaðlaðandi kost við efnahagsáföll til 

að draga úr freistnivanda. Seðlabanki Íslands ætti að útvíkka álagspróf sitt við hugsanlegu 

efnahagsáfalli þannig það nái til fleiri kerfislega mikilvægra fyrirtækja en 

fjármálafyrirtækja. 
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1 Inngangur  

 

Á rúmum áratug hafa efnahagsáföll tvisvar dunið yfir hagkerfum á heimsvísu. Árið 2008 

varð djúp alþjóðleg fjármálakreppa sem leiddi til þess að bjarga þurfti mörgum 

fjármálafyrirtækjum til að koma í veg fyrir hrun fjármálakerfa heimsins. Nú, árið 2020, 

hefur heimsfaraldur hins nýja kórónuvíruss valdið afdrifaríkum efnahagshremmingum á 

heimsvísu, sem sér ekki fyrir endann á þegar þetta er ritað. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og 

fleiri hafa nefnt krísuna „útgöngubannið mikla“ (e. the Great Lockdown). Stjórnvöld víða 

um heim hafa gripið til fordæmalausra aðgerða til að styðja við heimili, fyrirtæki og 

fjármálamarkaði (Gopinath, 2020). 

Helstu nútíma-fjármálakenningar og líkön sem mæla áhættu virðast ná illa utan um 

útlagaáhættu. Fræðimennirnir Benoit Mandelbrot (2004) og Nassim Taleb (2007) hafa í 

gegnum tíðina gagnrýnt nútíma-fjármálakenningar harðlega. Þeir hafa farið svo hörðum 

orðum um þær að segja þær með öllu gagnslausar og jafnvel skaðlegar. Rökfærsla þeirra 

byggir á því að forsendur kenninganna haldi ekki í reynd og styðja þeir mál sitt 

rannsóknum sem þeir hafa framkvæmt á verðhreyfingum á mörkuðum. Ein mikilvægasta 

forsenda kenninganna er forsendan um normaldreifingu, það er að allar hreyfingar á 

markaði lúti lögmálum normaldreifðra líkinda. Normaldreifingin var fyrst kynnt til 

sögunnar af Gauss (1963) árið 1809 og Bachelier (1900) heimfærði lögmál 

normaldreifingar upp á fjármálakenningar. 

Markmið verkefnisins er að svara því hverjar helstu áskoranir íslensks efnahagskerfis 

vegna útlagaáhættu eru og hvernig megi takast á við þær. Í því ljósi er mikilvægt að kanna 

hvort gagnrýni Mandelbrots og Talebs á nútíma-fjármálakenningar eigi við á íslenskum 

mörkuðum. Ekki fundust fordæmi rannsókna sem athuga líkindadreifingar á íslenskum 

mörkuðum. Vegna þessa var framkvæmd rannsókn á nokkrum líkindadreifingum á 

íslenskum mörkuðum þar sem kannað var hvort þær fylgdu lögmáli normaldreifingar. Ekki 

fundust heimildir um önnur ritverk eða rannsóknir sem gera áskoranir vegna 

útlagaáhættu á íslenskum mörkuðum að sínu meginviðfangsefni. Íslenskt efnahagskerfi 

er viðkvæmt fyrir áföllum vegna fjölda kerfislega mikilvægra fyrirtækja og venslaðra 
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hagsmuna. Uppnám hjá einu kerfislega mikilvægu fyrirtæki getur þannig haft afdrifaríkar 

afleiðingar fyrir hagkerfið í heild sinni. Þjóðhagslegir hagsmunir eru því miklir af því að 

áskoranir vegna útlagaáhættu séu þekktar og að tekist sé á við útlagaáhættu með 

skilvirkum hætti.   

Ritgerðin skiptist upp í níu kafla og er inngangur þessi fyrsti kafli hennar. Í öðrum kafla 

er tölfræðilegt yfirlit þar sem fjallað er um helstu tölfræðihugtök sem viðeigandi eru fyrir 

umfjöllun um útlagaáhættu og tölfræðirannsóknina sem framkvæmd var. Í þriðja kafla er 

fjármálafræðilegt yfirlit helstu nútíma-fjármálakenninga og líkana sem mæla áhættu og í 

fjórða kafla er fjallað um gagnrýni Mandelbrots og Talebs á þær og þá innsýn sem þeir 

hafa veitt í hvernig takast megi á við útlagaáhættu. Umfjöllun um nútíma 

fjármálakenningar, gagnrýni þeirra og innsýn fræðimanna í hvernig mæta megi 

útlagaáhættu er nauðsynleg undirstaða umfjöllunar um áskoranir vegna útlagaáhættu og 

leiðir til að mæta henni, enda felast áskoranirnar ekki síst í vanmætti líkananna til að mæla 

útlagaáhættu. Í fimmta kafla er fjallað um þjóðhagslega mikilvæg fyrirtæki og 

freistnivanda þeirra auk þess sem fjallað er um þjóðhagsvarúð Seðlabanka Íslands. 

Þjóðhagslega mikilvæg fyrirtæki og þjóðhagsvarúð eru veigamikill þáttur þeirra áskorana 

sem íslenskt efnahagskerfi stendur frammi fyrir vegna útlagaáhættu. Í sjötta kafla er 

fjallað um tölfræðirannsókn sem framkvæmd var á líkindadreifingum hlutabréfs 

Icelandair, vísitölu OMX Iceland 10, gengisvísitölu íslensku krónunnar og kröfum tveggja 

ríkisskuldabréfa á íslenskum mörkuðum og í sjöunda kafla eru samandregnar niðurstöður 

rannsóknarinnar. Í áttunda kafla er umræða þar sem leitast er við að svara 

rannsóknarspurningu verkefnisins, þ.e. hverjar helstu áskoranir íslensks efnahagskerfis 

eru vegna útlagaáhættu og hvernig megi takast á við þær. Loks eru lokaorð í níunda kafla.  
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2 Tölfræðilegt yfirlit 

Í fjármálum er áhætta jafnan mæld út frá flökti ávöxtunar. Því meira flökt, því meiri 

áhætta. Út frá sögulegum gögnum um meðalávöxtun má meta vænta ávöxtun (e. 

expected returns). Út frá gögnunum er hægt að greina söguleg frávik frá meðalávöxtun 

og finna staðalfrávik (e. standard deviation) ávöxtunar. Hærra staðalfrávik gefur til kynna 

hærra flökt og þar með aukna áhættu. Slík greining er aðeins gagnleg þegar flökt 

ávöxtunar er normaldreift (Bodie, Kane og Marcus, 2009). 

2.1 Líkindafræði í fjármálum 

Normaldreifing (e. normal distribution) er stundum nefnd Gaussian dreifing, eftir 

Þjóðverjanum Carl Friedrich Gauss (1963) sem, árið 1809, í riti sínu Kenningar um 

hreyfingu himintungla umhverfis sólina í keilusniði (e. Theory of the motion of the 

heavenly bodies moving about the Sun in conic sections), kynnti lögmál normaldreifingar 

til sögunnar, fyrstur manna. Nánar verður fjallað um normaldreifingu í undirkafla 2.1.1. 

Louis Bachelier (1900) lagði grunninn að ríkjandi kenningum nútímafjármála í 

doktorsritgerð sinni Kenningar um spákaupmennsku (e. Theory of speculation). Í 

ritgerðinni beitti hann örsmæðarreikningi líkinda (e. calculus of probabilities) á þróun 

hlutabréfaverðs og byggði þar meðal annars á lögmáli Gauss um normaldreifingu. 

Bachelier komst í ritgerð sinni að þeirri niðurstöðu að markaðurinn fylgdi lögmálum 

líkinda. Bachelier var í ritgerð sinni fyrstur til að heimfæra Brown-hreyfingu (sjá nánar í 

kafla 2.1.3) með stærðfræðilegum hætti upp á verðþróun hlutabréfa. Fyrir tilstilli 

Bachelier varð því normaldreifing Gauss og Brown-hreyfing heimfærð upp á greiningu 

fjármálamarkaða (Mandelbrot, 2004).  

2.1.1 Normaldreifing 

Mynd 1 sýnir normaldreifingu. Við normaldreifingu dreifast tölulegar upplýsingar úr 

stóru úrtaki þannig að meðaltal (e. mean), miðgildi (e. median) og tíðasta gildi (e. mode) 

eru öll í miðju dreifingarinnar. Við normaldreifingu er ávallt jafn hátt hlutfall gilda innan 

tiltekins fjölda staðalfrávika frá meðaltali. Á myndinni eru staðalfrávik táknuð með 𝜎 og 

meðaltal með �̅�. 68,26% gilda liggja innan eins staðalfráviks frá meðaltali, 95,44% gilda 

liggja innan tveggja staðalfrávika og 99,74% gilda liggja innan þriggja staðalfrávika. Líkindi 

gilda ráðast þannig út frá staðalfráviki þess frá meðaltali. Líkur á gildi sem liggur utan 
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þriggja staðalfrávika frá meðaltali eru þannig aðeins 0,26% við normaldreifingu og lækka 

hratt eftir því sem gildi liggur lengra frá meðaltali (Bodie, Kane og Marcus, 2009). 

 

 

Mynd 1. Normaldreifing líkinda (Bang, 2019; breytt af höfundi). 

2.1.2 Dreifni og staðalfrávik 

Staðalfrávik (𝜎) ávöxtunar er kvaðratrót dreifni (e. variance) ávöxtunarinnar. Dreifni 

ávöxtunar (𝜎2) er skilgreind í Jöfnu 1 sem væntigildi samanlagðra fervika (e. squared 

deviations) væntrar ávöxtunar, þar sem jafnar líkur eru á hverri sviðsmynd: 

Jafna 1 

𝜎2 = ∑𝑝(𝑠)[𝑟(𝑠) − 𝐸(𝑟)]2

𝑠

 

Í Jöfnu 1 táknar 𝑝(𝑠) líkur á sviðsmynd, 𝑟(𝑠) ávöxtun sviðsmyndar og 𝐸(𝑟) vænta 

ávöxtun. Staðalfrávik gerir ekki greinarmun á niður- og uppsveiflum þar sem hvort tveggja 

er frávik frá meðaltali. Vænt ávöxtun og staðalfrávik endurspegla dreifingu vel þegar 

líkindadreifing fylgir normaldreifingu (Bodie, Kane og Marcus, 2009). 
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Væntigildi ávöxtunar eru venjulega ekki þekkt og því þarf að styðjast við söguleg gögn 

til að meta vænta ávöxtun út frá hreinu meðaltali ávöxtunar (�̅�). Dreifni, metin út frá 

sögulegum gögnum með 𝑛 fjölda gilda, er því skilgreind líkt og Jafna 2 sýnir (Bodie, Kane 

og Marcus, 2009): 

Jafna 2 

𝜎2 = 
1

𝑛
∑[𝑟(𝑠) − �̅�]2
𝑛

𝑥=1

 

2.1.3 Brown-hreyfing 

Grasafræðingurinn Robert Brown uppgötvaði Brown-hreyfinguna árið 1827 þegar hann 

rannsakaði smásætt líf plantna og tók eftir því að smáar agnir frjódufts hreyfðust til í 

vökvanum þrátt fyrir að vera ekki lifandi agnir. Síðar var sannað að hreyfingin á rætur að 

rekja til hreyfinga sameinda. Brown-hreyfing er í náttúruvísindum skilgreind sem 

slembihreyfing efnisagna sem haldið er í sviflausn og orsakast af árekstrum þeirra við 

hraðskreiðar sameindir í lausninni (Feynman, 1964).  

Líkt og áður hefur verið minnst á var Bachelier fyrstur til að líkja verðþróun hlutabréfa 

við Brown-hreyfingu. Hugmynd Bachelier um Brown-hreyfingu hlutabréfaverðs byggir á 

nokkrum mikilvægum forsendum, meðal annars að verðhreyfingar séu óháðar fyrri 

verðhreyfingum, að verðmyndunarferli haldist óbreytt yfir tíma og að verðhreyfingar fylgi 

lögmálum normaldreifingar (Mandelbrot, 2004).  

2.1.4 Útlagaáhætta 

Gildi sem liggja utan þriggja staðalfrávika frá meðaltali eru gjarnan nefnd útlagar (e. 

outliers). Líkindadreifing með fleiri útlaga en normaldreifing gerir ráð fyrir kallast dreifing 

með feita hala (e. fat-tailed distribution). Staðalfrávik dreifingar vanmetur líkur útlaga 

dreifinga sem hafa feita hala. Hefðbundin áhættulíkön, byggð á normaldreifingu, vanmeta 

því útlagaáhættu (e. tail risk) dreifinga með feita hala (Bodie, Kane og Marcus, 2009).  

Greina má hvort dreifing hafi feita hala út frá ferilrisi (e. kurtosis) hennar. Ferilris er 

skilgreint með Jöfnu 3: 
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Jafna 3 

𝐹𝑒𝑟𝑖𝑙𝑟𝑖𝑠 =
𝐸[𝑟(𝑠) − 𝐸(𝑟)]4

𝜎4
 

Í Jöfnu 3 er 𝑟(𝑠) ávöxtun sviðsmyndar, 𝐸(𝑟) vænt ávöxtun og 𝜎 er staðalfrávik. Ferilris 

normaldreifingar er 3 en dreifing með ferilris yfir 3 hefur feitari hala en normaldreifing 

gerir ráð fyrir (Bodie, Kane og Marcus, 2009). 

2.2 KSL mátgæðaprófun normaldreifingar 

Tölfræðingurinn Hubert Lilliefors (1967) þróaði Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors (hér eftir 

nefnt KSL) mátgæðapróf (e. goodness-of-fit test) normaldreifingar byggt á aðferðum 

Kolmogorov-Smirnov (hér eftir nefnt KS) prófs. 

KS prófið hefur að minnsta kosti tvo eiginleika fram yfir kí-kvaðratpróf þegar kemur að 

því að athuga hvort safn gilda tilheyri ákveðinni dreifingu. KS prófið er hægt að nota þegar 

fá gildi eru í safni, þar sem niðurstaða kí-kvaðratprófs væri vafasöm. KS prófið virðist 

einnig vera betra en kí-kvaðratpróf óháð fjölda gilda. KS prófið missir þó marks þegar 

ákveðnir eiginleikar dreifingarinnar eru óþekktir og þá þarf að meta út frá safni gilda. 

Lilliefors aðlagaði KS prófið á þá leið að meðaltal og dreifni dreifingar þurfi ekki að vera 

þekktar stærðir til að hægt sé að framkvæma prófið. Með KSL prófi er mögulegt að meta 

stærðirnar út frá úrtaki gilda (Lilliefors, 1967).  

Við framkvæmd KSL prófs þarf fyrst að meta meðaltal og dreifni byggt á fyrirliggjandi 

gögnum. Við úrtak með 𝑁 fjölda gilda er prófhending (e. test statistic) greiningarinnar 

fundin með því að reikna hámarksmun á hinu mælda dreififalli og dreififalli 

normaldreifingar út frá metnu meðaltali og dreifni, líkt og Jafna 4 sýnir: 

Jafna 4 

𝐷 = 𝑚𝑎𝑥𝑥|𝐹
∗(𝑋) − 𝑆𝑁(𝑋)| 

Í jöfnu 4 er 𝑆𝑁(𝑋) mælda dreififallið og 𝐹∗(𝑋) dreififall normaldreifingarinnar með sama 

meðaltal og mælda dreififallið (𝜇 = �̅�) og sama staðalfrávik (𝜎2 = 𝑠2), með nefnarann 

𝑛 − 1. Núlltilgáta (ℎ0) prófsins er að hið mælda dreififall sé normaldreift. Til að taka 

afstöðu til núlltilgátunnar þarf að kanna hvort hámarksmunurinn sé tölfræðilega 

marktækur með því að kanna hvort prófhendingin 𝐷 sé jöfn eða hærri en höfnunargildi 
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samkvæmt KSL töflu, sjá töflu 1. Sé prófhendingin hærri en höfnunargildið er 

núlltilgátunni hafnað (Lilliefors, 1967). 

Tafla 1 sýnir höfnunargildi KSL prófsins eftir öryggismörkum (1%-20%). Gildin reiknaði 

Lilliefors með Monte Carlo útreikningum þar sem þúsund eða fleiri úrtök eru fyrir hverja 

úrtaksstærð, 𝑁. 

Tafla 1. Höfnunargildi KSL mátgæðaprófs eftir öryggismörkum og úrtaksstærð (Lilliefors, 1967). 

 

2.3 Aðeins um sístæðar tímaraðir 

Við tölfræðigreiningu á tímaröðum er mikilvægt að ferlið sem myndar tímaraðirnar sé 

sístætt (e. stationary), það er að líkindadreifingin, þar með talið meðaltal og dreifni, 

breytist ekki yfir tíma. Forsendur líkana og tölfræðiprófa brotna ef tímaraðir eru 

ósístæðar. Mismunur ósístæðra tímaraða getur verið sístæður og því er oft unnið með 

mismun tímaraða í hagrannsóknum. Ef taka þarf mismun 𝑑 sinnum til að tímaröð verði 

sístæð gildir almennt að tímaröðin sé þáttuð af gráðu 𝑑. Þannig gildir að ef fyrsti 

0,20 0,15 0,10 0,05 0,01

4 0,300 0,319 0,352 0,381 0,417

5 0,285 0,299 0,315 0,337 0,405

6 0,265 0,277 0,294 0,319 0,364

7 0,247 0,258 0,276 0,300 0,348

8 0,233 0,244 0,261 0,285 0,331

9 0,223 0,233 0,249 0,271 0,311

10 0,215 0,224 0,239 0,258 0,294

11 0,206 0,217 0,230 0,249 0,284

12 0,199 0,212 0,223 0,242 0,275

13 0,190 0,202 0,214 0,234 0,268

14 0,830 0,194 0,207 0,227 0,261

15 0,177 0,187 0,201 0,220 0,257

16 0,173 0,182 0,195 0,213 0,250

17 0,169 0,177 0,189 0,206 0,245

18 0,166 0,173 0,184 0,200 0,239

19 0,163 0,169 0,179 0,195 0,235

20 0,160 0,166 0,174 0,190 0,231

25 0,149 0,153 0,165 0,180 0,203

30 0,131 0,136 0,144 0,161 0,187

Úrtaks-

stærð         

N

Höfnunargildi D  = Max |F*(X)-S N (X) |

Yfir 30
     

𝑁

     

𝑁

     

𝑁

     

𝑁

1   1

𝑁
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mismunur tímaraðar er sístæður er tímaröðin sögð vera þáttuð af gráðu 1 (e. integrated 

order of one) (Brooks, 2008; Hill, Griffiths og Lim, 2008). 
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3 Fjármálafræðilegt yfirlit 

3.1 Helstu nútíma-fjármálakenningar 

Kenningar Bachelier um líkindalögmál á fjármálamörkuðum endurspeglast enn þann dag 

í dag í fjölmörgum nútíma-fjármálalíkönum. Grundvallarlíkön og kenningar á borð við 

verðlagningarlíkanið CAPM, kenningar um eignasöfn og Black-Scholes líkanið, ásamt 

fleiru, byggja á kenningum Bachelier og eru hluti af námsefni viðskipta- og hagfræðinema 

um heim allan (Mandelbrot, 2004). 

3.1.1 Betagildi 

Betagildi eignar eða eignasafns (βe) er mælikvarði á hlutfallslega áhættu eignar eða 

eignasafns samanborið við markaðinn. Betagildinu er þannig ætlað að gefa til kynna hvort 

eign sé áhættusamari, áhættuminni eða álíka áhættusöm og markaðurinn sem er til 

samanburðar. Betagildi er skilgreint sem samdreifni (e. covariance) ávöxtunar eignar eða 

eignasafns (𝑟𝑒) og markaðsins (𝑟𝑀) í hlutfalli við dreifni (e. variance) markaðsins (𝜎𝑀
2 ). 

Jafna 5 sýnir hvernig sögulegt betagildi er reiknað: 

Jafna 5 

𝛽𝑒 =
𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑒  𝑟𝑀)

𝜎𝑀
2  

Betagildi er túlkað þannig að βe = 1 gefur til kynna að ávöxtun eignar eða eignasafns 

sveiflast í takt við markaðinn, βe > 1 gefur til kynna að ávöxtun eignar eða eignasafns 

sveiflast meira en markaðurinn og βe < 1 gefur til kynna að ávöxtun eignar sveiflast minna 

en markaðurinn (Bodie, Kane og Marcus, 2009).  

Betagildi eignar vill færast nær betagildi markaðsins yfir tíma og nálgast þannig einn 

(1). Af þessum sökum er aðlagað betagildi gjarnan notað til veita betri nálgun á 

framtíðarbetagildi. Í aðlöguðu betagildi felst að sögulegt betagildi er vegið á móti betagildi 

markaðsins. Misjafnt getur verið hvaða hlutföll eru nákvæmlega notuð til að vega 

sögulega betagildið á móti markaðnum en algengt er að sögulega betagildið vegi um 70%. 

Jafna 6 sýnir dæmi um aðlagað betagildi (Brigham og Daves, 2016): 

Jafna 6 

𝐴ð𝑙ö𝑔𝑢ð 𝑏𝑒𝑡𝑎 =     (β𝑒) +     (1) 
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Betagildi byggir meðal annars á forsendu um normaldreifingu og skilvirkan markað. 

Skilvirkur markaður felur í sér að verð taki mið af öllum viðeigandi upplýsingum á hverjum 

tíma og að sérhver verðhreyfing sé tölfræðilega óháð öðrum verðhreyfingum 

(Mandelbrot, 2004). 

3.1.2 Safnkenningar 

Hagfræðingurinn Harry Markowitz birti grein sína um samval eignasafns (e. Portfolio 

selection) árið 1952. Ritgerð hans hlaut ekki athygli fyrr en um áratug síðar og árið 1990 

hlaut hann Nóbelsverðlaun fyrir kenningar sínar. Nútíma-safnkenningar og mörg nútíma-

fjármálalíkön byggja á kenningum Markowitz (Mandelbrot, 2004; Taleb, 2007). 

3.1.2.1 Skilvirk eignasöfn og fjárfestingarlínan 

Samkvæmt Markowitz gefur skilvirkt eignasafn hæstu væntu ávöxtun fyrir gefið 

staðalfrávik ávöxtunar á sama tíma og safnið hefur lægsta staðalfrávik ávöxtunar fyrir 

gefna vænta ávöxtun (Markowitz, 1952). Skilvirk eignasöfn mynda framfall með tilliti til 

væntrar ávöxtunar og staðalfráviks (Bodie, Kane og Marcus, 2009). 

Hagfræðingurinn William F. Sharpe byggði ofan á kenningar Markowitz um skilvirk 

eignasöfn á sjöunda áratug síðustu aldar með því að þróa CAPM líkanið, sem nánar verður 

fjallað um í kafla 3.1.3, og Sharpe-hlutfallið. Sharpe-hlutfallið mælir samband áhættu og 

umbunar tiltekinnar eignar eða eignasafns, samanber Jöfnu 7. Æskilegt er að hlutfallið sé 

hærra en 1: 

Jafna 7 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 ℎ𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 =  
𝑟𝑒 − 𝑟𝑓

𝜎𝑒
 

Í Jöfnu 7 er 𝑟𝑒 ávöxtun eignar eða eignasafns, 𝑟𝑓 ávöxtun áhættulausrar fjárfestingar og 

𝜎𝑒 er staðalfrávik ávöxtunar eignar eða eignasafns. Sharpe-hlutfallið er hallatala 

fjárfestingarlínu (e. capital allocation line) sem lýsir öllum mögulegum samsetningum 

ávöxtunar og áhættu sem standa fjárfestum til boða (Bodie, Kane og Marcus, 2009).  

Með líkani hagkvæmasta áhættusama eignasafnsins (e. optimal risky portfolio) má 

finna hagkvæmustu samsetningu eignasafns áhættusamra eigna og áhættulausrar eignar. 

Eignasafnið liggur þar sem sú fjárfestingarlína sem hefur hæsta Sharpe-hlutfallið snertir 

framfall skilvirkra eignasafna. Eignasafnið hámarkar vænta ávöxtun að teknu tilliti til 
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áhættu. Mynd 2 sýnir hagkvæmasta áhættusama eignasafnið (𝑀) í snertipunkti 

fjárfestingarlínu og framfalls skilvirkra eignasafna. Á lárétta ásinum er áhætta (𝜎) og á 

lóðrétta ásinum er vænt ávöxtun (𝐸(𝑟)) (Bodie, Kane og Marcus, 2009). 

 

Mynd 2. Hagkvæmasta áhættusama eignasafnið (Bodie, Kane og Marcus, 2009; breytt af höfundi). 

3.1.3 Verðlagningarlíkan fjáreigna (CAPM) 

Verðlagningarlíkan fjáreigna (e. capital asset pricing model), eða CAPM líkanið líkt og það 

er oftast kallað, er ein af grunnstoðum nútíma-fjármálakenninga. Líkanið er runnið undan 

rifjum nokkurra fræðimanna á sjöunda áratug síðustu aldar, meðal annars fyrrnefnds 

Sharpe, sem hver í sínu lagi þróuðu líkanið út frá kenningum Markowitz um eignadreifingu 

og samval verðbréfa (Mandelbrot, 2004).  

Líkanið spáir fyrir um samband áhættu og væntrar ávöxtunar eignar með þeim hætti 

sem Jafna 8 sýnir: 

Jafna 8 

𝐸(𝑅𝑒) =  𝑅𝑓 + 𝛽𝑒(𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓) 

Í Jöfnu 8 er 𝐸(𝑅𝑒) vænt ávöxtun eignar, 𝑅𝑓 áhættulaus ávöxtun, 𝛽𝑒 betagildi eignar og 

𝐸(𝑅𝑀) vænt ávöxtun á markaði. 𝐸(𝑅𝑀)  −  𝑅𝑓 er áhættuálag á markaði (Bodie, Kane og 

Marcus, 2009). 
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CAPM líkanið er háð fjölmörgum forsendum, m.a. forsendum um fullkomna 

samkeppni, að allir fjárfestar fjárfesti jafn lengi, að allir fjárfestar hafi sömu væntingar og  

að allir fjárfestar fjárfesti í hagkvæmasta áhættusama eignasafninu. Forsendurnar fela í 

sér forsendu um normaldreifingu og að verðhreyfingar séu tölfræðilega óháðar hver 

annarri (Bodie, Kane og Marcus, 2009). 

Vegna strangra forsenda CAPM líkansins hafa ýmsar aðlagaðar útgáfur þess verið 

þróaðar. Ein þeirra er núll-betu CAPM líkanið. Líkanið felur í sér að fjárfestar sem ekki hafa 

aðgang að áhættulausri eign fjárfesti í núll-betu eignasafni (𝑧), þ.e. því eignasafni sem 

hefur lægsta dreifni og hefur enga samdreifni með hagkvæmasta áhættusama 

eignasafninu. Núll-betu CAPM líkanið byggir m.a. á þeirri forsendu að beta sé réttur 

mælikvarði markaðsáhættu. Vænt ávöxtun áhættusamrar eignar (𝐸(𝑟𝑒)) samkvæmt núll-

betulíkani Black er skilgreind í Jöfnu 9 (Black, 1972): 

Jafna 9 

𝐸(𝑟𝑒) = 𝐸(𝑟𝑧) + (𝐸(𝑟𝑀) − 𝐸(𝑟𝑧))𝛽𝑒 

Önnur afleiða CAPM líkansins er margþátta CAPM (e. multifactor CAPM) sem gefur 

möguleika á að bæta við fleiri áhættuþáttum. Enn önnur afleiða CAPM líkansins er APT 

líkanið (e. arbitrage pricing theory). APT líkanið er margþátta verðlíkan sem byggir á þeirri 

hugmynd að hægt sé að spá fyrir um ávöxtun eignar með línulegu sambandi væntrar 

ávöxtunar eignarinnar og fjölda þjóðhagsfræðilegra breyta markaðsáhættu (Bodie, Kane 

og Marcus, 2009). 

3.1.4 Black-Scholes líkanið 

Black-Scholes líkanið er víða notað við verðlagningu valrétta og við mat á áhættu. 

Upphaflega líkanið var aðeins viðeigandi fyrir verðlagningu evrópskra valrétta en þróaðar 

hafa verið útgáfur af því sem eru viðeigandi fyrir ameríska valrétti. Líkanið var meðal 

annars byggt á grunni kenninga Bachelier og byggir því á forsendum hans, meðal annars 

forsendu um normaldreifingu og Brown-hreyfingu. Forsendur líkansins eru jafnframt að 

markaður sé skilvirkur og þar af leiðandi engin högnunartækifæri til staðar. 

Skammtímavextir eru þekktir og haldast stöðugir. Black-Scholes líkanið er aðeins 

áhættulaust til skamms tíma og því þarf að finna nýtt jafnvægi mjög reglulega. Jafna 10 
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sýnir hvernig Black-Scholes er skilgreint stærðfræðilega vegna kaupréttar og Jafna 11 

sýnir hvernig líkanið er skilgreint vegna söluréttar. 

Jafna 10 

𝐶 = 𝑆∅(𝑑1) − 𝑋𝑒−𝑟𝑇∅(𝑑2) 

Jafna 11 

𝑃 = 𝑋𝑒−𝑟𝑇∅(−𝑑2) − 𝑆∅(−𝑑1) 

Um Jöfnur 10 og 11 gildir Jafna 12: 

Jafna 12 

𝑑1 =
log(𝑆 𝑋⁄ ) + (𝑟 + 𝜎2 2⁄ )

𝜎√𝑇
 𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑇 

Í Jöfnum 10, 11 og 12 táknar 𝑆 núverandi valréttaverð hlutabréfs, 𝑋 lausnarverð 

undirliggjandi hlutabréfs, 𝑟 áhættulausa samfellda ársvexti, 𝑇 tíma í árum þar til 

valréttur rennur út og ∅(𝑑) dreififall normaldreifingar (Shinde og Takale, 2012).   

3.1.5 Áhættuvirði (VaR) 

Áhættuvirði (e. value at risk), hér eftir nefnt VaR, er ætlað að mæla tapsáhættu 

fjárfestinga og er víða notað við áhættugreiningu og áhættustýringu. VaR gildi tiltekinnar 

fjárfestingar er gjarnan lýst sem svo að það gefi hámarkstap við öryggismörk 𝑝 og innan 

tiltekins tímaramma. Það þýðir að ef VaR er metið 100 milljónir við 5% öryggismörk (𝑝), 

þá er hámarkstap fjárfestingar 100 milljónir við 5% öryggismörk innan hins tiltekna 

tímaramma. Orðalag þetta getur verið villandi og gefið falskt öryggi. VaR gildi má einnig 

lýsa sem lágmarkstapi við 𝑝 líkur innan tiltekins tímaramma. VaR gildið gefur þannig 

lágmarkstap halans við normaldreifð líkindi en veitir engin efri mörk á því hve mikið tapið 

gæti orðið. Með öðrum orðum, ef VaR er metið 100 milljónir við 5% líkur (𝑝) á gefnu 

tímabili þá eru 5% líkur á að 100 milljónir króna, hið minnsta, tapist á hinu tiltekna tímabili 

(Bignozzi, Burzoni og Munari, 2019). Inntak beggja lýsinga er nákvæmlega það sama þótt 

hámarkstap við tiltekin öryggismörk veki töluvert jákvæðari hughrif en lágmarkstap við 

tiltekin líkindi.  

Stærðfræðilega er VaR lýst með Jöfnu 13. Í líkindarúmi (e. probability space) 

(𝛺 ℱ ℙ) þar sem 𝛺 táknar útkomumengi (e. sample space), ℱ táknar atburðarúm (e. 
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event space) innan útkomumengis og ℙ stendur fyrir líkindafallið, er 𝑋 slembibreyta (e. 

random variable) fjárhagslegs taps eða hagnaðar á gefnum tíma í framtíðinni, þar sem 

jákvæð slembibreyta er tap og neikvæð slembibreyta er hagnaður. Jafna 13 sýnir VaR fyrir 

𝑋 við öryggismörk líkinda 𝑝 ∈ (  1). 

Jafna 13 

𝑉𝑎𝑅𝑝(𝑋) ∶= inf{m ∈ ℝ ; ℙ(X ≤ m) ≥ p} 

Í Jöfnu 13 táknar ℝ rauntölur. Þar sem 𝑉𝑎𝑅𝑝(𝑋) er jafnt vinstra 𝑝-hlutfallsmarki 𝑋 þá má 

túlka það sem bestu mögulegu útkomu 𝑋 af verstu 1  (1 − 𝑝) prósentum útkoma. VaR 

byggir aðeins á tíðni taps en ekki umfangi þess (Bignozzi, Burzoni og Munari, 2019). 

VaR aðferðin er víða notuð á Íslandi. Sem dæmi nýtir Fjármálaeftirlit Seðlabanka 

Íslands aðferðina við mat á tilteknum áhættuþáttum markaðsáhættu fjármálafyrirtækja 

(Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands, 2020). Í lýsingu á ávöxtunarleiðum Almenna 

lífeyrissjóðsins eru birtar upplýsingar um 5% VaR til þriggja mánaða ásamt Sharpe-hlutfalli 

og staðalfráviki ávöxtunar (Almenni Lífeyrissjóðurinn, e.d.). Þá er í lögum um 

vátryggingastarfsemi nr. 100/2016 kveðið á um notkun áhættuvirðis við útreikning á 

gjaldþolskröfu. 

3.1.5.1 Áhættuvirði hala (TVaR) 

Áhættuvirði hala (e. tail value at risk), hér eftir nefnt TVaR, er aðferð sem svipar til VaR 

aðferðarinnar nema hún mælir væntigildi hala við gefnar líkur (𝑝) og innan ákveðins 

tímaramma. TVaR við 5% líkur (𝑝) gefur væntigildi taps við 5% líkur í stað lágmarkstaps. 

TVaR veitir betri nálgun á þá áhættu sem felst í hala en VaR aðferðin sem greinir aðeins 

lágmarkstap. Engu að síður veitir aðferðin engin efri mörk á því hve mikið tapið gæti orðið 

(Bodie, Kane og Marcus, 2009). 

Með vísan í skilgreiningu í Jöfnu 13 og útskýringar hennar er TVaR skilgreint 

stærðfræðilega í Jöfnu 14. Jafnan sýnir TVaR þar sem slembibreytan er 𝑋 við öryggismörk 

𝑝 ∈ (  1). 

Jafna 14 

𝑇𝑉𝑎𝑅𝑝(𝑋) ∶=
1

1 − 𝑝
∫ 𝑉𝑎𝑅𝑞(𝑋)𝑑𝑞

1

𝑝
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Með leiðréttingu fyrir ósamfellu í falli 𝑋 má skilgreina 𝑇𝑉𝑎𝑅𝑝(𝑋) sem skilyrt væntigildi 𝑋 

utan vinstra 𝑝-hlutfallsmarks, samanber Jöfnu 15: 

Jafna 15 

𝑇𝑉𝑎𝑅𝑝(𝑋) = inf{m ∈ ℝ ; 𝑇𝑉𝑎𝑅𝑝(X − m) ≤  } 

Ólíkt VaR byggir TVaR þannig bæði á tíðni og umfangi taps (Bignozzi, Burzoni og Munari, 

2019). Mynd 3 sýnir samanburð á VaR og TVaR við normaldreifð líkindi. Á myndinni má 

sjá hvernig TVaR nær lengra inn á halann en jafnframt að hvorug aðferð nær að fanga 

halann í heild sinni. 

 

Mynd 3. Samanburður á VaR og TVaR við normaldreifð líkindi (Nematrian, e.d.; breytt af höfundi) 

3.2 Svartir svanir  

Bókin „Svarti svanurinn“ (e. The Black Swan) eftir Nassim Taleb vakti mikla athygli við 

útgáfu árið 2007. Í bókinni fjallar Taleb (2007) um óvænta atburði, sem hann skilgreinir 

sem svarta svani, í víðu samhengi. Hugtakið svartur svanur hefur síðan fest sig í sessi 

meðal fjármálahugtaka. Til að atburður flokkist sem svartur svanur, samkvæmt 

skilgreiningu Talebs, þurfa eiginleikar hans að vera eftirfarandi: 

➢ Atburðurinn er útlagi, þ.e. liggur utan sviðsmynda venjulegra væntinga, því 
ekkert í fortíðinni getur með sannfærandi hætti gefið vísbendingu um 
möguleika atburðarins. 

➢ Atburðurinn hefur gífurleg áhrif. 

➢ Þrátt fyrir að atburðurinn sé útlagi þá leiðir mannlegt eðli fólks til þess að til 
verða „eftiráskýringar“ fyrir atburðarrásinni sem gera hana útskýranlega og 
fyrirsjáanlega. 
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Taleb staðhæfði í bók sinni að öfgar, hið óþekkta og hið mjög ósennilega séu ráðandi 

öfl í heiminum þrátt fyrir að flestir einblíni á hið þekkta og hið síendurtekna. Samkvæmt 

honum skapar tilhneiging fólks til að einfalda flókinn veruleika, þar sem gjáin milli þess 

sem fólk raunverulega veit og þess sem það telur sig vita verður hættulega djúp, 

kjöraðstæður fyrir svarta svani. Alþjóðavæðing skapar samtengda veikleika á sama tíma 

og hún dregur úr flökti og ber því með sér villandi ásýnd stöðugleika. Alþjóðavæðingin 

skapar þannig kjöraðstæður fyrir stórfellda svarta svani. Taleb benti á að nær allir bankar 

heims séu venslaðir með einum eða öðrum hætti. Hann vænti þess að áföll verði fátíðari 

en skæðari. Því sjaldgæfari sem atburður er, því erfiðara er að meta líkur hans og því sífellt 

erfiðara að sjá áföll fyrir (Taleb, 2007). 

Samkvæmt Taleb eru þeir svörtu svanir sem fólk ímyndar sér, ræðir um og hefur 

áhyggjur af, sennilega ekki svartir svanir. Fólk hefur áhyggjur af röngu ólíklegu 

atburðunum. Taleb tók spilavíti sem dæmi. Mikið hafði verið lagt upp úr því að birgja 

brunninn fyrir þekktum áhættuþáttum en stærstu höggin höfðu í reynd ekkert að gera 

með nokkuð sem sérfræðingur í rekstri spilavíta hefði geta fest fingur á. Stærstu höggin 

féllu utan áhættulíkana þess, spilavítið tapaði til dæmis um 100 milljónum dollara þegar 

það missti óviðjafnanlega stjörnu úr aðalsýningu spilavítisins eftir að tígrisdýr særði 

viðkomandi illa. Taleb segir að óformlegir útreikningar hans bendi til þess að kostnaður 

svartra svana í rekstri spilavítisins sem hann skoðaði hafi verið þúsundfaldur á við þá þætti 

sem voru hluti af áhættulíkönum (Taleb, 2007). 

3.2.1 Kalkúnninn 

Taleb lýsti í bókinni væntingum kalkúns sem fóðraður er á hverjum degi. Hver fóðrun 

eykur öryggistilfinningu hans og ýtir undir þá trú hans að það sé meginregla í lífi hans að 

hann sé fóðraður daglega af vinalegri manneskju sem hefur hagsmuni kalkúnsins að 

leiðarljósi. Degi fyrir þakkargjörðarhátíð kollvarpar óvæntur atburður þeirri trú 

kalkúnsins. Öryggistilfinning hans hefur náð hámarki þegar mest hætta vofir yfir honum 

(Taleb, 2007). Mynd 4 sýnir hvernig vaxandi væntingar kalkúnsins yfir 1000 daga verða 

skyndilega að engu, þegar kalkúninum er slátrað degi fyrir þakkargjörðarhátíð. 
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Mynd 4. 1000 dagar í lífi kalkúns (Taleb, 2007; breytt af höfundi). 

Taleb fullyrti að fólk hafi með sama hætti og kalkúnninn oft staðfasta trú á einhverju 

sem hefur virkað í fortíðinni, þar til það allt í einu hættir að virka. Þegar á hólminn er 

komið vill það sem fortíðin kennir gjarnan reynast málum í besta falli óviðkomandi eða 

rangt, og í versta falli hættulega villandi.  
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4 Gagnrýni á nútíma-fjármálakenningar 

Ýmsir fræðimenn hafa gagnrýnt nútíma-fjármálakenningar en Benoit Mandelbrot og 

Nassim Taleb hafa í gegnum árin verið fremstir í flokki þeirra. Mandelbrot sagði frá því í 

bók sinni (Ó)eðli markaða (e. (Mis)behaviour of markets) hvernig athygli hans beindist að 

ágöllum kenninganna þegar hann rannsakaði verðhreyfingar bómullar og komst að því að 

þær fylgdu ekki lögmálum normaldreifingar. Árið 1962 gaf hann út skýrslu um rannsókn 

sína á dreifingu verðhreyfinga. Rannsóknin beindist meðal annars að verðhreyfingum 

bómullar, hveitis, hlutabréfa og skuldabréfa. Niðurstöður rannsóknar hans voru meðal 

annars þær að halar dreifinganna fylgdu almennt veldislögmáli (e. power law). 

Umfangsmiklar verðhreyfingar voru almennt of tíðar til þess að normaldreifing gæti átt 

við. Dreifingar verðhreyfinga hveitis og krafa stöku ríkisskuldabréfa voru þær einu sem 

virtust lúta lögmálum normaldreifðra líkinda.  

Mandelbrot nálgaðist markaðinn eftir vísindalegum aðferðum. Í hans huga var 

verðbréfamarkaður flókinn og viðsjáll. Vísindaleg nálgun hans hefur veitt annað 

sjónarhorn á markaði en finnst í hefðbundnum ritverkum um fjárfestingar og markaði. 

Hann heimfærði brotakenningar (e. fractal theory) sínar úr raunvísindum upp á markaði. 

Hann benti á að verðsveiflur sköluðust yfir tíma, gröf verðsveiflna væru áþekk í útliti óháð 

tímarammans, s.s. innan klukkustundar, dags, mánaða eða ára. Þessi skölun 

verðhreyfinga svipaði í hans huga til skölunar í náttúrunni. Sem dæmi um skölun í 

náttúrunni má nefna sandkorn sem brotamynd steins, stein sem brotamynd stærra grjóts 

og grjót sem brotamynd fjalls. Mandelbrot rannsakaði brotamyndir á mörkuðum og 

komst að þeirri niðurstöðu að mögulegt væri að nota brotagreiningu til að greina áður 

óþekktar hliðar markaða (Mandelbrot, 2004). 

Taleb vakti mikla athygli fyrir áðurnefnda bók sína Svarti svanurinn. Í bókinni fjallar 

hann um gríðarleg áhrif sjaldgæfra og ófyrirsjáanlegra útlagaatburða og mannlega 

tilhneigingu til að finna þeim einfaldar eftiráskýringar. Í bókinni gagnrýnir hann nútíma-

fjármálakenningar með sama hætti og Mandelbrot og vísar oft í hans skrif, enda lágu leiðir 

þeirra tveggja saman mörgum árum fyrr vegna sameiginlegrar sýnar á kenningarnar 

(Taleb, 2007). 
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4.1 Forsendubrestur 

Mandelbrot benti á að helstu forsendur nútíma-fjármálakenninga standast ekki skoðun í 

raunveruleikanum. Hann færði fyrir því rök að ólíkt því sem helstu forsendur þeirra fela í 

sér þá tekur fólk ekki alltaf rökréttar ákvarðanir, fjárfestingamarkmið þeirra og væntingar 

eru margbreytileg og verðhreyfingar eru ekki samfelldar. Enn fremur rökstuddi hann að 

verðhreyfingar eru ekki óháðar hvorri annarri, verðmyndunarferlið er breytilegt og að 

verðhreyfingar fylgja ekki lögmálum normaldreifingar. Með öðrum orðum, 

verðhreyfingar fylgja ekki Brown-hreyfingu. 

Mandelbrot taldi að umfang hinna sannreyndu ágalla nútíma-fjármálakenninga væri 

svo mikið að ekki væri stætt að hunsa þá með öllu. Eftir áratugalanga gagnrýniherferð 

Mandelbrots höfðu, að hans sögn, flestir hagfræðingar samþykkt að verðhreyfingar fylgi 

ekki lögmálum normaldreifingar. Þrátt fyrir það, héldu þeir flestir fast í hin gölluðu líkön, 

oftast á þeim grundvelli að forsendurnar væru til þess fallnar að einfalda stærðfræði 

nútíma-fjármálakenninga og að kenningarnar hjálpi einstaklingum að skilja eðli markaða, 

setja saman eignasöfn og taka réttar ákvarðanir. Mandelbrot þótti slík röksemd ótæk, 

enda taldi hann kenningarnar með öllu ónothæfar í þeim tilgangi og að þær væru beinlínis 

skaðlegar. 

4.1.1 Útlagaáhætta vanmetin 

Í bókinni (Ó)eðli markaða benti Mandelbrot á að samkvæmt normaldreifðum líkindum 

ættu líkur á stóráföllum á markaði að vera einn á móti mörgum billjónum. Þrátt fyrir það 

hafa þó nokkur stóráföll orðið á mörkuðum í gegnum tíðina sem hvert og eitt ætti 

samkvæmt hefðbundnum kenningum varla að geta átt sér stað. Mandelbrot tók dæmi 

um vísitöluhreyfingar Dow Jones Industrial Average frá 1916 – 2003. Vísitalan hefði átt að 

hreyfast 58 sinnum yfir tímabilið um meira en 3,4% við normaldreifð líkindi en í raun voru 

hreyfingarnar 1001 talsins. Vísitöluhreyfing yfir 7% ætti sömuleiðis að eiga sér stað einu 

sinni á 300.000 ára fresti en yfir tímabilið urðu slíkar hreyfingar 48 sinnum (Mandelbrot, 

2004). 

Taleb tók í sama streng og Mandelbrot í Svarta svaninum. Hann skýrði frá því að ef 

fjármálaheimurinn lyti lögmálum normaldreifingar myndu hrun á við það sem varð í 

október 1987, sem liggja meira en tuttugu staðalfrávikum frá meðaltali, að verða einu 

sinni á nokkurra milljarða líftímum alheimsins. Hann skoðaði ávöxtun S&P 500 
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vísitölunnar yfir 50 ára tímabil og komst að því að helmingur ávöxtunarinnar varð á aðeins 

10 dögum á þessu 50 ára tímabili. Þrátt fyrir það fari nútíma-fjármálakenningar með slíkar 

dagssveiflur sem algjörar undantekningar. Hann staðhæfði að ómögulegt sé að byggja 

eingöngu á staðalfrávikum við mælingar á áhættu því eðli óvissu sé flóknara en svo. Hann 

benti jafnframt á hversu viðkvæm normaldreifing er fyrir skekkjum við mat á líkindum 

útlaga. Líkur á 4 staðalfrávikahreyfingu eru tvisvar sinnum meiri en líkur á 4,15 

staðalfrávikahreyfingu. Líkur á 20 staðalfrávikahreyfingu eru billjón sinnum meiri en á 21 

staðalfrávikshreyfingu. Örlítil skekkja í mælingu á staðalfráviki getur því leitt til gríðarlegs 

vanmats á líkum útlaga. Þessi bratta lækkun líkinda við normaldreifingu leiðir enn fremur 

til þess að útlagar hverfa sjónum (Taleb, 2007). 

4.1.2 Verðhreyfingar hafa minni 

Nútíma-fjármálakenningar eru ekki einungis háðar þeirri forsendu að verðhreyfingar séu 

normaldreifðar heldur einnig að þær séu óháðar fyrri verðhreyfingum. Rannsóknir 

Mandelbrots (og annarra) hafa sýnt fram á að áhrifa fyrri verðhreyfinga gætir í síðari 

verðhreyfingum. Þegar verð taka snarpa sveiflu eru mælanlega auknar líkur á snörpum 

verðhreyfingum daginn eftir. Áhrifanna gætir misjafnlega lengi en í sumum tilfellum getur 

snörp verðhreyfing haft áhrif á verðhreyfingar til lengri tíma, eitthvað sem Mandelbrot 

kallaði „langt minni“ verðs. Sem dæmi nefndi hann að uppskipting Rockefellers-

samsteypunnar, sem þá hét „Standard Oil Trust“, fyrir tilstilli hæstaréttarúrskurðar árið 

1911, hafi enn haft áhrif á félögin sem runnin voru undan rifjum hennar hartnær öld síðar. 

Samkvæmt Mandelbrot er enginn eyland í þessum heimi og engin aðgerð án áhrifa á 

annað. Hann vísaði til þess að samkvæmt meginreglu glundroðakenningarinnar (e. chaos 

theory) er þróun hvers ferils háður upphafi hans í dýnamískum kerfum. Vængjasláttur 

fiðrildis í Amasónfrumskóginum getur valdið fellibyl í Texas. Hann tók þó sérstaklega fram 

að á mörkuðum ríki ekki endilega glundroði en að hið alþjóðlega hagkerfi sé þó mjög flókið 

kerfi í eðli sínu. Við flækjustig efnisheimsins með sínum veðrum, uppskerum, jarðefnum 

og verksmiðjum, bætist sálfræðilegt flækjustig einstaklinga sem bregðast við 

síbreytilegum framtíðarvæntingum. Félög og hlutabréfaverð, viðskiptaflæði og þróun 

gjaldmiðla, uppskera og framvirkt hrávöruverð er allt venslað með einum eða öðrum 

hætti. Að hans mati var augljóst að fjarlægð fortíð bergmáli í nútíðinni í svo vensluðum 
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veruleika. Hann taldi sveiflur ekki vera fullkomlega handahófskenndar vegna þessa, þær 

klasist þegar verðbreytingar eru háðar fyrri verðbreytingum (Mandelbrot, 2004).  

Mandelbrot minntist reynsluboltanna á Wall Street á sjöunda áratugnum sem höfðu 

gengið í gegnum kreppuna miklu árið 1929. Reynsla þeirrar kynslóðar fylgdi þeim og þeir 

voru varfærnari vegna hennar. Mandelbrot sagði áhrif atburðarins á hegðun þeirra vera 

dæmi um langtímaáhrif atburða á fjármálamörkuðum. Hann taldi það ekki vera tilviljun 

að markaðurinn gekk í gegnum fyrsta hrunið í nærri sex áratugi árið 1987, þegar flestir 

þessara reynslubolta voru horfnir af braut og viska þeirra fallin í gleymskunnar dá 

(Mandelbrot, 2004). 

4.1.3 Ný líkön, sama vandamálið 

Annmarkar nútíma-fjármálakenninga hafa leitt til þess að aðlagaðar útgáfur þeirra eða ný 

líkön byggð á sömu grundvallarkenningum hafa sprottið fram í gegnum árin í viðleitni til 

að komast nær raunveruleikanum. Mandelbrot benti á að flestar tilraunir til að bæta og 

aðlaga fjármálakenningar að gagnrýni á forsendur þeirra, dansi í kringum vandamálin í 

stað þess að taka á rót vandans. Mandelbrot taldi rætur vandans liggja í þeirri 

grundvallarkenningu sem heimfærir normaldreifð líkindi upp á hlutabréfamarkaði. 

Aðlagaðar útfærslur gera þannig ráð fyrir að meðaltöl á markaði skipti máli við mat á 

áhættu stöku hlutabréfs. Hann benti á að notagildi meðaltals sé lítið þegar hlutabréf 

dreifast langt frá því og með ófyrirsjáanlegum hætti. Bar hann þetta saman við notagildi 

meðalstaðsetningar stjarna í vetrarbraut (Mandelbrot, 2004). 

Þegar samhljómur var almennt orðinn um að eldri aðferðir áhættustýringar byggðar á 

nútíma-fjármálakenningum væru ófullnægjandi var VaR aðferðin, sem fjallað var um í 

kafla 3.1.5, víða tekin í notkun. Mandelbrot benti á að aðferðin byggi á sömu röngu 

forsendum og hefðbundnar nútíma-fjármálakenningar, meðal annars forsendu um 

normaldreifingu, forsendum sem vanmeta áhættu hlutabréfamarkaðar, setja saman léleg 

eignasöfn og rangtúlka fjármálaheiminn. Líkt og áður hefur komið fram veitir VaR greining 

lágmarkstap útlagaáhættu en mögulegt tap er langtum hærra en VaR gildið. Forsendan 

um normaldreifingu leiðir til vanmats á flökti og þar með líkum á tapi auk þess sem hætt 

er við því að einstaklingar missi sjónar á hve langt umfram VaR gildi tap getur orðið. 

Samkvæmt kenningum Mandelbrots um skalanleika verðbreytinga getur tap vegna 

útlagaatburða orðið gríðarlegt. Í reynd eru engin takmörk fyrir því hve slæmar 
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afleiðingarnar geta orðið þar sem þær eru ekki aðeins bundnar við gjaldþrot eins aðila. 

Gjaldþrota banki getur sem dæmi ekki staðið við skuldbindingar gagnvart öðrum bönkum 

svo skaðinn er ekki aðeins bundinn við einn banka, áhrifin eru keðjuverkandi 

(Mandelbrot, 2004). 

4.2 Raundæmi brostinna líkanna: XIV hrunið 

Hrun XIV skuldaviðurkenninga (e. exchange-traded notes) í febrúar 2018 kom eins og 

þruma úr heiðskýru lofti fyrir fjárfesta. Skuldaviðurkenningarnar höfðu engar 

undirliggjandi eignir, virði þeirra ákvarðaðist af undirliggjandi vísitölu sem endurspeglaði 

öfug framvirk viðskipti tengd flöktvísitölunni VIX. Með minnkandi flökti yfir árið fyrir 

hrunið, hækkaði XIV vísitalan stöðugt. Sögulegt flökt XIV var 3,9% fyrir hrunið, meðal 

ársávöxtun var 55% og Sharpe-hlutfallið 0,8. Þann 6. febrúar 2018 féll virði 

skuldaviðurkenninganna um yfir 92%. Það eru um 24 staðalfrávik en við normaldreifingu 

eru líkindin svo stjarnfræðilega lág að þau hafa enga tölfræðilega merkingu. Hvorki 

sögulegt flökt né Sharpe-hlutfall voru upplýsandi um áhættu skuldaviðurkenninganna. 

Forsenda um normaldreifð líkindi afvegaleiddi mat fjárfesta á raunverulegri áhættu 

(Collins, 2018; Golts og Weingram, 2019). 

Í þessu dæmi má líkja XIV fjárfestum við kalkúninn sem Taleb lýsti og fjallað var um í 

kafla 3.2.1. Verð skuldaviðurkenninganna hækkaði frá útgáfu þeirra með takmörkuðu 

flökti. Með árunum jókst trú þeirra á gæði fjárfestingarinnar, líkt og kalkúnsins á góðvilja 

bóndans, þar til fjárfestingin varð skyndilega að engu. Mögulega hefur vissa þeirra og 

tiltrú á fjárfestinguna staðið sem hæst í þeirri andrá sem það, sem fram að því hafði 

virkað, brast. Mynd 5 sýnir verðþróun XIV skuldaviðurkenninga frá útgáfu til dagsins sem 

virði þeirra hrundi. Myndin minnir um margt á myndræna framsetningu Talebs á 

væntingum kalkúnsins sem urðu skyndilega að engu degi fyrir þakkargjörðarhátíð. 
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Mynd 5. Verðþróun XIV skuldaviðurkenninga frá útgáfu (Golts og Weingram, 2019; breytt af höfundi). 

4.3 Lærdómur af Mandelbrot og Taleb 

Þótt Mandelbrot og Taleb leggi ekki til aðferð sem leysir endanlega þau vandkvæði sem 

hefðbundnar mælingar á áhættu fela í sér, veita skrif þeirra mikilvæga innsýn í eðli 

markaða og auka skilning á eðli áhættu. Skrif þeirra ýta undir skilning á því að slembni 

getur verið gríðarlega mikil og að ómögulegt er að ná utan um umfang hennar með þeim 

verkfærum sem eru til staðar. Skrif þeirra Mandelbrots og Talebs innihalda ýmis heilræði 

sem nýtast þegar tekist er á við útlagaáhættu.  

4.3.1 Heilræði Mandelbrots 

Mandelbrot (2004) taldi að hefðbundin fjármálalíkön og aðlagaðar afleiður þeirra séu ekki 

eingöngu röng heldur hættulega röng. Hann benti á að velferð manna sé að miklu leyti 

háð fjármálamörkuðum en engu að síður væri þekking á virkni fjármálakerfisins 

takmörkuð. Markaðir reika frá einni krísu til þeirrar næstu. Skilaboð Mandelbrots voru 

skýr, fjármálafræðingar þurfa að hverfa frá ósiðum sínum og tileinka sér vísindalegar 

aðferðir. Hann taldi nauðsynlegt að fjármálaheimurinn lærði af reynslunni og gengist við 

því að markaðir séu stormasamir. Mandelbrot taldi nauðsynlegt að leggja fé í 

grundvallarrannsóknir á eðli fjármálamarkaða. Hann vildi sjá hluta af sáttagreiðslum 

stærstu fyrirtækjanna á Wall Street fara í að koma á fót alþjóðlegri nefnd um 

kerfisbundnar, nákvæmar og endurtakanlegar rannsóknir á hreyfiöflum markaða. 

Mandelbrot tiltók nokkur praktísk viðfangsefni fjármálafræðinnar sem hann taldi að þyrfti 

að endurskoða í samhengi við gagnrýni hans: 
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Fyrst nefndi hann greiningu fjárfestingakosta. Í því samhengi benti hann á nýstárlega 

aðferð við brotagreiningu hlutabréfaverðs þar sem einfaldur, staglkenndur brotaferill er 

mótaður út frá verðbreytingum hlutabréfa fyrirtækis og með því verður til einstök 

myndræn framsetning á verðbreytingum hlutabréfa hvers fyrirtækis, eins konar fingrafar 

þess. Aðferðin varpar ljósi á margbreytileika verðþróunar hlutabréfa meðal fyrirtækja en 

þarfnast frekari þróunar til að nýtast við greiningar fjárfestingakosta (Mandelbrot, 2004).  

Næst nefndi Mandelbrot samval verðbréfa. Hann var óviss um að nokkurn tíma fyndist 

rétt aðferð við skilgreiningu hagkvæmasta eignasafnsins. Hann lagði áherslu á að 

álagsprófanir eignasafna, til að bera kennsl á og takmarka veikleika þeirra, yrðu viðtekið 

verkfæri eignastýringar (Mandelbrot, 2004). 

Því næst nefndi Mandelbrot verðlagningu valrétta. Mandelbrot benti á að alþekkt væri 

að Black-Scholes aðferðin virki ekki. Fjölmargar tilraunir hafa verið gerðar til að þróa betri 

aðferðir við verðlagningu valrétta en samhljómur hefur ekki náðst um hvaða aðferð virkar 

best (Mandelbrot, 2004). 

Að lokum nefndi Mandelbrot áhættustýringu. Mandelbrot fagnaði því að 

fjármálastarfsmenn og eftirlitsaðilar væru farnir að viðurkenna að hefðbundin 

áhættulíkön séu gölluð og farnir að leita annarra leiða. Hann benti á að aðferð sem byggir 

á öfgavirðiskenningum (e. extreme value theory) væri lofandi en taki þó almennt ekki tillit 

til þeirrar áhættu sem felst í löngu minni verðbréfa og klösunar flökts. Hann hvatti því til 

þróunar og innleiðingar enn raunhæfari áhættulíkana (Mandelbrot, 2004). 

4.3.2 Heilræði Talebs 

Taleb ráðlagði að farið væri með dreifingar á markaði sem skalanlegar, eins konar 

brotamyndir í anda kenninga Mandelbrots, þar sem lækkun líkinda er haldið föstum. 

Þannig mætti auka vægi útlaga sem normaldreifing þynnir út. Hann benti á að ekki væri 

einfalt að setja slíkan stuðul fram þar sem hann þarf að mæla í raunheimi sem er flóknara 

en innan ramma normaldreifingar. Hann taldi aðferðina virka sem almenna leið til að 

skoða raunheim frekar en nákvæma lausn (Taleb, 2007). 

Taleb taldi það að vera ekki einsleitur í hugsun vera eina mikilvægustu vörnina gegn 

svörtum svönum. Hann sagði það mikilvægt að vera skeptískur gagnvart staðfestingum 

þar sem mistök eru dýrkeypt en ekki gagnvart afsönnunum. Hann sagði enn fremur 

mikilvægt að vera skeptískur gagnvart líkindatölfræði og þá sérstaklega við aðstæður þar 
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sem gert er ráð fyrir vægri slembni. Samkvæmt honum er mikilvægara að hafa áhyggjur 

af dulinni áhættu en þeirri sem er þekkt. Taleb réð fólki frá því að reyna að sjá fyrir svarta 

svani, þeir væru í eðli sínu ófyrirsjáanlegir. Til að lifa með svörtum svönum er mikilvægt 

að byggja viðnám við afleiðingum neikvæðra atburða og möguleika til að nýta jákvæða 

atburði. Slátrun kalkúnsins var svartur svanur í tilveru kalkúnsins en ekki í tilveru 

slátrarans. Markmiðið ætti að vera að forðast að vera kalkúnninn með því að greina 

veikleika og gera svarta svaninn þannig hvítan (Taleb, 2007).  
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5 Þjóðhagslega mikilvæg fyrirtæki 

Íslenska efnahagskerfið er smátt í alþjóðlegum samanburði. Þjóðhagslega mikilvæg 

fyrirtæki spila stórt hlutverk og hafa mikil kerfisleg áhrif. Áhætta í rekstri þjóðhagslega 

mikilvægra fyrirtækja varðar almannahagsmuni og því má segja að fyrirtækin beri áhættu 

sína ekki ein. Í 9. tölulið, 1. mgr., 2. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006 og 3. tölulið, 1. 

mgr., 2. gr. laga um endurskoðendur og endurskoðun nr. 94/2019, er að finna 

skilgreiningu á einingum tengdum almannahagsmunum. Þar eru nefndir lögaðilar með 

lögheimili á Íslandi sem hafa verðbréf sín skráð á skipulegum verðbréfamarkaði innan 

Evrópska efnahagssvæðisins (EES), í aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka 

Evrópu eða í Færeyjum, lífeyrissjóðir, lánastofnanir og vátryggingafélög. 

Á 150. löggjafarþingi 2019-2020 var lagt fram frumvarp til laga um breytingu á 

ofangreindum lögum þar sem lagt var til að bæta við einingum sem teljast tengdar 

almannahagsmunum. Verði frumvarpið að lögum munu stærri félög á sviði sjávarútvegs, 

stóriðju, orkumála, fjarskipta, flugsamgangna og millilandaflutninga falla þar undir. Með 

frumvarpinu er leitast við að undirstrika þjóðhagslegt mikilvægi félaga sem geta haft 

kerfislæg áhrif í íslensku efnahagslífi og auka þær kröfur sem gerðar eru til þeirra um 

gagnsæi í rekstri. Með frumvarpinu eru jafnframt lagðar til breytingar á VI kafla laga um 

ársreikninga er lýtur að auknum kröfum um upplýsingar í skýrslu stjórnar (Þingskjal 1244, 

2019–2020.  

5.1 Freistnivandi 

Freistnivandi felst í því að aðili sem er varinn afleiðingum þeirrar áhættu sem að honum 

snýr skortir hvata til að til að gæta varúðar við áhættutöku. Ef félag gerir ráð fyrir því að 

stjórnvöld bjargi því frá gjaldþroti lendi það í erfiðleikum getur það leitt til aukinnar 

áhættusækni innan félagsins. Sömuleiðis, ef fjárfestar og lánveitendur vænta þess að 

félaginu verði bjargað getur það leitt til þess að fjármögnun þeirra til félagsins verði 

umfangsmeiri en ella. Þannig eru björgunaraðgerðir stjórnvalda vegna þjóðhagslegra 

mikilvægra fyrirtækja til að vernda stöðugleika í efnahagslífinu, uppspretta freistnivanda 

sem eykur líkur á óhóflegri áhættutöku þjóðhagslegra mikilvægra fyrirtækja og ógnar 

stöðugleikanum sem reynt er að vernda. Fyrirtæki sem líkleg eru til að njóta stuðnings 

stjórnvalda við erfiðleika eru sögð hafa óbeina ríkisábyrgð þó það sé ekki fullkomlega 

öruggt að tryggingin haldi þegar á hólminn er komið (Ayotte & Skeel, 2010). 
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5.1.1 Aðgerðir stjórnvalda og lögmál Goodharts 

Ætli stjórnvöld sér að takast á við freistnivanda með því að grípa til aðgerða til að verja 

stöðu sína vegna þeirrar áhættu sem felst í björgunaraðgerðum gæti lögmál Goodharts 

(e. Goodhart‘s law) haft áhrif á árangur aðgerðanna. Í einföldu máli er lögmálinu lýst 

þannig að ef tiltekinn mælikvarði er gerður að markmiði, missir mælikvarðinn marks 

vegna þess að hegðunin sem grundvallaði mælikvarðann breytist og hegðunarbreytingin 

getur haft ófyrirséð áhrif á forsendurnar. Aðgerðirnar gætu þannig verið til þess fallnar 

að verja stöðu hins opinbera, miðað við stöðuna eins og hún var fyrir aðgerðirnar, en 

aðgerðirnar gætu haft þannig áhrif á hegðun á markaði að aðgerðirnar missa marks 

(Garrabrant og Manheim, 2018). 

Áhrif lögmáls Goodhart‘s á aðgerðir stjórnvalda verða hér sett í skýrara samhengi með 

eftirfarandi dæmi: Ef stjórnvöld hæfu að safna í sjóð til að mæta kostnaði við 

björgunaraðgerðir við áföll, þar sem fjárhæð sjóðsins tæki mið af mati stjórnvalda á líkum 

á áfalli og umfangi þess byggt á stöðu efnahagskerfisins á þeim tímapunkti, gætu fregnir 

af stofnun sjóðsins aukið á trú markaðsins að þjóðhagslega mikilvægum fyrirtækjum yrði 

bjargað við áfall. Trú markaðsins yki þannig freistnivandann, áhættuhegðun ykist og þar 

með ykjust líkur á áfalli. Forsendur um líkur á áfalli við ákvörðun stjórnvalda á fjárhæð 

sjóðsins myndu þannig brotna og aðgerðin missa marks. Afleiðing aðgerðanna í dæmi 

þessu væri ekki aðeins að sjóðurinn yrði vanáætlaður, aðgerðin yki einnig vandann sem 

aðgerðinni var ætlað að mæta. 

5.2 Þjóðhagsvarúð 

Þjóðhagsvarúð er á forræði Seðlabanka Íslands og snýr að varðveislu stöðugleika 

fjármálakerfisins í heild, með því að takmarka kerfisáhættu. Markmið þjóðhagsvarúðar er 

helst að auka stöðugleika og viðnámsþrótt fjármálakerfisins og lágmarka þannig hættuna 

á fjármálaáföllum. Til að ná téðu markmiði getur Seðlabankinn beitt sérstökum 

þjóðhagsvarúðartækjum, þar á meðal eru reglur um gjaldeyrisjöfnuð, eiginfjárauka á 

fjármálafyrirtæki, laust fé og stöðuga fjármögnun. Auk þess eru reglur sem takmarka 

áhættutöku skuldara, með takmörkunum á veðsetningarhlutföllum og heildarfjárhæð 

eða greiðslubyrði fasteignalána til neytenda í hlutfalli við tekjur. Ákvörðunarvald um 

beitingu þjóðhagsvarúðartækja er á forræði Fjármálastöðugleikanefndar. Ákvarðanir 

nefndarinnar byggja á greiningu á stöðu fjármálakerfisins, fjármálamarkaða, hagkerfisins 
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í heild, kerfisáhættu og viðnámsþrótti gagnart mögulegum áföllum. Seðlabankinn 

framkvæmir einnig álagspróf til að meta viðnámsþrótt sem og sviðsmyndagreiningu 

helstu áhættuþátta (Seðlabanki Íslands, e.d.c). 

Álagsprófi Seðlabanka Íslands er ætlað að mæla viðnámsþrótt fjármálafyrirtækja í 

hugsanlegu efnahagsáfalli. Álagspróf fyrir árið 2020 gerði ráð fyrir að atvinnuleysi gæti 

orðið um 7% og að verg landsframleiðsla gæti dregist saman um 3,2% (Seðlabanki Íslands, 

e.d.a). Efnahagsáfallið sem nú skekur heimsbyggðina hefur nú þegar sett mark sitt á 

íslenskt efnahagslíf og virðist sprengja sviðsmyndir álagsprófs Seðlabankans. Í apríl 2020 

var heildaratvinnuleysi orðið 17,8%, þar af 7,5% í almenna kerfinu og 10,3% vegna 

minnkaðs starfshlutfalls (Vinnumálastofnun, 2020). Peningastefnunefnd Seðlabanka 

Íslands sagði í yfirlýsingu í maí 2020 að útlit væri fyrir því að atvinnuleysi gæti orðið 

tæplega 9% á árinu öllu. Í sömu yfirlýsingu sagði að horfur væru á 8% samdrætti 

landsframleiðslu á árinu (Seðlabanki Íslands, 2020).   
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6 Líkindadreifingar á íslenskum mörkuðum 

Líkt og fjallað hefur verið um í fyrri köflum höfðu Taleb og Mandelbrot rannsakað 

verðhreyfingar á erlendum mörkuðum og komist að því að flestar þeirra, fyrir utan 

verðhreyfingar hveitis og krafa stöku ríkisskuldabréfa sem dæmi, passi illa við lögmál 

normaldreifingar. Til að kanna hvort gagnrýni þeirra á forsendu nútíma-fjármálakenninga 

um normaldreifingu eigi við á íslenskum mörkuðum var framkvæmd tölfræðirannsókn á 

nokkrum líkindadreifingum hér á landi. 

6.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsókn þessi gekk út á að kanna hvort mældar líkindadreifingar hlutabréfaverðs 

Icelandair, vísitölu OMX Iceland 10, gengisvísitölu íslensku krónunnar og krafa 

ríkisskuldabréfanna RIKB 25 0612 og RIKS 21 0414 hafi fylgt lögmálum normaldreifingar 

yfir tiltekin tímabil. Tímabilin voru misjöfn eftir viðfangsefni og eru þau tilgreind 

sérstaklega í umfjöllun um greiningar hvers viðfangsefnis. Í hverju tilfelli var tímaröð 

dagslokastöðu notuð. Tímaröð var umbreytt í logaritma (log) tímaraðar til að jafna dreifni 

yfir tímabilin. Fyrsti mismunur log gildanna gefur hlutfallslega breytingu frá fyrra gildi, það 

er ∆ log(𝑋𝑡) = log (𝑋𝑡) − log (𝑋𝑡−1).  

Fyrsti mismunur log tímaraðanna var prófaður fyrir sístæðni með ADF prófi í 

tölfræðiforritinu JMP til að tryggja að forsenda um sístæðni héldi við greiningu dreifingar. 

Núlltilgáta (ℎ0) ADF prófs er að tímaröðin sé ósístæð. Höfnunargildi ADF prófs fyrir gefið 

öryggisstig er mismunandi eftir því hvort tímaröð inniheldur fasta, leitni, hvort tveggja 

eða hvorugt. Höfnunargildi ADF prófs á tímaröð sem inniheldur yfir 500 gildi og hefur 

fasta en enga leitni er -3,43 við 1% öryggismörk. Ef ADF gildi tímaraðar með fleiri en 500 

gildi er lægra en höfnunargildi er núlltilgátunni hafnað, það er tímaröðin er talin sístæð. 

Eftir að staðfest var að fyrsti mismunur allra log tímaraða uppfyllti forsendu um 

sístæðni var framkvæmt KSL mátgæðapróf, samanber umfjöllun í kafla 2.2, í 

tölfræðiforritinu JMP. Dreifingin var teiknuð upp myndrænt í JMP forritinu þar sem tíðni 

gilda (lóðréttur ás) eftir staðalfrávikum þeirra frá meðaltali (láréttur ás) er sýndur á 

stuðlariti (e. histogram). Línurit normaldreifingar er á hverju grafi til samanburðar við 

stuðlarit mældrar dreifingar. Efst á hverju grafi er teikniröð útlaga (e. outliers plot) sem 

sýnir gildi utan þriggja staðalfrávika myndrænt. 
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6.2 Hlutabréfaverð Icelandair 

Greining þessi náði til hlutabréfaverðs Icelandair á tímabilinu 10. janúar 2011 – 8. maí 

2020. Gögn voru aðgengileg allt aftur til ársins 2006 en tekin var ákvörðun um að greina 

gögn frá hlutafjárútboði Icelandair 2010 þar sem árin á undan var lítið magn 

hlutabréfanna á markaði og viðskipti með þau mjög takmörkuð. Gögnin voru sótt af 

vefsvæði Nasdaq OMX Nordic (e.d.a).  

Tímaröðin var leiðrétt fyrir arðgreiðslum á tímabilinu afturvirkt frá hverjum 

arðleysisdegi 𝑡, samanber Töflu 2. Arðgreiðsla á hlut 𝑑 var dregin frá dagslokaverði 

dagsins fyrir arðleysisdag (𝑡-1). Verðgildi allra daga fyrir þann dag voru því næst leiðrétt 

með hlutfalli leiðrétts verðs á degi (𝑡-1) og óleiðrétts verðs þess dags. Þannig voru verð 

allra daga fyrir hvern arðleysisdag aðlöguð fyrir hverri arðgreiðslu. Að öðru leyti var ekki 

átt við tímaröð hlutabréfaverðs Icelandair en frá greinir í umfjöllun um rannsóknaraðferð. 

Tafla 2. Arðgreiðslur Icelandair Group á hlut eftir arðleysisdegi (Icelandair Group, e.d.). 

 

6.2.1 ADF sístæðnipróf 

ADF gildi fyrsta mismunar log tímaraðar hlutabréfaverðs Icelandair var -43,45 og 

núlltilgátunni var því hafnað við 1% öryggismörk (höfnunargildi -3,43). Gögnin uppfylltu 

þar af leiðandi forsendu um sístæðni og mögulegt var að greina dreifingu þeirra frekar. 

6.2.2 KSL mátgæðapróf 

Prófhending fyrsta mismunar log tímaraðarinnar, 𝐷, var 0,147 þar sem höfnunargildi við 

1% öryggismörk fyrir 𝑁 = 2324 er 0,021. Prófhendingin var því umtalsvert hærri en 

höfnunargildið og núlltilgátunni var hafnað. Dreifingin reyndist þar af leiðandi ekki vera 

normaldreifð. 

d             

(ISK)

t 

Arðleysisdagur

0,16 14.3.2012

0,3 14.3.2013

0,43 12.3.2014

0,5 12.3.2015

0,7 11.3.2016

0,11 6.3.2017

0,15 9.3.2018
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6.2.3 Stuðlarit og lýsandi tölfræði  

Mynd 6 sýnir tíðni gilda eftir staðalfrávikum þeirra frá meðaltali með bláum súlum 

samanborið við rauða línu normaldreifingarinnar. Efst á myndinni má sjá teikniröð útlaga. 

Myndin leiðir glögglega í ljós að mælda dreifingin fellur illa að normaldreifingu. Alls 40 

sinnum lágu verðhreyfingar bréfanna á tímabilinu utan þriggja staðalfrávika. Fylgdu 

verðhreyfingarnar normaldreifingu hefði slíkt aðeins gerst sex sinnum á tímabilinu. 

 

Mynd 6. Tíðni gilda fyrsta mismunar log hlutabréfaverðs Icelandair eftir staðalfrávikum, samanborið við 
normaldreifingu. 

Tafla 3 sýnir lýsandi tölfræði fyrsta mismunar log tímaraðarinnar. Þar má sjá að stærsti 

útlagi tímabilsins var 12% lækkun. Lækkunin samsvaraði um 11 staðalfrávikum og eru líkur 

á slíku gildi við normaldreifingu um 7,1e-25. Það eru svo litlar líkur að þær hafa í raun enga 

tölfræðilega merkingu. Til að gefa hugmynd um hve smáa tölu er að ræða má til 

samanburðar nefna að gróflega áætlaður fjöldi stjarna í alheiminum gæti verið um 1e20 

(Ghose, 2016).  Ferilris dreifingarinnar var um 38 sem gaf til kynna að dreifingin hefði feita 
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hala. Tíðni og stærð útlaga, auk ferilriss, sýndu ljóslega að verðhreyfingar Icelandair á 

umræddu tímabili voru langt í frá normaldreifðar, líkt og KSL mátgæðaprófið staðfesti. 

Tafla 3. Lýsandi tölfræði fyrsta mismunar log hlutabréfaverðs Icelandair. 

 

6.3 Vísitalan OMX Iceland 10 

Greining þessi náði til vísitölu OMX Iceland 10 á tímabilinu 2. janúar 2009 – 8. maí 2020. 

Gögnin voru sótt af vefsvæði Nasdaq OMX Nordic (e.d.b). Ekki var átt við tímaröðina fyrir 

greiningu að öðru leyti en frá greinir í umfjöllun um rannsóknaraðferð.  

6.3.1 ADF sístæðnipróf 

ADF gildi fyrsta mismunar log tímaraðar vísitölunnar var -50,83 og var núlltilgátunni því 

hafnað við 1% öryggismörk (höfnunargildi -3,43). Gögnin uppfylltu þar af leiðandi 

forsendu um sístæðni og var því mögulegt að greina dreifingu þeirra frekar. 

6.3.2 KSL mátgæðapróf 

Prófhending fyrsta mismunar log tímaraðarinnar, 𝐷, var 0,109 þar sem höfnunargildi við 

1% öryggismörk fyrir 𝑁 = 2825 er 0,019. Prófhendingin var því umtalsvert hærri en 

höfnunargildið og núlltilgátunni var hafnað. Dreifingin reyndist þar af leiðandi ekki vera 

normaldreifð. 

6.3.3 Stuðlarit og lýsandi tölfræði  

Mynd 7 sýnir tíðni gilda eftir staðalfrávikum þeirra frá meðaltali með bláum súlum 

samanborið við rauða línu normaldreifingarinnar. Efst á myndinni má sjá teikniröð útlaga. 

31 sinni urðu hreyfingar utan þriggja staðalfrávika frá meðaltali en hefðu samkvæmt 

normaldreifðum líkindum aðeins að verða um átta sinnum.  

Meðaltal 0,000076

Staðalskekkja 0,000234

Staðalfrávik 0,01129

Ferilris 38,388

Lággildi -0,122

Hágildi 0,144

Fjöldi gilda 2324
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Mynd 7. Tíðni gilda fyrsta mismunar log vísitölunnar OMX Iceland 10 eftir staðalfrávikum, samanborið 
við normaldreifingu. 

Tafla 4 sýnir lýsandi tölfræði fyrsta mismunar log hreyfinga vísitölunnar. Þar má sjá að 

stærsti útlaginn var lækkun um 13,6%. Útlaginn reyndist um 27 staðalfrávikum frá 

meðaltalinu og eru líkur á slíku gildi um 5,4e-156 við normaldreifingu, líkur sem hafa í raun 

enga tölfræðilega merkingu. Athygli vakti að hágildi var af mun minni stærðargráðu en 

lággildi. Mesta vísitöluhækkunin á tímabilinu var aðeins um 2,9%. Hækkunin reyndist 

engu að síður vera um 5,5 staðalfrávikum frá meðaltalinu. Þrátt fyrir að mesta hækkunin 

hafi verið af töluvert minni stærðargráðu en mesta lækkunin eru normaldreifðar líkur á 

slíkri hækkun nær engar, eða um 9,5e-6. Ferilris dreifingarinnar var um 188 sem gaf til 

kynna að dreifingin hefði feita hala. Tíðni og stærð útlaga, ásamt ferilrisi dreifingarinnar, 

sýndu glögglega að hreyfingar vísitölunnar á téðu tímabili fylgdu ekki normaldreifingu, líkt 

og KSL mátgæðaprófið staðfesti. 
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Tafla 4. Lýsandi tölfræði fyrsta mismunar log vísitölunnar OMX Iceland 10. 

 

6.4 Gengisvísitala íslensku krónunnar 

Greining þessi náði til miðgengis gengisvísitölu íslensku krónunnar á tímabilinu 5. janúar 

1999 – 8. maí 2020. Gögnin voru sótt af vefsvæði Seðlabanka Íslands (e.d.b). Ekki var átt 

við tímaröðina fyrir greiningu að öðru leyti en frá greinir í umfjöllun um rannsóknaraðferð. 

6.4.1 ADF sístæðnipróf 

ADF gildi fyrsta mismunar log tímaraðar gengisvísitölu íslensku krónunnar var -85,73 og 

var núlltilgátunni því hafnað við 1% öryggismörk (höfnunargildi -3,43). Gögnin uppfylltu 

þar af leiðandi forsendu um sístæðni og var því mögulegt að greina dreifingu þeirra frekar. 

6.4.2 KSL mátgæðapróf 

Prófhending fyrsta mismunar log tímaraðarinnar, 𝐷, var 0,178 þar sem höfnunargildi við 

1% öryggismörk fyrir 𝑁 = 5319 er 0,014. Prófhendingin var því umtalsvert hærri en 

höfnunargildið og núlltilgátunni var hafnað. Dreifingin reyndist þar af leiðandi ekki vera 

normaldreifð. 

6.4.3 Stuðlarit og lýsandi tölfræði 

Mynd 8 sýnir tíðni gilda eftir staðalfrávikum þeirra frá meðaltali á stuðlariti með bláum 

súlum samanborið við rauða línu normaldreifingarinnar. Efst á myndinni má sjá teikniröð 

útlaga. 70 sinnum urðu vísitölubreytingar utan þriggja staðalfrávika frá meðaltali. Hefðu 

vísitölubreytingar fylgt normaldreifingu hefðu slíkar breytingar á tímabilinu aðeins verið 

um 14 talsins. 

Meðaltal 0,000094

Staðalskekkja 0,000095

Staðalfrávik 0,005052

Ferilris 188,442

Lággildi -0,136

Hágildi 0,029

Fjöldi gilda 2825
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Mynd 8. Tíðni gilda fyrsta mismunar log gengisvísitölu íslensku krónunnar eftir staðalfrávikum, 
samanborið við normaldreifingu. 

Tafla 5 sýnir lýsandi tölfræði fyrsta mismunar log tímaraðarinnar. Þar má sjá að stærsti 

útlaginn var hækkun vísitölunnar um 10,2%. Mesta lækkun vísitölunnar á tímabilinu var 

7,9%. Hækkunin var um 29 staðalfrávikum frá meðaltalinu en lækkunin nam um 23 

staðalfrávikum. Ljóst var á staðalfrávikafjölda í báðum tilfellum að normaldreifðar líkur á 

slíkum vísitölubreytingum væru nær engar og hefðu enga tölfræðilega merkingu í raun. 

Ferilris dreifingarinnar var um 220 sem gaf til kynna að dreifingin hefði feita hala. Tíðni og 

stærð útlaga, ásamt ferilrisi, sýndu að breytingar á gengisvísitölunni á umræddu tímabili 

fylgdu ekki normaldreifingu, líkt og KSL mátgæðaprófið staðfesti. 

Tafla 5. Lýsandi tölfræði fyrsta mismunar log gengisvísitölu íslensku krónunnar. 

 

Meðaltal 0,000052

Staðalskekkja 0,000048

Staðalfrávik 0,003498

Ferilris 220,368

Lággildi -0,079

Hágildi 0,102

Fjöldi gilda 5319
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6.5 Ríkisskuldabréf 

Samkvæmt Mandelbrot hafði krafa sumra ríkisskuldabréfa haft tilhneigingu til að fylgja 

normaldreifingu. Vegna þessa þótti rétt að greina einnig dreifingar ríkisskuldabréfa á 

íslenskum skuldabréfamarkaði til að kanna hvort nútíma-fjármálakenningar gætu átt við 

þar. Greiningin leiddi í ljós að þau ríkisskuldabréf sem athugunin náði til voru hvergi nærri 

því að fylgja lögmálum normaldreifingar. 

6.5.1 Óverðtryggt ríkisskuldabréf: RIKB 25 0612 

Greining þessi náði til kröfu ríkisskuldabréfsins RIKB 25 0612 á tímabilinu 16. júní 2009 – 

8. maí 2020. Gögnin voru sótt af vefsvæði Lánamála Ríkisins (e.d.). Ekki var átt við 

tímaröðina fyrir greiningu að öðru leyti en frá greinir í umfjöllun um rannsóknaraðferð. 

6.5.1.1 ADF sístæðnipróf 

ADF gildi fyrsta mismunar log tímaraðar kröfu skuldabréfsins var -49,23 og var 

núlltilgátunni því hafnað við 1% öryggismörk (höfnunargildi -3,43). Gögnin uppfylltu þar 

af leiðandi forsendu um sístæðni og því var mögulegt að greina dreifingu þeirra frekar. 

6.5.1.2 KSL mátgæðapróf 

Prófhending fyrsta mismunar log tímaraðarinnar, 𝐷, var 0,106 þar sem höfnunargildi við 

1% öryggismörk fyrir 𝑁 = 2709 er 0,020. Prófhendingin var því umtalsvert hærri en 

höfnunargildið og núlltilgátunni var hafnað. Dreifingin reyndist þar af leiðandi ekki vera 

normaldreifð. 

6.5.1.3 Stuðlarit og lýsandi tölfræði 

Mynd 9 sýnir tíðni gilda eftir staðalfrávikum þeirra frá meðaltali á stuðlariti með bláum 

súlum samanborið við rauða línu normaldreifingarinnar. Efst á myndinni má sjá teikniröð 

útlaga. Breytingar á kröfu sem liggja utan þriggja staðalfrávika frá meðaltali urðu 41 

talsins á tímabilinu. Hefði krafa bréfsins fylgt normaldreifingu hefðu slíkar breytingar 

aðeins orðið um 8 talsins.  
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Mynd 9. Tíðni gilda fyrsta mismunar log kröfu RIKB 25 0612 eftir staðalfrávikum, samanborið við 
normaldreifingu. 

Tafla 6 sýnir lýsandi tölfræði fyrsta mismunar log kröfu bréfsins. Sveiflurnar reyndust 

ekki jafn öfgakenndar og í fyrri athugunum sem fjallað hefur verið um, enda flökt á 

ríkisskuldabréfum almennt lítið í samanburði við flökt á hlutabréfa- og 

gjaldeyrismörkuðum. Lággildi reyndist vera 3,1% lækkun (um 6 staðalfrávik) en hágildi 

5,5% hækkun (um 11,5 staðalfrávik). Samkvæmt normaldreifðum líkindum væru engu að 

síður nær engar líkur á slíkum útlögum. Ferilris dreifingarinnar var um 12,5 sem gaf til 

kynna að dreifingin hefði feita hala. Tíðni og stærð útlaga, ásamt ferilrisi dreifingarinnar, 

sýndu að dreifing kröfunnar yfir tímabilið laut ekki lögmálum normaldreifingar, líkt og KSL 

prófið staðfesti. 
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Tafla 6. Lýsandi tölfræði fyrsta mismunar log kröfu RIKB 25 0612. 

 

6.5.2 Verðtryggt ríkisskuldabréf: RIKS 21 0414 

Greining þessi náði til kröfu ríkisskuldabréfsins RIKS 21 0414 á tímabilinu 16. apríl 2010 – 

8. maí 2020. Gögnin voru sótt af vefsvæði Lánamála Ríkisins (e.d.). Ekki var átt við 

tímaröðina fyrir greiningu að öðru leyti en frá greinir í umfjöllun um rannsóknaraðferð. 

6.5.2.1 ADF sístæðnipróf 

ADF gildi fyrsta mismunar log tímaraðar kröfu skuldabréfsins var -52,79 og var 

núlltilgátunni því hafnað við 1% öryggismörk (höfnunargildi -3,43). Gögnin uppfylltu þar 

af leiðandi forsendu um sístæðni og því var mögulegt að greina dreifingu þeirra frekar. 

6.5.2.2 KSL mátgæðapróf 

Prófhending fyrsta mismunar log tímaraðarinnar, 𝐷, var 0,234 þar sem höfnunargildi við 

1% öryggismörk fyrir 𝑁 = 2497 er 0,021. Prófhendingin reyndist því umtalsvert hærri en 

höfnunargildið og núlltilgátunni var því hafnað. Dreifingin reyndist þar af leiðandi ekki 

vera normaldreifð. 

6.5.2.3 Stuðlarit og lýsandi tölfræði 

Mynd 10 sýnir tíðni gilda eftir staðalfrávikum þeirra frá meðaltali á stuðlariti með bláum 

súlum samanborið við rauða línu normaldreifingarinnar. Efst á myndinni má sjá teikniröð 

útlaga. Hreyfingar kröfunnar lágu alls 24 sinnum utan þriggja staðalfrávika frá meðaltali. 

Hefðu hreyfingarnar fylgt normaldreifingu hefðu slíkar hreyfingar orðið um sex talsins yfir 

tímabilið.  

Meðaltal 0,000206

Staðalskekkja 0,000093

Staðalfrávik 0,004821

Ferilris 12,537

Lággildi -0,031

Hágildi 0,055

Fjöldi gilda 2709
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Mynd 10. Tíðni gilda fyrsta mismunar log kröfu RIKS 21 0414 eftir staðalfrávikum, samanborið við 
normaldreifingu. 

Tafla 7 sýnir lýsandi tölfræði fyrsta mismunar tímaraðar kröfu skuldabréfsins. Mesta 

hækkun kröfunnar var um 51,2% (um 21 staðalfrávik) og mesta lækkun um 44,4% (um 18 

staðalfrávik). Ljóst er á staðalfrávikafjölda að við normaldreifingu væru líkur á slíkum 

útlögum nær engar og hefðu í raun enga tölfræðilega merkingu. Ferilris dreifingarinnar 

var um um 175 sem gaf til kynna að dreifingin hefði feita hala. Tíðni og stærð útlaga, 

ásamt ferilrisi dreifingarinnar, sýndu að dreifing kröfunnar yfir tímabilið laut ekki 

lögmálum normaldreifingar, líkt og KSL prófið staðfesti. 
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Tafla 7. Lýsandi tölfræði fyrsta mismunar log kröfu RIKS 21 0414. 

 

  

Meðaltal 0,000593

Staðalskekkja 0,000487

Staðalfrávik 0,02433

Ferilris 175,167

Lággildi -0,444

Hágildi 0,512

Fjöldi gilda 2497
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7 Niðurstöður tölfræðirannsóknar 

Flestar nútíma-fjármálakenningar og líkön sem notuð eru til að meta áhættu, vanmeta 

útlagaáhættu á grundvelli brostinnar forsendu um normaldreifingu. Niðurstöður 

tölfræðirannsóknar, sem höfundur framkvæmdi á nokkrum dreifingum á íslenskum 

mörkuðum, gáfu til kynna að forsenda um normaldreifingu brestur almennt hér á landi. 

Niðurstaðan var í samræmi við niðurstöður sambærilegra rannsókna Mandelbrots og 

Talebs á verðhreyfingum á erlendum mörkuðum. 

Tafla 8 sýnir samandregnar niðurstöður tölfræðigreininga nokkurra dreifinga á 

íslenskum mörkuðum. Í öllum tilfellum var fjöldi útlaga mun meiri en líkindi 

normaldreifingar gera ráð fyrir. Ferilris var einnig hærra en við normaldreifingu í öllum 

tilfellum. KSL mátgæðapróf staðfestu með afgerandi hætti við 1% öryggismörk að í öllum 

tilfellum var marktækur munur á mældum dreifingum og normaldreifingu. Gagnrýni 

Mandelbrots og Talebs á því ekki síður við á íslenskum mörkuðum en á flestum þeim 

mörkuðum erlendis sem þeir hafa rannsakað. Af þessu leiðir að nútíma-fjármálalíkön eru 

til þess fallin að vanmeta útlagaáhættu hér á landi. 

Tafla 8. Samandregnar niðurstöður rannsóknar á líkindadreifingum á íslenskum mörkuðum. 

 

  

Fyrsti mismunur Fjöldi gilda

log tímaraðar N Normal Raun Normal Raun Höfnunargildi D Max

Hlutabréfaverð Icelandair 2324 6 40 3 38,4 0,021 0,147

Vísitala OMX Iceland 10 2825 8 31 3 188,4 0,019 0,109

Gengisvísitala ISK 5319 14 70 3 220,4 0,014 0,178

Krafa RIKB 25 0612 2709 8 41 3 12,5 0,020 0,106

Krafa RIKS 21 0414 2497 6 24 3 175,2 0,021 0,234

Fjöldi útlaga KSL mátgæðaprófFerilris
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8 Umræða 

Markmið verkefnisins var að leitast við að veita svör við því hverjar helstu áskoranir 

íslensks efnahagskerfis eru og hvernig takast má á við þær. Þessum spurningum er svarað 

í undirköflum þessa kafla. Tölfræðirannsókn var framkvæmd til að varpa ljósi á hvort 

forsendur helstu fjármálakenninga og líkana sem mæla áhættu um normaldreifð líkindi 

eigi við á íslenskum mörkuðum. Í ljós kom að svo er ekki sem þýðir að sú gagnrýni sem 

forsenda líkananna um normaldreifingu hefur hlotið, og þau vandkvæði sem af henni 

leiða, er viðeigandi fyrir þær áskoranir sem útlagaáhætta felur í sér í íslensku 

efnahagskerfi. Ekki fundust fordæmi um sambærilegar rannsóknir á líkindadreifingum á 

íslenskum mörkuðum. Sé það reyndin er fræðilegt framlag niðurstöðu rannsóknarinnar 

vísbending um að líkindadreifingar á íslenskum mörkuðum séu ekki normaldreifðar. Ekki 

fundust heldur heimildir um önnur ritverk eða rannsóknir sem gera áskoranir vegna 

útlagaáhættu á íslenskum mörkuðum að meginviðfangsefni. Vegna þess hve viðkvæmt 

íslenskt efnahagskerfi er fyrir áföllum vegna fjölda kerfislega mikilvægra fyrirtækja og 

venslaðra hagsmuna er hagnýtt framlag verkefnisins að varpa ljósi á áskoranir vegna 

útlagaáhættu og veita tillögur að leiðum til að takast á við hana með skilvirkum hætti.   

8.1 Helstu áskoranir íslensks efnahagskerfis vegna útlagaáhættu  

Vanmat útlagaáhættu þeirra tiltæku líkana sem mæla áhættu skapar vandkvæði við 

áhættustýringu, verðlagningu fjáreigna, samval verðbréfa, greiningu fjárfestingakosta, 

mat fyrirtækja á arðbærum verkefnum o.fl. Hrun XIV skuldaviðurkenninganna árið 2018 

sýndi ljóslega að sögulegt flökt og Sharpe-hlutfall gáfu villandi mynd af þeirri áhættu sem 

í fjárfestingunni fólst, enda ljóst að normaldreifing átti ekki við. Rannsóknin sem 

framkvæmd var á líkindadreifingum leiddi í ljós að forsenda um normaldreifingu brestur 

á íslenskum mörkuðum. Þar af leiðandi er ljóst að áhættumælikvarðar á borð við flökt og 

Sharpe-hlutfall gefa villandi mynd af áhættu á íslenskum mörkuðum. Nútíma-

fjármálalíkön á borð við CAPM líkanið, hagkvæmasta áhættusama eignasafnið og Black-

Scholes líkanið geta ekki mælt áhættu á íslenskum mörkuðum vegna forsendubrestsins, 

en líkönin eru engu að síður víða í notkun hér á landi. 

Á undanförnum árum hefur orðið vitundarvakning um forsendubrest nútíma-

fjármálakenninga. Markaðsaðilar hafa brugðist við með því að reyna að þróa og aðlaga 

grundvallarlíkönin með það að markmiði að færa þau nær raunveruleikanum. Hinar 
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aðlöguðu útgáfur dansa þó í kringum vandamálið í stað þess að ráðast á rót vandans. Þau 

taka sum hver að einhverju leyti betur tillit til útlagaáhættu, þ.e. vanmatið er minna, en 

vanmat engu að síður. VaR aðferðin hefur náð mikilli útbreiðslu hér á landi en ljóst er að 

takmarkað gagn er af líkani sem gefur lágmarkstap halans að gefinni normaldreifingu. 

Þegar forsenda um normaldreifingu á mörkuðum brestur með jafngerandi hætti og 

rannsóknir sýna fram á er ljóst að öryggismörkin vanmeta líkur útlafa stórkostlega. TVaR 

nær aðeins betur utan um útlagaáhættu en VaR, en þó engan veginn með fullnægjandi 

hætti. Væntigildi TVaR byggir einnig á normaldreifingu, en við aðrar líkindadreifingar er 

ljóst að væntigildið er ómarktækt. 

Ekkert líkan hefur verið þróað sem getur mælt útlagaáhættu með árangursríkum hætti. 

Vegna þessa er skynsamlegt að framkvæma álagspróf til að greina veikleika gagnvart 

ólíkum sviðsmyndum áfalla sem í kjölfarið er mögulegt að bregðast við til að auka 

viðnámsþrótt við áföll. Helsta áskorunin við slíka álagsprófun er hve viðsjál áhætta getur 

verið og því hætt við því að álagsprófun takmarkist við þekkta áhættuþætti. 

8.1.1 Áskoranir vegna svartra svana 

Áhætta felst ekki aðeins í atburðum sem áður hafa raungerst heldur einnig, og kannski 

fyrst og fremst, í fordæmalausum atburðum sem enginn hefði getað séð fyrir og sem hafa 

gríðarmikil áhrif, svonefndum svörtum svönum. Einstaklingar hafa mannlega tilhneigingu 

til að eftiráskýra slíka atburði þannig að þeir virðist eftir á að hyggja hafa verið 

fyrirsjáanlegir og útskýranlegir. Einstaklingar hafa einnig tilhneigingu til þess að einblína 

á áhættu tengda atburðum sem áður hafa orðið og sníða áhættuvarnir sínar að þeim en 

líta ekki út fyrir sjóndeildarhring þekktrar áhættu. Með hverjum óvænta atburðinum sem 

á sér stað telja einstaklingar sig vita meira um áhættu. Á sama tíma breikkar bilið milli 

þess sem þeir halda sig vita og þess sem þeir vita í raun sem skapar kjöraðstæður fyrir 

hina óvægnu svörtu svani. Aukin alþjóðavæðing leiðir til þess að hagkerfi heimsins virka 

stöðugri. Stöðugleikinn skapar falskt öryggi því venslaðir veikleikar hagkerfanna gera þau 

berskjölduð gagnvart gríðarmiklum áhrifum svartra svana sem geta breiðst út frá einu 

hagkerfi um hagkerfi heimsins. Áföllin verða þannig sjaldgæfari en þegar þau dynja yfir 

verða hamfarirnar sem þeim fylgja þeim mun meiri. Víðtæk notkun líkana sem vanmeta 

útlagaáhættu á Íslandi, alþjóðavæðing og venslaðir veikleikar hér á landi gera íslenska 

efnahagskerfið berskjaldað fyrir svörtum svönum.  



 

54 

8.1.2 Áskoranir vegna þjóðhagslega mikilvægra fyrirtækja 

Skortur á verkfærum til að mæla útlagaáhættu, í veröld sem er berskjölduð fyrir svörtu 

svönum, skapar sérstakar áskoranir þegar kemur að þjóðhagslega mikilvægum 

fyrirtækjum. Þegar þjóðhagslega mikilvægt fyrirtæki riðar til falls getur stjórnvöldum 

reynst óhjákvæmilegt að koma fyrirtækinu til bjargar til að vernda stöðugleika 

efnahagskerfisins. Þetta skapar að minnsta kosti tvíþætt vandamál: Annars vegar skekkir 

það samkeppnisstöðu fyrirtækja að sum fyrirtæki njóti óbeinnar ríkisábyrgðar í krafti 

stærðar sinnar. Óbein ríkisábyrgð þjóðhagslega mikilvægra fyrirtækja laðar fjárfesta að 

þeim og þau hafa greiðari aðgang að lánsfé en önnur fyrirtæki. Hins vegar skapar hin 

óbeina ríkisábyrgð freistnivanda. Í ljósi þess að hin þjóðhagslega mikilvægu fyrirtæki, 

fjárfestar þeirra og lánveitendur bera áhættu sína ekki einir, gætu viðkomandi aðilar 

freistast til að taka meiri áhættu en þeir annars hefðu gert. 

8.1.2.1 Vítahringur freistnivandans 

Björgunaraðgerðir stjórnvalda í þágu þjóðhagslega mikilvægra fyrirtækja eru tvíbent 

lausn. Vissulega koma þær í veg fyrir efnahags- og samfélagslegar afleiðingar gjaldþrots 

þjóðhagslega mikilvægs fyrirtækis til skamms tíma litið en freistnivandinn sem af 

aðgerðunum hlýst skapar vítahring. Viðleitni stjórnvalda til að tryggja efnahagslegan 

stöðugleika við áföll eykur áhættusækni sem eykur líkur á áföllum. 

Þegar litið er til björgunaraðgerða stjórnvalda er auðvelt að varpa fram ólíkum 

sjónarmiðum. Frá einum sjónarhóli mætti færa fyrir því rök að það sé óásættanlegt að 

fjárfestar græði á tá og fingri þegar vel gengur en samfélagið beri kostnaðinn þegar illa 

fer. Frá öðrum sjónarhóli væri hægt að færa fyrir því rök að framlag félagsins til 

samfélagsins þegar vel gengur, t.d. í formi verðmætasköpunar, atvinnutækifæra og 

skattgreiðslna, réttlæti stuðning úr vasa skattgreiðenda þegar illa árar. Vissulega skila hin 

þjóðhagslega mikilvægu fyrirtæki miklum efnahagslegum ábata fyrir samfélagið í heild en 

ef það á að vera sjálfsagt að bjarga þeim þegar þau lenda í vandræðum er 

freistnivandanum viðhaldið. Freistnivandinn ógnar stöðugleika efnahagslífsins og eykur 

líkur á áföllum. Kostnaður björgunaraðgerða er ekki aðeins bundinn í því fé sem fyrirtæki 

er lagt til við björgunaraðgerð heldur hlýst einnig óbeinn kostnaður af aukinni áhættutöku 

og óstöðugleika í hagkerfinu í heild sinni. Með öðrum orðum, í kostnaði 

björgunaraðgerðar eins fyrirtækis felst einnig kostnaður við björgunaraðgerðir í 
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framtíðinni sem ekki hefðu komið til kastanna ef freistnivandi vegna fyrri fordæma um 

björgunaraðgerðir hefði ekki notið við. Líkt og Mandelbrot og Taleb hafa bent á er engin 

leið að átta sig á umfangi framtíðaráfalla og því ómögulegt að meta fórnarkostnað 

björgunaraðgerða. Með sama hætti má stilla því þannig upp að samfélagslegur ábati þess 

að draga úr téðum freistnivanda, og þar með líkum á áföllum, verði ekki metinn til fjár. 

8.2 Leiðir til að takast á við útlagaáhættu 

Ýmsar leiðir eru færar til að takast á við útlagaáhættu og er greint frá þeim helstu í næstu 

undirköflum. 

8.2.1 Áhættuvitund og álagsprófanir 

Til að takast á við þær áskoranir sem útlagaáhætta felur í sér, þegar engin tiltæk verkfæri 

eru til að mæla hana með fullnægjandi hætti, er grundvallaratriði að einstaklingar geri sér 

grein fyrir að þau verkfæri sem þeir þó nota, vanmeti útlagaáhættu. Einstaklingar þurfa 

jafnframt að vera meðvitaðir um tilvist svartra svana og gangast við því að þeir séu 

ófyrirsjáanlegir í eðli sínu. Í stað þess að reyna að bera kennsl á mögulega svarta svani 

ættu einstaklingar að stunda reglulegar álagsprófanir með sviðsmyndum þar sem 

áhættuþættir lúta veldislögmáli. Undir veldislögmáli getur vont lengi versnað og því ættu 

verstu efnahagshamfarir sögunnar ekki að vera notaðar sem akkeri verstu sviðsmynda. 

Gera ætti ráð fyrir að efnahagshamfarir framtíðarinnar verði enn harkalegri. 

8.2.2 Þjóðhagslega mikilvæg fyrirtæki 

Til að stuðla að stöðugleika efnahagskerfisins og takmarka samkeppnisskekkju meðal 

fyrirtækja er mikilvægt að stjórnvöld reyni eftir fremsta megni að eyða freistnivanda 

þjóðhagslega mikilvægra fyrirtækja vegna óbeinnar ríkisábyrgðar, með því að gera 

björgunaraðgerðir að óaðlaðandi kosti í huga fyrirtækjanna, fjárfesta þeirra og 

lánveitenda. Nauðsynlegt er að björgunaraðgerðir hafi svo fyrirsjáanlega neikvæðar 

fjárhagslegar afleiðingar fyrir þessa aðila að áhættutaka þeirra sé sem næst því að þeir 

beri áhættu sína sjálfir. Mikilvægt er að áhrif þeirra aðgerða sem gripið er til séu metin 

með lögmál Goodharts í huga. 

Til að stuðla að stöðugleika er nauðsynlegt að stjórnvöld rjúfi vítahringinn með 

langtímastefnumörkun. Það verður ekki auðvelt verk en í eftirfarandi undirköflum verður 

gerð grein fyrir nokkrum leiðum sem gætu komið til greina. 
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8.2.2.1 Lof þeim að falla 

Róttækasta lausnin við freistnivandanum er einfaldlega að stjórnvöld setji skýra stefnu 

um að ríkið hlaupi ekki undir bagga með þjóðhagslega mikilvægum fyrirtækjum þegar 

áföll dynja yfir. Sé slíkt gert er nauðsynlegt að framfylgja stefnunni undantekningalaust 

þegar á hólminn er komið, því ef vikið er frá stefnunni skapast fordæmi og freistnivandinn 

skýtur upp kollinum um leið. Þegar þjóðhagslega mikilvægt fyrirtæki fer í gjaldþrot blasir 

við að efnahags- og samfélagslegar afleiðingar verði miklar sem stjórnvöld þurfa þá að 

mæta með öðrum leiðum. 

Takist stjórnvöldum að setja slíka stefnu með þeim hætti að markaðurinn trúi því að 

henni verði í reynd framfylgt, verður fyrirtækjum ljóst að þau bera áhættu sína ein og því 

líkur á að rekstur þeirra verði varfærnari en ella, með öðrum orðum yrði freistnivandi 

björgunaraðgerða úr sögunni. Stefnan myndi jafnframt eyða þeirri samkeppnisskekkju 

sem verður á markaði þegar útvalin fyrirtæki eru með óbeina ríkisábyrgð á meðan önnur 

fyrirtæki bera áhættu sína ein og eiga af þeim sökum ekki jafn greiðan aðgang að 

fjárfestum og lánsfé.  

Í heimi þar sem svartir svanir eru hluti af raunveruleikanum gæti stjórnvöldum reynst 

erfitt að framfylgja svo róttækri stefnu. Við stóráföll gæti það hreinlega orðið 

stjórnvöldum ómögulegt að líta í aðra átt þegar gjaldþrot þjóðhagslega mikilvægs 

fyrirtækis stefnir lífvænleika annarra fyrirtækja í hættu með beinum eða óbeinum hætti, 

þannig að fjölmörg störf eru í húfi og íslenskt efnahagshagkerfi í heild sinni getur verið 

undir. Að auki er venjulegt kjörtímabil aðeins fjögur ár og ekki víst að við stjórnarskipti 

yrði sami hugur meðal nýrra handhafa ríkisvaldsins við að framfylgja hinni róttæku stefnu 

sem forverar þeirra mörkuðu. Það gæti því orðið stjórnvöldum þrautinni þyngra að 

sannfæra markaðinn um að svo róttækri stefnu verði í reynd framfylgt. Trúi markaðurinn 

ekki á stefnuna fellur hún um sjálfa sig þar sem freistnivandinn þrífst áfram á markaði.  

8.2.2.2 Hið opinbera komi inn í hluthafahóp 

Stjórnvöld gætu sett skýra stefnu um að hið opinbera gangi inn í hluthafahóp ef stjórnvöld 

þurfa að bjarga fyrirtæki frá þroti. Með þeim hætti lækkar eignarhlutur fjárfesta verulega 

og hið opinbera getur nýtt eignarhlut sinn til að endurheimta útlagðan kostnað. Með 

þessum hætti má draga úr freistnivanda þar sem björgunaraðgerðir stjórnvalda hafa 

neikvæð fjárhagsleg áhrif á fjárfesta og ætti að auka á hvata til að þeir forðist það að til 
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þeirra komi. Slíkri stefnu yrði stjórnvöldum auðveldara að framfylgja en stefnu um engar 

björgunaraðgerðir. Meiri líkur eru á að markaðurinn trúi því að stefnunni verði framfylgt 

og hún hafi því raunveruleg áhrif á áhættutöku. Stefnan mun þó ekki eyða 

freistnivandanum að fullu enda þótt fjárfestar beri hluta áhættunnar þá bera þeir hana 

ekki einir. Stefnan gæti haft minni áhrif á lánveitendur þar sem það gæti reynst aðlaðandi 

í þeirra huga að fá hið opinbera í hluthafahóp þar sem það gæti aukið líkur á efndum 

skuldbindinga. Stefnan leiðréttir heldur ekki að fullu þá samkeppnisskekkju sem myndast 

á markaði þegar sum fyrirtæki geta nokkurn veginn treyst á stuðning við áföll og hafa betri 

aðgang að lánsfjármagni á meðan önnur bera áhættu sína ein. 

8.2.2.3 Endurkröfur og takmarkanir arðgreiðslna 

Stjórnvöld gætu sett skýra stefnu um að forsenda björgunaraðgerða verði að ríkið eigi 

endurkröfurétt vegna þess fjárhagslega stuðnings sem veittur væri til að forða 

þjóðhagslega mikilvægu fyrirtæki frá gjaldþroti. Með þeim hætti er fyrirtæki veitt líflína 

við verulega rekstrarörðugleika sem fyrirtækið þarf að endurgreiða þegar reksturinn tekur 

við sér aftur. Jafnframt væri hægt að setja takmarkanir á arðgreiðslur og endurkaup 

hlutabréfa þangað til framlag stjórnvalda hefur verið endurgreitt. 

Með þessum hætti má draga úr freistnivanda þar sem björgunaraðgerðin mun koma 

niður á hagnaði fyrirtækis til framtíðar. Þannig mun fyrirtækið þola afleiðingar þeirra 

áhættu sem tekin er þó stjórnvöld mildi höggið og dreifi því yfir lengri tíma. Aðgerðin 

bitnar jafnframt á fjárflæði til fjárfesta og jafnvel lánveitenda til framtíðar. Slíkri stefnu 

yrði stjórnvöldum auðveldara að framfylgja en stefnu um engar björgunaraðgerðir. Meiri 

líkur eru á að markaðurinn trúi því að stefnunni verði framfylgt og hún hafi því 

raunveruleg áhrif á áhættutöku. Slík stefna mun þó ekki eyða freistnivandanum að fullu 

enda verða afleiðingar áhættutöku þolanlegri en ef fyrirtækin bæru hana með öllu ein. 

Stefnan leiðréttir heldur ekki að fullu þá samkeppnisskekkju sem myndast á markaði 

þegar sum fyrirtæki geta nokkurn veginn treyst á stuðning við áföll á meðan önnur bera 

áhættu sína ein.  

8.2.2.4 Áfallatryggingar 

Stjórnvöld gætu varið sig að hluta til fyrir þeirri áhættu sem þau bera vegna starfsemi 

þjóðhagslega mikilvægra fyrirtækja með því að skylda slík fyrirtæki til að kaupa einhvers 

konar áfallatryggingu af hinu opinbera. Þannig gætu stjórnvöld að minnsta kosti átt sjóð 
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til að mæta kostnaði vegna björgunaraðgerða við áföll sem ógna rekstrargrundvelli 

þjóðhagslega mikilvægra fyrirtækja. 

Ljóst er að enn er ómögulegt að reikna út hið eina sanna iðgjald, sem myndi verja ríkið 

fullkomlega, enda hefur ekki tekist að þróa aðferð sem nær utan um stærðargráðu og 

líkindi þeirrar áhættu sem fyrir hendi er. Hins vegar er ljóst að stjórnvöld bera áhættuna 

með hinum þjóðhagslega mikilvægu fyrirtækjum og því væri hægt að færa rök fyrir því að 

ekki væri óeðlilegt að hin sömu fyrirtæki greiði sérstaklega til hins opinbera vegna þessa. 

Áfallatryggingasjóður gæti mætt kostnaði vegna áfalla, a.m.k. að hluta, en erfitt er að sjá 

fyrir sér að lögbinding slíkrar gjaldheimtu komi til með að mæta freistnivandanum. Hann 

gæti þvert á móti haft þau áhrif að fyrirtækin treysti enn frekar á stuðning stjórnvalda ef 

illa fer enda hafi fyrirtækin með greiðslu iðgjalda tryggt sér slíkan stuðning. Slíkt 

fyrirkomulag gæti því hreinlega aukið á freistnivanda og þannig orðið lögmáli Goodharts 

að bráð. 

8.2.3 Þjóðhagsvarúð 

Það er fagnaðarefni að til standi að gera lagabreytingar sem víkka skilgreiningu á einingum 

tengdum almannahagsmunum þannig þar að lútandi lög nái utan um fyrirtæki sem 

sannarlega eru kerfislega mikilvæg í íslensku efnahagslífi en standa utan 

skilgreiningarinnar að lögum eins og þau eru þegar þetta er skrifað.  

Athygli vekur að álagspróf Seðlabanka Íslands kannar eingöngu viðnámsþrótt 

fjármálafyrirtækja við hugsanlegu efnahagsáfalli. Ljóst er að fleiri íslensk fyrirtæki eru 

kerfislega mikilvæg og geta haft mikil áhrif á efnahagsstöðugleika landsins. Lagt er til að 

álagspróf Seðlabankans verði látið ná til fyrirtækja sem falla undir skilgreiningu laga á 

einingum sem tengjast almannahagsmunum á hverjum tíma. Auk þess ættu sviðsmyndir 

álagsprófsins í framtíðinni að taka tillit til þess að áhættuþættir lúta veldislögmáli en áhrif 

efnahagskrísunnar sem nú ríður yfir virðast vera að sprengja mælikvarða verstu 

sviðsmynda álagsprófs 2020. 
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9 Lokaorð 

Rannsókninni sem framkvæmd var á líkindadreifingum á íslenskum mörkuðum ber að 

taka með þeim fyrirvara að oft eru fá viðskipti innan dags og takmörkuð velta sem getur 

leitt til þess að verðmyndun verði óskilvirk. Þannig geta mjög takmörkuð viðskipti staðið 

að baki verðhreyfinga. Þetta er sérstaklega viðeigandi þegar stök verðbréf eru skoðuð, 

t.d. hlutabréfaverð Icelandair og krafa skuldabréfanna. Tímaröð hlutabréfaverðs 

Icelandair var leiðrétt fyrir arðgreiðslum en slíkt var óraunhæft að gera við tímaröð 

vísitölu OMX Iceland 10. Slík leiðrétting skiptir þó minna máli í tilfelli vísitölunnar en við 

greiningu á stökum hlutabréfum þar sem arðgreiðslur einstakra félaga eru svo lágt hlutfall 

af heildinni. Niðurstöður eru þó svo afgerandi við höfnun normaldreifingar í öllum 

tilfellum að smávægilegar skekkjur ættu ekki að hafa áhrif á niðurstöðu rannsóknarinnar. 

Í framhaldi þessa verkefnis væri áhugavert að rannsaka hagnýtingu brotagreininga við 

mælingar á áhættu og gera tilraunir til þess að þróa líkön sem komast nær 

raunveruleikanum en nútíma-fjármálalíkön og afleiður þeirra gera. Stjórnvöld ættu að 

setja skýra stefnu um björgunaraðgerðir þjóðhagslega mikilvægra fyrirtækja með það að 

markmiði að lágmarka freistnivanda og leiðrétta skakka samkeppnisstöðu vegna óbeinna 

ríkisábyrgða. Mikilvægt er að frumvarp til breytinga á lögum sem fellir fleiri fyrirtæki undir 

skilgreiningu á einingum tengdum almannahagsmunum nái fram að ganga. Seðlabanki 

Íslands ætti að útvíkka álagspróf sín þannig að þau nái til allra eininga sem tengjast 

almannahagsmunum samkvæmt lögum á hverjum tíma. Þessu til viðbótar er mikilvægt 

að viðskiptaháskólar fjalli um nútíma-fjármálakenningar með gagnrýnum hætti þannig að 

viðskipta- og hagfræðingar framtíðarinnar séu meðvitaðir um annmarka þeirra og fái 

jafnvel áhuga á að rannsaka og þróa nýjar leiðir sem betur gætu nýst við mælingar á 

áhættu. 
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