
Basel III – endurbætur Basel nefndarinnar um bankaeftirlit 
Styrkir eindarvarúðarreglur og eftirlit með þeim og bætir við efni tengt þjóðhagsvarúð, meðal annars eigin�áraukum 
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Magn og gæði fjármagns
Meiri áhersla á hefðbundið eigið fé. 
Lágmark hefðbundins eigin fjár verður 
4,5% af áhættuvegnum eignum eftir 
frádráttarliði. 

Tapsþol eigin fjár hjá ógjaldfærum 
bönkum
Samningsskilmálar tengdir eiginfjárgern- 
ingum munu fela í sér – með heimild 
lögbærra yfirvalda – að þeir verði 
afskrifaðir eða þeim breytt í venjuleg 
hlutabréf ef banki telst vera ógjaldfær. 
Slíkar reglur fela í sér aukið framlag 
einkageirans við að leysa úr banka-
kreppum til framtíðar litið og dregur 
einnig úr freistnivanda.

Varúðareiginfjárauki
Samanstendur af 2,5% af áhættuvegnum 
eignum, þannig að heildar hlutfall 
hefðbundins eigin fjár verður 7%. Lögð 
verða takmörk á arðgreiðslur og 
kaupaukagreiðslur ef bankar ná ekki 
hlutfallinu með eiginfjárauka. 

Hagsveiflujöfnunarauki
Mun liggja á bilinu 0 – 2,5% og saman-
standa af hefðbundnu eigin fé þegar 
lögbær yfirvöld telja að útlánavöxtur leiði 
til kerfisáhættu í óásættanlegum mæli.

Til viðbótar við þær kröfur sem alþjóðlegar kerfislega mikilvægar stofnanir (e. systemically important financial institutions - SIFIs) þurfa að mæta vegna Basel III, þurfa þær að geta 
þolað meira tap út af áhættu sem fjármálakerfinu stafar af þeim. Basel nefndin hefur þróað aðferðafræði sem felur í sér mælanlega vísa og eigindlega þætti svo hægt sé að 
tilgreina kerfislega mikilvæga banka á alþjóðavísu (e. systemically important banks - SIBs). 
Þessum auknu kröfum um tapsþol á að mæta með eiginfjárkröfu sem samanstendur af hefðbundnu eigin fé undir eiginfjárþætti A (CET1), á bilinu 1% til 2.5% - eftir mikilvægi 
bankans. Mögulegt er að beita banka sem standa frammi fyrir hæstu SIB kröfunni, aukalegu 1% til að letja þá frá því að auka kerfislegt mikilvægi sitt á alþjóðavísu í framtíðinni.
Umræðuskjal hefur verið unnið og birt um þetta efni í samstarfi við FSB (Financial Stability Board), sem samhæfir alla vinnu við að þróa mælitæki til að draga úr freistnivanda sem 
stafar af alþjóðlegum SIFIs. 

Verðbréfun
Styrkir eiginfjárgrunnsútreikninga vegna tiltekinna 
flókinna fjármálagerninga. Gerir þá kröfu að bankar 
vinni ítarlegri útlánagreiningar fyrir verðbréfaðar 
stöður sem fá ytra lánshæfismat.

Veltubók
Hærri eiginfjárbinding vegna veltubókarviðskipta og 
afleiðuviðskipta, sem og flókinna verðbréfunargern- 
inga sem eru á veltubók. Ný umgjörð vegna vágildis 
(VaR) við álagsaðstæður til að stuðla að sveiflu-
jöfnun gagnvart hagsveiflunni. 
Eiginfjárkrafa fyrir viðbótaráhættu vegna vanskila- 
og uppgreiðslu- áhættu vegna óverðbréfaðra 
útlánaafurða og tekur tillit til lausafjáráhættu. 

Mótaðilaáhætta
Umgjörð vegna útlánaáhættu mótaðila er styrkt. 
Felur m.a. í sér: nákvæmari skilyrði fyrir mat á 
áhættuskuldbindingum, hvata með tilliti til 
eiginfjárútreikninga fyrir banka að nota miðlæga 
mótaðila vegna afleiðusamninga, og hærri 
eiginfjárkröfur vegna áhættuskuldbindinga innan 
fjármálageirans. 

Áhættuskuldbindingar hjá fjármálafyrir-
tækjum vegna miðlægra mótaðila (CCP)
Basel nefndin hefur lagt til að áhættuskuldbindingar 
á miðlægan mótaðila fái 2% áhættuvog og 
eiginfjárkröfur vegna áhættuskuldbindinga á 
vanskilasjóð miðlægs mótaðila verði reiknaðar á 
grundvelli áhættuveginnar aðferðar sem metur 
áhættu af slíkum vanskilasjóði með stöðugum og 
einföldum hætti.

Vogunarhlutfall
Óáhættuvegið 
vogunarhlutfall 
sem m.a. nær til 
áhættuskuldbind-
inga utan efna- 
hagsreiknings er 
ætlað að bak- 
tryggja að eigin- 
fjárgrunnur sé 
traustur. Mun 
einnig hjálpa til við 
að halda aftur af 
skuldsetningu í 
fjármálakerfinu.

Auknar kröfur vegna 
stoðar 2
Varða: stjórnun á 
samstæðugrunni og 
áhættustýringu, áhættu 
vegna verðbréfunar og 
áhættuskuldbindinga 
utan efnahagsreiknings, 
stýringu áhættu vegna 
samþjöppunar, hvata 
fyrir fjármálafyrirtæki til 
að stýra betur áhættu til 
lengri tíma, traustar 
aðferðir við ákvörðun 
starfskjara, matsað- 
ferðir, álagspróf, reikn- 
ingsskila- og endur- 
skoðunaraðferðir vegna 
fjármálagerninga, 
stjórnarhætti og 
eftirlitsráð.

Endurskoðaðar 
kröfur um 
upplýsingagjöf 
undir stoð 3
Upplýsingakröfurnar 
snúa m.a. að 
áhættuskuldbinding-
um vegna verðbréf- 
unar og umsýslu 
vegna eininga utan 
efnahagsreiknings. 
Einnig verður skerpt 
á kröfum sem varða 
útlistanir á eiginfjár-
gerningum og 
útreikningum vegna 
hvers hluta 
áhættugrunns fyrir 
sig. Slíkar útlistanir 
eiga að samræmast 
upplýsingum í 
ársreikningum 
fjármálafyrirtækja og 
innihalda m.a. 
ítarlegar útskýringar 
á því hvernig bankar 
reikna út eiginfjár- 
hlutföll sín.

Lausafjárhlutfall
Sérstöku lausafjárhlutfalli (LCR) komið á 
til að krefja fjármálafyrirtæki um að eiga 
nægjanlega mikið af hágæða lausafjár- 
eignum til að geta staðist 30 daga 
álagstímabil sem er skilgreint af 
eftirlitsaðilum. 

Lágmark stöðugrar fjármögnunar
Hlutfall stöðugrar fjármögnunar (NSFR) 
felur í sér lágmark sem er ætlað að taka 
á gjalddagamisræmi vegna lausafjár 
horft til lengri tíma. Hlutfallið nær til allra 
liða á efnahagsreikningi fjármálafyrir- 
tækja og felur í sér hvata svo bankar 
notist við trygga fjármögnun.

Meginreglur um trausta stýringu og 
eftirlit með lausafjáráhættu
Leiðbeiningar Basel nefndarinnar 
Meginreglur um trausta stýringu 
lausafjáráhættu og eftirlit með henni frá 
árinu 2008 taka mið af þeim lærdómi 
sem draga má af alþjóðlegu fjármála- og 
bankakreppunni og byggir á viðamikilli 
endurskoðun á bestu framkvæmd við að 
stýra lausafjárhættu bankastofnana.

Eftirlit með lausafjárhættu 
Ný lausafjárumgjörð felur í sér mælitæki 
til vöktunar sem eftirlitsstofnanir geta 
beitt til að koma auga á og greina lausa- 
fjárhættu bæði hjá hverju fjármála- 
fyrirtæki fyrir sig og fyrir fjármálakerfið í 
heild.


