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Aths. vegna frumvarps, þingskjaf 1254 -  763. mál). Ragnar Ólafsson, á fundi Efnahags- og 
viöskiptanefndar þ. 14.5.12.

2. gr. „hvorrar annarrar" í stað „hvor annarrar"

Almennt iðgjald (0,235) lágt, og viðbótariðgjald á grundvelli áhættustuðuls bæti r litlu við. Það verður 
seint nóg í sjóðnm til þess að takast á við áfall (nema minni sparisjóða). Örlítð brot innistæðna er þvi í 
raun tryggt af sjóðnum. Aðrar aðgerðir þarf til þess að tryggja aðrar innstæður, t.d. deposit priority 
sbr. neyðarlögin. Sjá einnig Sviss.

Að borga ársfjórðunglega (í stað þess að greiða einu sinni á ári) breytir litlu. Sjóðurinn verður mjög 
lengí lítilsmegnugur.

Jákvætt að greiða í krónum. sbr. Búlgaría og fleiri fv. austantjaldslönd (í ESB).

5. gr. Er alveg skýrt hvað átt er við með „lán sem eru til komin vegna viðskipta á peningamarkaði", 
skarast það ekki við neitt? (maður sér fyrir sér dómsmálin)

Hvers vegna eru „innstæður ríkis, sveitarfelaga, stofnana þeirra og fyrirtækja að meiri hluta í eigu 
opinberra aðila" (atriðl í 4. lið) undaskilin tryggingu? Algengt að undanskilja þau, en hver er ástæðan 
í reynd. Er hún bara sú, að ríki sé ekki líklegt til þess að stuðla að áhlaupi, og því þurfi ekki að lofa 
tryggingu þess fjár, en þá ástæðu hef ég séð uppgefna í einhverju riti. Eða felur þetta í sér þann 
skilning, að það sé í raun ríkið sem tryggi?

9. gr/'B-deÍld sjóðsins skal lögð niður þegar staðið hefur verið að fullu við skuldbindingar sem á 
deildinni hvíla við gildistöku laga þessara/' Sleppa þessu m.t.t. Icesave dómsmáls.

Almennt: Innstæðutryggingakerfíð í Evrópu (a.m.k DGF sjóðirnir) eru lítið meira en orðin tóm. Þeir 
geta ekki ábyrgst það sem þeim er ætíað að ábyrgjast nema þegar allra minnstu bankar falla. Þegar 
stærri áföll verða (eða þegar hætta er á kerfishruni, sem gjarnar fylgir) þá þarf að ábyrgjast mun 
meira en 20 000 evrrurnar, sem þeir lofa (lofuðu).

Bankakerfin byggja á „trausti", en á hverju byggir það traust?

Innstæður í öðrum gjaldmiðli (cross-currency) og í öðrum löndum (cross-border) sérstakt vandamál. 
Sjá Laeven og Valencia.

Hefði verið hægt að lofa UK og Holl endurgreiðslu í krónum (með neyðarlögum?).

B og H gripu inní, við áttum að hafa allt að 9 mánuði til þess að greiða innstæður í B og H, en þeir 
gripu inní ferlið (með útgreiðslum). Það er dýrasta leiðin (sem sérfærðingar ráða frá í lengstu lög). 
Efast um að þeir myndu gera slíkt hið sama, ef ING direct færi á hausinn, en hann er með 60 mia evra 
í útibúum erlendis.

Sjá dæmi um samvinnu (BE og LUX) þegar Kaupthing Lux féll.

Þyrftum nýtt kerfi, ættum að leiða þá umræðu í Evrópu. Snertir sérstaklega minni ríki, sem mörg hver 
hafa örfáa banka í sínu innstæðukerfi, eins og ísland.
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Norway
Section 2-11 Settlement
(1) The Fund shall cover íosses on deposits pursuant to section 2-10 as soon as possible and no 
later than three months after:

a) Kredittilsynet has concluded that a member in its view neither is nor wili be in a position to 
repay deposits and this is related to the member's fínancial position. Kredittilsynet shalí 
make a decision in the matter no later than 21 days after Kredittilsynet has learned that the 
member has not repaid deposits that have fallen due for payment and that this is related to 
the said member's financial position, or

b) a decision has been taken to place a member under public administration in accordance 
with chapter 4 or to institute similar insolvency proceedings.

In special cases the King may extend the deadline by up to three months. The deadline may be 
extended by a maximum of nine months overall.
(2) In the event of disbursement, the Fund shall ensure that each depositor initially receives 
coverage of losses on deposits up to an amount in Nonvegian kroner corresponding to EUR 
20,000. Beyond this, instalments may be set for pro rata interim disbursements until all depositors 
have been fully reimbursed.
(3) Disbursement from the Fund to depositors in branches as mentioned in section 2-2, 
subsections (1) and (2), shall take place to the extent that depositors’ losses are not covered by the 
deposit-guarantee scheme in the branch's home state.
(4) Disbursement from the Fund to cover losses on deposits in a member’s branch in another EEA 
state must not exceed the disbursement that would have been made by the most comparable 
deposit-guarantee scheme in the branch's host state or encompass depositors other than those 
encompassed by such scheme.
(5) Disputes regarding the Fund's decisions pursuant to the deposit guarantee may be appeaied 
to Kredittilsynet in accordance with Chapter VI of the Public Administration Act. A dispute about 
whether a claim is covered by the deposit guarantee and about the ríght to coverage under such 

guarantee may be tried in a court of law.

US
(c) Deposits maintained byforeigners and deposits denominated inforeign currency. The availability 
of deposit insurance is not limited to citizens and residents of the United States. Any person or entity 
that maintains deposits in an ínsured depository institution is entitied to the deposit insurance 
provided by the Act and this part. In additíon, deposits denominated in a foreign currency shall be 
insured in accordance with this part. Deposit insurance for such deposits shall be determined and 
paid in the amount of United States dollars that is equivalent in value to the amount of the deposit 
denominated in the foreign currency as of close of business on the date of default of the ínsured 
depository institution. The exchange rates to be used for such conversions are the 12 PM rates (the 
Hnoon buying rates for cable transfers") quoted for major currencies by the Federal Reserve Bank of 
New York on the date of default of the insured depository institution, unless the deposit agreement 
specifies that some other widely recognized exchange rates are to be used for all purposes under 
that agreement, in which case, the rates so specified shall be used for such conversions.





Ragnar F. Ólafsson*

Gallar innstæðutrygginga- 
kerfis Evrópu
Það voru ekki sénslenskir gallar á 

innstæðutiyggmgakerfinu sem urðu 
til þess að Tryggingasjóður innstæðueig- 
enda og fjárfesta (TIF) gat ekkí staðið 
við skuldbindingar sínar árið 2008 þegar 
stóru bankarnir féllu. I engu Evrópulandi 
hefði tryggingasjóðurinn getað staðið við 
skuldbindingar sínar við siíkar aðstæður 
og raunar þarf mikiu minna áfall til þess 
að innstæðutryggingasjóðir í Evrópu eigi í 
verulegum vandræðum.

í nýútkominní bók um Icesave-samn- 
ingana minnist höfundur bókarínnar, 
Sigurður Már Jónsson, á þau orð Wouter 
Bos, þáverandi íjármálaráðherra Hoilands, 
að innstæðutryggingakerfi Evrópu væri 
ekki ætlað að ráða við kerfishrun, aðeins fall 
einstakra banka. Sama sjónarmið kom fram 
í skýrslu franska seðlabankans og vfðar. 
Þessi viðhorf voru vafalaust noklcur huggun 
þeim, sem fannst „fsland hafa brugðist“ og 
samníngamenn okkar hefðu þurft að hafa 
þessi atriði á takteinum strax frá upphafi, 
svo þau mættu nýtast í viðræðum.

En það var ekki fyrr en ég fór að leita uppi 
skýrslur á netinu og kynna mér efni þeirra, 
ásamt Öðrum félogum í InDefence, að eðli
Höf. er m eðlim iir í InDefence.

þessara takmarkana varð að Rillu íjóst. 
Rannsóknir bandarískra fræðímanna sýndu 
að samskonar kerfi höfðu ekki orðíð langlíf 
í ýmsum ríkjum Bandaríkjanna. I íjósi 
þessara hönnunargalla varð ennþá fráleitara 
fyrir mér og Öðrum í InDefence, að íslenska 
þjóðin skyldi taka það á sig að stoppa í göt 
þessa kerfis með rxkisábyrgð, sem hvergi er 
áskilin í evrópsku tilskipuninni.

I vetur er áformað að Alþingi taki afstöðu 
til nýs frumvarps um innstæðutryggingar. 
En þótt fyrirhugaðar breytingar séu að for- 
skrift Evrópusambandsins, þá bera þær ekki 
með sér að sambandið hafi dregið mikinn 
iærdóm af íjármálakreppunni og íslenska 
hrunínu, Vikið verður stuttlega að takmörk- 
unum frumvarpsins í ljósi gagnrýninnar á 
núverandí innstæðutryggingakerfi.

Gallar innstæðu- 
tryggingakcrfisins

Geta tryggingasjóða ESB-Iandanna til 
þess að greiða út tryggðar innstæður 

vegna bankagjaldþrota var metin og borin 
saman í ýtarlegri skýrslu framkvæmdastjórn- 
ar ESB frá 2008 (sjá Investigating the 
efficiency o f EU Deposit Guarantee Schemes, 
2008). Skýrsluhöfimdar gerðu ráð fyrir mis-
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alvarlegum áföllum og settu upp þrjár ólíkar 
sviðsmyndir miðað við stöðuna árið 2004:
• Lítið áfall („Low impact"). Hér er gert ráð 

fyrir að tryggmgasjóður þurfi að greiða út 
0,035% tryggðra innstæðna í viðkomandi 
aðildarlandi í kjölfar bankagjaldþrots í 
íandinu.

• Miðíungs áfall („Medium impact“). Hér 
þarfað greiða út 0,81% tryggðra innstæðna 
í landinu.

• Stórt áfall („High impact“) nær til 3,24% 
innstæðna.

Til samanburðar má hafa í huga að hér á 
landi lentu um 85% innstæðna í uppnámi.

Niðurstöður þessa „þolprófs“ sýna að 
eignir innlánstryggingasjóða árið 2004 
dugðu einungis fyrir 0,7% af tryggðum 
innlánum að meðaltali. Tryggingasjóðlr 
ESB-ríkjanna gátu staðist „lítið áfaH“ og 
eínhverjir þeirra gátu staðist „mlðlungs 
áfall“. En enginn Ínnstæðutryggingasjóða 
ESB-ríkjanna gat hins vegar staðist „stórt 
áfall“ (3,24% innstæðna). Og enginn 
innstæðutryggingasjóður gat staðist faíl 
banka, ef gert var ráð fyrír því að hann 
hefði útibú í öðru ESB-ríki. f slíku tilfelU 
hefðu viðkomandi sjóðir þurft að afk alh 
að 44 sinnum þess fjármagns sem til var í 
þeim, ættu þeir að geta greitt út tryggðar 
innstæður.

Innstæðutryggingakerfín standa því 
tæplega undir nafni. Ef geta til þess að 
greiða út innstæður í fÖllnum bönkum er 
réttur mæíikvarði á það hvort Ínnstæðu- 
tryggingasjóðir séu „rétt upp settir" eða 
ekki, þá hljóta aliir innstæðutryggíngasjóðir 
Evrópu að vera rangt upp settir.

O f fáir aðilar að hverjum sjóði

A nnar gaíli lýtur að fjölda fjár- 
málastofnana í hverjum sjóði. Víða 

t Evrópu eru mjög fair bankar í hverjum

tryggingasjóði. Þeir gætu því tæplega 
staðið við skuldbindingar sínar, jafnvel 
þótt aðeins einn banki félii. Iðgjöld frá 
starfandi bönkum myndu ekki duga til 
útgjalda vegna falls eins banka sökum þess 
hve fáir bankar eru aðílar að viðkomandi 
sjóði. Þetta á ekki aðeins við um Island. 
Samkvæmt skýrslu EFDI frá 2006 voru 
t.d. aðeins 6 fjármálastofnanir í eistneska 
tryggingasjóðnum. A Möítu voru 7 aðilar 
að sjóðnum. f ýmsum öðrum löndum var 
þetta litlu betra: f Slóvakíu voru 18 bankar, 
i Slóveníu 22, á Grikklandi 41, í Tékklandi 
27, á Kýpur 33, í Búlgaríu 32, á frlandi 49 
og 50 í Portúgaí. í  Hollandi voru aðeins 
120 fjármálastofnanir aðilar að kerfinu.

Tryggingakerfí með of fáum iðgjalds- 
greiðendum (hvort sem tryggðir eru bílar, 
húseignir eða bankar) virkar aðeins að því 
gefnu að enginn verði fyrir tjóni.

Stærðarmunur bankanna
• •Onnur hætta feíst í of miklum 

stærðarmun milli banka. Bankar eru 
víða um lönd mjög misstórir og einstakir 
bankar svo stórir að það myndi ríða 
viðkomandí Ínnstæðutryggingasjóði að 
fuílu ef eínn þeirra yrði gjaídþrota. Slfkír 
bankar hafa gegnum tíðina gjarnan notið 
ríkisaðstoðar og fyrirgreiðslu langt út fyrir 
öll velsæmismörk vegna þess að Öllum hefur 
verið ljóst að fall þeirra yrði of þungt fyrir 
efnahagskerfi viðkomandi lands. Þeir eru 
„of stórir til þess að falla“. Dæmi um þetta 
er að finna í Hollandi og Bretlandi, frlandi 
og víðar.

Innstæðutryggingakerfi geta aðeins náð 
tilætluðum árangri, ef bankar eru hæfilega 
stórir og hæfilega margir í hverju kerfi. Þeim 
skilyrðum er erfitt að fullnægja í litlu ríki 
eins og Islandi og víðar, þótt kerfið henti 
e.t.v. betur í Þýskalandi eða Frakldandi þar 
sem bankar skipta hundruðum.
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Fordæmi

Þessar takmarkanir innstæðutrygginga- 
kerfisins hefðu átt að vera augljósar 

löngu fyrir hrun. Og voru það raunar. I 
skýrslu Eisenbeis (2004) er gefinn fjöldi 
dæma um innstæðutryggingakerfi nokkurra 
ríkja í Bandaríkjunum, sem stóðust ekki 
álagið, þegar áhlaup voru gerð á einstaka 
banka. Tryggingasjóðirnir reyndust þess 
ekki megnugir að greiða út innstæður, 
meðal annars vegna þess hve fáir bankar 
voru í hverjum sjóði og því hrundi kerfið. 
Síðar voru þessir sjóðir endurreistir, án 
þess að nokkru væri breytt, og urðu þeir þá 
gjaldþrota öðru sinni innan fárra ára.

ÞessÍ fordæmi voru öllum Ijós og erfitt að 
skilja hvers vegna Evrópusambandið kaus að 
innleiða svona gaJIað kerfi. Það er nauðsynlegt 
að bregðast við þessum takmörkunum í stað 
þess að gera því skóna að íslensk stjórnvöld 
hafi ekki innleitt kerfið á réttan hátt. Þau rök 
hafa verið hrakin af innlendum og erlendum 
sérfræðingum. í þeim hópi er Peter Örebech, 
þjóðréttarfræðingur við háskóíann í Tromsö, 
en hann benti á að í evrópsku tilsldpuninní 
sé gert ráð fyrir því að það taki langan tíma 
að safna nægjanlegu fé í tryggingasjóðinn 
til þess að hann sé fer um að takast á við 
áföll; því sé óeðlilegt að krefjast þess að 
hann geti staðið undir útgreiðslum frá fyrsta 
degi. Hvergí sé teklð fram hvernig bregðast 
eigi við, ef áföll verða áður en sjóðurinn er 
orðinn nægjanlega sterkur til þess að greiða 
út vxðkomandi innstæður.

Gallað eftirlit?

Því hefur verið haldið fram að mistök 
í eftirliti og rekstri bankanna hafi 

orsakað hrunið. En þá ber að hafa í huga að 
tryggingakerfi eru einmitt til þess gerð að 
bæta skaða þegar mistök verða. Almenning- 
ur hefur ákveðnar væntingar til trygginga-

kerfa. Innstæðutryggingakerfi verða að 
virka á krepputímum — þegar mistök eru 
gerð — en ekki einungis á uppgangst/mum, 
þegar ekkert reynir á þau.

I kreppum þarf 
að tryggja upp x topp

*Ikreppunni nú hafa ríkisstjórnir oft 
brugðist við takmörkunum innstæðu- 

kerfisins með því að ríkistryggja inn- 
stæður. A Iríandi txyggði ríkisstjórnin 
mikilvæga banka, til þess að bjarga sér frá 
kerfishruni. Aðrar þjóðir fylgdu í kjöl- 
farið. Og það eru varla nokkur dæmi þess 
að ríkisstjórnir Evrópulanda hafi látið duga 
að innstæðueigendur x föllnum bönk- 
um fengju aðeins þær lágu upphæðir sem 
innstæðutryggingasjóðirnir höfðu lofað. 
Nánast undantekningarlaust hafa ríkis- 
stjórnir leitast við að tryggja innstæður 
upp i topp, eða þvx sem næst, til þess að 
korna í veg fyrir áhlaup á banka. Þessar 
rikisstjórnir vita sem er, að það næst enginn 
íjármálastöðugleiki ef hundruðk þúsunda 
Ínnstæðueigenda tapa fé sínu. Slíkt breiðist 
út tií annarra banka og áhlaup yrðu gerð 
um alla Evrópu.

Þarna komum við að enn annarri birt- 
ingarmynd gallaðs innstæðutryggingakerfis. 
Á „friðartímum", þegar engin hætta steðj- 
ar að fjármálakerfinu, geta Ínnstæðutrygg- 
ingasjóðir ekki staðið við gefin fyrirheit 
um að greiða lágmarkstryggingu nema 
þegar allra minnstu bankar falla. A kreppu- 
tímum eru þessi fyrirheit ekki nægjanleg til 
þess að ná markmiðum tryggingasjóðanna, 
þ.e. tryggja stöðugleika í bankakerfinu og 
koma í veg fyrir áhlaup. Rx'kisstjórnir ýta 
þá innstæðutryggingasjóðum til hliðar 
og tryggja með margvíslegum hætti 
Ínnstæður upp í topp. Hugtakið Ínnstæðu- 
tryggingasjóður hefúr því varla nokkra 
merkingu.
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Ríkisábyrgðir 
virka ekki milíi landa

S érstök vandamál fylgja því að tryggja 
innstæður í eriendum útibúum. 

Það er ekki séríslenskt vandamál. Nýleg 
rannsókn Laeven og Valenda (2008) á 
íjölda tilfella, þar sem ríkisstjórnir veittu 
ríkisábyrgð á innstæðum sem neyðarúrræði 
í fjármálakreppu, sýnir að ríkisábyrgðir 
verka ekkí sem skyldi milli landa. Inn- 
stæðueigendur hafa tilhneigingu til þess að 
taka peninga sína út úr bönkum sem erlend 
rílci hafaveittrxkisábyrgð. Innstæðueigendur 
treysta almennt ekki ríkxstryggmgum 
eriendra ríkja. Dæmin sýndu, að á meðan 
almenningur x heimalandinu brást jafnan 
vel við ríkisábyrgðinni, þá jókst jafnvel flótti 
innstæðueigenda í erlendu útibúunum fyrst 
eftir að ríkisábyrgðin var veitt. Hún þótti 
merki um ótraust ástand. Reynslan sýnir 
sem sagt, að íslensk rxkistrygging á bresku 
og hollensku innstæðunum hefði ekki 
virkað.

Ríkisábyrgðir á innstæðum eru almennt 
veittar til þess að koma í  veg jyrir áhíaup 
á banka, en ekki tií þess að íjármagna 
úttektirnar. Irland er gott dæmi um þetta. 
Stórfeíldar rx'kistryggingar írsku stjórnar- 
innar á kerfisíega mikilvægum bönkum x 
landinu voru veittar til þess að koma í veg 
fyrir að innstæður þeirra yrðu teknar út, en 
ekki til þess að greiða reikningseigendum út 
innstæðurnar í reiðufé. Síík útgjöíd hefðu 
orðíð írska rxkinu ofvíða.

Innstæður ING Direct í Hollandi í erlend- 
um útibúum nema samtals 60 milljörðum 
evra. Samtals eru hoílenskir bankar með 80 
milljarða evra í erlendum útibúum (Arnoid, 
2011). I Ijósi reynsíunnar myndi hollensk 
rx'kisábyrgð á þeim innstæðum ekki duga tii 
þéss að koma í veg fyrir áhlaup á erlendu 
útibúin. Ef gert yrði áhlaup á ING Direct 
þrátt fyrir ríkisábyrgð, þyrfti hollenska ríkíð

að snara út sem svarar tæplega 600.000 
krónum á hvert mannsbarn í Hollandi til 
þess að standa skil á greiðslunum. Þess má 
geta að hollenski innstæðutryggingasjóður- 
Ínn er því sem næst tómur. Hann er svo- 
kallaður ex-post sjóður. Þá er ekkert fé lagt 
til hliðar en starfandi bankar rukkaðir eftir 
á um andvirði Ínnstæðna þess banka sem 
feílur hverju sinni.

Tryggingar á innstæðum í erlendum 
útibúum eru sérstakt vandamál, en ekki 
séríslenskt vandamál.

Nýtt frumvarp um 
innstæðutryggingasjóð

A lþingi þarf x' vetur að taka afstöðu til 
forskriftar ESB að lögum um inn- 

stæðutryggxngasjóði, þar sem m.a. er gert 
ráð fyrir að hækka skuli tryggðar Ínnstæður 
úr 20.000 evrum x' 100.000 evrur, stytta 
útgreiðslutx'ma o.fi. Við fall íslensku 
bankanna 2008 varð þó öllum ljóst að 
innstæðutryggingasjóðurinn gat ekki staðið 
undir 20.000 evru tryggingunni. Því er 
vandséð hvernig hann eigi nú að standa 
skil á 100.000 evrum. Sjóðurinn mun á 
mörgum árum safna fáeinum milljörðum 
og verða fuílkomlega vanmáttugur þegar að 
falli banka kemur.

Tekið var fram í frumvarpi um þetta efni 
sem lagt var fyrir ívor að ekki væri ríkisábyrgð 
á skuldbindingum Ínnstæðutryggingasjóðs. 
En í næstu setningu kom svo fram að án 
rx'kisábyrgðar væri sjóðurinn lítilsmegnugur. 
Þar sagði: „Hins vegar má telja að þær kring- 
umstæður geti skapast að lántaka sjóðsins 
verði erfiðleikum bundin án bakábyrgðar 
ríkissjóðs eða annarrar aðkomu hans að 
iántökunni." An aðkomu rikissjóðs er með 
öðrum orðum vonh'tið að standa undir 
skuldbindingum sjóðsins skv. þessu.

I kjölfar Icesave hefur aimenningur fengíð 
sig fullsaddan af „aðkomu ríkissjóðs“ að

ÞJÓÐMÁL VETUR 2011 25



rústabjörgun vegna starfsemi einkabanka. 
Þótt þetta nýja fyrirkomulag sé frá ESB 
komið, þá stangast það á við yfirlýsingar 
Michel Barnier, framkvæmdastjóra innri 
markaðar (Jnternal Market Commissioner) 
í framkvæmdastjórn ESB. Barnier (2010) 
segir: „The aim is to ensure that cost of the 
difEctiIties are borne by shareholders and 
unsecured creditors, and not taxpayers, while 
ensuring financial stability and continuity 
of services to users... “ Hann tekur fram að 
skattgreiðendur eigi ekki að bera skaðann, 
heldur skuii kostnaðurinn falla á hluthafa 
og ótryggða kröfuhafa. Barnier fer þannig 
í yfirlýsingu sinni furðu nærri þeirri 
lausn sem íslensk stjórnvöld völdu með 
neyðarlögunum á sínum tíma.

Mikilvægt er að lögin endurspegli þau 
úrræði sem raunverulega er gripið tii, en 
veiti ekki falskt öryggi á forsendum kerfis, 
sem ýtt er til hliðar um leið og reynir á 
það.

Það stríðir einnig gegn sjónarmiðum sem 
lýst er að ofan varðandi innstæðutryggingar, 
að nú skuli íslandsbanki og Byr sameinaðir. 
Þessar fjármálastofna'nir réðu hvor um 
síg yfir umtalsverðum híuta innstæðna í 
landinu fyrir sameiningu. Eftir sameiningu 
verður álagið á Ínnstæðutryggingasjóðinn 
ennþá meira, komi til faíls hins sameinaða 
banka. Nú verða yfxr 90% innstæðna í 
landinu í aðeíns þremur bönkum.

Annars konar 
Ínnstæðutryggíngar?

H ægt að hugsa sér að Ínnstæðu- 
tryggingasjóðir Evrópu myndi 

sameiginlegan sjóð og baktryggi þar með 
hver annan. Einnig kæmi til greina að 
innstæðutryggingasjóðir störfuðu þvert á 
landamæri. Þá myndi kerfishrun í tilteknu 
Iandi dreifast á fleiri sjóði. Einnig mætti 
skyída innstæðueigendur til þess að dreifa

innstæðum sínum á fleiri banka. Þá myndi 
skaðinn af falli eins þeirra (og biðin eftir 
útgreiðslu úr þrotabúi) ekki vera jafn 
þungbær. Ef til vill væri athugandi, að 
innstæðueigendur tryggðu sjálfir sínar 
innstæður með því að kaupa sér tryggingu 
hjá öðrum banka, helst i öðru iandi, sem 
væri með starfsemi algerlega óháða þeim 
banka, sem varðveitir innstæðurnar. Enda 
gildir það um flestar aðrar eignir (t.d. 
húsnæði og bíla), að eigandinn er ábyrgur 
fyrir tryggingunum.

Hér að ofan hefur verið bent á ýmsa 
galía innstæðutryggingakerfis Evrópu. Þeir 
virðast vera þess eðlis, að kerfið þurfi að 
endurskoða frá grunni. En dulin ríkisábyrgð 
á öllum þexm vandræðum, sem bönkum er 
gert kleift að koma sér í, þ. á m. með frjálsu 
flæðí fjármagns samkvæmt Evróputilskipun, 
er varasöm, og hefur verið hafnað í tveimur 
þjóðaratkvæðagreiðslum.
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