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Efni: Frumvarp til laga um innstæðutryggingar og tryggingarkerfi fyrir fjárfesta, (þingskjal 1254 - 
763. mál)

Bankasýslu ríkisins hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um innstæðutryggingar og 
tryggingarkerfi fyrir fjárfesta. Stofnunin styður frumvarpið.

Bankasýsla rikisins telur eitt mikilvægasta markmið tengt fjármálastöðugleika sé að tryggja öryggi 
innstæðna í íslenskum innlánsstofnunum. Hins vegar er mögulegt að forgangur innstæðna geti gegnt 
þar stærra hlutverki, heldur en Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta (TIF), í Ijósi stærðar og 
uppbyggingar íslenskra innlánsstofnana (viðskiptabanka og sparisjóða).

Bankasýsla ríkisins fagnar því að iðgjöld til TIF lækki skv. frumvarpinu. Heildar iðgjald til sjóðsins 
samanstendur af almennu gjaldi, sem verður 0,235%, og breytilegu gjaldi, en það er fundið út með 
því að margfalda áhættustuðul, sem liggur á bilinu 0 to 1, með almennu iðgjaldi. Heildariðgjald í TIF 
er þvi að lágmarki 0,235%, en að hámarki 0,470%, ár hvert, af skilgreindum „innstæðum."

Til samanburðar má geta þess að í Bandaríkjunum liggur gjald i alrikis innstæðutryggingarsjóðinn 
(Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) á mun breiðara bili, eða 0,025% til 0,450%, en það er 
reiknað út frá heildarskuldbindingum innlánsstofnana, eða eignum að frádregnum eiginfjárþætti A. 
Að dómi Bankasýslu ríkisins er ekki úr vegi fyrir TIF að lita til Bandaríkjanna, þegar iðgjald er metið, 
þar sem innstæður í bandarískum bönkum eru forgangskröfur, eins og á íslandi, og þvi íþyngjandi 
bönkunum. Bankasýsla rikisins vill einnig benda á, að innstæðutrygginarkerfi Bandaríkjanna er á 
forræði alríkisstjórnarinnar, en ekki einstakra fylkja, til að lágmarka áhættu innstæðutryggingarsjóðs 
gegn falli einstakrar innlánsstofnunar.

Jafnframt vill Bankasýsla ríkisins benda á, að iðgjöld í Bandaríkjum fara eftir staðlaðri aðferðafræði, 
sem er opinber og í umsjá FDIC. Skv. núgildandi lögum og ákvæðum frumvarpsins eiga útreikningar á 
breytilegu gjaldi að vera á forræði Fjármálaeftirlitsins, en eftirlitið hefur ekki birt þá stuðla, sem 
notaðir eru við útreikningana. Að dómi Bankasýslu rikisins væri það í anda gagnsærrar stjórnsýslu að 
birta nákvæma skilgreiningu á þeim áhættustuðlum, sem notaðir eru við útreikninga á breytilegu 
iðgjaldi, en þó ekki birta útreikninga fyrir einstakar innlánsstofnanir.
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Bankasýsla ríkisins

Bankasýsla ríkisins leggur ekki formlegt mat á það, hvort að iðgjöld til TIF, skv. frumvarpinu, séu rétt 
metin í samræmi við kenningar hagfræðinga um verðlagningu lánsfjáráhættu, og 
fjármagnssamsetningar innlánsstofnana. Stofnunin bendir hins vegar á, að iðgjaldið, sem liggur á 
bilinu 0,235% og 0,470%, svipar mjög til þess fræðilega árlegs taps, sem eigendur skuldabréfa með 
lánshæfismatið Baa3 (0,2310%) til Bal (0,4785%) eigi að taka á sig, skv. útreikningum Moody's 
Investors Service, en lánshæfismat íslenska ríkisins hjá fyrirtækinu er einmitt Baa3.
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