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Aths. vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum um innstæðutryggingar og trvggingakerfi fyrir 
fjárfesta, nr. 98/1999. með síðari breytingum (innheimta iðgjalds). (bingskial 1254 -  763. mál).

Ragnar F. Ólafsson, í framhaldi af fundi hjá Efnahags- og viðskiptanefnd þ. 14.5.2012.

Almennt:

Innstæðutryggingakerfið í Evrópu (tryggingasjóðirnir) eru lítilsmegnugir. Þeir geta ekki ábyrgst það 
sem þeim er ætlað að ábyrgjast nema þegar allra minnstu bankar falla. Þegar stærri áföll verða (eða 
þegar hætta er á kerfishruni, sem gjarnan fylgir falli einstakra banka) þá leitast ríkisstjórnir við að 
tryggja mun hærri fjárhæðir (oftast alla eða nánast alla innstæðuna) og hafa farið ýmsar leiðir til þess 
að ná þessum markmiðum. Það eru því allar líkur á að það kerfi sem hér er verið að lagfæra, muni 
aðeins gegna mjög léttvægu hlutverki, ef til falls banka kemur.

Endurskoða þarf kerfið frá grunni. Gallarnir koma sérstaklega illa við smærri ríki, sem mörg hver hafa 
aðeins örfáa banka í sínu innstæðukerfi, eins og Ísland. Eðlilegt er að Ísland taki frumkvæði í umræðu 
á þessu sviði til þess að tryggja að tekið verði tillit til þessara sjónarmiða, ásamt ríkjum í svipaðri 
stöðu.

Aths. við einstakar greinar:

Varðandi 2. gr.: segja „hvorrar annarrar" í stað „hver annarrar".

Almennt iðgjald (0,235%) er lágt, og viðbótariðgjald á grundvelli áhættustuðuls bætir litlu við. Það 
verður seint nóg í sjóðnum til þess að takast á við áfall (nema minni sparisjóða). Lítið brot innstæðna 
er því í raun tryggt af sjóðnum. Aðrar aðgerðir þarf til þess að tryggja innstæður, t.d. að veita 
innstæðum forgang (deposit priority), sbr. neyðarlögin. Slíkt tíðkast í ýmsum myndum í 
Bandaríkjunum, Ástralíu, Sviss, Argentínu og víðar (sjá Birchler, 2000, bls. 816) og felur í sér marga 
kosti. 1

Forgangur innstæðna þyrfti ekki að vera neikvæður fyrir banka. Þannig gætu bankar, sem geta sýnt 
fram á aðgengilegar öruggar eignir, rökstutt það, að þeir ættu að greiða minna iðgjald í 
innstæðutryggingasjóðinn, því innstæður bankans væru hvort eð er tryggðar með forgangi í traustar 
eignir hans.

Að borga ársfjórðungslega (í stað þess að greiða einu sinni á ári) er fræðilega rétt hugsað, en breytir 
litlu í reynd um greiðslugetu sjóðsins. Hann verður lítils megnugur í áratugi.

1 Urs W. Birchler (2000). Bankruptcy Priority for Bank Deposits: A Contract Theoretic 
Explanation. The Review of Financial Studies Fall 2000 Vol. 13, No.3, pp. 813-840



Jákvætt er að gert sé ráð fyrir því að tryggðar innstæður séu greiddar út í krónum. Það gera 
t.d. Búlgaría og flest fv. austantjaldslöndin (nú í ESB). Það er hins vegar nú þegar heimild til 
þess að greiða gjaldeyrisinnstæður (þ. á m. Icesave) út í krónum, sbr. 1. mgr. 10. greinar laga 
um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (98/1999). Sjá einnig Ákvörðun  
stjórnar um greiðslu úr innstæðudeild í  kjölfar hruns íslensku bankanna haustið 2008 og síðar 
(TIF), en þar segir: „Útgreiðslur munu fara fram í íslenskum krónum. Kröfur sem stafa af 
innstæðum í erlendri mynt verða reiknaðar í íslenskar krónur miðað við gengi þess dags sem 
álit FME var gefið út." (bls. 5). 2

Varðandi 5. gr. :

Er alveg skýrt hvað átt er við með „lán sem eru til komin vegna viðskipta á peningamarkaði". Gæti 
misjafn skilningur á þessu leitt til dómsmála?

Hvers vegna ættu „innstæður ríkis, sveitarfélaga, stofnana þeirra og fyrirtækja að meiri hluta í eigu 
opinberra aðila" (atriði í 4. lið) að vera undanskildar tryggingu? Algengt er að undanskilja þær - og 
með ýmsum rökum. T.d. að ríkið sé ekki líklegt til þess að stuðla að áhlaupi á banka, með því að taka 
út innstæður sínar þegar banki stendur tæpt og því sé óþarfi að lofa tryggingu. En í þessu felst sá 
skilningur, að það sé eðlilegt að almannafé sé stofnað í hættu til þess að bjarga einstökum bönkum. 
Að opinberir aðilar sitji eftir, þegar aðrir gera áhlaup á fallandi banka.

Önnur ástæða, sem einnig hefur víða sést, er að opinberir aðilar eigi að hafa þekkingu til þess að 
fjárfesta í bönkum sem standa vel. Gera verði þá kröfu til þeirra, að þeir taki upplýstar ákvarðanir og 
feli innstæðurnar traustum aðilum, svipað og ef um atvinnufjárfesti væri að ræða. Þeir standi og falli 
með ákvörðunum sínum. Þetta myndi einnig veita bönkunum aðhald. Aftur má velta fyrir sér hvort 
(smærri) sveitarfélög og ýmsar ríkisstofnanir búi yfir þekkingu til þess að vega og meta 
fjármálastofnanir með þessum hætti. Er ekki fremur líklegt - og eðlilegt að líta svo á - að sveitarfélög 
geymi peninga sína á bók eins og hver annar, og hafi litlar forsendur til þess að meta hvort 
viðkomandi banki standi tæpt, og hafi því fulla þörf fyrir innstæðuvernd. Sbr. erlendu sveitarfélögin, 
sem lögðu peninga inná Icesave reikninga, og hlutu meðhöndlun eins og um venjulegar innstæður 
væri að ræða.

Um hversu háar upphæðir er að ræða (innstæður í eigu opinberra aðila), sem yrðu þá án trygginga? 
Verða gerðar ráðstafanir til þess að undirbúa t.d. sveitarfélög undir það, að taka á sig hlutverk 
atvinnufjárfesta, þegar þau velja innstæðum sínum stað, ef þessi lög verða samþykkt?

Ef haldið yrði í það kerfi, að veita innstæðum forgang í þrotabú (sbr. neyðarlögin), þá felst í því 
ákveðið svar við smæð innistæðutryggingasjóðanna. Er nokkur ástæða til þess að undanskilja 
sveitarfélög, ríkisfyrirtæki o.s.frv. frá slíkum forgangi?

Varðandi 9. gr.: "B-deild sjóðsins skal lögð niður þegar staðið hefur verið að fullu við skuldbindingar 
sem á deildinni hvíla við gildistöku laga þessara." E.t.v færi betur á því að fella þessa grein niður, enda 
óljóst og umdeilt í hverju meintar skuldbindingar felast.

2 Ákvörðun stjórnar (TIF) um greiðslu úr innstæðudeild í kjölfar hruns íslensku bankanna 
haustið 2008 og síðar, dags. 8. sept 2011.
http://www.tryggingarsjodur.is/modules/files/file group 26/tilkynning/20111007%20Ákvörðun%20um%20útg 
reiðslu%20innstæðudeild.pdf

http://www.tryggingarsjodur.is/modules/files/file_group_26/tilkynning/20111007%20%c3%83%c2%81kv%c3%83%c2%b6r%c3%83%c2%b0un%20um%20%c3%83%c2%batgrei%c3%83%c2%b0slu%20innst%c3%83%c2%a6%c3%83%c2%b0udeild.pdf
http://www.tryggingarsjodur.is/modules/files/file_group_26/tilkynning/20111007%20%c3%83%c2%81kv%c3%83%c2%b6r%c3%83%c2%b0un%20um%20%c3%83%c2%batgrei%c3%83%c2%b0slu%20innst%c3%83%c2%a6%c3%83%c2%b0udeild.pdf


Að lokum vildi ég ítreka það sem vikið var að að ofan, að nauðsynlegt sé að hugsa 
innstæðutryggingakerfið í Evrópu uppá nýtt vegna margvíslega galla þess. 3 Þar er eðilegt að lítil lönd 
eins og Ísland taki frumkvæði, en það kerfi sem nú er við lýði kemur sérstaklega illa út fyrir smærri 
ríki, sem eru hvert um sig með fáar fjármálastofnanir.4 Svo fáar, að þær hafa ekki bolmagn til þess að 
tryggja innstæður hverrar annarrar, þegar áföll verða. Innstæðum í öðrum gjaldmiðli (cross-currency) 
og í öðrum löndum (cross-border) fylgja sérstök vandamál (sjá Laeven og Valencia, 2008)5, sem einnig 
er brýnt að bregast við.

Virðingarfyllst,

Ragnar F. Ólafsson, M.Sc.

3 Sjá umfjöllun um nokkra þessara ágalla í grein undirritaðs í Þjóðmálum, Vetur 2011, bls. 22-26. 
http://www.advice.is/wp-content/uploads/2011/12/Grein-í-Þjóðmálum Gallar-innstæðutryggingakerfis- 
Evrópu eftir-Ragnar-Ólafsson.pdf
4 Fyrirkomulag sem felur í sér forgang innstæðna í þrotabú hefur marga kosti. Sjá einnig hugmyndir um stofnun 
sam-evrópsks innstæðutryggingasjóðs, t.d. Maria Gerhardt og Karel Lannoo (2011). Options for reforming 
deposit protection schemes in the EU. ECRI Policy Brief No. 4 (March 2011), en slíkt fyrirkomulag myndi að hluta 
leysa vandann sem fylgir því, að í mörgum Evrópulöndum eru of fáir bankar til þess að standa undir 
raunverulegu tryggingakerfi innanlands.
5 Laeven og Valencia (2008). The Use of Blanket Guarantees in Banking Crises. Washington: The International 
Monetary Fund. http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08250.pdf

http://www.advice.is/wp-content/uploads/2011/12/Grein-%c3%83%c2%ad-%c3%83%c5%bej%c3%83%c2%b3%c3%83%c2%b0m%c3%83%c2%a1lum_Gallar-innst%c3%83%c2%a6%c3%83%c2%b0utryggingakerfis-Evr%c3%83%c2%b3pu_eftir-Ragnar-%c3%83%e2%80%9clafsson.pdf
http://www.advice.is/wp-content/uploads/2011/12/Grein-%c3%83%c2%ad-%c3%83%c5%bej%c3%83%c2%b3%c3%83%c2%b0m%c3%83%c2%a1lum_Gallar-innst%c3%83%c2%a6%c3%83%c2%b0utryggingakerfis-Evr%c3%83%c2%b3pu_eftir-Ragnar-%c3%83%e2%80%9clafsson.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08250.pdf

