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Minnisblað þetta er tekið saman að beiðni efiiahags- og viðskiptanefndar í kjölfar kynningar á 
frumvarpi um breytingu á lögum nr. 90/1999 um öryggi greiðslufyrirmæla í greiðslukerfum 
(lög 90/1999) fyrir nefndinni þann 8. október 2012. Lög 90/1999 voru sett til innleiðingar á 
tilskipun 98/26/EB um endanlegt uppgjör í greiðslulcerfum og verðbréfeuppgjörskerfum 
(tilsldpun 98/26/EB). Það frumvarp sem. liggur fyrir núna og mælir fyrir um breytingu á 
lögum 90/1999 er innleiðing á tilskipun 2009/44/EB sem breytir tilskipun 98/26/EB.

Ráðuneytið leitaði eftir upplýsingum frá Seðlabanlca íslands sem slcv. 3. gr. laganna gerir 
tillögur til ráðherra um greiðslulcerfi sem talin eru fullnægja ákvæðum laganna og slculu 
tillcynnt til Eftirlitsstofnunar EFTA.

Erlend sreiðslumiðlun í bcinkahruninu

Öll erlend greiðslumiðlun (greiðslur til og frá íslandi) byggir á fyrirlcomulagi sem lcallað er 
„correspondent banking“. Þetta fyrirkomulag liefur almennt verið notað við greiðslumiðlun 
milli landa áratugum saman. Undanfailn áratug hefur hins vegar dregið verulega út notlcun 
þess vegna undirliggjandi mótaðilaáhættu. íslenskir banlcar byggðu alfarið á „correspondent“ 
uppgjörsaðferð. Sú aðferð felur óhjálcvæmilega í sér að aðrir erlendir banlcar en þeir sem eiga 
bein viðslcipti sín á milli hafa milligöngu við uppgjör erlendra krafna. Þegar íslenslcu 
bankamir urðu gjaldþrota lolcuðu erlendu banlcamir sem önnuðust þessa þjónustu þegar í stað 
fyiir uppgj örsreilcninga íslenslcu banlcanna. Erlendu banlcamir fiystu með öðrum orðum allar 
innstæður og neituðu að inna af hendi réttmætar greiðslur til þriðja aðila þ.e. fjármuni sem 
elclci voru í reynd í eigu íslenslcu banlcanna, heldur viðslciptavina þeirra. Ástæða fiystingar 
erlendu banlcareilcnganna var m.a. tilraun til slculdajöfnunar. Þeir erlendu banlcar sem íslenslcu 
bankamir voru með reilcninga hjá, áttu la'öfur á íslenslcu banlcana og neituðu að sleppa 
fjáimunum af reikningum þeirra fyiT en búið væri að uppfylla þær kröfur.

Að mati Seðlabanlcans höfðu aðgerðir breslcra stjómvalda hér einnig neilcvæð áhrif og urðu 
þess valdandi að enn erfðiðai-a en ella varð að koma erlendu greiðslumiðluninni í eðlilegt horf 
á ný. Beiting hryðjuverkalaganna hafði elcld aðeins áhrif á gömlu bankanna sem féllu, heldur 
einnig þá nýju sem tólcu við hlutverlcum þeirra gömlu. Hiyðjuverkalögin tilgreindu einnig 
íslenslc stjómvöld og Seðlabanlca íslands á hryðjuverkalistanum og bönnuðu greiðslur til 
þessara aðila. íslenslc stjómvöld höfðu þegar í stað samband við Englandsbanlca og breska 
fjármálaráðuneytið og kröfðust þess að nafii íslenslca ríkisins og Seðlabanka íslands væri



fjarlægt af liryðjuverkalistanum. Það var gert en þó eldci íyrr en 10 dögmn eftir að breslc 
stjómvöld beittu þessum lögum. Þó svo að sú réttmæta lcrafa íslenslcra stjómvalda hafi að 
lolcum náðst í gegn, var skaðinn þegar skeður. Engar greiðslur bárust frá Bretlandi og 
greiðslur íslenskra aðila til Bretlands gengu seint og illa fyrir sig, fyrst og fremst vegna 
aðgerða breskra stjómvalda.

Áhrifin af aðgerðum breskra stjómvalda voru eldd bara bundin við Bretland. Nær allir 
erlendir bankar stöðvuðu greiðslur, jafnvel þó svo að þeir hefðu fengið slcýr fyrirmæli um að 
senda allar greiðslur til Islands í gegnum reikninga Seðlabanka Islands í stað þess að ráðstafa 
þeim inn á reikninga hinna föllnu íslenslcu banlca. Yfirlýstar skýringar á framferði erlendu 
banlcanna voru að greiðslur til íslands gætu falið í sér brot á hryðjuverlcalögum breskra 
stjómvalda. Stórir banlcar utan Bretlands þ.e. alþjóðlegir banlcar beittu þessari slcýringu eldd 
síður en þeir breslcu með vísan til þess að starfsleyfi þeirra í Bretlandi gæti verið í hættu ef 
þeir brytu gegn álcvæðum hiyðjuverlcalaganna.

En aulc tilvísunar í liryðjuverlcalögin, beittu erlendu banlcamir fyrir sig þeirri rölcsemd að þeir 
ættu lcröfur á hendur íslenslcum bönlcum og neituðu því að firamfylgja fyrirmælum um 
greiðslur til íslands fyrr en samið hefði verið um uppgjör þeirra krafna sem þeir töldu sig eiga 
á íslenslca banlca/aðila. íslenskir bankar voru ekki telcnir af hryðjuverlcalistanum fyrr en 9. júní 
2009 eða 8 mánuðum eftir að íslenslcu banlcamir féllu. Erlend greiðslumiðlun lcomst þó eldd í 
þokklegt horf að nýju fyrr en löngu síðar.

Við slílcai' aðstæður stöðvuðust óhjálcæmilega allir aðrir fj ármagnsflutningar. íslenslcu 
banlcamir, hvort heldur þeir gömlu eða nýju, höfðu engan fijálsan aðgang að erlendum 
gjaldeyri og jafnvel þó svo að þeir hefðu haft það, hefðu þeir átt á hættu að erlendir bankar 
hefðu stöðvað greiðslur frá þeim þ.e. haldið þeim eftir sem tryggingu á móti kröfum sem þeir 
töldu sig eiga á hendur íslenslcu bönlcunum.

Tilskipun 98/26/EB os aðserðir stiórnvalda

Rétt þyldr að talca frami að lög nr. 90/1999 eru sérlög gagnvart gjaldþrotalögum og gildissvið 
þeiiTa takmaiicast þar. Lögin talca einungis til greiðslna sem lcomin eru í lcerfi áður en 
úrslcuður um gjaldþrot eða aðrar ógjaldfærnismeðferðir er lcveðinn upp. Gildissvið laganna á 
við greiðslur sem eru í lcerfum sem hafa verið tillcynnt til Eftirlitsstofnunar EFTA í samræmi 
við 3. gr. laganna (Stórgreiðslulcerfi og Jöfnunarkerfi Seðlabanka íslands). Af því leiðir að 
lögin talca einungis til greiðslna sem sendar hafa verið í þau lcerfi áður en úrskurður um 
gjaldþrot eða aðrar ógjaldfæmismeðferðir er kveðinn upp. Lögin voru sett til innleiðingar á 
tilskipun 98/26/EB um endanlegt uppgjör greiðslufyrirmæla í greiðslukerfum og gilda því 
sömu reglur í löndum innan EES-svæðisins. Eldd em til neinar aðra samræmdar Evrópurelgur 
um háttsemi þátttalcenda í greiðslulcerfum við gjaldþrot banlca eða erfiðar aðstæður eins og 
íslendingar stóðu frammi fyrir haustið 2008. Því sem líst var hér að ofan gerðist vegna 
vantrausts aðila á íslenslca banlcalcerfið og Seðlabanka íslands. Erfiðleikar 
f] ármálamarkaðarins voru eldd bundnir við ísland og má því vænta að aðgerðir hafi verið enn 
harkalegri vegna þeirrar ólgu sem var á fjármálamörlcuðum víða um heim. Úrlausn erlendu 
greiðslumiðlunarinnar var að stærstum hluta í höndum erlendra aðila sem íslenslc stjómvöld 
gátu haft takmörkuð áhrif á.

Viðbrögð stjómvalda voru þau að Seðlabanld íslands hóf að miðla greiðslum fyrir íslensku 
banlcana þar sem hann naut meira trausts en viðsldptabanlcamir (þetta var þó eldci algilt því í



sumum löndum naut Seðlabanldnn eldd trausts). Þá var herjað á breslc stjómvöld að taka 
ísland af lista yfir hryðjuverkamenn en gífurlegur slcaði var í kjölfar þess eins og líst var hér 
að ofan.

Það er hlutverk Seðlabanka íslands að aðstoða íslenskar fjármálastofnanir við að byggja upp 
og fara yfir fyrirkomulag erlendrar greiðslumiðlxmar. Seðlabankinn fylgist einnig vel með 
alþjóðlegri þróun á erlendri greiðslumiðlun. En eins og að framan greinir þá eiga mestu 
hremmingamar rætur sínar að relcja til vantraust á íslenska bankakerfmu og það sem þaif að 
gera er að byggja upp það traust aftur. Eins og fram kom í upphafi þá er erlend 
greiðslumiðlun á íslandi að mestu "correspondant banldng" og í henni liggur alltaf 
mótaðilaáhætta. Það skiptir því mildu máli að íjármálastofnanir velji af kostgæfni hvaða 
fjármálastofiianir þær eru í samstarfi við í greiðslumiðlum og hafi amlc tvo með sama 
gjaldmiðil. Þá hefur Seðlabanldnn einnig litið til fjölþjóðlegra greiðslulcerfi CLS og Target2. 
Þau lcerfi hafa ekki sömu mótaðilaáhættu og meira er um slculdajöfnun innan kerfisins. 
Sölcum banlcahrunsins er ólíklegt að íslenskar fjánnálastofiianir geti gerst þátttakendur í þeim 
lcerfum á allra næstu árum. Fyrst verða þær að sýna fiam á að þau hafi burði til þessa að talca 
þátt í slílcum kerfum áður en þeim verður veittur aðgangur.

Að lokum er vert að nefna að í sldpunarbréfi nefhdarinnar sem skipuð var til að lcoma með 
tillögur um innleiðingu tilsldpunar 2009/44/EB kom fram að nefndinni væri einnig ætlað að 
gera tillögur um mögulegt fyrirlcomulag formlegs samráðsvettvangs aðila sem tengjast 
greiðslulcerfum til reglulegra upplýsingaskipta og samræðna um þróun umhverfis 
greiðslulcerfa. Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið hyggst setjaþessa vinnu í gang fljótlega.


