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Umsögn um frumvarp til laga um fjármálastöðugleikaráð - 426. mál

Frumvarpið er fagnaðarefni. Þótt tilvist samstarfsvettvangs af þessu tagi tryggi ekki að forsvarsmenn 
ríkis, fjármálaeftirlits eða seðlabanka taki skynsamlegar ákvarðanir eða yfir höfuð einhverjar ákvarð- 
anir þegar fjármálakreppa er við það að skella á eða þegar skollin á, þá aukast líkurnar á því. í frum- 
varpinu er ekki reynt að kveða á um hvernig við skuli brugðist þegar kreppir að. Yfirbragðið ber frem- 
ur með sér gagnaöflun, gagnagreiningu, áætlanagerð og skrifleg skoðanaskipti í rólegheitunum. Vitað 
er að veruleikinn var allt annar haustið 2008, hér á landi og í útlöndum.

Ég geri athugasemdir við nokkur ákvæði frumvarpsins:

Stofnanauppbygging og lögbundinn fundafjöldi
Á tímum hagræðingar í opinberum rekstri og kröfu um aukna framleiðni í íslenskum þjóðarbúskap 
virðist vel í lagt að gera bæði ráð fyrir fjármálastöðguleikaráði og kerfisáhættunefnd með lögbundna 
níu fundi á ári að lágmarki. Það væri ómaksins vert að einfalda þetta fyrirkomulag. Sé enginn vilji til 
þess, þá legg ég til að ákvæði um iágmarksfjölda funda kerfisáhættunefndar í 3. mgr. 7. gr. verði fellt 
brott en í staðinn kveðið á um hann í starfsreglum nefndarinnar.

6. tl. 2. gr. -  skilgreining á fjármálastöðugleika
Hér er fjármálastöðugleiki skilgreindur út frá því sem hann er ekki. Seðlabanki íslands, Danmarks 
Nationalbank og Norges Bank hafa skilgreint hugtakið með prýði. Lagt er til að leitað verði í smiðju 
þeirra: Fjármálastöðugleiki er þegar fjármálakerfið getur staðist áföll í  efnahagslffi og á fjármála- 
mörkuðum, tryggt fjármagn, miðlað lánsfé og greiðslum og dreift áhættu með viðhlítandi hætti.

7. tl. 2. gr. -skilgreining á innviðum
Samkvæmt skilgreiningunni skiptast innviðir í opinber greiðslu- og uppgjörskerfi og eftirlitsstofnanir. 
Þrjú greiðslu- og uppgjörskerfi skipta máli hér á landi: Verðbréfauppgjörskerfi Verðbréfaskráningar 
íslands sem er hluti af NASDAQ OMX samstæðunni, jöfnunarkerfi Greiðsluveitunnar, félags í eigu 
Seðlabanka íslands, og stórgreiðstukerfi Seðlabankans. Verðbréfauppgjörskerfið er í eigu einkaaðila 
og jöfnunarkerfið var það til ársloka 2010. Það er eingöngu stórgreiðslukerfið sem ávallt hefur verið í 
eigu opinbers aðila. Orðinu opinber er ofaukið í skilgreiningunni.

2. mgr. 8. gr. -samræmi við skilgreiningu
Til að gæta samræmis við skilgreiningu í 2. gr. er lagt til að orðinu fiármálastöðueleikaráðs verði bætt 
við á eftir orðinu aðildarstofnanir (... stýritæki aðildarstofnana fjármálastöðugleikaráðs sem áhrif hafa 
...).

1. mgr. 9. gr. - gagnaöflun
Samkvæmt 1. mgr. 9. gr. skulu aðildarstofnanir fjármálastöðugleikaráðs afhenda ráðinu og nefndinni 
þau gögn sem þessir aðilar telja sig þurfa á að halda. Hér er þetta útfært í einum málslið og ekki vikið 
að því einu orði að um geti verið að ræða upplýsingar um einstaka aðila. Ég vek athygli á því að í hlið-



stæðu dönsku lagaákvæði um Det Systemiske Riskirád er talið nauðsynlegt að útfæra þetta heldur ít- 
arlegar en gert er í frumvarpinu:

Finanstilsynet, relevante ministerier og Danmarks Nationalbank er forpligtet til at 
udlevere relevante oplysninger, herunder oplysninger om specifikke institutter m.v., og 
udlevere relevante dokumenter m.v. pá anmodning fra rádet, hvis rádet vurderer, at 
oplysningerne er n0dvendige, for at rádet kan udf0re sine opgaver. Fortrolige statistiske 
oplysninger, som Danmarks Nationalbank har indhentet i henhold til § 14 a, stk. 1 og 2, i 
lov om Danmarks Nationalbank, herunder oplysninger pá individniveau, hvor det er muligt 
direkte eller indirekte at identificere enkeltindivider eller virksomheder, kan af Danmarks 
Nationalbank pá anmodning fra rádet videregives til rádet, hvis rádet vurderer, at 
oplysningerne er n0dvendige, for at rádet kan udf0re sine opgaver.

Þá bendi ég á að ólíkt því sem gildir í Danmörku, þá geta fjármálastöðugleikaráð og kerfisáhættu- 
nefnd ekki kallað eftir gögnum frá ráðuneytum samkvæmt ákvæðum frumvarpsins.

10. gr. -  upplýsingamiðiun tilfleiri aðila
Fjármálakreppa er alvarleg ógn við velferð þjóðar. Því er mikilvægt að sem breiðust samstaða sé með- 
al stjórnmálaafla viðkomandi ríkis um mat á ástandinu og viðbrögð við því. Því tel ég æskilegt að bætt 
verið við ákvæði í 10. gr. um að formaður fjármálastöðugleikaráðs skuli einnig upplýsa formenn 
stjórnarandstöðuflokka þegar sérstakar aðstæður skapast.

Virðingarfyllst,

hagfræðingur, ráðgjafi og stjórnarmaður
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