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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um Qármálastöðugleikaráð, 426. 
mál á 143. löggjafarþingi.

Með tölvubréfi dags. 2. apríl 2014 óskaði efnahags- og viðskiptanefnd 
Alþingis eftir umsögn Seðlabanka Islands um frumvarp til laga um 
íjármálastöðugleikaráð.

í megindráttum styður Seðlabanki íslands frumvarp þetta og telur mjög 
þarít í ljósi reynslunnar að fela sérstöku ráði skilgreind verkefni og 
heimildir í þeim tilgangi að efla og varðveita flármálastöðugleika og 
takmarka uppsöfnun á kerfísáhættu. Stofnun ráðsins er í samræmi við 
evrópska og alþjóðlega þróun og tillögur í nýlegum skýrslum um 
fjármálakerfið, umgjörð fjármálastöðugleika á Islandi og íslenska 
lögskipan. Evrópskar fyrirmyndir grundvallast á tilmælum evrópska 
kerfisáhætturáðsins (European Systemic Risk Board, ESRB) sem gefin 
voru út í lok árs 2011.1

Seðlabankinn telur mikilvægt að enginn vafi leiki á um að tilmæli 
ljármálastöðuglcikaráðs geti náð til allra stjómtækja um þjóðhagsvarúð 
sem hafa áhrif á fjármálastöðugleika að frátöldum ákvörðunum um 
beitingu stjómtækja í peningamálum. Þau þjóðhagsvarúðartæki sem 
um getur verið að ræða eru m.a. eiginfjáraukar, reglur um veðhlutföll, 
lausafjárreglur, reglur um útlánavöxt, ýmsar skattareglur og 
takmarkanir á gjaldmiðlamisræmi.2 Hér eru nefnd dæmi en þessi 
stjómtæki ná yfir vítt svið og eru breytileg eftir aðstæðum og því ekki 
hægt að setja fram í tæmandi lista.

Seðlabankinn vekur athygli á að fyrirhugað íjármálastöðugleikaráð er 
ekki stjórnvald í hefðbundnum skilningi þess hugtaks, verði frumvarpið 
að lögum, en samkvæmt tilmælum ESRB sem voru gefin út 22. 
desember 2011, og vísað er til í greinargerð með frumvarpinu, ætti 
ábyrgðaraðili hvað varðar þjóðhagsvarúðarstefnu og framkvæmd

' httnV/ww'w.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/^Ol l/ESR B  2011 3.en.pdr?70 
2c7cd4908035cd312cd9541792e913
2 Þau þjóðhagsvarúðartæki sem hér eru talin upp hafa verið notuð í ým sum  löndum, 
sjá nánar í Sérriti Seðlabanka nr. 4, Peningastefnan eftir höft, desem ber 2010 (sjá 
viðauka I). Hér eru nefnd dæmi um útfærslu á þjóðhagsvarúðartækjum  en upptalning 
þjóðhagsvarúðartæ kja verður aldrei tæmandi þar sem þau eru breytileg eftir 
aðstæðum.
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hennar að vera stjórnvald. Samkvæmt þessari framsetningu munu 
einstakar stofnanir geta tekið ákvarðanir um beitingu 
þjóðhagsvarúðartækja án aðkomu fjármálastöðugleikaráðs. Erfítt er 
hins vegar að sjá að fram hjá þessu verði komist út frá samsetningu 
ráðsins, þ.e. að ráðherra situr í ráðinu með embættismönnum tveggja 
sjálfstæðra stjórnvalda, Seðlabankans og Fjármálaeftirlitsins.

Seðlabankinn vill benda á nokkur atriði sem hann telur að betur mættu 
fara í frumvarpinu. Einkum er um að ræða að skerpa betur á atriðum í 
fyrirhuguðum lögum sem fram koma í greinargerð með frumvarpinu og 
varða hlutverk Qármálastöðugleikaráðs við að beina tilmælum til 
stjórnvalda skv. 4. og 5. gr. frumvarpsins.

Athugasemdir við einstaka greinar eru eftirfarandi:

2. gr. Orðskýringar.
í 7. tl. greinarinnar er hugtakið innvióir skilgreint sem opinber 
greiðslu- og uppgjörskerfi og eftirlitsstofnanir eins og Seðlabanki 
íslands og Fjúrmálaeftirlitið. Hugtakið innviðir er nýyrði yfír fyrri 
hluta skilgreiningarinnar, þ.e. opinber greiðslu- og uppgjörskerfi. Að 
mati Seðlabankans eru kerfíslega þýðingarmikil greiðslu- og
uppgjörskerfí, fyrst og fremst stórgreiðslu- og jöfnunarkerfi 
Seðlabankans og Greiðsluveitunnar ehf. (JK-kerfið) og verðbréfa- 
uppgjörskerfíð en það kerfí er í eigu Verðbréfaskráningar Islands hf. 
sem er starfsleyfís- og eftirlitsskyldur aðili. Seðlabankinn telur að orðið 
opinber í skilgreiningunni eigi ekki við af þeirri ástæðu að eigandi 
verðbréfauppgjörskerfísins er einkaaðili og að eignarhald á
jöfnunarkerfínu er formlega séð í höndum Greiðsluveitunnar ehf., sem 
er félag alfarið í eigu Seðlabankans. Því er lagt til að fyrri hluti 
skilgreiningarinnar verði kerfislega þýðingarmikil greiðslu- og
uppgjörskerfi.

4. -  og 5. gr. Almenn verkefni og tilmœli.

í fímmtu grein frumvarpsins er kveðið á um að fjármálastöðugleikaráð 
geti beint tilmælum til þar til bærra stjórnvalda þegar ógn steðjar að 
fjármálakerfínu. Hins vegar er ekki kveðið á um í c. lið 2. mgr. 4. gr. 
að fjármálastöðugleikaráð geti beint tilmælum til þar til bærra
stjómvalda um aðgerðir þegar hlutir eru með kyrrum kjörum. Sé litið til 
skýringa í greinargerð með 4.gr. er gert ráð fyrir að 
fjármálastöðugleikaráð geti einnig beint tilmælum til stjómvalda þótt 
ógn steðji ekki að fjármálakerfinu heldur „ ...til að bregðast við 
óœskilegri þróun svo aó hún leiði ekki til þess ástands að 
jjármálastöðugleika sé ógnað^,.

Seðlabankinn leggur til að skerpt verði á því úrræði 
íjármálastöðugleikaráðs að beina tilmælum til stjómvalda, í samræmi

2



S E Ð L A B A N K I  Í S L A N D S

við það sem fram kemur í athugasemd við 4. gr. í greinargerð með 
frumvarpinu. Samkvæmt athugasemdinni er gert ráð fyrir að 
fjármálastöðugleikaráð „skilgreini þær aðgerðir sem nauðsynlegar 
hunna að vera til þess að bregðast við óæskilegri þróun svo að hún 
leiði ekki til þess ástands að fjármálastöðugleika sé ógnað. Sem dæmi 
um slíkt má nefna tilmœli til Fjármálaeftirlitsins um breytingar á 
eiginfjáraukum eða til Seðlabanka Islands um breytingar á 
lausafjárkvöðum. “ Skilgreindar aðgerðir leiða því til tilmæla til 
stjórnvalda. Þetta telur Seðlabankinn að skorti á við c. lið 2. mgr. 4. gr. 
frumvarpsins. Þá kemur ekki fram í 5. gr. frumvarpsins að tilmæli 
fjármálastöðugleikaráðs skuli ávallt rökstyðja skriflega, hvort sem þau 
verði birt eða ekki.

Til að auka gegnsæi og einnig ábyrgð á því að grípa ekki til þeirra 
aðgerða sem fjármálastöðugleikaráð leggur til telur Seðlabankinn 
nauðsynlcgt að auk þess að birta opinberlega tilmæli 
fjármálastöðugleikaráðs og skriflegan rökstuðning þess, þá skuli 
rökstuðningur þess stjórnvalds sem tilmælum er beint til einnig gerður 
opinber fari það ekki að tilmælunum, svo framarlega sem birting 
rökstuðnings sé ekki talinn hafa neikvæð áhrif á fjármálastöðugleika. 
Þetta er mikilvægt til að koma í veg fyrir aðgerðarleysi þegar 
fjármálastöðugleikaráð hefur metið það sem svo að grípa þurfi til 
aðgerða.

Seðlabankinn leggur því til að 5.gr. orðist svo í hcild sinni:

Fjármálastöðugleikaráð getur beint tilmœlum til þar til bœrra 
stjórnvalda um aðgerðir, skv. c. lið 2. mgr. 4 gr. telji það nauðsyn til.

Nú koma upp aðstœður sem eru líklegar til að ógna 
fjármálastöðugleika og getur þá fjármálastöðugleikaráð beint til 
mælum til þar til bærra stjórnvalda um aðgerðir til að mæta þeim 
aðstæðum.

Tilmæli fjármálastöðugleikaráðs eiga ekki við um ákvarðanir 
um beitingu stjórntækja ípeningamálum.

Tilmæli fjármálastöðugleikaráðs skulu rökstudd skriflega. Fari 
sá sem tilmælum er beint að ekki að þeim skal hann skila til ráðsins 
skriflegum rökstuðningi fyrir afstöðu sinni innan hæfilegs tímafrests 
sem ráðið áskilur.

Fjármálastöðugleikaráð birtir tilmæli sín og rökstuðning fyrir 
þeim í heild eða að hluta, nema birting þeirra geti haft neikvæð áhrif á 
fjármálastöðugleika. Fari stjórnvald ekki að tilmælum 
fjármálastöðugleikaráðs, skal einnig birta skriflegan rökstuðning 
viðeigandi stjórnvalds, nema birting þeirra geti haft neikvæð áhrif á 
fjármálastöðugleika.
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6.gr. Viðbragðsáœtlanir.
Seðlabankinn telur fyrirsögn greinarinnar er ekki nægilega lýsandi og 
leggur til að hún verði:

Hlutverk fjármálastöðugleikaráðs á viðlagatímum.

7. gr. Skipan og fundartíðnl
Varðandi skipan í kerfísáhættunefnd þá telur Seðlabankinn æskilegra 
að gæta samræmis við skipan aðila úr annars vegar Seðlabankanum og 
hins vegar úr Fjármálaeftirlitinu og leggur því til þá breytingu, að í stað 
framkvæmdastjóra Fjármálastöðugleika komi aðstoðarseðlabankastjóri. 
Rétt er þó að árétta að afar mikilvægt er að framkvæmdastjóri 
Fjármálastöðugleika, og aðrir sem stýra undirbúningi funda 
kerfisáhættunefndar þ.m.t. frá Fjármálaeftirlitinu, sitji þessa fundi án 
atkvæðaréttar, með eða án tillöguréttar, en slíkt getur nefndin útfært í 
starfsreglum sínum.

í 3. mgr. 7. gr. er kveðið á um að kerfisáhættunefnd skuli koma saman 
sex sinnum á ári en oftar ef þurfa þykir. Seðlabankinn telur það of títt. 
Kerfisáhættunefnd skal leggja mat á ástand og horfur í fjármálakerfmu. 
Slíkt mat byggir á ítarlegri greiningu og mati sem byggist á nokkurra 
vikna vinnu. E f tekið er mið af reynslu af fjármálastöðugleikafundum 
Fjármálaeftirlits og Seðlabankans og reynslu annarra þjóða má gera ráð 
fyrir að reglulegir fundir geti tekið heilan dag. Sé lögbundinn 
fundartíðni nefndarinnar sex sinnum á ári er hætt við að álag við vegna 
þeirra verði óhóflegt, án þess að skila neinum teljandi 
viðbótarávinningi eða að undirbúningur og gæði fundanna muni hraka. 
Ekkert er því til fyrirstöðu að nefndin hittist oftar ef þurfa þykir og þá 
stundum á styttri fundum um einstök málefni, sbr. starfsemi 
peningastefnunefndar. Mikilvægt er að samspil sé varðandi reglulega 
fundi kerfísáhættunefndar og íjármálastöðugleikaráðs, þannig að 
kerfisáhættunefnd komi saman áður en fjármálastöðugleikaráð kemur 
saman til að undirbyggja fundi ráðsins. Seðlabankinn leggur til að 
kerfisáhættunefnd komi saman þrisvar á ári og að fjármálastöðugleika- 
ráð komi saman í kjölfar þessa funda og því einnig þrisvar á ári.3

8. gr. Hlutverk og verkefni.

Líkt og fram kemur í greinagerð frumvarpsins er það meðal annars 
hlutverk kerfísáhættunefndar að undirbúa fundi og umfjöllun 
fjármálastöðugleikaráðs. Seðlabankinn leggur til að þetta komi skýrar 
fram í 8.gr. um hlutverk og verkefni kerfísáhættunefndar. Einnig telur 
Seðlabankinn með tílvísun til athugasemda sinna við 4. gr. og 5. gr.

3 Reglubundnir fundir gætu þá verið snemma hausts, t.d. í septem ber, svo í janúar og 
afíur i maí.
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frumvarpsins að skýrar megi koma fram í orðalagi greinarinnar 
skírskotun til þjóðhagsvarúðar.

Seðlabankinn leggur því til að 3 mgr. laganna orðist svo:

Nefndin hefur meö höndum undirbúning fundar og umræðu 
fjármúlastöðugleikaráðs, og gerir tillögur til ráðsins, m.a. um beitingu 
þjóðhagsvarúðartœkja, í samræmi við lög og starfsreglur 
nefndarinnar.

10. gr. Gagnsœi.
Seðlabankinn bendir á að æskilegt gæti verið að fjármálastöðugleikaráð 
gæfi út yfírlýsingar í framhaldi af fundum sínum með áþekkum hætti 
og peningastefnunefnd. í yfirlýsingunni yrði opinberlega gerð grein 
fyrir umræðu um fjármálastöðugleika auk tilmæla ráðsins, nema birting 
þeirra geti haft neikvæð áhrif á Qármálastöðugleika. Æskilegt væri að 
birta yfírlýsinguna fljótlega eftir fund, en eigi síðar en tveimur vikum 
síðar. Greinargerðir um umræður á fundum fjármálastöðugleikaráðs 
yrðu síðan gerðar opinberar að jafnaði innan sex mánaða.

Einnig gæti verið heppilegra að flytja 2. mgr. 5. gr. í upphaf 10. gr. og 
sameina þar með ákvæði um gagnsæi á einum stað.

Seðlabankinn leggur því til að við 1. mgr. 10. gr. verði bætt eftirfarandi 
tveimur málsliðum: (sbr. einnig athugasemd við 2. mgr. 5.gr.):

Fjármálastöðugleikaráð skal svo fljótt sem auðið er í framhaldi 
a f  fundum sínum birta yfirlýsingu þar sem meðal annars fram  koma 
tilmœli ráðsins og rökstuðningur fyrir þeim í heild eða að hluta, nema 
birting þeirra geti haft neikvœð áhrif á jjármálastöðugleika. Fari 
stjórnvald ekki að tilmœlum fjármálastöðugleikaráðs, skal einnig birta 
skriflegan rökstuðning viðeigandi stjórnvalds, nema birting þeirra geti 
haft neikvœð áhrif á fjármálastöðugleika.

Virðingarfyllst,
SEÐLABANKIÍSLANDS
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Viðauki I

Eftir fjármálaáfallið sem hófst 2007-2008 hefur aukin áhersla verið lögð á þjóðhagsvarúð (e. 
macroprudential policy). Megintnarkmið þjóðhagsvarúðar er að viðhalda stöðugleika í 
fjármálakerfinu með því að nýta stýritæki til að takmarka kerfisáhættu. Fjármálakreppan í 
Asíu á seinni hluta 10. áratugar síðustu aldar markar upphaf notkunar hugtaksins 
þjóðhagsvarúð sem áður hafði aðallega verið þekkt innan seðlabanka. Á síðustu árum hefur 
mikil þróun orðið á sviði þjóðhagsvarúðar m.a. með stofnun evrópska kerfísáhætturáðsins og 
nýjum Basel-reglum. í Basel III- reglunum er að fínna ábendingar um innleiðingu og notkun á 
þjóðhagsvarúðarstýritækjum, þar á meðal kröfur um sveifluháða eiginfjárbindingu. I Evrópu 
hafa Basel III-reglumar verið innleiddar í CRD-IV- tilskipuninni sem samþykkt var í júní 
2013. í apríl 2013 gaf Evrópska kerfisáhætturáðið út tilmæli um millimarkmið og notkun 
þjóðhagsvarúðartækja ásamt mælikvörðum til að styðjast við.4

Hér til hliðar má sjá yfírlit yfir 
beitingu hinna ýmsu þjóðhags- 
varúðartækja í ólíkum löndum. Taflan 
er úr Sérriti Seðlabankans,
„Peningastefnan eftir höft“ sem kom 
út árið 2010. Þessi tafla hefur því 
breyst eftir því sem fleiri lönd hafa 
tekið upp og hafið að beita 
þjóðhagsvarúðartækjum. Taflan gefur 
þó hugmynd um eðli þeirra stýritækja 
sem um er rætt og fjölbreytileika 
þeirra.

Beiting þjóðhagsvarúðartækja á 
Norðurlöndum
Norðurlöndin beita þjóðhags- 
varúðartækjum í auknum mæli eins 
og önnur lönd víða um heim. Þar má 
nefna sveifluháð eiginfjárálag, 
leiðbeinandi tilmæli um hámark 
veðhlutfalls (e. loan to value) í 
Noregi og Svíþjóð, breytingar á 
lágmarks áhættuvog fyrir íbúðalán (e. 
risk weight floor) í Svíþjóð og 
breytingar á lágmarkskröfum um vænt tap vegna greiðslufalls húsnæðislána (e. loss given 
default) í Noregi sem hvort tveggja leiðir til aukinnar eiginfjárbindingar vegna húsnæðislána. 
Meginástæður beitingar þessara reglna eru til að stemma stigu við þróun á fasteignamarkaði 
og aukinni skuldsetningu heimila. Á Norðurlöndunum eru í burðarliðnum eða hafa þegar 
verið sett á stofn íjármálastöðugleikaráð.5

4 Ú r Fjárm álastöðugleika 2014/1.
5 Fjárm álastöðugleiki 2014/1.

lafld 4 M lsm unandi útfærsia á þjóðhagsvarúðdrldL‘kjurti 

Stjórntaekl Dæml

Hofa hemll á  kerfisáhxtlu yflr hagsveiftuno

Sveifiujafnandi „stuðpúði* á cig’O fé vcm lengdur er þróun Kina1 (útlánavðxtur), Nýia-Sjáland1 (liirD>ilulf«ll)

hagstærða

Svelfíujafnandl tlÍBg fafskrifta'-sjóð útlina Kina, Kólumbfa. indland. Spánn

LinsWutfa* Kina, Hong Ko'HJ, Suður-Kórea, Síngapúr, Malasia, 
Tailand. Kýja-Sjáland1

Be'n ta<m ö 'kjn  £ út'ánum tii ákveðin.na geira Suöur-Kórea, Malasfa, Fiappseyjar, Singapúr

&reyti!egt hlutfall afbo’gana og tekna Hong Kong. Suður-Kórca, Malasía, Tuiland

Rreytlng Ba»el-voga Indland, Tyrkland

B'eytilegthlutfall iana á móti innstscðum Argentina, Hong Kong, Kina, Nýja-Sjáiand, Suður-Kórea

Brcytiiegtviðbótarálag á eigið fé Til athugunar hjá Basel-nefndlnnl

Sveiflujafnand breytingá lágmarksálag: eða frádrag á 
IJármðgnunarsamnlngum

TiHoga frá CGFS7

Vlðbótarálag ofa.n á vext lána með veð f ibúðarhúsrKDði Nýja-SJáland’*

Hafa hemil á  kerfnáhixttu á ðl/um timum

Viðbótarálag i  e-gid fé kerrislega mikilvægra banka Kina, Indland, Firppscyjar, Sngapúr

Reglur um lauufjírfilutfail Indland, Suður-Kórea, Fillppseyjar, Slngapúr

Takmörkun á ,gjaldm!ðlamisræmi“ (e. currency mísnnatch) IndMmd, Maias'a, Fllíppieyjar, Pólland

Hljtfall húsnsðislána af he'ídarúl i1num Hong Kong

St'fara greiðslumat iántakcndn (t.d. m.v. h * r r i  vcxti en Kannda
samningur kveðu 'áj

Takmörkun á hvirrsu oft má vokja um tín  til fastc'g 'Wk4 J03 Suður-Kóres
á þc<m svorðum Þar icm  jpákoupmennska er talin vera

vandamál

AuWn skattlagnlng söluhagnaðar vcgna ÍBStcignjr/ðsk'ptJi SuAuf-ICrffpji, Kyja-Sjáland1 

umfram annan söluhagnað

Takmtírkjn á fbJðakauperfendra að3a Ma'asla

Uðkun á  framboðsh'ið fastc<gnamarkaðar Nýja-Sjjbnd*

Skdttur i  íkgldlr f)ármálastofnana umfram 'nnstæ ður Suður-Kórea

vlðskiptaving

Takmörkun á ráðstöfunhagnaðar Tillaga fró CGFSJ

Takmörkun á útlánavextl TH'aga frá CGFS*

Takmðrkun i  útlánum f ertendum gjaidmlðlum Tillaga frá CGFS2. Ungverja’and

Dótturfélagavæðl.ng (e. subsidiarisation) TDIaga frá CGFS7

Takmörkun i  lcngd lánasamninga Tiliaga fráCGFS’

Regiur um virðismat linasamninga THlaga fró CGFS’

TBkmörkun á sambjöppun á miliibankamarkaði Ti' aga frá CGFS’, Indland 

1  Til ,r.v t C-íim tír\* híWvridf vöoi r.utér. 2. tlbiólkg t ̂ i-mil/AerfiS (•. cr> öcfcfl' Cnmöal
HrurnliA. nn *-.« (Vnhri Ftracrwl Mýjft.Sjilii/ri' pOOfVl. 4 i>m  IJr.fflX !'«**<«!» (X>«t

I2C09X (>0101 lck (?CÖ6>. (J006). N*v*arv tU/r<r,ry {»CT| <*

6


