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Til efnahags og viðskiptanefndar Alþingis 

b.t. Frosta Sigurjónssonar

Undirritaður Ari Teitsson þakkar góðar móttökur hjá efnahags og viðskiptanefnd á fundi 
nefndarinnar 29. apríl sl. og jafnframt boð um að mega koma frekari ábendingum til 
nefndarinnar.

Sýnt virðist að tillögur Sparisjóðs Suður-Þingeyinga og Sparisjóðs Höfðhverfinga um 
breytingar á frumvarpi því um fjármálafyrirtæki sem er til meðferðar hjá nefndinni ná ekki 
fram að ganga.

Því þarf að leita annarra leiða til að ná fram því markmið að fyrirhugaðar breytingar á lögum 
um fjármálafyrirtæki verði ekki um of íþyngjandi fyrir smærri fjármálafyrirtæki þegar kemur 
að túlkun og framkvæmd laganna.

Við framkvæmd laga skiptir markmið þeirra og andi verulegu máli og er þar þegar lagatexta 
sleppir gjarnan fyrst horft til umsagnar um lögin en einnig til umræðna á Alþingi við setningu 
laganna.

Því fylgja hér með tillögur um breytingar á almennri umsögn um lögin, annars vegar á IV. 
kafla 6. liður og hins vegar á VII. Kafla. Tillögurnar eru færðar með grænu letri inn í 
upphaflegan texta. Einnig fylgir með athugasemd varðandi umsögn um áhrif aukinna krafna 
um eigin fé.

Einnig er vaki sérstök athygli á að í þingskjali 883 á 143. löggjafarþingi (frumvarp um sama 
efni flutt á síðasta þingi) kemur eftirfarandi fram í umsögn um 29. gr (nú 30. gr):

„ Eins og nafn verndunaraukans gefur til kynna er hlutverk eiginfjáraukans að auka viðnámsþrótt 
fjármálafyrirtækisins gegn áföllum. A f  þeim sökum ætti innramatsferli fjármálafyrirtækis og 
könnunar- og matsferli Fjármálaeftirlitsins að taka tillit til þess að verndunaraukinn er til staðar".

Þessi setning virðist felld niður úr athugasemdum við einstakar greinar við endurflutning 
frumvarpsins á 144 löggjafarþingi og er því með vísan til ofanritaðs lagt til að hún komi inn aftur.

Nái ofangreindar hugmyndir um breytingar ekki inn í endanlega umsögn er það von okkar að 
þau markmið sem þar er horft til komi að einhverju leiti fram í umræðum við afgreiðslu 
málsins á Alþingi.

Virðingarfyllst

Ari Teitsson



Lagðar eru til breytingar við eftirfarandi kafla athugasemda við 571. mál, þingskjal 990 (grænt 
letur) 

IV. Meginefni frumvarpsins.

6. Breyting á X. kafla laganna um laust fé  og eigið fé  -  nýir eiginfjáraukar.

Með frumvarpinu er lagt til að lögfest verði ákvæði um eiginfjárauka (e. Capital Buffers) sem 
kynntir voru í alþjóðlega Basel III staðlinum. Tilskipun 2013/36/ESB innleiðir hugmyndafræði Basel III 
staðalsins um sérstaka eiginfjárauka í Evrópurétt og er útfærslan eftirfarandi: Skilgreindir eru fimm 
eiginfjáraukar, verndunarauki (e. Capital Conservation Buffer), sveiflujöfnunarauki (e. Countercyclical 
Buffer), eiginfjárauki vegna kerfisáhættu (e. Systemic Risk Buffer), eiginfjárauki á kerfislega mikilvæg 
fjármálafyrirtæki á alþjóðavísu (e. Global Systemically Important Institutions) og eiginfjárauki á önnur 
kerfislega mikilvæg fjármálafyrirtæki (e. Other Systemically Important Institutions). Í frumvarpinu er 
gert ráð fyrir að fjórir þessara eiginfjárauka verði lögfestir, þ.e. allir nema eiginfjárauki á kerfislega 
mikilvæg fjármálafyrirtæki á alþjóðavísu en engin slík fyrirtæki starfa hér á landi en gert er ráð fyrir að 
eiginfjáraukinn verði lögfestur á næsta ári. Verndunaraukinn verður fastur og verður 
fjármálafyrirtækjum, sem ekki fá til þess undanþágu, skylt að halda hann á hverjum tíma. Aðrir 
eiginfjáraukar verða settir á við tiltekin skilyrði í efnahagslífinu eða starfsemi fjármálafyrirtækjanna. 
Eiginfjáraukarnir eru meðal þjóðhagsvarúðartækja (e. macro prudential tools) sem stjórnvöld hafa 
yfir að ráða til að minnka kerfisáhættu og auka fjármálastöðugleika. Slík tæki hafa fengið aukið 
mikilvægi á alþjóðavísu eftir áföll á fjármálamörkuðum 2007 og 2008. Með lögum nr. 66/2014, um 
fjármálastöðugleikaráð, var sett á fót fjármálastöðugleikaráð sem er formlegur vettvangur 
stjórnvalda um fjármálastöðugleika. Fyrir ráðið starfar kerfisáhættunefnd sem greinir hagkerfið og 
fjármálakerfið og kemur með tillögur til fjármálastöðugleikaráðs, m.a. um beitingu eiginfjárauka. 
Fjármálaeftirlitið fer hins vegar með heimildirnar og ber ábyrgð á beitingu þeirra enda er 
fjármálastöðugleikaráð ekki stjórnvald í skilningi laga heldur samráðsvettvangur þeirra stofnana 
ríkisins sem koma að eftirliti á fjármálamarkaði og með fjármálastöðugleika. Á grundvelli tillagna 
kerfisáhættunefndar getur fjármálastöðugleikaráð beint því til Fjármálaeftirlitsins með tilmælum á 
grundvelli 5. gr. laga nr. 66/2014, um fjármálastöðugleikaráð, að setja aukana á.

Til viðbótar lágmarks eigin fé leggur ný tilskipun 2013/36/ESB til að fjármálastofnanir noti sérstaka 
eiginfjárauka til að bæta eiginfjárstöðu sína og vera betur í stakk búnar til að takast á við áföll í rekstri 
sínum eða vegna sveiflna í hagkerfinu. Með hærra eiginfjárhlutfalli verða áföll í rekstri auk þess í meiri 
mæli borin af eigendum fyrirtækjanna.

Nýtt regluverk gerir ráð fyrir sérstökum verndunarauka (e. Capital Conservation Buffer) sem er 
2,5% af áhættuvegnum eignum fjármálafyrirtækis. Ef eiginfjárstaða fjármálafyrirtækis uppfyllir 
lágmarkskröfur en er þó ekki umfram lágmarkskröfu að viðbættum verndunarauka eru útgreiðslur 
arðs, breytilegra starfskjara til starfsmanna og annara greiðslna takmarkaðar. Þannig er 
verndunarauka ætlað að stuðla að því að eigendur og stjórnendur fjármálafyrirtækis ráðstafi meira af 
þeim verðmætum sem rekstur félagsins skapar til eigin fjár.

Í ljósi reynslu þeirra áfalla sem dundu yfir fjármálamarkaði frá haustinu 2008 gera nýjar 
eiginfjárreglur ráð fyrir því að stjórnvöld muni geta krafið fjármálastofnanir um sérstakan 
sveiflujöfnunarauka (e. Countercyclical Buffer) verði t.d. vart aukinnar útlánaáhættu í fjármálakerfinu 
í heild. Þessi eiginfjárauki getur numið allt að 2,5% af áhættuvegnum eignum fjármálafyrirtækis og í 
undantekningartilfellum orðið hærri og skal meta hvort tilefni sé til þess að beita heimildinni 
ársfjórðungslega. Ákvörðun um beitingu sveiflujöfnunaraukans tekur mið af stöðu lánsfjársveiflunnar,



áhættu vegna of mikillar þenslu útlána og sérkennum efnahags- og fjármálalífsins hérlendis. Sé 
þensla mikil verða gerðar auknar kröfur um eigið fé sem geta hækkað vexti útlána og slegið á 
eftirspurn eftir þeim. Slík þensla getur þó verið staðbundin og þarf beiting sveiflujöfnunaraukans því 
ekki endilega að ná til staðbundinna fjármálafyrirtækja sem starfa utan þenslusvæðis. Verði 
efnahagssamdráttur getur lækkun kröfu um eiginfjárbindingu fjármálafyrirtækja unnið gegn honum.

Áhætta í fjármálakerfinu getur falist í mörgu öðru en beinni útlánaáhættu sem 
sveiflujöfnunaraukanum er ætlað að koma til móts við. Stærð fjármálakerfis í hlutfalli við 
landsframleiðslu og samþjöppun innan fjármálakerfisins eru meðal þátta sem geta valdið innbyggðri 
kerfisáhættu og er eiginfjárauka vegna kerfisáhættu (e. Systemic Risk Buffer) ætlað að koma í veg 
fyrir eða milda langtímaáhrif þessarar áhættu á fjármálakerfið. Eiginfjárauki vegna kerfisáhættu getur 
minnst verið 1% af áhættugrunni fjármálafyrirtækis eða tiltekinna áhættuskuldbindinga þess. Ekkert 
þak verður á heimildinni en ríkari kröfur eru gerðar til stjórnvalda ef eiginfjáraukinn er ákveðinn yfir 3 
eða 5%. Hægt er að beita heimildinni gegn tilteknu fjármálafyrirtæki eða öllum fjármálafyrirtækjum á 
markaði vegna áhættu sem talin er steðja að fjármálamarkaði eða raunhagkerfinu.

Fjármálafyrirtæki geta, vegna eðlis síns eða stærðar, talist sérstaklega mikilvæg fyrir fjármálakerfið 
í heild sinni. Verði slíkt fjármálafyrirtæki fyrir áföllum kunna afleiðingar þess á aðra aðila kerfisins eða 
almenning verið miklar. Stjórnvöld geta farið fram á að slík fyrirtæki hafi yfir að búa eiginfjárauka 
vegna þessa kerfislega mikilvægi síns og getur hann numið allt að 2% af áhættuvegnum eignum 
fjármálafyrirtækis.

VII. Mat á áhrifum og efnahagsleg áhrif.
Með frumvarpinu eru stigin fyrstu skref í aðlögun íslenska fjármálakerfisins að Basel III staðli en 

meginmarkmið staðalsins er að skapa traustari umgjörð um rekstur og starfsemi fjármálafyrirtækja í 
þeim tilgangi að draga úr kerfisáhættu. Með því er unnt að draga úr líkum á fjármálaáföllum á borð 
við fall íslenska fjármálakerfisins og alþjóðlegu skuldakreppuna sem öll heimsbyggðin hefur glímt við 
frá 2008. Hert regluverk mun ekki aðeins draga úr tíðni fjármálaáfalla heldur einnig stuðla að því að 
dregið verði úr neikvæðum áhrifum þeirra á efnahagslífið þegar þau skella á. Ljóst er að 
fjármálakreppur geta haft varanleg neikvæð áhrif á hagvöxt og vísbendingar eru um að óhóflegar 
hagsveiflur geti dregið úr hagvexti til lengri tíma. Traust og stöðugt fjármálakerfi er betur í stakk búið 
til að styðja við aðrar greinar atvinnulífsins sem undirbyggir stöðugan hagvöxt til frambúðar.

Hér þarf þó að huga að því að hert regluverk íþyngi ekki um of smærri fjármálafyrirtækjum þannig að 
þau hverfi af markaði og eftir stand einsleitt fjámálakefi sem hvorki tryggir næga samkeppni né 
þjónustu sem sniðin er að mismunandi þörfum og aðstæðum. Rétt er að hafa í huga að OECD hefur 
bent á nauðsyn þess að eftirlitsreglur stjórnvalda taki tillit til stærðar fyrirtækja og verði ekki til þess 
að smærri fyrirtæki hverfi af markaði vegna þess að þau eigi ekki möguleika á að uppfylla allar þær 
ströngu reglur og lagafyrirmæli sem sniðin eru að stærri fyrirtækjum með flóknari rekstur. Þá þarf 
einnig að horfa til samspils eiginfjárkrafna og Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta en 
sjóðurinn er nú fær um að tryggja innstæður smærri fjármálafyrirtækja.

Í CRR-reglugerðinni eru gerðar auknar kröfur um gæði eigin fjár, m.a. þannig að hlutfall almenns 
eigin fjár undir eiginfjárþætti A hækkar úr 2,5% í 4%. Lögbundið lágmark eigin fjár verður þó áfram 
8%. Við það bætist svo eiginfjárkrafa vegna stoðar 2 (e. Pillar 2) og eiginfjárauka sem innleiddir eru



með þessu frumvarpi. Nýlegar hagrannsóknir benda til þess að þjóðhagslega hagkvæmt sé að hlutfall 
eigin fjár í fjármögnun banka sé ekki aðeins mun hærra en það var fyrir hrun fjármálakerfisins heldur 
einnig hærra en þau lágmörk sem sett eru í alþjóðlegu regluverki.

Aukið eigið fé dregur úr líkum á fjármálaáföllum og dregur úr kostnaði fyrir skattgreiðendur ef hjá 
þeim verður ekki komist. Jákvæð áhrif þess að fjármálakreppur verði fátíðari og vonandi grynnri ættu 
öllum að vera ljós hér á landi, en fjármálakreppur geta haft mikil og langvarandi neikvæð áhrif á 
framleiðslugetu hagkerfa. Auknar kröfur um eigið fé eru gagnrýndar fyrir að draga úr útlánagetu 
banka og hækka vaxtakjör af völdum hærri ávöxtunarkröfu á fjármögnun banka. Fyrri hluti 
gagnrýninnar virðist rugla saman kröfum um laust fé og eigið fé. Eigið fé banka er á engan hátt lagt til 
hliðar. Bankar geta á sama hátt lánað út þann hluta fjármögnunar sinnar sem er fjármagnaður með 
eigin fé og skuldum. Ath 1 Seinni hluti gagnrýninnar felur það í sér að eigið fé sé í eðli sínu dýrari 
fjármögnun en skuldir. Í þessu sambandi skiptir þó grundvallarmáli að aukið eigið fé dregur úr 
áhættu, bæði fyrir þá sem eiga það og þá sem hafa lánað bankanum. Af þeim sökum ætti áhættuálag 
á fjármögnun banka með aukið eigið fé að lækka og heildarfjármögnunarkostnaður bankans ekki að 
breytast. Hér þarf þó að slá tvo varnagla. Annars vegar felst skattalegt hagræði í skuldafjármögnun. 
Hins vegar leiða aukið eigið fé og skýrari reglur um skila- og slitameðferð banka til þess að áhættan af 
rekstri bankans er í auknum mæli borin af þeim sem til hennar stofna í stað ríkissjóðs eða 
innstæðutryggingarsjóðs. Af þessum sökum getur aukin eiginfjármögnun banka leitt til þarfar fyrir 
aukinn vaxtamun, þ.e. líkur eru til að bankar hækki útlánavexti ef aðrir þættir koma ekki til. Áhættan 
við þessar aðstæður flyst til þeirra sem til hennar stofna og frá skattgreiðendum. Greiningar 
Alþjóðagreiðslubankans í Basel (BIS) gáfu til kynna að 1% hækkun eiginfjárkvaðar geti leitt til 0,16% 
hækkunar vaxtamunar. Áhrifin eru mest meðan verið er að auka eigið fé og útlánavöxtur hefur að 
mestu náð sér að þremur árum liðnum (Bridges o.fl., 2014).

Þessi áhrif falla þó í skugga þess mikla ávinnings sem hlýst af hærri eiginfjárkvöðum. Bendir flest til 
þess að þjóðhagslega hagkvæmt sé að hlutfall eiginfjárþáttar A (þ.e. eigin fjár sem í raun er hægt að 
ganga á ef illa árar) sé 15-20% og allt að 23% í tilfelli norskra banka samkvæmt áliti Seðlabanka 
Noregs (Kragh-Sörensen, K. (2012). Staff Memo No. 29: Optimal capital adequact ratios for 
Norwegian banks. Oslo: Norges Bank).

Ýmis ríki, þ.m.t. Noregur og Svíþjóð, hafa því gert kröfur til stærri fjármálastofnana um að þær búi 
yfir eigin fé umfram lágmarkskröfur alþjóðlegu löggjafarinnar.

Ath 1

Málsgreinin virðist ekki standast. Eiginfjárkröfur eru reiknaðar út frá áhættugrunni sem byggir á 
útlánum. Hækkun eiginfjárkrafna þrengir því útlánagetu að öðru óbreyttu.

Athugasemdir við 30. gr.

Um e-lið (84. gr. e).
Í greininni er kveðið á um skyldu fjármálafyrirtækja til þess að viðhalda eigin fé vegna 

verndunarauka. Verndunaraukinn er útfærður í 129. gr. tilskipunar 2013/36/ESB. Verndunarauki felur 
í sér að fjármálafyrirtæki þurfa að halda eftir meira eigin fé en áður til að auka viðnámsþrótt þeirra. 
Verndunaraukinn er eini eiginfjáraukinn sem er fastur, þ.e. gert er ráð fyrir að fjármálafyrirtæki þurfi 
á hverjum tíma að uppfylla skyldu um að viðhalda honum, einnig á samstæðugrunni. Eins og nafn 
verndunaraukans gefur til kynna er hlutverk eiginfjáraukans að auka viðnámsþrótt



fjármálafyrirtækisins gegn áföllum. A f þeim sökum ætti innramatsferli fjármálafyrirtækis og 
könnunar- og matsferli Fjármálaeftirlitsins að taka tillit til þess að verndunaraukinn er til staðar.

Verndunaraukinn nemur 2,5% af áhættugrunni fjármálafyrirtækis. Undanþágu er að finna í 2. mgr. 
greinarinnar frá skyldu til þess að viðhalda verndunaraukanum en undanþáguheimildin byggist á 2. 
mgr. 129. gr. tilskipunar 2013/36/ESB en skv. 4. mgr. 129. gr. tilskipunarinnar skulu aðildarríkin 
byggja undanþáguheimildina, ef hún er nýtt, á tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 2003/361/EB um 
skilgreiningu á örfyrirtækjum og litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Fjármálafyrirtæki með starfsleyfi 
sem verðbréfafyrirtæki, verðbréfamiðlun eða rekstrarfélag verðbréfasjóða skv. 5., 6. eða 7. tölul. 1. 
mgr. 4. gr., sbr. 6. gr. laganna, geti nýtt undanþáguheimildina ef þau uppfylla öll skilyrði ákvæðisins.
Ef fjármálafyrirtæki viðheldur ekki nægjanlegu eigin fé á grundvelli greinarinnar mun það hafa í för 
með sér takmarkanir á útgreiðslu arðs, á greiðslu kaupauka til starfsmanna og aðrar þær greiðslur 
sem hafa áhrif til lækkunar á eiginfjárgrunni á grundvelli 6. mgr. 84. gr. a.


