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Tillögur fjármála- og efnahagsráðuneytisins frá 26. maí

Seðlabankinn hefur sent efnahags- og viðskiptanefnd fimm umsagnir/minnisblöð er varða 561. 
þingmál um breytingar á lögum um vextir og verðtrygging o.fl. Meginatriðin í afstöðu bankans hafa 
verið skýr og haldist óbreytt í þessum skjölum og er svo enn. Bankinn telur mikilvægt að 
einstaklingum sé ekki veitt lán tengd erlendum gjaldmiðlum nema á móti tekjustreymi í samsvarandi 
gjaldmiðlum eða að viðkomandi leggi fram erlendar eignir eða fjárhagslegar tryggingar sem eyði 
gjaldeyrisáhættu út lánstímann. Seðlabankinn getur því ekki tekið undir tillögur fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins frá 26. maí að svo miklu leyti sem þær fela í sér slökun á þessari meginreglu. 
Verði það eigi að síður niðurstaðan mun Seðlabankinn leggja til að settar verði sem fyrst reglur sem 
takmarka lán tengd erlendum gjaldmiðlum til einstaklinga og mögulega einnig minni lögaðila strax 
með svipuðum hætti. Slíkar reglur yrðu þá þróaðar í samráði við Fjármálaeftirlitið og kynntar í 
kerfisáhættunefnd og hjá fjármálastöðugleikaráði.

Tillögur í minnisblaði fjármála- og efnahagsráðuneytisins frá 26. maí

Í tillögu fjármála- og efnahagsráðuneytisins sbr. minnisblað ráðuneytisins frá 26. maí sl. er lagt til að 
heimilt verði að veita neytendum lán tengt erlendum gjaldmiðlum samkvæmt eftirfarandi skilyrðum:

i. að lántaki standist greiðslumat þar sem gert er ráð fyrir verulegum gengisbreytingum og/eða 
verulegum hækkunum á vöxtum, eða

ii. að lántaki standist greiðslumat og leggi fram viðeigandi fjárhagslegar tryggingar sem 
takmarka gjaldeyrisáhættu hans á lánstímanum.

iii. Neytanda skal standa til boða að færa lánsfjárhæð yfir í annan gjaldmiðil ef forsendur 
matsins breytast verulega eða ef fjárhæð höfuðstóls eða greiðslur breytast sem nemur 20% 
miðað við skiptigengi við gerð lánssamnings að því tilskyldu að það sé gert til að draga úr 
gjaldeyrisáhættu hans vegna lánsins. Breytingin skal fara fram miðað við skiptigengi þann dag 
sem um hana er sótt nema á annan veg sé samið í lánssamningi.

Seðlabankinn gerir eftirfarandi athugasemdir við tillögur fjármála- og efnahagsráðuneytisins:

i. Framsetning miðast frekar við þá sem eru með tekjur og/eða eignir í krónum en tengdum 
erlendum gjaldmiðlum. Ef lántaki er með tekjur í erlendum gjaldmiðlum og óskar eftir láni í 
sömu gjaldmiðlum (til að eyða gjaldeyrisáhættu), myndi hann líklega falla undir þennan lið. 
Gengisbreytingar krónunnar myndu ekki hafa áhrif á greiðslumatið, en veruleg hækkun á 
vöxtum myndi gera það. Seðlabankinn telur að meðhöndla ætti vaxtabreytingar lántaka sem 
eru með lán í sömu gjaldmiðlum og tekjur, með sambærilegum hætti og einstaklingur með 
krónulán og krónutekjur. Framsetningin þyrfti því að taka betur tillit til þeirra sem eru með 
tekjur í erlendum gjaldmiðlum.

ii. Hér stendur að lántaki skuli leggja fram viðeigandi fjárhagslegar tryggingar sem takmarka 
gjaldeyrisáhættu hans á lánstímanum. Í nefndaráliti efnahags- og viðskiptanefndar stóð að 
lántaki þyrfti að leggja fram fjárhagslegar tryggingar sem eyddu gjaldeyrisáhættu hans vegna 
lánsins á lánstímanum. Seðlabankinn telur orðalag í nefndaráliti efnahags- og



viðskiptanefndar æskilegra, þ.e. að lántaki leggi fram tryggingar sem eyða gjaldeyrisáhættu á 
lánstímanum. Mikilvægt er að lántaki sé ekki varinn gjaldeyrisáhættu aðeins hluta lánstímans 
eða hluta lánsfjárhæðarinnar. Framsetningin í tillögu fjármála- og efnahagsráðuneytisins er 
ekki nægjanlega skýr. Myndi t.d. fjárhagsleg trygging til eins árs á móti 30 ára láni vera 
nægjanleg? Seðlabankinn leggur því til að fyrra orðalag sé notað, þ.e. að lántaki leggi fram 
fjárhagslegar tryggingar sem eyða gjaldeyrisáhættu á lánstímanum. Hér ríkir enginn vafi um 
markmið lagatextans og því beri fjárhagslegar tryggingar að taka mið af því.

iii. Seðlabankinn leggst gegn skilyrðunum í þriðja lið. Lánin sem falla undir þetta ákvæði geta 
verið til langs tíma, allt að 40 árum fyrir húsnæðislán. Jafnvel þó svo tækist að halda gengi 
krónunnar mun stöðugra í framtíðinni en reyndin hefur verið sögulega má telja líklegt að 
valrétturinn tæki gildi á lánstímanum þar sem sveiflur gagnvart einstökum myntum geta verið 
mun meiri en gagnvart gengisvísitölu. Hafa ber í huga hvað lán tengd erlendum gjaldmiðlum 
varðar, þá er jafnan mikil eftirspurn eftir lánum tengdum gjaldmiðlum sem bera lága vexti 
(svokölluðum lágvaxtagjaldmiðlum) og þessir gjaldmiðlar sveiflast venjulega á móti 
gjaldmiðlum sem bera háa vexti og sögulega hefur íslenska krónan fallið þar undir. Sveiflur í 
lágvaxtar gjaldmiðlum gagnvart krónu geta verið allmiklar yfir stutt tímabil þó svo að krónan 
sé stöðug. Til dæmis styrktist svissneski frankinn á einum degi um 15% gagnvart krónunni og 
flestum öðrum gjaldmiðlum í janúar síðastliðnum.
Með ákvæðinu má segja að lánasamningur sé orðinn flókinn afleiða, þ.e. samningurinn og 
verðmæti hans tekur breytingum miðað við gengi erlendra gjaldmiðla gagnvart krónunni. 
Erfitt gæti reynst fyrir neytendur að skilja slíka afleiðu að fullu og telur Seðlabankinn því í ljósi 
sögunnar að slíkt ákvæði geti falið í sér lagaáhættu fyrir fjármálafyrirtæki gagnvart 
neytendum.
Lánastofnanir þyrftu einnig að verðleggja valréttinn í lánasamningnum, sem myndi hafa 
neikvæð áhrif á lánakjör til einstaklinga. Einnig er hætta á að verðlagning áhættu yrði röng í 
lengri lánasamningum. Þessir samningar eru því áhættusamir bæði fyrir neytendur og 
fjármálafyrirtæki. Það gæti leitt til þess að þeir yrðu einfaldlega ekki í boði af hálfu 
fjármálafyrirtækja. Hættan er hins vegar sú að framboð og eftirspurn eftir þeim aukist þegar 
áhættufælni minnkar. Það yrði þá á sama tíma og hagkerfið er orðið ofþanið og áhætta fer 
vaxandi í fjármálakerfinu. Slíkt eykur því enn á kerfisáhættu á tímum þegar uppsöfnun 
áhættu er mikil og magnar fjármálauppsveifluna.
Að sama skapi myndi áhætta lánastofnana sem myndu bjóða upp á lán tengd erlendum 
gjaldmiðlum vera veruleg gagnvart þeirri þróun að ákvæðið yrði virkt í mörgum 
lánasamningum á sama tíma. Lánum tengdum erlendum gjaldmiðlum gæti þá verið breytt í 
krónulán, en fjármögnunin að baki lánunum væri í erlendum gjaldmiðlum. Þessi breyting 
hefði áhrif til að skekkja gjaldeyrisjöfnuð viðkomandi stofnana sem gætu brugðist við með því 
að færa fjármögnun yfir í krónur með því að greiða upp erlend lán eða færa krónueignir yfir í 
erlenda gjaldmiðla. Slíkar umbreytingar hefðu aftur neikvæð áhrif á krónuna, þar sem 
krónum er skipt fyrir erlenda gjaldmiðla. Þessi áhrif myndu bætast við þau neikvæðu 
gengisáhrif sem gerðu ákvæði samningsins um 20% gengissveiflu virkt. Þetta magnar því 
gengislækkun krónunnar. Ákvæðið myndi draga úr gjaldeyrisáhættu viðkomandi lántaka en 
valda tjóni fyrir samfélagið í heild. Í ljósi framangreinds getur Seðlabankinn að óbreyttu ekki 
fallist á þennan þátt í tillögur ráðuneytisins. Ef einhverjar slíkar tillögur ná fram er 
nauðsynlegt að greina þær með tilliti til innlendra aðstæðna.

iv. Í minnisblaði ráðuneytisins kemur fram að ráðuneytið telji ekki útilokað að Seðlabankinn geti 
gert strangari kröfur en fram koma að ofan í reglum sínum á grundvelli þess 
reglusetningavalds sem honum verður fengið sbr. 3. gr. frumvarpsins. Framangreint var 
áréttað á fundi fulltrúa ráðuneytisins með Seðlabankanum þann 9. júní sl.



Seðlabankinn telur hins vegar að þetta sé að óbreyttu ekki mögulegt. Verði lögum um 
neytendalán breytt með ofangreindum hætti er Seðlabankanum ekki unnt að setja frekari 
takmarkanir en fram koma í ákvæðinu. Löggjafinn hefur þá með lagasetningavaldi sínu 
ákveðið hvaða skilyrði neytandi þurfi að uppfylla til að geta tekið lán tengd erlendum 
gjaldmiðlum og getur stjórnvald ekki bundið slík skilyrði ríkari takmörkunum en lögin kveða á 
um. Myndi takmörkun sem færi gegn lagaákvæðinu víkja á grundvelli forgangsreglna laga (e. 
lex superior).1 Framangreint á við þó svo að í reglusetningaheimild Seðlabankans komi fram 
að í reglunum sé meðal annars heimilt að binda lán tengd erlendum gjaldmiðlum skilyrðum 
sem varða tekjur lántaka í þeim gjaldmiðli sem lánið tengist, tegund trygginga, 
upplýsingaskyldu lánveitanda, lengd lánstíma og tilhögun endurgreiðslna. Yrði að túlka 
framangreinda reglusetningaheimild með þeim hætti að þar sem ákvæðum laga sleppi taki 
reglusetningaheimild Seðlabankans við, þeim til fyllingar, enda yrði að meta gildi slíkra 
ráðstafana með hliðsjón af þeim kröfum sem löggjafinn hefur sjálfur talið að gera eigi í 
þessum efnum. Í ljósi framangreinds getur Seðlabankinn að óbreyttu ekki fallist á tillögur 
ráðuneytisins. Mögulega væri leið ráðuneytisins tæk ef eingöngu væri vísað til reglna 
Seðlabankans um takmarkanir á slíkum lánveitingum. Sú leið er þó síðri en að setja 
takmarkanir beint í lög.

Ef tillögur fjármála- og efnahagsráðuneytisins frá 26. maí sl. um takmarkanir við lánveitingar 
tengdum erlendum gjaldmiðlum yrðu samþykktar leggur Seðlabankinn eindregið til að tekið 
verði tillit til ofangreindra athugsemda.

Mögulegt innihald í reglum

Beðið er um hvernig innihald reglna yrði ef ef tillögur fjármála- og efnahagsráðuneytisins frá 26. maí 
sl. um takmarkanir við lánveitingar tengdum erlendum gjaldmiðlum yrðu samþykktar. Neðangreint er 
sett fram með fyrirvara um að lítill tími hefur gefist til að móta slíkar tillögur og bankinn áskilur sér því 
rétt til að leggja til fleiri eða öðru vísi útfærð atriði ef til kemur. Ber því að líta á neðangreint með 
þessum fyrirvara og sem ákveðnar meginhugmyndir. Lánveitingar til óvarinna aðila yrðu þá mögulega 
takmarkaðar í reglugerð með eftirfarandi hætti:

A. Lán tengd erlendum gjaldmiðlum til neytenda
Einstaklingi er aðeins heimilt að veita lán tengt erlendum gjaldmiðlum ef:

i. lántaki stenst greiðslumat í viðkomandi gjaldmiðlum, eða
ii. lántaki stenst greiðslumat miðað við verulegar gengisbreytingar og/eða verulega 

hækkunum á vöxtum og leggi fram erlendar eignir í þeim gjaldmiðli sem lánið tengist 
til tryggingar láninu, eða

iii. lántaki stenst greiðslumat og leggi fram viðeigandi fjárhagslegar tryggingar sem eyða 
gjaldeyrisáhættu hans vegna lánsins á lánstímanum.

B. Lán tengd erlendum gjaldmiðlum til fyrirtækja
Aðeins er heimilt að veita fyrirtækjum sem teljast til einkahlutafélaga, sameignarfélaga, 
samlagsfélaga og samvinnufélaga, og sem erum með eignir samkvæmt efnahagsreikning undir 
1.000 m.kr. og árlegar tekjur undir 100 m.kr., lán tengt erlendum gjaldmiðlum ef:

1
Af forgangsreglunni lex superior derogat legi inferiori leiðir að réttlægri réttarheimild, sem gengur í berhögg við rétthærri réttarheimild 

verður ekki lögð til grundvallar. Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 77-78, Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 224 og til 
hliðsjónar Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 132.



i. lántaki er með tekjustreymi í þeim gjaldmiðlum sem lánið tengist sem nægir fyrir
afborgunum og vöxtum, eða

ii. lántaki stenst verulegar gengisbreytingar og/eða verulega hækkunum á vöxtum og
leggi fram erlendar eignir í þeim gjaldmiðli sem lánið tengist til tryggingar láninu, eða

iii. lántaki leggi fram viðeigandi fjárhagslegar tryggingar sem eyða gjaldeyrisáhættu hans
vegna lánsins á lánstímanum.

Ítrekað er að hér er um hugmyndir að ræða sem þarfnast nánari skoðunar ef til kæmi, sérstaklega 
hvað fyrirtækin varðar.

Af hverju setja reglur?

Eins og áður sagði hefur afstaða Seðlabankans verið skýr hvað vaðar takmarkanir einstaklinga á 
lántökum tengdum erlendum gjaldmiðlum. Seðlabankinn hefur jafnframt sagt að minna tilefni sé til 
að beita reglusetningarvaldi á grundvelli 3. gr. frumvarpsins ef heimildir neytenda annars vegar og 
sveitarfélaga hins vegar til töku erlendra lána verða takmarkaðar í samræmi við hugmyndir bankans í 
lögum um neytendalán og sveitarstjórnarlögum. Þær tillögur sem settar eru fram í 6. minnisblaði 
fjármála- og efnahagsráðuneytisins (dagsett 26. maí 2015) um takmarkanir einstaklinga til lántöku 
tengdum erlendum gjaldmiðlum, ganga ekki nægjanlega langt að mati Seðlabankans

Í athugasemdum frumvarpsins er nokkuð vel fjallað um áhættu sem fylgir lánveitingum tengdum 
erlendum gjaldmiðlum til óvarinna aðila. Slíkar lánveitingar eru ekki aðeins varasamar fyrir einstaka 
lántaka sem ekki eru varðir fyrir gjaldeyrisáhættu heldur getur einstökum lánveitendum og 
fjármálakerfinu í heild stafað veruleg ógn af ef óvarlega er farið í útlánastarfsemi af þessum toga og 
ef gengisáhætta raungerist. Takmarkanir á slíkar lánveitingar til einstaklinga varða því 
neytendavernd, en sjónarmið Seðlabankans er þó frekar að nauðsynlegt sé að takmarka slíkar 
lánveitingar til óvarinna aðila til að tryggja fjármálastöðugleika og að ekki skapist aðstæður sem geti 
ógnað honum.

Fjármagnshreyfingar milli landa hafa almennt jákvæð áhrif á verðmætasköpun en þeim fylgir 
jafnframt ákveðin áhætta. Í opnu hagkerfi á aukið innflæði fjármagns á sér í flestum tilfellum stað 
þegar hagkerfið er í uppsveiflu og eftirspurn er eftir lánsfé. Innflæði fjármagns ýtir undir 
uppsveifluna, veldur skammtíma aukningu kaupmáttar og enn meiri vilja til skuldsetningar. 
Skuldsetning eykst sér í lagi hjá þeim sem horfa öðru fremur til skamms tíma. Aukið innflæði hefur því 
áhrif til að auka ójafnvægi í hagkerfinu.

Árin fyrir fall fjármálakerfisins 2008 var aðgengi íslenskra banka að erlendu fjármagni gott og voru 
kjörin hagstæð. Íslensku bankarnir sóttu sér fjármagn með útgáfu skuldabréfa erlendis og 
innlánssöfnun. Raunvaxtamunur á milli Íslands og þeirra landa sem Ísland á í mestum samskiptum við 
var mikill á þessum tíma og hafði hann í för með sér að vaxtamunarviðskipti urðu umtalsverð með 
miklu innstreymi á erlendu fjármagni. Ein skýrasta birtingarmynd á innflæði erlends fjármagns hér á 
landi var að erlend og gengistryggð lán til innlendra aðila jukust umtalsvert. Litlar sem engar kröfur 
voru gerðar til lántaka slíkra lána og voru þau því veitt heimilum, fyrirtækjum og eignarhaldsfélögum 
með tekjur í íslenskum krónum. Ljóst er að bæði lánveitendur og lántakar vanmátu áhættuna sem 
fylgdi töku erlendra lána, en ásókn lántaka í hagstæða vexti átti mikinn þátt í þeim útlánavexti sem 
varð í aðdraganda fjármálaáfallsins. Skyndileg lækkun íslensku krónunnar á árinu 2008 bitnaði 
harkalega á efnahag lántaka sem ekki voru varðir fyrir gengissveiflum. Gjaldeyrisáhættu lántaka mátti 
að þessu leyti jafna til útlánaáhættu lánveitenda og þar sem lánin voru fjármögnuð í erlendri mynt olli 
það ásamt öðru lausafjárþurrð lánastofnana og óstöðugleika á gjaldeyrismarkaði.



Fjármagnshöft hafa verið í gildi síðan þá, en þau voru sett til að stuðla að gengisstöðugleika og skapa 
svigrúm fyrir endurskipulagningu á fjárhag heimila og fyrirtækja sem mörg hver voru með skuldir 
tengdar erlendum gjaldmiðlum. Í vikunni voru kynnt stærstu skrefin til losunar hafta . Ef losunarferlið 
fer eins og áætlanir gera ráð fyrir er ljóst að staða ríkissjóðs mun batna umtalsvert og það ásamt 
losun haftanna mun bæta lánshæfismat ríkissjóðs og annarra aðila í þjóðfélaginu. Aðgengi er erlendu 
fjármagni ætti því að batna og kjör verða hagstæðari. Bæði nafn- og raunvextir eru hærri hér á landi 
en í helstu viðskiptalöndum. Vaxtamunur og afnám hafta getur leitt til aukinna vaxtamunarviðskipta, 
innflæði erlends fjármagns og hvata til lántöku lána tengdum erlendum gjaldmiðlum.

Það er því mikilvægt að svipaðar aðstæður skapist ekki og fyrir fall fjármálakerfisins þegar óvarðir 
aðilar fyrir gjaldmiðlaáhættu voru með lán tengd erlendum gjaldmiðlum. Hafa ber í huga að aðstæður 
geta breyst fljótt, þ.e. lántökur tengdar erlendum gjaldmiðlum geta aukist hratt þegar umhverfi fyrir 
slíkar lántökur eru hagstæðar. Það getur því verið of seint að bregðast við þegar og ef lánveitingar 
tengdar erlendum gjaldmiðlum hafa farið af stað og einnig getur verið erfitt að koma slíkum 
takmörkunum á. Hafa ber í huga að lánveitingar eru oft til langs tíma. Sérstaklega á það við um 
einstaklinga þar sem stærstu hluti skulda þeirra eru húsnæðislán en þau eru til 25-40 ára. Ef 
takmarkanir eru settar á lánveitingar til óvarinna aðila síðar, verða óvarðir aðilar eftir sem áður með 
lán í erlendum gjaldmiðlum með gjaldeyrisáhættu til áratuga, nema viðkomandi lán séu greidd upp 
en það getur verið erfitt þegar aðstæður kalla á það. Einnig ber að hafa í huga að gjaldeyrisáhættan 
er ekki bara bundin við íslensku krónuna heldur geta þeir gjaldmiðlar sem lánið er tengt styrkst mjög 
gangvart krónunni þó svo að staða krónunnar gagnvart öðrum myntum sé óbreytt. Bæði hér á landi 
og erlendis hafa svissneskur franki og japanskt jen verið vinsælar myntir til að skulda í hjá þeim sem 
vilja síður taka lán í heimagjaldmiðli. Hér er um lágvaxtamyntir að ræða sem geta styrkst mikið þegar 
óróleika gætir á fjármagnsmörkuðum.

Þann 15. janúar síðastliðinn ákvað svissneski seðlabankinn að hætta að binda svissneska frankann við 
evruna og við það styrktist frankinn um 15% gangvart evru á einum degi. Styrkingin var meiri 
gangvart mörgum öðrum myntum í Evrópu og þá sérstaklega löndum í mið og austur Evrópu. Styrking 
svissneska frankans í ár hefur skapað mikil vandræði í löndum eins og Póllandi, Króatíu, Rúmeníu, 
Búlgaríu og jafnvel Austurríki þar sem talsvert er um að heimili og fyrirtæki séu með lán í svissneskum 
franka án þess að vera með tekjur eða eignir í honum. Styrkingin hefur haft áhrif í landi eins og 
Póllandi þó svo að landið hafi verið eitt af fyrstu löndunum til að átta sig á hættunni sem fylgir 
lántöku í erlendum gjaldmiðlum. Eftirlistaðilar brugðust t.d. strax við árið 2006 með reglum sem 
þrengdu að slíkum lánum og árið 2007 voru áhættuvogir vegna húsnæðislána í erlendum 
gjaldmiðlum hækkaðar. Þessar aðgerðir komu þó ekki í veg fyrir lánveitingar tengdum erlendum 
gjaldmiðlum þar sem eftirspurn var mikil og kjörin hagstæðari á þeim tíma. Ljóst er að vandinn væri 
meiri í Póllandi ef eftirlitsaðilar hefðu ekki brugðist við svo fljótt. Styrking svissneska frankans á árinu 
2008 hafði veruleg neikvæð áhrif á stöðu margra heimila í Póllandi. Í kjölfarið voru reglur hertar enn 
frekar og nú er svo komið að engar nýjar lánveitingar í svissneskum franka hafa verið til heimila í 
mörg ár. Þrátt fyrir það var um helmingur allra húsnæðislána til heimila í árslok 2013 í erlendum 
gjaldmiðli og nánast allir af þeim sem voru með neikvætt eigið fé í húsnæði voru með lán í erlendum 
gjaldmiðli. Pólland er dæmi um land þar sem gluggi til lánveitingar í erlendum gjaldmiðlum var opinn í 
stuttan tíma en áhrifanna mun gæta í áratugi. Staðan hefur mjög neikvæð áhrif á fjármálastöðugleika 
og þess varð greinilega ljóst í janúar síðastliðnum með styrkingu frankans. Til dæmis mun meira fara 
af gjaldeyri sem landið aflar í að greiða af erlendum lánum. Styrkingin hefur haft neikvæð áhrif á 
fjármálakerfið þar sem reiknað er með að vanskil og virðisrýrnun munki aukast sem dregur úr 
arðsemi í rekstri fjármálastofnana. Svipaða sögu má segja um önnur lönd þar sem lán tengd 
erlendum gjaldmiðlum voru vinsæl fyrir fjármálaáfallið 2008. Til dæmis hefur verið farið fram á það í 
Króatíu að öllum lánum í erlendum gjaldmiðlum til heimila sé umbreytt í heimagjaldmiðil á því gengi



á svissneska frankanum sem var fyrir 15. janúar 2015. Kostnaður við slíka umbreytingu myndi kosta 
um 500 ma.kr. og þurrka upp um 30% af gjaldeyrisvaraforða landsins.

Þessi staða sem hér hefur verið lýst er óásættanleg, þ.e. að ytri þættir eins og gengi erlendra 
gjaldmiðla sem heimaland hefur engin umráð yfir, geti haft svo mikil áhrif á efnahagslífið og 
fjármálastöðugleika. Ef þessu sökum telur Seðlabankinn mikilvægt að takmarkanir séu lög eða 
reglufestar sem fyrst.


