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Minnisblað

Viðtakandi: Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis.

Efni: Þingmál 561, breyting á lögum um vexti og verðtryggingu o.fl. Athugasemdir 
Seðlabanka Íslands við sjöunda minnisblað fjármála- og efnahagsráðuneytisins frá 18. 
júní síðastliðnum.

Þann 18. júní sl. barst Seðlabankanum minnisblað fjármála- og efnahagsráðuneytis þar sem 
brugðist er við athugasemdum Seðlabankans frá 16. júní sl. um breytingatillögur á 5. grein 
frumvarpsins sem Vilhjálmur Bjarnason lagði fram í efnahags- og viðskiptanefnd. Í 
minnisblaði ráðuneytisins hafa breytingar verið gerðar á tillögum Vilhjálms Bjarnasonar og er 
lagt til að 5. gr. frumvarpsins verði orðuð með eftirfarandi hætti:

Lánveitandi skal þrátt fyrir fjárhæðarmörk 2. mgr. ávallt framkvæma 
greiðslumat á lántaka ef um er að ræða lán tengd erlendum gjaldmiðlum. 
Með fyrirvara um heimild Seðlabanka Íslands til að setja reglur um lán 
lánastofnana tengd erlendum gjaldmiðlum er heimilt að veita slík lán í 
eftirfarandi tilvikum:

i. að lántaki hafi nægilegar tekjur í  beim gjaldmiðli sem lánið
tengist til að standa undir greiðslubyrði vegna lánsins að teknu 
tilliti til verulegra hækkana á vöxtum, eða

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

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

Jafnframt hefur verið lagt til að bætt verði við ákvæði sem fæli í sér að ef aðstæður lántaka
breytast með þeim þeim hætti að forsendur greiðslumats eru brostnar þá geti hann fengið
breytingu á láni í erlendum gjaldmiðlum í krónulán.
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Afstaða Seðlabankans hefur verið óbreytt í þeim umsögnum og minnisblöðum sem bankinn 
hefur sent frá sér um málið. 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. Verði breytingatillögur á 5. gr. frumvarpsins sem hér að ofan eru settar fram 
að lögum mun Seðlabankinn leggja til að settar verði sem fyrst reglur sem takmarki lán tengd 
erlendum gjaldmiðlum til óvarinna einstaklinga og mögulega einnig minni lögaðila sem ekki 
eru varðir fyrir gjaldeyrisáhættu. Slíkar reglur yrðu þá þróaðar í samráði við Fjármálaeftirlitið 
og fjármálastöðugleikaráð (með kynningu í kerfisáhættunefnd). Í athugasemdum
Seðlabankans frá 16. júní kom fram að það væri mat bankans að yrði lögum um neytendalán
breytt samkvæmt þeim tillögum sem þá lágu fyrir yrði Seðlabankanum ekki unnt að setja 
frekari takmarkanir en fram koma í lögunum. Í minnisblaði ráðuneytisins frá 18. júní hafa 
verið gerðar breytingar á textanum þannig að nú er búið að bæta við fyrirvara um heimild 
Seðlabanka Íslands til að setja reglur. Seðlabankinn telur því mikilvægt að skýrt sé sé vel út í 
athugasemdum að með orðalaginu „Með fyrirvara um heimild Seðlabanka Íslands til að setja 
reglur um lán lánastofnana tengd erlendum gjaldmiðlum", sé átt við að Seðlabankinn geti 
sett reglur um óvarða aðila sem takmarki möguleika lántaka til töku lána tengdum erlendum 
gjaldmiðlum, enn frekar en er í lagatexta. Sé einhver vafi á að það nægi til, þá mætti 
hugsanlega hafa ofangreint orðalag sterkara, t.d.: „M eð fyrirvara um heimild Seðlabanka 
Íslands til að setja reglur um lán lánastofnana tengd erlendum gjaldmiðlum sem takmarka 
lánveitingar til aðila sem ekki hafa tekjur eða eignir í  erlendum gjaldmiðlum...".

Seðlabankinn gerir eftirfarandi athugasemdir um einstök atriði:

1. Hækkun vaxta. Í lið i. hér að ofan leggur Seðlabankinn til að textinn „að teknu tilliti til
verulegra hækkana á vöxtum" verði tekinn út. Það sem Seðlabankinn lagði til í
umsögn sinni frá 16. júní var að meðhöndla ætti vaxtabreytingar á erlendu láni
lántaka sem er með tekjur í sömu gjaldmiðlum, með sambærilegum hætti og
vaxtabreytingar á láni einstaklings með krónulán og krónutekjur. Það ætti því ekki að 
setja sérstakt álag á vexti hjá lántakendum sem eru með tekjur í sömu gjaldmiðlum 
og lán viðkomandi tengist.

2. Breytiréttur. Seðlabankinn lagðist gegn tillögu um skiptirétt í annan gjaldmiðil breytist 
greiðslur um 20% miðað við skiptigengi við gerð lánssamnings. Seðlabankinn hefur 
ekki fengið nákvæma útlistun á því hvernig ákvæðið yrði útfært nú, en líklega miðast 
útfærslan við það að uppfylli lántaki ekki lengur forsendur greiðslumats eigi hann rétt 
á að breyta gjaldmiðlasamsetningu láns (t.d. færa lán tengt erlendum gjaldmiðlum í 
íslenskar krónur). Ákvæðið yrði þá almennara og myndi styrkja hagsmuni 
einstaklinga og tryggja að hægt yrði að draga úr gjaldeyrisáhættu einstaklinga ef 
forsendur þróast með óæskilegum hætti. Athugasemdir Seðlabankans frá 16. júní 
eiga þó að nokkru leyti enn við, sérstaklega ef ákvæðið yrði virkt í mörgum 
lánasamningum á sama tíma. Við slíkar aðstæður gæti breytiréttur haft neikvæð áhrif 
á krónuna og fjármálastöðugleika (sjá frekari umfjöllun í umsögn). Almennara ákvæði 
væri þó ekki eins hættulegt að þessu leyti, sérstaklega ef breytiréttur væri bundinn 
við breytingar á tekjum og eignum en tengist ekki breytingum á gengi krónunnar. 
Seðlabankinn vill því árétta að útfæra þarf ákvæði um breytirétt vandlega.
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3. Fjárhagslegar tryggingar (afleiðusamningar). Í skýringum fjármála- og 
efnahagsráðuneytis frá 25. júní segir að einstaklingum sé aðeins heimilt að gera 
afleiðusamninga (þ.e. afla fjárhagslegra trygginga) sé búið að flokka þá sem 
fagfjárfesta. Seðlabankinn benti hins vegar á í umsögn sinni frá 24. apríl sl. og sem 
finna má á vef Alþingis (sjá http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-1734.pdf) 
að einstaklingar geti átt viðskipti með slíka gerninga, þar á meðal afleiðusamninga, 
hafi ákvæðum laga nr. 108/2007 um verðbréfasviðskipti verið fylgt sbr. einnig 
reglugerð nr. 995/2007 um fjárfestavernd og viðskiptahætti fjármálafyrirtækja.

Almennt varðandi þetta mál vill Seðlabankinn benda á að framundan eru óvissir tímar vegna 
losunar fjármagnshafta. Gjaldmiðlamisvægi í efnahagsreikningum innlendra aðila er 
verulegur áhættuþáttur við skilyrði óheftra og sveiflukenndra fjármagnshreyfinga. Því er 
mikilvægt að varlega sé stigið til jarðar þegar kemur að svigrúmi einkageirans til lántöku í eða 
tengdum erlendum gjaldmiðlum. Útlánageta stóru viðskiptabankanna í erlendum 
gjaldmiðlum gæti aukist nokkuð í tengslum við þær lausnir sem liggja á borðinu varðandi 
uppgjör gömlu bankanna en gert er ráð fyrir að gjaldeyrisinnstæðum þeirra í nýju bönkunum 
verði a.m.k. að nokkru leyti breytt í lengri lán. Því er mikilvægt að girða fyrir að bankarnir 
freistist, vegna lítilla takmarkana, að lána illa vörðum innlendum aðilum í erlendum 
gjaldmiðlum. Fyrir utan að vera áhættusamt væri slíkt, eftir það sem á undan er gengið, ekki 
réttu skilaboðin hvort heldur út á við eða inn á við um þá varúðarstefnu sem ætlunin er að 
fylgja eftir losun hafta. Þá kann að vera varhugavert að festa í lög atriði sem ekki hafa verið 
könnuð til hlítar og geta skapað verulegan vanda í framtíðinni. Seðlabankinn telur því 
æskilegast að öll skref til lántöku tengdri erlendum gjaldmiðlum séu stigin af varfærni á 
meðan losun hafta á sér stað. Þegar losun fjármagnshafta er að baki og skýrari mynd er 
komin á stöðu Íslands mætti losa um takmarkanir ef nánari skoðun leiðir í ljós að því fylgi 
ekki of mikil áhætta.

Eins og fram hefur komið í fyrri minnisblöðum til efnahags- og viðskiptanefndar hefði 
Seðlabankinn helst kosið að takmarkanir við erlendum lántökum óvarinna aðila væru skýr í 
lögum. Hann getur þó eftir atvikum unað við þá tillögu sem fram kemur í áðurgreindu 
nýjasta minnisblaði fjármála- og efnahagsráðuneytis. Það er þó háð því eins og áður kom 
fram að lagagrundvöllur bankans til að setja í samráði við Fjármálaeftirlitið og 
fjármálastöðugleikaráð reglur sem takmarka erlendar lántökur óvarinna aðila sé ótvíræður. 
Þá er mikilvægt að það sé sameiginlegur skilningur að slíkar reglur verði settar sem fyrst. Í því 
sambandi ber að hafa í huga að það kann að vera erfitt að innleiða takmarkandi reglur þegar 
lánveitingar tengdar erlendum gjaldmiðlum eru komnar á skrið. Hvort tveggja er að slíkar 
aðgerðir gætu þá verið mjög óvinsælar og þrýstingur á eftirlitsaðila mikill um að setja ekki 
slíkar reglur auk þess sem jafnræðissjónarmið gætu vera talin hamla vegna þess að þeir sem 
ekki hefðu enn nýtt sér möguleika á lántöku í erlendum myntum væru ekki taldir sitja við 
sama borð og hinir sem hefðu þegar nýtt sér þá möguleika.
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