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Efni: Umsögn Hagsmunasamtaka heimilanna um 7. mál á 151. lögg'afarþingi

Fjármálafyrirtæki (varnarlína um fjárfestingarbankastarfsemi)

Hagsmunasamtök heimilanna hafa alla sína tíð verið fylgjandi aðskilnaði viðskiptabankastarfsemi og 
fjárfestingarbankastarfsemi. Þess vegna er mikilvægt að halda því til haga að þrátt fyrir að slík orð 
komi sum fram í heiti hins umrædda frumvarps, felur efni þess ekki í sér slíkan aðskilnað, heldur lýtur 
aðeins að takmörkun á tveimur tilteknum tegundum viðskipta af þeim fjölmörgu sem geta fallið 
undir skilgreiningu á fjárfestingarbankastarfsemi. Það flækir umræðu um þessi mál enn frekar að 
hugtakið fjárfestingarbanki er skilgreint öðruvísi í lögum en leiðir af almennri málvitund.

Þar sem í frumvarpinu er ítrekað vísað til þess að mikilvægt sé að takmarka áhættu innstæðueigenda 
og ríkissjóðs vegna bankastarfsemi, vekur það furðu að efnisákvæði þess taki að engu leyti til útgáfu 
sértryggðra skuldabréfa, sem er þó öðru fremur til þess fallin að frátaka bestu eignir banka fyrir aðra 
kröfuhafa en innstæðueigendur og eftir atvikum tryggingarsjóð þeirra ef á reynir.

Með svokölluðum neyðarlögum nr. 125/2008 sem voru sett vegna hruns fjármálakerfisins urðu 
kröfur vegna innstæðna að forgangskröfum við skipti á búi fjármálafyrirtækis, en sú breyting hefur 
staðist tímans tönn og ýmsar áraunir. Síðan þá hafa nýju bankarnir þó byrjað að gefa út sértryggð 
skuldabréf og það í sífellt vaxandi mæli. Þar sem veðkröfur ganga framar öllum öðrum kröfum í þær 
eignir sem eru veðsettar til tryggingar þeim, sniðgengur slík útgáfa markmið neyðarlaganna og grefur 
undan öryggi innstæðna. Þessa þróun þarf að hemja áður en hún fer úr böndunum.

Af þessu tilefni leggja Hagsmunasamtök heimilanna það til að í stað frumvarps þessa verði kröfum 
tryggingarsjóðs innstæðueigenda veitt lögveð í öllum eignum tryggðra banka, en slíkur réttur gengur 
framar öðrum veðréttindum við skipti á búi samkvæmt meginreglum veð- og fullnusturéttar.
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