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Tií: Nefndasvið Alþingis
Efnahags-og skatíanefnd

Frá: Analytíca ehf.
Yngva Harðarsyni

Efni: Ums^gn um frumvarp til laga um breytingu á iögum um gjaldeyrismái og 
tollalög með síðari breytingum - Þingmál nr.̂ 788^

Urrtsögn þessi er skénfjmri útgáfa þeirrar sem frestur hefur fengist tii að skiía þangað til fyrir hádegi nk. 
fimmtudag (26/5). Markmið umsagnarinnar er aó gera tilraun til að koma 1 veg fyrir aívarleg 
hagstjórnarmistök sem fæiust í iögfestingu magntakmarkana áfjármagnsflutninga til nokkurraára.

Núverandi gjaldéyriáhöft: fela í sér magntakmörkun {viðskipíatoann), Hið sama má segja um það 
fyrirkomuíag sem gert er ráð íyrir í núverandi frumvarpi tii laga um breytingu á lögum um gjaldeyrismái 
(gjaideyrismálafrumvarpi). Það ét dumdéild iiiðurstaðá hagfræðinnar að magntakmarkanir á víðskipti 
séu óhagkvæmasta fyrirkomuiag til takmörkunar viðskipta sem hugsast getur. Senda má á að 
viöskiptabann á sér hliðstæðu f svo háum sköttum að ekki verði af viðskiptum. Veiferðartap biöðarbusins 
er hið mesta möguieaa við þá útfærslu gjaldeyrishafta viðhöfð er f gjaideyrismálafrumvarpinu. 
Lögleiðing frumvarpsins í óbreyttri mynd væri því meðal stærstu mistaka ? íslenskrí hagsögu,

Við mikla takmörkun fjármagnshreyfinga glatast mikilvægar upplýsingar um rétt gengi krónunnar. Siíkár 
upplýsingar eru nauðsynlegar hvort sem krónan verður við lýði sem sjálfstæður gjaidmiðill tii fangframa 
eða ekki. Þvf lengur §em gjaldeyrishöft verða viö iýði í núverandi mynd þ0m ffiun lengri tími liður 
þangað tii unnt væri að skipta út krónunni fyrir annan gjaldmiðil. Án góðra upplýsinga um rétt gengi yrði 
ákvörðunLskiptigingis^h^  ̂ lík^aémögMteQ.

Þrátt fyrir hina almennu hagfræðiiegu niðurstöðu áð gjaldeyrishöft séu óhagkvæm þá hafa á sl. árum 
komið fram hagfræðíkenningar sem fela í sér að við viss skilyrði geti verið hagkvæmt að viðhafa gjald- 
eyrishöft. Þau höft eru hins veaar útfærð með áiit öðrum hsáti en vérið héfúr hériéndis^n þá er m.a. um 
að ræða skattlagningu viðskipta, sk. Tobin-skátt. Hagkvaémni slíkrar skáttlagningar ræðst m.a. af óskil- 
virkni fjármálakeríisins. Nýmarkaðsríki hafa í vaxandi mæíi beitt skattiagningu á fjármagnsinnstreymi í því 
skyni að draga úr óhóflegu innstreymi gjaldeyris.

Nauðsyníegt er að það ^igi sér stað breytingar á uppbyggingu atvinnuvega í kjölfar hruns bankakerfis- 
ins árið 2C08. Slíkt breyting er forsenda aukinnar atvinnu og viðvarandi hagvaxtar næstu ár. Nærtækt er 
að líta tií gjaldeyrisskapandi atvinnugreina eins og ferðamannaþjónustu, iðnaðar og orkuvinnslu f þessu 
samhengi. I þessum atvinnugreinum er ekki til staðar ónýtt afkastageta svo neinu nemi og því þörf á 
frekari fjárfestíngu svo unnt sé að auka framieiðsíg.

Þótt lífeyriskerfið hafi mikla fjárfestingargetu er gott aðgengi að erlendu fjérrrtagni æskilegt þegar um er 
að ræða fjármögnun útfluíningsframleiðslu. Miki! aenaisáhætta er fóigin f því að fjármagna útflutnings- 
starfsemi í krónum ög geta arðbær tækifærí snúist í andhverfu sína á skömmum tíma séu gengis-
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breytíngar óhagstæðar. Þá er tii iengr's tíma litiö hagkvæmt fyrir þjóðarbúió aó Itfeyrissjóóir geti fjárfest 
eriendis. Mikíívægi þess að iffeyrissjóðir hafi átt eígnir eríendis ætti að vera orðió flestum ijóst. í því hefur 
faiist mikil áhættudreifing fyrir lífeyrissjóðtna og þjóðarbúið.

Ein mikjiyæg^sta forsenda þess að laða erlent fjármagn á ný tii landsins er afnám gjaldeyrishafta óháð 
formi. Næstbesta leiðin væri brotthvarf frá banni á fjármagnshreyfingar með skýrum og gegnsæjum 
hættL Aukið gegnsæi fæst best með iögfestingu banns við beinum magntakmörkunum,

Á meðán verið er að íaða erlent fjármagn að landinu á ný er aimenn skattlagning fjármagnsinnstreymis 
ekki fýsilegur kostur og líklegt að til þurfi að koma sérstakir hvatar tii fjárfestingar á einstökum sviðum.

í stað þess áð eyða fjármunum í eftirlit og flókið utanumhald tengt núverandi útfærslu gjaldeyríshafta 
væri nær að |árfesta_LmÓguleikum fjátm álakeiii&r&^
þess eru m.a. fólgnir í umbótum á regluverki, uppbyggingu og viðháldi þekkingar og réynsiu á sviði fjár- 
magnsflutninga, gjaldeyrisviðskipta og fjár- og áhættustýringar. Qjaideyrishöft hafa þveröfug áhrif, 
draga úr hvata til viðhalds þekkingar og góðra verkferla og grafa i sjálfum sér undan getu og mögu- 
leikum fjármálakerfisíns á aðtakast á við fjármagnsfiutninga.

Raungengi krónunnar er nálægt því lægsta sem verið hefur sl. hálfa öid. Styður það þá tilgátu að 
gjaldeyrishöft haldi nafngengi krónunnar iægra en það væri ári hafta. Sökum þess hversu fjarri sögulegu 
meðaltaii raungengi krónunnar er þá eru sterkar líkur á að raungengi hækki nsestu miöseri. Verði höftum 
viðhaldið í núverandi formi eru líkur á að raungengi hækki fyrir tiístítti mun meiri verðbólgu hérlendis en 
erlendis.

Hin sk. áætlun Seðlabanka íslands um losun gjaldeyríshafta sem finna má í Fylgjskjali I með gjaldeyris- 
málafrumvarpinu felur} sér;
- SkilQreininau á skilvrðum sem þeír þurfa að uppfylla sem vilja flytja aflándskrónur til landsins eöa taka 
viö þeim og
- lýsingu á þeim meainleiðum sém heímilaðar verða til að flytja aflandskrónur til landsins og beina í 
fjárfestinpu innanlands.
Eína tímasetníngin s^m fram kemur í „áætlun" Seðiabankans er sú að lagt er til að núverandi lagaheimild 
til gjaideyrishafta verði framlengd í u.þ.b. 4 ár. Hugtakið áætlun á því vart víð í þessum efnum. 
„Trúverðugleiki" áætlunarinnar hvílir á því að hún felur ekki í sér nein fyrirheit.

Áætlunin og viðaukar við hana bera ekki með sér að kannaðar hafi verið aðrar leiðir en bann við 
fjármagnsflutningum. Ekkert mat er lagt á velferðartap sem leíóir af áætluninni og það ekki borið saman 
við velferðartap vegna annarra mögulegra leiða.

Bann við fjármagnsflutningum felur { sér skerðingu á atvinnufrelsi en fjármagnsflutningar eru nauðsyn- 
legir m,a. tii að stunda atvinnu við fjárfestingar erlendis í eigin reikning. [ þessu felst viðbótar 
velferðartap umfram það sem vanalega er vfsað til f þessum efnum. Ekki verður séð að almannahagur 
krefjist slfkrar skerðingar á atvinnufrelsi og er hún því f bága við stjómarskrá lýðveldisins íslands. Sé 
ætlunin að takmarka fjármagnshreyfingar með þeím hætti sem gert er ráð fyrir í gjaideyrísmálafrum- 
varpinu er nauðsynlegt að grandskoða í hvaða atriðum hætta er á óréttmætri skerðingu atvinnufrelsis og 
ýmsum öðrum atriðum til að tryggja aðekki verði Jögfest ákvæðisemstangasLávjð^tiórnarskrá.

Virðingarfyllst,
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