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Efni: Frumvarp til laga um breytingar á lögum um gjaldeyrismál og tollalögum, med 
síðari breytingum, þskj. 1398, - 788.mál.

Landssamtök lífeyrissjóða (LL) hafa fengið til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á 
lögum um gjaldeyrismál og tollalögum, með síðari breytingum, LL vilja sérstaklega leggja 
áherslu á að núverandi gjaldeyrishöfí; koma afar illa niður á lífeyrissjóðunum og þeim mun 
verr sem gjaldeyrishöftin standa lengur. Ljóst er að allt verður að gera til þess að stytta 
gildistíma þeirra laga sem nú stendur til að formfesta með samþykki Alþingis.

Fjárfestingaumhverfi lífeyrissjóðanna er óvenjulega erfitt um þessar mundir og þarf að fara 
nokkra áratugi aftur í tímann til að fínna sambærilegar aðstæður. Með núverandi 
gjaldeyrishöftum eru möguleikar lífeyríssjóðanna til fjárfestinga skorinn mjög þröngur 
stakkur, svo ekki sé fastara að orði kveðið. Markmið með erlendum fjárfestingum sjóðanna 
hefur verið að skjóta fleiri stoðum undir eignasafn þeirra og dreifa áhættunni umtalsvert.

Fjárfestingatældfæri sjóðanna eru hins vegar mjög fá um þessar mundir, sem m.a. kemur 
fram í því að lífeyrissjóðirnir fjárfesta einkum í hvers kyns skuldabréfum á vegum ríkisins, 
m.a. vegna gjaldeyrishaftanna og þess að innlendur hlutabréfamarkaður er í skötulíki. Þá eru 
flest einkafyrirtæki með einum eða öðrum hætti yfírskuldsett og í gjörgæslu hjá bönkunum.

Með stórfelldum kaupum lífeyrissjóðanna á löngum ríkisskuldabréfum og skuldabréfum 
íbúðarlánasjóðs og sveitarfélaga er smám saman verið að breyta uppsöfnunarkefi 
lífeyrissjóðanna í svokallað gegnumstreymiskerfi, þar sem komandi kynslóðum er ætlað að 
greiða skuldirnar við lífeyrissjóðina. Verður þá lítill munur á eðli lífeyrissjóðanna og 
almannatrygginga, sem hvoru tveggja munu þá byggjast á samtímasköttum. Við þessari þróun 
verður að spyrna við fótum svo ekki stefni í algjört óefni. Eitt mildlvægt skref í þá átt er að 
aflétta gjaldeyrishöftum gagnvart lífeyrissjóðunum og gefa þeim sem fyrst tækifæri til þess að 
fjárfesta erlendis. Þess vegna skal að lokum ítrekað nauðsyn þess að gildistími laganna verði 
styttur verulega til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif gjaldeyrishaftanna.
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