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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjaldeyrismál og 
tollalögum, með síðari breytingum, 788. mál

NASDAQ OMX Iceland hf. (Kauphöllin) vilí koma á framfæri athugasemdum varðandi efní 
frumvarps til laga um breytingu á lögum um gjaldeyrismál og tollalögum, með síðari 
breytingum. KauphöIIin mun ekki gera athugasemdir við einstaka ákvæði í frumvarpinu en vill 
fremur koma áleiðis efasemdum varðandi grundvöll lagasetningarinnar og þau rök sem hið 
íþyngjandi regluverk byggir á.

Seðlabanki íslands setti fram áætlun sína um afnám hafta þann 25. mars 2011. í áætluninni, sem 
samþykkt hefur verið af ríkisstjórn, er gert ráð fyrir að heimildar verði aflað til þess að höftum 
verði viðhaldið til 3L desember 2015 og miðar hún að því að gjaídeyrishöft hafí verið afnumin 
á því tímamarki. Það er því fyrirsjáanlegt að gjaldeyrishöft þau er Seðlabanki íslands Iagði á 
með heimild í lögum nr. 87/1992 um gjaldeyrismáí (lög um gjaldeyrismál) verði lengur til 
staðar en ætlað var í upphafi. í því ljósi telur Alþingi nú rétt að lögfesta reglur um gjaldeyrismál 
sem Seðlabanki íslands hefur sett með samþykki efnahags- og viðskiptaráðherra, á grundvelli 
ákvæðis í lögum um gjaldeyrismál.

Forsendur og rök að baki lagasetningu
Undanfarið hefur Kauphöllin komið fram með efasemdir um að forsendurnar að baki áætlun 
Seðlabanka íslands og rökin að baki framlengingu gjaldeyrishafta til 31. desember 2015, 
standist. Hefur Kauphöllin haldið því fram að núverandi áætlun um afnám gjaldeyrishafta hvíli 
á veikum stoðum og að hagkvæmari og síður íþyngjandi leiðir séu í boði. Hvað varðar þær 
röksemdir þá vísar KauphÖllin til greinar er birtist í tímaritinu Vísbendingu og rituð er af Páli 
Harðarsyni, forstjóra Kauphallarinnar og Magnúsi Harðarsyni, aðstoðarforstjöra 
Kauphallarinnar.1 í greininni, sem fylgir hér sem viðauki, eru rakin sjónarmið Kauphallarinnar 
varðandi núgildandi afnámsáætlun og lögð fram tillaga að hagfelldari leið sem stefnir að 
afléttingu gjaldeyrishafta á mun skemmri tíma heldur en Seðlabanki íslands hefur lagt upp með.

Ljóst er að áætlun um afléttingu gjaldeyrishafta Ieggur miklar skorður við athafnafrelsi 
einstaklinga og lögaðila hér á Iandi. Frumvarpið heftir þannig frelsi einstaklinga og Iögaðila til 
að framkvæma aðgerðir sem almennt eru taldar eðlilegar og nauðsynlegar til að viðhalda 
virkum fjármálamarkaði og heilbrigðu efnahagslífí. Svo íþyngjandi lagasetning verður 
augljóslega að vera byggð á sterkum grunni og traustum forsendum. Enn fremur verður að gera 
kröfu um að sýnt hafí verið fram á að síður íþyngjandi úrræði hafí ekki verið tæk til að ná þeim

1 Magnús Harðarson og Páll Harðarson: „Betr* áætlun um afnám gjaldeyrishafta“ . Vísbending, 19. tbl. 2011, bls. 3- 
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markmiðum sem að er stefnt. Eins og rakið er í fyrrgreindri grein í Vísbendingu telur 
Kauphöllin Íjóst að galiar fyrirliggjandi áætíunar um iosun gjaldeyrishafta séu margvíslegir. 
Áætlunin byggi þannig á takmörkuðum upplýsingum, er seinvirk, flókin og óskilvirk þegar 
kemur að öflun gagnlegra viðbótarupplýsinga. Enn fremur má nefna að áætlunin er ekki 
tímasett að öðru leyti en því að hún miðar að því að höftum verði viðhaldið til 31. desember 
2015. Ekki er ljóst hvað það er sem ræður þessu tímamarki en telja verður nauðsynlegt að veita 
stjómvöldum aðhald með nánari tímasetningu aðgerða og skýrari viðmiðum. Setja þarf 
tímaramma um áætlunina sem talinn er í mánuðum fremur en árum. Skýr og skjótvirk áætlun 
veitir stjórnvöldum ekki einungis aðhald heldur er einnig til þess fallin að auka trúverðugleika 
efnahagsstefnunnar. Núverandi áætlun og frumvarpið sem á henni byggir hafa þveröfug áhrif.

Stjórnsýsluúrræði - jafnræði og meðalhöf
Eins og rakið hefur verið að framan og staðfest er í athugasemdum við 2. gr, frumvarpsins þá er 
hér um að ræða mjög íþyngjandi löggjöf. Núgildandi lög um gjaldeyrismál og frumvarp það 
sem hér er til umræðu veita Seðlabanka íslands mikið vaid til ákvörðunartöku um atriði er 
varða hagsmuni einstaklinga og lögaðila. í núgildandi lögum er enn fremur gert ráð fyrir því 
sem næst óskoraðri heimild Seðlabanka íslands til aðgangs að upplýsingum um 
gjaldeyrisviðskipti til að hann geti sinnt nauðsynlegu eftirliti. Það er því mikilvægt að þær 
lagareglur sem gilda á þessu sviði séu settar fram með skýrum hætti til þess að hagsmunaaðilar 
geti séð fyrir með hvaða hætti þær verða túlkaðar. Enn fremur verður að tryggja að Seðlabanki 
íslands hafi ekki ótakmarkað vald varðandi túlkun og ákvörðunartöku á grundvelli laganna.

Það virðist óhætt að slá því föstu að þær reglur sem ætlunin er að lögfesta með frumvarpinu hafi 
ekki reynst nægjanlega skýrar. Matsheimildir Seðlabanka íslands eru víðtækar og erfítt að sjá 
fyrir hvaða afgreiðslu einstaka mál eru líkleg til að fá. Á þetta sérstaklega við að því er varðar 
undanþáguheimild þá sem sett er fram í 2, gr, frumvarpsins. í ákvæðinu er Seðlabanka Islands 
veitt nauðsynleg heimild til að veita undanþágur frá ákvæðum frumvarpsins. í 2. mgr. 7. gr. 
núgildandi laga um gjaldeyrismál kemur fram að „[...] við mat á beiðni um undanþágu [skuli] 
Seðlabankinn horfa til þess hvaða afleiðingar takmarkanir á fjármagnshreyfmgum hafa fyrir 
umsækjanda, hvaða markmið eru að baki takmörkunum og hvaða áhrif undanþága hefur á 
stöðugleika í gengis- og peningamálum.“

Umrætt ákvæði setur ákveðin viðmið hvað varðar mat Seðlabanka íslands á 
undanþágubeiðnum. Það hefur þó ekki reynst auðvelt að sjá fyrir með hvaða hætti 
undanþágubeiðnir verða afgreiddar. Oft virðist Seðlabanki íslands taka lítið mark á þeim 
atriðum sem tiltekin eru í 2. mgr. 7. gr. og hafnar þannig undanþágubeiðnum án nokkurs 
rökstuðnings eða vísunar til umræddra matsatriða. Færa má rök fyrir því að oft sé 
meðalhófsreglu ógnað en hafa verður í huga að um er að ræða mjög íþyngjandi ákvæði og því 
þarf að gæta að ekki sé gengið Iengra í beitingu reglnanna en nauðsyn ber til. Þó svo að 
matsheimild Seðlabanka fslands sé byggð á víðtækum íagaheimildum þá verða ákvarðanir 
bankans að byggja á málefnalegum sjónarmiðum og er hann enn fremur bundinn við 
meðalhófsreglu stjórnsýslulaga.

Loks leggur Kauphöllin áherslu á að nauðsynlegt sé að tryggja jafnræði varðandi afgreiðslu 
mála um beiðni um undanþágur. Vitað er um tilfelli þar sem samskonar mál hafa fengið
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mismunandi afgreiðslu. Slíkt ósamræmi í ákvörðunartöku um atriði sem snertir svo mjög 
hagsmuni íslensk viðskiptalífs er ólíðandi og til þess fallið að skapa ójafnræði milli aðila og 
skekkja samkeppnisstöðu fyrirtækja. Með slíkum urskurðum er enn frekar grafíð undan 
trúverðugleika íslensks viðskiptalífs. Það verður því að teljast grunnforsenda fyrir svo 
íþyngjandi löggjöf að þeir aðilar sem óska eftir undanþágu frá reglunum geti treyst á að 
niðurstaðan verði t samræmi við niðurstöðu í öðrum samskonar málum.

Sá megingalli er þó á kerfinu sem nú er til staðar að Seðlabanka íslands er veitt Iitið sem ekkert 
aðhald við ákvörðunartöku og túlkun reglnanna. Ákvarðanir eru ekki gerðar opinberar og því er 
engin leið fyrir aðila að kynna sér fordæmi varðandi túlkun reglnanna. Eftirlit með því að 
reglum stjórnsýslulaga sé fylgt er lítið sem ekkert og erfitt fyrir aðila að gera sér grein fyrir því 
hvort meðalhófs eða jafnræðis hafí verið gætt við meðferð mála. Að virtum fyrrgreindum 
atriðum telur Kauphöllin nauðsynlegt að tryggð séu virk stjómsýsluúrræði varðandi afgreiðslu 
mála er varða reglur um gjaldeyrismál. Skýrar kæruleiðir væru til bóta og gæti óháð 
úrskurðarnefnd virkað sem ákveðið aðhald fyrir Seðlabanka íslands og stuðlað að samræmdri 
ákvörðunartöku þar sem efnisleg niðurstaða bankans væri endurskoðuð og mat lagt á hvort 
málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga hafí verið fylgt.

Eins og fram hefur komið leggst Kauphöllin gegn lögfestingu reglna um gjaldeyrismál. Sú leið 
sem valin hefur verið til að tryggja stöðugleika í gengis- og peningamálum var hugsanlega 
réttlætanleg sem neyðarúrræði í skamman tíma en forsendur hafa breyst til hins betra. 
Kauphöllin hefur lagt til íeið sem stefnir að afnámi hafta á mun skemmri tíma en áætlun 
Seðlabanka íslands gerir ráð fyrir. Álítur Kauphöllin þá leið fullfæra og telur það skyldu 
Alþingis og Seðlabanka íslands að fara yfír og greina nánar þá kosti sem eru í boði til að ná 
markmiðinu um stöðugleika. Við það mat ber að hafa í huga hvaða áætlun er síst íþyngjandi og 
hefur minnst skaðleg áhrif á einstaklinga og íslenskt viðskiptalíf.

Kauphöllin leggur til að frumvarpið nái ekki fram að ganga.

Virðin^rfyllst,

Magnús Kristinn Ásgeirsson, 
lögfræðingur
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Betri áætlun um afnám gjaldeyrishafta

Þann 25. mars kynntu stjórnvöíd áætlun um losun gjaldeyrishafta. í inngangi að áætluninni 
segir að „traust á að krónan haldi gildi sinu á innlendum markaði án gjaldeyrishafta [sé] 
takmarkað.“ Ennfremur segir að „[t]öluverður hluti auðseljanlegra eigna í krönum...[séu] í 
höndum aðiia sem geta ekki eða vilja ekki eiga þessar eignir eftir að höftin eru leyst.“ Á þessum 
forsendum byggir áætlunin sem miðar að því að koma þessum „óstöðugu“ eignum í hendur 
langtímafjárfesta áður en höftin verða losuð að öðru leyti.

Framangreindar fullyrðingar hafa stýrt nánast allri umræðu um mögulega losun gjaldeyrishafta. 
Að okkar mati hafa þær þó verið lítt rökstuddar, e.t.v. vegna þess að fáir virðast hafa dregið 
sannleiksgildi þeirra í efa. Tímabært er því að skoða alvarlega á hversu styrkum stoðum 
núverandi áætlun um afnám gjaldeyrishafta hvííir og hvort betri leiðir standi til boða.

Aflandsgengi krónunnar *

Við mat á trausti á krónunni hefur gjarnan verið litið til aflandsgengis hennar og af inngangi 
skýrslunnar um losun hafta má ráða að það gerir Seðlabankinn einnig. Þó má færa sterk rök 
fyrir því að aflandsgengið sé nú marklaus mælikvarði á hvert gengi krónunnar á 
innanlandsmarkaði gæti leitað við afnám hafla. RÖkin eru af tvennum toga. í fyrsta lagi eru 
afskaplega lítil viðskipti á þessum markaði. I öðru lagi er aflandskrónan ljarskyldur ættingi 
krónunnar við núverandi fyrirkomulag hafta enda er ráðstöfun aflandskróna miklum 
takmörkunum háð. Með öðrum orðum þá draga stíf gjaldeyrishöft verulega úr nytsemi og þar 
með verðgildi aflandskrónunnar. Takmörkuð viðskipti og tilhögun gjaldeyrishafta, fremur en 
efnahagslegur veruleiki, viðhalda því mun á gengi krónunnar á innaníands- og aflandsmarkaði.

Þessu til stuðnings má nefna að áður en lokað var fyrir innstreymi aflandskróna í lok október 
2009 hafði aflandsgengi krónunnar styrkst og var munurinn á því og opinbera genginu orðinn 
innan við 15%. Þegar stjórnvöld hertu gjaldeyrishöftin gerðu þau aflandsmarkaðinn marklausan 
á sama tíma vegna þess að með þessum aðgerðum voru möguleikar á notkun aflandskrónunnar 
stórskertir og dregið úr virkni markaðar með hana. Enda fór það svo að aflandsgengið lækkaði 
hratt á örskömmum tíma, eins og við mátti búast, þrátt fyrir að traust á íslensku efnahagslífí 
færi vaxandi um þetta leyti.

í þessu samhengi má nefna að í byrjun nóvember 2009 birti sænski SEB bankinn greiningu þar 
sem mælt er með kaupum á íslenskum ríkisskuldabréfum í krónum. Voru þau meðmæli byggð á 
þeirri skoðun að afnám hafta væri handan við hornið og að allar forsendur væru fyrir styrkingu 
krónunnar. SEB var fullkunnugt um miklar krónueignir erlendra íjárfesta en greindi enga 
skelfíngu meðal þeirra. Þvert á móti hefðu flestir þeirra þegar tekið á sig gengistap og væntu 
þess að ná einhverju af því tapi til baka vegna væntrar styrkingar krónunnar.
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Östöðugar krónueignir?

Hræðslan við óstöðugar krónueignir hefur þó átt enn stærri sess í umræðunni en aflandsgengi 
krónunnar. Hefur gjarnan verið vísað til snjóhengju í þessu samhengi. Seðlabankinn lítur 
sérstaklega til auðseljanlegra krónueigna erlendra aðila sem hann metur að séu um 465 ma. kr. 
Greiningardeild Arion banka hefur að auki áhyggjur af innlendum eignum sem erlendir 
kröfuhafar gömlu bankanna munu fá í sínar hendur við skiptingu þrotabúa þeirra og metur 
erlenda krónustöðu erlendra aðila um 900 ma. kr. þegar allt er tekið með í reikninginn. Greining 
Arion banka telur að ónögur gjaldeyrisforði og takmarkaður vilji fslendinga til að selja erlendar 
eignir geri það að verkum að erfítt verði að afnema gjaldeyrishöftin á næstu árum.

Aðrir hafa bætt um betur og bent á að margir íslenskir aðilar sem ekki hafí getað fjárfest 
erlendis frá hruni, þ.m.t. lífeyrissjóðir, aðrir fagflárfestar og almenningur, hafí uppsafnaða 
„þörf‘ á erlendri fjárfestingu og fjármagn muni leita úr landi af þeim sökum. Að auki sé 
möguleiki á flötta innlends íjármagns sem stafí af vantrú á íslensku efnahagslífí.

Samantekt á borð við þessa virðist iðulega nægja til þess að sannfæra flesta íslendinga um að 
algjörlega óraunsætt sé að Iosa gjaídeyrishöftin. Vandinn við þennan samtíning er að í honum 
felst ekkert mat á hversu óstöðugar krónueignir framangreindra aðila eru í reynd. Þær 
takmörkuðu vísbendingar sem tiltækar eru gefa raunar til kynna svipaða niðurstöðu og 
greinendur SEB komust að á haustdögum 2009.

Staða efnahagsmála gefur að okkar mati enga ástæðu til að óttast fjármagnsflótta og 
óstöðugleika á gjaldeyrismarkaði. Þvert á móti gefa flestir hagvísar tilefni til hækkunar á gengi 
krönunnar. Jafnt innlendir sem erlendir aðilar munu við afnám gjaldeyrishafta leggja kalt mat á 
væntan ávinning af því að halda krónunum og Qárfesta hér á landi, andspænis þeim möguleika 
að kaupa erlendan gjaldeyri og fjárfesta erlendis. Samhljóða mat virtra aðila á borð við JP 
Morgan, Danske Bank og Seðlabanka íslands er að krönan sé vanmetin. Greiningardeild 
Danske Bank telur að vanmatið nemi a.m.k. 25% miðað við opinbert Seðlabankagengi. Krónan 
er 20-25% undir sögulegu gengi. Reyndar hafa verið fyrir því ágæt rök að sögulega gengið sé 
líklega full hátt (sjá t.d. Þorvald Gylfason (2003)). Að okkar mati bendir þö hinn mikli 
afgangur af viðskiptum við útlönd, sem nú er i sögulegu hámarki, til þess að núverandi gengi sé 
nokkuð undir jafnvægisstöðu.

Undirliggjandi skuldastaða þjóðarbúsins er betri en hún hefur verið um langt skeið. 
Lausafjárstaða bankanna er sterk. Þótt skiptar skoðanir séu um efnahagsstefnu stjórnvalda 
verður ekki á móti mælt að þau virðast hafa náð tökum á ríkisfjármálunum. Þetta hefur hjálpað 
til að ávinna traust á efnahag landsins. Fyrir vikið bendir allt til þess að skuldastaða ríkissjóðs 
verði svipuð á árinu 2014 og hún var seint á síðastliðinni öld.

Að auki stendur efnahagslífið frammi fyrir mörgum spennandi tækifærum og flest bendir til að 
verð útflutningsafurða hækki á næstu árum. Þá hafa erlendir aðilar Qárfest myndarlega nýverið 
eða hyggjast ijárfesta í ýmsum greinum atvinnulífsins, s.s. í iðnaði, orkugeiranum, 
fjármálageiranum, flutningarekstri og ferðaþjónustu. Heildartjárfesting nemur tugum milljarða.
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Aðferðarfræði við afnám hafta

Gallar fyrirliggjandi áætlunar um losun gjaldeyrishafta eru margvíslegir. Hún byggir á mjög 
takmörkuðum upplýsingum, er seinvirk, flókin og óskilvirk þegar kemur að öílun gagnlegra 
viðbótarupplýsinga. Engar tímasetningar eru nefndar í áætluninni og veitir hún því 
stjórnvöldum lítið aðhald. Viðmiðanir eru óljósar og bjóða því hættunni heim á 
geðþóttaákvörðunum við afnámið.

Ólíklegt er að þau útboð sem fyrirhuguð eru á næstunni muni upplýsa um rétt gengi krónunnar. 
Ástæðan er tvíþætt. Annars vegar takmarkast þau við aflandskrönueigendur á söluhlið. Hins 
vegar eru þær krónur sem boðnar verða til kaups bundnar verulegum takmörkunum.

Þrátt fyrir hagstæðar ytri aðstæður til afnáms gjaldeyrishafta mælum við ekki með 
fyrirvaralausu afnámi enda fæli það í sér óþarfa áhættu miðað við fyrirliggjandi upplýsingar. 
Hins vegar álítum við að höftin megi afnema á fáum mánuðum. En breyta verður fyrirliggjandi 
áætlun í veigamiklum atriðum til að svo megi verða.

1. Ákveðnar tímasetningar eiga að varða leiðiaa
Fyrirhuguð dagsetning afnáms hafta verður að liggja fyrir sem og dagsetningar útboða og 
annarra mikilvægra áfanga. Tímasetningum ætti einungis að vera hægt að hnika ef mikilvægar, 
fyrirfram skilgreindar forsendur breytast. Ákveðnar tímasetningar gegna þríþættum tilgangi. Þær 
skapa stjómvöldum aðhald. stöðva skaðlega aðlögun efnahagslífsins að höftunum og eru 
yfírlýsing um traust á þjóðarbúskapnum.

2. Hleypa á öllum krónueigendum að borðmu
Óskilvirkt (og óþarft) er að stjórnvöld byggi áætlun um afnám á ágiskunum um hvaða 
krónueigendur kjósa helst að koma eignum sínum yfir í erlendan gjaldeyri. Sé öllum hleypt að 
borðinu í útboðum gefa þeir aðilar sig fram sem eru áhugasamastir.

3. Ákveðinn hluti gjaldeyrisforðans boðiun til kaups
Við stingum upp á að ákveðinn takmarkaður hluti gjaldeyrisforðans verði boðinn 
krónueigendum til kaups í nokkrum útboðum fram að fullu afnámi hafta. í afar vel skilgreindum 
tilfellum gætu stjörnvöld hnikað til tímasetningum eða magni í boði. Huga verður að því að 
nægjanlegt framboð gjaldeyris sé eymamerkt þessum aðgerðum til að tryggja að gagnlegar 
upplýsingar fáist úr ferlinu.

4. Álag á verð erlends gjaldeyris í afnámsferlinu
Verð gjaldeyris í fyrsta útboði gæti t.d. miðað við opinbert gengi að viðbættu 25% álagi 
(skatti), Álag ætti að öllu jöfnu að lækka í framhaldsútboðum (og gæti t.d. ákvarðast af 
reikniformúlu sem tæki mið af niðurstöðu fyrri útboða).

5. Ganga á rösklega til verks
Stefna ætti að afnámi hafta á 6-9 mánuðum

Ferli á þessum nótum stuðlar að skjótu afnámi hafta. Það lýtur ströngum aga, aflar gagnlegra 
upplýsinga og ríkinu viðbótar skatttekna. Jafnframt sendir það þau skilaboð að stjómvöld treysti

6(7)



sér til að fylgja skynsamlegri efnahagsstefnu. Þá er búið þannig um hnútana að hverfandi hætta 
er á óstöðugleika á gjaldeyrismarkaði.

Líkt og fyrir hrun hefur umræða innanlands um efnahagsmál verið einhliða og á öðrum nótum 
en meðal erlendra aðiía. Raunsæi vék fyrir óhóflegri bjartsýni fyrir hrun. Nú ræður hræðslan 
ríkjum. Sú hræðsla endurspeglast m.a. í ómarkvissri áætlun um losun gjaldeyrishafta sem gæti 
reynst þjóðinni dýrkeypt verði henni haldið til streitu. í henni felst hvoru tveggja í senn vanmat 
stjórnvalda á þeim árangri sem náðst hefur og vantrú þeirra á eigin getu til að stýra 
efnahagslífmu á beinu brautina. Mál er að Iinni. Látum hendur standa fram úr ermum.
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