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Markmið umsagnar þessarar er að gera tiiraun tíl að koma f veg fyrir alvarleg hagstjórnarmistök sem 
fælust í lögfestingu magntakmarkana á fjármagnsflutninga til nokkurra ára,

Núverandi gjaldeyrishöft fela í sér magntakmörkun (viðskiptabann). Hið sama má segja um það 
fyrirkomulag sem gert er ráð fyrir í núverandi frumvarpi til laga um breytingu á lögum um gjaideyrismái 
(gjaldeyrismálafrumvarpi). Það er áumdeild niðurstaða hagfræðinnar að magntakmarkanir á viðskipti 
séu óhagkvæmasta fyrirkomulag tíl takmörkunar viðskipta sem hugsast getur. Benda má á að 
viðskiptabann jafngiidir því að lagðir séu svo háir skattar á viðskipti að ekki verði af viðskiptum. 
Velferðartap þjóðarbúsins er hið mesta mönuleaa við þá útfærslu gjaldeyrishafta sem viðhöfð er í gjald- 
eyrismálafrumvarpinu. Lögieiðíng frumvarpsins í óbreyttri mynd væri því meðai stærstu mistaka í 
íslenskri hagsögu,

Við mikla takmörkun fjármagnshreyfinga glatast mikilvægar uppSýsingar um rétt gengi krónunnar, Slíkar 
upplýsingar eru nauðsynlegar hvort sem krónan verður við lýöi sem sjálfstæður gjaldmiðill til langframa 
eða ekki. Því lengur sem gjaldeyrishöft verða við lýði í núverandi mynd þeim mun lengri tími líður 
þangað til unnt væri að skipta út krónunni fyrir annan gjaldmiðil. Án góðra upplýsinga um rétt gengi yrði 
ákvörðun skiptiaenais handahófskennd oa líkleqa ómöouiea.

Þrátt fyrir hina almennu hagfræðilegu niðurstöðu að gjaldeyrishöft séu óhagkvæm þá hafa á sl. árum 
komið fram hagfræðikenningar sem fela f sér að við viss skilyrði geti veríð hagkvæmt að viðhafa gjald- 
eyrishöft. Þau höft eru hins vegar útfærð með allt öðrum hætti en verið hefur hérlendis en þá er m.a. um 
að ræða skattiagningu viðskipta, sk, Tobin-skatt. Hagkvæmni slíkrar skattlagningar ræðst m.a, af óskil- 
virkni fjármálakerfisins. Nýmarkaðsrlkí hafa í vaxandi mæli beitt skattlagningu á fjármagnsinnstreymi ( því 
skyni að draga úr óhófíegu innstreymi gjaldeyris.

Nauðsyniegt er að það eigi sér stað breytingar á uppbyggingu atvinnuvega í kjölfar hruns bankakerfis- 
ins árið 2008. Slík breyting er forsenda aukinnar atvinnu og viðvarandi hagvaxtar næstu ár. Nærtækt er 
að líta til gjaldeyrisskapandi atvinnugreina eins og ferðamannaþjónustu, iðnaðar og orkuvinnsiu í þessu 
samhengi, í þessum atvinnugreinum er ekki til staðar ónýtt afkastageta svo neinu nemi og því þörf á 
frekari fjárfestingu svo unnt sé að auka framleiðslu.

Þótt lífeyriskerfið hafi mikla fjárfestingargetu er gott aðgengi að eríendu fjármagni æskilegt þegar um er 
að ræða fjármögnun útflutningsframleiðslu. Mikil aenaisáhætta er fólgin í því að fjármagna úífiutnings- 
starfsemi í krónum og geta arðbær tækifæri snúist í andhverfu sína á skömmum tíma reynist gengis-
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breytingar óhagstæðar. Þá er til lengri tíma litið hagkvæmt fyrir þjóðarbúið að lííeyrissjóðir geti fjárfest 
erlendis. Mikilvægi þess að lífeyrissjóðir hafi átt eignir erlendis ætti að vera orðið flestum Ijóst. í því hefur 
falist mikil áhættudreifing fyrir iífeyrissjóðina og þjóðarbúið.

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

Á meðan verið er að laða eríent fjármagn að landinu á ný er almenn skattlagning fjármagnsinnstreymis 
ekki skynsamlegur kostur og líkíegt að til þurfi að koma sérstakir hvatar til fjárfestingar á einstökum 
sviðum.

í stað þess að eyða fjármunum í eftirlit og flókió utanumhald tengt núverandi útfærslu gjaldeyrishafta 
væri nær að fiárfesta í möauleikum fiármálakerfisins til að takast á við fiármaanaflutninaa. MÖguieikar til 
þess eru m.a. fólgnir í umbótum á regluverki, uppbyggingu og viðhaidi þekkingar og reynsiu á sviði fjár- 
magnsflutninga, gjaldeyrisviðskipta og fjár- og áhættustýringar. Gjaldeyrishöft hafa þveröfug áhrif, 
draga úr hvata til viðhalds þekkingar og góðra verkferla og grafa í sjáifum sér undan getu og mögu- 
leikum fjármálakerfisins á að takast á við fjármagnsflutninga.

Raungengi krónunnar er nálægt því lægsta sem verið hefur sl. háifa öld. Styður það þá tilgátu að 
gjaldeyrishöft haldi nafngengi krónunnar Sægra en það væri án hafta. Sökum þess hversu fjarri söguiegu 
meðaitali raungengi krónunnar er þá eru sterkar líkur á að raungengi hækki næstu misseri. Verði höftum 
vióhaldið í núverandi formi eru Iskur á að raungengi hækki fyrír tilstílli mun meiri verðbólgu hérlendis en 
eriendis.

Hin sk. áætlun Seðlabanka íslands um iosun gjaideyrishafta sem finna má í Fylgiskjali i með gjaideyris- 
máiafrumvarpinu felur í sér:
- Skilgreiningu á skilvrðum sem þeir þurfa að uppfyila sem viija flytja aflandskrónur til landsins eða taka 
við þeim og
- lýsingu á þeim meainleiðum sem heimilaðar verða til að flytja aflandskrónur til iandsins og beina í 
fjárfestingu innanlands.
Eina timasetningin sem fram kemur ? „áætiun" Seðlabankans er sú að lagt er til að núverandi lagaheimiid 
tii gjaídeyrishafta verði framlengd f u.þ.b. 4 ár. Hugtakið áætlun á því vart við I þessum efnum. 
„Trúverðugleiki<< áætlunarinnar hvíiir á þvf 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 
fjármagnsflutníngum. Ekkert mat er lagt á velferðartap sem leiðir af áætluninni og það ekki borið saman 
við velferðartap vegna annarra möguiegra leiða.

Bann viö fjármagnsflutningum felur I sér skerðingu á atvinnufreisi en fjármagnsflutningar eru nauðsyn- 
legir m.a. til aö stunda atvinnu við fjárfestingar erlendis í eigin reikning. í þessu felst viðbótar 
velferðartap umfram það sem vanaiega er vísað til í þessum efnum. Ekki verður séö aö almannahagur 
krefjist slíkrar skerðingar á atvinnufrelsi og er hún þvf í bága við stjórnarskrá lýðveldisins ísiands. Sé 
ætlunin að takmarka fjármagnshreyfingar með þeim hætti sem gert er ráð fyrir í gjaldeyrismálafrum- 
varpinu er nauðsynlegt að grandskoða í hvaða atriðum hætta er á óréttmætri skerðingu atvinnufrelsis og 
ýmsum Öðrum atriðum tii aö trvaaja aö ekki verði iöafest ákvæði sem stanaast á við stiórnarskrá.
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Rök fyrlr gjaldeyrishöftum

Þrátt fyrir þá almennu hagfræöilegu niöurstööu aö gjaideyrishöft séu óhagkvæm þá hafa á si. árum 
komið fram hagfræðikenningar sem feia í sér aö við viss skilyrði geti verið hagkvæmt aö viöhafa 
gjaldeyrishöft. Hagkvæmni hafta ræöst þá m.a. af óskilvirkni fjármáiakerfisins. Þessar nýju kenningar 
gera hins vegar ráö fyrir að gjaideyrishöft séu útfærð með aiit öðrum hætti en verið hefur hérlendis og 
gjarnan miðað viö skattiagningu viðskipta, t.d. sk. Tobin-skatt. Nýmarkaðsríki hafa í vaxandi mæii beitt 
skattiagningu á fjármagnsinnstreymi i því skyni að draga úr óhóflegu innstreymi gjaideyris.

Upptaka gjaideyrishafta hériendis átti sér stað í kjölfar hruns bankakerfisins árið 2008. Gengi krónunnar 
hafði þá þegar gefið verulega eftír, verðbólga var vaxandi og bæði' gengisfailið og verðbólgan voru afar 
íþyngjandi fyrir skuldastöðu fyrirtækja og heimila. Á sama tíma var mikiil samdráttur efnahagsumsvifa og 
hætta á áframhaidandi gengisfalii sökum fjármagnsflóíta. Á þessum tíma var yfirlýst markmið haftanna 
að koma á stöðugleika i gengi krónunnar og verja með þeim hætti efnahag fyrirtækja og heimila og að 
draga úr áhrifum hruns bankakerfisins á efnahagslífið. Þannig má segja aö höftum hafi verið komið á i 
tengslum við óskiivirkni fjármálakerfisins. Það verður hins vegar ekki séð að ótvíræð rök séu fyrir þeirri 
leið sem valin var varðandi útfærslu gjaldeyrishaftanna, þ.e. í formi viöskiptabanns. Hérlendis hefði t.d. 
mátt ígrunda sérstaka skattlagningu á fjármagnsútstreymi,

Gjaldeyrishöft -  mögulegar leiðir í útfærslu

Ýmsar útfærslur eru mögulegar á höftum á gjaldeyrisviðskipti og mismunandi er hversu víðtæk 
gjaldeyrishöft hafa verið innieidd meðal einstakra ríkja sem til þeirra hafa gripiö. Það þó er viðtekin 
hagfræði aö frjáls utanríkisviöskipti og fjármagnsflutningar stuðli aö velferö og gjaideyrishöft sé 
eingöngu unnt aö réttiæta á grundveili bjögunar á mörkuðum innan þess ríkis sem beitir höftunum. 
Einungis við einhverjar siíkar aðstæöur kunni gjaldeyrishöft að geta bætt veiferð en þá einungis sem 
næstbesti kosturinn (e. theory of the second best). Ávaílt er best aö ráðast gegn frumorsök vandans. 
Það er því alger undantekning aö einhver ávinningur kunni að vera af beitingu gjaideyrishafta og aö 
gjaldeyrishöft beinist aö viöskiptum með vöru og þjónustu er fáheyrt.

í tilfeili lítils lands með einsleita og sérhæfða atvinnuvegi er sérstakiega mikiil ávinningur af 
utanrikisviðskiptum hvort sem er meö vörur, þjónustu eöa fjármagn, Þróun á alþjóðavettvangi sl. áratugi 
hefur öli verið í þá veru aö greiða fyrir alþjóðaviðskiptum og fjármagnsflutningum, Þannig má benda á 
að hinn sameiginlegi innri markaður ESB miðaöist að því aö greiða eins og fremst væri möguiegt fyrir 
viðskiptum innan ESB tii aö hámarka þann ávinning sem af þeim mætti hafa. Á árum áður voru 
tfmabundin höft á gjaldeyrisviðskipti og fjármagnsflutninga sumra þeirra gjaidmiðia sem síðar runnu inn í 
sameiginiegan gjaidmiðil ESB, evruna, Hérlendis var aimenna regian um bann við gjaideyrishöftum fest í 
lög með lögleiöingu EES samningsins.

Gjaideyrishöft hafa í gegnum tíöina birst í ýmsum myndum: Magntakmörkunum, s.s. kvótum, 
skattiagningu t,d, á erlenda iántöku, kröfu um að hiuti af eriendu lánsfé sé geymdur á bundnum 
vaxtalausum reikningi hjá Seöiabanka eöa jafnvel óbeinum takmörkunum eins og regium um tiiteknar 
kennitölur fjármálafyrirtækja, skorður á áhættu í erlendum gjaldmiöium eða sérstakar reglur sem varða 
fjárfestingarstefnu stærri fjárfesta, s.s. lífeyrissjóða, í þessum efnum er gjarnan talað um bein og óbein 
gjaideyrishöft þar sem beinum höftum er ætlað að hafa með beinum hætti áhrif á fjármagnsfiutninga en 
óbein höft virka meö því að gera fjármagnsflutninga kostnaðarsamari.

Hériendis voru gjaideyrishöft tekin upp á ný f kjölfar hruns bankakerfisins árið 2008 sem hluti af neyðar- 
ráðstöfunum stjórnvaida. Þá var gefið út aö gjaideyrishöft yrðu skammvinn og í yfirlýsingum
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Alþjóöagjaldeyrissjóösins er talaö um „Near Term restrictions on capital outflow". Grundvallar- 
sjónarmiöiö er þaö aö gjaldeyrishöft séu brot á alþjóðasamningum okkar þótt undantekningar séu 
gerðar sem viöbrögö vtö tímabundnu neyðarástandi.

Hvernig er neyöarástand skiígreint? Sitt sýnist hverjum en ef neyöarástand ríkir þá má þaö öllum vera 
ijóst aö svo sé. í raun og veru hefur aldrei verið sýnt fram á með formlegum hætti að neyðarástand hafi 
ríkt áriö 2008 þótt hér sé ekki gerður um það ágreiningur. Aöalatriöi er hins vegar hvort sambærilegt 
neyöarástand rlki nú. Þaö er mat Anaiytica aö svo sé ekki enda hefur sannanlega náðst verulegur 
árangur viö aö ná tökum á efnahagsástandinu þrátt fyrir að margt hafi farið úrskeiðis í þeirri vegferð. 
Lögfesting áframhaldandi gjaldeyrishafta til nokkurra ára, sérstaklega í formi viðskiptabanns á 
fjármagnsflutninga er ein allra versta birtingarmynd valdbeitingar sem unnt er að viðhafa nú. Það eru til 
betri leiðir til að leysa úr ölium þeim vandamálum sem siíku viðskiptabanni er beint að. Þaö að í 
gjaideyrishöftum sé hugsanlega unnt að fjármagna ríkissjóð á hagstæðari kjörum innanlands hefur 
ekkert meö neyöarástand að gera. Fullyrðingu um möguleika á hagstæðri fjármögnun ríkissjóðs má 
raunar daga í efa.

Þaö er óumdeíld niöurstaöa hagfræðinnar að magntakmarkanir á viðskipti séu óhagkvæmasta fyrir- 
komulag til takmörkunar viðskipta sem hugsast getur. Benda má á að viðskiptabann á sér hliðstæðu i 
svo háum sköttum aö ekki veröi af viðskiptum. Þegar beitt er skattheimtu á fjármagnsflutninga vega 
skatttekjur að hluta til upp á móti óhagræðínu af þeirri takmörkun sem skatturinn vetdur. Þegar um 
magntakmarkanir er aö ræöa eða viðskiptabann þá er velferðartapið ( hámarki. Viðskiptabannið sem 
lagt er til ( gjaldeyrismálafrumvarpinu felur því í sér mesta mögulegt velferðartap þjóðarbúsins.

Vandamálin?

Aö hvaöa vandamálum beinist bann víö fjármagnsflutningum? í málflutningi Seðlabanka íslands hefur 
aðailega verið vísað til þess að bankakerfið, rfkissjóður og allar stofnanir og atvinnulíf hafi verið rúin 
trausti og þar með krónan. Þá hafi erlendir aðllar veriö meö miklar stööur í krónunni (aflandskrónu- 
vandinn) og staða nýju bankanna verið óSjós. Þá má bæta við að ínnlendir aðilar hafa verið með miklar 
gengistryggðar skuldir, m.a. heimili landsins í formi bílafjármögnunar og húsnæðislána og fjárhagur 
heimilanna mátti iila við neikvæðum áhrifum gengisfaíis krónunnar. Staðan nú er þó talsvert önnur en 
áriö 2008 m,a. þar sem gengistryggðum bílaiánum hefur veríð breytt í krónur.

Aflandskrónuvandinn

í áætlun Seöiabankans um losun gjaldeyrishafta er vikið að rótum vandans, einkanlega þeirri sem varðar 
stööur erlendra aðiia í krónunni. Stærsti hluti skjals Seðlabankans fer þó í aö skilgreina ýmis skilyrði sem 
þeir þurfa að uppfylia sem viija flytja aflandskrónur til landsins eða taka viö þeim og iýsa þeim 
meainleiðum sem heimiiaðar verða tii að flytja aflandskrónur til iandsins og beina í fjárfestingu 
innanlands. Þá eru þar boðuð sérstök gjaldeyrisuppboð en gert er ráð fyrir að þetta ferli geti tekið 4 ár.

VarÖandi afnám viöskiptabannsins aö ööru leyti er lítið sagt annaó en aö þegar fullnægjandi árangri hafi 
verið náð við lausn aflandskrónuvandans verði losað um höft á krónueignir í a.m.k. 2 áföngum, 
Skilgreiningin á fullnægjandi árangri er hins vegar afar óljós og felur í raun í sér að áfram verði vióhöfö 
annars konar bein oa óbein aialdevrishöft I formi sérstakra varúðarreglna fjármálafyrirtækja og varðandi 
aðra aðila, s.s. lántökur heimila og gjaldeyrisáhættu lífeyrissjóða.
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í framangreindu feist aö trúverðugieiki áætiunar Seðlabankans hvílir á því aö hún felur ekkl í sér nein 
fyrirheit. Þaö er skoöun Anaiytica að unnt sé að vinna mun hraðar að lausn aflandskrónuvandans en 
áætlun Seöíabankans ber meö sér. Þá ber áætíunin og viðaukar viö hana ekki meö sér að kannaðar hafi 
verið aðrar leiðir en bann við fjármagnsfiutningum. Ekkert mat er iagt á veiferðartap sem leiðir af 
áætiuninni og þaö ekki boriö saman við veíferðartap vegna annarra mögulegra leiöa.

Hin vandamálin

Hvað með hín vandamálin, traustiö, stööu nýju bankanna og erienda skuldsetningu fyrirtækja og 
heimiia?

Fyrst er vikið að stöðu bankanna en segja má að á vissan hátt þá veiki yfirlýsingin um ríkisábyrgð nýju 
bankana, Ástæðan er tvíþætt: 1 fyrsta lagi rikir réttaróvissa um iagagrundvöií yfirlýsingarinnar, sbr. 
héraðsdóm dags. 22/12 2010 (mál E~11595/2009). í dómnum segir að umræddar yfirlýsingar verði ekki 
taldar loforð í skilningi kröfuréttar, í öðru lagi, ef yfirlýsingin stenst þá er staða annarra skuldbindinga 
bankanna en innstæðna mun lakari en án hennar. Þanníg eiga bankarnir erfiðara meö að sækja 
fjármagn annaö en í hvikar innstæður en væri án yfirlýsingarinnar. Annars viröist lausafjárstaða 
bankanna ágæt og ekki sérstök ástæöa tíl aö ætla að afnám núverandi viðskiptabanns á 
fjármagnsflutninga myndi setja lausafjárstööuna í uppnám.

Um erlenda skuidsetningu fyrirtækja og heimila má segja margt. Er ótti við áhrif hugsanlegrar gengis- 
lækkunar á skuidir fyrirtækja og heimila sem mestu máli skiptir varðandi bann gegn fjármagnsfiutn- 
ingum? Ef svo, þá er unnt að fullyrða að velferðartap þjóðarbúsins af höftunum sé svo mikið að unnt 
væri aö bæta mögulegt gengistap meö ávinningi af afnámi hafta, Gjaldeyrishöft eru ekki skilvirkt tæki til 
tekjutilfærslu. Þau eru að vísu utan fjárlaga en beiting fjárlagatækja er rétta aðferðin tií tekjutilfærslu. 
Ríkið gæti boðið fyrirtækjum og heimilum vörn gegn gengisfalii í formi kaupréttar á gjaldeyri sem yröi 
virkur fyrir ofan tiltekiö stig gengisvísitölu og ráöstöfun hugsanlegs gengismunar skilyrt viö innágreiðslu 
á lán viðkomandi. Það er allsendis óvíst að slíkur kaupréttur yrði virkur, Góðar iíkur eru á aö svo yrði ekki 
en ef til kæmi þá væri a.m.k. verið aö beita markvissu tæki tii að kljást viö vandann,

Raungengi krónunnar og verðbólguhorfur

Raungengi krónunnar segir til um hversu hátt verðlag er hérlendis í samanburði við helstu viöskiptalönd 
mælt í sama gjaldmiðli. Raungengi er mælikvarði sem gjarnan er notaður til að leggja mat á hvort 
gjaidmiðill sé vanmetinn eða ofmetinn ( sögulegu samhengi. Raungengi breytist af völdum breytingar á 
verðlagi hérlendis, breytingar á verðlagi erlendis og gengisbreytinga. Á mynd 1 má sjá þróun 
raungengis á mæiikvarða verölags árin 1960-2010. Raungengið mælist nú meö því iægsta sem verið 
hefur f hálfa öid og er nú áþekkt því sem það var árið 1969 í kjölfar hruns síldarstofnsins.
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MYND 1. RAUNGENGIKfíÓNUNNAfí 1960-2010 - M/EUKVAfíÐ!HLUTFALLSLEGS VEfíÐLAGS

Heimild: Seðlabanki Islands, fjármálaráöuneyti, Starlsskflyröi atvinnuveganna, útreikningar Analytica ehf.

Eins og mynd 1 ber meö sér hefur raungengíö haft filhneigingu til aö leita í átt aö söguiegu meöaltali en 
aöfallslínan á myndinni er mælikvaröi á það. Meö vísan til sögulegrar reynslu má þannig gera ráð fyrir 
hækkun raungengis krónunnar næstu árin. Miöaö viö stöðuna í dag mælist raungengiö um 20-25% fyrir 
neðan sögulegt meðaltal (aöfallslínan).

Fjármagnsflutningar til landsins eru nú með allra minnsta móti auk þess sem gera má ráð fyrir að inn- 
lendir aðilar haldi áfram að greiöa vexti og afborganir af þegar teknum lánum. Þrátt fyrir undanþágur 
varöandi nýfjárfestingar þá draga gjaldeyrishöftin úr gegnsæi fjárfestinga hérlendis af hálfu erlendra 
aöila. Þetta á bæöí við núverandi útfærslu og texta í gjaldeyrismálafrumvarpi. Sú leið sem farin hefur 
verið í útfærslu haftanna ber einnig meö sér ákveðið úrræðaleysi varöandi beitingu annarra hagstjórn- 
artækja. Að auki er Ijóst að útaf fyrir sig þá skerða gjaldeyrishöftin lánshæfi landsíns þar sem þau eru 
tekin sem vfsbending um möguleikann á greiðslufalii ríkissjóðs.

Af framansögöu leiöir að gjaldeyhshöft í því formi sem nú eru og miðað er við í gjaldeyrismáíafrumvarpi, 
muni halda nafngengi krónunnar lægra en það væri án hafta. Engu að síður eru sterkar líkur á að 
raungengi hækki næstu misseri. Þeim mun minna sem nafngengi krónunnar hækkar því meira má gera 
ráð fyrir að verðlag hériendis hækki umfram verðlag erlendis, þ.e. mun meiri verðbólga hérlendis en f 
helstu viðskiptalöndum. í töflu 1 er sýnt yfirlit yfir það hversu miklu hærri árleg meðaltalsverðbólga yrði 
hérlendis en erlendis aö óbreyttu nafngengi miðað við að raungengi nái langtímameðaltali sínu 
(aöfallslínunni) á næstu 3-6 árum. Jafnvei þótt raungengi næði ekki langtímameðaitali sfnu að fuliu yrði 
verðbólga samt mun meiri hérlendis en erlendis.
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TAFLA 1. VERÐBÓLGA HÉRLENDISUMFRAM VERÐBÓLGUERLENDÍSM. V FASTNAFNGENGi

Árleg
Aðlögunartfmí umframverðbóiga
Næstu 3 ár 8.8%
Næstu 4 ár 6.5%
Næstu 5 ár 5.2%
Næstu 6 ár 4.3%
Heimild: Útreikrsingar Analytica ehf.

Sem dæmi um aflestur úr töfiu 1 má nefna að ef gert er ráð fyrir að raungengi nái sögulegu meðaltali á 
næstu 4 árum yrði verðbóiga 6,5% meiri hérlendis en í helstu viðskiptalöndum að óbreyttu nafngengi. 
Þegar raungengi fór síðast svo lágt sem nú tók það 4 ár að ná sögulegu meðaltali (aðfalisiínunni). Miðað 
við þetta gæti verðbóiga þannig orðið langt umfram verðbólgumarkmið Seðiabanka íslands. Slík 
verðbóiga getur valdið umtalsverðu efnahagslegu tjóni fyrir atvinnuiíf og heimiii, m,a. stórhækkun 
höfuðstóls verðtryggðra lána. Raunar er unnt að fuilyrða að mikii hætta sé á alvarlegum efnahagsiegum 
óstöðugieika þar sem allir tapa, I þessu samhengi má nefna að á þessu ári hafa breytingar vísitölu 
neysluverðs verið eins og tínt er til í töflu 2.

Tafla  2. Breytingar  vísitölu  NEYSLUVERÐSÁ ÁRINU 2011_______________________________________________

Mánuður________________Breyting
janúar -0.90%
febrúar 1.18%
mars 0,95%
apríl 0.78%
maí 0.94%
frá áramótum 2.97%
- á ársmælikv. 7.28%

Heimiid: Hagstofa íslands, úíreikningar Anaiytica ehf.

Nafngengi krónunnar hefur að vísu lækkaö um 5,5% á sama tíma og verðlag í viðskiptaiöndum hefur 
hækkaö um tæp 2% (4,5% á ársmælikvarða). Ef gert væri ráö fyrir að nafngengi lækkaði áfram frá 
núverandi stöðu þá þyrfti aö hækka áætiun um árlega umframverðbóigu hérlendis þeim mun meira. 
Þannig er auðvelt aö sýna fram á aö árleg veröbólga gæti oröiö tveggja stafa prósentutala næstu árin.

Áhrif gjaldeyrishafta á fjármögnun atvínnulífsins

Eins og áður segir þá draga gjaldeyrishöftin úr gegnsæi í tengslum við nýfjárfestingar erlendra aðila 
hérlendis. Útfærsia sú sem er aö finna í 3.gr.m. (13.gr.m.) í gjaldeyrismálafrumvarpinu er þó skárri en 
núverandi fyrirkomulag í reglum Seðlabankans. Ástæðan er sú að ákvæöiö yrði lögfest en væri ekki 
eingöngu í formi reglna sem settar eru af Seölabanka. Mun betra væri þó ef ekkí væri um sérstakt 
undanþáguákvæði aö ræöa ásamt skráningarskyldu heldur væri fyrirkomulagið almenns eðlis. Þannig 
þyrfti almenna reglan að vera sú aö ekki sé heimilt aö takmarka fjármagnshreyfingar, eins og EES 
samningurínn felur í sér og sérákvæöi fælu í sér takmarkanir frá almennu reglunni. Bent er á aö erlendar 
lántökur eru sérstaklega bannaðar nema í undantekningartilvikum sbr. 3.gr,g. (13.gr.g.) og undanþágur 
í 3,gr.n. (13.gr,n,). Það er ekki aö ástæðulausu að aðiiar sem áforma stærrí fjárfestingar hérlendis 
sækjast eftir þvf aö gera fjárfestingarsamninga viö íslenska ríkiö þar sem veitt er sérstök lagaheimild fyrir 
hverjum samningi og einstökum ákvæöum hans.

Ákvæði 3.gr.n. (13.gr.n.) um undanþágumöguleika fyrirtækja sem hafa yfir 80% af tekjum og 80% af 
gjöidum erlendis eru afar gölluð og geta leitt tii tilflutnings umsvifa frá íslandi. Fyrirtæki sem hefur 80% af
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tekjum en ekki nema 75% af gjöldum erlendís er í lófa lagið að auka vægi erlendra gjalda með þvf að 
flytja umsvif frá fslandi.

Sú tortryggni sem gjaldeyrishöft í núverandi formi ieiða til, krafa um sérstaka skráningu nýfjárfestinga, 
flóknar regíur og neikvæð umræða tengd gjaldeyrishöftum, bægir frá erlendu fjármagni. Takmarkað 
innstreymi fjármagns leiðir síðan til skertrar getu til fjárfestingar í gjaldeyrisskapandi atvinnugreinum þar 
sem ekki er unnt að auka framleiðslu án þess að auka afkastagetu. Á þetta viö um feröamannaþjónustu, 
iðnað og orkuvinnslu en það eru einmitt þessar atvinnugreinar sem annars eru væniegar til að verða 
drifkraftur aukinnar atvinnu og hagvaxtar.

Fjármögnun ríkíssjóðs

Nokkur umræða hefur veriö f þá veru að gjaldeyrishöfí feli í sér tækifæri fyrir ríkissjóð tii að fjármagna sig 
með hagstæðum hætti innanlands þar sem gjaldeyrishöft komi í veg fyrir að fé leiti í erlend 
fjárfestingartækifæri. Umræða þessi ber vott um mikla skammsýni og lítur framhjá því hversu letjandi 
gjaideyrishöftin eru hvaö varðar innstreymi nýs erlends fjármagns til landsins.

Almennt talað felur opnun fjármagnsmarkaöar í sér lækkun fjármagnskostnaðar vegna aukins framboðs 
fjármagns. Möguleikar á skuldsetningu eru hins vegar takmarkaðir af lánshæfi og greiðsluhæfi sem talin 
er geta staðist til lengri tfma,

Gengið og framtíðarfyrirkomuiag gjaldeyrismála

Mögulegt framtíðarfyrirkomulag gjaSdeyrismála hefur veriö fyrirferðarmikið í umræðu um efnahagsmál 
hérlendis. Umræðan er gjarnan tengd umræðu um mögulega aðiid íslands að ESB og upptöku evru. 
Gjaldeyrishöft, sérstaklega bann á fjármagnsfíutninga og gjaideyrisviðskipti, eins og gert er ráð fyrir f 
gjaldeyrismálafrumvarpinu þýða aö marktæk markaðsskráning verður ekki fyrir hendi. Þannig tapast 
mikilvægar upplýsingar um rétt gengi krónunnar,

Upplýsingar um rétt gengi eru mikilvægar hvort heldur sem krónan verður við iýði sem sjálfstæður 
gjaldmiðill tii langframa eöa ekki. Verði krónan áfram viö !ýði eru þetta upplýsingar sem skipta miklu máli 
í viðskiptalegri ákvarðanatöku, s.s. í fjárfestingum og hafa þannig áhrif á uppbyggingu atvinnuvega. Séu 
upplýsingar um rétt gengi ekki til staðar er stór hætta á mistökum f fjárfestingum sem leiði tíl óhagkvæm- 
rar skipanar í atvinnumálum og bítni á lífskjörum.

Verði krónan lögö af sem sjálfstæður gjaldmiöill og annar stærri gjaldmiðill s.s. evra tekinn upp þá þarf 
að framkvæma umbreytingu úr krónum og yfir í viðkomandi gjaldmiöil. Slfk umbreyting gerist á 
skiptigengi krónu og viðkomandi gjaldmiðils. Ef ekki liggja fyrir upplýsingar um rétt gengi verður 
ákvöröun skiptigengis handahófskennd og líklega ómöguleg.

Af framansögöu má ráða að afnám gjaldeyrishafta er forsenda þess að unnt sé að ákvarða með 
skynsamlegum hætti skiptigengi og t.d. evru. Afnám hafta er þannig forsenda gjaldmiðlaskipta og því 
lengur sem gjaldeyrishöft verða við lýöt í núverandi mynd þeim mun lengri tfmi líður þangað til unnt er að 
skípta krónunni út fyrir annan gjaldmiðil.

Afnám gjaldeyrishafta er þannig bæöi forsenda þess að krónan verði til sem sjálfstæður gjaldmiöill og 
þess að unnt sé aö framkvæma skipti á gjaldmiðli, t.d. yfir f evru.
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Aðrar leiðtr

í staö þess aö eyöa fjármunum í eftiriit og flökiö utanumhald tengt núverandi útfærslu gjaldeyrishafta 
væri nær aö auka getu fjármálakerfisins tii að takast á við fjármagnsflutninga. Möguleikar til þess eru 
m,a, fóignir í umbótum á regluverki, uppbyggingu og viðhaldi þekkingar og reynslu á sviði fjármagns- 
flutninga, gjaldeyrisviöskipta og fjár- og áhættustýringar. Gjaideyrishöft hafa þveröfug áhrif, draga úr 
hvata til viðhalds þekkingar og góöra verkferla og grafa í sjálfum sér undan getu og möguleikum 
fjármáiakerfisins á aö takast á við fjármagnsflutninga.

Einnig mætti ímynda sér að samþætta mildari útfærslu gjaldeyrishafta, t,d. í formi skattlagníngar á 
fjármagnsflutninga frá iandinu og þess aö vinna að uppbyggingu á getu fjármálakerfisins. Þá væri 
æskilegt samhliða aö grípa til annarra aðgeröa sem miöa aö því aö iaða erlent fjármagn á ný tii landsins.

Höftin og stjórnarskráin

Bann við fjármagnsflutningum felur í sér skeröingu á atvinnufrelsi en fjármagnsflutningar frá landinu eru 
nauösynlegir m.a. til að stunda atvinnu við fjárfestingar erlendis í eigin reikning, í þessu felst viðbótar 
velferðartap umfram það sem vanalega er vfsaö til í þessum efnum. Ekki verður séð að almannahagur 
krefjist slfkrar skerðingar á atvinnufrelsi og er hún því í bága við stjórnarskrá lýðveldisins íslands. 
EÖIilegur staður f gjaídeyrismáiafrumvarpinu tii aö heimiia slík viðskipti er t.d. í S.mgr. 3,gr.f, (13.gr.f.).

Sé ætlunin aö takmarka fjármagnshreyfingar meö þeim hætti sem gert er ráö fyrir i gjaldeyrismálafrum- 
varpinu er nauðsynlegt aö grandskoða í hvaöa atriðum hætta er á óréttmætri skerðingu atvinnufrelsis og 
ýmsum öörum atriöum, s,s, skeröingu eignarréttar meö skilaskyidu tii aö tryggja að ekki verði íögfest 
ákvæði sem stangast á við stjórnarskrá.

Þá er nauösynlegt aö huga aö þvf að eftirlit kann aö stangast á viö persónuvernd og liklega rétt aö gera 
kröfu um dulkóðun auðkenni aöiia viö kerfisbundna könnun á atríöum eins og kreditkortafærslum. Loks 
má nefna að gjaldeyrishöftin feia í sér margvísieg óþægindí sem erfitt er að verömeta, s.s. tafir f 
miilifærslu fjár tií námsmanna erlendis og tregðu f afgreiöslu feröamannagjaldeyris.

Niðurlag

Augijóst er aö gjaldeyrishöft í formi viöskiptabanns er slæm leíð tii aö auka traust. Bannið siær á 
einkenni en ræðst ekki að rót vandans. Þaö er eins með þetta meöal og önnur að þau eru hættuieg f of 
stórum skömmtum. Þess vegna verður að afnema viðskiptabanniö sem ailra fyrst en um leið aö 
iágmarka fráhvarfseinkennin, Ailur málfiutningur sem beitt er í þeirri viðieitni að réttlæta gjaldeyrishöftin 
virkar að auki sérlega ilia við aö endurvekja traust á rfkinu, bönkunum og gjaldmiöiínum. Loks má benda 
á að þau dæmi sem Alþjóðagjaideyrissjóðurinn vísar til varðandi hratt afnám gjaideyrishafta viröist góð.
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