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Efni: Umsögn um skaðsemi gjaldeyrishafta
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Með tölvubréfí dagsettu 9. september sL var þess farið á leit við undirritaðan að 
hann veitti skriflega umsögn um “skaðsemi gjaldeyrishafla vs ábata þess að 
framlengja höftin til 2015”.

Umbeðin umsögn fylgir hér með.
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Skaðsemi gjaldeyrishafita í samanburði við framlengingu
þeirra til 2015

Umsögn að beiðni efnahags- og skattanefndar alþingis

Efnahags- og skattanefnd alþingis hefur farið þess á leit við mig að ég skili 
nefndinni umsögn “um skaðsemi gjaldeyrishafta vs ábata þess að framlengja 
höftin fram til 2015.”

Þessi umsögn fer hér á eftir. Rétt er að taka fram að hún lýtur einungis að því 
sem um var spurt. Þannig er til að mynda ekki fjallað um skynsamlegar aðferðir 
til að Qarlægja gjaldeyrishöftin.

Spumingin er um kostnað á móti ábata. Því virðist gagnlegast að svara henni 
með sama hætti.

A. Kostnaður

• Efnahagsleg skilvirkni í markaðshagkerfínu, þ.e. hagkvæmni í nútíð og 
batnandi hagur í framtíðinni, byggist á að verð séu sem réttust og 
öbrengluðust.1 Öll frávik frá svokölluðum fullkomnum markaðsverðum 
skerða þessa skilvirkni.
-  Brengluð verð eru skaðleg í m.a. í þeim skilningi að þau draga úr 

landsframleiðslu og vexti hennar. Jafnframt valda þau skaða sem er ekki 
er mældur í landsframleiðslunni.

-  Brengluð verð eru í þessum skilningi miklu skaðlegri en almenn 
verðbölga.

-  Af þessum ástæðum kappkosta þröaðar þjöðir heims að tryggja að verð 
séu sem réttust. í þessu skyni aðhafast þær m.a eftirfarandi:
o reka þær m.a. samkeppnisstofnanir til að tryggja að fákeppni leiði 

ekki til verðbrenglana, 
o taka þátt í fjölþjóðlegri viðleitni til að draga úr tollum og 

takmörkunum á alþjóðleg viðskipti 
o reyna eftir mætti að haga tekjuöflunarkerfí hins opinbera þannig að 

verð brenglist sem minnst t.d. með virðisaukaskatti o.s.frv.
-  Ástæða kann að vera til þess að minna á að hagfræðileg réttlæting fyrir 

frjálsum alþjóðaviðskiptum er einmitt að forðast verðbrenglun í

1 Rétt er að taka fram að magntakmarkanir, t.d. á gjaldeyrismörkuðum, brengla jafiian verð. ÞvC nægix að tala 
um brengluð verð hvort sem sú brenglun stafar af magntakmörkunum eða beinni verðstýringu.
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milliríkjaviðskiptum. Svipaða sögu má segja um upptöku sameiginlegra 
mynta.

• Eitt mikilvægasta verðið í íslenska hagkerfísinu er verð erlends gjaldeyris
-  Milliríkjaviðskipti eru í námunda við 45% af VLF að jafnaði. Það þýðir 

að um 45% af vörum á innanlandsmarkaði eru innfluttar og 45% af 
framleiðslu landsmanna fer til útflutnings.

-  Þar við bætist að innflutningsvörur eru í ríkum mæli notaðar sem 
aðföng i innlenda framleiðslu og verð þeirra endurspeglast því einnig í 
verði þeirrar framleiðslu.

-  Ekki verður séð að nokkuð annað einstakt verð hafi eins víðtæk og 
afgerandi áhrif í hagkerfinu, nema ef til vill vissir skattar eins og 
virðisaukaskatturinn.

• Því er efnahagslegt lykilatriði að verð gjaldeyris sé ekki brenglað, þ.e. það 
endurspegli raunverulegar aðstæður í efnahagslífínu.

• Gjaldeyrishöftin brengla verð erlends gjaldeyris. Þau fela einnig í sér 
verulegar magntakmarkanir sem eru jafngildi brenglaðra verða.

-  Nánar tiltekið halda gjaldeyrishöftin verði erlends gjaldeyris of lágu 
miðað við aðstæður í dag og frá þeim degi er þau voru sett. Þetta má 
m.a. sjá af aflandsgengi krónunnar og því gengi sem gilt hefixr í 
útboðum SÍ.

• Gjaldeyrishöftin hafa í for með sér mjög umtalsverðan þjóðhagslegan 
kostnað bæði til skamms og langs tíma. Veigamiklir þættir í þessum 
kostnaði eru eftirfarandi:2
(1) Tjón þeirra sem viðskipti vilja eiga á gjaldeyrismarkaði. Þetta er 

svokallað “allratap” (“deadweight loss”). Erfítt er að meta þetta tjón án 
talsverðra rannsókna. Flest bendir hins vegar til þess að það nemi 
milljörðum króna árlega.

(2) Með því að halda gengi krónunnar hærra en ella væri auka 
gjaldeyríshöftin innflutning og draga úr útflutningi. Það leiðir til minni 
gjaldeyrisöflunar og aukins atvinnuleysi. Hvort tveggja er sérlega 
kostnaðarsamt við ríkjandi aðstæður á íslandi. Það er umhugsunarvert 
að hamlakerfí til að spara gjaldeyrí skuli leiða til minni
gj aldeyrisöflunar.

(3) Gjaldeyrishöftin skekkja samkeppnisstöðu innlendra fyrirtækja 
gagnvart erlendum sem ekki þurfa að glíma við þessar hömlur.

2 Rétt er að taka fram að þessir kostnaðarþættir eru ekki hverir öðrum óháðir.
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(4) Gjaldeyrishöftin eru sérstaklega alvarleg hindrun fyrir ný og smá 
fyrirtæki, sem hyggjast hasla sér völl á alþjóðlegum mörkuðum.

(5) Gjaldeyrishöftin halda uppi fölskum kaupmætti launa. Þetta stafar af 
því að þau halda uppi hærra gengi en efni eru til. Þannig gera þau 
innflutning ódýrari og lækka vöruverð almennt.

(6) Gjaldeyríshöftin draga úr trausti innlendra og erlendra aðila á íslenskri 
efnahagsstjóm. Vegna gjaldeyrishaftanna og því hversu lengi þau 
standa, hljóta þeir að hækka mat sitt á því að stjómvÖld grípi til 
þessara eða hliðstæðra aðgerða í framtíðinni. Þar sem svona 
yfirgripsmikil og langvarandi gjaldeyrishÖft eru nánast einsdæmi í 
efnahagsstjóm á vesturlöndum síðustu áratugi, er hætta á því að þessir 
aðilar munu varanlega fella íslenska efnahagsstjóm í hóp þriðjaheims 
ríkja hvað efhahaglegt öryggi og efnahagsstjóm snertir. Það þýðir m.a. 
samsvarandi óvissuálag á ávöxtunarkröfu sem þessir aðilar gera til 
íjárfestinga hér á landi og lánskjör af þeim lánum sem bjóðast. 
Kostnaðurínn við þetta getur verið mjög verulegur.3

(7) Gjaldeyrishöftin draga úr hagvexti og þeim mun meira sem þau standa 
lengur.
Vegna ofangreindra neikvæðra áhrifa verður (i) landsframleiðsla 
minni, (ii) minna um fjárfestingar og (iii) þær sem framkvæmdar eru 
verða brenglaðar. Þar með dregur úr hagvexti. Hagkerfið færist í raun á 
aðra og óhagstæðarí hagvaxtarbraut. Þessi áhrif eru þeim mun meiri 
sem gjaldeyrishömlumar standa lengur og munu að öllum líkindum 
teygja sig langt umfram þann tíma sem gjaldeyrishöftin standa.

• Við þetta bætist heill atvinnuvegur við að reka kerfið (afla upplýsinga um 
reglumar og framfylgingu þeirra, sækja um leyfi, fylla inn eyðublöð, veita 
leyfi og undanþágur, framfylgja reglunum, kæra meint frávik, reka mál fyrir 
dómstólum o.s.frv.). Hér er sennilega um að ræða hundruð mannára í 
kerfinu í heild. Hvert mannár á þessu þrepi þekkingar og menntunar kostar 
sennilega nálægt 10 m. kr. árlega að jafhaði þegar allt er talið. Þar með fara 
allmargir milljarðar í það eitt að reka þetta kerfi gjaldeyrishamla.

• Þá er þess að geta að eins og önnur opinber skömmtunar- og úthlutunarkerfí 
stuðla gjaldeyrishömlur að svokallaðri rentusókn urent seeking” og grafa 
undan trausti á stjómvöldum og siðferði.

-  Rentusókn felst í að aðilar hagkerfisins eyða raunverulegum 
verðmætum í að afla leyfa og undanþága eða annara hlunninda frá 
opinberum aðilum. Þótt þessi starfsemi sé eða geti verið fyllilega 
lögleg og óámælisverð er velþekkt í hagfræði að í henni felst 
efnahagsleg sóun sem getur numið háum upphæðum

3 Tií dæmis myndi hækkun vaxta á erfent lánsfé um 0.25% af þessum sökum þýða nokkra milljarða á hveiju 
ári fyri íslenska þjóðarbúið.



-  Gjaldeyrishömlumar grafa undan siðferði og trausti á stjómvöldum 
vegna (i) rentusóknar og (ii) óhjákvæmilegra grunsemda og/eða rógs 
um að úthlutanir leyfa og undanþága séu að hluta á grundvelli 
óeðlilegra sjónarmiða. Mikilvægt er að átta sig á því að þetta gildir 
jafnvel þótt framkvæmd gjaldeyrishaflanna sé eins vönduð og hlutlæg 
og hugsast getur.

• Hversu mikill er ofangreindur efnahagslegur kostnaður í heild?
Um þetta er erfitt að dæma án viðamikilla rannsókna. Að mínu mati sem 
byggt er á almennum skilningi á eðli hagkerflsins og takmarkaðri tölulegri 
greiningu má með sæmilegu öryggi fullyrða eftirfarandi:
-  Efnahagslegur kostnaður af gjaldeyrishömlunum skiptir mörgum 

milljörðum króna árlega.
-  Þessi kostnaður vex eftir því sem gjaldeyrishöftin standa lengur.

B. Ábati

• Það er ekki auðvelt að finna efnahagslegan ábata við að framlengja
gjaldeyrishöftin fram til 2015 til að vega upp á móti þeim kostnaði sem að
ofan er rakin.
-  Fræðileg hagfræði telur gjaldeyrishömlur almennt skaðlegar. Mér 

hefur ekki tekist að finna fræðigreinar sem telja þær hafa kosti nema 
þá við afar sérstakar aðstæður og í stuttan tíma (3-12 mánuði).

-  Unnt er að færa fyrir því rök að gjaldeyrishöft kunni að vera skásti 
kosturinn í þeirri stöðu að gengisbreytingar séu óbærilegar (upp eða 
niður á við) og við liggi að gjaldeyriskerfi og milliríkjaviðskipti hrynji 
að öðrum kosti. Þá eiga þau hins vegar að vara í skamman tíma þar til 
mesta hættan er liðin hjá. Þess má geta að þetta var einmitt hin 
opinbera réttlæting á gjaldeyrishömlunum hér á landi í upphafi.

• Eftirfarandi meintir kostir við gjaldeyrishöftin geta komið til álita.
-  Gjaldeyrishöftin skapa stöðugleika á gjaldeyris- og 

fjármálamÖrkuðum.
-  Gjaldeyrishöftin halda uppi gengi krónunnar
-  Gjaldeyrishöftin spara gjaldeyri
Gagnlegt kann að vera að hugleiða þessa meintu kosti.

• Stöðugleiki á gjaldeyris- og igármálamörkuðum.
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-  Það er vissulega rétt að þessi kostur við gjaldeyrishöftin getur verið 
fyrir hendi. Það er hins vegar svikalogn. Vegna hinna neikvæðu áhrifa 
gjaldeyrishamlanna á efnahagslífið og þeirrar uppsöfnuðu ófullnægðu 
eftirspumar eða framboðs sem að baki þeim myndast og hefur 
tilhneigingu til að fara vaxandi yfir tíma nema hnignun efnahagslífsins 
verði þeim mun hraðari, skapa gjaldeyrishöftin sjálf veikieika og þar 
með óstöðugleika á þessum mörkuðum þegar að því kemur að afnema 
þau.

-  Þetta eru raunar aftur rökin fyrir því að gjaldeyrishöft, eigi á annað 
borð yfirleitt nokkum tíma rétt á sér, eiga að vera mjög tímabundin.

• Gjaldeyrishöftin halda uppi gengi krónunnar.
-  Þetta getur gerst og er að mínu mati það sem gjaldeyrishöftin hér á 

landi eru að gera í dag. Þetta er hins vegar efnahagslegur ókostur en 
ekki kostur. Eins og að ofan er rakið er gengi krönunnar umfram það 
sem samrýmist markaðsjafhvægi einfaldlega falskt verð, þ.e. brenglun 
á réttu markaðsverði, og slíku fylgir efhahagslegur kostnaður en ekki 
ábati.

-  Jafnvel þótt gjaldeyrishöft haldi uppi of háu gegni krónunnar er ekki 
líklegt að það geti staðið til frambúðar. Sem fyrr er rakið draga slík 
gjaldeyrishöft úr útflutningi og hreinum gjaldeyristekjum. Því er 
fremur líklegt að vandinn vaxi yfir tíma en minnki ekki, nema auðvitað 
að innflutningshneigð fari minnkandi vegna t.d. langvinnrar 
efnahagskreppu.

• Gjaldeyrishöftin spara gjaldeyri
-  Þetta getur verið rétt að vissu marki séu gjaldeyrishöftin hönnuð 

þannig.
-  Þessi áhrif eru hins vegar háð sömu takmörkunum og að ofan er lýst 

varðandi áhrif gjaldeyrishaftanna á gengi. Þegar firam í sækir munu þau 
draga úr gjaldeyrisöflun og þannig sölunda gjaldeyri nema auðvitað 
efnahagslífið og kaupmáttur dragist hraðar saman.

• Mín niðurstaða er því sú að það séu raunverulega engir umtalsverðir kostir
við að viðhalda gjaldeyrishömlunum fram til 2015. Séu einhverjir slíkir
kostir fyrir hendi sé ábatinn af þeim hverfandi miðað við kostnaðinn.

C. Niðurstaða

• Ég tel hinn efnahagslega kostnað við að viðhalda gjaldeyrishömlunum fram 
til 2015 mjög verulegan miðað við helstu þjóðhagsstærðir. Eg tel
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hugsanlegan efnahagslegan ábata af slíkri framlengingu óverulegan í 
samanburði við kostnaöinn.

• Ég tel því skynsamlegt að aflétta þessum gjaldeyrishömlum sem allra fyrst 
með skipulegum hætti. Að mínu áliti er unnt að gera það á innan við 12 
mánuðum.

Reykjavík 12.9 2011


