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Efni: Um skaðsemi gjaldeyrishafta vs. ábata þess að framlengja höftin til 2015

Vísað er til tölvupósts frá Efnahags- og skattanefnd þar sem beðið er um skriflega umsögn 
sendanda um „skaðsemi gjaldeyrishafta vs. ábata þess að framlengja höftin til 2015.“ Tekið er 
fram að ekki sé ætlast til að umsagnir séu umfangsmiklar. Ekki eru tök á að skrifa 
umfangsmikla umsögn um þetta efni á svo skömmum tíma, en nokkrir punktar eru settir fram 
um málið að neðan.

1. Fyrst er rétt að riQa upp hvemig höftin komu til: í>að var gert í október 2008 í kjölfar 
mikils gjaldeyrisútflæðis og hruns krónunnar. Var svo komið i lok október 2008 að 
hreinn gjaldeyrisforði (vergur forði að frádregnu þekktu gjaldeyrisútflæði næstu 12 
mánuði) var neikvæður um 18 milljarða króna eða sem svaraði 120 milljónum evra 
(sjá mynd 1). Þó höfðu höftin þá þegar lokað mörg hundruð milljarða af erlendu 
skammtímafé inni í landinu, Aðrir kostir í stöðunni en að setja höftin á voru bæði 
mjög áhættusamir og lítt fýsilegir.

Mynd 1. Hreinn gjaldeyrisforðl og gengi krónunnar gagnvart evru
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Gögn: Seðlabanki íslands

2, Gjaldeyrishöftin valda margvíslegum skaða -  sérstaklega til lengri tíma litið:
a. Þau draga úr möguleikum á fjárfestingum og áhættudreifmgu innlendra aðila, 

t.d. lífeyrissjóða.
b. Þau draga ur hvötum til beinnar erlendrar fjárfestingar á íslandi; það er ekki 

vænlegt að færa fé inn í land sem ekki leyfir að taka það út aftur.
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c. Þau gera alþjóðlegum íslenskum fyrirtækjum erfítt fyrir að starfa á íslandi og 
geta skapað hvata til að flytja starfsemi úr landi.

d. Þau skapa ábatatækifæri vegna munar á gengi krónunnar á innlendum 
(opinberum) og erlendum markaði (sjá mynd 2). Þessi tækifæri leiða af sér 
rentusókn og spillingu; í stað þess að einbeita sér að því að fjárfesta í starfsemi 
sem skapar raunveruleg verðmæti þá beina einhverjir sér að því að nýta sér 
gengismuninn til auðfengins hagnaðar. Kraftar þessara aðila fara í sniðgöngu 
laga eða bein lagabrot.

í núverandi fyrirkomuíagi er reynt að koma til móts við suma af þeim vanköntum sem 
nefndir eru að framan, en það leiðir til sóunar á kröftum þeirra sem þurfa að sækja um 
undanþágur og hinna sem þurfa að meðhöndla þær auk þess sem hætta er á spilíingu í 
slíkum kerfum.

3. í stuttu máli sagt þá leiða höftin til söunar á verðmætum, spillingar og glataðra 
tækifæra til uppbyggingar á nýrri atvinnustarfsemi á íslandi.

Mynd 2. Gengi krónu gagnvart evru innanlands og erlendis

Gengl innanfands er lokagengi dagsins. Daglegar tölur.
Heimiíd: Seðiabanki ísiands,

4. Eins og nefnt er í 2.a að framan þá leiða höftin til lakari áhættudreifíngar 
Hfeyrissjóðanna. Betri dreifing á áhættu sjóðanna frá því að ljárfestingar erlendis voru 
Ieyfðar með EES samningnum sannaði ótvírætt gildi sitt í hruninu. Eftir að höftum var 
komið á og sjóðimir geta ekki fjárfest hluta tekna sinna erlendis líkt og þeir gerðu áður 
hefur áhætta þeirra hins vegar færst meir og meir yfír á ísland. Sjóðimir liggja 
jafnframt undir stöðugum þrýstingi að færa eignir sínar í enn meiri mæli til íslands. 
Þannig gengur áætlun Seðlabankans um afnám haftanna að verulegu leyti út á að losa 
um aflandskrónur -  465 milljarða eftirstöðvar jöklabréfanna -  með því að 
lífeyrissjóðimir kaupi þær á niðursettu gengi og endurfjárfesti í ríkisskuldabréfum. Til 
skamms tíma er þetta hagnaðartækifæri fyrir sjóðina, en til lengri tíma litið er þetta 
varasamt fyrir þá vegna samþjöppunar ahættu. Að auki eru markaðsaðstæður erlendis

2



þannig nú að með því að selja erlend hlutabréf raungerist tap (í erlendri mynt) sem 
sjóðimir eru tregir til að færa til bókar. Þeir hneigjast því til að halda erlendum 
hlutabréfum sínum fremur en að selja þau.

5. Lífeyrissjóðimir hafa verið tregir til að losa um erlendar eignir sínar til að taka þátt í 
útboðum Seðlabankans. Fyrsta þrep áætlunar bankans mun því taka mjög langan tima 
-  mörg ár -  miðað við framvinduna frá því að fyrsta þrep áætlunar SBÍ hófst í vor.

6. Seðlabankinn hefur verið gagnrýndur fyrir óhóflega varfæma áætlun sem er án 
tímasetninga og annarra viðmiðana -  ferð án fyrirheits sem vandséð er að að taki enda. 
Sumir ganga svo langt að segja að það megi afíétta höftum á einum mánuði. Vandinn 
sé skortur á trausti Seðlabankans fremur en útlendinga á íslenskum efnahag.

7. Rétt er að taka fram strax að það væri óábyrgt af SBÍ að opna á gjaldeyrisviðskipti 
fyrirvaralaust Fyrir utan þá 465 milljarða aflandskróna sem bundir eru á íslandi þá er 
vandséð hvers vegna þeir sem eiga krónur yfirleitt ættu að halda þeim fremur en að 
skipta þeim í erlenda mynt ef búist væri við falli krónunnar; alls eru um 1500 
milljarðar af lausu fé í bankakerfmu. Til samanburðar er gjaldeyrisforði að frádregnum 
þekktum greiðslum næstu 12 mánuði nú um 490 milljarðar.

8. Bjartsýnir aðilar segja að ef höftum yrði aflétt fyrirvaralaust myndi krónan í versta 
falli lækka að aflandsgenginu (sbr. mynd 2). En engin leið að sjá fyrir hvar það ferli 
myndi enda -  það vill enginn grípa beittan hníf í fallinu,

a. í besta falli myndi vernleg hækkun stýrivaxta samhliða afnámi hafta duga til að 
stemma stigu við útflæði gjaldeyris, hægja á faíli krónunnar og stöðva það 
síðan einhvers staðar á milli núverandi innlends gengis og aflandsgengis; 
vextir á skuldabréfum myndu hækka verulega; Seðlabankinn næði að afstýra 
lausafjárþurrð í bankakerfínu.

b. í versta falli brysti á stjómlaust útfíæði gjaldeyris og lækkun gengis krónunnar 
og höffcin væru komin aftur á innan nokkurra mínútna frá opnun. Fyrir utan 
stórfelldan álitshnekki Seðlabankans og íslands hefðu þeir sem náðu að selja 
krónur snemma í ferlinu hagnast stórkostlega, gjaldeyrisforðinn hefði tæmst, 
og krónan snarlækkað.

Enginn ábyrgur aðili getur leyft sér að útiloka að sú áhætta sem hér er lýst sé til staðar. 
Enginn ábyrgur aðili leggur til að fara leið sem felur í sér slíka áhættu.

9. Varðandi gagnrýni að því er varðar skort á tímasetningum og viðmiðum þá verður að 
gera þá kröfo til Seðlabankans að hann hafí gert áætlun um tímasetningar og viðmið, 
t.d. varðandi fjárhæðir; það hvenær hægt er að fara frá þrepi 1 yfír á þrep 2 o.s.frv. Það 
væri reyndar óskynsamlegt af bankanum að gera slíka áætlun opinbera: Aðstæður geta 
breyst fyrirvaralaust og það verður að vera sveigjanleiki til að taka tillit til slíkra 
breytinga. Frestun á yfirlýstum tímasetingum dregur úr trúverðugleika bankans og 
stjómvalda og er skaðleg þegar af þeirri ástæðu. Jafhframt ber að varast að búa tií 
möguleika fyrir aðila sem liggja með mikið laust fé til að hagnýta sér yfírlýsta áætlun í
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hagnaðarskyni. Hins vegar ber bankanum að hafa skýr viðmið til innanhússnota um 
það hvenær og við hvaða aðstæður er fyrirhugað að stíga ný skref í afnámi haftanna. 
Ekki hefur komið fram hjá SBÍ að slík viðmið eða tímaáætlun liggi fyrir.

10. Rétt eins og það væri óskynsamlegt af SBÍ að gera tímaáætlun opinbera þá væri 
varasamt að setja bankanum of þröngar skorður um afnám gjaldeyrishaftanna og binda 
hendur bankans með því móti. Sömu rök eiga við í því efni og lýst var hér að framan. 
Hver tímaramminn á nákvæmlega að vera er erfítt að segja til um. Væntanlega eru 
drjúg fjögur ár eins og felst í frumvarpi efnahags- og viðskiptaráðherra rúmur tími,

11. Það á að afnema gjaldeyrishöftin sem allra fyrst. Til þess þarf að stiga stærri og 
ákveðnari skref en felast í fyrirliggjandi áætlun um afnám gjaldeyrishafta. Til þess að 
svo megi verða er nauðsynlegt að draga að erlenda fjárfesta sem eru tilbúnir að 
fjárfesta á íslandi svo skipti verulegu máli. Eins og staðan er í alþjóðlegum 
eftiahagsmálum nú er erfitt að sjá að lakara ætti að vera að fjárfesta á íslandi en víða 
annars staðar. Upp á síðkastið hefur verið dregin upp mjög jákvæð mynd af íslandi og 
íslenskum efnahagsmálum í erlendum fjölmiðlum -  e.t.v. einum of jákvæð. 
Hugsanlega hefur þessi umfjöllun skapað lag sem hægt er að nýta í afnámi haftanna.

12. Hingað til hafa erlendir fjárfestar fyrst og fremst haft áhuga á að leggja fé í 
auðlindatengda starfsemi. Ekki ríkir pólitísk sátt um það að hve miklu leyti opna ber á 
slíkar íjárfestingar. En það má líka hugsa sér að erlendir fjárfestar kynnu að hafa 
áhuga á að kaupa íslensk ríkisskuldabréf sem gefm eru út í krónum -  efnahagslegar 
forsendur til lengri tfma mæla með því. Ekkert skal fullyrt um það hve raunhæfir slíkir 
kostir eru, en það ber að kanna slíka möguíeika. Hugsanlega er hægt að skapa þá með 
markvissri kynningu á Ísíandi og íslenskum efhahagsmálum. Til grundvallar þarf að 
liggja markviss stefha í efnahagsmálum og hagstjóm sem miðar að sjálfbærum 
hagvexti og stöðugu verðlagi.
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