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Þann 26/5 sl, skilaöi Analytica efnahags- og skattanefnd Alþingis umsögn um frumvarp ti! laga um 
breytingu á lögum um gjaídeyrismá! og toSíalögum meö sföari breytingum {788. mál), hér eftir kaiiaö 
gjaldeyrishaftafrumvarp, Tilgangur umsagnarinnar var aö gera tiiraun til aö koma í veg fyrir alvarleg 
hagstjórnarmistök sem fælust f iðgfestingu magntakmarkana á fjármagnsfíutninga til nokkurra ára.

Þann 9/9 sl. óskaði efnahags- og skattanefnd sérstaklega eftir umsögn um áætlun Seölabanka íslands 
um losun gjaldeyrishafta. Áæílunin var birt í formi skýrsiu tii efnahags- og viðskiptaráðuneytis þann 25/3 
sl. Umrædd áætlun er fylgiskja! með gjaldeyrishaftafrumvarpinu.

Núverandi gjaldeyrishöft eru f formi magntakmarkana á fjármagnsflutninga (viðskiptabanns). Þaö er 
yfirlýst markmiö nýrrar áætlunar aö tosa um mögulegt útflæöi fjármagns smám saman, þ.e. aflétta 
magntakmörkunum. Seðlabankinn iýsir nýrri áætlun í tveimur áföngum en áhersla skýrslunnar er öll á 
fyrri áfangann. Fyrri áfangi áætlunarinnar snýst einkum um aö koma „óstöðugum krónueignum" t hendur 
langtímafjárfesta meö lækkun stöðu afíandskróna.

Áætlunin hvílir á nokkrum íykilforsendum:
(i) Mögulegur óstöðugSeiki er á innstæðum erlendra aðila í bönkum.
(ii) Geta rfkissjóös til endurfjármögnunar (lántöku) erlendis er takmörkuð.
(iii) Lágt gengi á aflandsmarkaði er vísbending um mögulegt gengisfall.

Fyrsta forsendan, þ.e. mögulegur óstööugleiki innstæðna erlendra aðila f bönkum, segir Seðlabankinn 
eina helstu hindrunina f vegi fyrir því aö iosa verulega um höftin.

Sfðari áfangi áætlunarinnar varöar losun gjaldeyrishafta á krónueignir aðrar en aflandskrónur og gerir 
Seðlabankinn ráö fyrir að hann hefjist þegar fullnægjandi árangri hefur veriö náö viö lausn aflandskrónu- 
vandans. Skilgreining á fullnægjandi árangri er hins vegar loöin og teygjanleg og vfsar til huglægra 
skilyröa S níu liðum og auk þess ótímasett eins og fjallað var um í fyrri umsögn. Er þar m.a. um aö ræöa 
nauðsyn þess að setja ýmsar varúðarregiur fyrir fjármálastöðugleika og þess að peningastefna til lengri 
tfma hafi verið mótuö. Innbyggt f varúðarregiurnar eru einskonar höft sem hugsuð eru til lengri tfma en 
áætlunin nær til. Þetta þýðir að jafnvei þótt áætlunin geri ráð fyrir lögfestingu gjaldeyrishafta f u.þ.b. 
fjögur ár (til ársSoka 2015 skv. gjaldeyrishaftafrumvarpi) þá er innbyggð forsenda um að höftin vari mun 
lengur í einni eöa annarri mynd.

í umsögn Analytica um gjaldeyrishaftafrumvarpið, dags. 26/5 sl. er bent á að leiðin sem valin var við 
útfærslu gjaldeyrishafta, viðskiptabann, er sú kosinaðarsamasta (mesta velferðartap þjóðarbúsins) sem
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völ er á. Unní sé að fara mun ódýrari leiðir, t.d. áiagning skatts á útstreymi eða þess sem Seðlabankinn 
kallar útgöngugjald og áformar að beita á síðustu stigum fyrri áfanga en eingöngu gagnvart aflands- 
krónueigendum. Viðskíptabann mun áfram eiga við innienda aðíla á meðan fyrri áfangi varir.

Fyrri áfanginn

Fyrri áfanginn fefst í a) útboðum gjaldeyris fyrir óstöðugar aflandskrónur, b) heimflutningi aflandskróna 
fyrir þá eigendur sem vilja fjárfesta í íslensku atvinnulífi og loks c) skiptum á skuldabréfum ríkissjóðs í 
krónum fyrir skuldabréf í erlendum gjaldeyri og almennum skiptum aflandskróna gegn útgöngugjaldi.

Gjaldeyrisútboðin eru þegar hafin en eru eingöngu opin aflandskrónueigendum. í útboðunum sem felast 
í því að boðnar eru evrur fyrir krónur hefur Seðlabankinn sett lágmarksverð á evruna (þ.e. hámarksverð 
á krónuna). Lágmarksverðið tryggir að þeir aflandskrönueigendur sem taka þátt eiga þess ekki kost að 
kaupa evrur vtð hagstæðara verði.

Lítið hefur enn heyrst af öðrum liðum fyrri áfanga merktum b) og c) hér að framan.

Eins og áður segir þá er skilgreiníng áætlunarinnar á fullnægjandi árangri fyrri áfanga loðin og 
teygjanieg. Hún er raunar svo teygjanleg að halda má fram að fiestum skiiyrðunum sé þegar fulinægt og 
þau sem það á ekki við varði ákvörðunaratriði stjórnvaida sjáifra. Seðlabankinn hefur meira að segja birt 
hugmyndir sínar um peningastefnu eftir höft þar sem m.a, er fjallað nokkuð ítarlega um varúðarregíur.

En hver er staðan varðandi iykiiforsendurnar þrjár? Síaðan nú er reyndar um margt frábrugðin því sem 
hún var í mars þegar áætiun um afléttingu hafta var samin, í fyrsta lagi þá verður ekkt séð að neins 
óstöðugleika hafi orðið vart í innstæðum eríendra aðila. Haldin hafa verið tvö gjaideyrisútboð. Því fyrra 
lauk 7/6 en því síðara 12/7. í fyrra útboðinu bárust tilboð um gjaldeyriskaup að andvirði 61,1 ma.kr. en í 
því sfðara 52,2 ma.kr. Andvirði tekinna tiiboða nam 28,3 ma.kr. í báðum útboðum samanlagt. Hið áhuga- 
verða er að á sama tíma eða frá lokum maf og tii loka júlí jukust innstæður erlendra aðila, sjá töfiu 1. 
Atferlið ber ekki vott um óstöðugíeika. Gjaideyriskaup erlendra aðila virðast hafa verið fjármögnuð með 
inníausn eignar í ríkisbréfaflokki sem var á iokagjalddaga i júlí og ríkisvíxla. Stór hfuti ínniausnarinnar var 
hins vegar endurfjárfestur í öðrum ríkisbréfaflokkum, einkum bréfum á lokagjaiddaga árið 2016, sjá töflu 
2. Varpa má fram þeirri tilgátu hvort erlendir aðilar áformi ekki að eiga ríkisbréf sín til lokagjalddaga.

Af þessu má sjá að það eru þeir fjárfestar sem eru áhættufælnastir og eiga skuldabréf og víxla sem 
ótvírætt bera ríkisábyrgð sem taka þátt f útboðum Seðlabankans. Þeir sem á annað borð hætta á að 
eiga bankainnstæður virðist ekki liggja á að færa fé sitt frá landinu. Þess má geta að stærstur hluti þeirra 
eriendu aðila sem skráðir eru sem innstæðueigendur eru erlendar lánastofnanir sem áttu i iok júií um 
135,1 ma.kr. en heildarinnstæðueign erlendra aðila nam 182,8 ma.kr.

Þannig er ekki unnt að halda því fram að reynsian af gjaldeyrisútboðunum tveimur staðfesti vangaveitur 
Seðlabankans: „Ein helsta hindrunin í vegi fyrir því að íosa verulega um höftin er mögulegur óstöðugleiki 
innstæðna eriendra aðiia í bönkunum/'

Varðandi aðra forsendu gjaldeyrishafta, þ.e. takmarkaða getu ríkissjóðs tii erlendrar fjármögnunar má 
benda á að skömmu eftir fyrra gjaldeyrisútboð Seðiabankans eða þann 9/6 si. þá aflaðí ríkíssjóður sér 
iánsfjár á eriendum markaði í fyrsta sinn frá hruninu árið 2008. Um var að ræða USD 1 ma. tii fimm ára á 
kjörum sem fólu í sér 3,2 prósenfa álag á samsvarandi bandartska ríkisskuidabréfavexti. Getan er þvf tii 
staðar, meira að segja á tímum mikillar óvissu í alþjóðafjármálum. Önnur forsendan er því brostin.

Hvað þriðju forsendu gjaldeyrishafta áhrærir, þ.e. iágt gengi á aflandsmarkadi þá má halda því fram að 
það skipti íiltölulega litiu máli. Aflandskrónan er sannkaliaður vonarpeningur, á þessari stundu ónothæf 
tii fiestra hluta enda öll ráðstöfun bönnuð. Aflandskrónan hefur gengið kaupum og sölum á milli aðila
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sem mega ekki eða geta ekki átt hana og þeirra sem það geía og á grunni þess að hún er til einskis nýt 
þótt vonir standi tif að það breytist. Lftill vafi leikur hins vegar á um að viðskipti á milli þessara erlendu 
aðila hafa aukið stöðugleika í krónueign erlendra aðila. Hins vegar líður engum vel með það að vera 
læstur inni.

Niðurstaðan er því þessi: (1) Lykilforsendur afnámsáætlunarinnar eru í besta falli hæpnar. (2) Því má 
halda fram að flestum skilyrðum fyrir fullnægjandi árangri fyrri áfanga hafi þegar verið náð.

Hagkvæmari leið

Ein helsta gagnrýni Analytica í umsögn dags. 26/5 sl. er sú að þjóðhagsiegt velferðartap þeirrar leiðar 
sem valin er til gjaldeyrishafta í áætlun Seðlabankans hafi ekki verið metið og það borið saman við 
veiferðartap annarra mögulegra leíða. Það er t.d. hafiö yfir allan vafa að frá hagfræðilegum sjónarhóli er 
skattlagning útflæðis (útgöngugjald) mun skárri kostur til beitingar gjaideyrishafta en núverandi 
viðskiptabann. Það þarí ekkert að reikna til að komast að þeirri niðurstöðu en munurinn er mikill.

Forgangsröðun þeirra sem fá möguleika til fjármagnsflutninga skv. áætluninni er einnig illskiljanleg, þ.e. 
að aflandskrónueigendum sé gert hærra undir höfði en ísiendingum. innstæður aflandskróna hafa 
minnkað um meira en 100 ma.kr. undanfarið ár, sjá töfiu 1. Má þannig færa rök fyrir þvi að þær sem enn 
standi eftir séu stöðugri., Fyrirliggjandi vísbendingar benda reyndar síst til mikiis „óstöðugleika" aflands- 
krónueigenda. Af ýmsum gögnum virðist mega ráða að um sé að ræða sameiginlegan skilning 
Seðíabanka og AGS um forgangsröðun.

Hin hörðu gjaldeyrishöft og umræða undanfarin misseri af hálfu opinberra aðila varðandi stöðu gjaldmið- 
ilsins, rangtúlkun á merkingu aflandsgengisins og réttlæting haftanna hefur þó sennilega gert einhverja 
íslendinga að óstöðugum krónueigendum. Það er því full þörf á að komast að því hver staðan er í þeim 
efnum en einfaldast er að opna fyrir aðiid íslendinga að gjaldeyrisútboðum Seðlabankans.

Ekki virðist þurfa umtalsverðan undirbúning varðandi framkvæmd gjaldeyrisútboða með breiðari 
þátttöku. Því liggur beint við að breyta fyrirkomulagi útboða án tafar. Útboð með því fyrirkomuiagi gætu 
auðveldað ákvörðun útgöngugjalds og hraðað tii muna afrtámsferti.

\ raun virðist litið því til fyrirstöðu að huga að upptöku útgöngugjalds í stað viðskiptabanns. Það er 
ákvörðun gjaldsins sem Ifklega er vandmeðförnust og ráðstöfun þess. ÚtgöngugjaSd gæti þá átt við alía 
aðila, ekki eingöngu erlenda, í umsögn Analytica frá 26/5 si. er nefndur möguleikinn á þvi að ríkissjóður 
bjóði skuldsettum heimilum og fyrirtækjum tryggingu gegn áhrifum möguiegs gengisfalls krónunnar 
samhliða afléttingu gjaldeyrishafta. Verja mætti andvirði útgöngugjalds eða hluta þess til að kosta slfka 
tryggingu. Hugmyndin er þá sú að þeir sem vaidi „skaða" með útgöngu sinni bæti skaðann. Ákvörðun 
útgöngugjalds þarfnast vandlegrar athugunar en mikiivæg vísbending um mögulega fjárhæð gæti 
fengist f gjaldeyrisbútboðum Seðlabanka með breiðari þátttöku. Til að gefa einhverja hugmynd þá gæti 
útgöngugjald f upphafi numið 20-25% af útgöngufjárhæð.1 ÚtgöngugjaSd gæti ennfremur veríð breytilegt 
eftir markaðsaðstæðum og myndi væntaníega lækka hratt komi ekki til óróa á markaði.

Tillaaa: Útgöngugjald verði tekið upp hið fyrsta og lækki m.t.t. þróunar greiðslujafnaðar og gengisflökts.

Fvlaiskjöl:
Tafla 1. Yfirlit yfir þróun eignar erlendra aðila í verðbréfum og bankainnstæðum
Tafla 2. Yfirlit yfsr stöðu ríkisbréfa og vfxla í heild og eign erlendra aðiia, nafnverð og markaðsverð

1 Hér er miöað þá forsendu að trygging þurfi að giida tii fimm ára. Er þá miðað við aö tryggingartakar beri 
sjálfsáhættu sem svarar til vaxtamunar á milli íslands og evrusvæðisins til fimm ára og meira að segja gert ráð fyrir 
að gengisflökt evru gagnvart krónu geti verið svipað og í hruninu 2008.
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Tafla 1. Yfirlit yfir þróun eignar eriendra aðila í verðbréfum og bankainnstæðum, andvirði í m.kr.

Nafnverð

Ríkisbréf Ríkisvíxlar Samtals íbúðabréf
ínnstæður
erl.bankar

Innstaeður 
erl. aðrir Samtals

Innstæður 
erl. hjá SÍ Alls

31/10/2008 177 183 89 512 266 695 145
30/11/2008 182 876 112 592 295 468 165
31/12/2008 168 000 18 000 186 000 * 89 559 203 429 103 706 307 134 77 582 770
31/01/2009 175 000 30 000 205 000 * 88 830 181 671 88 286 269 957 114 563 901
28/02/2009 175 474 21 233 196 707 81 071 178 215 83 443 261657 11 539 447
31/03/2009 178 181 23 177 201 358 84 236 209 099 75 908 285 007 11 570 612
30/04/2009 190 318 24 669 214 987 83 683 192 990 88 064 281 053 11 579 734
31/05/2009 190 361 38 808 229 169 83 843 178 257 88 452 266 709 11 579 732
30/05/2009 161 829 35 791 197 620 83 470 224 200 90 766 314 966 270 596 326
31/07/2009 164 595 59 648 224 243 83 470 222 393 90 514 312 908 36 620 656
31/08/2009 183 502 51409 234 911 80 501 212 644 89 186 301830 36 617 278
30/09/2009 187 973 44 349 232 322 81476 209 954 83 754 293 708 31 261 638 767
31/10/2009 189800 46 718 236 518 80 575 198 772 85 747 284 519 31362 632 974
30/11/2009 187 911 40 649 228 560 79 499 197 183 83 190 280 373 33 303 621 734
31/12/2009 187 880 57 737 245 617 80 089 180 259 80 729 260 987 34 646 621 338
31/01/2010 189 566 61 335 250 901 81 471 180 948 87 562 268 510 32 412 633 294
28/02/2010 190132 56 221 246 353 82 297 186 366 86 315 272 681 32 030 633 361
31/03/2010 146 773 52 200 198 973 83 651 218 398 86114 304 513 39 696 626 832
30/04/2010 153 765 52 873 206 638 83 618 226 258 86 431 312 690 32 682 635 629
31/05/2010 167 227 51193 218 420 82 908 214 331 84 639 298 970 30 989 631 288
30/06/2010 184 542 38 244 222 786 82 873 213 543 86 139 299 681 33 475 638 815
31/07/2010 177 386 32 653 210 039 81 891 208 553 84 214 292 766 44 975 629 671
31/08/2010 179 183 30 620 209 803 80 871 211 660 61 332 272 992 40 695 604 362
30/09/2010 180 730 30 970 211 700 81493 157 041 48 157 205 198 46 738 545 129
31/10/2010 185 552 34 210 219 762 81493 146 086 45 981 192 067 45 860 539 181
30/11/2010 180 369 34 049 214 418 69 644 150 567 45 691 196 257 39 931 520 250
31/12/2010 143 990 37 768 181 758 32 870 160 489 45 809 206 297 66 468 487 392
31/01/2011 155 059 31163 186 222 33 032 156 131 42 623 198 754 61 578 479 586
28/02/2011 162 178 33 473 195 651 26 602 150 099 42 969 193 068 55 487 470 808
31/03/2011 169 807 33 690 203 497 31463 146 903 42 779 189 682 45 339 469 982
30/04/2011 173 456 24 406 197 862 37 220 141 867 44 856 186 723 53 043 474 848
31/05/2011 181 800 22 091 203 891 38 213 135 650 45 487 181138 52 743 475 984
30/06/2011 X 39 438 128 816 50 096 178 912 44 032
31/07/2011 151 281 16 550 167 831 42 050 135 150 47 615 182 765 57 262 449 907
31/08/2011 161 038 24 410 185 448 54 962

* Staða des. 2008 og jan. 2009 lestn úr Mnuriti 
x Uppiýsingar féllu niður úr Markaðsupplýsingum Lánamáia ríkisins

Heimildir: Markaðsupplýsingar Lánamála rfkisins, Seðlabanki íslands
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Tafla 2. Yfirlit yfir stöðu ríkisbréfa og víxla í heild og eign erlendra aðila, nafnverð og markaðsverð, m.kr.

RIKB
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11 12 13 16 19 25 31 RIKS21 Víxlar Samtals
Nafnverð ails 

31/05/2011 
31/07/2011

71014
0

53 743 
57 713

76 720 
84 348

29 528 
44 867

75 709 
85 692

87 825 
87 671

24 765 
26 325

61954
61058

59 185 
55 055

540 443 
502 729

Nafnverð eriendir 
31/05/2011 
31/07/2011

60 608 35 749 
42 889

64 706 
68 989

5 832 
22 850

8 387 
10 186

5 630 
5 536

317
317

571
514

22 091 
16 550

203 891 
167 831

Breyting -60 608 7140 4 283 17 018 1799 -94 0 -57 -5 541 -36 060

Markaðsvirðt ails 
31/05/2011 
31/07/2011

53 726 49 954 
49 956

74104 
82 742

26 617 
40 598

94 302 
93 206

90 841 
87 045

20 308 
19 337

65 291 
65 017

58 713 
54 657

533 856 
492 558

Markaðsvirði eriendir 
31/05/2011 
31/07/2011

45 853 36 221 
43 457

69 918 
74 066

5 689 
23 289

9 016 
10823

5 861 
5 522

285
271

612
548

21915
16430

195 370 
174 407

Breyting -45 853 7 236 4148 17 600 1807 -339 -14 -63 -5 484 -20 963

Heimild: Markaðsupplýstngar Lánamáia ríkistns, útreikningar Anaiytica
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