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Mál: Umsögn um frumvarp til laga um stöðugleikaskatt, 786. mál og frumvarp til laga 
um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, með síðari breytingum 
(nauðasamningar), 787. mál.

Samtök atvinnulífsins styðja að frumvörp þessi verði að lögum en með þeim eru stigin 
ákveðin og markverð skref til að draga úr fjármagnshöftum sem verið hafa við lýði í nær 7 ár.

Undanfarin ár hafa efnahagsstærðir á Islandi þróast í jákvæða átt. Ör hagvöxtur, sívaxandi 
gjaldeyristekjur, minnkandi atvinnuleysi, lág verðbólga og aukinn kaupmáttur launa hafa þýtt 
að smám saman hefur dregið úr áhrifum efnahagshrunsins 2008. Kjarasamningar hafa verið 
gerðir til langs tíma við fjölmennustu hópana á almennum vinnumarkaði sem vegna mikils 
kostnaðar munu þó reyna verulega á þanþol efnahagslífsins. Aðstæður hafa því almennt verið 
hagstæðar til að hraða losun ijármagnshaftanna.

Fjármagnshöftin eiga þátt í að fjárfestingar hafa verið undir meðaltali síðustu áratuga og 
nauðsynlegt að þar verði á breyting til að innviðir gangi ekki úr sér. Hætta er á að lítil 
endumýjun framleiðslutækja og búnaðar dragi úr samkeppnishæfni fyrirtækjanna. Hvati til 
nýsköpunar, vöruþróunar og markaðssóknar er einnig minni en ella undir ijármagnshöftum. 
Það dregur úr trú erlendra Qárfesta á íslenska hagkerfinu og erfítt reynist að laða þá til athafna 
hér á landi. Lífeyrissjóðimir líða íyrir Qármagnshöftin, ávöxtun þeirra er minni en ella og 
áhætta meiri, og raunar þyrfti að stíga mun ákveðnari skref til að heimila þeim ijárfestingar 
erlendis en gert er í þeim áætlunum sem kynntar hafa verið.

Það er fagnaðarefni að það takist að losa um eignir og skuldir búa fallinna fjármálafyrirtækja 
sem legið hafa eins og mara á þjóðarbúinu undanfarin ár og að endanleg niðurstaða náist á 
þessu ári.

Nauðsynlegt er að þeim Qármunum sem falla í hlut ríkissjóðs og Seðlabanka Islands verði 
eingöngu varið til að greiða skuldir en valdi ekki þenslu og ójafnvægi í hagkerfínu.

Virðingarfyllst,

Þorsteinn Víglundsson, 
fram kvæm dastjóri.
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