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Efni: Umsögn um þskj. 1400, 786. mál á 144. löggjafarþingi -  frumvarp til laga 
um stöðugleikaskatt

Með tölvupósti dags. 11. júní sl. óskaði efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis eftir 
umsögn greiningardeildar Arion banka um frumvarp til laga um stöðugleikaskatt. Verði 
frumvarpið að lögum er mat greiningardeildar Arion banka að stigið sé mikilvægt skref í 
átt að losun fjármagnshafta með lögfestingu á einskiptis skatti á slitabú fallinna 
fjármálafyrirtækja. Í framhaldi af kynningu stjórnvalda á áformuðum 
stöðugleikaskilyrðum og stöðugleikaskatti bárust erindi kröfuhafa slitabúa föllnu 
bankanna. Framkvæmdahópur um afnám hafta lýsir stuðningi við að þær séu 
grundvöllur undanþágu frá gjaldeyrishöftum. Erindin fela í sér að allar líkur séu á að 
greiðslujafnaðarvandinn sem hvílt hefur á þjóðarbúinu muni leysast og að ekki muni 
reyna á framkvæmd laganna.

Erindi búanna og tillögur um stöðugleikaframlag virðist veraviðunandi lausn á 
greiðslujafnaðarvanda þjóðarbúsins. Í fyrsta lagi færist nægilega stór hluti eigna búanna í 
íslenskum krónum yfir til ríkissjóðs til þess að líkur á umtalsverðum 
greiðslujafnaðarvanda vegna þeirra eigna sem eftir sitja eru hverfandi. Í öðru lagi leiðir 
afhending hluta eigna slitabúanna til ríkissjóðs til þess að skuldir ríkissjóðs munu 
væntanlega lækka umtalsvert. Í þriðja lagi leiðir afhending eigna sem skila sjóðstreymi í 
erlendri mynt til þess að óskuldsettur gjaldeyrisforði Seðlabankans stækkar. Í fjórða lagi 
fela erindin í sér að íslenskir bankar tryggi sér lengri tíma fjármögnun í erlendum 
gjaldeyri sem gerir bönkunum betur kleift að þjónusta íslensk fyrirtæki. Í fimmta lagi er 
fyrirsjáanlegt að höftin líði smám saman undir lok til mikill hagsbóta fyrir íslenskt 
efnahagslíf.

Stöðugleikaframlag slitabúanna og losun hafta eru jákvæð tíðindi fyrir íslenskt þjóðarbú. 
Þau kalla hins vegar á ný viðfangsefni í stjórnun efnahagsmála en sumum þeirra hefur 
ekki verið gefinn nægilegur gaumur hingað til. Víkjum hér að neðan að nokkrum þeirra. 
Þó skal taka fram að nokkur óvissa ríkir um hvernig framkvæmd við losun fjármagnshafta 
verður háttað og er því vandasamt að leggja heildstætt mat á hver endanleg áhrif verða.

• Líklegt er að skuldir ríkissjóðs lækki umtalsvert gangi áætlun um losun 
fjármagnshafta eftir. Fram kemur í greinargerð frumvarpsins að verði 
stöðugleikaskattur greiddur muni það afla ríkissjóði tekna á bilinu 682 ma.kr. til 
850 ma.kr. Mat greiningardeildar er að virði framlaga slitabúanna sé nokkuð 
lægra en óvissubilið er umtalsvert. Engu að síður virðast allar líkur á því að 
töluvert svigrúm skapist til að lækka skuldir ríkissjóðs þannig að vaxtagjöld lækki 
um tugi milljarða króna á ári hverju.



• Nauðsynlegt er að þeim fjármunum sem renna í ríkissjóð vegna losunar 
fjármagnshafta verði ráðstafað þannig að þeir valdi ekki þenslu. Líkt og kemur 
fram í greinagerð frumvarpsins er hluti þeirra fjármuna sem skattaðilarnir munu 
nýta til greiðslu skattsins nú óvirkar innstæður í innlendum fjármálafyrirtækjum. 
Mikilvægt er að þeim fjármunum sé ekki ráðstafað í aukningu ríkisútgjalda. Slík 
ráðstöfun myndi stuðla að aukningu á virku peningamagni í umferð og hafa 
þensluhvetjandi áhrif á hagkerfið.

• Rétt er að benda á að ef nauðasamningar verða staðfestir mun ekki reyna á lög 
um stöðugleikaskatt og er ríkissjóður ekki skuldbundinn til þess að ráðstafa 
fjármununum til niðurgreiðslu skulda. Það mun því velta á frumvarpi til fjárlaga 
hvers árs hvernig fjármununum verður ráðstafað og er því rétt að ítreka 
mikilvægi þess að þeim verði beint til niðurgreiðslu skulda, hvort sem 
nauðasamningar verða staðfestir eða stöðugleikaskattur greiddur. 
Greiningardeild Arion banka varpar fram til umhugsunar hvort skynsamlegt sé 
að mæla sérstaklega fyrir um í lögum ráðstöfun umrædds framlags.

• Það er ekki áhrifalaust að greiða niður skuldir ríkissjóðs. Skuldir ríkissjóðs mynda 
grunninn að ávöxtunarkröfu og þar með eignaverði í íslenskum krónum. 
Ríkissjóður og Seðlabanki standa frammi fyrir mjög umfangsmiklu 
fjárstýringarverkefni sem, ef illa tekst til, getur ýtt undir verðbólgu, eignabólu og 
óstöðugleika. Ef vel tekst til styður verkefnið við verð- og gengisstöðugleika í 
landinu.

• Mikilvægt er að staðið verði að niðurgreiðslu skulda ríkissjóðs með þeim hætti 
að það raski sem minnst peningamagni í umferð og lausafjárstöðu 
fjármálafyrirtækja. Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að skuldabréf sem 
gefið var út til handa Seðlabanka Íslands verði greitt niður þar sem slík aðgerð 
kemur í veg fyrir aukningu á virku peningamagni í umferð. Öðrum tekjum 
ríkissjóðs verður ráðstafað á sérstakan innstæðureikning ríkissjóðs í Seðlabanka 
Íslands. Mat greiningardeildar Arion banka er slík ráðstöfun sé skynsamleg til að 
draga úr líkum á sviptingum á peningamagni í umferð og lausafjárstöðu 
fjármálafyrirtækja. Niðurgreiðsla á öðrum skuldum, sem eru í eigu annarra en 
Seðlabanka Íslands, getur aukið virkt peningamagn í umferð og verður því að 
grípa til mótvægisaðgerða hverju sinni og tryggja að dregið sé úr samsvarandi 
peningamagni í umferð. Þetta er rétt að ítreka og má benda á að greinagerð 
frumvarpsins er vel unnin að þessu leyti og bendir á mikilvægi þessara atriða.

• Í kjölfar losunar hafta getur fjármagnsinnflæði inn í landið aukist, sérstaklega ef 
vaxtamunur við útlönd verður áfram jafn mikill og um þessar mundir og ef 
lánshæfismat ríkissjóðs hækkar. Seðlabankinn þarf að ákveða hvernig bregðast á 
við slíku innstreymi og hvort hindra eigi það með einhverjum hætti.
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• Seðlabankinn hefur nýtt viðskiptaafgang síðustu ára til þess að byggja upp 
gjaldeyrisforða með þeim árangri að óskuldsettur gjaldeyrisforði telur nú í 
kringum 100 ma.kr. Myndarlegur óskuldsettur gjaldeyrisforði getur byggt undir 
tiltrú á smáum gjaldmiðli og dempað gengissveiflur. Hversu stóran 
gjaldeyrisforða Seðlabankinn kýs að eiga í sínum fórum er hins vegar ósvarað.

• Ríkissjóði eða Seðlabankanum er ekki ætlað beint hlutverk þegar kemur að sölu 
slitabúa á eignarhlutum sínum í bönkunum. Það er jákvætt og skynsamlegt að 
fyrirkomulag eignarhalds í fjármálakerfinu sé í samræmi því sem tíðkast í öðrum 
vestrænum markaðshagkerfinum.

Mat greiningardeildar Arion banka er að frumvarp til laga um stöðugleikaskatt sé 
nauðsynlegur hluti af ferlinu í átt að losun fjármagnshafta en leggur áherslu á að 
framkvæmd við losun hafta í kjölfarið verði háttað með þeim hætti að gætt sé að því að 
varðveita stöðugleika í gengis- og peningamálum.

Virðingarfyllst,
Greiningardeild Arion banka
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