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Umsögn InDefence um frumvarp til laga um meðferð krónueigna 
sem háðar eru sérstökum takmörkunum

Þann 8. júní 2015 kynntu íslensk stjórnvöld heildstæða áætlun um losun fjármagnshafta. Sú 
áætlun átti að vera grundvölluð „á hagsmunum heimila og fyrirtækja enda er það skilyrði 
aðgerðanna að raunhagkerfið taki ekki út frekari aðlögun en þegar er orðin".

Heimilin bíða enn
Fyrr á þessu ári hleyptu stjórnvöld kröfuhöfum gömlu bankanna út fyrir höftin og nú er verið 
að tryggja aflandskrónuhöfum greiða leið út úr þeim. Það er gert með aðferðafræði sem lýst 
er í 42 blaðsíðna skjali með frumvarpi sem InDefence hópurinn og aðrir umsagnaraðilar fá 
aðeins nokkrar klukkustundir til að meta. Enn bólar þó ekkert á áætlun fyrir almenning, 
fyrirtæki og lífeyrissjóði á Íslandi, sem bíða eftir því að heyra hvort greiðslujöfnuður 
þjóðarbúsins verði nægilega jákvæður til að losna líka úr fjármagnshöftum.

Óþarfa áhætta
Fyrri umsagnir InDefence hópsins um áætlun stjórnvalda um losun fjármagnshafta hafa bent 
á að forgangur kröfuhafa og aflandskrónuhafa út úr höftum sé bæði óþarfur og skaðlegur. 
Þótt gjaldeyrisinnflæði vegna ferðaþjónustunnar hafi gjörbreytt stöðu þjóðarbúsins á síðustu 
þremur árum er gjaldeyrisstaðan samt sem áður þröng og hætta á því að almenningur, 
fyrirtæki og lífeyrissjóðir á Íslandi verði eftir í höftum til langs tíma. Það er áhætta sem 
íslenska þjóðin ætti ekki að að þurfa að taka. Stjórnvöld lofuðu að verja kaupmátt 
almennings gegn því tjóni sem útstreymi gjaldeyris til kröfuhafa slitabúanna og 
aflandskrónuhafa veldur.

Fyrirspurnum ekki svarað
Þrátt fyrir ítrekaðar beiðnir InDefence hópsins, hafa stjórnvöld enn ekki svarað því hvenær 
þjóðin muni losna undan höftum. Upplýsingabeiðnir InDefence hópsins til Seðlabanka 
Íslands liggja eftir ósvaraðar og fjármálaráðherra svarar ekki einu sinni margítrekaðri beiðni 
um fund til að ræða áætlun stjórnvalda um losun fjármagnshafta.

Niðurstaða
Það er óásættanlegt að kröfuhafar slitabúanna og aflandskrónuhafar komist út úr 
fjármagnshöftum með stórar upphæðir í erlendum gjaldeyri, sem skerða varanlega lífskjör 
almennings, fyrirtækja og lífeyrissjóða á Íslandi. Enn er ekki ljóst hvenær Íslendingar munu 
losna úr höftunum, þótt öllum öðrum hefur verið hleypt út.
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