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Efni: Umsögn um breytingu á lögum nr. 87/1992 um gjaldeyrismál (losun fjármagnshafta)

Vísað er til tölvupósts frá efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis, dags. 19. ágúst 2016, þar sem 
Bankasýslu ríkisins er veittur kostur á að koma á framfæri umsögn við frumvarp til laga um breytingu á 
lögum nr. 87/1992 um gjaldeyrismál með síðari breytingum (hér eftir nefnt „gjaldeyrislögin"), 826. 
mál.

Bankasýsla ríkisins er umsýsluaðili eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækja og skal fara með hlutina í 
samræmi við lög, góða stjórnsýslu- og viðskiptahætti og eigendastefnu ríkisins á hverjum tíma, sbr. 
ákvæði 2. mgr. 1. gr. laga nr. 88/2009. Stofnunin styður framangreint frumvarp og telur að það sé til 
framdráttar fyrir íslenskt efnahagslíf. Af þessu tilefni vill stofnunin koma eftirfarandi á framfæri.

Eitt af verkefnum Bankasýslu ríkisins er að vega og meta hvort og hvenær tilteknir eignarhlutir í 
fjármálafyrirtækjum skulu verða boðnir til sölu á almennum markaði með hliðsjón af markmiðum 
stofnunarinnar og í samræmi við gildandi lög og markmið um dreifða eignaraðild, sbr. ákvæði i. liðar 4. 
gr. laga nr. 88/2009. Einn af mörgum möguleikum við sölu eignarhluta ríkisins er almennt útboð hluta 
og tvíhliða skráning þeirra á innlendum og erlendum skipulegum verðbréfamörkuðum, sjá umfjöllun í 
skýrslu stofnunarinnar, dags. 8. janúar 2016, sem ber heitið Eignarhald og sala á Landsbankanum hf.: 
Stöðuskýrsla varðandi fyrirhugaða sölumeðferð bls. 38 - 39.

Bankasýsla ríkisins vill benda á að almennt útboð hluta í innlendum fjármálafyrirtækjum og skráning 
þeirra á erlendum skipulegum verðbréfamarkaði virðist vera verulegum takmörkunum háð skv. 
gjaldeyrislögum, sbr. ákvæði 1. mgr. 13. gr. b. laganna. í ákvæðinu segir að „Eftirfarandi 
fjármagnshreyfingar milli landa eru óheimilar: 1. Viðskipti og útgáfa verðbréfa, [...] og annarra 
framseljanlegra fjármálagerninga. [...] 4. Inn- og útflutningur verðbréfa [...]." Þá segir í ákvæði 13. gr. 
e. sömu laga að „Uppgjör viðskipta í erlendum gjaldeyri með fjármálagerninga skv. 1. mgr. [innsk. 
stofnunarinnar: verðbréf þar innifalin], útgefna í innlendum gjaldeyri, er óheimilt." og „Óheimilt er að 
gefa út og/eða selja fjármálagerninga skv. 1. mgr. þar sem uppgjör fer fram í öðrum gjaldeyri en 
útgáfan og innlendur gjaldeyrir er einn af gjaldmiðlum uppgjörs. Hafi útgáfa farið fram í innlendum 
gjaldeyri er skylt að leggja andvirði sölu inn á reikning í  innlendum gjaldeyri á nafni útgefanda í 
fjármálafyrirtæki hér á landi".
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Það er skilningur Bankasýslu ríkisins að skv. núgildandi lögum sé eftirfarandi óheimilt:

(i) Skráning innlendra hluta í fjármálafyrirtækjum á erlendan skipulegan verðbréfamarkað.
(ii) Kaup innlendra og erlendra aðila á slíkum hlutum á erlendum skipulegum 

verðbréfamarkaði í erlendum gjaldeyri.

Með nefndu frumvarpi er gerð sú breyting að eftirleiðis geta innlendir aðilar fjárfest í innlendum 
verðbréfum sem skráð eru erlendis fyrir allt að 100 m.kr. (30 m.kr. fram að 1. janúar 2017) að 
uppfylltum tilteknum skilyrðum sem nefnd eru í a. - d. lið, sjá 1. gr. frumvarpsins. Að öðru leyti eru ekki 
gerðar frekari undanþágur frá þeim atriðum sem nefnd eru í lið (i) og (ii). Af þeim sökum yrði ávallt að 
óska eftir undanþágu Seðlabanka íslands frá framangreindu í samræmi við ákvæði 7. gr. laga um 
gjaldeyrismál.

Einnig vill Bankasýsla ríkisins benda á að skv. ákvæði 13. gr. m. laga um gjaldeyrismál er innlend 
nýfjárfesting ótakmörkuð en nýfjárfesting í skilningi þessa ákvæðis er fjárfesting sem gerð er eftir 31. 
október 2009 fyrir nýtt innstreymi erlends gjaldeyris, sem skipt er í innlendan gjaldeyri hjá 
fjármálafyrirtæki hér á landi. Nauðsynlegt er aftur á móti að tilkynna um slíkt til Seðlabanka íslands og 
að fenginni staðfestingu hans um að fjármunir hafi losnað við sölu á nýfjárfestingu er heimilt að fara 
með söluandvirðið af landi brott. Ekki er útilokað að við mögulegt almennt útboð á eignarhlutum 
ríkisins í fjármálafyrirtækjum muni fjöldi fjárfestinga erlendra aðila vera töluverður sem og viðskipti 
erlendra aðila á eftirmarkaði.

Framangreindar kvaðir á skráningu og viðskipta með hluti erlendis og nýfjárfestingu innanlands geta 
leitt til minni árangurs við söluferli eignarhluta íslenska ríkisina í fjármálafyrirtækjum en Ijóst er að 
miklir hagsmunir eru bundnir við það fyrir íslenskt efnahagslíf. Sömuleiðis geta kvaðirnar torvelt 
viðskiptum á eftirmarkaði sem einnig getur dregið úr árangri við sölu. Því er eðlilegt að velta fyrir sér 
hvort draga megi úr slíkum kvöðum til að einfalda möguleg söiuferli og auka líkur á góðum árangri.

í samræmi við markmið og verkefnis Bankasýslu ríkisins samkvæmt lögum nr. 88/2009 vill stofnunin 
benda á framangreint og lýsir sig reiðubúna til að ræða þessi atriði við hagsmunaaðila í því skyni að 
draga úr flækjustigi við mögulegt söluferli eignarhluta ríkisins með hliðsjón af því að gætt sé að 
stöðuleika í gengis- og peningamálum.
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