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Efni: III. kafli frumvarps til laga um gjaldeyrismál (537. þingmál)

Fjármála- og efnahagsráðherra hefur lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um gjaldeyrismál (537. 
þingmál). Frumvarpið er afrakstur heildstæðrar endurskoðunar á núgildandi lagaramma um 
gjaldeyrismál og felur í sér tillögur að mikilli einföldun á löggjöf á því sviði. Í III. kafla frumvarpsins 
er lagt til að Seðlabanka Íslands verði, með samþykki ráðherra, heimilað að beita verndunarráðstöfunum 
við sérstakar aðstæður sem gætu falið í sér að takmarka eða stöðva tilgreindar fjármagnshreyfingar og 
viðskipti til að koma í veg fyrir alvarlega röskun á stöðugleika í gengis- og peningamálum og 
fj ármálastöðugleika.

Fimm aðilar hafa skilað efnahags- og viðskiptanefnd umsögn vegna frumvarpsins sem nú er til 
meðferðar í þinginu. Bæði Samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð Íslands leggjast gegn því að heimildin 
verði til staðar í lögum og vilja að lágmarki aðkomu þingsins til að hægt verði að setja á fjármagnshöft.

Í tilefni a f  athugasemdum í umsögnum og vegna opinberrar umræðu um málið vill ráðuneytið árétta að 
hliðstæð heimild er nú þegar til staðar í gildandi lögum um gjaldeyrismál, nr. 87/1992, og hefur verið 
það frá gildistöku þeirra.

Ákvæðið sem hefur verið í gildi frá 1992 er að finna í 3. gr. núgildandi laga um gjaldeyrismál og er það 
skýrt á eftirfarandi hátt í greinargerðinni með frumvarpinu sem varð að lögunum:

Hér er lagt til að lögfest verði svokallað öryggisákvæði. Ovenjulegar aðstœður, svo sem horfur í 
vaxtamálum og gengisbreytingum, leiða iðulega til þess að fjármagn streymir skyndilega til eða frá  
landi í von um skjótfenginn hagnað. Skyndihreyfingar fjármagns geta haft afar óæskileg áhrif á 
innlendan peninga- og gjaldeyrismarkað og skapað þar umrót og óvissu. Otal dæmi eru um 
spákaupmennsku a f  þessu tagi í nágrannaríkjunum. Í  flestum tilfellum geta seðlabankar stemmt stigu 
við fjármagnsflæðinu með almennum aðgerðum, einkum kaupum og sölu á erlendum gjaldeyri og 
vaxtabreytingum. Sú staða getur hins vegar komið upp að slíkar aðgerðir dugi ekki og ̂ fjármagnsflæðið 
verði ekki stöðvað nema með því að binda það höftum. Þ ví er lagt til að Seðlabankanum verði heimilt 
að grípa til aðgerða a f  þ v í tagi að höfðu samráði við viðskiptaráðuneytið en einungis á sviði 
skammtímahreyfinga fjármagns. Akvæði a f  þessu tagi eru heimil samkvæmt samningi um Evrópskt 
efnahagssvæði. (Feitletrun ráðuneytis.)

Eftir fjármálaáfallið 2008 var þessi heimild ekki talin nægilega víðtæk og 27. nóvember 2008 var lagt 
fram frumvarp um breytingu á lögum um gjaldeyrismál sem varð að lögum nr. 134/2008 daginn eftir. Í 
greinagerð með því frumvarpi segir m.a. þetta:

Í  3. gr. laganna er að finna ákvæði sem heimilar Seðlabanka Íslands að höfðu samráði við 
viðskiptaráðherra að takmarka eða stöðva í allt að sex mánuði tiltekna flokka fjármagnshreyfinga e f  
skammtímahreyfingar fjármagns til og frá  landinu valda að mati Seðlabankans óstöðugleika í gengis-
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og peningamálum. Akvæði 3. gr. er takmarkað við sex mánuði og tekur eingöngu til 
skammtímahreyfingar fjármagns. Spákaupmennska og óstöðugleiki í peninga- og gjaldeyrismálum 
fylg ir frem ur skammtímahreyfingum fjármagns en langtímahreyfngum. Akvæðið miðar að því að geta 
spornað við því að skyndihreyfingar fjármagns hafi óæskileg áhrif á innlendan peninga- og 
gjaldeyrismarkað og skapi umrót og óvissu. Seðlabankar geta í flestum tilvikum stemmt stigu við 
fjármagnsflæði með almennum aðgerðum, svo sem kaupum og sölu á erlendum gjaldeyri og 
vaxtabreytingum. Dugi slíkar aðgerðir ekki til er heimild 3. gr. til staðar. Þær aðstæður sem nú eru á 
innlendum gengis- og peningamarkaði kalla hins vegar á víðtækari úrræði en 3. gr. veitir þar sem 
takmarkanir á skammtímahreyfingum eru ekki taldar nægjanlegar til að sporna við útflæði 
gjaldeyris a f  framangreindum ástæðum  (Feitletrun ráðuneytis.)

Á næstu árum á eftir voru svo gerðar nokkrar breytingar á þessum lögum til að lagfæra annmarka sem 
komu í ljós og í sumum tilvikum herða á þeim.

Í framsöguræðu með frumvarpinu sem nú er til meðferðar í þinginu fór ráðherra ítarlega yfir efni þess 
og sagði m.a. þetta:

„Ég vil árétta að það á a llta f að vera neyðarráðstöfun að setja^fjármagnshöft og þau verða ekki sett 
nema að undangengnu bæði efnahagslegu og lögfræðilegu mati á nauðsyn þeirra. Jafn mikilvægt er að 
ganga ekki lengra við setningu þeirra en nauðsynlegt er hverju sinni og stefna ávallt að afnámi þeirra 
eins fljó tt og auðið er. Þó nauðsynlegt sé að Seðlabankinn hafi heimildir til slíkra inngripa bind ég 
vonir við að breyttar áherslur í umgjörð efnahagsmála, með meiri áherslu á fjármálastöðugleika og 
þjóðhagsvarúð, geri það að verkum að við þurfum aldrei aftur að grípa til þessa neyðarúrræðis. En 
reynslan hefur kennt okkur að aðstæður geta breyst með skömmum fyrirvara og hætturnar koma ekki 
endilega úr þeirri átt sem við bjuggumst við helst. Það er ekki síst í því ljósi sem lagt er til í ̂ frumvarpinu 
að heimildin til að setja fjármagnshöft verði til staðar í lögum e f  svo illa vill til að nauðsynlegt verði 
að grípa til hennar með skömmum fyrirvara. Ég vil líka árétta að það eru ekki uppi áform um að nýta 
þessa heimild um þessar mundir.“

Frumvarpið sem nú er til meðferðar er óhefðbundið að því leyti að í því er sérstaklega greint frá því 
hvernig ráðherra og Seðlabankinn áforma að einfalda verulega stjórnvaldsfyrirmæli á þessu sviði verði 
það að lögum, sbr. sérstaka umfjöllun í kafla 2.10 í frumvarpinu og fylgiskjali með frumvarpinu.

Telji efnahags- og viðskiptanefnd engu að síður tilefni til þess að bregðast við framkomnum 
athugasemdum með breytingum á frumvarpinu koma einkum tveir möguleikar til greina að mati 
ráðuneytisins.

Annars vegar væri unnt að bæta við III. kafla frumvarpsins fyrirmælum um að reglur samkvæmt 
kaflanum haldi ekki gildi sínu nema Alþingi samþykki þær innan tiltekins tíma. Með því móti gæti 
Seðlabanki Íslands brugðist við e f  neyðaraðstæður sköpuðust með því að setja takmarkanir með 
samþykki ráðherra, en þær féllu brott e f Alþingi samþykkti þær ekki innan tiltekins tíma. Þannig væri í 
senn tryggt að unnt væri að bregðast skjótt við neyðaraðstæðum og að Alþingi kæmi að ákvörðuninni.

Hins vegar væri hægt að fella brott III. kafla frumvarpsins og tilvísanir til hans. Samkvæmt 
framansögðu væri það þá í fyrsta skipti síðan árið 1992 sem slík ákvæði væru ekki til staðar í lögum. 
Fyrir þann tíma ríkti í þessum efnum gerólíkt umhverfi með takmörkunum sem verður ekki jafnað við 
það sem tók við með lögunum 1992, en þau fólu í sér gagngera endurskoðun á því lagaumhverfi 
gjaldeyrisviðskipta og fjármagnshreyfinga sem gilt hafði á Íslandi um áratugaskeið. Eitt a f 
undirliggjandi markmiðum með þeirri heildarendurskoðun á lögum um gjaldeyrismál sem nú er til 
umfjöllunar var að þau yrðu einfölduð verulega en ekki var lagt upp með að gerð yrði slík 
grundvallarbreyting að felld yrðu brott úr þeim viðurkennd öryggisákvæði. Mikilvægt er að þannig 
breyting verði ekki gerð nema vandlega sé gætt að öllum sjónarmiðum um áhrif þess að fella þau 
varanlega úr gildi. Komi til þess að frumvarpið verði samþykkt með þess háttar breytingu verður ekki
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gripið til takmarkana a f því tagi sem um ræðir í III. kafla frumvarpsins nema að undangenginni 
lagasetningu. Það myndi þýða að ef þær aðstæður sköpuðust í hagkerfinu að talið væri nauðsynlegt að 
grípa til verndunarráðstafana a f þessu tagi, t.d. vegna bankaáhlaups, styrjalda eða náttúruhamfara, 
myndi það kalla á að semja þyrfti sérstakt lagafrumvarp sem lagt yrði fyrir Alþingi til samþykktar. Ef 
slíkar neyðaraðstæður sköpuðust á þeim tíma sem Alþingi er ekki að störfum, s.s. yfir sumartímann, 
þyrfti að auki að kalla það saman með skömmum fyrirvara til að fjalla um frumvarpið. Á meðan yrði 
Seðlabankinn að beita öðrum þeim úrræðum sem hann hefur, t.d. á gjaldeyrismarkaði, líkt og í 
bankahruninu 2008 en slíkt getur verið mjög kostnaðarsamt og dregið úr viðnámsþrótti bankans. Með 
hliðsjón af þessu er ekki útilokað að það geti komið upp erfið staða e f umrædd lagaheimild er ekki fyrir 
hendi. Í þessu samhengi má nefna að sérfræðingar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hafa, í samskiptum sínum 
við stjórnvöld, bent á að takmarkanir a f þessu tagi þarf almennt að leggja á með skjótum hætti og 
undirbúningur þeirra að fara fram í skjóli trúnaðar. Að öðrum kosti getur almenn vitneskja um þær 
valdið frekari fjármagnsflótta, sem getur aukið álag á gjaldeyrisforða, dregið úr seljanleika á 
fjármálamarkaði eða valdið verulegum óstöðugleika á gjaldeyrismarkaði. Það er talsvert misjafnt hvaða 
leiðir ríki hafa valið í þessum efnum en þær byggja þó allar á þeim varúðarsjónarmiðum sem rakin hafa 
verið hér að framan. Sum lönd hafa lögfest tímabundna heimild til að beita takmörkunum eða að 
takmarkanir skuli bera undir þingið til samþykktar eftir ákveðinn tíma en önnur hafa varanlegri 
heimildir. Í öllum samanburði þarf þó að varast að bera hið íslenska hagkerfi saman við stærri hagkerfi 
með stærri myntir, enda þörfin fyrir skjót viðbrögð meiri í tilvikum lítilla opinna hagkerfa.


