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Útdráttur 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að erfitt er að mæla áhrif gjaldeyrishafta en gjaldeyrishöft eru þær 

takmarkanir sem settar eru á fjármagnsflutning á milli landa. Í þessari rannsókn var rannsakað 

með greiningu á aðstæðum í nokkrum löndum sem sett hafa á gjaldeyrishöft, hvernig til tókst 

og hvað má læra af þeim. Getur Ísland hagnýtt sér fyrirliggjandi göng um reynslu af 

gjaldeyrishöftum annarra landa til að afnema höftin sem nú eru í gildi? Löndin sem greind 

voru eru; Brasilía, Chile og Kólumbía sem sett hafa á innstreymishöft, Malasía og Tæland 

sem hafa sett á bæði innstreymis- og útstreymishöft og Rúmenía sem setti á víðtæk höft. 

Niðurstöður sýndu að Ísland getur nýtt sér ýmislegt frá reynslu þessara landa til að tryggja að 

framkvæmd verði sem best. Það helsta sem Ísland þarf að horfa til er að tryggja aðhald í 

ríkisfjármálum og peningamálastefnu ásamt skilvirku og gagnsæju eftirliti. Taka þarf tillit til 

ólíkra aðstæðna og forsenda sem liggja að baki ásetningi hafta. Enfremur er mikilvægt að 

varast pólitísk ítök og áhrif en það ásamt slöku regluverki eru einmitt þau atriði sem hafa 

meðal annars leitt til þess að gjaldeyrishöft hafa ekki náð tilætluðum árangri eins og til að 

mynda í Rúmeníu og Chile. 
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1 Inngangur 

Saga peninganna nær yfir margar aldir og var þróun fremur hæg í þeim málum framanaf. Í 

upphafi fóru viðskipti fram með vöruskiptum þannig að menn skiptust á einni vöru fyrir aðra. 

Síðar tóku eðalmálmar eins og gull, silfur og kopar við sem gjaldmiðill í stað vöruskipta, en 

vitað er til þess að til myntslátta þekktist í Grikklandi snemma á sjöundu öld fyrir Krist og 

einstaka myntir eru jafnvel taldar enn eldri. Tilkoma seðla breiddist fyrst út á 17. og 18. öld í 

Evrópu þegar menn áttuðu sig á því að óþarfi var að flytja góðmálma fram og til baka við 

hver viðskipti og staðinn létu seljendur kaupendum bréf í hendur upp á það að hann gæti sótt 

góðmálma eins og samið var um til sín hvenær sem er. Þetta fyrirkomulag greiddi fyrir 

viðskiptum án viðamikilla flutninga á dýrmætum málmum. Útgáfa þessara bréfa var upphafið 

að skipulagðri peningaútgáfu eins og við þekkjum hana í dag. Jafnframt fór starfsemi sumra 

kaupmanna og gullsmiða að líkjast æ meir starfsemi banka og lagði grunninn að nútíma 

bankakerfi (Gylfi Magnússon, 2000). 

Seðlabanki sérhvers hagkerfis hefur völd til að auka eða minnka peningamagn í umferð innan 

hagkerfisins. Aðgerðir seðlabankans til að hafa áhrif á peningamagn í umferð er þekkt sem 

peningamálastefna (Mankiw og Taylor, 2004). Að stjórna peningamálastefnu hagkerfis er 

mikilvægur þáttur til að geta stýrt gengi gjaldmiðils. Þegar hagkerfi verður fyrir truflun svo 

sem breytingu á eftirspurn á vörum sem það framleiðir vilja stjórnvöld vera fær um að 

bregðast við svo hagkerfið verði ekki fyrir samdrætti. Ef hagkerfi hinsvegar er í 

myntbandalagi þá missa þau völdin yfir peningastefnunni og geta ekki stýrt vöxtum og þar 

með ekki brugðist við samdrætti sem steðjar að hagkerfi þeirra og hagkerfið þarf að búa við 

þau áhrif sem samdrátturinn hefur í för með sér (Frankel, 1999). Það er meðal annars vegna 

þessa þátta hér á undan að hagkerfi velja sér að hafa sinn sérstaka gjaldmiðil og sjálfstæða 

peningamálastefnu. Peningar eru ekki það eina sem hægt er að nota sem greiðslu, með 

tilkomu debet og kreditkorta fer greiðsla fyrir vöru og þjónustu í raun fram sem millifærsla á 

milli banka. Þetta gerir stjórnun peningamála erfiðari og taka verður tillit til þessara 

innistæðna sem hluta af peningamagninu (Mankiw og Taylor, 2004). 

Hagsæld er alhliða mælikvarði á stöðu hagkerfisins. Þegar aukning verður í framleiðslu vöru 

og þjónustu eykst hagsæld. En vörur og þjónusta sem mæla raun verga landsframleiðslu 

(VLF) eru aðeins hluti af þeim þáttum sem hafa áhrif á hagsæld. Til að bera saman hagsæld á 

milli landa þarf að nota raun VLF. Samanburður raun VLF á milli landa er mikilvægur þáttur, 

en tekur þó ekki til allra þátta sem skapa hagsæld. Það sem verður að taka tillit til er að VLF 
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mælir bara vöru og þjónustu til endanlegra nota og mælir til dæmis ekki framleiðni 

heimilanna, heilsu og lífslíkur, frítíma, umhverfisþætti, pólitískt frelsi og félagslega velferð. 

Kaupmáttarjöfnuður (e.purchasing power parity) er notað til að leiðrétta fyrir mismunandi 

verðlagi, og er raun aukning í magni VLF sett á verðlag eins lands, með því er hægt að bera 

saman hagsæld á milli landa (Parkin, 2008). Ef raungengisvísitala á milli landa breytist ekki 

yfir tíma er hægt að segja að kaupmáttarjöfnuður haldist. En hins vegar ef kaupmáttur er 1,2 í 

einu landi þýðir það 20% hærra verð og myndast þá þrýstingur á nafngengið til lækkunar svo 

hægt verði að kaupa vöruna á sama verði í báðum löndum (Catão, 2006). Nafngengi er það 

gengi sem ekki tekur tillit til mismunandi verðlags heldur eingöngu verð á einum gjaldmiðli 

samanborið við annan. Raungengi á milli tveggja gjaldmiðla er þegar verð á vöru í einu landi 

er reiknað yfir í gjaldmiðil annars lands og hlutfall verðs á vöru á milli landanna tveggja er 

borið saman (RER = eP*/P, þar sem e=erlend mynt, P*=innlent verð og P=erlent verð) 

(Catão, 2006). 

Þegar gjaldmiðill, eða peningamagn í umferð, vex mikið er hætt við því að um þenslu í 

hagkerfinu sé að ræða. Skoða þarf þá hvað það er sem veldur, oftar en ekki stafar þensla sem 

þessi af of miklu innstreymi fjármagns. Þetta leiðir til of mikils vaxtamunar, myndunar 

eignarbólu og falskra vona almennings um aukinn hagvöxt. Afleiðingar af þessu er oft djúpur 

samdráttur í kjölfarið með alvarlegum afleiðingum svo sem verðbólgu samhliða atvinnuleysi, 

ríkisfjár- og viðskiptahalla (Ariyoshi, Habermeier, Laurens, Otker-Robe, Canales-Kriljenko, 

og Kirilenko, 2000). Dæmi um það eru lönd eins og Brasilía, Chile, Kólumbía, Malasía og 

Tæland, en mikið innstreymi fjármagns einkenndi efnahag þessara landa á tíunda áratugnum 

og þá sérstaklega hátt hlutfall skammtíma innstreymis (Ariyoshi o.fl., 2000). Það er 

mikilvægt að bregðast fljótt við vandamálum sem þessum og má nota aðgerðir eins og 

stjórnun á stefnu peninga- og ríkisfjármála til að jafna út hagsveiflur. Með aðgerðum í 

ríkisfjármálum mætti beita skattahækkunum og draga úr útgjöldum hins opinbera til að draga 

úr þenslu. Með aðgerðum í peningamálum myndu stjórnvöld minnka peningamagn í umferð 

og hækka stýrivexti til að reyna að draga úr raun VLF og koma í veg fyrir verðbólgu í kjölfar 

vaxtarins (Parkin, 2008). Það sem löndin fimm hér að ofan eiga sameignlegt er að þau gátu 

ekki komið í veg fyrir að fjármagn streymdi inn og stefndi það hagkerfum þeirra í hættu. 

Þegar svo er komið þarf að meta það hvort aðstæður séu svo alvarlegar að grípa þurfi til 

gjaldeyrishafta. Þá þarf að meta hversu líklegt er að gjaldeyrishöft skili árangri. Árangur 

verður að vera metin samhliða stefnumótandi markmiðum, sérstaklega hvort verið er að nota 
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þau í þjóðhagslegum tilgangi eða vegna þess að fjárhagsstöðugleika er ógnað (Ostry, Ghosh, 

Chamon og Qureshi, 2011). 

Gjaldeyrishöft eru hvers konar takmarkanir á fjármagnshreyfingar á milli landa. 

Gjaldeyrishöft geta tekið á sig margvíslegar myndir, til dæmis geta þau verið magnbundin 

eða verðbundin eða einskorðast við fjármagnshreyfingar á milli landa. Þá getur þeim einnig 

verið beint að ákveðnum tegundum fjármagnsflæðis svo sem bankalánum, beinum 

fjárfestingum eða annars konar eignasöfnum, eða ólíkum aðilum eins og fyrirtækjum, 

bönkum, stjórnvöldum eða einstaklingum (Forbes, 2006). 

Í rannsókn Magud og Reinhard (2007) segir að ekki sé til neinn samræmdur fræðilegur 

rammi til að mæla þjóðhagsleg áhrif hafta, einnig eru ólíkar aðstæður í löndum þegar höft eru 

innleidd og það eru margar skilgreiningar á því hvernig til tekst. Gjaldeyrishöft eru aðeins eitt 

tæki en stefnumótandi markmið eru mörg og rannsóknir hafa sýnt þau skorti almenna 

aðferðafræði og séu verulega ofmetin. Magud og Reinhard (2007) bentu þó á að hægt væri að 

bera saman mismunandi höft með því líkja þeim við epli og appelsínur, setja saman í körfu 

og kalla ávexti. Markmið þeirra var að mæla, eins vel og mögulegt er, gjaldeyrishöft á 

samræmdum grunni. Þegar það hefur verið gert ætti að vera auðveldara að skilja reynslu á 

milli landa og tímaraða (e. time-series). Þeir reyndu að takast á við epli og appelsínu 

annmarkana með því að vera mjög skýrir með það hvaða aðgerðir eru túlkaðar sem 

gjaldeyrishöft. 

Haustið 2008 fóru þrír stærstu bankar Íslands í þrot á örfáum dögum og hafði það veruleg 

áhrif á þjóðfélagið. Á fáeinum vikum breyttist umhverfi peningamála og mikilvægar 

miðlunarleiðir peningastefnunnar urðu að miklu leyti óvirkar og verulegir hnökrar á 

greiðslumiðlun við útlönd. Gengi krónunnar féll því mikið og til varð tvöfaldur 

gjaldeyrismarkaður (Seðlabanki Íslands, 2008). Í kjölfarið var gripið til þess ráðs að setja á 

víðtæk gjaldeyrishöft. 

Í þessari ritgerð verða greindar aðstæður í nokkrum löndum sem hafa sett á gjaldeyrishöft. 

Höftin eru mismunandi og farið verður yfir hvaða aðstæður voru fyrir hendi í viðkomandi 

löndum sem urðu til þess að gripið var til þeirra ráðstafana að setja á gjaldeyrishöft. Einnig 

verður farið yfir hvers konar höft voru sett á, hvort ávinningur hafið orðið af höftunum og 

hvort þau hafi náð þeim tilgangi sem til var ætlast. Tilgangurinn er að skoða niðurstöður frá 

þessum löndum og bera þær saman við aðstæður á Íslandi. Verður þeirri spurningu svarað 
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hvort Ísland geti hagnýtt sér reynslu og fyrirliggjandi gögn um aðstæður annarra landa sem 

sett hafa gjaldeyrishöft til að afnema þau. 

Kenningin um raungengi gjaldmiðla - kaupmáttarkenningin. 
Hér verður vikið að einföldustu kenningu um gengi gjaldmiðla, svokallað 

kaupmáttarjafnvægi. Kenningin segir að eining af tilteknum gjaldmiðli eigi að geta keypt 

sama magn af varningi í öllum löndum. Margir hagfræðingar trúa því að kaupmáttarjafnvægi 

lýsi þeim kröftum sem ráða gengi til lengri tíma. Nú verður hugað að rökfræðinni sem þessi 

langtímajafnvægiskenningu, um gengi byggist á, svo og afleiðingar og takmarkanir 

kenningarinnar (Mankiw og Taylor, 2004). 

Kaupmáttarkenningin er byggð á þeim grundvallaratriðum sem kallað er „Lögmálið um eitt 

verð“ (e. law of one price). Þetta lögmál undirstrikar það að vara verði að seljast á sama verði 

á öllum svæðum. Að öðrum kosti,verði skilið eftir ókannað tækifæri til hagnaðar (Mankiw og 

Taylor, 2004). 

Sem dæmi, ef verðmunur er á ákveðinni vöru milli svæða innan sama gjaldmiðilssvæðis þá 

myndast hagnaður þegar varan er seld á milli þessara svæða. Við það hækkar verð á ódýrara 

svæðinu og lækkar á dýrara svæðinu. Þetta mun leiða til þess að á endanum verður verð það 

sama á báðum svæðum. Annað dæmi, ef „Lögmálið um eitt verð“ gildir á alþjóðamarkaði og 

gjaldmiðill á einu svæði getur keypt meira af ákveðinni vöru en á öðru gjaldmiðilssvæði þá 

mun varan verða flutt út frá ódýrara svæðinu til þess dýrara. Þessi flutningur á milli 

gjaldmiðilssvæða mun drífa upp verðið á ódýrara svæðinu og lækka á því dýrara. Á endanum 

mun þetta leiða til þess að einn gjaldmiðill verður að geta keypt jafn mikið af tiltekinni vöru í 

öllum löndum (Mankiw og Taylor, 2004). 

2 Gjaldeyrishöft, saga þeirra og áhrif 

Saga gjaldeyrishafta 
Alþjóðlegt fjármagnsflæði hefur verið umhugsunarefni hagfræðinga og ráðamanna um langa 

hríð. Eftir seinni heimstyrjöldina hittust leiðtogar helstu hagkerfa heimsins á ráðstefnu 

Sameinuðu þjóðanna sem haldin var í Bretton Woods í New Hampshire fylki í 

Bandaríkjunum 1.-22. júlí árið 1944. Markmið ráðstefnunnar var meðal annars að koma á fót 

nýjum vettvangi efnahagssamvinnu sem hefði það hlutverk að efla alþjóðlega samvinnu og 

móta reglur um alþjóðafjármálakerfið. John Maynard Keyenes og fleiri fulltrúar ræddu þar 
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um hlutverk gjaldeyrishafta til að koma á stöðugleika í alþjóðafjármálum (Forbes, 2006). Ein 

megin ástæða þess að Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Alþjóðabankanum var komið á fót var 

mikil efnahagslægð í byrjun fjórða áratugar síðustu aldar, kreppan mikla. Í kjölfar hennar 

fylgdu nær öll ríki einangrunarstefnu sem leiddi til samdráttar og atvinnuleysis. Tilgangur 

þessa nýja vettvangs var að koma í veg fyrir að sagan endurtæki sig (Seðlabanki Íslands, 

2012). Niðurstaðan var sú málamiðlun að aðilar að Alþjóðagjaldeyrissjóðnum leyfðu að 

fjármagni væri auðveldlega skipt og innleyst milli landa sem miðaði að vöruviðskiptum en 

lönd gætu innleitt gjaldeyrishöft fyrir fjármagnsfærslur. Flest lönd voru með höft í gildi á 

þessum tíma (Forbes, 2006). 

Á næstu árum afléttu mörg þróuð lönd smám saman  gjaldeyrishöftunum, og á níunda 

áratugnum höfðu flest þeirra aflétt höftum. Á fyrri hluta tíunda áratugarins hófu svo 

nýmarkaðsríki og þróunarlönd að aflétta gjaldeyrishöftum. Áhrifin virtust upphaflega vera 

jákvæð – fjármagn streymdi milli í landa, fjárfestingar og hagvöxtur jókst og eignir hækkuðu 

í verði. Í rauninni var stuðningur við afléttingu gjaldeyrishafta svo mikill að um 1996-1997 

voru gerðar breytingar á reglum sem samþykktar höfðu verið í Bretton Woods. Valdsvið 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins jókst með þessum breytingum og samþykktar voru reglur um 

fjármagnsflutninga og að tilgangur sjóðsins væri að stuðla að frjálsu fjármagnsflæði (Forbes, 

2006). 

Á tíunda áratugnum  hófst hins vegar fjármálakreppan mikla í Asíu og í Suður Ameríku sem 

breiddist út um heiminn og hafði misjöfn áhrif á nýmarkaðsríkin sem höfðu nýlega gefið 

fjármagnshreyfingar frjálsar. Þessi áföll leiddu til endurmats á ágæti gjaldeyrishafta, 

sérstaklega til að styrkja nýmarkaðsríki og þróunarlönd (Kitano, 2006). Í framhaldinu hófu 

hagfræðingar og margir leiðandi stjórnmálamenn aftur að ræða gagnsemi gjaldeyrishafta, 

sérstaklega fyrir nýmarkaðsríki, aðallega skatta á innstreymi fjármagns. Stuðningurinn 

byggði á þeirri trú að með stýringu á innflæði fjármagns væri hægt að draga úr varnarleysi 

ríkja vegna fjármálakreppa. Nýmarkaðsríki eins og Kólumbía og Rússland fóru því að setja 

höft á innflæði fjármagns á árunum 2002-2005, aðallega til að draga úr gengishækkunum 

(Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2005). 

Kostir og gallar gjaldeyrishafta 
Mörg rök hafa verið sett fram til réttlætingar gjaldeyrishafta. Árangur gjaldeyrishafta er oft 

metinn með tilliti til áhrifa þeirra á fjármagnsflæði og stefnumótandi markmið til að viðhalda 

gengisstöðugleika, veita aukið sjálfstæði peningastefnunnar eða viðahalda þjóðhags- og 
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fjármálastöðugleika landa. Óháð því hvort höftin eru skilvirk getur notkun þeirra haft í för 

með sér þó nokkurn kostnað. Takmarkanir á fjármagnsflæði, sérstaklega ef þær eru víðtækar 

geta haft áhrif á fjármagnsviðskipti og yfirstandandi viðskipti. Gjaldeyrishöft mynda 

vaxtamun á milli innanlands- og aflandsmarkaðar. Höftin geta leitt til mikils 

umsýslukostnaðar við að loka fyrir allar leiðir til að fara í kringum höftin. Þá er hætta á því að 

innlendur fjármálamarkaður aðlagist seint eða alls ekki að breyttum alþjóðlegum aðstæðum. 

Að lokum, þá geta höft leitt til neikvæðrar markaðsvæntinga, sem getur leitt til aukins 

kostnaðar og gert aðgengi að erlendum sjóðum erfiðara fyrir löndin (Ariyoshi o.fl., 2000). 

Ávinningur af frjálsu fjármagni milli landa getur verið mikill. Kostir við innstreymi 

fjármagns, sérstaklega í formi beinna fjárfestinga, leiðir af sér tækninýjungar og veitir aðgang 

að tengslanetum sem einnig eykur framleiðni og hagvöxt. Kostir við útstreymi fjármagns eru 

að lönd geta leyft innlendum einstaklingum og fyrirtækjum að fjárfesta með hærri ávöxtun og 

meiri áhættudreifingu en það leiðir af sér minni sveiflur í neyslu og tekjum. Inn- og útstreymi 

fjármagns getur aukið markaðsaðgang og þar af leiðandi leitt til skilvirkari fjárfestinga og 

aukinnar framleiðni. Innleiðing gjaldeyrishafta getur því sett strik í reikninginn fyrir 

einstaklinga og fyrirtæki (Prasad, Rogoff, Wei og Kose, 2003). 

Frjálst flæði fjármagns hefur þó ekki bara kosti og getur verið kostnaðarsamt. Lönd sem reiða 

sig á erlent fjármagn eru viðkvæmari fyrir því ef innstreymi fjármagns stöðvast skyndilega og 

getur það orsakað fjármálakreppu og meiriháttar gengislækkun (e. sudden-stop) (Catão, 

2006). Einnig geta komið upp vandamál ef innflæði fjármagns er mjög mikið þar sem það 

getur leitt til gengishækkunar og getur grafið undan samkeppnishæfi útflutnings sem gæti leitt 

til svokallaða „Hollensku veiki“ (e. Dutch disease). Það getur verið erfitt fyrir lönd að fylgja 

sjálfstæðri peningastefnu þegar flæði fjármagns er frjálst, sérstaklega þegar gengið er fast 

(Corden og Neary, 1982). 

Frjálst fjármagnsflæði getur leitt til þess að sumar fjárfestingar verði óskilvirkar vegna 

röskunar á markaði sem getur leitt til offjárfestinga og myndað bólu sem skapar fleiri 

vandamál (Caballero og Krishnamurthy, 2005). Hvorki kenningar né niðurstöður rannsókna 

hafa með skýrum hætti sýnt fram á ágæti sértækra gjaldeyrishafta, það sem þarf alltaf að taka 

tillit til er hverjar eru aðstæður landa og hvernig eru innviðir stofnana þeirra byggðir upp. 

Gjaldeyrishöft geta mögulega haft einhverja kosti og dregið úr kostnaði við frjálsa 

fjármagnsflutninga (Prasad o.fl., 2003). 
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Alþjóðavæðing 
Í gegnum tíðina hafa skoðanir manna verið mjög skiptar um hvort alþjóðavæðing sé af hinu 

góða eða ekki og að hnattvæðingin hafi gengið of langt. Frjáls fjármagnsflæði hafi þannig 

skapað óstöðugt alþjóðlegt fjármálakerfi í stað stöðugleika og aukins vaxtar eins og vonir 

stóðu til um. Þó eru aðrir sem hafa frekar beint sjónum að jákvæðum afleiðingum og þeim 

hagnaði sem kann að fylgja frjálsu fjármagnsflæði. Kenningar um frjáls vöruviðskipti hafa 

verið bornar saman við frjálsar fjármagnsfærslur með því að kanna hvort hægt sé að nota 

sömu kenninguna fyrir hvoru tveggja en sannfærandi fræðileg rök hafa verið færð fyrir því að 

svo sé (Edwards, 1999). 

Talað er um alþjóðavæðingu þegar lönd hafa viðskipti sín á milli í vaxandi mæli með vörur, 

þjónustu og fjármagn. Allar götur frá 1817 þegar Ricardo lýsti hinum hlutfallslegu 

yfirburðum sem ríki geta náð með að sérhæfa sig í utanríkisverslun hafa menn trúað á 

gagnsemi alþjóðavæðingar.  Hún stuðli bæði að því að tækninýjungar breiðist hraðar út, auki 

þar með hagvöxt og skapi aukið fjárhagslegt svigrúm vegna sérhæfingar í framleiðslu með 

aukinni milliríkjaverslun. Hvert land getur þá einbeitt sér að því sem það er best í eða gerir 

vel og getur ráðstafað fjármunum til fjárfestinga á hagkvæmari hátt. Ricardo spáði því að 

markaðir fyrir framleiðsluvörur og aðföng vaxi að umfangi og lönd gætu, þar af leiðandi, nýtt 

sér stærðarhagkvæmni til að ná niður kostnaði í framleiðslu. Þannig yrðu fjárfestingar 

fyrirtækja dreifðari, sem leiddi til aukinnar áhættudreifingar (Ricardo, 1817). Íbúar kvarta þó 

gjarnan yfir færri atvinnutækifærum þegar framleiðsla er flutt á milli landa. 

(Utanríkisráðuneytið, 2010). 

Alþjóðavæðing hefur einnig í för með sér ókosti sem meðal annars felast í því að hún þrengir 

kosti stjórnvalda varðandi efnahagsstefnu og stjórnarhætti, sérstaklega þegar rammi 

ríkisfjármála er ekki byggður á sterkum grunni (Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2007). Þegar 

fjármagnið þekkir engin landamæri verður stefna stjórnvalda í opinberum fjármálum og 

peninga- og gengismálum að vera í takt við það sem gerist á alþjóðamörkuðum. Að öðrum 

kosti geta vextir hækkað upp úr öllu valdi þegar aðgangur að lánsfé þrengist og 

fjármagnsflótti brestur á (Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2007). 

Þótt nokkuð bakslag hafi og geti orðið á alþjóðavæðingu í tengslum við fjármálakreppur, er 

ólíklegt að það verði nema tímabundið. Eftir of miklu er að slægjast, og þá jafnt fyrir iðnríkin 

sem þróunarríkin (Utanríkisráðuneytið, 2010). 
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Í ljósi reynslu síðustu missera, hefur Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn gegnt mikilvægu hlutverki í 

að draga úr áhrifum kreppunnar og hefur lagt áherslu á að aðstoða alþjóðasamfélagið til þess 

að byggja upp öflugra og betra jafnvægi í heiminum, en til þess þarf sjóðurinn umboð til að 

taka á málum. Hefur sjóðurinn lagt áherslu á að ríkin fái mismunandi aðstoð eftir aðstæðum í 

hverju landi. Til þess að heimild um aðstoð sér veitt leggur sjóðurinn áherslu á að stefna um 

styrkingu í ríkisfjármálum verði að vera trúverðug og til þess fallin að styrkja tiltrú 

markaðarins (Lagarde, 2010). 

Reyna þarf  að koma í veg fyrir að kreppur skelli á í einstökum löndum, svo og að koma í veg 

fyrir að þær breiðist um of út og þá jafnvel til fjarlægra landa til að koma í veg fyrir 

alþjóðlegt ójafnvægi. Gjaldeyrishöft geta haft áhrif á skilvirkni fjárfestinga á milli landa og 

minnkað hagnað viðskipta (Ostry o.fl., 2011). Þegar skyndileg breyting verður á 

fjármagnsflæði til og frá löndum er tilhneiging til þess að setja á gjaldeyrishöft. Í rannsóknum 

Ostry o.fl. (2011) nefna þeir tvær megin ástæður þess að stjórnvöld gætu viljað setja á 

gjaldeyrishöft, það er að minnka þrýstinginn á gjaldmiðilinn og koma í veg fyrir kreppu 

vegna áhættusamra erlendra lána. Höft á innstreymi fjármagns geta verið gagnleg, þá 

sérstaklega til að koma í veg fyrir skammtíma innstreymi, höftin yrðu þó að vera tímabundin 

til að koma í veg fyrir að þau missi marks. 

3 Stjórntæki gjaldeyrishafta 

Hvers vegna að innleiða gjaldeyrishöft 
Mikið hefur verið skrifað og mörg rök hafa verið sett fram til að réttlæta notkun 

gjaldeyrishafta. Ýmsar ástæður eru notaðar til að réttlæta gjaldeyrishöft og þau ekki allaf 

slæm heldur geta þau komið sér vel í sumum tilfellum til að rétta af efnahagsreikning þjóða 

þegar þær eru komnar í erfiðar aðstæður (Korinek, 2011). 

Í rannsókn Ariyoshi o.fl. (2000) kemur fram að greina þurfi hvaða takmörk á 

fjármagnsviðskipti geti bætt efnahagslega velferð með því að lagfæra ófullkominn 

fjármálamarkað, sem  m.a. verður til af ósamhverfum upplýsingum á fjármálamarkaðinum. 

Þeir sem styðja gjaldeyrishöft hafa fært rök fyrir því að þau geti hjálpað við að bæta 

ósamstæð stefnumið með föstu eða stýrðu gengi. Þessi rök viðhalda sjálfstæði 

peningastefnunnar og beina henni að innlendum markmiðum og minnka þrýstinginn á gengið. 
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Hvatinn fyrir gjaldeyrishöftum er þá að verja peninga- og fjármálastöðugleika í ljósi 

viðvarandi fjármagnsflæðis og þá sérstaklega þegar myndast verðbólguþrýstingur vegna 

mikils innstreymis og ófullnægjandi mats á áhættu banka eða fyrirtækja þegar genginu er 

stýrt, með því að veita óbeina gengistryggingu sem verður til þess að byggja upp óvarða 

stöðu gjaldeyris (Ariyoshi o.fl., 2000). 

Í grein Magud og Reinhart (2007) um mat á gjaldeyrishöftum segja þeir frá „hinum fjórum 

fárum“ (e. Four Fears). Það eru fjögur atriði sem stjórnvöld óttast við innleiðingu 

gjaldeyrishafta. Reyna stjórnvöld að réttlæta aðgerðir sínar, stundum á svo áhrifaríkan hátt að 

það getur reynst erfitt að skilgreina þátt hafta á fjármagn. 

Fyrsta atriðið sem þeir taka fyrir er gengishækkun. Þegar mikið innstreymi á sér stað verður 

þrýstingur á gengið, sem hefur þau áhrif að útflutningur verður óhagstæður og gerir innlend 

fyrirtæki síður samkeppnishæf á alþjóðamörkuðum. Það getur haft neikvæðar afleiðingar til 

lengri tíma (Magud og Reinhart, 2007). 

Annað atriðið sem þeir nefna er vakurt fé (e. Hot money). Þróunarlönd hafa áhyggjur ef 

athygli erlendra fjárfesta beinist skyndilega að þeim, sérstaklega ef slík athygli er bara til 

skamms tíma. Ef fjármagn streymir skyndilega inn á litla markaði getur það valdið miklum 

fjármagnsflótta. Vantraust á vakurt fé var ástæða hugmyndar James Tobin um að leggja skatt 

á innstreymi. Með því að setja nógu háa skatta á innstreymi myndi það tefja fyrir og minnka 

þann skaða sem gæti komið til vegna útstreymis (Magud og Reinhart, 2007). 

Þriðja atriðið er ótti við mikið innflæði. Yfirleitt treysta stjórnvöld nýmarkaðsríkja erlendum 

fjárfestum, en stundum er það heildarfjármagnið sem skiptir máli. Fjármálakerfið gæti orðið 

fyrir röskun þegar mikið innflæði á sér stað, sérstaklega þegar fjárfestar eru að leita að sem 

hæstri ávöxtun. Það ber þó að hafa í huga að ekki þarf að vera að allt innstreymi sé til 

skamms tíma. Erlendir sjóðir gætu kynnt undir eignabólu og hvatt til mikillar áhættutöku hjá 

fjársterkum milliliðum innanlands. Við slíkar aðstæður gætu skattar verið áhrifaríkir til að 

koma í veg fyrir röskun fjármálakerfisins (Magud og Reinhart, 2007). 

Fjórða og síðasta atriðið er óttinn við að missa sjálfstæði peningastefnunnar. Hagsmunir 

alþjóðafjárfesta og innlendra stjórnmálamanna eru ekki alltaf þeir sömu. Það skal tekið fram 

að það er ekki hægt að hafa fastgengi, sjálfstæða peningastefnu og opinn fjármálamarkað á 

sama tíma. Ef viðhalda á sveigjanleika í peningastefnu þarf annað af hinu tvennu að gefa 
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eftir. Hræðsla við fljótandi gengi verður oft til þess að frekar er gripið til þess að minnka 

flæði fjármagnshreyfinga (Magud og Reinhart, 2007). 

Hver sem hvatinn er fyrir aðgerðum, þá geta einhvers konar gjaldeyrishöft minnkað þrýsting 

á gengið, stemmt stigu við mikið innstreymi og endurheimt sjálfstæði peningastefnunnar 

(Magud og Reinhart, 2007). 

Form gjaldeyrishafta 
Í rannsókn Ariyoshi o.fl. (2000) er talað um að gjaldeyrishöft taki á sig tvær myndir. Þau eru 

annað hvort bein (byggð á stjórnunareftirliti) eða óbein (markaðsbyggð). Einnig þarf að 

tilgreina hvort gjaldeyrishöft eigi að taka til innstreymis eða útstreymis fjármagns. 

Bein höft takmarka fjármálaviðskipti, tengdar greiðslur og millifærslur sjóða með afgerandi 

banni, skýrum magntakmörkunum og/eða samþykktum reglum. Bein höft leitast að öllu jöfnu 

við að hafa bein áhrif á magn fjármagnsflæði á milli landa. Lönd með bein höft setja 

stjórnvaldssektir á bankakerfið til að stýra fjármagnsflæðinu (Ariyoshi o.fl., 2000). 

Óbein höft takmarka fjármagnshreyfingar á tengd viðskiptum með því að leggja kostnað á 

tilfærslu fjármagns. Óbein höft taka á sig ýmsar myndir til að mynda tvöfalt eða margfalt 

gengiskerfi, bein eða óbein skattlagning á fjármagnsflæði á milli landa (t.d. Tobin skatta) og 

annað þá aðallega byggt á verðum. Óbein höft hafa annað hvort áhrif á verð eða bæði verð og 

magn fjármagns tilfærslnanna (Ariyoshi o.fl., 2000). 

Aðrar myndir af gjaldeyrishöftum eru höft á innstreymi og útstreymi. Höft á innstreymi 

fjármagns eru jafnan notuð til að reyna að stemma stigu við óhóflegu innflæði sem orsakast 

af jákvæðum vaxtamun við útlönd, eins og t.d. nýleg dæmi í Brasilíu og Tævan og áður í 

Chile á tíunda áratug síðustu aldar, Tælandi (2006 – 2008) og Kólumbíu (2007 – 2008) sýna. 

Í þessum löndum hafa höft byggst á markaðslausnum, þ.e. skatt á gjaldeyrisviðskipti 

(Brasilía) eða vaxtalausa bindiskyldu (Chile, Taíland og Kólumbía). Gjaldeyrishöft á útflæði 

eru hins vegar gjarnan notuð til að koma í veg fyrir fjármagnsflótta. Dæmi um slíkt 

fyrirkomulag í kjölfar fjármálakreppa undangengna áratugi eru t.d. Spánn árið 1992, Rúmenía 

árið 1996 og Rússland og Malasía árið 1998 (Peningastefnunefnd, 2010). 

Höft á innstreymi fjármagns 
Mikil gengishækkun er eitt af því sem lönd hræðast vegna áhrifa sem það hefur á 

samkeppnisfærni innlendrar framleiðslu sem mögulega gæti valdið varanlegum skaða jafnvel 
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þó að innstreymið minnkaði. Það sem veldur mestum áhyggjum vegna óstöðugleika í 

fjármálum er að mikið innstreymi geti leitt til mikilla erlendrar lántöku og gengisáhættu, 

kynnt undir innlendum skuldum og eignarbólu. Sambærilegar aðstæður mynduðust á Íslandi 

fyrir hrun bankanna haustið 2008. Undir vissum kringumstæðum getur verið réttlætanlegt að 

setja höft á innstreymi (Ostry o.fl., 2011). 

Einhverjar rannsóknir sýna fram á að gjaldeyrishöft hafi haft lítil eða engin áhrif á magn 

innstreymis en rannsóknir sem byggja á reynslu annarra landa eru þó marktækar. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að gjaldeyrishöft hafi áhrif á sjálfstæði peningastefnunnar og samsetningu 

innstreymis, sérstaklega innstreymi með lengri gjalddögum (Ostry o.fl., 2011). 

Nýmarkaðsríki hafa notað innstreymishöft til að viðhalda eða auka sjálfstæði 

peningastefnunnar en minnkað þrýstinginn á gjaldmiðilinn og sett varúðarreglur til að sporna 

við of miklu skammtíma innstreymi. Árangur af þessum höftum er þó umdeilanlegur og því 

er reynsla landa breytileg, að miklu leyti háð því hver hvati og eðli haftanna eru og sér 

einkenni landanna eins og geta þeirra til að innleiða þau (Ostry o.fl., 2011). 

Lönd sem settu höft á tíunda áratugnum svo sem Brasilía, Chile, Kólumbía, Malasía og 

Tæland, hafa öll notað gjaldeyrishöft til að takmarka skammtíma fjármagnsflæði. Litið er á 

að skammtíma innstreymi valdi meiri óstöðugleika á markaði, hins vegar er langtíma 

innstreymi ákjósanlegra enda er talið að það sé tengt stöðugleika og raunverulegum efnahagi. 

Ástæða þess að höft voru innleidd í löndunum fimm var að mikið og langvarandi innstreymi 

átti sér stað sem gerði það erfitt að innleiða peningastefnuna ásamt öðru. Gjaldeyrishöftin 

voru notuð til að endurheimta sjálfstæði peningastefnunnar (Ariyoshi o.fl., 2000). 

Árangur haftanna við að ná ætluðum markmiðum var umdeilanlegur. Helsti þjóðhagslegi 

hvatinn fyrir höftum á innstreymi var að viðhalda viðeigandi vaxtamun á milli innlenda og 

erlenda markaðsins og minnka þrýsting á gengið. Höftin virtust skila einhverjum árangri í 

byrjun en ekkert af löndunum fimm virðast hafa náð báðum markmiðum. Flest löndin gátu 

viðhaldið miklum vaxtamun, en sum þurftu að aðlaga gengið vegna viðvarandi þrýstings til 

hækkunar. Í löndunum fimm lækkaði raungengið en höftin virtust ekki draga úr nettó 

innstreymi en drógu þó lítillega úr skammtíma innflæði fjármagns (Ariyoshi o.fl., 2000). 

Þó að rannsóknir í einstökum löndum bendi oft til lítilla eða engra áhrifa af gjaldeyrishöftum 

á magn innstreymis, þá benda alþjóðlegar greiningar til þess að innstreymi hafi minnkað. 

Áhrif haftanna á innstreymi fer eftir því hversu víðtæk þau eru, hvort stjórnsýslan og innviðir 
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stofnana sé nógu sterk til að framfylgja eftirliti til komið sé í veg fyrir að farið sé í kringum 

lögin. Gjaldeyrishöft eru oft sett á með öðrum aðgerðum þannig að erfitt er að finna bein 

áhrif haftanna (Ostry o.fl., 2011). 

Höft á útstreymi fjármagns 
Höft á útstreymi fjármagns hefur verið beitt til að takast á við og bæta stöðu landa í fjármála- 

og gjaldeyriskreppu. Til að meta árangur hafta á útstreymi er þeim stundum skipt í tvo flokka. 

Fyrri flokkurinn vísar til fyrirbyggjandi hafta (e. preventive controls), og eru notuð í löndum 

sem eru komin í mikinn greiðsluhalla, en hafa ekki enn lent í kreppu. Þessi fyrirbyggjandi 

höft taka á sig ýmsar myndir, skattlagningu á sjóði, tvöfalt gengi og algjört bann á 

fjármagnsflutninga. Með þessu er verið að bægja frá spákaupmönnum og gefa yfirvöldum 

tíma til að kom í framkvæmd úrbóta stefnu (Edwards, 1999). 

Rannsóknir hafa sýnt að fyrirbyggjandi höft hafa að mestu leyti verið árangurslaus. Þegar 

staðið er frammi fyrir þeim möguleika að meiriháttar kreppa verði finnur einkageirinn alltaf 

leið til að fara í kringum höftin, með því að færa stórfellt magn af fjármagni út úr landinu, 

oftar en ekki þá fylgir spilling þegar höft á útstreymi er sett á og fjárfestar koma fjármagni 

sínu fyrir í öruggu skjóli. Þar að auki, þegar höftin eru komin á mistekst stjórnvöldum yfirleitt 

að ná trúverðugleika og árangursríkri aðlögun. Í rannsókn Edwards (1999) kemur fram að í 

rannsóknum að Edwards (1989) og Edwards og Santaella (1993), hafi greint 

gjaldeyriskreppur fjölmargra þróunarlanda kom fram að einkageirinn fann alltaf leið í 

kringum höftin mánuði fyrir gjaldeyriskreppuna. Nánast í 70% tilvika þar sem fyrirbyggjandi 

höft voru sett á útstreymi var veruleg aukning í fjármagnsflótta eftir að höftin höfðu verið sett 

á. Sambærileg niðurstaða var í rannsóknum Cuddington (1986) á fjármagnsflótta frá 

þróunarríkjunum eins og kemur fram hjá Edwards (999). Þá rannsökuðu, samkvæmt Edwards 

(1999), Kaminsky og Reinhart (1999) greiðslujafnaðarkreppu við útlönd, og komust að þeir 

niðurstöðu að stjórnvöld hefðu ekki getað komið í veg fyrir fall gjaldmiðilsins eftir að hafa 

reynt árangurslaust að forðast gengishrun með því að auka höft á útstreymi fjármagns 

(Edwards, 1999). 

Einnig eru vísbendingar um að höft á útflæði geti gefið falskt öryggi, hvetji til kærulausrar 

hegðunar af hálfu löggjafans og markaðsþátttakenda. Eins og fram kemur í tilfelli Suður-

Kóreu þar sem ýmsir töldu að vegna tilvistar takmarkana á fjármagnshreyfingar væri Kórea 

að mestu leyti ónæm fyrir gjaldeyriskreppu. Þessar fölsku vonir yfirvalda leiddu til 

kæruleysislegrar hegðunar sem endaði með kreppu í Kóreu. Sambærilegt átti sér stað í 
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Brasilíu, yfirvöld töldu að þar sem takmarkanir væru á skammtíma fjármagns innstreymi 

væru þeir ekki í hættu. Það reyndist ekki rétt því þegar kreppan skall á flúðu fjárfestar með 

fjármagn úr landinu (Edwards, 1999). 

Undanfarið, hafa annars konar höft á útstreymi fjármagns notið stuðnings sumra fræðimanna 

og stefnumótandi aðila. Í rannsókn Edwards (1999) segir að Paul Krugman (1998) hafi til 

dæmis haldið því fram að þegar lönd standa frammi fyrir meiriháttar kreppu gætu þau notið 

góðs af tímabundinni innleiðingu (eða hertri) hafta á útstreymi. Kenningin gengur út á það, að 

þegar þessi læknandi (e. curative) höft á útflæði eru til staðar, geti lönd í kreppu lækkað vexti 

og hafið uppbyggingu (e. progrowth policies). Að stjórna útflæði fjármagns myndi gefa 

löndum í kreppu viðbótartíma til að endurskipuleggja fjármálageirann á skipulegan hátt. 

Rökin ganga út á það að þegar hagkerfið rís aftur upp, eru höftin afnumin (Edwards, 1999). 

4 Ísland 

Gjaldeyrishöft á Íslandi 
Á árunum 2005-2008 var mikil aukning á innstreymi fjármagns til landsins. Mikill 

vaxtamunur var við útlönd og hækkandi gengi krónunnar laðaði að alþjóðlegt fjármagn, að 

hluta í gegnum fjárfestingar og að hluta til með skuldasöfnun í svokölluðum Jöklabréfum sem 

gefin voru út gagngert til að hagnast á þessum aðstæðum. Innstreymið tengdist einnig 

íslenska fjármálakerfinu og lántökum íslenskra fyrirtækja á alþjóðamörkuðum en einnig áttu 

erlendir fjárfestar miklar fjáreignir í íslenskum krónum. Stöður erlendra aðila í íslenskum 

krónum námu í heild 680 milljörðum síðari hluta ársins 2008 og skammtímastöður námu í 

heild um 330 milljörðum (Seðlabanki Íslands, 2009a). 

Vegna mikillar skuldsetningar, voru íslenskir bankar, sem treystu á endurfjármögnun, 

útilokaðir frá fjármögnun og tilraun til að þjóðnýta einn þeirra leiddi í ljós alvarleg vandamál 

varðandi bankakerfið, sem stuðlaði að lækkun á lánshæfiseinkunn. Á stuttum tíma hrundu 

Landsbankinn, Glitnir og Kaupþing. Traust gufaði upp, gengið lækkaði verulega og 

gjaldeyrismarkaðir lokuðu, eignaverð var í frjálsu falli og á tímabilinu 2009-2010, minnkaði 

verg landsframleiðsla um 10,5% og innlend eftirspurn um 23% (Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 

2012b). 

Minnkandi tiltrú á íslenskum fjáreignum sem fylgdi í kjölfar kreppunnar skapaði hættu á 

stórfelldu útstreymi fjármagns, með háskalegum afleiðingum fyrir gengi krónunnar sem 
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þegar hafði lækkað. Mikið útstreymi strax í kjölfarið hefði getað valdið enn meiri 

gengislækkun krónunnar og meiri verðbólgu en raun varð. Þar sem efnahagsreikningur 

heimila og fyrirtækja einkenndist bæði af mikilli skuldsetningu og háu hlutfalli 

gengisbundinna og verðtryggðra lána, hefði þetta getað komið af stað hrinu vanskila, með 

óhagstæðum afleiðingum fyrir þjóðarbúið (Seðlabanki Íslands, 2009a). 

Þá hafa aðstæður á erlendum lánsfjármörkuðum verið afar óhagstæðar. Þær aðstæður ásamt 

lægra lánshæfismati hafa tafið aðgengi ríkissjóðs að erlendum lánsfjármörkuðum. Enn fremur 

var gert ráð fyrir óstöðugum aflandskrónueignum. Þá virkaði hvatning til langtímafjárfesta 

ekki sem skyldi einkum vegna fárra fjárfestingakosta fyrir erlenda fjárfesta (Seðlabanki 

Íslands, 2011). 

Víðtæk gjaldeyrishöft voru innleidd í kjölfar kreppunnar 2007-2008 og eftir hrun þriggja 

stærstu banka landsins. Höftin voru studd með öðrum aðhaldsömum aðgerðum í 

peningamálum, svo sem háum vöxtum og samdrætti í útgjöldum ríkissjóðs, sem stuðluðu að 

stöðugleika á genginu og þar með að innri og ytri verðstöðugleika. Þau tryggðu aðgengi 

ríkissjóðs að tiltölulega ódýru lánsfjármagni, þar sem útláns vextir innanlands héldust lágir 

sökum þess að það náðist að einangra eignarhald aflandskrónunnar. Gjaldeyrishöftin 

einangruðu einnig peningastefnuna frá því að auka áhættuálagið á alþjóðamörkuðum og gaf 

Seðlabankanum svigrúm til að slaka á peningastefnunni 2009 – 2011. Höftin náðu til allra 

gjaldeyrisviðskipta, nema yfirstandandi viðskipta, með aðeins takmörkuðum undantekningum 

(Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2012d). Gerðar voru breytingar á lögum um gjaldeyrismál í því 

skyni að herða gjaldeyrishöftin. Reglurnar hafa verið endurskoðaðar með reglulegu millibili 

til að koma í veg fyrir að hægt sé að fara í kringum höftin og var mikilvæg breyting gerð í 

október 2009 þegar tekin voru af öll tvímæli um að einhliða innflutningur á aflandskrónum 

væri óheimill. Innflutningur á aflandskrónum hafði verið algeng leið til að sniðganga höftin 

(Seðlabanki Íslands, 2011) Aukin skilvirkni innleiðingar á gjaldeyrishöftunum gaf 

stjórnvöldum á Íslandi töluvert svigrúm til stefnumótunar í efnahagsmálum. Stöðugleiki sem 

ávannst með gjaldeyrishöftunum hafði þó kostnað í för með sér sem erfitt er að mæla. 

Stjórnvöld hyggjast aflétta höftunum smám saman eftir því sem aðstæður leyfa. 

Afnámsáætlun var kynnt í mars 2011. Áætlun þessi er háð aðstæðum fremur en tímamörkum 

og inniheldur nokkur skref og ýmsar aðferðir við að afnema höftin. Lykilskilyrði eru: (i) 

aðgengi stjórnvalda að alþjóðlegum mörkuðum; (ii) efling bankanna; (iii) bæta eftirlit 

fjármálastofnana; og (iv) nægjanlegur gjaldeyrisforði. Afnám gjaldeyrishaftanna er mikilvæg 

áskorun fyrir Ísland (Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2012d). 
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Seðlabankinn hefur gefið út tvær skýrslur varðandi áætlun um losun gjaldeyrishaftanna. Fyrri 

skýrslan kom út 5. ágúst 2009 og sú seinni 25. mars 2011. Ástand efnahagsmála breyttist 

mjög mikið á þessum tíma og því eru áherslur og markmið mismunandi milli skýrslnanna 

(Seðlabanki Íslands, 2011). 

Í viðtali Camilla Andersen 2009 við Mark Flanagan verkefnastjóra Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 

á Íslandi talaði hann um að lögð hafi verið fram áætlun um losun gjaldeyrishaftanna sem 

stefndi á fullt frelsi eins fljótt og auðið væri á sama tíma þyrft að vera raunsæ en markmið til 

að varðveita stöðugleika krónunnar ætti að nást, en það væri enn mikið magn af peningum 

sem myndu flæða út úr landinu ef gjaldeyrishöftunum væri aflétt of fljótt. Í ljósi þessa taldi 

hann að stjórnvöld væru með rétta nálgun. Hann fagnaði þeim áformum að aflétta höftum á 

innstreymi seinni hluta ársins 2009, og einnig raunsærri áætlun um að aflétta höftunum smám 

saman. Með því að tengja afnám haftanna við áfanga eins og uppsöfnun gjaldeyrisvarasjóðs 

frekar en ákveðnum dagsetningum ætti Seðlabanki Íslands að vera fær um að forðast 

óstöðugleika í gengi krónunnar. Að horfa fram á veginn væri mikilvægur þáttur í áætlun 

ríkisstjórnarinnar sem kannski gleymdist þegar ætlunin væri að herða framkvæmd núverandi 

hafta. Þar sem farið hefur verið í kringum höftin hefur það haft áhrif á störf 

peningastefnunefndar, og það eru næg tækifæri til koma í veg fyrir að farið sé í kringum þau 

(Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2009). 

Ljóst er að það hefur tekið lengri tíma en upphaflega var gert ráð fyrir að skapa þau skilyrði 

sem eru forsenda þess að hægt sé að afnema höftin án þess að það valdi verulegum 

óstöðugleika. Fyrir því eru ýmsar ástæður. Tafir urðu á framkvæmd efnahagsáætlunarinnar, 

meðal annars vegna þess að IceSave deilan tafði frekari fjármögnun. Endurskipulagning 

hinna föllnu banka var flóknari en gert var ráði fyrir í upphafi og hefur því tekið lengri tíma 

en áætlað var. Ríkisstjórnin hefur leitast við að ná samkomulagi við kröfuhafa gömlu 

bankanna. Aðgerðir til að taka á skuldavanda heimila og fyrirtækja hafa einnig tekið lengri 

tíma (Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2009). 

Ný áætlun um afnám gjaldeyrishaftanna var svo kynnt 25. mars 2011. Nýja áætlunin var ólík 

þeirri fyrri að því leyti að hún snýst að mestu um skipulegar aðgerðir til að koma óstöðugum 

krónueignum í hendur langtímafjárfesta. Óstöðugleikinn skapaðist helst vegna þess að 

erlendir fjárfestar treysta ekki á að stöðugleiki krónunnar haldist eftir afnám haftanna. 

Töluverður hluti auðseljanlegra eigna í krónum eru því áfram í höndum aðila sem geta ekki 

eða vilja ekki eiga þessar eignir eftir að höftin eru afnumin. Á meðan ekki tekst að koma 
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töluverðum hluta þessara óstöðugu eigna í hendur langtímafjárfesta er torséð hvernig hægt 

verður að afnema höftin án þess að því fylgi áhætta á óstöðugleika á gjaldeyris og 

skuldabréfamarkaði (Seðlabanki Íslands, 2011). 

Áætlunin skiptist í tvo megináfanga og að mati Seðlabankans eru forsendur til að taka fyrstu 

skref fyrri áfangans til staðar en áður en síðari skref fyrri áfangans og síðari áfangi koma til 

framkvæmda þarf að uppfylla skilyrði sem enn eru ekki fyrir hendi. Einnig þyrfti að liggja 

fyrir ákvörðun um framtíðarumgjörð peningastefnunnar (Seðlabanki Íslands, 2011). 

Fyrri áfanginn miðar að því að lækka stöður óstöðugra aflandskróna með því að beina þeim 

inn í íslenskt efnahagslíf og langtímafjármögnun ríkissjóðs. Byrjað verður á aðgerðum til að 

draga úr aflandskrónueign í skrefum. Það verður gert með því, annars vegar að eignum verði 

skipt móti gjaldeyriseign innlendra aðila og hins vegar með því að beina henni í langtíma 

fjárfestingu annað hvort í atvinnulífinu, ríkisskuldabréfum eða öðrum langtímaeignum. 

(Seðlabanki Íslands, 2011). 

Síðari áfanganum verður svo hrint í framkvæmd þegar stofn aflandskrónueigna erlendra aðila 

hefur minnkað að því marki sem Seðlabankinn telur viðráðanlegt. Forsenda þess er þó að 

horfur um greiðslujöfnuð gefi til kynna að gjaldeyrisforði sé nægjanlegur til að standast 

mögulegt útstreymi fjármagns vegna aðgerðanna. Þá þurfa ríkissjóður og viðskiptabankarnir 

að hafa viðunandi aðgang að erlendum lánamörkuðum. Vönduð úttekt verður gerð á hvort 

bankarnir hafi og muni hafa nægt laust fé til að uppfylla lausafjárhlutföll sem 

Fjármálaeftirlitið og Seðlabankinn áskilja (Seðlabanki Íslands, 2011). 

Sjötta og síðasta endurskoðun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins vegna lánafyrirgreiðslu (e. Stand-by 

arrangement) rann út 31. ágúst 2011. Þar sem haldið hefur verið vel utan um innleiðingu 

gjaldeyrishafta af hálfu stjórnvalda, hefur áætlun studd af Alþjóðagjaldeyrissjóðnum verið 

lokið farsællega. Markmið hafa verið uppfyllt og landið er á leið til bata. Yfirvöld og 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn eru sammála um að slaka á ríkisfjármálum í skrefum, þar sem 

gengið hefur vel fram að þessu, opinberar skuldir eru hagstæðari, og nauðsyn þess að styðja 

við efnahagsbatann. Einnig var slakað lítillega á markmiðum ríkisfjármála fyrir 2011. Það er 

því mikilvægt að endurskoðaða áætlunin komist til framkvæmda 

(Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2011). 
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Gjaldeyrisútboð 
Gjaldeyrisútboð er mikilvægur þáttur í afnámi gjaldeyrishaftanna samkvæmt afnámsáætlun 

Seðlabankans og mun Seðlabankinn standa fyrir röð útboða þar sem markmiðið er að leiða 

saman eigendur erlends gjaldeyris sem vilja kaupa aflandskrónur til að fjárfesta í 

ríkisskuldabréfum og eða innlendu atvinnulífi og eigendur aflandskróna sem vilja selja þær 

fyrir erlendan gjaldeyri. Bankinn hefur þegar staðið fyrir sjö útboðum. Fyrstu fjögur útboðin 

voru liður í að draga úr aflandskrónueign erlendra aðila, með því að heimila að eignum verði 

skipt á móti gjaldeyriseignum innlendra aðila. Samkvæmt upplýsingum frá Seðlabanka tókust 

þessi útboð vel og skiluðu því sem þeim var ætlað, að minnka stofn aflandskrónueigna 

erlendra aðila (Þorgeir Eyjólfsson munnleg heimild, 13. ágúst 2012). Það að þessi útboð hafi 

tekist sem skyldi gerði það að verkum að hægt var að hefja næsta skref það er að beina 

eignum erlendra aðila í langtíma fjárfestingu annað hvort í atvinnulífinu, ríkisskuldabréfum 

eða öðrum langtímaeignum. Þessi áætlun er annað skrefið sem Seðlabankinn boðaði til þann 

18. nóvember 2011 og var kynnt sem fjárfestingaáætlun. Nú þegar hafa verið haldin fjögur 

útboð samkvæmt þessari fjárfestingaáætlun og tvö eru þegar fyrirhuguð í seint í ágúst og í 

september. Á vef Íslandsbanka (2012) og á vef Arion banka (2012a) má finna gagnrýni á það 

að þátttaka hafi verið frekar dræm og það hljóti að valda áhyggjum og vonbrigðum hjá 

Seðlabankanum. Alþjóðagjaldeyrisjóðurinn (2012c) hefur þó bent á að ytri aðstæður geti þar 

átt hlut að máli og í samtali við Þorgeir Eyjólfsson verkefnastjóra hjá Seðlabankanum 

(munnleg heimild, 13. ágúst 2012) tekur hann undir það að ytri aðstæður séu ekki sérlega 

góðar sem eigi mjög líklega þátt í að ekki var meiri aðsókn í útboðin. Hann benti á að það 

væri sennilega ekki svo slæmt í dag að eiga verðtryggð íslensk ríkisskuldabréf nú þegar ekki 

gengur sem best í efnahag Evrópu. 

5 Aðferð rannsóknar 
Rannsóknin er samanburðargreining byggð á fyrirliggjandi gögnum sem fengin eru úr 

skýrslum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á gjaldeyrishöftum ásamt tölulegum upplýsingum 

fengnum af vef Datamarket. 

Greiningu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á höftunum er skipt upp í fjórar töflur, fyrsta taflan er 

yfir lönd sem sett hafa höft á innstreymi fjármagns, en þau eru: Brasilía, Chile, Kólumbía, 

Malasía og Tæland. Í annari töflu er farið yfir lönd sem hafa sett höft á útstreymi fjármagns, 

en þau eru: Malasía og Tæland. Í þriðju töflunni er farið yfir Rúmeníu sem setti á víðtæk 

gjaldeyrishöft. Að lokum er tafla um Ísland, en hér voru setti á víðtæk gjaldeyrishöft í lok árs 
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2008. Á árinu 2009 var svo aflétt höftum á innstreymi fjármagns en áfram eru höft á 

útstreymi fjármagns, en þó með undantekningum. 

Fjárhagsupplýsingar af vef Datamarket eru einnig settar upp í töflur sem eru í sömu röð og 

töflurnar sem eru taldar hér að neðan. Í töflunum eru myndir sem draga saman atriði um 

efnahagsástand landanna, hvernig ástandið var fyrir höftin, í höftunum og eftir að þeim var 

aflétt, fyrir neðan hverja mynd er stuttur skýringatexti. Myndirnar eru þannig byggðar upp að 

tekin eru tvö ár áður en gjaldeyrishöft eru innleidd í löndunum og merkt á myndunum sem 

tímabil -1 og -2. Tímabil 0 er allur sá tími sem gjaldeyrishöftin eru í gildi. Hann er mislangur 

en í öllum tilfellum settur sem eitt tímabil hér. Tölur á tímabili 0 eru fengnar þannig að tekið 

er miðgildi áranna sem gjaldeyrishöftin eru í gildi. Þá eru sýndar tölur í tvö ár eftir að 

gjaldeyrishöftum er aflétt og eru þau tímabil merkt sem +1 og +2 á myndunum. Nánari 

tölulegar upplýsingar myndanna er að finna í töflum í viðauka 10 A og viðauka 10 B. Í 

viðauka 10 C má sjá samanburð landanna á línuritum að undanskyldu Íslandi, línurit yfir 

verðbólgu í Brasilíu og Rúmeníu er þó sér vegna þess hversu há verðbólgan var og það gefur 

ranga mynd af verðbólgu annara landa. Í viðauka 10 D eru sambærileg línurit fyrir Ísland. 

Allar upplýsingar á myndunum eru fengnar af Datamarket.com. Datamarket veitir aðgang að 

fjárhags og þjóðfélagsupplýsingum víða um heim sem fengnar eru bæði hjá opinberum og 

einkaaðilum, þar á meðal frá Sameinuðu þjóðunum, Alþjóðabankanum, Eurostat og fleirum. 

Nánari upplýsingar um samstarfsaðila Datamarket má finna á heimasíðu þeirra 

Datamarket.com (Datamarket, e.d.-a). 

Framkvæmdin fór þannig fram að upplýsingar úr töflunum sem gerðar voru eftir skýrslum 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og töflunum með fjárhagsupplýsingum fengnum af Datamarket 

voru bornar saman. Aðstæður annarra landa fyrir innleiðingu gjaldeyrishafta, í 

gjaldeyrishöftum og eftir að gjaldeyrishöftum er aflétt, eru síðan bornar saman við reynslu 

Íslands og spurningunni um hvort Ísland geti nýtt sér reynslu annarra landa í höftum svarað. 

Jafnframt verður þeirri spurningu svarað hvort rannsakendur geti varpað ljósi á það hvernig 

eða hvort Ísland geti nýtt sér reynslu þeirra í áætlun sinni um afléttingu gjaldeyrishaftanna. 

Til að rannsakendur fái sem besta niðurstöðu eru löndin sem valin eru til samanburðar ólík. 

Það er mat rannsakenda að með því að velja þessi lönd megi fá þverskurð af reynslu ólíkra 

landa, sem öll hafa þó þurft að grípa til þess að innleiða gjaldeyrishöft af einhverjum toga á 

tíunda áratug síðustu aldar. Höftin eru misjöfn og ná yfir mislöng tímabil en það er þó 

sameiginlegt með þessum löndum að ástæður fyrir innleiðingu gjaldeyrishafta voru einhvers 
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konar þrýstingur á efnahagskerfi þeirra og gengi gjaldmiðlanna annað hvort til hækkunar er 

lækkunar. 

Tilvísanir í heimildir má finna neðan við hverja töflu. Ef frekari heimilda hefur verið leitað er 

að finna tilvísanir um viðkomandi tilvik innan hverrar töflu. 
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6. Greining 

Lönd sem sett hafa innstreymishöft 

Land Aðstæður fyrir höft Höft sett á Niðurstöður/áhrif hafta 

Brasilía 

1993-1997 

• Í upphafi tíunda áratugarins stóð 
Brasilía frammi fyrir langvarandi 
verðbólgu. 

• Tilraunir til að draga úr verðbólgu 
tókust ekki en þær fólu í sér 
samsetningu af verð- og 
launaþróunareftirliti, átak til að herða 
peningastefnu, hækka skatta, frysting 
bankainnistæðna og lögðu hals á 
aðrar fjáreignir (e. Sequestering 
assets). 

• Verðbólguvaldandi væntingar mátti 
rekja til langvarandi fjárþarfar hins 
opinbera sem gaf tilefni til mikils 
vaxtamunar við útlönd en það leiddi 
til vaxandi innstreymis fjármagns. 

• Höftin fólust í fjölda beinna aðgerða 
og eftirliti með verðlagsþróun, ýmsar 
leiðir voru farnar og reglur voru 
endurbættar jafnóðum og 
markaðurinn fann leiðir í kringum 
þær (Garcia og Valpassos, 1998). 

• Skattur settur á fjármagnsflæði, 
fjárfestinga á hlutabréfamarkaði, 
erlend lán og tilteknum 
gjaldeyrisviðskiptum 
(Alþjóðagjaleyrissjóðurinn, 2011). 

• Stjórnunareftirlit sett á með þeim 
tilgangi að lengja endurgreiðslutíma 
lána og skatta. 

• „Real Plan“, sett á júlí 1994 sem fól í 
sér meiri takmarkanir á erlent 
fjármagnsflæði og gekk út á að draga 
úr kostnaði og halda vöxtum háum. 

• Það virðist sem að hvorki höftin á 
innstreymi né aukið frelsi í útstreymi 
fjármagns hafi náð markmiðum um 
að minnka umfang nettó innstreymis 
þar sem mikið fjármagnsstreymi hélt 
áfram að flæða inn í hagkerfið á 
tímabilinu. 

• Aðal lærdómurinn frá Brasilíu virðist 
vera sá að árangur gjaldeyrishafta er 
takmarkaður, ávinningur af því að 
fara í kringum höftin er það mikill. 
Til lengri tíma bera endurteknar 
tilraunir yfirvalda við banni á 
innflæði gjaldeyris ekki árangur þar 
sem fjármagnið finnur leiðir til þess 
að komast inni í hagkerfið, 
sérstaklega í ljósi þess að 
vaxtamunur helst áfram hár, vegna 
skorts á aðlögun í ríkisfjármálum. 
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Chile 

1991-1998 

• Í kjölfar fjármálakreppu snemma á 
níunda áratugnum hófu yfirvöld 
alhliða áætlun um uppbyggingu og 
þjóðhagslegar umbætur, sem miðuðu 
að því að draga úr verðbólgu, koma 
ríkisfjármálum í jafnvægi og stefna 
að því að draga úr viðskiptahalla með 
útflutningi. 

• Peningastefnunni var ætlað að 
lágmarka þrýsting á verðbólgu, með 
raunvöxtum, gengisstefnu sem 
miðaði að því að viðhalda 
samkeppnishæfi, með stefnu á að 
raungengi þjónaði sem leiðbeinandi 
markmið. 

• Utanríkisviðskipti styrktust 1984-
1988 með lækkun viðskiptahalla úr 
11% af VLF 1984 í 1% 1988. 
Hagkerfið óx um 5,7% á fimm ára 
tímabili. Til að sporna gegn ofhitnun 
hagkerfisins 1989, að hluta til vegna 
slökunar í ríkisfjármálum 1988, var 
peningastefnan hert í takt við 
vaxtalækkun um allan heim, jákvæð 
viðhorf markaðarins gagnvart Chile, 
og almennt auknum vilja til að lána 
vaxandi markaði, sem leiddi til 
aukins fjármagnsinnstreymis í 
einkageiranum 1989. 

• Árekstrar urðu vegna tengingar 
peningastefnunnar við innlend 
verðbólgumarkmið en gengisstefnan 
miðaði að viðskiptajöfnuði. Þegar 
fjárflæði er að mestu leyti frjálst, 
getur peninga- og gengisstefnan að 

• Sett var á vaxtalaus bindiskylda (e. 
URR), það eru óbein og 
markaðsbyggð höft með óbeinum 
sköttum á skammtíma innstreymi 
fjármagns. 

• Í upphafi var sett 20% vaxtalaus 
bindiskylda á erlendar lántökur. 
Krafa var gerð um lágmarks 
binditíma beinna fjárfestinga og 
verðbréfakaupa erlendis frá, og sett á 
víðtæk upplýsingaskylda banka 
vegna fjármagnsviðskipta. 
Bindiskyldunni var ætlað að draga úr 
skammtíma innflæði, án þess að hafa 
áhrif á langtíma fjárfestingar og auka 
sjálfstæði peningastefnunnar í þeim 
tilgangi að lágmarka áhrif 
gengisáhættu á strangt aðhald 
ríkisfjármála. Bindiskyldan var síðan 
hækkuð í 30%, en var svo afnumin í 
september 1998. 

• Gengisstefnan var sveigjanleg sem 
leyfði hækkun og lækkun á 
raungengi, en fór smá saman yfir í 
skriðgengi (e. crawling exchange 
rate band). Aðhaldssemi í 
peningastefnu hélst á meðan. 

• Fyrri rannsóknir á árangri af höftum í 
Chile halda því fram að nokkrir 
þættir hafi átt sinn þátt í að takmarka 
virkni vaxtalausrar bindiskyldu 
(URR). Meðal þeirra er umfang 
skammtímaflæðis, að hluta til 
undanþágur á viðskiptafærslum; 
öflug viðbrögð kjörinna fulltrúa í 
tengslum við flókið fjármálakerfi og 
erfiðleikar við framkvæmd. 

• Við mat á reynslu Chile, er 
mikilvægt að hafa í huga að notkun á 
gjaldeyrishöftum í Chile hefur verið 
hluti af víðtækri áætlun um umbætur 
er varða heildstæða stefnu í 
þjóðhags- og kerfisbreytingum sem 
útfærð var á tíunda áratugnum. 
Mikilvægur þáttur á þeirri leið Chile 
var á fjármálamarkaðnum með það 
fyrir augum að koma á traustum 
ramma varúðarreglna og sterk saga 
lánstrausts verður að vera fyrir hendi 
ef árangur á að nást. 

• Besta samræming skipulags og 
þjóðhagsstefnu gerði Chile kleift að 
ná markmiðum sem sett höfðu verið 
fram um miðjan níunda áratuginn.  

• Kostnaður var strax nokkuð heftandi 
og flókin umgjörð alþjóðlegra 
viðskipta, sem krafðist þess að 
Seðlabankinn sýndi fram á bolmagn 
til að framfylgja lögum og reglum. 

• Hvort bindiskyldan hafi seinkað 
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sjálfsögðu ekki verið óháð. framförum varðandi lausn vandamála 
peningastefnunnar eða ekki, er 
spurning sem Chile stendur frammi 
fyrir og hefur ekki verið rannsökuð. 

Kólumbía 

1993-1998 

• Snemma á tíunda áratugnum 
upplifði, Kólumbía aukningu 
innstreymis fjármagns einkaaðila 
(e.Private capital inflow), þar á 
meðal aukningu skulda og erlendra 
fjárfestinga. Innstreymið jókst úr 
0,2% af VLF árið 1990 í meira en 
7% árið 1997 og að meðaltali 
tæplega 4% af VLF á ári. 

• Aukning innstreymis kom í kjölfar 
alhliða áætlunar um kerfisbreytingar, 
þar á meðal víðtæku frelsi á gengi og 
viðskiptakerfum, afnámi 
vaxtastýringar; umbótum í 
fjármálakerfinu sem leyfðu fullt 
erlent eignarhald bankanna og 
styrking bankaeftirlits og reglugerða, 
nýja fjármögnunarstefnu, með 
áherslu á innlenda fjármögnun hins 
opinbera og erlendum fjárfestingum 
á einkaaðila, vegna þrengri 
lánaskilyrða (e. tightening of credit 
conditions) og lækkunar á gengi með 
það að leiðarljósi að minnka 
verðbólgu. 

• Þótt innstreymi gegndi mikilvægu 
hlutverki í fjármögnun jókst 
viðskiptahalli, sem hafði einnig áhrif 
á gengið og jók áhyggjur á 
samkeppnisfærni landsins. 
Stjórnvöld gripu til nokkurra aðgerða 

• Í júlí 1992 var fyrst samþykkt að 
setja á 10% skatt á millifærslur milli 
reikninga á öll fyrirtæki önnur en 
fjármálafyrirtæki og tryggingafélög, 
með það að leiðarljósi að minnka 
hvatann á spákaupmennsku í vöru- 
og þjónustu viðskiptum. 

• Þar sem mikið innstreymi fjármagns 
hélt áfram á árinu 1993 voru 
gjaldeyrishöft á erlendar lántökur í 
formi bindiskyldu (URR) sett á í 
september það ár. 

• Upphaflega var bindiskyldan (URR) 
sett á erlendan gjaldmiðil og var 
innleystur í innlendum gjaldmiðli. 
Til að draga úr skammtíma 
innstreymi var bindiskyldan 
takmörkuð við lán til styttri tíma en 
18 mánaða. Bindiskyldunni var 
breytt nokkrum sinnum til að ná 
betur til skammtíma fjárstreymis 
(hærri skattar settir á skammtíma 
innstreymi); óbeinir skattar aðlagaðir 
til að endurspegla breytingar á 
erlendum og innlendum skilyrðum, 
þar á meðal breytingar á hlutfalli 
bindiskyldunnar eftir lengd lána og 
innistæðna. 

• Skömmu síðar, í byrjun árs 1994, var 
skriðgengis stjórnun (e. crawling 
band regime) kynnt, með +-7% slaka 

• Rannsóknum um áhrif 
bindiskyldunnar í Kólumbíu ber ekki 
saman. Eins og fram kemur í skýrslu 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (2000) þá 
komust Cárdenas og Barrera (1996) 
og Ocampo Gaviria og Mora (1999) 
ólíkum niðurstöðum um áhrif 
bindiskyldu (URR) á heildarinnflæði. 
Hins vegar komust þeir að því að 
bindiskyldan gegndi mikilvægu 
hlutverki í að lengja greiðslutíma 
lána Kólumbíu. Á sama tíma gæti 
bindiskyldan hafa stuðlað að því að 
horfið hafi verið frá skuldaukningu 
og horfið til annarra þátta 
fjármögnunar sem voru undanskyldar 
höftunum svo sem erlendar 
fjárfestingar (FDI). 

• Gæta skal einnig varúðar við mat á 
skilvirkni bindiskyldunnar (URR) 
með lengri gjalddögum þar sem 
álagning bindiskyldunnar (URR) er 
samhliða gengisbindingunni sem 
kann að hafa dregið úr 
skammtímastreymi. Engin rannsókn 
hefur reynt að meta áhrif bindiskyldu 
(URR) á flökt á fjármagnsstreymi. 
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til að takmarka áhrifin á óstöðugleika 
fjárstreymisins. Til að bregðast við 
langvarandi þrýstingi, innleiddu 
stjórnvöld nýja stefnu sem miðaði að 
því að draga úr fjármagnsinnstreymi, 
sérstaklega til skemmri tíma. 

og byggð á verðbólguvæntingum 
viðskipaaðila. 

Malasía 

1994-1996 

• Ófyrirséður tekjuafgangur varð í 
hagkerfi Malasíu á árunum 1990 til 
1993 sem var tilkominn bæði vegna 
langtíma- og skammtíma 
innstreymis. Nettó innstreymi 
einkafjármagns af langtíma fjármagni 
jókst úr 5,7% af VLF 1990 í 8,2% af 
VLF 1993. Á sama tíma jókst nettó 
skammtíma innstreymi úr 1,2% af 
VLF í 8,9% af VLF. Fyrir tilstuðlan 
undirliggjandi sterkrar undirstöðu 
efnahagslífsins stuðlaði það að 
langtíma innstreymi á meðan 
skammtíma innstreymi var aukið 
með frekar háum vaxtamismun 
Malasíu í hag og markaðsvæntingum 
um hækkun ringgit vegna 
stöðugleika gjaldmiðilsins (ringgit). 

• Til að ná tökum á þessu mikla 
innstreymi stóðu yfirvöld frammi 
fyrir því að þurfa að halda vöxtum 
háum til að viðhalda verðbólgu 
annars vegar og hins vegar nauðsyn 
þess að draga úr skammtíma 
innstreymi. Fyrir utan þjóðhagslega 
áhættu af þenslu í tengslum við ört 
vaxandi gjaldeyrisforða, hefur mikið 
fjármagn innstreymis einnig í för 
með sér fjárhagslegar áhættur, þar á 

• Forgangsröðunin var að takast á við 
óstöðugt innstreymi og endurheimta 
stöðugleika fjármálamarkaðsins með 
því að samþætta aðgerðir í stjórn 
peningamagns og gjaldeyriseftirlit. 

• Til viðbótar gripu yfirvöld til beinnar 
stjórnunar í peningamálum þar á 
meðal aukinnar lögboðinnar 
bindiskyldu á áframhaldandi 
innstreymi fjármagns. Mikið aðhald 
var á ríkisfjármálum. 

• Sérstaklega vour hannaðar aðgerðir 
til að takmarka skammtíma 
fjárinnstreymi í formi erlendrar 
lántöku bankanna og innistæðu 
erlendra aðila í ringgit í bönkum og 
öðrum stöðum (e. nonbank). 

• Þessar aðgerðir voru studdar með 
slökun á vaxtastefnunni og með því 
að draga úr einangruninni (e. 
sterilization operations).  

• Þá voru varúðarreglur settar til að 
takast á við lausafjárstöðu – ásamt 
því að endurskilgreina undirstöður 
gjaldgengra skuldbindinga þar með 
talið allt innstreymi erlendis frá. 

• Í lok árs 1994 voru gjaldeyrishöft að 
mestu losuð og yfirvöld álitu að þau 
hefðu náð því markmiði að ná tökum 
á skammtíma innstreymi og 
peningavexti og náð að koma á 
stöðugleika á gjaldeyrismarkaðnum. 

• Varúðarreglur héldust þó áfram. 
Afgangur af viðskiptajöfnuði 
lækkaði verulega sem endurspeglaði 
talsverða minnkun á skammtíma 
innstreymi síðari hluta ársins 1994. 
Hlutfallslega snerti þetta ekki 
langtíma fjárfestingar. 

• Höftin voru því greinilega 
árangursrík og drógu úr umfangi, svo 
og breytingu á samsetningu á 
fjármagns innstreymis.  

• Draga má þá ályktun að dregið hafi 
úr skammtímainnstreymi vegna 
minnkandi vaxtamunar og því að 
dregið var úr einangrun. 
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meðal rýrnun á gæðum eigna. 
• Yfirvöld höfðu áhyggjur af því að 

mikil hækkun gjaldmiðilsins (ringgit) 
hefði í för með sér skaðleg áhrif á 
viðskipti og fjárfestingar. Upphafleg 
viðbrögð voru að einangra 
innstreymi (e. sterilize the inflows) 
og gefa þannig svigrúm fyrir meiri 
gengissveiflur. En einangrunin 
reyndist hins vegar vera of 
kostnaðarsöm, vegna skorts á 
ríkisskuldabréfum og þörfinni á því 
að Seðlabanki Malasíu gæti gefið út 
peningaseðla til að viðhalda 
verðbréfaviðskiptum seðlabankans. 
Einnig reyndist einangrunaraðgerðin 
árangurslaus og viðhélt háum 
vöxtum ásamt því að laða að 
innstreymi. 

Tæland 

1995-1996 

• Tælenska hagkerfið endurspeglaði að 
hluta til alþjóða fjármálastarfsemi og 
byrjaði að sýna merki um þenslu um 
mitt ár 1993, þrátt fyrir aðhaldssemi 
yfirvalda í ríkisfjármálum. 
Eftirspurnarþrýsting mátti greina í 
hærri verðbólgu og auknum 
viðskiptahalla sem hvatti yfirvöld til 
frekara aðhalds í peninga- og 
ríkisfjármálum. Samþætting 
fastgengis og mjög frjálsu 
fjármagnsinnstreymi ásamt miklum 
vaxtamun, skapaði og hvatti til 
mikillar vaxtahögnunar sem stuðlaði 
að miklu og óstöðugu nettó 
fjármagns innstreymi. Innstreymið 

• Vegna takmarkaðra valkosta í 
peningamálum, reyndu yfirvöld að 
stemma stigu við innstreymið með 
gjaldeyrishöfum sem tóku til 
samþættingar í peningamálum, 
varúðarreglna og markaðsbyggðum 
höftum (e. market based). 

• Til að hægja á útlánaaukningu og 
minnka verðbólguáhrif af 
innstreyminu voru stýrivextir 
hækkaðir í mars 1995, umfang 
útlánaáætlunar til að ná utan um 
stærri fjármálafyrirtæki og BIBF 
banka var útvíkkað. Stjórnvöld 
lækkuðu innlánavexti í þeim 
tilfellum þegar hlutfallið var yfir 

• Á heildina litið virðast höftin sem 
sett voru á innstreymi fjármagns 
1995-1996 hafa. 
(1)  Minnkað nettó innstreymi 

fjármagns. 
(2) Minnkað nettó skammtíma 

innstreymi úr 62% af 
heildarinnstreymi árið 1995 í 
32% árið 1996. 

(3) Lengt gjalddaga á lánum BIBF 
(hlutfall langtímalána fór úr 14% 
árið 1995 í 34,3% árið 1996). 

(4) Minnkaði hlutfall 
skammtímalána af 
heildarskuldum (úr 50% í 43%). 

(5) Lítillega dregið úr vexti bath 
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(Ariyoshi o.fl., 2000)

var fyrst og fremst til skammstíma 
(samtals 60% árið 1993), aðallega í 
formi skammtímalána bankanna og 
þá sérstaklega í gegnum Bangkok 
International Banking Facilities 
(BIBF). 

• Vaxandi innstreymi og óstöðugleiki, 
sérstaklega í byrjun 1995, ógnaði 
ekki eingöngu verðbólguáhrifum, 
heldur flækti einnig útfærslu 
peningastefnunnar í umhverfi með 
fastgengi og slakri óbeinni stefnu í 
peningamálum. Töluverð 
aðhaldssemi var í ríkisfjármálum og 
var fastgengi viðhaldið á grundvelli 
þess að það hafði skapað traust og 
stöðugleika. 

meðaltali og juku stífð inngrip (e. 
stepped up sterilization opperation). 

• Fleiri mælingar sem miða að því að 
mæla fjármagnsflæði voru kynntar í 
ágúst 1995. Þær samanstóðu af: 
(1) Ósamhverfum takmörkum á 

skammtíma og langtíma 
stöðustöku, (með minni 
takmörkunum á skammtíma 
stöðutökur í gjaldeyri til að letja 
aðila til að fá lántökur erlendis 
frá). 

(2) Kröfur um skýrslugerð fyrir 
banka um áhættustýringu í 
gjaldeyris- og afleiðuviðskiptum;  

(3) Krafa um 7% bindiskyldu (URR) 
á bath reikninga erlendra aðila 
með minna en eins árs bindingu 
og á skammtímalántökur 
fjármálafyrirtækja.  

• Yfirvöld gripu einnig til siðferðilega 
aðgerða með því að leita samstarfs 
við viðskiptabanka og veittu BIBF 
leyfi til að lengja binditíma/gjalddaga 
lántöku, sérstaklega í gegnum BIBF. 

reikningum í eigu erlendra aðila. 
• Hvort þessi atriði hafi virkað er erfitt 

að segja til um eða greina frá því að 
tiltrú fjárfesta minnkaði einnig. 

• Þá virðast varúðarreglur einnig hafa 
verið brotnar vegna ónógs eftirlits. 

• Þótt skammtíma innsteymi hafi 
minnkað þá hafði þetta önnur atriði í 
för með sér sem dæmi þá sátu 
umbætur í fjármálageiranum á 
hakanum.  

• Frelsi í skammtímaflæði ásamt háum 
innlánsvöxtum, var ekki staðgengill 
peningastefnu. Töfðu fyrir 
sveigjanleika gengisins, og að beitt 
væri  viðunandi peningastefnu. Þá 
virðast einnig varúðarreglur hafa 
verið brotnar vegna ónógs eftirlits. 
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Lönd sem sett hafa útstreymishöft 

Land Aðstæður fyrir höft Höft sett á Niðurstöður/áhrif hafta 
Malasía 
1998-1999 

• Malasía var með mjög opið hagkerfi 
og hefur jafnan verið með frjálst 
fjármagnsstreymi. Í framhaldi af 
fjármálakreppunni í Asíu varð 
gjaldmiðillinn (ringgit) fyrir miklum 
þrýstingini líkt og aðrir gjaldmiðlar í 
nágrannalöndunum. 

• Kreppan leiddi í ljós veikleika í 
kerfisuppbyggingu bankanna á 
svæðinu sem varð til almenns 
endurmats á svæðisbundinni 
útlánaáhættu. Aflandsmiðlarar tóku 
skortstöðu í ringgit í von um 
gengislækkun og aflandsgengið 
ringgit hækkaði í samanburði við 
innlandsgengi, sem olli útstreymi á 
fjármunum. 

• Þar til 1997 gátu innlendir bankar gert 
framvirka samninga í ringgit við 
erlendra aðila og dregið var úr 
gengismun milli innlands og 
aflandsmarkaðar. 

• Í ágúst 1997 skáru yfirvöld 
tímabundið á tengslin á milli gengis 
ringgit á innlendum gjaldeyrismarkaði 
og aflandsmörkuðum með því að setja 
takmörk á skiptasamninga 
fjármálagerninga erlendra aðila (ágúst 
1997) en fjármagn hélt áfram að flæða 
úr landi eftir ýmsum leiðum til að 
nýta sér mikinn vaxtamun sem 
myndaðist vegna takmarkana á 

• Í ljósi verulegs útstreymi fjármagns 
var tekið upp opinbert gengi (e. 
administrative exchange) og 
gjaldeyrishöft sett á í september 1998 
sem miðuðu sérstaklega að því að 
takmarka spákaupmennsku og 
útstreymi ringgit á aflandsmarkaði og 
ná stöðugleika á skammtíma 
fjármagnsflæði. 

• Aðgerðunum var ætlað að auka 
sjálfstæði í peningamálum og  koma í 
veg fyrir utanaðkomandi árás á 
hagkerfið. Stjórnvöld höfðu áhyggjur 
af því að ef til ofangreindra aðgerða 
kæmi ekki myndu vextir haldast háir 
til lengri tíma sem hefði skaðleg áhrif 
á efnahagslífið og bankakerfið. 

• Lokað var fyrir allt flæði á 
gjaldmiðlinum erlendis, stjórnvöld 
vildu fá allt ringgit heim. Beinar 
erlendar fjárfestingar voru 
undanskyldar. 

• Þá festu yfirvöld ringgit við 
bandaríska dollarann. 

• Þann 4. febrúar 1999 afléttu yfirvöld 
banni við þátttöku erlendra aðila í 
eignasöfnum til skemmri tíma en tólf 
mánaða og settu á stiglækkandi skatt á 
höfuðstól og hagnað eftir tímalengd 
fjárfestinganna. 

• Það er erfitt að greina áhrif 
gjaldeyrishaftanna og þróun þar sem 
afkoma Malasíu hefur að mörgu leyti 
verið svipuð og annarra ríkja á 
svæðinu. 

• Engu að síður benda bráðabirgðatölur 
til þess að árangur hafi náðst í að loka 
á aflandsmarkaðinn sem var 
uppspretta spákaupmennsku með 
ringgit. 

• Yfirgripsmikið og strangt eftirlit 
ásamt endurskoðun haftanna í febrúar 
1999 spiluðu vissulega hlutverk þar. 
En skynsamlegar hagstjórnaraðgerðir, 
hraðar framfarir í umbótum 
fjármálageirans, bættar 
efnahagshorfur, almennt endurheimt 
traust á svæðinu og fyrra vanmat á 
gjaldmiðlinum miðað við aðra 
gjaldmiðla á svæðinu voru einnig 
mikilvæg. 

• Spákaupmennsku var eytt með 
höftunum og frekar lítið um að farið 
hafi verið í kringum höftin. 

• Almennt er talið að höftin hafi gefið 
svigrúm til að koma á umbótum. 

• Tiltrú fjárfesta á Malasíu minnkaði 
miðað við önnur lönd á svæðinu. 
Kostnaður við fjármögnun erlendra 
fjárfesta jókst og beinar erlendar 
fjárfestingar urðu tiltölulega litlar, 
strangt eftirlit hefur verið töluvert 
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skiptasamningum. 
• Flæði ringgit á aflandsmörkuðum 

leiddi til hækkunar á innlendum 
vöxtum, hraðaði samdrætti í 
efnahagslífinu og gerði stöðu 
fyrirtækja og banka verri. 

kostnaðarsamt og lagt verulegan 
stjórnsýslukostnað á fjárfesta, 
viðskiptabanka og stjórnvöld. 

• Raungengi ýmissa fjárfestinga féll 
verulega en hugsanlega eru hömlur 
viðeigandi sem vörn gegn áhættu af 
markaðsaðilum. 

Tæland 
1997-1998 

• Eftir meira en áratug með 
gengisstöðugleika og mikinn hagvöxt 
varð gjaldmiðill Tælands (e. hai bath) 
undir verulegum þrýstingi 
spákaupmennsku í maí 1997. Það 
voru vaxandi horfur á ofþenslu í 
hagkerfinu líkt og gerðist 1993 sem 
endurspeglaðist í langvarandi 
verðbólgu og verulega vaxandi 
viðskiptahalla sem endurspeglaði 
minna samkeppnishæfi vegna 
tengingar bath við bandaríska 
dollarann. 

• Þrátt fyrir að viðskiptahallinn væri 
meira eða minna fjármagnaður með 
fjármagni sem streymdi inn í landið 
1994 – 1995 var stór hluti af þessu 
innstreymi til skamms tíma  og jók á 
varnarleysi vegna skyndilegra 
breytinga á viðhorfum markaðarins. 
Innstreymið leiddi af sér vaxtamun og 
trú á að fastgengisstefnan veitti 
ákveðna tryggingu fyrir 
gengisstöðugleika. 

• Vaxandi ójafnvægi bæði innanlands 
og erlendis ásamt vandamálum í 
bankarekstri seint á árinu 1996 vöktu 
upp spurningar um stöðugleika 

• Þann 15. maí 1997 settu stjórnvöld á 
gjaldeyrishöft til að koma stöðugleika 
á gjaldeyrismarkaðinn og stöðva 
áhlaupið á gjaldmiðilinn. Voru þessar 
ráðstafanir samþykktar í ljósi mikils 
samdráttar gjaldeyrisforðans og til 
varnar mögulegum óhagstæðum 
vaxtamun á atvinnugreinum og 
bankakerfinu. 

• Fyrsta skrefið var að biðja 
fjármálastofnanir að draga úr og síðan 
að stöðva viðskipti við erlendra aðila 
sem gætu greitt fyrir uppbyggingu á 
stöðu gjaldmiðilsins á aflandsmarkaði, 
átti þetta við um öll viðskipti með 
baht við erlenda aðila (þar með talið 
lán í baht í gegnum skiptasamninga, 
bein framvirk viðskipti með baht, og 
sala á baht gagnvart erlendum 
gjaldmiðlum). 

• Annað skrefið var að öll kaup fyrir 
gjalddaga á víxlum og skuldabréfum í 
baht þurfti að greiða í bandarískum 
dollurum. 

• Þriðja skrefið var að öllum erlendum 
fjárfestum var bannað að innleysa 
fjármagn gefið út í baht en máttu hins 
vegar innleysa fjármagn í erlendum 

• Afleiðing haftanna í Tælandi var 
skamm góður vermir. Það voru engar 
haldbærar skýringar fyrir því að höftin 
voru ekki skilvirk, né hvaða leiðir 
voru farnar til að fara í kringum þau. 
Þar sem höftin voru ekki nógu 
fjölbreytt (e. wide range) var auðvelt 
að fara í kringum þau og tókst ekki að 
loka á aflandsmarkaðinn, sem varð til 
þess að tækifæri var til að viðhalda 
gengismun, sérstaklega í ljósi 
áframhaldandi vandamála  í 
fjármálageiranum og þjóðhagslegu 
ójafnvægi. 

• Til viðbótar veiktu gjaldeyrishöftin 
undirstöður efnahagslífsins, rýrðu 
tiltrú fjárfesta og drógu úr erlendu 
innstreymi, með þeim afleiðingum að 
nettó innstreymi fjármagns minnkaði 
á þessu tímabili (um meira en 5% af 
VLF árið 1996 í að meðaltali um -
12% árin 1997-98). 

• Um leið og merki um umbætur sáust í 
efnahagsumhverfinu og Seðlabanki 
Tælands létti höftunum í 30. janúar 
1998, hækkaði gengi baht, verð á 
hlutabréfamarkaði hækkaði, og munur 
ríkisávöxtunar minnkaði (e. sovereign 
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(Ariyoshi o.fl., 2000; Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2005) 

fastgengis og áhlaup á gjaldmiðilinn. 
• Þrýstingur á gengið var stöðugur 1997 

vegna þeirra trúar að háir vextir yrðu 
á endanum lækkaðir vegna áhyggja af 
stöðunni í efnahagsmálum og 
bankakerfinu, því þyrfti að gengisfella 
baht. 

gjaldmiðli. 
• Að lokum var erlendum aðilum gert 

að innleysa ágóða af sölu hlutabréfa á 
innlendum gjaldeyrismarkaði. Þessar 
aðgerðir orsökuðu tvíþættan 
gjaldeyrismarkað þar sem aðskilið 
gengi var fyrir fjárfesta sem keyptu 
baht á innlendum markaði og 
erlendum markaði. 

• Fjármálastofnunum var gert að leggja 
fram daglega skýrslu er varðaði 
gjaldeyrisviðskipti erlendra aðila. 

• Með þessum aðgerðum var verið að 
aftengja innanlandsmarkað og 
aflandsmarkað. 

yield differentials narrowed). 
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Lönd sem sett hafa víðtæk höft 

(Ariyoshi og.fl.,2000; Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2005) 

Land Aðstæður fyrir höft Höft sett á Niðurstöður/áhrif hafta 
Rúmenía 
1996-1997 

• Rúmensk stjórnvöld innleiddu 
gjaldeyriseftirlit í mars 1996 vegna 
mikils þrýstings á gjaldeyrismarkaðinn. 
Þessi þrýstingur var tilkominn vegna 
slökunar peningastefnunnar, ásamt því 
að Seðlabankinn studdi við einkabanka 
með lausafé og einnig vegna slökunar í 
ríkisfjármálum í aðdraganda kosninga. 
Tólf mánaða gengislækkun 
gjaldmiðilsins, leu, fór úr 20% í 
september 1995 í 60% í mars 1996, á 
sama tíma og gjaldeyrisforðinn 
minnkaði verulega. 

• Til að stemma stigu við 
gengislækkuninni, innleiddu yfirvöld á 
einni nóttu takmörk á viðskipti með 
reiðufé hjá gjaldeyrismiðlurum (e. 
foreign exchange bureaus) og 
afturkölluðu öll leyfi söluaðila 
gjaldeyris nema ríkisbankanna 
fjögurra. 

• Aðgerðir sem þjónuðu frekara aðhaldi 
á gildandi gjaldeyrishöftum voru 
almenn, magnbundin og ætluð til að 
auka gjaldeyrisforðann. 

• Flest fjármagnsviðskipti voru háð 
samþykki Seðlabankans og áritun 
Fjármálaráðuneytisins, nokkrar 
tegundir viðskipta féllu afdráttarlaust 
undir bannið (til dæmis, fasteignir). 

• Hömlum á viðskiptajöfnuði var 
viðhaldið samkvæmt 
aðlögunarsamkomulagi við Alþjóða 
gjaldeyrissjóðinn, grein 14 (e. IMF‘s 
Article XIV). 

• Til viðbótar við nýju reglurnar ákváðu 
yfirvöld að festa gengið þar til eftir 
sveitastjórnarkosningar í júní. 

• Yfirvöld endurnýjuðu leyfi söluaðila til 
að versla með erlendan gjaldeyri og 
skuldbundu sig til að halda 
markaðsráðandi gengi í febrúar 1997 
eins og fyrri viðbragðsáætlun Rúmeníu 
1997 við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn gerði 
ráð fyrir. 

• Gengi lækkaði á millibankamarkaði í 
byrjun janúar 1997 og jókst þegar 
höftunum var aflétt. 

• Tekjuafgangur í ríkisbókhaldi, einkum 
af erlendum fjárfestingum, jókst 
verulega, skekkjur og vanfærslur 
þrefölduðust árið 1997 sem bendir til 
þess að innstreymi fjármagns hafi verið 
enn meira. 

• Innleiðing áætlunar  
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins svo stuttu 
eftir afnám hafta leiðir til þess að erfitt 
er að meta árangur þeirra. Þrátt fyrir 
tilkomu aflandsmarkaða (e. emergence 
of parallel markets) varð yfirskot á 
genginu þegar gjaldeyriseftirliti var 
aflétt sem bendir til þess að höftin hafi 
að hluta til verið skilvirk í að ná niður 
þrýstingi á gjaldeyrismarkaði. 

• Bæði þróun gengis leu og 
fjármagnsflæði voru einnig undir 
áhrifum pólitískrar óvissu á 
kjörtímabilinu. 
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Ísland 

Land Aðstæður fyrir höft Höft sett á Niðurstöður/áhrif hafta 

Ísland 

2008- 

• Á tímabilinu 2005-2008 varð 
umtalsvert innstreymi fjármagns til 
Íslands. 

•  Mikill vaxtamunur við útlönd og 
hækkandi gengi krónunnar laðaði að 
alþjóðlegt fjármagn að hluta í gegnum 
fjárfestingar og að hluta til með 
skuldasöfnun í Jöklabréfum sem gefin 
voru út, gagngert til að hagnast á 
þessum aðstæðum. 

• Innstreymið tengdist einnig íslenska 
fjármálakerfinu og lántökum íslenskra 
fyrirtækja á alþjóðamörkuðum. 

• Erlendir fjárfestar áttu miklar 
fjáreignir í íslenskum krónum.  

• Stöður erlendra aðila í íslenskum 
krónum námu í heild 680 milljörðum 
síðari hluta ársins 2008 og 
skammtímastöður námu í heild um 
330 milljörðum. 

• Vegna mikillar skuldsetningar voru 
íslenskir bankar, sem treystu á 
endurfjármögnun, útilokaðir frá 
fjármögnun og tilraun til að þjóðnýta 
einn þeirra leiddi í ljós alvarleg 
vandamál varðandi bankakerfi, sem 
stuðlaði að lækkun á 
lánshæfiseinkunn. 

• Á stuttum tíma hrundu Landsbankinn, 
Glitnir og Kaupþing. Traust gufaði 
upp, gengið lækkaði verulega og 

• Til að draga úr kreppunni veitti 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn Íslandi 
fullan stuðning á grundvelli tvíhliða 
samnings við erlenda lánadrottna. 

• Sjóðurinn samþykkti (e. front loaded) 
tuttugu og fjögurra mánaða 
lánafyrirgreiðslu til að fjármagna 1,4 
milljarða SDR. Aðrir kröfuhafar, 
Danmörk, Finnland, Noregur, Svíþjóð, 
Pólland og Færeyjar veittu lánsloforð 
sem nam tæpum 3 milljörðum dollara 
(Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2012b). 

• Núgildandi gjaldeyrishöft voru tekin 
upp 28. nóvember 2008 samkvæmt 
reglum um gjaldeyrismál sem voru 
heimilaðar samkvæmt ákvæði í lögum 
um gjaldeyrismál, og endurútgefnar 
15. desember 2008. 

• Um miðjan mars 2009 voru gerðar 
breytingar á lögum um gjaldeyrismál í 
því skyni að herða höftin. 

• Reglur hafa reglulega verið 
endurskoðaðar til að loka glufum og 
ein sú mikilvægasta var gerð í október 
2009 þegar tekin voru af öll tvímæli 
um að einhliða innflutningur á 
aflandskrónum væri óheimill. 

• Greiðslur vegna vöru- og 
þjónustuviðskipta og beinna 
fjárfestinga innlands voru gefnar 
frjálsar eftir skamman tíma. 

• Þegar skilvirkum gjaldeyrishöftum er 
beitt ræðst skammtímagengisþróun að 
miklu leyti af viðskiptajöfnuði en ekki 
fyrst og fremst af fjármagnsstreymi. 
Markaðurinn er þó grunnur og 
ákaflega viðkvæmur. 

• Gjaldeyrishöftin hafa stuðlað að 
stöðugra gengi en ella með því að 
hindra verulegt fjármagnsútstreymi. 

• Seðlabankanum var kleift að lækka 
stýrivexti. 

• Gjaldeyrishöftin hafa einnig skapað 
tiltölulega stöðugt umhverfi fyrir 
endurskipulagningu bankanna og 
komið í veg fyrir lausafjárþurrð. 

• Almennt virðist sem dregið hafi úr 
spennunni í kerfinu fyrstu mánuðina. 

• Munurinn á gengi krónunnar á 
innlendum gjaldeyrismarkaði og 
aflandsmörkuðunum hefur minnkað.  

• Samkvæmt tölum Seðlabanka Íslands 
hefur verð eignarhluta erlendra aðila í 
íslenskum krónum lækkað úr um 680 
milljörðum í árslok 2008 í um 610 
milljarða í lok júlí 2009. 

• Langtímastöður hafa aukist lítillega 
meðan skammtímastöður hafa farið úr 
um 330 milljörðum í 260 milljarða. 

• Þrátt fyrir einhverja óvissu benda 
þessar tölur til þess að stöður erlendra 
aðila í íslenskum krónum hafi lækkað. 
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gjaldeyrismarkaðir lokuðust. 
• Eignaverð var í frjálsu falli og á 

tímabilinu 2009 - 2010, minnkaði 
VLF um 10,5% og innlend eftirspurn 
um 23% (Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 
2012b). 

• Minnkandi tiltrú á íslenskum 
fjáreignum sem fylgdi í kjölfar 
kreppunnar skapaði hættu á stórfelldu 
útstreymi fjármagns, með háskalegum 
afleiðingum fyrir gengi krónunnar sem 
þegar hafði lækkað. 

• Mikið útstreymi strax í kjölfarið hefði 
getað valdið enn meiri gengislækkun 
krónunnar og meiri verðbólgu en raun 
varð á. Þar sem efnahagsreikningur 
heimila og fyrirtækja einkenndist bæði 
af mikilli skuldsetningu og háu 
hlutfalli gengisbundinna og 
verðtryggðra lána, hefði þetta getað 
komið af stað hrinu vanskila með 
óhagstæðum afleiðingum fyrir 
þjóðarbúið. 

• 10. október 2008 greip Seðlabankinn 
til aðgerða sem miðuðu að því að 
hefta tímabundið útstreymi gjaldeyris. 

• Í ljósi mikillar áhættu fyrir 
þjóðarbúskapinn og víðtækar 
verðtryggingar á lánum heimila og 
fyrirtækj, var talið að gjaldeyrishöft, 
þrátt fyrir að vera óheppileg, væru 
óhjákvæmilegur þáttur aðgerða er 
miðuðu að því að stuðla að 
stöðugleika krónunnar þegar 
millibankamarkaður með erlendan 

• Greiðslur sem tengjast almennum inn- 
og útflutningi vöru og þjónustu eru því 
heimilar, einnig vaxtagreiðslur ef 
þeim er breytt í gjaldeyri innan 
tiltekins tíma. 

• Skorður hafa hins vegar verið settar 
við flestum fjármagnsflutningum bæði 
innlendra og erlendra aðila. 

• Ekki er hægt að breyta skuldabréfum 
sem hafa verið gefin út í krónum og 
öðrum sambærilegum skjölum í 
erlenda gjaldmiðla þegar þau falla á 
gjalddaga. Upphæðina verður að 
endurfjárfesta í öðrum skuldabréfum 
sem gefin hafa verið út í íslenskum 
krónum. 

• Ennfremur skylda reglurnar innlenda 
aðila til að senda heim allan erlendan 
gjaldeyri sem þeir eignast. 

• Vissum félögum, þar á meðal helstu 
útflutningsaðilum og fyrirtækjum með 
mikil umsvif erlendis var veitt full eða 
að hluta til undanþága að uppfylltum 
ákveðnum skilyrðum. 

• Lög um gjaldeyrishöft heyra undir 
Viðskiptaráðuneytið en heimila þó að 
Seðlabankinn gefi út reglur um 
gjaldeyrismál,sem eru háðar samþykki 
viðskiptaráðherra. 

• Seðlabankinn ber ábyrgð á eftirliti 
með höftunum og stjórnar framkvæmd 
reglna frá degi til dags. Eftirlit hefur 
aukist og skal Fjármálaeftirlitið 
rannsaka hugsanleg brot. 

• Almennt er talið að flest fyrirtæki og 

• Erlendir aðilar virðast vera tiltölulega 
sáttir við að eiga um sinn eignir í 
íslenskum krónum í formi 
ríkiskuldaéfa, skuldabréfa 
Íbúðalánasjóðs og innlána 
Seðlabankans og viðskiptabanka. 

• Takmarkaður áhugi hefur verið á því 
að breyta úr slíkum stöðum í 
íslenskum krónum yfir í 
langtímastöður í evrum með þeim 
úrræðum vegna „óþolinmóðra 
fjárfesta“ sem kynnt voru í maí 2009. 
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(Seðlabanki Íslands, 2009a; Seðlabanki Íslands, 2011b) 

gjaldmiðil var opnaður á ný í byrjun 
desember 2008. 

stofnanir starfi í samræmi við anda 
laganna. Hins vegar safna mörg 
fyrirtæki nú eigin gjaldeyrisforða til 
að draga úr áföllum. Það takmarkar 
hve miklum fjármunum þau breyta í 
krónur. 
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Datamarket - innstreymishöft 

  

Brasilía 
VLF á mann í dollurum Viðskiptakjör Viðskiptajöfnuður  

% af VLF 
Verðbólga, breyting á 

VNV í % 
Raungengi 

 
Mynd 1 VLF á mann  

 
Mynd 2 Viðskiptakjör 

 
Mynd 3 Viðskiptajöfnuður 

 
Mynd 4 Verðbólga 

 
Mynd 5Raungengi 

VLF á mann jókst verulega 
þegar höftin voru sett á og 
það hélst næstu tvö árin eftir 
að þeim var aflétt. 
(Datamarket, e.d.-b). 

Viðskiptakjör hækkuðu um 
11% við innleiðingu 
haftanna en lækkuðu aftur 
eftir að þeim var aflétt. 
(Datamarket, e.d.-c). 

Viðskiptajöfnuður var 
neikvæður tveimur árum 
fyrir innleiðingu haftanna en 
jákvæður ári fyrir 
innleiðingu þeirra. Eftir að 
höftin voru innleidd versnaði 
hann og varð neikvæður um 
2,3% af VLF og versnaði 
enn frekar eftir afléttingu 
haftanna og var neikvæður 
um 4% af VLF. 
(Datamarket, e.d.-d). 

Verðbólga lækkaði verulega 
eða úr 1022% ári fyrir 
innleiðingu haftanna. Eftir að 
höftin voru innleidd lækkaðir 
verðbólgan í 66% og fór 
undir tveggja stafa tölu 
næstu 2 ár eftir að höftunum 
var aflétt. 
(Datamarket, e.d.-e). 

Raungengi hækkaði á meðan 
höftin voru á en lækkaði svo 
aftur á öðru ári eftir að þeim 
var aflétt og varð svipað og 
verið hafði fyrir innleiðingu 
haftanna. 
(Datamarket, e.d.-f). 
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Chile 
VLF á mann í dollurum Viðskiptakjör Viðskiptajöfnuður 

% af VLF 
Verðbólga, breyting á 

VNV í % 
Raungengi 

 
Mynd 6 VLF á mann 

 
Mynd 7 Viðskiptakjör 

 
Mynd 8 Viðskiptajöfnuður 

 
Mynd 9 Verðbólga 

 
Mynd 10 Raungengi 

VLF á mann jókst verulega í 
höftunum og hélst svipuð 
næstu tvö árin eftir að þeim 
var aflétt. 
(Datamarket, e.d.-b). 

Viðskiptakjör héldust svipuð 
fyrir, á meðan og eftir að 
höftin voru innleidd. 
 (Datamarket, e.d.-c). 

Viðskiptajöfnuður var 
neikvæður um 2,4% af VLF 
tveimur árum fyrir 
innleiðingu haftanna. Á 
haftatímanum versnaði 
viðskiptajöfnuður og var 
neikvæður um 3,5% af VLF. 
Ári eftir að höftunum var 
aflétt var viðskiptajöfnuður 
jákvæður um 0,1% af VLF 
en tveimur árum eftir 
afléttingu var hann 
neikvæður um 1,2% af VLF. 
(Datamarket, e.d.-d). 

Verðbólga var veruleg eða 
17% og 26% síðustu tvö árin 
fyrir innleiðingu haftanna og 
fór í um 10% á meðan höftin 
voru í gildi en lækkaði síðan 
í á milli 3% og 4% eftir 
afnám haftanna. 
(Datamarket, e.d.-e). 

Raungengi Chile er ekki 
skráð á vef Datamarket fyrir 
setningu haftanna en 
skráning á haftatímanum og 
næstu tvö árin á eftir sýnir að 
raungengið hækkaði eftir að 
höftunum var aflétt. 
(Datamarket, e.d.-f). 
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Kólumbía 
VLF á mann í dollurum Viðskiptakjör Viðskiptajöfnuður 

% af VLF 
Verðbólga, breyting á 

VNV í % 
Raungengi 

 
Mynd 11 VLF á mann 

 
Mynd 12 Viðskiptakjör  

Mynd 13 Viðskipajöfnuður 
 

Mynd 14 Verðbólga 
 

Mynd 15 Raungengi 

VLF jókst þegar höftin voru 
innleidd og hélst þannig 
næstu tvö árin eftir 
afléttingu. 
(Datamarket, e.d.-b). 

Innleiðing haftanna hafði lítil 
sem engin áhrif á 
viðskiptakjör. 
(Datamarket, e.d.-c). 

Viðskiptajöfnuður versnaði 
töluvert við innleiðingu 
haftanna og fór úr 5,6% af 
VLF tveimur árum fyrir 
setningu haftanna í -4,8% af 
VLF á meðan höftin voru í 
gildi en fyrstu tvö árin eftir 
að höftunum var aflétt var 
hann jákvæður um rétt innan 
við 1%. 
(Datamarket, e.d.-d). 

Verðbólga var um og rétt 
undir 30% fyrir setningu 
haftanna og fór í um 20% á 
haftatímanum og lækkaði 
enn frekar eftir að þeim var 
aflétt í um eða undir 10%. 
(Datamarket, e.d.-e). 

Raungengi hækkaði við 
innleiðingu haftanna en fór 
lækkandi eftir að þeim var 
aflétt. 
(Datamarket, e.d.-f). 
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Malasía 
VLF á mann í dollurum Viðskiptakjör Viðskiptajöfnuður 

% af VLF 
Verðbólga, breyting á 

VNV í % 
Raungengi 

 
Mynd 16 VLF á mann 

 
Mynd 17 viðskiptakjör  

Mynd 18 Viðskiptajöfnuður 
 

Mynd 19 Verðbólga 
 

Mynd 20 Raungengi 
VLF jókst við setningu 
haftanna og hélst þannig ári 
eftir að þeim var aflétt en fór 
aftur í sama og hafði verið 
fyrir innleiðingu haftanna. 
(Datamarket, e.d.-b). 

Viðskiptakjör hækkuðu 
lítillega við setningu 
haftanna og það hélst næstu 
tvö ár eftir að þeim var aflétt. 
(Datamarket, e.d.-c). 

Viðskiptajöfnuður síðustu 
tvö árin fyrir innleiðingu 
haftanna var neikvæður um 
3,5% - 4,4% af VLF og á 
haftatímanum var hann 
neikvæður um 6% og hélst 
svipaður ári eftir að þeim var 
aflétt en á öðru ári varð 
viðsnúningur og varð hann 
jákvæður um 13% af VLF. 
(Datamarket, e.d.-d). 

Verðbólga var tæp 5% 
tveimur árum fyrir 
innleiðingu haftanna en fór í 
um 3,5% ári fyrir 
innleiðinguna og hélst 
svipuð í höftunum. Ári eftir 
að þeim var aflétt lækkaði 
verðbólgan en hækkaði svo 
aftur og fór í 5,2% tveimur 
árum eftir afléttingu 
haftanna. 
(Datamarket, e.d.-e). 

Raungengi var svipað fyrir 
höftin, í höftunum og ári eftir 
að þeim var aflétt en lækkaði 
tveimur árum eftir afléttingu 
þeirra. 
(Datamarket, e.d.-f). 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

-2 -1 0 +1 +2

U
pp

hæ
ð 

í U
SD

 

Tímabil 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

-2 -1 0 +1 +2

G
en

gi
 

Tímabil 

-10

-5

0

5

10

15

-2 -1 0 +1 +2

H
lu

tfa
ll 

af
 V

LF
 

Tímabil 

0

1

2

3

4

5

6

-2 -1 0 +1 +2

H
lu

tfa
lls

le
g 

br
ey

tin
g 

á 
V

N
V

 

Tímabil 

0
20
40
60
80

100
120
140
160

-2 -1 0 +1 +2

G
en

gi
 

Tímabil 



38 
 

 

(Datamarket.com, e.d.) 

Tæland 
VLF á mann í dollurum Viðskiptakjör Viðskiptajöfnuður 

% af VLF 
Verðbólga, breyting á 

VNV í % 
Raungengi 

 
Mynd 21 VLF á mann 

 
Mynd 22 Viðskiptakjör 

 
Mynd 23 Viðskiptajöfnuður 

 
Mynd 24 Verðbólga 

 
Mynd 25 Raungengi 

Við innleiðingu 
gjaldeyrishaftanna jókst VLF 
en lækkaði svo aftur á fyrsta 
ári eftir að þeim er aflétt í 
svipað og var fyrir höft en á 
öðru ári eftir afléttinguna 
lækkaði VLF og varð minni 
en fyrir innleiðingu haftanna. 
(Datamarket, e.d.-b). 

Viðskiptakjör héldust svipuð 
fyrir gjaldeyrishöftin á 
meðan þau voru í gildi og 
næstu tvö ár eftir að þeim var 
aflétt. 
(Datamarket, e.d.-c). 

Viðskiptajöfnuður var 
neikvæður um 5% af VLF 
fyrir innleiðingu haftanna og 
versnaði á haftatímanum og 
var neikvæður um 8%. Ári 
eftir að þeim var aflétt dró úr 
viðskiptahalla og á öðru ári 
eftir afléttingu þeirra varð 
verulegur viðsnúningur og 
viðskiptajöfnuður varð 
jákvæður  um 12% af VLF. 
(Datamarket, e.d.-d). 

Verðbólga var 3,3% tveimur 
áum fyrir innleiðingu 
haftanna. Á haftatímanum 
var verðbólgan 5,8% en 
lækkaði í 5,6% ári eftir að 
þeim var aflétt tveimur árum 
eftir að höftunum var aflétt 
var verðbólgan komin í 8%. 
(Datamarket, e.d.-e). 

Raungengi lækkaði við 
innleiðingu haftanna og hélt 
áfram að lækka eftir að 
höftunum var aflétt. 
(Datamarket, e.d.-f). 
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Datamarket - útstreymishöft 

 

  

Malasía 
VLF á mann í dollurum Viðskiptakjör Viðskiptajöfnuður  

% af VLF 
Verðbólga, breyting á 

VNV í % 
Raungengi 

 
Mynd 26 VLF á mann  

Mynd 27 Viðskiptakjör 
 

Mynd 28 Viðskiptajöfnuður 
 

Mynd 29 Verðbólga 
 

Mynd 30 Raungengi 

VLF á mann lækkaði um 
27% við innleiðingu 
haftanna. VLF jókst svo 
aftur um 19% ári eftir að 
þeim var aflétt og hélst 
svipað út næsta ár. 
(Datamarket, e.d.-b). 

Viðskiptakjör héldust svipuð 
fyrir höft, á haftatímanum og 
eftir að þeim var aflétt. 
 (Datamarket, e.d.-c). 

Viðskiptajöfnuður var 
neikvæður um 4,5 - 6% af 
VLF fyrir innleiðingu 
haftanna. Þegar höftin voru 
innleidd varð 
viðskiptajöfnuður  jákvæður 
um 14,5% af VLF en það dró 
úr honum eftir að höftunum 
var aflétt og næstu tvö árin 
var hann á bilinu 8% - 9% af 
VLF. 
(Datamarket, e.d.-d). 

Verðbólga tveimur árum 
fyrir innleiðingu haftanna 
var 3,5% og lækkaði í 2,6% 
ári áður en höftin voru 
innleidd. Á meðan höftin 
voru í gildi var verðbólga 
hins vegar 4% en lækkaði 
svo eftir afléttingu haftanna 
og var næstu tvö árin í 
kringum 1,5%. 
(Datamarket, e.d.-e). 

Raungengið var tæplega 140 
tveimur árum fyrir 
innleiðingu haftanna og fór í 
107 á haftatímanum. 
Tveimur árum eftir að þeim 
var aflétt var það komið í 
115. 
(Datamarket, e.d.-f). 
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(Datamarket.com, e.d.) 

Tæland 
VLF á mann í dollurum Viðskiptakjör Viðskiptajöfnuður 

% af VLF 
Verðbólga, breyting á 

VNV í % 
Raungengi 

 
Mynd 31 VLF á mann 

 
Mynd 32 Viðskiptakjör 

 
Mynd 33 Viðskiptajöfnuður 

 
Mynd 34 Verðbólga 

 
Mynd 35 Raungengi 

Við innleiðingu haftanna 
lækkaði VLF um 18%. Ári 
eftir að þeim var aflétt 
lækkaði VLF enn um 26% 
en hækkaði þó um 8% á öðru 
ári eftir að þeim var aflétt. 
(Datamarket, e.d.-b). 

Viðskiptakjör héldust svipuð 
fyrir höft, á haftatímanum og 
eftir að þeim var aflétt. Á 
öðru ári eftir að þeim var 
aflétt höfðu viðskiptakjörin 
hins vegar versnað um 9% 
frá því á haftatímanum. 
(Datamarket, e.d.-c). 

Viðskiptajöfnuður var 
neikvæður um 8% af VLF 
fyrir innleiðingu haftanna. Á 
meðan höftin voru í gildi 
batnaði viðskiptajöfnuður til 
muna en var samt sem áður 
neikvæður um 2% af VLF. 
Eftir að höftunum var aflétt 
varð viðsnúningur og 
viðskiptajöfnuður var 
jákvæður um 12,7% af VLF 
ári eftir að þeim var aflétt. 
(Datamarket, e.d.-d). 

Verðbólga var 5,8% fyrir 
innleiðingu haftanna. Á 
haftatímanum var 
verðbólgan 5,6% og eftir að 
höftunum var aflétt var 
verðbólgan 8% en ári síðar 
varð mikill viðsnúningur og 
verðbólgan orðin 0,3%. 
(Datamarket, e.d.-e). 

Litlar breytingar voru á 
raungengi tvö árin fyrir 
innleiðingu haftanna. Það 
lækkaði við innleiðingu 
haftanna og fór úr 115 í 106. 
Tveimur árum eftir að höftin 
voru afnumin var raungengið 
100. 
(Datamarket, e.d.-f). 
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Datamarket – víðtæk höft 

Rúmenía 
VLF á mann í dollurum Viðskiptakjör Viðskiptajöfnuður  

% af VLF 
Verðbólga, breyting á 

VNV í % 
Raungengi 

 
Mynd 36 VLF á mann 

 
Mynd 37 Viðskiptakjör 

 
Mynd 38 Viðskiptajöfnuður 

 
Mynd 39 Verðbólga 

 
Mynd 40 Raungengi 

VLF á mann hækkaði ári 
áður en höftin voru sett á og 
hélst þannig út haftatímann. 
Ári eftir að höftunum var 
aflétt jókst VLF enn og 
lækkaði aftur og var svipuð 
því sem verið hafði fyrir höft 
og á meðan höftin voru í 
gildi. 
(Datamarket, e.d.-b). 

Viðskiptakjör lækkuðu um 
11% við innleiðingu haftann 
en hækkuðu svo aftur eftir að 
þeim var aflétt. 
(Datamarket, e.d.-c). 

Viðskiptajöfnuður var 
neikvæður um 1,5% af VLF 
tveimur árum fyrir 
innleiðingu haftanna og 
versnaði árið fyrir höftin og 
var neikvæður um 5% af 
VLF. Eftir að höftin voru sett 
á hélt hann áfram að versna 
og var neikvæður um 6,6% 
af VLF. Það dró úr 
viðskiptahallanum tveimur 
árum eftir að höftum var 
aflétt en hann var þó 
neikvæður um 3,6% af VLF. 
(Datamarket, e.d.-d). 

Verðbólga lækkaði verulega 
eða úr tæpum 137% tveimur 
árum fyrir innleiðingu 
haftanna í 32% ári áður en 
þau voru innleidd. Í höftum 
hækkaði verðbólga hins 
vegar og fór í tæp 97% en 
lækkaði jafnt og þétt eftir að 
höftum var aflétt og var 
komin í 46% tveimur árum 
eftir afléttingu þeirra. 
(Datamarket, e.d.-e). 

Raungengi var svipað fyrir 
höft og í höftum. Ári eftir að 
höftunum var aflétt hækkaði 
gengið og fóru úr tæpum 62 í 
tæp 86 en lækkaði svo aftur 
öðru ári eftir að höftunum 
var aflétt og fór í tæp 75. 
(Datamarket, e.d.-f). 

(Datamarket.com, e.d.) 
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Datamarket - Ísland 

(Datamarket.com, e.d) 

Ísland 2008- 
VLF á mann í dollurum Viðskiptakjör Viðskiptajöfnuður  

% af VLF 
Verðbólga, breyting á 

VNV í % 
Raungengi 

 
Mynd 41 VLF á mann 

 
Mynd 42 Viðskiptakjör 

 
Mynd 43 Viðskiptajöfnuður 

 
Mynd 44 Verðbólga 

 
Mynd 45 Raungengi 

VLF á mann jókst ári áður 
en höftin voru sett á en 
lækkaði þegar höftin voru 
innleidd. 
(Datamarket, e.d.-b). 

Viðskiptakjör lækkuðu ári 
eftir innleiðingu haftanna en 
hafa verið að hækka á 
haftatímanum. 
(Datamarket, e.d.-c). 

Viðskiptajöfnuður var 
neikvæður um 24% af VLF 
tveimur árum fyrir 
innleiðingu haftanna en 
batnaði við innleiðingu 
þeirra  þótt hann sé 
neikvæður um 7% af VLF 
árið 2011. 
(Datamarket, e.d.-d). 

Verðbólga lækkaði ári áður 
en höftin voru innleidd. Ári 
fyrir innleiðingu haftanna 
var verðbólgan 5% og 
hækkaði í 12,4% þegar 
höftin voru innleidd á en 
hefur farið stig lækkandi og 
var 2,6% árið 2011. 
(Datamarket, e.d.-e). 

Raungengi hækkaði ári áður 
en höftin voru innleidd og 
fór í 98 en þegar við 
innleiðingu haftanna lækkaði 
gengi og fór í 66 árið 2011. 
(Datamarket, e.d.-f). 
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Brasilía – innstreymishöft 
Samkvæmt rannsóknum Ariyoshi o.fl. (2000) þá tókst ekki sem skyldi að koma í veg fyrir 

innstreymi fjármagns, takmarkað aðhald var í stefnu ríkisfjármála og samsetning aðgerða var 

ekki nægjanlega skilgreind, vaxtamunur hélst hár og aðilar sáu sér hag í að fara í kringum 

höftin. Mikil stýring á genginu gaf markaðnum falskt öryggi. Svo virðist sem að árangur 

aðgerða hafi horfið með tímanum. Til dæmis benda gögn til þess að skattar á eignasöfn hafi 

leitt til þess að það fjárfesting í þeim dróst saman en aukning varð í beinum fjárfestingum til 

að komast undan skattlagningu (Habermeier, Kokenyne og Baba, 2011). Tölur frá 

Datamarket (mynd 4) benda hins vegar til þess að með því að halda vöxtum háum náðist að 

draga verulega úr verðbólgu og fór hún úr 1022% árið 1992 í tæp 5% árið 1999. Þó að VLF á 

mann frá árinu fyrir höft hafi aukist um 88% á haftatímabilinu (mynd 1) þá náðist ekki að 

koma á jákvæðum viðskiptajöfnuði og var hann óhagstæður í höftum og eftir höft (mynd 3). 

Cardoso og Goldfajn (1998) og Reinhart og Smith (1998) komust að þeirri niðurstöðu að 

höftin hefðu minnkað nettó innstreymi og að þau hefðu breytt samsetningu innstreymis en 

það hvorki samræmist niðurstöðum Ariyoshi o.fl. (2000) né sýna gögn fengin af Datamarket 

að svo hafi verið. Að lokum þá ná höft á innstreymi ekki tilætluðum árangri til lengri tíma ef 

ekki eru gerðar nauðsynlegar breytingar á þjóðhagslegri stefnu og fjármálakerfinu eins og 

reynsla Brasilíu sýndi (Ariyoshi o.fl., 2000). 

Chile –innstreymishöft 

Rannsóknir Ariyoshi o.fl. (2000) sýna að árangur hafta er misjafn. Virkni bindiskyldu virðist 

ekki skila tilætluðum árangri þegar innstreymi skammtímafjármagns er mikið. Undanþágur 

frá bindiskyldunni eru þar taldar eiga þátt að hluta. Gjaldeyrishöftin voru hluti af stærri 

áætlun um umbætur og mótun heilstæðrar stefnu í þjóðhagsmálum og kerfisbreytingum. 

Mikilvægur þáttur er viðurkenning á nauðsyn þess að koma á traustum ramma varúðarreglna 

á fjármálamarkaðnum. Þótt geta til framkvæmda hafi verið til staðar eru flókin kerfi í 

alþjóðaviðskiptum og pólitískur þrýstingur á að loka fyrir allar mögulegar leiðir til að fara í 

kringum höftin, talin hafa veikt skilvirkni þeirra til lengri tíma. Kostnaður var einnig mikill 

og strax talinn heftandi. Reinhart og Smith (1998) komust að þeirri niðurstöðu að dregið hafi 

úr skammtíma innstreymi í tiltölulegan stuttan tíma. VLF á mann jókst um 85% á 

haftatímanum (mynd 6) frá árinu fyrir innleiðingu haftanna. Viðskiptajöfnuður var neikvæður 

um 1,5% ári fyrir höft og versnaði við innleiðingu haftanna og tölur af Datamarket (mynd 8) 

styðja þá niðurstöðu. Verðbólga fór úr 26% ári fyrir innleiðingu haftanna í 10% á meðan 

höftin voru í gildi og komst í tæp 4% tveimur árum eftir að höftunum var aflétt (mynd 9). 
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Lítil breyting var á viðskiptakjörum við innleiðingu haftanna og héldust þau rétt undir 1 

(mynd 7). 

Kólumbía –innstreymishöft 
Bindiskyldan gegndi mikilvægu hlutverki í því að stuðla að langtíma innstreymi og leiddi til 

þess að það dró úr skuldaaukningu en samhliða gengisbindingunni gæti hún að hafa dregið úr 

skammtíma innstreymi en ekki haft áhrif á nettó innstreymi (Ariyoshi o.fl., 2000). Cardenas 

og Barrera (1997) voru á sama máli um að ekki hefði dregið úr nettó innstreymi en komust að 

því að höftin hefðu breytt samsetning innstreymis. Verðbólga fór úr 27% ári fyrir höft í 

tæplega 21% á haftatímanum með enn meiri lækkun eftir að höftin voru afnumin eða í 9,2% 

tveimur árum síðar samkvæmt upplýsingum fengnum af Datamarket (mynd 14). Samkvæmt 

rannsóknum Ariyoshi o.fl. (2000) höfðu höftin ekki áhrif á að draga úr þrýstingi á raungengið 

og er það í samræmi við það sem kemur fram í gögnum af Datamarket (mynd 15), en það 

tókst að halda vaxtamun á milli innanlands- og aflandsmarkaða. VLF jókst á haftartímabilinu 

og hélst þannig næstu tvö árin á eftir (mynd 11) en viðskiptajöfnuður versnaði á 

haftatímabilinu í -4,8% en náði að vera rétt undir 1% næstu tvö árin eftir höft (mynd 13). 

Ekki náðist að hafa áhrif á viðskiptakjör en þau héldust rétt undir einum bæði í höftum, fyrir 

og eftir (mynd 12). Höftin voru sett á til að fylgja eftir öðrum stefnum, þar með talið frelsi í 

útstreymi og aðlögun eða vaxandi aukningu á sveigjanleika á genginu og frekari styrkingu á 

varúðarreglum á fjármálakerfið. Stefnan í ríkisfjármálum var slök sem leiddi til enn meiri 

þrýstings á peningastefnuna (Ariyoshi o.fl., 2000). 

Malasía – innstreymishöft 
Höftin náðu þeim árangri að draga úr skammtíma innstreymi og breyttu samsetningu 

innstreymis ásamt því að minnka þrýsting á raungengi (Ariyoshi o.fl., 2000). Rannsóknir Goh 

(2005) samræmdust rannsóknum Ariyoshi o.fl. (2000) um að höftin hefðu dregið úr 

skammtíma innstreymi og breytt samsetningunni (Habermeier o.fl., 2011). Tamirisa (2006) 

var þó ekki sammála Ariyoshi o.fl. (2000) um að höftin á innstreymi hefðu minnkað þrýsting 

á raungengi, taldi hann að höft hefðu lítil og tölfræðilega ómarktæk áhrif á raungengi. Þegar 

skoðaðar eru niðurstöður fengnar af Datamarket eru engar verulegar breytingar á raungenginu 

fyrir höft og í höftum en 20% lækkun varð á raungengi á öðru ári eftir höft (mynd 20), 

möguleg ástæða þess gæti verið að þarna voru komin á útstreymishöft. Viðskiptajöfnuður var 

neikvæður fyrir höft og í höftum samkvæmt gögnum af Datamarket (mynd 18) og mátti 

greina að það hafði áhrif á skammtíma innstreymi en hafði ekki hlutfallsleg áhrif á langtíma 



45 
 

 

fjárfestingar. Þó má einnig sjá á mynd 18 að töluverður viðsnúningur varð á viðskiptajöfnuði 

tveimur árum eftir afnám innstreymishafta en á þeim tíma voru komin höft á útstreymi sem 

gæti skýrt þennan mikla viðsnúning. Einnig er talið að minni vaxtamunur og það að dregið 

var úr stýfðum inngripum hafi haft áhrif á að hægja á skammtíma innstreymi (Ariyoshi o.fl., 

2000). Samkvæmt tölum af Datamarket (mynd 19) dró úr verðbólgu ári fyrir höft og í höftum 

en tveimur árum eftir afnám hafta jókst verðbólgan og fór í 5,3% en eins og kemur fram hér 

að ofan þá voru komin höft á útstreymi sem gæti hafa haft áhrif. Höftin virðast þó ekki hafa 

haft nein áhrif á VLF því að tveimur árum eftir höft voru þau orðin svipuð og tveimur árum 

fyrir höft (mynd 16). Aðhaldsemi var í ríkisfjármálum sem þrýsti á stjórn 

peningamálastefnunnar að halda vaxtamun lágum. Stjórnvöld gerðu sér grein fyrir því að ef 

höftin stæðu yfir of lengi myndu þau ekki skila árangri. Höftin voru að mestu afnumin í lok 

árs 1994 en varúðarreglur voru áfram til staðar (Ariyoshi o.fl., 2000). 

Tæland – innstreymishöft 
Rannsókn Ariyoshi o.fl. (2000) bendir til þess að gjaldeyrisöftin hafi minnkað innstreymi 

fjármagns og lækkað hlutfall skammtímainnstreymis úr 62% árið 1995 í 32% árið 1996 ásamt 

því að lengja gjalddaga lána BIBF og minnka hlutfall skammtímalána af heildarskuldum. 

Auk þess dró lítillega úr vexti á bath reikningum í eigu útlendinga. Tölur af Datamarket 

styðja við niðurstöðu þeirra en raungengi lækkaði um 2% á meðan höftin voru í gildi og um 

rúm 6% ári eftir að þeim var aflétt (mynd 25). VLF á mann hækkaði um 20% á tímabilinu 

sem höftin voru í gildi og lækkaði svo um tæp 38% tveimur árum eftir afléttingu þeirra 

(mynd 21). Viðskiptajöfnuður var neikvæður um 5% af VLF fyrir innleiðingu haftanna og 

versnaði á meðan höftin voru í gildi, en var jákvæður um tæp 13% tveimur árum eftir að 

höftunum var aflétt (mynd 23). Verðbólga var 5% fyrir höftin og á meðan þau voru í gildi en 

hækkaði í 8% tveimur árum eftir að höftunum var aflétt (mynd 24). Viðskiptakjör breyttust 

ekki og voru rétt undir 1 fyrir innleiðingu haftanna, á haftatímanum og eftir að þeim var aflétt 

(mynd 22). 

Malasía – útstreymishöft 
Höftin drógu úr útstreymi og gáfu sjálfstæði peningamálastefnunnar mögulega aukið svigrúm 

(Magud, Reinhart og Rogoff, 2011). Stefna í þjóðhags- og ríkisfjármálum studdi við að höftin 

kæmu að gagni við að ná stöðugleika á genginu. Frá því að höftin voru sett á hafa ekki verið 

nein merki um þrýsting spákaupmanna á gengið, þrátt fyrir að slakað hafi verið á 

ríkisfjármálum og peningastefnumálum til að styðja við uppbyggingu efnahagsumsvifa og 
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ekki var hægt að greina nein merki þess að farið hafi verið í kringum höftin (Ariyoshi o.fl., 

2000). Sömu niðurstöður má sjá úr gögnum af Datamarket (mynd 30). Það hversu víðtæk 

höftin voru og strangt eftirlit stjórnvalda flýtti fyrir umbótum og var mikilvægur þáttur í 

uppbyggingu bæði innanlands og á alþjóðavettvangi (Ariyoshi o.fl., 2000). Samkvæmt 

gögnum fengnum af Datamarket nær viðskiptajöfnuður að skila afgangi og tveimur árum eftir 

að höftin voru afnumin var hann tæp 8% af VLF (mynd 28). Þá náðist líka að draga verulega 

úr verðbólgu eftir höft (mynd 29). VLF dróst hinsvegar saman um 27% í höftum en jókst svo 

aftur eftir höft (mynd 26). Niðurstöður þessar eru í samræmi við rannsókn Kaplan og Rodrik 

(2002), en þar kom fram að verðbólga og vextir lækkuðu, viðskiptajöfnuður fór úr halla í 

afgang og einkafjármagn jókst. VLF dróst saman en náði að aukast aftur. 

Tæland – útstreymishöft 
Höft á útstreymi fjármagns voru skammgóður vermir og engar haldbærar skýringar eru af 

hverju þau voru ekki skilvirk eða hvaða leiðir voru farnar til að fara í kringum þau (Ariyoshi 

o.fl., 2000). Þar sem höftin voru ekki nógu fjölbreytt (e. wide range) má leiða að því líkum að 

auðvelt hafi verið að fara í kringum þau og yfirvöldum tókst ekki að loka á aflandsmarkaði og 

koma í veg fyrir áhlaup (Edison og Reinhart, 2000; Ariyoshi o.fl., 2000). Höftin veiktu 

undirstöður efnahagslífsins og rýrðu tiltrú fjárfesta, það dró þar af leiðandi úr innstreymi 

erlends fjármagns, sem minnkaði úr 5% af VLF árið 1996 í að meðaltali -12% árin 1997 - 

1998 (Ariyoshi o.fl., 2000). Edison og Reinhart (2000) komast að sömu niðurstöðu um að 

höftin hafi skilað litlum sem engum árangri og hafi ekki dregið úr innstreymi erlends 

fjármagns og þrýstingur á gengið hafi ekki minnkað. Ariyoshi o.fl. (2000) telja þó að 

þrýstingur á gengið hafi minnkað í byrjun en þegar fór að bera á því að farið væri í kringum 

höftin hafi hann aukist aftur. Tölur af Datamarket styðja við niðurstöðu þeirra og benda til að 

eitthvað hafi dregið úr þrýstingnum því raungengi lækkaði um tæp 8% á meðan höftin voru í 

gildi og lækkaði um 6% tveimur árum eftir að þeim var aflétt (mynd 35). Verðbólgan hélst 

svipuð á meðan höftin voru í gildi eins og var fyrir höft, en lækkaði mikið eftir afnám hafta 

og var 0,3% tveimur árum eftir höft (mynd 34). Viðskiptakjör breyttust lítið og voru rétt um 1 

fyrir innleiðingu hafta og hélst þannig þar til eftir að þeim var aflétt (mynd 32). VLF á mann 

lækkaði um 18% þann tíma sem höftin voru í gildi og um tæp 27% ári eftir afléttingu 

haftanna (mynd 31). Viðskiptajöfnuður var neikvæður um 8% af VLF fyrir innleiðingu 

haftanna en batnaði á meðan höftin voru í gildi en var þó neikvæður um 2% af VLF, eftir að 

höftunum var aflétt batnaði viðskiptajöfnuður mikið og var jákvæður um 13% eftir að höfnin 

voru afnumin (mynd 33). 
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Rúmenía – víðtæk höft 
Erfitt er að meta áhrif víðtækra gjaldeyrishafta þar sem stuttu síðar eða í ágúst 1998 

samþykkti Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn átta mánaða lánafyrirgreiðslu til Rúmeníu 

(Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 1999). Almennt er þó talið að þau hafi náð að halda þrýstingi á 

genginu svipuðu og verið hafði fyrir innleiðingu haftanna sem gaf yfirvöldum færi á að halda 

genginu stöðugu um tíma en að yfirskot hafi orðið á gengið þegar höftunum var aflétt 

(Ariyoshi o.fl., 2000). Tölur af Datamarket styðja við niðurstöðu þeirra og mynd 40 sýnir að 

gengið var svipað fyrir innleiðingu haftanna og á meðan höftin voru í gildi en hækkaði strax 

eftir að þeim var aflétt. Samkvæmt Ariyoshi o.fl. (2000) lækkaði verðbólga verulega, fór úr 

tæpum 137% fyrir innleiðingu haftanna í tæp 97% á meðan höftin voru í gildi og í tæp 45% 

eftir að höftunum var aflétt (mynd 39). Ariyoshi o.fl. (2000) komast að því að tekjuafgangur í 

ríkisreikningum, einkum af erlendum fjárfestingum, jókst verulega en að vanfærslur og 

skekkjur hafi þrefaldast frá því sem áður var. Það bendir til þess innstreymi hafi verið enn 

meira. Þrátt fyrir tekjuafgang í ríkisreikningum þá er viðskiptajöfnuður neikvæður og 

versnaði um 32% á haftatímanum (mynd 38). Viðskiptajöfnuðurinn batnaði þó eftir að 

höftunum var aflétt en var áfram neikvæður. VLF á mann (mynd 36) breyttist lítið frá því 

áður en höftin voru innleidd, á meðan þau voru í gildi og eftir að þeim var aflétt. 

Ísland – gjaldeyrishöft 
Margt hefur áunnist frá því að kreppan skall á og hagvöxtur hefur hafist á ný, eftir standa 

samt mál sem erfitt verður að greiða úr. Til að ná árangri á úrlausnum þeirra þarf stefnufestu, 

aukið samráð og sterka umgjörð um stefnumið (Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2012a). Í sama 

streng tekur Arnar Sigmundsson (2012) stjórnarformaður Landssamtaka lífeyrissjóða á 

aðalfundi Landssamtakanna þann 23. maí 2012, þar sem hann segir í ræðu sinni að til að 

losna úr gjaldeyrishöftum þurfi samstillt átak allra hagsmunaaðila. Samkvæmt gögnum af 

Datamarket jókst VLF á milli áranna 2006 og 2007 um 19,6%, en frá árinu fyrir höft (2007) 

og á haftatímanum (miðgildi áranna 2008 – 20011) hefur VLF lækkað um 36,3%. VLF hefur 

þó aukist á tímabilinu 2010 - 2011 um 11,7% sem er í samræmi við yfirlýsingar 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í mars 2012 (mynd 41). Forsendur þess að hægt verði að afnema 

höftin eru komnar undir horfum um viðskiptajöfnuð, stöðu gjaldeyrisforða og verndun 

fjármálastöðugleika (Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2012a). Samkvæmt tölum af Datamarket 

hefur viðskiptajöfnuður batnað mikið síðan höftin voru innleidd. Hann var neikvæður um tæp 

16% ári fyrir innleiðingu haftanna, yfir haftatímann hefur hann farið jafnt og þétt minnkandi 

en er þó enn neikvæður um 7% af VLF á árinu 2011 (mynd 43). Í skýrslu 
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Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (2012b) kemur fram að svo virðist sem tekist hafi að minnka 

þrýsting á gengið og samkvæmt tölum af Datamarket (mynd 45) má sjá að raungengi hefur 

lækkað úr 98 árið 2007 í 66 árið 2011. Sveiflur hafa þó verið á haftatímanum og var gengið í 

77 árið 2008 en fór lægst í 62 árið 2009. Verðbólga ári fyrir innleiðingu haftanna var 5% en 

fyrstu tvö árin eftir að höftin voru innleidd fór verðbólgan í 12% en lækkaði svo aftur í 5% 

árið 2010 en fór í 2,6% árið 2011 (mynd 44). Samkvæmt fréttatilkynningu Hagstofu Íslands 

(2012) var verðbólgan þó hærri eða 6,5% fyrir árið 2011. Stjórnun peningastefnunnar er 

mikilvægt tæki til að hafa áhrif á verðbólgu og beiting stýrivaxta leikur þar stórt hlutverk 

(Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2012a). Viðskiptakjör hafa lækkað á haftatímanum eða um 

11,6% frá 2007 til 2011 (mynd 42). Viðskiptakjörin voru 1,03 árið 2007 eða ári fyrir 

innleiðingu haftanna og hefur lækkað jafn og þétt yfir haftaárin og voru 0,91 árið 2011. 

7  Niðurstöður 
Þegar aðstæður á Íslandi eru skoðaðar og bornar saman við löndin sem hér hafa verið greind 

má sjá að það er ýmislegt sem Ísland getur nýtt sér frá reynslu þeirra. Í Brasilíu er talið að ein 

helsta ástæða þess að höftin skiluðu ekki þeim árangri sem vonast var eftir er að regluverkið 

var ekki nógu virkt, sveigjanlegt og gagnsætt. Auk þess sem viðurlög virðast ekki hafa verið 

til þess fallin að koma í veg fyrir að farið væri í kringum höftin. Þetta á einnig við um Chile 

og Kólumbíu en þar voru höftin bundin við bindiskyldu og virtust ekki hafa mikil áhrif á 

innstreymið þrátt fyrir að vera hluti af víðtækari áætlun um uppbyggingu og 

endurskipulagningu á mörgum sviðum þjóðfélagsins. Reynsla Tælands á útstreymishöftum 

sýndi einnig að þar var auðvelt að fara í kringum þau og höftin ekki nógu víðtæk. Á heildina 

litið virðist sem höft á innstreymi í Tælandi hafi skilað árangri og nettó innstreymi fjármagns 

minnkaði og jafnframt dró töluvert úr skammtíma innstreymi. Erfitt er að dæma um hvort 

höftin hafi tekist þar sem tiltrú fjárfesta minnkaði einnig. Kerfið var veikt og varúðar- og 

eftirlitsreglur ekki nægjanlegar sem tafði fyrir að hægt væri að koma sveigjanleika á gengið 

og að beitt væri viðunandi peningastefnu. Yfirvöld í Chile áttu í vandræðum vegna pólitískra 

erfiðleika en það á reyndar einnig við um Rúmeníu þar sem talið var að pólitísk áhrif í 

aðdraganda kosninga hafi haft verulega neikvæð áhrif og grafið undan tilgangi haftanna 

(Ariyoshi o.fl., 2000). Þetta eru atriði sem þarf að huga vel að hér á landi þar sem 

alþingiskosningar verða næsta vor og því nauðsynlegt að yfirvöld sýni aðhald og ábyrgð. 

Hér að framan hefur verið bent á atriði sem hafa valdið því að gjaldeyrishöft hafi ekki gefið 

þann árangur sem vonast var eftir. En gjaldeyrisöft hafa líka heppnast og skilað því sem til 
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var ætlast. Malasía hefur gripið til þess að setja höft á innstreymi 1994 - 1996 og höft á 

útstreymi 1998 - 1999. Samkvæmt greiningu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og tölum fengnum af 

Datamarket bendir allt til þess að árangur þeirra af höftum hafi verið hvað bestur af þeim 

löndum sem rannsóknin náði til. Höftin stóðu stutt yfir í bæði skiptin og talið er að ástæða 

þess að vel tókst til í Malasíu sé hversu víðtæk þau voru og regluverkið virkt og sveigjanlegt. 

Talið er að yfirgripsmikið og strangt eftirlit ásamt endurskoðun sem meðal annars fólst í að 

stýra vöxtum til að hafa áhrif á fjárstreymið og að hraðar framfarir í umbótum 

fjármálageirans hafi endurheimt traust á gjaldmiðli þeirra (Ariyoshi o.fl., 2000). Íslensku 

gjaldeyrishöftin hafa til samanburðar tekið stöðugum breytingum og reglur hafa verið 

yfirgripsmiklar og sveigjanlegar, þeim hefur verið breytt eftir því sem reynt hefur verið að 

fara í kringum þau. Sem dæmi má nefna, að seint á árinu 2009 var reglum breytt og tekinn 

var af allur vafi um að innflutningur aflandskróna væri óheimill. Viðskiptajöfnuður Malasíu 

jafnaði sig hratt eftir að gengið veiktist öfugt við þann íslenska sem var enn neikvæður árið 

2011. Þótt mynstrið hafi verið svipað, skiptir það mestu að íslenska hagkerfið er að rísa upp 

úr mun meiri viðskipahalla en Malasía. Bein erlend fjárfesting í Malasíu dróst saman meðan 

höftin voru sem ströngust en jafnaði sig fljótt eftir að þau voru afnumin. (Arion banki, 

2012b). 

Stjórnvöld í Malasíu voru vöruð við því að gengið mundi falla mikið við að aflétta höftunum 

en það gerðist ekki. Ástæðan er væntanlega sú að aðdragandi haftanna í Malasíu var langur 

og allt bendir til þess að fjárfestar hafi þegar verið farnir með eignir úr landi áður en höftin 

voru innleidd en ringgit hafði tekið á sig um helmings lækkun áður en höftin voru innleidd. Á 

Íslandi var aðdragandi hins vegar mjög stuttur og krónueignir erlendra aðila miklar (Arion 

banki, 2012b). Það sem einnig skilur íslenskt hagkerfi frá hagkerfi Malasíu og annarra, er 

verðtryggingin. Frá því að höftin voru sett á hefur aðgengi að erlendu fjármagni verið mjög 

takmarkað. Flestar langtímaskuldir einstaklinga og fyrirtækja eru verðtryggðar og stýrivextir 

hafa því minni eða engin áhrif á langtímaskuldir en aðeins á skammtímaskuldir þannig að 

peningastefnan hefur minni áhrif en í öðrum löndum. (Seðlabanki Íslands, 2009b). 

Gjaldeyrishöftin á Íslandi hafa nú verið í gildi frá því seint á árinu 2008 og hafa því staðið 

yfir í á fjórða ár. Helstu atriði sem gagnast hafa öðrum löndum eins og Malasíu við 

framkvæmd gjaldeyrishafta hafa íslensk yfirvöld nýtt sér og hefur framkvæmd og árangur í 

sjálfu sér verið góður að mörgu leiti, þótt eflaust megi deila um hvort viðeigandi stöðuleiki 

hafi náðst. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (2012c) er sammála því að árangur hafi náðst en þó sé 

mikið verk fyrir höndum. Sökum smæðar hagkerfis Íslands og raunverulegs ógíraðs 
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gjaldeyrisforða getur reynst erfitt að finna ákjósanlega leið út úr höftunum en ein helsta 

gangrýnin er hversu lengi höftin hafa verið í gildi hér á landi og að ekki hafi verið búið svo 

um hnútana að það sjái fyrir endann á þeim. Þótt margt megi læra og nýta af reynslu annara 

landa eins og Malasíu við framkvæmd haftanna eru ólíkar forsendur sem liggja að baki 

ásetningu hafta. Á meðan höftin í Malasíu miðuðu að því að eyða spákaupmennsku á 

aflandsmarkaði til að skapa vinnufrið við endurreisn hagkerfisins eru höftin á Íslandi að miða 

að því að koma í veg fyrir að erlendir fjárfestar losi um krónueignir (Arion banki, 2012b). 

Gjaldeyrisútboð eru hluti af afnámsáætlun Seðlabankans og hafa þau ekki gengið jafn hratt 

og vonir stóðu til þar sem þátttaka hefur verið minni en ráð var gert fyrir, en tilgangurinn með 

þeim var meðal annars að losa um krónueignir óþolinmóðra fárfesta og koma krónueignum í 

hendur þolinmóðra fjárfesta til lengri tíma (Þorgeir Eyjólfsson munnleg heimild, 13. ágúst 

2012). 

Annar mikilvægur þáttur sem þarf að yfirstíga áður en höftin eru afnumin er að styrkja 

sjálfstæði bankanna og getu þeirra til að fjármagna sig sjálfstætt, annars eru þeir ekki færir 

um að takast á við það umhverfi sem er til staðar. Þeir þurfa að geta tekist á við aukna 

samkeppni, lengja í fjármögnun innanlands og hafa traust til að fjármagna sig erlendis og að 

eiginfjárstaða sé næginlega sterk til að mæta áföllum (Seðlabanki Íslands, 2012). 

Erfitt að sjá að reynsla Malasíu muni nýtast að öllu leiti við losun haftanna. Ísland ætti því að 

fara varlega í að draga víðtækar ályktanir af reynslu Malasíu við afnám (Arion banki, 2010b). 

En Ísland getur þó dregið ályktanir og nýtt sér fyrirliggjandi gögn annarra landa til að mynda 

eins og að tryggja aðhald í ríkisfjármálum og vera með vel mótaða peningastefnu en það 

hefur tekist samkvæmt Alþjóðagjaldeyrissjónum (2012a). Það eru einmitt þessir þættir sem 

þarf til að jafna út hagsveiflur (Parkin, 2008). Eins og fram hefur komið var aðhald í 

ríkisfjármálum í Brasilíu, Tælandi og Kólómbíu takmarkað sem var einn af þáttum þess að 

ekki gekk sem skyldi. Malasía var hins vegar með mikið aðahald í ríkisfjármálum sem gerði 

þeim auðveldara fyrir, reyndar var það svo einnig í Chile en það voru aðrir þættir að sem 

gerðu það að verkum að höftin skiluðu ekki árangri (Ariyoshi o.fl., 2000). Varúðarreglur, 

virkt og víðtækt eftirlit, almennt og með fjármálastofnunum, þarf að vera skilvirkt svo ekki sé 

farið í kringum höftin líkt og átti sér stað í Brasilíu, Chile og Kólómbíu. Koma þarf í veg fyrir 

pólitísk áhrif þá sérstaklega í kringum kosningar en það hafði einmitt áhrif í Rúmeníu eins og 

komið hefur fram hér að ofan (Ariyoshi o.fl., 2000). 
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8 Umræða 
Það sem er sammerkt með reynslu þeirra landa sem rannsakendur greindu og eru borin saman 

við Ísland að höftin þurfa að vera víðtæk og undanþágur eins takmarkaðar og mögulegt er, 

líkt og fordæmi meðal annars frá Malasíu gefur vísbendingu til. Auk þess er mikilvægt að 

reglur séu strangar, sveigjanlegar og gagnsæjar. Reynsla Brasilíu, Chile og Kólumbíu bendir 

einmitt til þess að það hafi ekki verið fyrir hendi og sé megin ástæða þess að ekki tókst betur 

til þar en raun ber vitni (Ariyoshi o.fl., 2000). Þá er mikilvægt að stefna í ríkisfjármálum sé 

mjög aðhaldssöm og peningastefna verður að vera skýr og sveigjanleg (Ariyoshi o.fl., 2000). 

Íslandi hefur tekist vel við að halda utan um peningastefnuna, ríkisfjármálin og eftirlit með 

fjármálastofnunum hefur verið skilvirkt (Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2012a). Pólitískur 

stöðugleiki er einnig mikilvægur og ítök og áhrif pólitískra aðila í aðdraganda kosninga geta 

haft verulega neikvæð áhrif, en það er talið vera eitt þeirra atriða sem varð til þess að árangur 

haftanna í Rúmeníu varð ekki betri (Ariyoshi o.fl., 2000). Næsta vor verða þingkosningar á 

Íslandi og því skapast hætta á neikvæðum pólitískum áhrifum á peningastefnuna og 

ríkisfjármálin sem Ariyoshi o.fl. (2000) hafa varað við. 

Hækkun stýrivaxta hefur mögulega ekki þau áhrif sem skyldi á Íslandi vegna verðtryggingar. 

Stýrivextir hafa eingöngu áhrif á óverðtryggðar krónur og þar af leiðandi ekki jafn 

áhrifamikið verkfæri og í öðrum löndum sem búa við eina óverðtryggða mynt og hafa því 

ekki jafn mikið vægi við að stjórna verðbólgu. Þetta samræmist því sem fram kemur í 

Efnahagsmálum Seðlabanka Íslands (2009c) en þar segir að eitt af verkfærum 

peningastefnunnar til að ná tökum á verðubólgu eru stýrivextir en þeir hafa eingöngu áhrif á 

óverðtryggða vexti og hafa því ekki áhrif á langtímavexti sem gerir peningastefnuna 

máttlausari hér en í nágrannalöndum okkar (Seðlabanki Íslands, 2009b). Þar sem ekki næst að 

draga úr verðbólgu með stýrivöxtum sem skyldi mun verðbólgan ásamt fyrirsjánlegri hækkun 

stýrivaxta hafa áhrif á fjármagnskostnað fyrirtækja vegna skuldsetningar þeirra. Þar sem erfitt 

er að sjá að atvinnulífið í landinu sé fært um að greiða aukinn fjármagnskostnað, meðal 

annars vegna hárrar skuldastöðu og almenns samdráttar í eftirspurn og einkaneyslu, er það 

mat rannsakenda að aukinn fjármagnskostnaður muni fara beint út í verðlagið og viðhalda 

verðbólgunni. Í sama streng tekur Haraldur Johannessen, ritstjóri á morgunfundi 

Viðskiptablaðsins 30. Apríl 2008, að þessi dýri fjármagnskostnaður muni á endanum fara út í 

verðlagið (Viðskiptablaðið, 2008). Hækkað verðlag mun leiða til aukinnar verðbólgu sem 

dregur úr kaupmáttargetu og dregur þar af leiðandi úr hagsæld. Það leiðir einnig af sér minni 
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getu til framleiðslu vegna minnkandi eftirspurnar og minnkar líkur á því að viðskiptajöfnuður 

nái að verða jákvæður (Parkin, 2008). 

En til að byggja upp gjaldeyrirsforða, áður en höftin eru afnumin er það ljóst að það þarf að 

vera búið að eyða óvissu um krónueignir erlendra aðila og tryggja jákvæðan viðskiptajöfnuð 

svo hægt sé að byggja upp ógíraðan gjaldeyrisforða. Rannsakendur hafa komist að þeirri 

niðurstöðu að lengri tíma tekur en ráð var gert fyrir að ná markmiðum með 

gjaldeyrisútboðunum sem eru eitt af lykilatriðum þess að hægt verið að losa um höftin og 

tryggja að ekki gangi verulega á gjaldeyrisforðann við afnám haftanna vegna verulegs 

útstreymis fjármagns krónueigaenda. Það að losa um höftin áður en búið er að eyða óvissu 

með krónueignir erlendra aðila gæti leitt Íslandi í þá stöðu að geta ekki staðið við 

skuldbindingar sínar. Einnig er mikilvægt að auka sjálfstæði bankanna ásamt getu þeirra til að 

fjármagna sig sjálfstætt en höft á fjármagnsflutninga til lengri tíma hafa neikvæð áhrif, bein 

og óbein, þau skaða samkeppnisumhverfi bankanna. Takmörk á fjárfestingar innlendra aðila 

og að heimild erlendra aðila til að flytja fjármagn út leiðir til meiri innlána þó svo að vextir 

séu láir (Seðlabanki Íslands, 2012).  

Ein af megin forsendum þess að geta afnumið höftin er að traust verði endurvakið, en til þess 

að svo sér verður að vera búið að koma í veg fyrir langvarandi óstöðugleika eftir afnám 

(Arnór Sighvatsson, 2010). 

Það er mat rannsakenda að ef Ísland sér ekki fram á að ná að afnema gjaldeyrishöftin með því 

að setja fram trúverðuga áætlun á næstunni geti landið setið uppi með gjaldeyrishöft um 

ókomna tíð, mögulega vegna fyrirsjánlegra neikvæðra áhrifa á hagvöxt sem veikir þannig 

samkeppnishæfni landsins í víðum skilningi. Það gæti leitt til þess að landið verði, vegna 

efnahagslegra þrenginga, í raun orðið undirmálsþjóð þar sem hagkerfin í löndunum í kringum 

okkur hugsanlega nýta sér þær aðstæður til að mynda að ná í ódýrt vinnuafl. Hinn 

möguleikinn er að landið leiti skjóls í myntbandalagi, en til að það sé hægt þarf seðlabanki 

viðkomandi myntbandalags að verja hagkerfið Íslands gegn hruni. 
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10 Viðaukar 

10 A Meðaltími og önnur  meðaltöl 

 

Land/tegund 
hafta Tímabil

Verg lands-
framleiðsla

Viðskipta-
kjör

Viðskipta-
jöfnuður

Verð-bólga 
í % Raungengi

Lengd 
haftatíma
bils

Malasía -2 4746,61 1,00 -4,42 3,48 139,43
Útfæði -1 4598,80 1,00 -5,93 2,66 115,24

0 3347,23 0,99 14,56 4,01 107,95 2 ár
+1 4005,56 1,00 9,05 1,55 109,83
+2 3871,71 0,98 7,85 1,43 115,24

Tæland -2 2816,73 0,96 -8,08 5,82 112,47
Útflæði -1 3019,47 1,01 -8,07 5,81 115,24

0 2476,32 1,00 -2,00 5,63 106,41 1 ár
+1 1814,13 0,96 12,73 8,00 96,33
+2 1964,95 0,91 10,13 0,29 99,82

Brasilía -2 2677,27 1,00 -0,36 477,39 68,35
Innflæði -1 2526,60 1,06 1,56 1022,45 62,10

0 4751,07 1,18 -2,36 66,01 83,51 5 ár
+1 4980,98 1,16 -4,01 3,21 87,49
+2 3413,26 1,04 -4,33 4,86 65,33

Chile -2 2190,86 0,92 -2,43 17,03 0,00
Innflæði -1 2393,04 0,86 -1,54 26,04 0,00

0 4421,27 0,90 -3,47 9,84 103,46 8 ár
+1 4792,37 0,91 0,14 3,34 109,43
+2 4877,52 0,94 -1,19 3,84 108,55

Kólumbía -2 1218,30 0,95 5,70 30,37 79,59
Innflæði -1 1428,50 0,94 1,83 27,02 79,63

0 2549,36 0,95 -4,83 20,85 111,56 6 ár
+1 2204,10 0,87 0,78 10,88 103,98
+2 2523,98 0,94 0,79 9,22 95,32

Malasía -2 3080,14 0,95 -3,66 4,78 137,72
Innlfæði -1 3395,44 0,96 -4,47 3,55 138,59

0 4287,11 0,99 -6,07 3,48 134,41 3 ár
+1 4598,80 1,00 -5,93 2,66 134,66
+2 3233,31 0,99 13,20 5,29 107,47

Tæland -2 2130,70 0,96 -5,08 3,31 117,03
Innlfæði -1 2440,66 0,95 -5,58 5,05 116,22

0 2918,10 0,98 -8,08 5,81 113,86 2 ár
+1 2476,32 1,00 -2,00 5,63 106,41
+2 1814,13 0,96 12,73 8,00 96,33

Rúmenía -2 1323,02 1,04 -1,51 136,74 64,76
Víðtæk -1 1563,95 0,93 -5,02 32,27 63,19

0 1563,32 0,92 -6,63 96,79 61,93 2 ár
+1 1871,19 0,97 -6,93 59,10 86,99
+2 1583,85 1,00 -3,64 45,80 74,61

Samtals 117.890,02 39,04 -26,58 2.189,23 3.830,43 29 ár

Meðaltal allra 2.947,25 0,98 -0,66 54,73 95,76 3,6 ár

Meðaltal útfl 3.266,15 0,98 2,58 3,87 111,80 1,5 ár

Meðaltal innfl 3.092,93 0,97 -1,15 71,20 94,44 4,8 ár

Meðaltal víðtæk 1.581,07 0,97 -4,75 74,14 70,29 2,0 ár
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10 B Töflur – uplýsingar af Datamarket 

 

 

 

 

 

Höft Lönd -2 -1 Í höftum +1 +2
Útflæði Ísland 54.813,95 65.566,31 41.767,81
Útflæði Malasía 4.746,61 4.598,80 3.347,23 4.005,56 3.871,71
Útflæði Tæland 2.816,73 3.019,47 2.476,32 1.814,13 1.964,95
Innflæði Brasilía 2.677,27 2.526,60 4.751,07 4.980,98 3.413,26
Innflæði Chile 2.190,86 2.393,04 4.421,27 4.792,37 4.877,52
Innflæði Kólumbía 1.218,30 1.428,50 2.549,36 2.204,10 2.523,98
Innflæði Malasía 3.080,14 3.395,44 4.287,11 4.598,80 3.233,31
Innflæði Tæland 2.130,70 2.440,66 2.918,10 2.476,32 1.814,13
Víðtæk Rúmenía 1.323,02 1.563,95 1.563,32 1.871,19 1.583,85

Verg landsframleiðsa á mann (VFL) Í US$

Höft Lönd -2 -1 Í höftum +1 +2
Útflæði Ísland 1,0336 1,0343 0,9203
Útflæði Malasía 1,0040 1,0018 0,9888 1,0000 0,9821
Útflæði Tæland 0,9591 1,0101 0,9986 0,9608 0,9064
Innflæði Brasilía 0,9985 1,0587 1,1835 1,1582 1,0430
Innflæði Chile 0,9194 0,8630 0,8993 0,9115 0,9366
Innflæði Kólumbía 0,9541 0,9357 0,9531 0,8708 0,9368
Innflæði Malasía 0,9487 0,9597 0,9884 1,0018 0,9901
Innflæði Tæland 0,9627 0,9529 0,9846 0,9986 0,9608
Víðtæk Rúmenía 1,0396 0,9307 0,9222 0,9701 0,9994

Viðskiptakjör

Höft Lönd -2 -1 Í höftum +1 +2
Útflæði Ísland -23,9611 -15,6398 -9,9385
Útflæði Malasía -4,4243 -5,9252 14,5631 9,0499 7,8536
Útflæði Tæland -8,0835 -8,0746 -2,0022 12,7324 10,1345
Innflæði Brasilía -0,3560 1,5590 -2,3585 -4,0090 -4,3281
Innflæði Chile -2,4339 -1,5356 -3,4729 0,1361 -1,1934
Innflæði Kólumbía 5,6955 1,8277 -4,8293 0,7785 0,7922
Innflæði Malasía -3,6640 -4,4712 -6,0689 -5,9252 13,2021
Innflæði Tæland -5,0835 -5,5845 -8,0790 -2,0022 12,7324
Víðtæk Rúmenía -1,5130 -5,0173 -6,6309 -6,9262 -3,6440

Viðskiptajöfnuður % af VFL
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Höft Lönd -2 -1 Í höftum +1 +2
Útflæði Ísland 6,7760 5,0280 8,6975
Útflæði Malasía 3,4790 2,6550 4,0120 1,5510 1,4270
Útflæði Tæland 5,8180 5,8050 5,6260 7,9950 0,2850
Innflæði Brasilía 477,3870 1.022,4510 66,0080 3,2090 4,8580
Innflæði Chile 17,0280 26,0360 9,8380 3,3370 3,8430
Innflæði Kólumbía 30,3740 27,0230 20,8455 10,8750 9,2210
Innflæði Malasía 4,7780 3,5470 3,4790 2,6550 5,2930
Innflæði Tæland 3,3120 5,0480 5,8115 5,6260 7,9950
Víðtæk Rúmenía 136,7420 32,2720 96,7860 59,0970 45,8040

Verðbólga, vísitala neysluverðs í %

Höft Lönd -2 -1 Í höftum +1 +2
Útflæði Ísland 93,0050 98,1425 65,8900
Útflæði Malasía 139,4330 134,6556 107,9475 109,8295 115,2360
Útflæði Tæland 112,4715 115,2402 106,4055 96,3274 99,8245
Innflæði Brasilía 68,3506 62,1010 83,5142 87,4942 65,3337
Innflæði Chile 0,0000 0,0000 103,4583 109,4300 108,5508
Innflæði Kólumbía 79,5935 79,6277 111,5557 103,9825 95,3192
Innflæði Malasía 137,7228 138,5948 134,4074 134,6556 107,4702
Innflæði Tæland 117,0346 116,2234 113,8559 106,4055 96,3274
Víðtæk Rúmenía 64,7567 63,1858 61,9346 86,9850 74,6058

Raungengi
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10 C Samanburður landa 
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