


1900 undanþágubeiðnir 

720.000.000 kr 

 

ca.150 full stöðugildi  

í haftaiðnaði 

 

margfaldur efnahagslegur skaði 
fjárfesting sem ekki varð af 

fjárfesting sem varð af 

fyrirtæki sem ekki urðu til 

verkefni sem ekki voru unnin 

störf sem ekki urðu til 

verðmæti sem ekki voru sköpuð 

 

 

höftin bjaga ákvörðunartöku, draga úr skilvirkni 

og stuðla að ósjálfbærri uppbyggingu 

 

 

 

 

 

Kostnaður og skaði 



En þetta höfum við lengi vitað... 

Gamla tollverndunin, sem lét sér nægja að reisa 
tollmúra milli allra ríkja, var til þess að gera 
meinlaus hindrun fyrir alþjóðlega samvinnu, 

samanborið við innflutnings og gjaldeyrishöft [...]. 
Höft þessi trufla viðskiptalífið og hindra það til 
muna. En þó er verra, hve óstöðug þau eru og 

auðvelt að breyta fyrirmælum þeirra frá degi til 
dags, því það veldur tvísýni um alla samvinnu, sem 

hugsuð er til lengri tíma. 

 Verslunartíðindi, 9-10. tbl.,  
14. árg, 1931 



En þetta höfum við lengi vitað... 

Gjaldeyrishöft valda mestum skaða þegar þau eru 
notuð til að verja stefnu sem miðar við of 

verðmætan gjaldmiðil – gjaldmiðil sem myndi falla 
án hafta. Einangrun stefnu stjórnvalda frá þeim 
aga sem felst í aðhaldi markaðarins leyfir slaka 

efnahagsstefnu lengur en annars væri mögulegt, 
sem eykur kostnað þjóðfélagsins. 

Paul Krugman, 1998 



En þetta höfum við lengi vitað... 

Í því samhengi er margt sem bendir til þess að þau 
fjármagnshöft sem reyndust vel til að stuðla að 
stöðugleikanum séu í vaxandi mæli hamlandi á 
fjárfestingu og viðskiptatækifæri og gætu því í 

vaxandi mæli farið að virka sem dragbítur á 
hagvöxt. Í öllu falli eru Íslendingar 

samningsbundnir gagnvart aðildarlöndum EES að 
afnema höftin þegar neyðin sem kallaði á þau er 

yfirstaðin.“ 

 Már Guðmundsson, seðlabankastjóri,  
14. janúar 2011 



Vinnuhópur 

Erlendur Magnússon framkvæmdastjóri Total Capital Partners 
 

Finnur Oddsson framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands 
 

Gylfi Magnússon dósent við viðskiptafræðideild HÍ 
 

Lúðvík Elíasson hagfræðingur 
 

Orri Hauksson framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins 
 

Páll Harðarson forstjóri NASDAQ OMX Iceland 
 

Tanya Zharov framkvæmdastjóri lögfræðisviðs Auðar Capital 
 

Yngvi Örn Kristinsson hagfræðingur 

 



Verkefni vinnuhóps 

... að hanna og leggja fram sameiginlega áætlun 
sem hefur það að markmiði að höft verði 
afnumin á um það bil einu ári, án þess að 

verulegur þrýstingur verði á gjaldeyrismarkað, 
en þannig að kostnaði verði haldið í lágmarki. 

 



 


