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Er ráðlegt að afnema höftin án þess að 
leysa þrýsting frá aflandskrónum eða 
uppsafnaðri innlendri eftirspurn? 

• Líklegt að mikill þrýstingur myndist á krónuna 
• Gæti kallað á sölu gjaldeyris úr forða Seðlabankans 
• Hugsanlegt fall krónunnar myndi valda: 

–  verðbólguskoti 
– laska efnahagsreikninga fyrirtækja – nýr skuldavandi 
– Lausafjár- og hugsanlega eiginfjárvanda hjá 

fjármálafyrirtækjum 
– lækka lánshæfismat 
– Torvelda aðgengi ríkissjóðs að erlendum lánamörkuðum 

 



Er ráðlegt að nota gjaldeyrisforða 
Seðlabanka til að mæta uppsöfnuðum 
þrýstingi?  

• Forðinn er allur í bundinni ráðstöfun 
• Aðgangur ríkissjóðs/Seðlabanka að erlendum 

lánamörkuðum það óviss að ekki er hægt að treysta á 
hann til að treysta/endurbyggja forðann 

• Afgangur á viðskiptajöfnuði er léttvægur í samanburði 
við hugsanlegt útstreymi væri höftum aflétt 

• Engar forsendur til þess á næstu árum til þess að 
ráðlegt sé að nota gjaldeyrisforða Seðlabankans til að 
losa út aflan 



Er líklegt að skiptiuppboð og 
fjárfestingarleið Seðlabankans aflétti 
þrýstingi frá aflandskrónum? 

• Skiptiútboð fjöruðu út í sumar í annarri tilraun í sumar 
– Ólíklegt að lífeyrissjóðir vilji flytja miklar erlendar eignir yfir 

í íslenskar eignir 

• Fjárfestingarmöguleikar hér það takmarkaðir að mjög 
langan tíma myndi taka að færa umtalsverðan hluta 
aflandskróna yfir í innlendar fjárfestingar 

• Líklegt að staða verði áfram óbreytt 
– Fjárhæðir aflandskróna verði enn of miklar til að þorandi 

verði að afnema höft 



Er eðlilegt að gefa eigendum 
aflandskróna forgang við afnám hafta? 

• Mikilvægara að gefa innlendum aðilum 
heimilum forgang við afnám hafta 

• Óeðlilegt að halda innlendum aðilum í 
spennitreyju í mörg ár meðan verið er að 
greiða erlendum aðilum leið út úr 
krónueignum sínum 

• Losun aflandskróna mæti afgangi eða verði 
sett í endurgreiðsluferli sem leyfir afnám hafta 
að öðru leyti 



Eigendum aflandskróna verði boðin 
löng ríkisskuldabréf í erlendri mynt til 
að létta á þrýstingi frá aflandskrónum 

• Dregur úr þrýstingi frá aflandskrónum 

• Endurgreiðslur aflandskróna felld í skilgreint 
endurgreiðsluferli 

• Aðilar sem vilja losa stöður sínar geta selt 
bréfin.  

 


