
sþ. 572. Tillaga til þingsályktunar [359. mál]
um tafarlausa lækkun vaxta og stöðvun nauðungaruppboða.

Flm.: Svavar Gestsson, Ragnar Arnalds, Steingrímur J. Sigfússon,
Helgi Seljan, Garðar Sigurðsson, Guðrún Helgadóttir, Geir Gunnarsson,

Hjörleifur Guttormsson, Skúli Alexandersson, Guðmundur J. Guðmundsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að fyrirskipa tafarlausa lækkun vaxta og endurmat
á hækkun einstakra húsnæðislána vegna verðtryggingarákvæða eftir að bannað var að greiða
vísitölubætur á laun frá 1. júní 1983.

Ríkisstjórnin skal beita sér fyrir eftirfarandi ráðstöfunum:
1. Að fram fari rannsókn á efnahagslegum áhrifum lánskjaravísitölunnar, sérstaklega

áhrifum hennar á fjárhagsafkomu húsnæðiskaupenda og húsbyggjenda eftir að vísitölu-
bætur á laun voru bannaðar með lögum frá 1. júní 1983.

2. Að gerð verði áætlun um endurgreiðslu á þeim upphæðum af húsnæðislánum, sem eru
umfram hækkanir á kaupgjaldsvísitölu og hafa verið inntar af hendi á árinu 1983 og
síðar. Mismunurinn bætist við höfuðstól lánanna og komi fyrst til greiðslu þegar lánin
eru greidd upp að öðru leyti. Höfuðstóll lánanna verði lækkaður sem nemur minni
hækkun byggingarvísitölu en lánskjaravísitölu frá 1980. Kannað verði hve mikinn
kostnað þessi aðgerð hefði í för með sér og gerðar tillögur um fjáröflun í þessu skyni.



3. Að settar verði reglur um endurgreiðslu fasteignaveðlána til einstaklinga þannig að
misgengi vísitalna og raunvaxtabreytingar valdi ekki þyngri greiðslubyrði en upphaflega
var til stofnað.

4. Að ákvörðun um hámarksvexti inn- og útlána verði tekin úr höndum Seðlabanka og
lánastofnana.

5. Að skammtímaveðlánum og lausaskuldum, sem stofnað hefur verið til vegna íbúða-
kaupa og húsbygginga s. 1.5. ár, verði breytt í lengri lán sem verði ekki til skemmri tíma
en átta ára.
Meðan rannsókn sú stendur yfir, sem kveðið er á um í þingsályktun þessari, er óheimilt

að láta fara fram nauðungaruppboð á íbúðum, enda sé um einu íbúð viðkomandi að ræða.
Rannsókn og tillögugerð samkvæmt þessari þingsályktun skal lokið fyrir 30. apríl n. k.

Þangað til skal viðskiptabönkum og Húsnæðisstofnun gert kleift að fresta afborgunum lána.
Seðlabankinn endurkaupi lán í þessum tilgangi uns annað hefur verið ákveðið.

Greinargerð.
Alþýðubandalagið hefur lengi varað við afleiðingum hárra vaxta og verðtryggingu

fjárskuldbindinga án samhengis við launaþróun. Þegar bannað var að greiða vísitölubætur á
laun hrundi fjárhagur þúsunda húsbyggjenda og íbúðareigenda í landinu, auk allra þeirra
sem nú verða að una okurkjörum á leigumarkaði. Nú getur fólk hvorki byggt né borgað
skuldir. Hreint neyðarástand er ríkjandi á heimilum, gluggaumslögin bera daglega boð um
gjaldfallnar kröfur sem eru óviðráðanlegar. Örvæntingin grípur um sig og afleiðingarnar eru
stórfelld félagsleg vandamál fyrir fjölskyldurnar, ekki síst börnin sem alast upp í ægilegri
óvissu og öryggisleysi. Þá er hætt við að skapist ný vandamál sem aldrei verða leyst með
peningum, hversu há sem lánin eru.

Þannig hefur harðstjórn peningaaflanna leikið alþýðuheimilin. Ríkisstjórnin gefur út
Lögbirtingablaðið nær daglega til þess að tilkynna um eignasviptingu fólksins; áratugastrit er
að engu gert með tilf1utningi fjármagns frá fólkinu til milliliðanna og undirheimahagkerfis-
ins. Með ákvörðun ríkisstjórnarinnar í fyrra um "frelsi" í vaxtamálum hófst stórfelldur
tilflutningur fjármuna - milljörðum saman - út úr bankakerfinu í neðanjarðarhagkerfið. Þar
neyðist fólk til að skrifa undir afföll af verðtryggðum skuldabréfum - jafnvel 25%. Þeir sem
kaupa bréfin eru í undirheimunum; bréfin eru á handhafa og engin skattayfirvöld ná til
þeirra.

Á undanförnum áratugum hefur alþýðufólki tekist að eignast íbúðir. Nú veldur stefna
ríkisstjórnarinnar því að þessar íbúðir eru að hverfa til fjáraflamannanna í stórum stíl.
Samdráttur í framleiðsluatvinnuvegunum hefur leitt til lækkunar íbúðarverðs á landsbyggð-
inni og þar eru íbúðir að verða óseljanlegar. Kemur sú kjaraskerðing til viðbótar við önnur
vandamál sem ríkisstjórnin ber ábyrgð á. Vaxtaokur og verðtrygging er jafnframt vandamál
framleiðsluatvinnuveganna; gerist því hvort tveggja í senn að framleiðslan á í vök að verjast
og fólkið, sem býr úti á landi, verður auk kjaraskerðingarinnar að taka á sig stórfelldar
lækkanir íbúðarverðs á dauðum markaði. Þessi staðreynd hefur svo aftur í för með sér
fólksflótta af landsbyggðinni, röskun á lífskjörum og síðan hækkandi íbúðarverð á
Reykjvíkursvæðinu - meðal annars okurverð á leiguhúsnæði. Þannig lokast um þjóðina
vítahringur stjórnarstefnunnar; örvæntingin setur svip sinn á heimilin.

Alþýðubandalagið hefur þegar lagt fram tillögur í vaxtamálum í frumvarpsformi. Þar er
einnig bent á leiðir til fjármögnunar, meðal annars með sköttum á verslun og banka. Hér er
flutt tillaga um tafarlausar aðgerðir á fleiri sviðum. Verður nánari grein gerð fyrir
tillögugreininni í framsögu.


