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Erlendar skuldir þjóðarbúsins og verg 
landsframleiðsla 2004 til 2008

Aukn.
í MILLJÓNUM KR. Á VERÐLAGI 
OG GENGI HVERS ÁRS 2004 2005 2006 2007 2008

á milli 2004 
og 2008

Verg landsframleiðsla 915.300 1.045.955 1.183.984 1.330.694 1.513.617 65,3%

ERLENDAR SKULDIR

Samtals 1.663.310 2.932.857 5.207.162 7.080.624 12.886.939 674,8%

Þar af bankar 1.220.107 2.404.792 4.262.808 5.965.372 10.598.186 768,6%

Þar af ríki og sveitarfélög 212.384 154.452 244.480 242.859 533.988 151,4%

Þar af aðrir 230.819 373.613 699.874 872.393 1.754.765 660,2%

Samtals 443.203 2.288.753
Vextir, 5% 22.160 114.438

Heimild: Seðlabankiíslonds



Gleymdu erlendu skuldirnar

Erlend arskuld ir annarra en banka 

í m illj. kr.
2004 2008

Seðlabankinn 142 371.352
Ríki og sveitarfélög 212.384 533.988
Aðrir geirar 173.731 1.136.172
Bein fjárfesting 56.946 247.241

Samtals 443.203 2.288.753

Hlutfall af vergri landsframleiðslu
Tafla 3

48,4% 151,2%

Heimild: Seðlabanki íslands



Áætlaðar erlendar skuldir í árslok 2009

Erlendar skuldir annarra en banka 
í millj. kr.

2004 2008
Seðlabankinn 142 371.352
Ríki og sveitarfélög 212.384 533.988
Aðrir geirar 173.731 1.136.172
Bein fjárfesting 56.946 247.241

Samtals 443.203 2.288.753

Lán frá AGS
Lántak/ ábyrgð vegna Icesave

Hlutfall af vergri landsframleiðslu 48,40% 151,20%

Vextir 3,5% til 5%

2009
Aætlun

2.288.753

650.000
650.000

3.588.753 
240%

ma. kr.
126 til 179



Erlendar skuldir innlánsstofnana, nettó, 
september 2008

Erlendar lántökur

>  Kröfur og útlán til erlendra aðila
>  Hlutabréfaeign
>  Veltufjáreign
>  Aðrar eignir
>  Erlend útlán og eignir samtals

10.317.329 m kr.

-4.992.258 m kr. 
-1.413.299 m kr. 

-732.211 m kr. 
-273.839 m kr. 

-7.474.754 m kr.

Erlendar skuldir 
innlánsstofnana nettó -2.842.575 m kr.



Útlán innlánsstofnana á íslandi

Útlán innlánsstofnana í milljónum króna
31/12 2007 30/09 2008 Hækkun

Yfird ráttarlán 214.527 251.515 17,2%

Ó verötryggð skuldabréf 516.535 629.556 21,9%

Verðtryggð skuldabréf 842.964 971.426 15,2%

G engisbundin skuldabréf og yfirdráttur í erlendri mynt 1.557.975 2.962.665 90,2%

Annað 11.583 -92.788

Samtals 3.143.584 4.722.374

Skipting útlána skv. reikningum innlánsstofnana í milljónum króna

31/12 2007 Hlutfall 30/09 2008 Hlutfall

G engistryggð lán 1.557.975 49,6% 2.962.665 62,7%

Lán í íslenskum  krónum 1.585.610 50,4% 1.864.777 39,2%

Niðurfæ rsla krafna -92.788 -1,9%

Samtals 3.143.584 4.722.374 100,0%
Heim ild: Seðlabanki íslands



Skipting útlána til annarra en heimila 
í septem ber lok 2008

Hlutfallsleg 
í millj. kr. skipting

Lán í íslenskum krónum 1.169.635 30%
Gengistryggð lán 2.686.074 70%

Samtals 3.855.708 100%

Tafla 2

Heimild: Seðlabanki íslands



Skuldir heimila við lánakerfið 

í septemberlok 2008

ím illj.kr. Hlutfall
Lán í íslenskum krónum 1.575.014 83,3%

Gengistryggð lán 3 1 5.360 1 6,7%

Samtals 1.890.374 ioo%

Tafla 1

Heimild: Seðlabanki íslands





Mögulegar skuldir og vaxtagreiðslur ríkissjóðs

Opinberir aðilar 
"Lántaka tengd AGS" 
"Lántaka vegan lcesave"

Lántaka vegna halla á ríkissjóði 2009 
Lántaka vegna Seðlabanka íslands 
Lántaka vegna nýju bankanna

Samtals mögulegar skuldir ríkissjóðs

533.988 m. kr.
650.000 m. kr.
650.000 m. kr.

1.833.988 m. kr.

160.000 m. kr.
270.000 m. kr.
385.000 m. kr.

815.000 m.kr. 

2.648.988 m.kr.

vextir 5% ->  91.7 ma. kr.

vextir 5% -> 40.8 ma. kr. 
Vextir 5% 4  132.5 IT13. kr.

-  Þannig gætu skuldirnar orðið 176,6% af áætlaðri vergri landsframleiðslu, sem 
fjármálaráðuneytið áætlar 1.496.000 m. kr. árið 2009.

-  í ár eru útgjöld ríkissjóðs áætluð án vaxtagjalda kr. 468,7 ma. kr.
-  Mögulegar vaxtagreiðslur gætu þannig samsvarað 28,2% af útgjöldum ríkissjóðs.



Vextir af erlendum skuldum
Verðmæti útflutnings og innflutnings

Vextir af skuldum annarra en banka miðað við 31.12.08 114 ma. kr.
Vextir af mögulegri lántöku v/ AGS og ICESAVE___________ 65 ma. kr.

Samtals 179 ma. kr.

Árið 2008
Útflutningar alls 467.081 ma. kr.
Innflutningur alls________________ 472.656 ma. kr.

Mismunur -5.575 ma. kr.

Mögulegar vaxtagreiðslur 
38% af útflutningstekjum!



Skuldastaða íslenska ríkisins í lok árs 2009
í milljörðum kr.

^  ^  ^  ^  ^  ^  Spár  ^  ^  ^  ^  ^  ^  Fjármálaráðuneytis
Skuldir Eignir

SpáTryggva Þórs 
Herbertssonar

Skuldir Eignir

Staða í árslok 2008 666 658 666 658

Framlag til Seölabanka 220 220

Hlutafjáraukning Ríkisbanka 100 100 385 385

Fjárlagahalli 2009 50 -100 150
Tap vegna veðlána 270 50 270 135

Tap vegna verðbréfalána -35 35 2.5

Ábyrgðir vegna lcesave/Edge 600 450 600 360

Lán frá IMF 680 680 635 635

Samtals 2.096 1.788 2.656 2.258

Nettóskuldir og -ábyrgdir 308 398

Spá Alþjóða- Heildarábyrgðir
gjaldeyrissjóðsins skv. útreikningum M

Staða i árslok 2008 653

Framlag til Seðlabanka 150 150
Hlutafjáraukning Ríkisbanka 385 385

Fjárlagahalli 2009 135 150
Tap vegna veðlána 270

Tap vegna verðbréfalána 35

Abyrgðir vegna lcesave/Edge 705 695

Lán frá IMF 705 640
Höfundur: Bjarni Ólafsson, 

mbl. 26.02.2009 Samtals 2.080 2.673



A-hluti 
Rekstraryfirlit ríkissjóðs

l .g r .
í 2009 er áæ tlað að tekjur og gjöld ríkissjóðs verði eins og tilgre int er í þessari grein,

sbr. sundurliðun 1 og 2.

Rekstrar- Sjóðs-
m. kr. grunnur hreyfingar

Skattar á tekjur einstaklinga............................................... .......  103.313,0 104.165,0
Skattar á tekjur lögaðila...................................................... .......  22.100,0 21.000,0
Tryggingagjöld...................................................................... .......  39.818,5 39.267,2
Eignarskattar........................................................................ ........  7.062,8 6.946,8
Virðisaukaskattur................................................................. .......  128.196,0 124.988,0
Aðrir skattar á vörur og þjónustu....................................... .......  52.750,9 52.744,8
Skattar ótaldir annars staðar.............................................. .......  11.091,0 10.676,0

Aðrar rekstrartekjur............................................................................  30.413,1 29.584,0
Arðgreiðslur......................................................................... 2.130,0 2.130,0
Vaxtatekjur og eignatekjur.................................................. 22.287,7 21.457,7
Rekstrartekjur ótaldar annars staðar................................. .......  5.995,4 5.996,3

Sala eigna................................................................................. ........ 6.300,0 7.800,0
Fjárframlög.............................................................................. .......  1.453,4 1.452,4
Tekjuralls................................................................................ 398.624,2

Æðsta stjórn ríkisins................................................................. .......  3.783,2 3.783,2
Forsætisráðuneyti............................................................... .......  2.221,1 2.221,1
Menntamálaráðuneyti........................................................ ........  58.801,0 58.801,0
Utanríkisráðuneyti.............................................................. .........  12.256,9 12.256,9
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti........................... ..........  17.546,8 17.619,8
Dóms- og kirkjumálaráðuneyti........................................... ..........  23.456,4 23.456,4

112.454,5Félags- og tryggingamálaráðuneyti................................... ........... 113.140,5
Heilbrigðisráðuneyti........................................................... ........... 115.659,7 115.659,7
Fjármálaráðuneyti.............................................................. ............ 55.234,9 47.271,9
Samgönguráðuneyti........................................................... ............ 50.972,8 50.897,8
Iðnaðarráðuneyti................................................................ ............ 6.280,5 6.280,5
Viðskiptaráðuneyti............................................................. ............  2.715,3 2.715,3
Umhverfisráðuneyti............................................................ ............  6.631,8 6.631,8

Vaxtagjöld ríkissjóðs..................................................................................  86.940,0 76.570,0
............  555.640,9 536.619,9

Tekjujöfnuður...........................................................................



Niðurstaða

>  Eru stjórnvöld með afskiptum sínum að kolla yfirsig ábyrgð sem ella hefði 

ekki verið til staðar?

>  Erlendar skuldir gömlu bankanna eru íslensku hagkerfi ofviða.

>  Vart mögulegt að ná afgangi á fjárlögum til að standa undir greiðslum 

vaxta, hvað þá afborgunum af lánum vegna gömlu bankanna.

>  Ef það verður gert mun það leiða til mikils niðurskurðar í 

velferðarþjónustu og jafnvel stöðnunar í íslensku efnahagslífi.

>  Annað vandamál. Greiðsla vaxta og afborgana fer ekkifram með ísl. kr.



Hvað er til ráða?
>  Ríkisstjórnin endurskoði aðkomu sína að málinu

>  Farið verði íformlegar viðræður við þær þjóðir 
þar sem bankarnir störfuðu

>  Allar tölulegar upplýsingar lagðar á borðið

>  Sýnt verði fram á að hrun bankakerfisins er íslensku hagkerfi ofviða

>  Þetta verði gert með viðræðum og samningum 
en ekki með yfirlýsingum um að skuldir okkar 
verði ekki greiddar, án nokkurs rökstuðnings

>  Greiðslur vegna erlendra skulda annarra en banka verði kortlagðar og 
samið um þær upp á nýtt miðað við greiðslugetu þjóðarbúsins í erlendri 
mynt

>  Farið verði í almennar aðgerðir gagnvart skuldum heimila og fyrirtækja.
Vísitala neysluverðs verði leiðrétt og gengistryggð lán reiknuð t.d. miðað 
við vísitöluna 150 eða þá vísitölu, sem í gildi var þegar lán var tekið. 
Lánunum breytt í ísl. kr.



Aðgerðir sem ráðast þarf í sem fyrst

í .  Gengistryggðum lánum verði breytt í verðtryggð lán miðað við það gengi sem var 
þegar viðkomandi lán var tekið.

2. Vísitala neysluverðs verði leiðrétt. Þannig taki bæði skuldarar og lánveitendur á 
sig skaðann af bankahruninu.

3. Stýrivextir verði lækkaðir niður í a.m.k. 5%.
4. Upplýsingar um afborganir og vexti af erlendum skuldum annarra en banka verða 

teknar saman. Samið verði upp á nýtt um þessi lán þannig að greiðslur vegna 
þeirra taki mið af greiðslugetur þjóðarbúsins, þ.e. afgangi á viðskiptum við útlönd.



Takk fyrir áheyrnina!

Haraldur L. Haraldsson
Hagfræðingur

Haraldur.L.Haraldsson@gmail.com
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Haraldur L. Haraldsson, B.Sc og M.Sc(Econ), 
Strandvegi 9,
Garðabæ.

Peningastefnunefnd Seðlabanka íslands
c/o Svein Harald 0ygard, seðlabankastjóri og formaður nefndarinnar, 
Kalkofnsvegi 1,
150 Reykjavík.

Garðabæ, 30. júní 2009.

Undanfarna mánuði hefur undirritaður gert nokkuð að því að meta erlendar skuldir 
þjóðarbúsins og hefur í því sambandi skrifað nokkrar greinar um stöðu íslenska þjóðarbúsins 
hvað varðar erlendar skuldir.

Með vísan til þessa leyfir undirritaður sér að vekja athygli nefndarinnar á því sem hann 
hefur nefnt „gleymdar erlendar skuldir". í rökum nefndarinnar fyrir háum stýrivöxtum eru 
m.a. færð rök fyrir því að stýrivextir þurfi að vera háir til að sporna við eftirspurn eftir 
erlendum gjaldeyri vegna svo kallaðra Jöklabréfa, en það hefur verið nokkuð á reiki hversu 
háa upphæð er hér um að ræða samtals. Það er mat undirritaðs að greiðslur vegna vaxta og 
afborgana af erlendum skuldum þjóðarbúsins annarra en banka setji einnig gríðarlegan 
þrýsting á krónuna. Jafnvel svo mikinn að hann vegi upp á móti háum stýrivöxtum.

Hér er um að ræða aðila sem tekið hafa lán beint hjá erlendum bönkum og lánastofnunum, 
m.a. opinberir aðilar, þ.m.t. sveitarfélög, félög í eigu ríkis og sveitarfélaga og væntanlega stór 
íslensk félög sem hafa haft bolmagn til að taka lán beint hjá erlendum bönkum. Þetta eru 
skuldir sem staðið verður að mestu við að greiða. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að hér 
er ekki um að ræða hluta af skuldum íslensku bankanna.

Taflan hér að neðan sýnir erlendar skuldir annarra en banka eins og þær voru í árslok 2004 
og 2008. Er taflan tekin saman skv. upplýsingum á vef Seðlabankans.

Erlendar skuldir annarra en banka 
í millj. kr.

2004 2008
Seðlabankinn 142 371.352
Ríki og sveitarfélög 212.384 533.988
Aðrir geirar 173.731 1.136.172
Bein fjárfesting 56.946 247.241

Samtals 443.203 2.288.753

Hlutfall af vergri landsíramleiðslu 48,4% 151,2%
Heimild: Seölabanki íslands

Eins og taflan sýnir hefur átt sér stað gríðarleg aukning erlendra lána hjá þessum hópi 
lántakenda. Aukningin er fimmföld á fjögurra ára tímabili, þ.e. frá árslokum 2004 til ársloka 
2008. Þessi skuldsetning nemur 151% af vergri landsframleiðslu, samanborið við 48% af 
vergri landsframleiðslu árið 2004. Að því gefnu að gengistryggðar skuldir orkufyrirtækja 
séu að mestu leyti erlendar vega þær nokkuð þungt í skuldsetningunni. Þannig eru erlendar 
skuldir Landsvirkjunar og Orkuveitu Reykjavíkur, skv. ársreikningum þessara félaga,



samtals um 515 ma. kr. Þegar erlendar skuldir minni orkufyrirtækja eru teknar með nálgast 
þessi tala örugglega um 600 ma. kr. Erlendar skuldir Landsvirkjunar eru um 80% af 
skuldum félagsins og Orkuveitu Reykjavíkur um 90%. Jafnframt liggur fyrir að mörg 
sveitarfélög hafa tekið lán hjá erlendum lánastofnunum og eru með hátt hlutfall af erlendum 
lánum. Eftir þvi sem næst verður komist eru þessi lán í skilum, sem þýðir að þessir 
lántakendur hafa að undanförnu keypt mikið af gjaldeyri til að standa straum af greiðslu 
afborgana og vaxta.

Að undanförnu hefur gengisvístala krónunnar farið hækkandi og því borið við að um sé að 
ræða þrýsting á krónuna vegna mikilla vaxtagreiðslna af svo kölluðum Jöklabréfum. 
Umræðan er eins og að ekki þurfi að greiða af öðrum erlendum skuldum. Rætt er um að 
þessi Jöklabréf séu að höfuðstól um 500 ma. kr. Skuldir annarra en banka eru skv. 
framanrituðu 2.288 ma. krv að stórum hluta skuldir vegna hins opinbera og tengdra aðila. 
Miðað við að vextir af þessum lánum séu að meðaltali 3,5% gerir það í vaxtagreiðslur á ári 
um 80 ma. kr. en að auki falla til afborganir. Miðað við getu okkar til að skila afgangi á 
viðskiptum við útlönd er hér um verulega háar upphæðir að ræða. Það er eins og þessar 
erlendu skuldir þjóðarbúsins gleymist í allri umræðunni, því þessar skuldir hreinsast ekki út 
með gjaldþroti bankanna. Þessi skuldsetning hlýtur að setja mikinn þrýsting á íslensku 
krónuna.

Miðað við stöðu þjóðarbúsins getur það ekki lengur verið einkamál umræddra aðila hvernig 
greiðslur af þessum lánum fara fram. Með vísan til framanritaðs er hér lagt til að 
Peningastefnunefnd Seðlabanka íslands afli upplýsinga um greiðslubyrði þessara lána, 
lánstíma og vexti. Að því fengnu verði greiðslugeta þjóðarbúsins í erlendum gjaldeyri metin 
í samanburði við greiðslubyrði af framangreindum lánum. Verði niðurstaðan sú að 
greiðslubyrðin er meiri en greiðslugeta þjóðarbúsins er í erlendri mynt beiti nefndin sér fyrir 
því að sett verði á laggimar starfshópur sem vinni að því að samræma greiðslubyrði þessara 
lána við greiðslugetu þjóðarbúsins án þess að greiðslubyrðin setji þrýsting á krónuna. Að 
sjálfsögðu verður þetta ekki gert nema með samningaviðræðum við viðkomandi 
lánveitendur. Ljóst er að verði þetta ekki gert mun verða mikill þrýstingur á krónuna næstu 
ár. Einnig er ljóst að setja þarf skorður á frekari erlendar lántökur og þær metnar með 
hliðsjón af greiðslugeti þjóðarbúsins á hverjum tíma.

Hjálagt fylgir grein sem undirritaður skrifaði fyrir hönd Hagsmunasamtaka heimilanna og 
birtist í Fréttablaðinu i lok síðasta mánaðar. í greininni er m.a. fjallað um framangreind lán. 
Lokakafla greinarinnar hefur verið breytt frá greininni sem birtist í Fréttablaðinu.

Með vísan til framanritaðs óskar undirritaður eftir því að erindi þetta verði tekið fyrir á 
næsta fundi Peningastefnunefndar Seðlabanka íslands.

Virð:

Haraldur L. Haraldsson, 
hagfræðingur.

Hjálagt: Er ábyrgðin heimilanna? 
Afrit sent Gylfa Zoega, nefndarmanni.



Haraldur L. Haraldsson, B.Sc og M.Sc(Econ), 
Strandvegi 9,
Garðabæ.

Fjárlaganefnd Alþingis,
Sigurður Rúnar Sigurjónsson, ritari.

Garðabæ, 3. júlí 2009.

Undanfarna mánuði hefur undirritaður gert nokkuð að því að meta erlendar skuldir 
þjóðarbúsins og hefur í því sambandi skrifað nokkrar greinar um stöðu íslenska þjóðarbúsins 
hvað varðar erlendar skuldir.

Með vísan til þessa leyfir undirritaður sér að vekja athygli nefndarinnar á því sem hann 
hefur nefnt „gleymdar erlendar skuldir". Hér er um að ræða skuldir aðila sem tekið hafa lán 
beint hjá erlendum bönkum og lánastofmmum, m.a. opinberir aðilar, þ.m.t. sveitarfélög, 
félög í eigu ríkis og sveitarfélaga og væntanlega stór íslensk félög sem hafa haft bolmagn til 
að taka lán beint hjá erlendum bönkum. Þetta eru skuldir sem staðið verður að mestu við að 
greiða. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að hér er ekki um að ræða hluta af skuldum 
íslensku bankanna.

Taflan hér að neðan sýnir erlendar skuldir annarra en banka eins og þær voru í árslok 2004 
og 2008. Er taflan tekin saman skv. upplýsingum á vef Seðlabankans.

Erlendar skuldir annarra en banka 
í millj. kr.

2004 2008
Seðlabankinn 142 371.352
Ríki og sveitarfélög 212.384 533.988
Aðrir geirar 173.731 1.136.172
Bein fjárfesting 56.946 247.241

Samtals 443.203 2.288.753

Hlutfall af vergri landsframleiðslu 48,4% 151,2%
Heimild: Seðlabanki íslands

Eins og taflan sýnir hefur átt sér stað gríðarleg aukning erlendra lána hjá þessum hópi 
lántakenda. Aukningin er fixnmföld á fjögurra ára tímabili, þ.e. frá árslokum 2004 til ársloka 
2008. Þessi skuldsetning nemur 151% af vergri landsframleiðslu, samanborið við 48% af 
vergri landsframleiðslu árið 2004. Að því gefnu að gengistryggðar skuldir orkufyrirtækja 
eru að mestu leyti erlendar vega þær nokkuð þungt í skuldsetningunni. Þaimig eru erlendar 
skiddir Landsvirkjunar og Orkuveitu Reykjavíkur, skv. ársreikningum þessara félaga, 
samtals um 515 ma. kr. Þegar erlendar skuldir minni orkufyrirtækja eru teknar með nálgast 
þessi tala örugglega um 600 ma. kr. Erlendar skuldir Landsvirkjunar eru um 80% af 
skuldum félagsins og Orkuveitu Reykjavíkur um 90%. Jafnframt liggur fyrir að mörg 
sveitarfélög hafa tekið lán hjá erlendum lánastofnrmum og eru með hátt hlutfaU af erlendum 
lánum. Eftir því sem næst verður komist eru þessi lán í skilum, sem þýðir að þessir 
lántakendur hafa að undanfömu keypt mikið af gjaldeyri til að standa straum af greiðslu 
afborgana og vaxta og sett þannig mikinn þrýsting á íslensku krónuna.



Að undanfömu hefur gengisvístala krónunnar farið hækkandi og því borið við að um sé að 
ræða þrýsting á krónuna vegna mikilla vaxtagreiðslna af svo kölluðum Jöklabréfum. 
Umræðan er eins og að ekki þurfi að greiða af öðrum erlendum skuldum. Rætt er um að 
þessi Jöklabréf séu að höfuðstól um 500 ma. kr. Skuldir annarra en banka eru skv. 
framanrituðu 2.288 ma. krv að stónun hluta skuldir vegna hins opinbera og tengdra aðila. 
Miðað við að vextir af þessum lánum séu að meðaltali 3,5% gerir það í vaxtagreiðslur á ári 
um 80 ma. kr. en að auki falla til afborganir. Miðað við getu okkar til að skila afgangi á 
viðskiptum við útlönd er hér um verulega háar upphæðir að ræða. Það er eins og þessar 
erlendu skuldir þjóðarbúsins gleymist í allri umræðunni, því þessar skuldir hreinsast ekki út 
með gjaldþroti bankanna. Þessi skuldsetning hlýtur að setja mikinn þrýsting á íslensku 
krónuna.

Samkvæmt framanrituðu eru erlendar skuldir annarra en banka í árslok 2008 2.289 ma. kr. og 
nema 151% af vergri landsframleiðslu. Væntanlega hefur þessi skuldsetning leitt til 
versnandi lánshæfismats á íslandi. Gert hefur verið samkomulag við Alþjóða 
gjaldeyrissjóðinn og nokkur þjóðlönd um lántöku að upphæð um kr. 650 ma. kr. og að auki 
er möguleg yfirtaka á skuldum vegna gamla Landsbankans vegna svo kallaðra ICESAVE 
reikninga, að upphæð um kr. 650 ma. Ef af þessu verður er skuldaaukningin samtals um
1.300 ma. kr. til viðbótar við 2.289 ma. kr. Þannig gætu erlendar skuldir þjóðarbúsins verið 
orðnar um 3.589 ma. kr. í árslok 2009, eða 240% af áætlaðri vergri landsframleiðslu í ár. Rétt 
er að leggja áherslu á að vegna lántöku vegna ICESAVE reikninga koma peningur ekki inn í 
landið, heldur einungis skuldaaukning. Miðað við 3,5% vexti á ári yxðu ársvextir vegna 
þessara skulda samtals um kr. 125,6 ma. kr. Að auki falla til afborganir. Vaxtagreiðslur að 
þessari upphæð nema um 30% af útflutningtekjum á s.l. ári. Af þessu má ætla að þjóðarbúið 
mun ekki hafa gjaldeyrir til að standa undir þessum greiðslum. Að auki bætast síðan 
afborganir við.

Hjálagt fylgir grein sem undirritaður skrifaði fyrir hönd Hagsmunasamtaka heimilanna og 
birtist í Fréttablaðinu í lok maí mánaðar. í greininni er m.a. fjallað um framangreind lán. 
Lokakafla greinarinnar hefur verið breytt frá greininrd sem birtist í Fréttablaðinu.

V ir ðingarfyllst,

Haraldur L. Haraldsson, 
hagfræðingur.

Hjálagt: Er ábyrgðin heimilanna?



Birtist í Fréttablaðinu 28. maí 2009.

Er ábyrgðin heimilanna?

Nokkur umræða hefur farið fram að undanförnu um að heimilin hafi sýnt óráðsíu í 
lántökum undanfarin misseri og beri því að axla sínar byrðar vegna þess. Þegar rýnt er í 
tölur varðandi lán íslenska þjóðarbúsins má lesa úr þeim ýmsar upplýsingar. Síðast liðin 
fjögur ár hafa erlendar skuldir aukist verulega og langt umfram það sem þjóðarbúið getur 
borið. Hver er hlutur heimila í þessum lántökum?

Skuldir heimila við lánakerfið

í septemberlok 2008
I millj. kr. Hlutfall

Lán í íslenskum krónum 1.575.014 83,3%

Gengistryggð lán 315.360 16,7%

Samtals 1.890.374 100%

Tafla 1

Heimild: Seðlabanki íslands

Taflan hér að framan sýnir heildarskuldir heimila við lánakerfið. Hér er um að ræða skuldir 
við bankakerfið, ýmis lánafyrirtæki, lífeyrissjóði, tryggingafélög og lánasjóð ísl. námsmanna. 
Samkvæmt því sem taflan sýnir voru gengistryggð lán heimila í lok september 16,7% af 
heildarskuldum heimila við lánakerfið. Rétt er að fram komi að heimilin eru með 
eignarleigusamninga að fjárhæð 85.268 m. kr. Ekki liggur fyrir hvernig þessir samningar 
skiptast á milli gengistryggðra og verðtryggðra samninga. Þessi upphæð er hér talin með 
lánum í íslenskum kr. Hún nemur 4,5% af heildarskuldum heimila. Hluti þessara samninga 
eru gengistryggðir. Ekki er vitað hversu háar þær upphæðir eru.

Skuldir fyrirtækja við bankakerfið
Aðgengilegar upplýsingar eru til um skuldir fyrirtækja við bankakerfið. Tafla 2 sýnir 
hvernig skuldir fyrirtækja skiptast á milli íslenskra króna og skulda þeirra sem eru 
gengistryggðar við bankakerfið.

Skipting útlána til annarra en heimila 
í september lok 2008

Hlutfallsleg 
í millj. kr. skipting

Lán í íslenskum krónum 1.169.635 30%
Gengistryggð lán 2.686.074 70%

Samtals 3.855.708 100%
Tafla 2

Heimild: Seðlabanki íslands

Eins og tafla 2 sýnir voru gengistryggð lán fyrirtækja orðin 70% af heildarskuldum þeirra við 
innlánsstofnanir í septemberlok 2008. Væntanlega segir þetta nokkuð um þá vaxtastefnu 
sem rekin hefur verið hér undanfarin misseri. Það hefur verið álit margra að vextir á íslandi 
hafi verið orðnir svo háir að almennt hafi fyrirtæki ekki getað staðið undir þeim
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vaxtakostnaði og því hafi fyrirtæki í auknum mæli tekið gengistryggð lán. Einnig ætti þetta 
að segja nokkuð um hver staða íslenskra fyrirtækja almennt er í dag með svo hátt hlutfall af 
gengistryggðum lánum.

Erlendar skuldir annarra en banka.
Hér er um að ræða aðila sem tekið hafa lán beint hjá erlendum bönkum og lánastofnunum en 
ekki með milligöngu íslenskra banka. Um er að ræða opinbera aðila, þ.m.t. sveitarfélög, 
félög í eigu ríkis og sveitarfélaga og væntanlega stór íslensk félög sem hafa haft bolmagn til 
að taka lán beint hjá erlendum bönkum. Hér er um að ræða skuldir sem staðið verður að 
mestu við að greiða. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að hér er ekki um að ræða hluta af 
skuldum íslensku bankanna.

Erlendar skuldir annarra en banka 
í millj. kr.

2004 2008
Seðlabankinn 142 371.352
Ríki og sveitarfélög 212.384 533.988
Aðrir geirar 173.731 1.136.172
Bein fjárfesting 56.946 247.241

Samtals 443.203 2.288.753

Hlutfall af vergri landsframleiðslu 48,4% 151,2%
Tafla 3

Heimild: Seðlabanki íslands

Eins og taflan sýnir er gríðarleg aukning erlendra lána. Aukningin er fimm föld á fjögurra 
ára tímabili, þ.e. frá árslokum 2004 til ársloka 2008. Þessi skuldsetning nemur 151% af vergri 
landsframleiðslu. Samanborið við 48% af vergri landsframleiðslu árið 2004. Að því gefnu að 
erlendar skuldir orkufyrirtækja séu að mestu teknar beint erlendis vega þau nokkuð þungt í 
skuldsetningunni. Þannig eru samtals erlendar skuldir Landsvirkjunar og Orkuveitu 
Reykjavíkur, skv. ársreikningum þessara félaga, samtals 515 ma. kr. Erlendar skuldir 
Landsvirkjunar eru um 80% af skuldum félagsins og Orkuveitu Reykjavíkur um 90%. Fyrir 
liggur að mörg sveitarfélög hafa tekið lán erlendis sem nú eru að sliga þau.
Að undanförnu hefur gengisvístala íslensku krónunnar farið hækkandi og því borið við að 
um sé að ræða þrýsting á krónuna vegna mikilla vaxtagreiðslna af svo kölluðum 
Jöklabréfum. Umræðan er eins og að ekki þurfi að greiða af öðrum erlendum skuldum. 
Rætt er um að þessi Jöklabréf séu að höfuðstól um 500 ma. kr. Skuldir annarra en banka eru 
skv. framanrituðu 2.288 ma. kr. Hér er um að ræða að stórum hluta skuldir vegna hins 
opinbera og tengdra aðila. Miðað við að vextir af þessum lánum séu að meðaltali 3,5% gerir 
það í vaxtagreiðslur á ári um 80 ma. kr. Það er eins og þessar erlendu skuldir þjóðarbúsins 
gleymist í allri umræðunni. Þessar skuldir hreinsast ekki út með gjaldþroti bankanna. Þessi 
skuldsetning hlýtur að setja mikinn þrýsting á íslensku krónuna með þeirri afleiðingu að 
verðlag hækkar. Hverjir bera ábyrgð á þessum lántökum? Heimilin hafa hvergi komið hér 
nærri.
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Peningastefna undan gengin ár
Af framan rituðu má ljóst vera að peningastefna íslenskra stjórnvalda undanfarin ár hefur 
algerlega mistekist. Hún hefur einkennst af háum stýrivöxtum Seðlabanka íslands og frjálsu 
flæði fjármagns inn í landið. Á sama tíma var nægt fjármagn til á erlendum mörkuðum og 
stýrivextir annarra Seðlabanka mun lægri en á íslandi. Á peningastefnunni bera stjórnvöld 
ábyrgð en ekki heimilin. Stýrivextir á íslandi hafa verið svo háir að nánast enginn 
atvinnurekstur hefur getað staðið undir þeim. Á sama tíma hefur boðist erlent fjármagn á 
mun lægri vöxtum. Þetta hefur leitt til þess að fyrirtæki bæði í einkaeign og opinberri eigu 
hafa nánast alfarið snúið sér að gengistryggðum lánum á þeim vaxtakjörum sem viðgengust 
í viðkomandi löndum. Má í því sambandi nefna m.a. Orkuveitu Reykjavíkur með um 90% af 
sínum lánum erlendis frá og hlutfall gengistryggðra lána fyrirtækja hjá bankakerfinu 70%. 
Háir stýrivextir hafa ekki einungis leitt til þess að leitað hefur verið eftir erlendum lántökum 
heldur hafa erlendir fjármangseigendur einnig verið tilbúnir að koma með peninga til 
ávöxtunar á háum vöxtum hér á landi. Miklu hærri en í nágrannalöndunum.
Afleiðingin af þessari stefnu hefur verið sú að hér hefur verið nægt framboð af peningum 
langt umfram hagvöxt og innlendan sparnað sem síðan hefur komið fram í aukinni 
verðbólgu. Jafnframt að íslenska krónan var framan af mun sterkari en raunveruleg efni 
stóðu til. Einnig má ætla að þau fáu fyrirtæki í atvinnurekstri sem tekið hafa lán í íslenskum 
krónum með svo háum vöxtum hafi þurfti að velta kostnaði af þeim lánum út í verðlagið 
sem síðan hefur leitt til hærri verðbólgu. Að lokum hrundi allt bankakerfið.
Enn eru stýrivextir á íslandi mun hærri en í nágrannalöndunum þrátt fyrir að hér sé 
verulegur samdráttur. Ástæðan er sögð Jöklabréf þrátt fyrir að aðrar erlendar skuldir en 
banka séu margfalt hærri en svo kölluð Jöklabréf. Háir stýrivextir geta ekki gert annað en ýtt 
undir verðbólgu þegar fyrirtæki þurfa að taka slík lán svo ekki sé minnst á heild- og smásölu 
aðila, sem þurfa að fjármagna sig með slíkum dýrum lánum. Þeir hljóta að velta 
kostnaðinum beint út í verðlagið. Eitt af brýnustu verkefnum stjórnavalda er að lækka 
stýrivexti. Hagsmunasamtök heimila vara stjórnvöld við háum stýrivöxtum.

Vara við frekari erlendum lántökum
Samkvæmt framanrituðu eru erlendar skuldir annarra en banka í árslok 2008 2.289 ma. kr. og 
nema 151% af vergri landsframleiðslu. Væntanlega hefur þessi skuldsetning leitt til 
versnandi lánshæfismats á íslandi. Gert hefur verið samkomulag við Alþjóða 
gjaldeyrissjóðinn og nokkur þjóðlönd um lántöku að upphæð um kr. 650 ma. kr. og að auki 
er rætt um yfirtöku á skuldum vegna gamla Landsbankans vegna svo kallaðra ICESAVE 
reikninga, að upphæð um kr. 650 ma. kr. Ef af þessu verður er skuldaaukningin samtals um
1.300 ma. kr. til viðbótar við 2.289 ma. kr. Þannig gætu erlendar skuldir þjóðarbúsins verið 
orðnar um 3.589 ma. kr. í árslok 2009, eða 240% af áætlaðri vergri landsframleiðslu í ár. Rétt 
er að leggja áherslu á að vegna lántöku vegna ICESAVE reikninga koma peningur ekki inn í 
landið, heldur einungis skuldaaukning. Hætta er á að þetta geti leitt til enn frekari lækkunar 
á lánshæfismati íslands með enn frekari útgjöldum fyrir ríki, sveitarfélög og félög í eigu ríkis 
og sveitarfélaga. Slíkum kostnaði er síðan velt yfir á heimilin með hækkun skatta, lakri 
velferðarþjónustu og hækkun þjónustugjalda o.s.frv. Jafnframt gæti þessi lántaka haft 
neikvæð áhrif á gengi íslensku krónunnar og vegið þar með á móti lántöku frá AGS. Með
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vísan til framanritaðs vara Hagsmunasamtök heimilanna við frekari erlendum lántökum af 
hálfu ríkisins.

Tillaga til sáttar
Af framanrituðu má ljóst vera að það hafa ekki verið íslensk heimili sem farið hafa 
ógætilegast í erlendum lántökum, því er ábyrgðin ekki þeirra. Sú peningastefna sem fylgt 
hefur verið hefur neytt fyrirtæki og sveitarfélög til að taka erlend lán. Vegna þessa þurfa 
m.a. sveitarfélög að finna leiðir til að draga úr kostnaði m.a. að lækka laun starfsmanna, 
hækka gjöld og skatta, sem allt kemur niður á heimilmium. Að auki eru skuldir heimila að 
sliga þau. Af framanrituðu má sjá að mistök hafa verið gerð sem nú eru að bitna á heimilum 
þessa lands án þess að þau hafi komið þar nærri.
Lagt er til að farið verði í eftirfarandi aðgerðir:

1. Gengistryggðum lánum verði breytt í verðtryggð lán miðað við það gengi sem var 
þegar viðkomandi lán var tekið.

2. Vísitala neysluverðs verði leiðrétt. Þannig taki bæði skuldarar og lánveitendur á 
sig skaðann af bankahruninu.

3. Stýrivextir verði lækkaðir.
4. Upplýsingar um afborganir og vexti af erlendum skuldum annarra en banka verða 

teknar saman. Samið verði upp á nýtt um þessi lán þannig að greiðslur vegna 
þeirra taki mið af greiðslugetur þjóðarbúsins, þ.e. afgangi á viðskiptum við útlönd.

Verði farið að þessum tillögum mun fjölda heimila og fyrirtækja verða forðað frá gjaldþroti. 
Þetta mun leiða til þess að hjól atvinnulífsins fari að snúast að nýju.

Fyrir hönd Hagsmunasamtaka heimilanna 
Haraldur L. Haraldsson, 
hagfræðingur.
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Birtist í Fréttablaðinu 9. maí 2009.
Skipting útlána á milli lána í íslenskum 

krónum og gengistryggðra lána
Mörg heimili og fyrirtæki á íslandi standa frammi fyrir miklum vanda vegna mikilla 
hækkana á lánum. Nokkur umræða hefur farið fram um hvort beita eigi sértækum 
eða almennum aðgerðum til að komast út úr vandanum. Stjómvöld virðast frekar 
velja þann kost að grípa til sértækra aðgerða. Nokkur umræða hefur farið fram um 
almenna aðgerð sem felst í því að leiðrétta skuldir heimila og fyrirtækja um 20%. 
Greinarhöfundur hefur bent á það að nauðsynlegt sé að leiðrétta vísitölu 
neysluverðs, þar sem forsendur hennar eru brostnar.
Hækkun útlána á árinu 2008
Það sem einkennt hefur umræðuna er að tölur eru yfirleitt ekki nefndar til að sýna 
hver hinn raunverulegi vandi er. Þrátt fyrir það eru allar upplýsingar til staðar.

Utlán á íslandi skv. reikningum innlánsstofnana
31.12.2007 30.9.2008 Hækkun Áætlun

31.12.2008

Óverðtryggð skuldabréf 516.535 629.556 22% 629.556
Verðtryggð skuldabréf 842.964 971.426 15% 1.025.000

Yfirdráttarlán, víxlar og greiddar óinnleystar ábyrgðir 226.110 263.796 17% 263.796

Gengisbundin útlán 1.557.975 2.962.665 90% 3.357.926
Niðurfærsla útlána 0 -105.068 -105.068

Sam tals 3.143.584 4.722.374 50% 5.171.210

Tafla 1

Heimild: Seðlabnaki íslands

Eins og tafla 1 sýnir þá hækkuðu útlán innlánsstofnana á tímabilinu frá 31. desember 
2007 til 30. september 2008 um 50%. Mestu munar um gengistryggð lán, en þau 
hækkuðu um 90%. Frá lokum september til loka desember 2008 hækkaði 
gengisvísitalan um 13,3% og vísitala neysluverðs um 5,5%. Til að áætla stöðu eins og 
hún var í lok ársins eru vertryggð lán eins og þau voru 30. september 2008 hækkuð 
um 5,5% og gengistryggð lán um 13,3%. Að þessu gefnu hafa útlán innlánsstofnana 
hækkað um 65% á árinu 2008, eða um 2.028 ma. kr. Hækkunin er að einhverju leyti 
vegna nýrra lána. Engu að síður gefur þetta til kynna hversu gríðarlegur vandi 
steðjar að fyrirtækjum og heimilum þessa lands. Ætla má að hvorki sértækar 
aðgerðir né leiðrétting sem nemur 20% lækkun skulda dugi engan veginn. Ljóst er 
að vandi þeirra sem eru með gengistryggð lán miðað við stöðuna í dag er mun meiri 
en þeirra sem eru með verðtryggð lán, þar sem ekki hefur tekist að styrkja krónuna. 
Að meðaltali hækkuðu útlán í íslenskum krónum um 18% samanborið við 90% 
hækkun gengistryggðra lána á framangreindu tímabili. Hafa ber í huga að ný lán á 
tímabilinu hafa hér einhver áhrif til hækkunar.



Hlutfallsleg skipting útlána
Tafla 2 sýnir hvernig útlán innlánsstofnana á íslandi skiptast á milli lána í íslenskum 
krónum og lána sem eru gengistryggð.

Skipting útlána innlánsstofnana á Islandi í íslenskum 
krónum og gengistryggðum lánum

31.12.2007 Hlutfall 30.9.2008 Hlutfall
Útlán í íslenskum krónum 1.585.610 50,4% 1.864.778 39,5%
Útlán í gengistryggðum lánum 1.557.975 49,6% 2.962.665 62,7%

Niðurfærsla útlána 0 0,0% -105.068 -2,2%
Samtals 3.143.584 100,0% 4.722.374 100,0%

Tafla 2

Heimild: Seðlabnaki Islands

Það sem vekur athygli er hversu hátt hlutfall gengistryggðra lána er. í árslok 2007 
var skiptingin orðin 50% og í lok september 2008 er skiptingin orðin þannig að 
gengistryggð lán eru 63% af útlánum innlánsstofnana. Útlán gengistryggra lána 
hækkuðu um 90% á tímabilinu janúar til september 2008. Hækkunin nemur 1.405 
ma. kr. Til samanburðar áætlar fjármálaráðuneytið að verg landsframleiðsla í ár 
verði 1.496 ma. kr. Þannig hækkuðu gengistryggð lán heimila og fyrirtækja á níu 
mánaða tímabili á s.l. ári nm samsvarandi upphæð og verg landsframleiðsla er 
áætluð í ár. Að miklu leyti vegna gengisfaUs krónunnar. Ekki þarf að fara mögum 
orðum um það að fá fyrirtæki og heimili geta tekið á sig slíka skulda aukningu.
Ef framanritað er skoðað í samanburði við að í lok árs 2007 hafi eiginfjárstaða 
íslenskra fyrirtækja verið almennt á bilinu 10 til 20% og talið gott ef hún væri 20%. 
Er rétt hægt að ímynda sér hver staða þessara fyrirtækja er og alveg ljóst að ef ekki 
verður gripið strax til róttækra almennra aðgerða mun illa fara í íslensku efnahagslífi. 
Hvað er til ráða?
Með vísan til framanritaðs vill greinarhöfundur árétta tillögu um að vísitala 
neysluverðs verði tekin til endurskoðunar og hún leiðrétt með hliðsjón af því sem 
gerðist á árinu 2008. Að auki, þar sem ekki hefur tekist að styrkja krónuna og 
fyrirtæki og heimili standa frammi fyrir gríðarlegum vanda, verði tekin ákvörðun 
um að gengistryggðum lánum innlánsstofnana verði breytt í íslensk verðtryggð lán. 
Þetta verði gert miðað við þá gengisvísitölu sem var þegar viðkomandi lán var tekið. 
Mikilvægt er að miðað verði við þá stöðu. Gera verður ráð fyrir að þegar lán hafi 
verið tekið, að þá hafi lántakan miðast við greiðslugetu viðkomandi heimilis eða 
fyrirtækis á þeim tíma. Þetta er sama tillaga og hagsmunasamtök heimila hafa lagt 
til. Það er mat greinarhöfundar að verði farið að þessum tillögum muni hjól 
atvinnulífsins fara að snúast á nýjan leik.
Haraldur L. Haraldsson, 
hagfræðingur.



Birtist í Fréttablaðinu 28. mars 2009.
Vandi heimila og fyrirtækja vegna lána sem eru gengistryggð 

eða tengd vísitölu neysluverðs

Á liðnu ári hækkaði gengisvísitalan um 80% og vísitala neysluverðs um 20%. 
Gengisvísitalan hefur lækkað í byrjun þessa árs, en vísitala neysluverðs hækkað. Þannig hefur 
hækkun sem varð á gengistryggðum lánum frá falli bankanna til ársloka 2008 nánast gengið 
til baka. Frá janúar 2004 hefur vísitala neysluverðs hækkað um 46%  og gengisvísitalan um 
58% , miðað við febrúar s.l. Mynd 1 sýnir þróun gengisvísitölu og vísitölu neysluverðs miðað 
við að vísitölumar séu settar á 100 í janúar 2004.

Breyting á gengisvísitölu ogvísitölu neysluverðs
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Mynd 1

Það vekur athygli að frá janúar 2004 til júlí 2008 hækkuðu gengistryggð lán minna en 
verðtryggð. Styrkist gengið áfram mun sá sem tók gengistryggt lán í janúar 2004 verða betur 
settur en sá sem tók verðtryggt. Þannig er líklegt að verðtryggða lánið mun halda áfram að 
hækka en möguleiki á því að gengistryggða lánið komi til með að lækka.

Það liggur ljóst fyrir að þessi mikla hækkun á gengisvísitölu og vísitölu neysluverðs á liðnu 
ári stafar fyrst og fremst af því að bankar voru að taka stöðu gegn krónu til að bæta 
eiginfjárstöðu sína. Þetta kom berlega í ljós á liðnu ári þar sem krónan féll mikið í lok hvers 
ársfjórðungs. Tafla 1 sýnir hvaða afleiðingar þetta hefur haft á skuldir heimila, en þar er gerð 
grein fyrir skuldum heimila við lánakerfið frá árinu 2004.

Áætlaðar
September skuldir í lok

í m. kr. á verðlagi hvers árs. 2004 2005 2006 2007 2008. árs 2008

Skuldir heimila í íslenskum krónum 877.044 1.083.639 1.308.432 1.471.060 1.734.091 1.829.727
Skuldir heimila í erlendri mynt 14.480 77.559 156.283 177.134
Skuldir heimila við lánakerfið, samtals 877.044 1.083.639 1.322.912 1.548.619 1.890.374 2.006.860

Aukning skulda heimila á ári hverju 206.595 239.273 225.706 341.755* 458.242

Tafla Heimild: Seðlabanki íslands 
* Aukning til loka september 2008



Eins og taflan sýnir jukust skuldir heimila á milli ára árin 2004 til og með 2007 að meðaltali 
um 224 ma. kr. Ekki er vitað hverjar skuldir heimila voru í árslok 2008, en vitað hverjar þær 
voru í lok sept. 2008. Á tímabilinu frá janúar til september 2008 jukust skuldimar um 342 
ma. kr., eða 118 ma. kr. meira en að meðaltali á ári frá árinu 2004. Frá september til 
desember 2008 hækkaði neysluverðsvísitalan um 5,5% og gengisvísitalan um 13,3%. Til að 
áætla stöðuna í árslok eru skuldimar í sept. 2008 framreiknaðar miðað við framangreindar 
hækkanir. Skv. því hafa skuldir heimila við lánakerfið hækkað um 458 ma. kr. á árinu 2008, 
eða rúmlega tvöfalt á við það sem gerðist árin á undan. Á tímabilinu september til desember 
2008, að gefnum framangreindum forsendum, hækka skuldir heimila um 116 ma. kr., sem svo 
til eingöngu má rekja til mikils falls krónunnar. Þetta gerist þrátt fyrir mikinn samdrátt í 
hagkerfinu. Hækkunin sem átti sér stað á gengistryggðum lánum á tímabilinu september til 
desember 2008 hefur nú að mestu gengið til baka. Hins vegar hefur það ekki gerst hvað 
varðar verðtryggð lán, þar sem varanleg hækkun á vísitölunni er að mælast vegna þess að 
bankar voru að taka stöðu gegn krónu. Einnig er vísitalan að taka mið af neyslu eins og hún 
var þegar þensla var hvað mest. í dag er neyslumynstrið allt annað en vísitalan er byggð á.

Með vísan til framanritaðs er ljóst að forsendur fyrir útreikningi vísitölu neysluverðs eru 
brostnar og beinlínis rangar. Því verður að telja eðlilegt að útreikningur vísitölunnar verði 
tekinn til endurskoðunar, þar sem áhrif af gengisfalli krónunnar verði metið, þar sem bankar 
voru að taka stöðu gegn henni. Einnig verði áhrif bankahrunsins metin svo og breytt 
neyslumynstur. Á grundvelli þessa verði vísitalan endurmetin og framreikningur á skuldum 
heimila og fyrirtækja endurreiknaður. Hvemig er hægt að færa rök fyrir því að heimilin taki á 
sig rúmar 100 ma. kr. hækkun á skuldum frá sept. til des. 2008 vegna hruns banka. Hér er um 
að ræða rúmlega 30% af því sem gert er ráð fyrir að ríkisjóður leggi nýju bönkunum til.

Vandi þeirra heimila sem eru með lán sín í erlendri mynt virðist ekki vera sá sami miðað við 
þróun mála, sjá mynd. íslandsbanki hefur boðið viðskiptavinum sínum, sem eru með skuldir í 
erlendri mynt, raunhæfa aðgerð x skuldamálum þeirra. Takist stjómvöldum að styrkja gengi 
krónunnar má ætla að lausn í þá veru sem íslandsbanki býður sé fullnægjandi. Takist það 
ekki er líklegt að vandi þeirra sem eru með erlend lán verði mikill og lausn íslandsbanka dugi 
ekki. Gengi íslensku krónunnar er góður mælikvarði á því hvort aðgerðir ríkisstjómarinnar í 
efnahagsmálum era að takast. Falli gengið er ljóst að efnahagsaðgerðir stjómarinnar eru ekki 
að ganga upp.

Margir áhættuþættir era tengdir íslenskri krónu. Þar ber hæst mikil skuldsetning íslenskra 
fyrirtækja í erlendri mynt, þ.m.t. fyrirtæki í opinberri eigu. Greinarhöfundur hefur á öðrum 
vettvangi varað við mikill skuldsetningu íslenska ríkisins í erlendri mynt. Á vef 
Seðlabankans kemur fram að gengistryggð útlán banka til fyrirtækja í lok september s.l. voru 
2.806 ma. kr. Skuldir Orkuveitu Reykjavíkur og Landsvirkjunar í erlendri mynt eru um 500 
ma. kr. Mikil umræða hefur verið um þrýsting jöklabréfa á gengið. Mikil skuldsetning 
ríkisins og skuldir fyrirtækja í erlendri mynt er ekki síður ógn við íslensku krónuna.

Með vísan til framanritaðs er lagt til að lánastofnanir bjóði upp á leið íslandsbanka hvað 
varðar afborganir af erlendum lánum og að vísitala neysluverðs verði leiðrétt. Áhrifum af 
spákaupmennsku með krónur verði eytt og tekið tillit til breytt neyslumynsturs. Ekki er um 
að ræða að fella niður skuldir heldur sanngjörn leiðrétting á verðtryggingu vegna áhrifa af 
spákaupmennsku og hruni efnahagskerfisins. Þegar leikreglur voru settar með verðtryggð lán 
var ekki gert ráð fyrir að lántakendur þyrftu að standa frami fyrir þeim vanda sem nú er upp 
kominn.
Haraldur L. Haraldsson, hagfræðingur.



Birtíst í Fréttablaðinu 16. janúar 2009.
Örþjóð á krossgötum

Grein þessi er ágrip úr grein sem birtist á visir.is ásamt talnaefni og myndum.
Á síðustu misserum hafa menn trúað því að hér hafi átt sér stað mikill 

uppgangur, sem byggðist á áræðni og dugnaði þjóðarinnar. Þegar betur er að gáð var 
ekki um vöxt að ræða, sem byggðist á aukinni framleiðni og verðmætasköpun, 
heldur vöxt sem að stórum hluta var byggður á erlendri skuldasöfnun.

Erlendar skuldir þjóðarbúsins og greiðslubyrði vegna þeirra
Á síðustu fjórum árum hafa erlendar skuldir íslendinga sjöfaldast. Á sama tíma og 
þessi skuldasöfnun á sér stað eykst verg landsframleiðsla um 54% og 
útflutningstekjur um 69%. Af þessu má ljóst vera að ekkert samræmi er í aukningu 
erlendra skulda annars vegar og vergri landsframleiðslu og útflutningstekjum hins 
vegar. í árslok 2004 samsvöruðu erlendar skuldir þjóðarbúsins 182% af vergri 
landsframleiðslu og 477% af útflutningstekjum. í september 2008 eru skuldimar 
orðnar 816% af vergri landsframleiðslu og 1.951% af útflutningstekjum.
Skuldir annarra en banka voru í árslok 2004 443 milljarðar krv eða 48,4% af vergri 
landsframleiðslu, en voru orðnar 1.803 milljarðar kr. í lok september 2008, eða 128% 
af vergri landsframleiðslu. Þannig hafa erlendar skuldir annarra en banka rúmlega 
fjórfaldast á um fjögurra ára tímabili. Ef litið er á vaxtabyrði þessara skulda, þ.e. 
annarra en banka, miðað við 5% vexti, er hún um 90 milljarðar kr., sem lætur nærri 
að vera um 15% af útflutningstekjum þjóðarinnar. Af hálfu stjórnvalda kemur til 
greina að ríkið taki lán í tengslum við fyrirgreiðslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að 
upphæð allt að 650 milljarðar kr. og að auki lán til að standa skil á Icesave 
reikningum, allt að 600 milljarðar kr. Ef af þessu verður mun vaxtabyrðin aukast um 
allt að 63 milljarða kr. á einu ári miðað við framanritað. Verði af þessum lántökum 
verða erlendar skuldir ríkissjóðs orðnar meiri en erlendar skuldir allra banka á 
íslandi árið 2004. Að viðbættum örðum erlendum skuldum ríkis og sveitarfélaga, 
sem fyrir eru, yrðu skuldir opinberra aðila þannig orðnar hærri en allar erlendar 
skuldir þjóðarbúsins árið 2004. Ljóst má vera að ekki verður auðvelt að standa skil á 
greiðslum þessara vaxta, hvað þá afborgunum.

Samdráttur vergrar landsframleiðslu og kaupmáttar launa
Samkvæmt spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins mun landsframleiðsla dragast saman um 
9,6% á árinu 2009. Sjóðurinn áætlar að landsframleiðslan árið 2010 verði svipuð og 
hún var árið 2005. Því má ljóst vera að þó engin ný lán verði tekin aukast erlendar 
skuldir þjóðarbúsins sem hlutfall af vergri landsframleiðslu.
Samkvæmt útreikningum Hagstofu íslands rýrnaði kaupmáttur launa á árinu 2008 
miðað við nóvemberlok um 7,7%. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn áætlar að kaupmáttur 
launa muni dragast saman um 12% á yfirstandandi ári. Samkvæmt því mun 
kaupmátturinn á yfirstandandi ári verða svipaður og hann var fyrir um tíu árum.

Skuldir heimila
Á tímabilinu frá 2004 til 2008 rúmlega tvöfaldast skuldir heimila við lánakerfið. Ef 
aukningin er skoðuð næstu fjögur ár þar á undan er hún „einungis" 68%. Nú þurfa 
heimilin á árinu 2009 að standa skil á skuldum sem eru tæplega fjórfalt hærri en 
skuldir heimilanna voru í árslok 1999, en með svipuðum kaupmætti og þá var.



Breyting á gengisvísitölu og vísitölur neysluverðs
Á síðustu tólf mánuðum hækkaði gengisvísitalan um 80% og vísitala neysluverðs um 
19%. Nú er ljóst að vegna mikils samdráttar er umframeftirspum ekki að valda 
hækkun vísitölu neysluverðs heldur svo til eingöngu gengisfall krónunnar. Mörg 
skuldsett fyrirtæki og heimili munu ekki geta staðið þessar hækkanir af sér. 
Gengistryggt lán, sem tekið var í lok s.l. árs, hefur hækkað um 80%. Nú eiga fyrirtæki 
og heimili að fara að greiða af þessum lánum á sama tíma og mikill samdráttur á sér 
stað í þjóðarframleiðslu og kaupmætti launa en jafnframt eykst atvinnuleysi. Hægt er 
að færa sterk rök fyrir því að hækkun gengisvísitölunnar og þar með hækkun 
neysluverðsvísitölu vegna innflutnings megi rekja til spákaupmennsku með krónur. 
Miðað við hina miklu skuldsetningu þjóðarbúsins og tengingu lána við 
gengisskráningu og vísitölu neysluverðs verður að telja að ein mikilvægasta 
efnahagsaðgerðin, sem grípa þarf til, sé að marka stefnu fyrir þann gjaldmiðil sem 
hér á að vera til framtíðar.

Nýju bankamir
Á nýju ári munu mörg skuldsett fyrirtæki og heimili fara í gjaldþrot eða þurfa að 
selja eignir upp í skuldir. Sú stefna hefur verið mörkuð að bankarnir stofni 
fjárfestingarfélög til að yfirtaka þessar eignir og selji þær síðar þegar eðlilegt 
markaðsástand hefur skapast, þ.e. til að koma í veg fyrir að stór hluti eigna á Islandi 
verði seldur á „brunaútsölu". Hætta er á, þar sem bankamir taka fasteignir í stað 
þess að fá greiðslur fyrir lán, að þeir muni ekki hafa peninga til að stunda 
bankaviðskipti og geti ekki staðið í skilum með sín lán. Þetta getur leitt til þess að 
annað hvort mxrnu þeir fara í þrot eða ríkissjóður þarf að leggja þeim til aukið 
hlutafé. Jafnframt því að bankarnir verða orðnir eigendur þessara fasteigna verða 
þeir orðnir rekstraraðilar fyrirtækja sem skulda bönkunum háar fjárhæðir. Þetta 
fyrirkomulag skapar ýmis konar vandamál, m.a. við að einkavæða banka, þar sem 
einkaaðilar myndu með eignaraðild sinni að bönkum jafhframt komast yfir stóran 
hlut af fasteignum í landinu. Einnig má gera ráð fyrir að þetta fyrirkomulag sé lítt 
aðlagandi fyrir erlenda banka til að koma sem eigendur að íslensku bönkunum.

Hvað er til ráða?
Miðað við erlenda skuldsetningu þjóðarbúsins er ljóst, hvort sem þær skuldir eru 
taldar með skuldum bankakerfisins eða án, að skuldimar verða vart gerðar upp með 
peningalegum afgangi þjóðarbúsins, hvað þá ef bætt verður við þær. í venjulegum 
fyrirtækjarekstri eru fyrirtæki sem svo er komið fyrir orðin gjaldþrota nema þau hafi 
eignir til að selja upp í skuldir.
Sem lausn út úr greiðsluvanda okkar gætum við í fyrsta lagi tilkynnt að við getum 
ekki staðið við greiðslur af erlendxim lánum og færum fram á að hluti þeirra verði 
felldur niður. Önnur leið, sem fyrirtæki og heimili myndu grípa til ef eignir væru til 
fyrir skuldum, er að selja eignir. Gera má ráð fyrir að aðilar erlendis væru tilbúnir að 
greiða mikið fyrir náttúruauðlindir og aðrar eignir okkar hér á landi. Þannig gætum 
við hugsanlega greitt skuldir okkar. Ekki er mælt með að þessi leið verði farin. Þriðja 
leiðin er aðildarumsókn íslendinga að Evrópusambandinu. Hér er lagt til, með vísan 
til framanritaðs, að það verði kannað. Óskað verði eftir því að viðræðum um aðild 
verði hraðað svo sem kostur er vegna stöðu efnahagsmála. í aðildarviðræðum verði 
gengið út frá því að við getum ekki staðið við erlendar skuldir okkar að fullu. Vegna



þess verði leitað eftir sérstakri fyrirgreiðslu af hálfu Evrópusambandsins til lausnar á 
vandanum. Jafnframt verði skuldir vegna Icesave reikninga teknar inn í þessar 
viðræður og því ekki gengið frá þeim einum og sér.
Samhliða aðildarumsókn verði óskað eftir viðræðum um upptöku evru svo skjótt 
sem mögulegt er. Jafnvel áður en viðræðum um aðild að Evrópusambandinu verður 
lokið. Hér er ekki beint verið að leggja til að evra verði tekin upp einhliða heldur að 
hún verði tekin upp eins fljótt og unnt er, en í fullu samráði við sambandið. Leitað 
verði leiða til að láta gengisfall krónunnar síðustu misseri ganga til baka og þannig 
leiðrétta að hluta til það tjón sem orðið er vegna erlendra lána heimila og fyrirtækja. 
Jafnframt verði leitað leiða til að leiðrétta vísitölu neysluverðs vegna áhrifa 
gengisfallsins við hrun bankanna og í aðdraganda þess. Með því verði skuldastaða 
fyrirtækja og heimila leiðrétt og þannig komið í veg fyrir frekari gjaldþrot.

Fjárfestingarfélög í eigu ríkisins
Til að koma í veg fyrir að bankamir verði eigendur og rekstaraðilar að stómm hluta 
af fasteignum í landinu ætti að kanna þann möguleika að ríkið sjálft, eða aðrar 
stofnanir en bankamir í eigu þess, verði eigendur að þessum fjárfestingarfélögum. I 
stað þess að leggja bönkum til aukið hlutafé verði hlutafé sett í sérstök 
fjárfestingarfélög í eigu ríkisins eða stofnana á þess vegum. Það hlutafé verði síðan 
ávaxtað með kaupum á fasteignum af bönkunum og þrotabúum. Þannig munu 
bankarnir fá fjármagn með eðlilegum bankaviðskiptum í stað þess að þeir safni til sín 
fasteignum og kalli síðan eftir auknu hlutafé frá ríkinu. Fjárfestingarfélögin geta 
síðan selt einstakar eignir með tíð og tíma og/eða almenningur gerst hluthafi í 
þessum félögum. Á sama hátt getur almenningur gerst hluthafi í bönkunum án þess 
jafnframt að eignast stóran hlut í fasteignum landsmanna. Þetta ætti að geta 
auðveldað aðkomu lífeyrissjóða að slíkum félögum og jafnvel auðveldað þau mál 
sem nú eru komin upp þar sem lífeyrissjóðir ásamt bönkum eru með kröfur vegna 
viðkomandi fasteigna og fyrirtækja. Einnig má ætla að þetta sé fysilegri leið fyrir 
erlenda banka til að koma sem eignaraðilar að íslensku bönkunum sem stunda þá 
orðið eðlilegri bankaviðskipti. Jafnframt má gera ráð fyrir að fjárframlög ríkisins til 
endurreisnar bankanna ávaxtist betur með þessum hætti. Gera má ráð fyrir að hærra 
verð fáist fyrir sjálfstæð fjárfestingarfélög heldur en þegar þau eru hluti af 
efnahagsreikningi banka.
Haraldur L. Haraldsson, 
hagfræðingur



Birtist á visir.is 16. janúar 2009.
Örþjóð á krossgötum

Á síðustu árnrn hefur verið mikill uppgangur í íslensku efnahagskerfí. Frá árinu 
2004 til loka september 2008 jókst verg landsframleiðsla um 54% og útflutningstekjur 
um 69%. Frá 2004 til 2007 jókst kaupmáttur launa um 9%. Menn trúðu því að hér 
væri mikil velmegun á ferð, sem byggðist á áræðni og dugnaði þjóðarinnar. Þegar 
betur er að gáð var ekki um vöxt að ræða, sem byggðist á aukinni framleiðni og 
verðmætasköpun, heldur vöxt sem að stórum hluta var byggður á erlendri 
skuldasöfnun. Skuldimar voru orðnar svo miklar að taka þurfti ný lán til að standa 
undir hluta af afborgunum og vöxtum vegna eldri lána. Á þessum tíma jukust 
erlendar skuldir þjóðarbúsins sjöfalt og skuldir heimila tvöfölduðust. Islenskir 
bankar notuðu öll brögð til að ná erlendu lánsfé. Boðið var upp á hærri innlánsvexti í 
dótturfélögum eða útibúum erlendis en almennt tíðkaðist hjá samkeppnisaðilum í 
viðkomandi löndum. Þessi innlán voru síðan m.a. notuð til að fjármagna kaup á 
erlendum verslanakeðjum, hótelum, flugfélögum o.s.frv. Sumt keypt á margfalt 
hærra verði en samkeppnisaðilar í þessum löndum voru tilbúnir til að greiða fyrir 
þessar eignir. Allra leiða var leitað til að koma hluta af þessu sparifé útlendinga til 
Islands.

Erlendar skuldir þjóðarbúsins og greiðslubyrði vegna þeirra
Á síðustu fjórum árum hafa erlendar skuldir íslendinga sjöfaldast. Farið úr 1.663 
milljörðum í árslok 2004 í 11.491 milljarða króna í september 2008, eða um það leyti 
sem bankamir á íslandi hmndu.

I m. kr. á verðlagi og gengi h
Verg landsframleiðsla 
Útfl utningstekjur

Erlendar skuldir:
Samtals 
Þar af bankar 
Þar af ríki og sveitarfélög 
Þar af aðrir 
Tafla 1
Heimild Seðlabanki íslands

Eins og sjá má á meðfylgjandi töflu hafa erlendar.skuldir banka nærri áttfaldast á 
tímabilinu frá 2004 til september 2008. Skuldir ríkis og sveitarfélaga hafa rúmlega 
tvöfaldast og skuldir annarra rúmlega fimmfaldast. Aðrir í þessari töflu eru m.a. 
fyrirtæki í eigu sveitarfélaga og ríkisins eins og orkufyrirtæki o.fl. Þannig má ljóst 
vera að þó ríkissjóður hafi ekki skuldað mikið þá hafa skuldir sveitarfélaga og félaga 
í eigu ríkis og sveitarfélaga verið að aukast verulega á tímabilinu. Rétt er að eignir 
eru á bak við skuldimar en ljóst að verðmæti þeirra stendur engan veginn undir 
þessum skuldum. Á sama tíma og þessi skuldasöfnun á sér stað eykst verg 
landsframleiðsla um 54% og útflutningstekjur um 69%. Af þessu má ljóst vera að 
ekkert samræmi er í aukningu erlendra skulda annars vegar og vergri 
landsframleiðslu og útflutningstekjum hins vegar.

skuldir þjóðarbúsins og verg landsframleiðsla 2004 til september 2008
Aukning á milli 

September 2004 og
reis árs 2004 2005 2006 2007 2008. september 2008

915.300 1.012.200 1.141.700 1.293.200 1.407.600 53,8%
349.000 323.000 372.000 450.000 589.000 68,8%

1.663.310 2.932.857 5.207.162 7.075.515 11.490.606 590,8%
1.220.107 2.404.792 4.262.808 5.965.372 9.687.749 694,0%

212.384 154.452 244.480 242.859 526.607 148,0%
230.819 373.613 699.874 867.284 1.276.250 452,9%
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Aukning á milli 
September 2004 og

Erlendar skuldir í hlutfalli af vergri landsframleiðslu og útflutnignstekjum

2004 2005 2006 2007 2008. september

Erlendar skuldir i hlutfalli af vergri landsframleiðslu (%) 
Erlendar skuldir samtals 181,7 289,8 456,1 547,1 8163 349,2
Erlendar skuldir banka 133,3 237,6 373,4 4613 688,2 416,3
Erlendar skuldir annarra en banka 48,4 52,2 827 85,8 128,1 164,5

Erlendar skuldir í hlutfalli af útflutningstekjum (%)
Erlendar skuldir samtals
Erlendar skuldir banak
Erlendar skuldir armarra en banka
Tafla 2
Heimild Seðlabanki íslands

476,6 908,0 13993 15723 1950,9 309,3
349,6 7443 1145,9 1325,6 16443 370,5
127,0 1633 253,9 246,7 306,1 141,0

í árslok 2004 samsvöruðu erlendar skuldir þjóðarbúsins 182% af vergri 
landsframleiðslu og 477% af útflutningstekjum. í september 2008 eru skuldimar 
orðnar 816% af vergri landsframleiðslu og 1.951% af útflutningstekjum. Rétt er að 
fram komi að skuldir í september 2008 eru á gengi eins og það var fyrir hrun 
bankanna, þannig að í raun er staðan enn verri miðað við gengið í dag.
Ekki þarf að fara mörgum orðum um að þjóðarbúið getur vart staðið við 
greiðslubyrði vegna þessara skulda. Ef litið er á erlendar skuldir annarra en banka 
þá voru þær í árslok 2004 443 milljarðar kr., sjá töflu 1, eða 48,4% af vergri 
landsframleiðslu, en voru orðnar 1.803 milljarðar kr. í lok september 2008, eða 128% 
af vergri landsframleiðslu. Þannig hafa erlendar skuldir annarra en banka rúmlega 
fjórfaldast á um fjögurra ára tímabili. Ef gert er ráð fyrir að vextir séu 5% vegna 
erlendra skulda annarra en banka gerir það um 90 milljarða kr. á ári í vaxtagjöld sem 
lætur nærri að vera 15% af útflutningstekjum þjóðarinnar miðað við janúar til 
september 2008. Af hálfu stjórnvalda kemur til greina að ríkið taki lán í tengslum við 
fyrirgreiðslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að upphæð all að 650 milljarðar kr., sem þýðir 
að skuldir ríkis og sveitarfélaga rúmlega tvöfaldast frá því sem þær voru í lok 
september 2008 og verða um 1.200 milljarðar kr., sem lætur nærri að vera sexföld 
aukning frá 2004. Ef af þessu verður eykst vaxtabyrði af erlendum skuldum annarra 
en banka um kr. 30 milljarða á ársgrundvelli, miðað við 5% vexti. Verður því samtals 
120 milljarðar kr. eða um 20% af útflutningstekjurn þjóðarinnar. Skuldasöfnun 
undanfarinna ára leiðir til verulegrar vaxtabyrði á komandi árum. Ljóst má vera að 
ekki verður auðvelt að standa skil á greiðslum þessara vaxta, hvað þá afborgunum. 
Auk þessa er nú rætt um að ríkissjóður taki lán til að standa skil á Icesave 
reikningum í Bretlandi, Þýskalandi og Hollandi. Talað hefur verið um 
viðbótarlántöku, sem gæti verið allt að 600 milljarðar kr., sem myndi auka 
vaxtabyrðina um allt að 30 milljarða kr. á einu ári miðað við framanritað. Verði af 
þessum lántökum verða nýjar erlendar skuldir ríkissjóðs orðnar meiri en erlendar 
skuldir banka árið 2004, sjá töflu 1. Að viðbættum örðum erlendum skuldum ríkis 
og sveitarfélaga yrðu skuldir opinberra aðila þannig orðnar hærri en allar erlendar 
skuldir þjóðarbúsins árið 2004, eða 1.776 milljarðar kr. samanborið við 1.663 
milljarðar kr. Ljóst má vera að ekki verður auðvelt að standa skil á greiðslum vaxta 
vegna þessara lána, hvað þá afborgunum.
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Samdráttur vergrar landsframleiðslu og kaupmáttar launa
Samkvæmt spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins mun verg landsframleiðsla dragast saman 
um 9,6% á árinu 2009. Eins og fram kemur hér á mynd 1 áætlar sjóðurinn að 
landsframleiðslan árið 2010 verði svipuð og hún var árið 2005. Munu skuldir því 
sem hlutfall af vergri landsframleiðslu aukast þó engin ný lán verði tekin. Þannig 
voru erlendar skuldir í september 2008 ellefuföld verg landsframleiðsla á árinu 2005.

Breyting landsframleiðslu á milli ára

Hagstofa íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 
Mynd 1

Jafnframt spáir Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn miklum samdrætti í kaupmætti launa 
eins og sjá má á mynd 2. Sjóðurinn spáir því að kaupmáttur launa hafi dregist saman 
um 6% á s.l. ári og muni dragast saman um 12% á næsta ári. Samkvæmt 
útreikningum Hagstofunnar hafði kaupmáttur launa á árinu 2008 rýrnað um 7,7% í 
lok nóvember s.l., sem er tæpum 2 prósentustigum meira en 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn spáði fyrir árið allt, þannig hefur kaupmátturinn rýmað

Heimild: Hagstofa íslands og Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn
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Mynd 2

Samkvæmt spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins má gera ráð fyrir að kaupmáttur launa á 
næsta ári verði svipaður og því sem hann var árið 2000.

Skuldir heimila
Samkvæmt upplýsingum frá Seðlabanka íslands voru skuldir heimila við lánakerfið í 
september 2008 orðnar 1.890 milljarðar kr. en voru 877 milljarðar í árslok 2004, sem er 
rúmlega tvöföldun á fjögurra ára tímabili. Ef skuldimar 2004 eru bornar saman við 
skuldimar í september 2008 á verðlagi í september 2008 hafa þær aukist um 65%. Ef 
við skoðum aukningu skulda heimilanna næstu fjögur árin á undan, þ.e. frá árinu 
1999, þegar skuldirnar voru 522 milljarðar, til ársins 2004, þegar þær voru 877 
milljarðar, er aukningin „einungis" 68% og þá á verðlagi hvors árs. Nú þurfa 
heimilin á árinu 2009 að standa skil á skuldum sem eru tæplega fjórfalt hærri en 
skuldir heimilanna voru í árslok 1999, en með svipuðum kaupmætti og þá var.

í m. kr. á verðlagi hvers árs. 1999 
Skuldir heimila við lánakerfið 522.045

2004 2005 
877.044 1.083.639

2006 2007 
1.323.415 1.546.907

September
2008.

1.890.400

Aukning á 
m illi2004og  

september 
2008 

115,5%

Heimild Seðlabanki íslands
Tafla 3

Breyting á gengisvísitölu og vísitölu neysluverðs
Eins og mynd 3 sýnir hefur gengisvísitalan hækkað um 80% frá janúar 2004 en um 
108% frá janúar 2006 þegar gengisvísitalan var lægst á tímabilinu. A sama tímabili 
hefur vísitala neysluverðs hækkað um 45%. Frá janúar 2008 til loka ársins hækkaði 
gengisvísitalan um 74%. Á sama tíma hefur vísitala neysluverðs hækkað um 19%. 
Eins og mynd 3 sýnir hefur vísitala neysluverðs hækkað hlutfallsega meira frá janúar 
2004 til júlí 2008 en gengisvísitalan, en þá á sér stað veruleg breyting. Nú er ljóst að 
vegna mikils samdráttar hér heima fyrir er umframeftirspurn ekki að valda hækkun 
vísitölu neysluverðs heldur svo til eingöngu gengisfall krónunnar. Ekki þarf að fara 
mörgum orðum um það að mörg skuldsett fyrirtæki og heimili munu ekki geta 
staðið þessar hækkanir af sér. ______

Breyting á gengisvísitölu og vísitölu neysluverðs
180%
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Heimild: Hagstofa íslands og Seðlabanki íslands 
Mynd 3
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Taka má sem dæmi um áhrif þessara hækkana fjölskyldu sem keypti íbúð fyrir um 
50 milljónir króna um áramótin 2007-2008 og tók 80% af kaupverðinu að láni í 
erlendri mynt, eða sem samsvarar 40 milljónum kr. Miðað við framangreinda 
hækkim gengisvísitölunnar er skuld þessa fólks um 70 m. kr. í dag. Ef sama dæmi er 
tekið miðað við að lánið hefði verið tekið í janúar 2006 má gera ráð fyrir að skuldin sé 
nú 83 m. kr. Af þessum lánum á fólk nú að fara að greiða afborganir og vexti með 
kaupmætti sem er svipaður og hann var í kringum árið 2000. Auk þess hefur nú 
margt vel launað fólk misst vinnu, eða er um það bil að missa hana. Atvinnuleysi 
stefnir í það að verða margfalt meira en það var árið 2000.
Svipuð dæmi má draga upp af fyrirtækjum. Nú er rætt um að fyrirtæki og í 
einhverjum tilfella heimili séu orðin „tæknilega gjaldþrota". Erfitt er að skilja 
hvemig það er hægt. Annað hvort eru fyrirtæki gjaldþrota eða ekki. Sennilega em 
flest þessara fyrirtækja og heimila nú komin í greiðsluþrot eða stefna í það. Erfitt er 
að átti sig á því hvemig þjóðarbú fær staðist það að gengi gjaldmiðils falli um tæp 
100% á einu ári án þess að það endi með skelfilegum afleiðingum eða þá með 
róttækum efnahagsaðgerðum sem snúið geta þróuninni við.
Eins og mynd 3 sýnir hefur verið mikið flökt á gengi íslensku krónunnar undanfarin 
ár og vill greinahöfundur draga þá ályktun að spákaupmennska með krónur hafi 
haft meiri áhrif en eðlileg utanríkisviðskipti þjóðarinnar. Er þetta vegna smæðar 
gjaldmiðilsins. Vegna þess hversu hagkerfið er opið og þar af leiðandi mikið flutt inn 
af nauðsynjavörum hefur flökt krónunnar bein áhrif á verðlag í landmu og þá 
vísitölu neysluverðs. Hvoru tveggja hefur síðan áhrif á skuldir landsmanna.
Reynslan hefur sýnt að styrking krónunnar kemur síður fram í verðlagi en þegar hún 
veikist. Næsta víst hefur verið að við veikingu krónunnar hefur verðlag hækkað. 
Verðlag hefur síður lækkað ef krónan hefur styrkst. Alvarlegt verður að telja ef 
spákaupmennska fárra aðila hækki lán allra landsmanna og fyrirtækja í landinu. Það 
er mat greinahöfundar að krónan sé svo lítill gjaldmiðill að um hana hafi í reynd ríkt 
svokallaður fákeppnismarkaður, þar sem fáir fjárhagslega sterkir aðilar hafa ráðið 
gengisskráningunni. Færð hafa verið rök fyrir því að bankarnir þrír, sem nú eru 
fallnir, hafi ársfjórðungslega á s.l. ári tekið sér stöðu gegn krónunni. Ef satt reynist er 
það alvarlegt mál. Þannig hefur því verið haldið fram að bankarnir hafi. misnotað 
markaðsráðandi stöðu sína gagnvart krónunni til að styrkja eiginfjárstöðu sína. Með 
skelfilegum afleiðingum fyrir svo opið hagkerfi sem það íslenska er. Á sama hátt geti 
fáir sterkir spákaupmenn haft sömu áhrif og bankamir.
Það verður að telja að mikilvægasta efnahagsaðgerðin, sem grípa þarf til nú, sé að 
marka stefnu fyrir þann gjaldmiðil sem hér á að vera. Brýnt er að fyrir lok þeirra sex 
mánaða, sem heimilin fengu til greiðsluaðlögunar á lánum sínum, liggi fyrir hvert 
skuli stefna. Því fyrr sem það liggur fyrir verður hægt að forða fjölda fyrirtækja og 
heimila frá gjaldþroti. Sagt hefur verið að ekki sé hægt að taka evm upp einhliða. 
Eins er hægt að halda því fram að það sé ekki hægt að hafa nærri 100% 
gengisfellingu á einu ári án skelfilegra afleiðinga fyrir hagkerfið í heild sinni.

Nýju bankamir
Með hliðsjón af því sem sagt hefur verið hér að framan skal farið nokkrum orðum 
um nýju bankana. Mikilvægt er að strax í upphafi geri stjórnvöld sér grein fyrir 
hvers konar banka við viljum hafa. Það dylst engum að rekja má fall gömlu 
bankanna að hluta til þess, hversu blönduð starfsemi þeirra var orðin. Hin eiginlega
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bankastarfsemi þ.e.a.s. inn- og útlánastarfsemi fór hlutfallsleg minnkandi. Vöxtur 
þeirra var í fjárfestingum, ráðgjöf o.þ.h. Gera má ráð fyrir að á nýju ári muni mörg 
skuldsett fyrirtæki og heimili fara I gjaldþrot eða þurfa að selja eignir upp í skuldir. 
Sú stefna hefur verið mörkuð að bankarnir stofni fjárfestingarfélög til að yfirtaka 
þessar eignir og selji þær síðar þegar eðlilegt markaðsástand hefur skapast, þ.e. að 
koma í veg fyrir að stór hluti eigna á íslandi verði seldur á „brunaútsölu". Til að gera 
þetta mögulegt þarf að leggja bönkunum til frekara fjármagn til að þeir geti stundað 
eðlileg bankaviðskipti og til að koma í veg fyrir að þeir fari í þrot. Það að yfirtaka 
fasteignir í stað þess að fá greiðslur fyrir útlán mun leiða til peningaþurrðar í 
bönkunum, ef ekki kemur til nýtt fjármagn. Vanti bankana peninga munu þeir ekki 
geta staðið í skilum með sínar skuldbindingar og/eða veitt lán, sem mun síðan hafa 
alvarlegar afleiðingar fyrir atvinnulífið og bankana sjálfa.
Hér er tekið undir það að leitað verði allra leiða til að halda þeim verðmætum, sem 
fyrir eru í fasteignum, og þær verði ekki seldar á „brunaútsölu". Mikilvægt er að 
byggja bankana í upphafi þannig að þeir stundi sem eðlilegasta inn- og 
útlánastarfsemi, sem verði megináhersla í starfseminni. Það verður að teljast nokkuð 
óeðlilegt ástand að bankar yfirtaki allar fasteignir, þar sem eigendur þeirra geta ekki 
staðið í skilum, og stofni sérstök fjárfestingarfélög til að reka þessar eignir. Með því 
verða bankarnir í reynd komnir báðumegin við borðið, þ.e. þeir eru bæði seljendur 
og kaupendur. í stað þess að fá inn peninga eignast þeir fasteignir sem leiðir til þess 
að eigandi þeirra, þ.e. ríkið, þarf að leggja þeim til aukið eigið fé, svo þeir geti 
stundað eðlileg bankaviðskipti. Jafnframt verða þeir orðnir eigendur og 
rekstraraðilar félaga sem skulda bönkunum háar fjárhæðir. Slíkt fyrirkomulag býður 
upp á alls konar mistök og spuming hvort þróunin gæti orðið sú að bankamir væru 
meira í fjárfestingarviðskiptum og rekstri fasteigna en inn- og útlánastarfsemi. 
Jafnframt gætu skapast ýmis konar vandamál við einkavæðingu bankanna. Þar sem 
einkaaðilar myndu með eignaraðild sinni á bönkunum jafnframt komast yfir stóran 
hlut af fasteignum í landinu. Einnig má gera ráð fyrir að þetta fyrirkomulag sé lítt 
aðlagandi fyrir erlenda banka til að koma sem eigendur að íslensku bönkunum.

Hvað er til ráða?
Miðað við erlenda skuldsetningu þjóðarbúsins er ljóst, hvort sem þær skuldir eru 
taldar með skuldum bankakerfisins eða án, að skuldirnar verða vart gerðar upp með 
peningalegum afgangi af viðskiptum okkar við útlönd. Hvað þá ef bætt verður við 
þær. Ekki er hægt að gera ráð fyrir nýjum lántökum til að standa undir afborgunum 
og vöxtum af erlendum lánum, sem þjóðin virðist hafa verið að gera á undanförnum 
misserum. í venjulegum fyrirtækjarekstri em fyrirtæki sem svo er komið fyrir orðin 
gjaldþrota nema þau hafi eignir til að selja upp í skuldir.
Sem lausn út úr greiðsluvanda okkar gætum við í fyrsta lagi tilkynnt umheiminum 
að við getum ekki staðið við greiðslur af erlendum lánum og færum fram á að 
ákveðinn hluti þeirra verði felldur niður. Fordæmi eru fyrir slíku. Væntanlega yrði 
afleiðingin sú að við héldum því sem við höfum hér heima, en ættum erfitt 
uppdráttar í samskiptum við aðrar þjóðir, sem síðan gæti haft alvarlegar afleiðingar 
heima fyrir. Önnur leið sem fyrirtæki og heimili myndu grípa til, ef eignir væru til 
fyrir skuldum, er að selja eignir til að koma í veg fyrir gjaldþrot. Gera má ráð fyrir 
að til séu aðilar erlendis sem væm tilbúnir að greiða mikið fyrir náttúruauðlindir og 
aðrar eignir okkar hér á landi. Þannig væri hugsanlegt að við gætum greitt skuldir
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okkar. Vart er hægt að mæla með að þessi leið verði farin því með henni værum við í 
raun að afsala sjálfstæði okkar. Þriðja leiðin er aðildarumsókn íslendinga að 
Evrópusambandinu. Hér er lagt til, með vísan til framanritaðs, að það verði kannað í 
fullri alvöru. Óskað verði eftir því að viðræðum um aðild verði hraðað svo sem 
kostur er vegna stöðu efnahagsmála í landinu. í aðildarviðræðum verði gengið út frá 
því að við getum vart staðið við erlendar skuldir okkar að fullu. Vegna þess verði 
leitað eftir sérstakri fyrirgreiðslu af hálfu Evrópusambandsins til lausnar á 
vandanum m.a. hvort hinir ýmsu sjóðir innan sambandsins gætu komið að því máli. 
Jafnframt verði skuldir vegna Icesave reikninga teknar inn í þessar viðræður og því 
ekki gengið frá þeim einum og sér. Með þessu ættum við halda virðingu okkar og 
væntanlega er hér um að ræða skjótustu leiðina til að ná bata.
Samhliða aðildarumsókn verði óskað eftir viðræðum um að ísland taki upp evru svo 
skjótt sem mögulegt er. Jafnvel áður en viðræðum um aðild að Evrópusambandinu 
verður lokið. Því hefur verið haldið fram að ekki sé hægt að taka evru upp einhliða. 
Hér er ekki beint verið að leggja það til heldur að óskað verði eftir samkomulagi við 
Evrópusambandið um að hér verði tekin upp evra eins fljótt og unnt er í fullu 
samráði við sambandið. Leitað verði leiða til að láta gengisfall krónunnar síðustu 
misseri ganga til baka og þannig leiðrétta að hluta til það tjón sem orðið er vegna 
erlendra lána heimila og fyrirtækja. Jafnframt verði leitað leiða til að leiðrétta vísitölu 
neysluverðs vegna áhrifa gengisfallsins við hrun bankanna og í aðdraganda þess. 
Með því verði skuldastaða fyrirtækja og heimila leiðrétt og þannig komið í veg fyrir 
frekari gjaldþrot.

Fjárfestingarfélög í eigu ríkisins
Til að koma í veg fyrir að bankamir verði eigendur og rekstaraðilar að stómm hluta 
af fasteignum í landinu er hér lagt til að skoðað verði að ríkið sjálft, eða aðrar 
stofnanir en bankarnir í eigu þess, verði eigendur að þessum fjárfestingarfélögum. I 
stað þess að leggja bönkum til aukið hlutafé, svo þeir geti stundað eðlileg 
bankaviðskipti, verði hlutafé sett í sérstök fjárfestingarfélög í eigu ríkisins eða 
stofnana á þess vegum. Það hlutafé verði síðan ávaxtað með kaupum á fasteignum 
af bönkunum og/eða þrotabúum. Þannig munu bankamir fá inn peninga með 
eðlilegum bankaviðskiptum í stað þess að þeir safni til sín fasteignum og kalli síðan 
eftir auknu hlutafé frá ríkinu til að stunda lánastarfsemi. Fjárfestingarfélögin geta 
síðan selt einstakar eignir með tíð og tíma og almenningur gerst hluthafi í þessum 
félögum. Á sama hátt getur almenningur gerst hluthafi í bönkunum án þess 
jafnframt að eignast stóran hlut í fasteignum landsmanna. Þetta ætti að geta 
auðveldað aðkomu lífeyrissjóða að slíkum félögum og jafnvel auðveldað þau mál 
sem nú eru komin upp þar sem lífeyrissjóðir ásamt bönkum eru með kröfur vegna 
viðkomandi fasteigna og fyrirtækja. Einnig má ætla að þetta sé fýsilegri leið fyrir 
erlenda banka til að koma sem eignaraðilar að íslensku bönkunum sem stunda þá 
orðið eðlilegri bankaviðskipti. Jafnframt má gera ráð fyrir að fjárframlög ríkisins til 
endurreisnar bankanna ávaxtist betur með þessum hætti. Gera má ráð fyrir að hærra 
verð fáist fyrir sjálfstæð fjárfestingarfélög heldur en þegar þau eru hluti af 
efnahagsreikningi banka. Lögð verði áhersla á að bankarnir stundi sem eðlilegust 
bankaviðskipti.
Haraldur L. Haraldsson, 
hagfræðingur
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