
Alþingi 
Erindi nr. Þ 142/72

t í i  Aiþingis komudagur 24.6.2013
v/ frumvarps
til laga um Hagstofu Íslands (upplýsingar um fjárhagsmálefni), 14. mál.

Undirritaður Helgi Tómasson, prófessor í hagrannsóknum og tölfræði við Háskóla Íslands gerir 
eftirfarandi athugasemd við frumvarpið.

Bakgrunnur umsagnarinnar er verkefni sem ég stýrði árið 2010 og kallaði, ,,Skuldaferlar 
Einstaklinga". Þetta var verkefni sem ég skilgreindi með svipuðum rökum og koma fram í skjali sem 
fylgir frumvarpinu. Nálgunin gekk út á að fylgja eftir einstaklingum í langan tíma og athuga eiginleika 
tekju- og eignaþróunar. Svipað hefur verið gert í Danmörku undir stjórn prófessors Jens Lunde. Hann 
hefur skoðað þetta í Danmörku í um það bil 25-30 ár.

Mín hugmynd var að nota gögn Hagstofu Íslands til að reyna að gera svipað. Ég vissi að gögnin voru 
til en hins vegar væri mikil vinna að koma notahæfu skipulagi á þau hjá Hagstofunni. Einn þyrfti að 
þróa aðferðafræði (tölfræðileg líkön) svo að hægt væri að vakta þróunina. Eins og réttilega kemur 
fram er varasamt að nota meðaltöl og á hverjum tima eru einhverjir í vanda, það er ekki alltaf sömu 
einstaklingarnir.

Árið 2010 leitaði ég til tveggja ráðuneyta (Félags- og Fjármálaráðuneytis) og Seðlabanka um 
fjármögnun á verkefninu. Hver stofnun féllst á að styrkja verkefnið um 200-250 þúsund og ég réð 
hagfræðinemanda til að vinna í verkefninu. Hugmyndin var að búa til tilraunaúrtak úr gögnum 
Hagstofunnar. Í Ijós kom að mikillar tæknivinnu er þörf við að raða gögnunum. Hjálagt er einnar 
blaðsíðu skjal, "executive-summary" um helstu niðurstöður. Ef óskað er get ég sent skýrslu sem 
skrifuð var haustið 2010. Skýrslan er fremur hrá enda reiknaði ég með að nauðsynlegt væri að vinna 
málið miklu betur. Frekari fjárveiting fékkst ekki árin 2011 og 2012. Ég leitaði ekki eftir fjármögnun 
árið 2013.

Mitt mat er að Hagstofugögnin sé nothæf en að þó nokkur tími líði áður en hægt verði að koma á 
vitrænu vöktunarkerfi.

Ég sé ekki að þörf sé á sérstakri lagasetningu þetta mál. Frumvarpið nálgast vandamál sama eðlis og 
ég vann með árið 2010 og ég taldi engin lögbrot vera í gangi hjá mér. Verkefnið er brýnt. Það sem 
þarf framkvæmdavilji, fjármagn og fagleg þekking til að koma málinu áfram. Fyrirvarinn til umsagnar 
um frumvarpið er hins vegar mjög stuttur (og ég erlendis til 1. júlí 2013) og hugsanlega hefur mér því 
yfirsést eitthvað.

Virðingarfyllst

Helgi Tómasson
prófessor í hagrannsóknum og tölfræði 
Hagfræðideild Háskóla Íslands 
24. júní 2013



Skuldaferlar einstaklinga: Executive-summary
Arnaldur Smári Stefánsson og Helgi Tómasson

• Fræðilegur bakgrunnur . Eignir/skuldur eru langtímastærðir sem 
þróast yfir ævina. Margir fræðimenn hafa reynt að setja fram kenningar 
sem skýra stöðutöku einstaklinga.

• H vernig nálgast erlendir fræðim enn gagnavinnsluvandann?
Sagt er lauslega frá nálgunum nokkurra fræðimanna um hvernig þeir 
nota gögn til að álykta um hegðun einstaklinga.

• Íslensk gögn . Tilgangur verksins var að kanna hversu nothæf 
gögn frá Hagstofu Íslands geti verið í eftirliti og eftirfylgni með 
eigna/skuldastöðu einstaklinga. Fengið var örlítið tilraunaúrtak. Þrátt 
fyrir nokkra tæknilega örðugleika teljum við að gögn Hagstofu séu vel 
nothæf. Meðaltalsútreikningar varasamir í litlum úrökum vegna öfga- 
kenndra gilda.

• Hvað sést í  íslenskum  gögnum? Mikill margbreytileiki. Margir 
hafa lent í neikvæðri eiginfjárstöðu á tímabilinu 1998-2008. Fáir virðast 
skulda margfalt meira en þeir eiga. Fyrir flest árin eru þeir skuldugustu 
nálægt því að skulda 100% af eignum. Árið 2008 virðast 5% skulda 
100% af eignum eða meira.

• Erlendur sam anburður Í Bretlandi og Danmörku er neikvæð eigin- 
fjárstaða útbreidd. Heimildir nefna 11% af breskum húsnæðiseigindum 
með neikvætt eigið fé. Neikvæð eiginfjárstaða í Danmörku á sér langa 
sögu og virðist ákveðið hlutfall Dana hafi lengi skuldað 100-120% af 
eignum.

• M eginniðurstöður Íslendingar virðast hafa haft minni tækifæri eða 
tilhneigingu til neikvæðrar eiginfjárstöðu en Danir. Í eignabólunni 
2004-2007 virðast eignir hækka meira en skuldir. Þar sem eignaverð 
er að miklu leyti uppreiknað fasteignaverð má ætla að almenn skuld- 
setning hafi verið hægari en sem nemur fasteignaverðshækkun. Mjög 
lágt hlutfall Íslendinga skuldar mjög hátt hlutfall af eignum.


