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Efni: Fmmvarp til laga umséreignarspamað og 
húsnæðislána og húsnæðisspamaðar

Um áhrif úttektar á séreignarsparnaði á lífeyriskerfiö

Samkvæmt greinargerð með frumvarpi til laga um séreignarspamað og ráðstöfun hans til greiðslu 
húsnæðislána og húsnæðisspamaðar, sem nú er til meðferðar í efnahags- og viðskiptanefnd, kemur 
fram að umfang úrræðanna tveggja gæti þýtt að 60-82 milljarðar króna á núgildandi verðlagi yrðu 
greiddir aukalega inn á húsnæðisskuldir fram til ársins 2019. Það þýðir, með öðmm orðum, að 
iðgjöld til greiðslu séreignarspamaðar sem svara til þessarar íjárhæðar renna ekki til ávöxtunar hjá 
vörsluaðilum séreignarspamaðar heldur umbreytast í annað spamaðarform, þ.e. íbúðarhúsnæði. Við 
það verða umsvif lífeyriskerfísins sjálfs minni sem þessu nemur. Sú minnkun kemur til viðbótar 
þeirri snemmbæm lífeyristöku sem hefur verið heimil alveg frá hmni og gildir út árið 2014 þar sem 
einstaklingar geta tekið út uppsafnaðan séreignarspamað fyrir allt að 9 m.kr. Þær úttektir nálgast nú 
100 milljarða króna í heild. Lausleg áætlun sýnir að i dag nema heildareignir séreignarsjóða um 260 
milljörðum króna samanborið við 100 milljarða úttektir undanfarin ár. Umsvif þessa þáttar 
lífeyriskerfísins (þriðju stoðarinnar) hefur því minnkað vemlega nú þegar og mun sú þróun halda 
áfram að einhverju marki á næstu ámm verði ofangreint fmmvarp að lögum.

I þessu samhengi er rétt að rifja upp meginmarkmið séreignarkerfisins sem vom tvíþætt. Annars vegar 
það að gera einstaklingum kleift að flýta starfslokum sínum og hins vegar að létta undir með 
almannatryggingakerfinu. Minnkandi umfang séreignarspamaðar með tímabundnum aðgerðum eins 
og að ofan er lýst lengir tímaferilinn sem þarf til að ná þeim markmiðum og gæti skapað tímabundið 
viðbótarálag á almannatryggingakerfið yfir ákveðið árabil. Á hinn bóginn þarf einnig að hafa i huga 
að úttekt séreignarspamaðar síðastliðin ár og nú tilfærsla á séreignarspamaði yfir í annað 
spamaðarform, sem hvort tveggja eru tímabundnar ráðstafanir, hafa einnig jákvæð áhrif sem vega 
á móti þeim neikvæðu áhrifum með mögulega verða vegna minni sjóðssöfnunar. Auknar 
ráðstöfunartekjur heimilanna vegna aðgerðanna hafa að einhverju leyti haldið uppi eftirspuminni í 
hagkerfinu undanfarin ár og þar með dregið úr atvinnuleysi sem aftur hefúr gert það að verkum að 
séreignarsjóðimar hafa haldið sínu umfram það sem ella hefði orðið. t>á þarf einnig að hafa í huga að 
við upptöku gjaldeyrishafta skertist svigrúm lífeyriskerfisins alls til fjárfestinga vemlega og 
takmarkast nú nær alfarið við íslenskt hagkerfi með tilheyrandi hættu á bólumyndun. Út frá þeim 
sjónarhóli má halda því fram að minnkandi umsvif séreignarspamaðar hamli gegn slikri hættu, um 
leið að þau halda uppi eftirspuminni i hagkerfmu á réttum tíma. Þá er enn og aftur rétt að árétta að 
hér er um tímabundnar aðgerðir að ræða.


