
Rökstuðningur við stefnuyfirlýsingu málefnahóps VG vegna óviðráðanlegra

skulda. 

 
Varðandi gengistryggð lán skal bent á að hafa í huga eftirfarandi atriði.
 
1.
Það var og er yfirlýstur vilji landsfundar VG að leita leiða til að lækka höfuðstól
lána.
 
2.
Gengistryggð lán á húsnæði standast ekki gildandi siðferðisreglur í viðskiptum
hvort sem það er milli banka og almennings eða milli þjóða og stríða gegn
öryggi hagkerfis Íslands og borgara og á ekki að líða á neinn hátt.
Gengistryggðum lánum á að afneita og lýsa ólöglegan gjörning, tafarlaust við
alla kröfuhafa. Hvort sem hann er fjárfestingabanki, ríkissjóður eða hver sá
kröfuhafi sem fer fram á að skuld sé borguð af húsnæðislánum á öðru gengi en
innkoma þess skuldara er, sem borga á lánið.
Hér er ég að leggja til rök sem eru hagfræðilegar útskýringar á þeirri ógn sem að
steðjar. Þetta er ekki bara mál skuldara. Þetta er mál okkar allra. Og það er
nauðsynlegt að við sjáum það sem svo. Við verðum að standa öll saman gegn
þessari ógn. Sem gengistryggðu lánin eru. Hagkerfi Íslands er ógnað með
þessum gjörningum. Ekki einvörðungu lántakendum.
 
Eftirfarandi útskýrir málið.
 
The IMF’s $1 trillion won’t help the post-Soviet and Third World debtor
countries pay their foreign debts, especially their real estate mortgages
denominated in foreign currency. This practice has violated the First Law of
national fiscal prudence: Only permit debts to be taken on that are in the same
currency as the income that is expected to be earned to pay them off. If central
bankers really sought to protect currency stability, they would insist on this rule.
Instead, they act as shills for the international banks, as disloyal to the actual
economic welfare of their countries as expatriate oligarchs.
 
Þessi tilvísun í Michael Hudson sínir okkur stöðuna sem borgarar á Íslandi eru
settir í. Það er verk kjörinna fulltrúa og stofnanna að verja almenning gegn
hverri þeirri ógn sem að steðjar. Gríðarleg fjármálaógn stríðir gegn búsetu í
þessu landi. Ef stjórnvöld taka ekki stöðu í orði og verki gegn kröfuhöfum á
öllum stigum þessa máls er voðinn vís.
 



3.
Árás á þjóðarhag. 
Hagkerfi Íslands er í hættu vegna þessara gjörninga og ef lög ná ekki yfir þá þá
ber að setja þau strax.(ath.að samkvæmt 13.grein sbr.og 14grein laga 38/2001
um vexti og verðtryggingu má telja að þegar sé ólögmætt að veita gengistryggð
krónulán hér á landi athugasemd í greinagerð með umræddum lagagreinum
eru sérlega upplýsandi hvað þetta varðar)
 http://www.althingi.is/altext/126/s/0872.html) segir um 13. og 14. gr.:
    Í 13. gr. frumvarpsins er fjallað um gildissvið kafla um verðtryggingu sparifjár
og lánsfjár. �    Í 1. mgr. er lagt til að heimildir til að binda skuldbindingar í
íslenskum krónum við gengi erlendra gjaldmiðla verði felldar niður. Frá 1960
var almennt óheimilt að binda skuldbindingar í íslenskum krónum við gengi
erlendra gjaldmiðla. Þessi almenna regla var tekin upp í lög nr. 13/1979, um
stjórn efnahagsmála o.fl. („Ólafslög“). Með breytingum á þeim árið 1989 var þó
heimilað að gengisbinda skuldbindingar í íslenskum krónum með sérstökum
gengis vísitölum, ECU og SDR, sem Seðlabankinn birti. Þessi breyting var liður í
auknu frelsi í gjaldeyrismálum á sínum tíma. Gengisbinding á grundvelli þessara
vísitalna hefur notið tak markaðrar hylli.�    Samkvæmt 13. gr. og 1. mgr. 14.
gr. frumvarpsins verður ekki heimilt að binda skuldbindingar í íslenskum krónum
við dagsgengi erlendra gjaldmiðla. Er talið rétt að taka af allan vafa þar að
lútandi.
Það er augljóslega vafasamt lagalega að lána gengistryggð lán til
húsnæðiskaupa og á þeim forsendum ætti að snúa öllum gengistryggðum
lánasamningum yfir í krónur. Það er nauðsynlegt fyrir stöðuleika gengis
krónunnar ef þessi lán eru á annað borð tekin af kröfuhöfum í erlendri mynt.
Hvort um var að ræða vítavert gáleysi af völdum lánastofnanna eða
miskunnarleysi þá ber að leiðrétta þetta slys án tafar, hvort sem um bílalán eða
húsnæðislán eða önnur lán er að ræða.
 
4.
Á mannréttindagrundvelli, á grundvelli siðferðis, á grundvelli laga og góðra
viðskiptahátta er  auðvelt að sjá á hverjum er brotið.
 
5.
Þegar svo augljóslega er farið framhjá lögum til að búa til sölulega vöru á
lánamarkaði, mögulega fram hjá stjórntækum seðlabanka og eða með hans
leyfi í skjóli FME án þess að eitthvað sé aðhafst er vítavert gáleysi af hálfu
eftirlitsstofnanna og áttu þessar stofnanir að vera með lög þessa lands að
leiðarljósi. Háttvirtur viðskiptaráðherra hefur þegar sagt að þessi lán hefðu



aldrei átt að fara á markað. Þessi lán eru nánast eingöngu fyrir áhættu fjárfesta.
Og eru langoftast flokkuð sem há áhættulán.
 
6.
Það verður einnig að vera alveg skýrt varðandi þær lausnir sem ræddar eru
varðandi gengistryggðu lánin að þegar lánin verða umreiknuð er lántakandi ekki
að hagnast á heldur lánveitandinn að verða af óeðlilegri og óréttlátri auðgun,
sem átti sér stað vegna gengisfalls.
Hver sá kröfuhafi sem kemur að þessu máli verður að hlíta landslögum.
 
7.
Lausnin á vandanum er að færa öll myntkörfulán þegar í stað yfir í krónur. 
Skaðinn sem þessi lán hafa valdið fjölskyldum, heimilum og atvinnulífinu er of
mikill til þess að hægt sé að bíða með úrræði varðandi þessi mál.  Þess ber að
geta að bankar eru enn að auglýsa þessi lán, eða lengingu á sömu gjörningum.
Það ber tafarlaust að stöðva.
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