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Meirihluti heimila þiggur greiðslujöfnun verðtryggðra lána  
Skammtímahugsun, skilningsleysi eða stór neyð úrræðisþega? 
 
Ef meirihluti heimila með verðtryggð lán ætlar að þiggja neyðarkost þann sem greiðslujöfnun er, stað-
festir það enn og aftur grafalvarlega stöðu meirihluta heimila í landinu. Fréttir hafa borist af því frá 
Íbúðalánasjóði að um helmingur lántaka og alls 70% hjá bönkunum ætli að nýta sér greiðslujöfnunar-
úrræðið þrátt fyrir að ljóst er að það komi til með að kosta lántakendur meira í verðbótum og vöxtum 
þegar upp er staðið. Ef þessar fréttir eru réttar, hlýtur það að endurspegla að meira en helmingur 
heimila með verðtryggð lán sé annað hvort ekki að ná endum saman nú þegar, eða sjái ekki fram á að 
ná endum saman á næstu mánuðum. Þó má einnig spyrja hvort allir lántakendur skilji eða átti sig á því 
hvað í úrræðinu felst, þ.e.a.s. að lækkun greiðslubyrði sé bara til skamms tíma, hvort þeir kjósi að láta 
skammtíma hagsmuni ráða eða þeir treysti því einfaldlega að gripið verði til ráðstafana áður en 
greiðslubyrðin fer aftur að aukast. 
 
Það ber því allt að sama brunni, eins og Hagsmunasamtök heimilanna (HH) hafa ítrekað bent á, að 
fjárhagsstaða meirihluta heimila í landinu er mjög þröng. Það stefnir í veruleg óefni hjá meirihluta 
heimila landsins innan mjög skamms tíma verði ekki skaðinn, sem heimilin hafa orðið fyrir, leiðréttur 
með raunverulegum aðgerðum og á forsendum heimilanna. Sú staðreynd að meirihluti heimila áformi 
að nýta sér þennan skammgóða vermi ítrekar jafnframt staðhæfingu HH um, að ekki er grundvöllur 
fyrir því að leggja meiri álögur á heimilin s.s. í formi skattahækkana eða annarra kostnaðaraukandi eða 
tekjulækkandi aðgerða. 

Fjármálafyrirtækin og stjórnvöld hafa fyrst og fremst lagt áherslu á að selja greiðslujöfnunina með 
gylliboði um lækkun greiðslubyrði, en láðst að ræða eða rekja ókosti greiðslujöfnunar. Má þar nefna 
að lækkun greiðslubyrði er aðeins tímabundin og hefur í för með sér hærri heildargreiðslu. Lægri 
greiðslubyrði þýðir jafnframt að eiginfjárhlutur í húsnæðinu rýrnar og leiðir því af sér beina 
eignatilfærslu frá lántakendum til lánveitenda. Þaðan af síður hefur verið spáð fyrir um framtíð 
heimilanna í landinu út aðgerðartíma þrenginganna en HH hafa ítrekað kallað eftir hagspá heimilanna, 
en án árangurs. Stjórnvöld hafa varið töluverðu fjármagni í að auglýsa og kynna heimilunum 
greiðslujöfnunarleiðina með heilsíðuauglýsingum í dagblöðum dag eftir dag. Stjórnvöld hafa hins 
vegar ekkert frumkvæði sýnt í því að ræða eða upplýsa almenning um hvaða áhrif úrræðið muni hafa 
til lengri tíma litið, á hvoru tveggja afborganir sem og höfuðstól. Þaðan af síður hefur verið lögð 
áhersla á að upplýsa um áhættuna, gallana né að útskýra hátt flækjustig úrræðisins og því ekki gætt 
hlutleysis í upplýsingagjöfinni. 

Enn á ný sýna stjórnvöld að skjaldborg hefur verið slegin um fjármálafyrirtækin á kostnað heimilanna.  
Stjórnvöld og fjármálastofnanir hafa nú enn og aftur verið staðinn að verki við að hvetja heimilin og 
almenning í landinu til skammtímahugsunar með því að bjóða upp á flóknar og illskiljanlegar 
skammtímalausnir. Greiðslujöfnunarleiðina má í raun flokka sem gylliboð þar sem fyrirsjáanlegt er að 
kostnaður lántaka mun verða meiri þegar upp er staðið og greiðslubyrði aukast fyrr en seinna. Stjórn 
HH vonar þó að greining samtakanna á greiðslujöfnunarúrræðinu og sú opinbera og upplýsta umræða 
um málið sem þau hafa leitast við að koma af stað, hafi hjálpað einhverjum heimilum til að taka 
upplýstari ákvörðun en ella hefði orðið raunin. 

Ef rétt er, að aðeins 30% lántakenda bankanna hafi sagt sig frá úrræðinu (en um 50% hjá 
Íbúðalánasjóði) sýnir það og staðfestir enn og aftur hve útlánastefna bankanna var óábyrg og hve bein 
hlutdeild þeirra var í fasteignabólu síðustu ára. Að auki sýnir það hversu óörugg lánasöfn bankanna 
eru og að það séu hæpin vísindi að ætla að tryggja endurreisn og efnahagsreikning bankanna með 
skuldum heimilanna. 



HH sjá því enn og aftur ástæðu til að ítreka kröfu sína við stjórnvöld um að koma með raunveruleg 
leiðréttandi úrræði fyrir heimilin í landinu og þar með hagkerfið í heild. Samtímis verði stöðvuð sú 
kerfisbundna eignaupptaka sem átt hefur sér stað og stendur enn yfir með ýmsum aðgerðum 
stjórnvalda og fjármálafyrirtækja.  Samtökin skora jafnframt á stjórnvöld að endurskoða úrræðin út frá 
forsendum heimilanna, en ekki einhliða frá forsendum fjármálafyrirtækja. Skorað er því á stjórnvöld 
að sýna nú ábyrgð í verki með því að horfa til lengri tíma fyrir hönd heimilanna en nokkurra mánaða 
eða árs. 
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