
Málefnahópur VG um efnahagsmál.
Tillaga að stefnuyfirlýsingu.

Stefnuyfirlýsing VG vegna óviðráðanlegra íbúðalána.

Eftir hrun íslensku bankanna eru heildarskuldir íslendinga og fyrirtækja þeim
tengdum taldar vera u.þ.b. 16.000 milljarðar kr.  Þar af eru núverandi skuldir
ríkissjóðs um 1.600 milljarðar.

Húsnæðisskuldir íslendinga eru um 1.430 milljarðar kr. eða ca. 9% af
heildarskuldum.  Þar af eru íbúðalán í erlendri mynt innan við 200 milljarðar.

Þegar bankarnir hófu lánveitingar til fasteignakaupa með allt að 100% veðhlutfalli
og nánast óheftu aðgengi að lánsfé, leiddi það öðru fremur til óraunhæfrar
hækkunar fasteignaverðs, sem mætt var með síhækkandi lánum.

Við hrun bankanna og gengisfall krónunnar urðu íbúðalán í erlendri mynt sem
veitt voru árið 2005 og síðar flestum lántakendum óviðráðanleg.

Þá leiddi hækkun vísitölu neysluverðs í aðdraganda og í kjölfar hrunsins einnig til
þess að verðtryggð lán urðu þeim sem þau tóku einnig óviðráðanleg.

Ekki er deilt um að óheft aðgengi að lánsfé eftir að bankar og sparisjóðir hófu
lánveitingar til húsnæðiskaupa í samkeppni við Íbúðalánasjóð, er meginorsök
áðurgetinnar hækkunar fasteignaverðs.

Fall bankanna og efnahagshrunið samfara því orsakaði síðan aftur verðfall
fasteigna, þannig að raunvirði þeirra er í miklum fjölda tilfella orðið mun lægra en
áhvílandi skuldir.

Af ofangreindum ástæðum er nauðsynlegt að leiðrétta stöðu þeirra sem tóku
þessi bankalán sem nú eru komin upp fyrir markaðsverð viðkomandi eigna.

Lán í erlendri mynt verði færð yfir í íslenska.  Íbúðalánin verði síðan færð niður
sem nemur verðbólunni sem leiddi af fjárstreymi bankanna inná
fasteignamarkaðinn, þannig að höfuðstóll þeirra verði ekki í neinum tilfellum
hærri en sem nemur tiltekinni hámarksprósentu af fasteignamati.

Vaxta og verðbótaútreikningur verði einnig leiðréttur og hann miðaður við þær
aðstæður sem uppi voru fyrir efnahagshrunið.



Þessi síðarnefnda leiðrétting er forsenda þess að þær aðgerðir sem brugðið
verður á, hafi tilgang.  Fyrirkomulag afborgana lána verður að vera þannig úr
garði gert að skuldarar lendi ekki aftur í ógöngum vegna þess að síhækkandi
hlutfall launa fari í afborganir þeirra.

Tryggja þarf að greiðslubyrði lána verði ekki hærri en sem nemur tilteknu hlutfalli
ráðstöfunartekna, t.d. þriðjungi.

Með þessum aðgerðum er fyrst og fremst leitast við að koma til móts við þá sem
verst hafa orðið úti í fasteignaviðskiptum undanfarin ár.
Ber þess þar að gæta að þessi háu lán voru oftar en ekki tekin að áeggjan
lánastofnana og í fullu samráði við þær.  Einnig höfðu stjórnmálamenn hér mikil
áhrif þar sem þeir hvöttu til fasteignakaupa með þessari háu veðsetningu og
lofsungu innkomu bankana á fasteignamarkaðinn.

Þeirri niðurstöðu verður því ekki með neinu móti unað að þeir lántakendur sem
hér um ræðir beri skaðann af því sem hér hefur gerst.  Það er ranglátt vegna þess
að þeir tóku umrædd lán í góðri trú á að efnahagsstjórn landsins og bankarnir
stæðu traustum fótum.  Ábyrgð lántakenda á efnahagshruninu er engin og þess
vegna er samfélaginu skylt að rétta hlut þeirra.
Farsæl niðurstaða í þessum málum snýst ekki eingöngu um hag þeirra skuldara
sem hér um ræðir. Hún er um almannaheill.  Hér um að ræða brýnt
samfélagsmál. Þúsundir einstaklinga og fjölskyldna standa frammi fyrir algerum
missi á eignum sem þegar hefur verið greitt mikið af.  Missir þessara eigna felur
því í sér mikið arðrán af þeim sem þar eiga í hlut.  Ef þetta gengur eftir mun það
hafa í för með sér mikla niðurlægingu og andlegt niðurbrot mjög margra sem
verður íslensku samfélagi bæði afar dýrt og til mikillar minnkunar.  Traustasti
grunnur hvers samfélags er bjargálna fólk.  Um það á að standa vörð.

Ekki liggur fyrir á þessari stund hve afskrifa þarf hátt hlutfall allra húsnæðisskulda
skv. tillögu þessari.  Ætla má að það gæti verið um 10% sem lætur nærri að vera
um 1% af heildarskuldum íslendinga.


