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Íslensk heimili urðu fyrir miklum fjárhagslegum skakkaföllum í að-
draganda og kjölfar banka- og gjaldeyriskreppunnar. Gengi krón-
unnar lækkaði um meira en helming frá því sem það var hæst sumarið 
2007 þar til að það varð lægst skömmu eftir fall bankanna. Almennt 
verðlag hækkaði hröðum skrefum í kjölfarið og fór verðbólga hæst 
í 18,6% í janúar 2009. Þessi áföll komu afar illa við heimili í landinu 
en skuldsetning þeirra hafði vaxið ört árin á undan (sjá kafla III). 
Hækkun verðtryggðra og gengistryggðra skulda, um þriðjungslækk-
un íbúðaverðs að raunvirði og hrun peningamarkaðssjóða og hluta-
bréfamarkaðarins laskaði efnahag margra heimila verulega. Ofan á 
það bættist að laun héldu ekki í við verðlagsþróun og atvinnuleysi 
jókst úr um 1% árið 2007 í rúmlega 9% snemma árs 2010. Greiðslu- 
og skuldavandi heimila jókst því verulega og eftirspurn heimila dróst 
töluvert saman.1 Samdráttur einkaneyslu var tæplega 8% árið 2008 
og um 15% ári síðar og lækkaði hlutdeild hennar af landsframleiðslu 
í 51% sem er um 6½ prósentu undir meðaltali síðustu þrjátíu ára.2  
Frá miðju ári 2010 hefur einkaneysla smám saman tekið við sér á ný, 
þótt hlutdeild hennar af landsframleiðslu sé enn nokkru undir lang-
tímameðaltali.

Ljóst er að samdráttur einkaneyslu hefði getað orðið enn meiri 
en raunin varð og kreppan því orðið enn dýpri ef ekki hefði verið 
gripið til ýmissa stuðningsaðgerða. Í nágrannalöndunum var víða 
gripið til aðgerða í formi aukinna opinberra útgjalda og skattalækk-
ana. Mikil aukning opinberra skulda í kjölfar fjármálaáfallsins tak-
markaði hins vegar verulega möguleikana á að grípa til slíkra að-
gerða hér á landi. Þó var gripið til ýmissa aðgerða, bæði af hálfu hins 
opinbera og annarra aðila, sem studdu við eftirspurn heimila. Má þar 
t.d. nefna rýmkun á rétti til atvinnuleysisbóta, átakið „Allir vinna“ 
og að úttekt séreignarlífeyrissparnaðar var heimiluð. En á móti kom 
að greiðslur úr fæðingarorlofssjóði og almannatryggingakerfinu voru 
skertar auk þess sem barnabætur frá hinu opinbera drógust saman 
árin 2010 og 2011. Á þessu ári gengur þessi skerðing barnabóta til 
baka.
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1. Sjá t.d. Þorvarður Tjörvi Ólafsson og Karen Áslaug Vignisdóttir (2012), „Households‘ 
position in the financial crisis in Iceland“, Seðlabanki Íslands Working Paper, nr. 59, júní 
2012.

2. Spár Seðlabankans, sem birtar voru áður en fjármálakreppan varð að veruleika, gerðu 
ráð fyrir að innlent neyslustig væri nokkuð umfram það sem gæti staðist til langframa 
og því væri einhver aðlögun neysluútgjalda óhjákvæmileg. Fjármálakreppan hraðaði 
aðlöguninni og gerði hana harkalegri. 

Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.
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Mynd 1

Skuldir heimila sem hlutfall af VLF
4. ársfj. 2003 - 4. ársfj. 2012
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2 1. Spá Seðlabankans fyrir árið 2013.
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.

% af VLF

Mynd 2
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Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.
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Mynd 3
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Heimildir: Hagstofa Íslands, Samtök fjármálafyrirtækja, Seðlabanki Íslands.
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Mynd 4

Niðurfærsla skulda heimila 
í kjölfar fjármálakreppunnar
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Ljóst er að samdráttur einkaneyslu hefði getað orðið enn meiri 
en raunin varð og kreppan því orðið enn dýpri ef ekki hefði verið gripið 
til ýmissa stuðningsaðgerða. Í nágrannalöndunum var víða gripið til 
aðgerða í formi aukinna opinberra útgjalda og skattalækkana. Mikil 
aukning opinberra skulda í kjölfar fjármálaáfallsins takmarkaði hins 
vegar verulega möguleikana á að grípa til slíkra aðgerða hér á landi. 
Þó var gripið til ýmissa aðgerða, bæði af hálfu hins opinbera og 
annarra aðila, sem studdu við eftirspurn heimila. Má þar t.d. nefna 
rýmkun á rétti til atvinnuleysisbóta, átakið „Allir vinna“ og að úttekt 
séreignarlífeyrissparnaðar var heimiluð. En á móti kom að greiðslur 
úr fæðingarorlofssjóði og almannatryggingakerfinu voru skertar auk 
þess sem barnabætur frá hinu opinbera drógust saman árin 2010 og 
2011. Á þessu ári gengur þessi skerðing barnabóta til baka.

Úttekt séreignarsparnaðar
Ein stærsta aðgerðin í kjölfar fjármálakreppunnar reyndi þó ekki á 
fjárhag hins opinbera, þvert á móti aflaði hún hinu opinbera tekna, 
en það var tímabundin heimild til úttektar séreignarlífeyrissparnaðar. 
Þetta gerði þeim sem höfðu nýtt sér þennan sparnaðarmöguleika 
kleift að taka út hluta hans upp að ákveðnu hámarki og auðveldaði 
þannig heimilum að mæta þeim efnahagsáföllum sem fylgdu fjár-
málakreppunni.3  

Í lok mars höfðu tæplega 66 þúsund einstaklingar sótt um 
að fá 84,5 ma.kr. af séreignarsparnaði sínum útgreiddan og rennur 
heimildin til umsóknar út 1. janúar 2014 en greiðslur berast í allt að 
fimmtán mánuði þar á eftir. Samtals hafa þessar úttektir numið 46 
ma.kr. eftir skatt frá árinu 2009 til ársloka 2012 eða sem nemur um 
2% af einkaneyslu á hverju ári að meðaltali. Þótt hægt hafi á útborg-
unum vegna úttektar séreignarsparnaðar eru þær enn þá töluverðar 
og er áætlað að 4,6 ma.kr. verði greiddir út í ár til heimila eftir skatt. 
Úttekt séreignarsparnaðar nemur því um 51 ma.kr. á tímabilinu 
2009-13 eftir skatt eða sem nemur 5,2% af áætlaðri einkaneyslu í ár 
eða tæplega 3% af vergri landsframleiðslu.4  

Aðrar sérstakar greiðslur til heimila
Heimilin hafa þar að auki fengið sérstakar vaxtaniðurgreiðslur sem 
samtals nema 12 ma.kr.5 Einnig hefur hluti heimila fengið endur-
greidda ofgreidda vexti og afborganir af gengislánum, sem áætlað 
er að nemi samtals 15,6 ma.kr. að meðtöldum áætluðum greiðslum 
þessa árs. Skilvísir viðskiptavinir bankanna hafa síðan fengið endur-
greidda 5,3 ma.kr. af vaxtagjöldum íbúðalána þegar áætlaðar 
greiðslur þessa árs eru meðtaldar. Samtals nema þessar greiðslur 
32,9 ma.kr. eða sem nemur rúmlega 3% af áætlaðri einkaneyslu í ár 
eða tæplega 2% af vergri landsframleiðslu. Ef úttekt séreignarsparn-
aðar eftir skatta er meðtalin nema greiðslurnar því um 83,7 ma.kr. 
fyrir tímabilið 2009-13 eða sem nemur tæplega 9% af áætlaðri 
einkaneyslu í ár eða tæplega 5% af vergri landsframleiðslu.

3. Stór hluti sparnaðar íslenskra heimila er bundinn í lífeyri og húsnæði og því lítt aðgengi-
legur með skömmum fyrirvara verði heimilin fyrir tímabundnum áföllum. Þar sem 
nokkur hluti heimila bjó við skert aðgengi að fjármálamörkuðum og rýrnun veðhæfis 
í kjölfar fjármálakreppunnar áttu þau erfitt með að mæta tímabundinni tekjuskerðingu 
með lánafyrirgreiðslu til að jafna neysluútgjöld yfir tíma þótt væntar ævitekjur hafi lítið 
skerst. Án aðgengis að þessum sparnaði, jafnvel þótt um eigin sparnað væri að ræða, 
hefðu heimilin því líklega þurft að draga enn meira úr einkaneyslu.

4. Ætla má að flestir þeir sem tóku út hluta séreignarsparnaðar síns hafi einnig haldið 
áfram að greiða inn á hann vegna skattahagræðis og mótframlags vinnuveitanda. Þrátt 
fyrir heimild til úttektar sparnaðarins hefur heildarupphæð séreignarsparnaðar heimila í 
vörslu lífeyrissjóða haldið áfram að vaxa ár frá ári og er nú um 33% hærri en hún var í 
lok árs 2008.

5. Hér er um að ræða greiðslur umfram reglubundnar vaxtabætur.
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Niðurfærsla skulda heimila
Þessu til viðbótar er áætlað að höfuðstóll ólögmætra gengistryggðra 
lána verði færður niður um rúmlega 39 ma.kr. í ár.6 Kemur það til 
viðbótar ríflega 149 ma.kr. lækkun skulda á árunum 2010-12 vegna 
áhrifa dóma um ólögmæti fjölda lána sem tengd voru erlendum 
gjaldmiðlum og 56 ma.kr. lækkun skulda í tengslum við sértæka 
skuldaaðlögun og 110%-leiðina svokölluðu. Þar er tekið tillit til ný-
legrar viljayfirlýsingar stjórnvalda og Landssamtaka lífeyrissjóða um 
að lántakendur sem höfðu lánsveð fyrir húsnæðislánum frá lífeyris-
sjóðum gætu sótt um lækkun lána í samræmi við 110%-leiðina og 
mun ríkissjóður bæta lífeyrissjóðunum stærsta hluta kostnaðarins. 
Talið er að niðurfærslurnar geti numið um 3 ma.kr. Samtals hafa 
því skuldir heimila lækkað um rúmlega 244 ma.kr. vegna þessara 
þátta frá því að fjármálakreppan skall á eða sem nemur fjórðungi 
af áætlaðri einkaneyslu þessa árs eða tæplega 14% af vergri lands-
framleiðslu. Þá er ótalin niðurfelling skulda sem sumar lánastofnanir 
réðust í áður en úrræði stjórnvalda voru kynnt og gengislán dæmd 
ólögleg.

6. Gert er ráð fyrir að búið verði að eyða þeirri réttaróvissu sem ríkir um endurútreikning 
lánanna í lok árs 2013. Mögulegt er að einhver hluti af niðurfærslu gengistryggðra lána 
og endurgreiðslum á ofgreiddum vöxtum tefjist til ársins 2014.


