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Inngangur 

• Greining á fjárhagsstöðu heimila felur í sér kortlagningu á annars 
vegar eignum og skuldum, og hins vegar tekjur og gjöldum fyrir 
ólíka hópa heimila yfir tiltekin tímabil 

• Tvenns konar hættur sem leitast er við að greina: 

1. Skuldavandi 
• Neikvætt eigið fé 

– Einblínt á þróun eigna og skulda 

2. Greiðsluvandi 
• Tekjur standa ekki undir greiðslubyrði lána                                           

og nauðsynlegri framfærslu 
– Einblínt á þróun tekna, skatta, greiðslubyrði                                                                         

og framfærslu 

• Greiðslu- og/eða skuldavandi er oft afleiðing ósjálfbærni í 
efnahagi heimila sem getur viðgengist um þó nokkurt skeið án 
þess að óhjákvæmileg aðlögun eigi sér stað 



Samsetning eigna og skulda skiptir miklu … 
• Ósjálfbærni í efnahagi heimila getur ýmist falist í örri stækkun efnahagsreiknings þeirra fyrir tilstilli 

mikillar skuldsetningar eða í viðkvæmri samsetningu eigna og skulda fremur en umfangi þeirra 

• Viðkvæmnin getur t.d. birst í auknu vægi áhættusamra fjáreigna, vaxandi hlutdeild skammtímaskulda eða 
auknu misvægi í gjaldmiðlasamsetningu eigna og skulda 

Dæmi um tvö heimili 
með jafn stóra 
efnahagsreikninga en 
ólíka samsetningu 
eigna og skulda sem 
leiðir til mismikils 
viðnámsþrótts þeirra 
gagnvart áföllum 

 



… fyrir viðnámsþrótt gagnvart skuldavanda 
• Eigið fé getur minnkað ört ef áföll dynja á sem lækka eignir í verði, hækka skuldir og fjölga veðköllum 

• Það þarf í sjálfu sér ekki að vera vandamál að vera í neikvæðri eiginfjárstöðu í húsnæði en sú staða getur 
komið í veg fyrir að húseigendur í (tímabundnum) greiðsluerfiðleikum geti selt eignir eða samið um 
endurskipulagningu skulda til að komast út úr þeim 

 

Áfall sem felur í sér 
15% lækkun 
íbúðaverðs, 50% 
lækkun annarra eigna, 
10% aukningu 
íbúðaskulda og 20% 
aukningu annarra 
skulda 

 

Skuldavandi 
skuldir umfram eignir 

Enginn skuldavandi  
þrátt fyrir tap á eigin fé 



Áreiðanleiki og fyrirsjáanleiki ekki síður …  
• Áreiðanleiki tekna og fyrirsjáanleiki gjalda skiptir ekki síður máli fyrir fjárhagslegan styrk heimila og burði 

þeirra til að komast hjá greiðsluerfiðleikum 

• Skuldsetning og greiðslubyrði getur virst hófleg þegar ör vöxtur er í sveiflukenndum tekjum á borð við 
fjármagnstekjum eða gengi krónunnar er óeðlilega hátt og skuldsetning er í erlendum gjaldmiðli 

 

 

Dæmi um tvö heimili 
með jafn háar tekjur  
og nokkuð áþekkan 
sparnað en ólíka 
samsetningu tekna og 
mismikið svigrúm til 
að takast á við sveiflur 
í greiðslubyrði og 
fjármagnstekjum 



… fyrir líkur á greiðsluvanda 
•  Verst er ef allt gerist í senn: tekjur lækka verulega, greiðslubyrði hækkar og framfærslukostnaður eykst 

• Þá má búast við umfangsmiklum greiðsluvanda 

Áfall sem felur í sér 
50% lækkun 
fjármagnstekna og 
25% aukningu í 
greiðslubyrði lána er 
nægjanlegt til að 
koma öðru heimilinu í 
greiðsluvanda 

 

Greiðsluvandi Enginn greiðsluvandi 



Mismunandi gögn um stöðu heimila 

Ólíkar greiningar 
á stöðu heimila 

Sérfræði-
hópar 

Hag-
stofan 

SÍ 

 

• Eignir og skuldir 

• Tekjur og vaxtagjöld Skattagögn 

 

• Útlánatölur SÍ 

• Ný útlán Lánagögn 

 

• Vanskil 

 Annað 

 

• Eignir og skuldir 

• Tekjur og 
vaxtagjöld 

Skattagögn 

 

• Afborganir, lánskjör, 
gjaldmiðlasamsetning, 

líftími, afborgunar-
tegund, virði veða 

Lánagögn 

 

• Kannanir 

• Vanskil 

• Neysluviðmið 

Annað 

Tölur fyrir  
heimilisgeirann í heild sinni 

Einstaklingsmiðuð gögn 

• Fyrir hrun byggðist mat á stöðu heimila að miklu leyti á heildartölum og úrtök með einstaklingsmiðuðum 
gögnum bárust með mikilli tímatöf og voru auk þess ýmsum takmörkunum háð 

• SÍ safnaði einstaklingsgögnum árið 2009 sem rannsókn mín og Karenar Á. Vignisdóttur byggðist á 

• Nú birtir Hagstofan bæði fjármálareikninga og upplýsingar um fjárhagsstöðu heimila fyrir ólíka hópa 



Þróunin samkvæmt heildartölum 
• Heildarefnahagsreikningur heimila hefur breyst verulega undanfarin 10 ár 

• Skuldsetning jókst og vægi áhættusamra fjáreigna fór vaxandi á þensluskeiðinu, eignamyndunin 
var að hluta fjármögnuð með lántöku í krafti vaxandi tekna, ekki síst fjármagnstekna 

• Eiginfjárstaðan veiktist verulega í kjölfar hrunsins en hún hefur styrkst á nýjan leik 



Þróunin samkvæmt heildartölum 
• Meðalgreiðslubyrði vaxta í hlutfalli af meðalráðstöfunartekjum jókst verulega í kjölfar hrunsins, 

ekki síst vegna annarra lána en íbúðalána, en greiðslubyrðin hefur lækkað á ný 

• Í ljósi verulega ójafnrar dreifingar á eignum, skuldum og tekjum er mikilvægt að fá nánari mynd af 
stöðunni en þessi meðaltöl og heildartölur geta fært okkur 

 



Greiðslu- og skuldabyrði eftir tekjuhópum 
• Ný gögn Hagstofunnar gera kleift að skoða stöðu ólíkra hópa (út frá meðaltölum hverrar tíundar) 

• Greiðslubyrði vaxta jókst ekki að neinu marki í aðdraganda hrunsins þrátt fyrir mikla skuldasöfnun 

• Greiðslubyrði jókst verulega í hruninu, örast hjá þeim tekjuhæstu, en hún hefur lést á ný 

• Skuldabyrði tekjuhæstu heimila jókst ekki að marki fyrir hrun þrátt fyrir verulega skuldasöfnun 



Greiðslubyrði 2012 samanborið við 2003-7 
• Hækkun greiðslubyrðar vaxta í hlutfalli tekna hjá tekjuhæstu heimilunum endurspeglaði að 

verulegu leyti lækkun fjármagnstekna sem höfðu náð ótrúlegum hæðum á þensluárunum 

• Hækkun greiðslubyrði hefur gengið að mestu leyti til baka hjá flestum tekjutíundum og flestir 
verja nú áþekkum hluta ráðstöfunartekna í greiðslubyrði vaxta og árin 2003-2007 



… eftir tegund lána 
• Allar tekjutíundir nema sú tekjuhæsta þarf nú að meðaltali að vera minni hluta tekna sinna í vexti af 

íbúðalánum en á árunum 2003-7 en aðlögun annarra vaxtagjalda hefur ekki gengið eins hratt fyrir sig 

• Hækkun annarra vaxtagjalda en íbúðalána virðist hafa skipt jafnvel meira máli en þyngri greiðslubyrði 
íbúðalána, ekki síst fyrir tekjulægri heimili 



Skuldabyrði 2012 samanborið við 2007 
• Skuldir í hlutfalli af tekjum jukust verulega í kjölfar hrunsins og skuldabyrðin er enn þó nokkuð 

hærri en fyrir hrun þrátt fyrir umtalsverða lækkun skulda 

• Enn sem fyrr skiptir tekjumissirinn verulegu máli fyrir þau tekjuhæstu, ekki síst lækkun 
fjármagnstekna 



… eftir tegund lána 
• Aukin skuldabyrði vegna annarra lána en íbúðalána virðist þyngri á metunum hjá tekjulægri 

heimilum en hækkun íbúðalána sem virðist hins vegar vega þyngst hjá tekjuhærri heimilum 

• Þetta endurspeglar dreifingu skulda eftir tekjuhópum 



Dreifing skulda eftir tekju- og skuldatíundum 
• Hér að framan var greiðslu- og skuldabyrði ólíkra tekjuhópa skoðuð en birtingarform gagna 

Hagstofunnar býður einnig uppá að skoða stöðu heimila eftir skuldsetningu þeirra 

• Hér að neðan má sjá samanburð á dreifingu heildarskulda í fyrra niður á tekjutíundir og 
skuldatíundir 



Þróun tekna eftir tekju- og skuldatíundum 
• Bæði í tilviki tekjuhæstu heimilanna og þeirra skuldsettustu virðist lækkun tekna, einkum 

fjármagnstekna, skipta miklu máli þótt ljóst sé af tölunum að mörg tekjuhá heimili sem urðu fyrir 
tekjumissi voru ekki með miklar skuldir 

 



Greiðslu- og skuldabyrði eftir skuldahópum 
• Skoðum nú greiðslu- og skuldabyrði fyrir ólíkar skuldatíundir, þ.e. þar sem heimilum er raðað eftir 

því hversu skuldsett þau er í stað þess að raða þeim eftir tekjum eins og áður 

• Áþekk saga fæst en skuldsettustu heimilin skera sig úr hvað varðar aukningu í greiðslu- og 
skuldabyrði í kjölfar hrunsins 



Greiðslubyrði 2012 samanborið við 2003-7 
• Greiðslubyrði vaxta í hlutfalli af tekjum jókst verulega hjá skuldsettustu heimilunum en þar vegur 

lækkun tekna þungt eins og áður segir 

• Hækkun á greiðslubyrði vaxta af íbúðalánum hefur að verulegu leyti gengið til baka nema hjá þeim 
allra skuldsettustu 



Skuldabyrði 2012 samanborið við 2007 
• Aukning á skuldabyrði í kjölfar hrunsins var meiri hjá heimilum sem skuldsettu sig meira í 

aðdraganda þess og aukning í skuldabyrði annarra lána en íbúðalána virðist hafa þó nokkuð að 
segja hjá skuldsettustu heimilunum 



Skuldsettustu heimilin 
• 10% skuldsettustu heimilanna eru með um 40% heildarskuldanna en þessi heimili skulduðu að 

meðaltali um 30 m.kr. í íbúðalán og 20 m.kr. í öðrum skuldum í árslok 2012 

• Skuldsetning þessara heimila jókst ört í aðdraganda hrunsins samfara hækkandi tekjum og eignum 
… 

Hér væri gott að fá 

upplýsingar um 

dreifingu fyrir þennan 

hóp eða í það minnsta 

miðgildi 



Skuldsettustu heimilin 
• … en verulegur hluti aukningar tekna og eigna skuldsettustu heimilanna á tímabilinu 2004-2007 

virðist hafa byggst á auknum fjármagnstekjum og hlutabréfaverðshækkunum 

• Aukning skulda gagnvart þessum sveiflukenndu tekju- og eignaflokkum reyndist þessum heimilum 
kostnaðarsöm en engu að síður hefur umtalsverður bati átt sér stað frá árinu 2010 



Skuldavandi fer minnkandi á ný 
• Oft er horft eingöngu til tímabilsins 2007-2010 en hins vegar er mikilvægt að horfa einnig til 

þróunarinnar á undan því skeiði … 

• … og ekki síður þess bata sem hefur átt sér stað undanfarin 3 ár 



Skuldavandi fer minnkandi á ný 
• Heimilum í skuldavanda fer áfram fækkandi samfara hækkandi íbúðaverði og lækkun skulda 

• Sé litið til þróunar heildareigna og –skulda íslenskra heimila í hlutfall af VLF frá 2003-2013 hafa 
eignir hækkað meira en skuldir 

 



Að lokum 

• Greining á fjárhagsstöðu heimila getur aldrei orðið betri en 
tiltæk gögn um eignir, skuldir, tekjur og gjöld gera kleift 

• Í þessari kynningu hafa ný skattagögn Hagstofunnar verið nýtt til 
að bregða upp mynd af því hvernig staða heimila þróaðist á 
tímabilinu 2003-2012 

• Birtingarform gagna Hagstofunnar gerir kleift að skoða stöðu 
ólíkra hópa, t.d. eftir tekjum og skuldsetningu, en þau eru þeim 
annmörkum háð að einungis eru upplýsingar um meðaltöl 
hverrar tíundar og gögn um greiðslubyrði takmarkast við 
vaxtagreiðslu 



Að lokum 

• Ljóst er að samsetning og stækkun efnahagsreiknings heimila í 
aðdraganda hrunsins gerði mörg heimili viðkvæm fyrir áföllum 

• Þetta á ekki síst við um skuldsettustu heimilin sem virðast hafa 
fjármagnað kaup á áhættusömum fjáreignum og íbúðahúsnæði 
með skuldsetningu sem tók mið af verulegum fjármagnstekjum 
þessa hóps 
– Hér væri fengur í nánari sundurliðun á gögnum Hagstofunnar 

• Sterkar vísbendingar eru um að dregið hafi úr umfangi 
skuldavanda og umtalsverður hluti þeirrar aukningar á 
greiðslubyrði vaxta sem varð í kjölfar hrunsins virðist hafa gengið 
til baka, ekki síst fyrir íbúðalánin 

• Svo virðist sem greiðslubyrði annarra lána en íbúðalána hafi átt 
verulegan þátt í greiðsluvandanum, sem er í takt við niðurstöður 
rannsóknar minnar og Karenar Á. Viginsdóttur 


