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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um verðtryggingu og um það hvort það eigi að leggja hana niður eða 

ekki.Ýmsir þættir verða skoðaðir í þessu samhengi með það að markmiði að svara þessari 

spurningu. Hugtökunum verðbólga og verðtrygging verða meðal annars gefin góð skil ásamt 

nafnvöxtum og raunvöxtum, þar sem fræðilegir þættir verðtryggingar verða skoðaðir. Farið 

verður yfir kosti og galla verðtryggingar, að því loknu verða verðtryggð lán borin saman við 

óverðtryggð lán. Umfang verðtryggingarinnar verður skoðuð bæði hér á landi sem og í þeim 

löndum innan OECD sem við berum okkur gjarnan við. Leytast verður við að svara því hvort 

að hægt sé að losna við verðtrygginguna. Í framhaldi af því verður fjármálakerfið skoðað auk 

sjónarmiða valinkunna aðila á peningastefnu Seðlabankans í kjölfar hrunsins. Síðan verður 

fjallað um áhrif bankahrunsins á heimili landssins og að lokum verður niðurstaðan kynnt. 

Niðurstaða höfundar er sú að ekki sé tímabært að afnema verðtryggingu hér á landi í ljósi þess 

hversu mikil og óstöðug verðbólgan hefur verið ásamt litlu trausti almennings á stjórnvöldum. 

Hins vegar telur höfundur að afnema ætti verðtrygginguna ef réttar aðstæðar koma upp. Þegar 

talað er um réttar aðstæður þá er átt við stöðugleika í verðlagi ásamt trú almennings á 

stjórnvöldum til að takast á við verðbólguna. 

Lykilorð eru: 

Verðbólga, verðtrygging, raunvextir, nafnvextir, greiðslubyrði, óverðtryggð lán, verðtryggð 

lán, eignir og skuldir. 
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Inngangur 

Umræða um verðtryggingu er hlaðinn tilfinningaþrungnum yfirlýsingum, óskhyggju og 

pólitík. Því var leitast við pósitíf sjónarmið og þannig lýsa frekar hvernig hlutirnir eru en ekki 

fara inn á svið gildismatsins um það hvernig hlutirnir eigi að vera. 

Verðbólgan var viðvarandi vandamál á tuttugustu öldinni og hefur haldið áfram inn í  þá 

tuttugustu og fyrstu. Verðbólgan hefur bæði verið mikil og óstöðug sem hefur leitt af sér 

margskonar vandamál á lánamarkaði. Lántaka byggir á forsendum um vexti og verðlag og því 

skiptir stöðugleiki miklu máli. Ólafslögin svokölluðu frá 1979 sem innleiddu verðtrygginguna 

voru viðbragð við gríðarlegri verðbólgu sem hafði valdið því að sparnaður landsmanna brann 

að stórum hluta upp og lánin minnkuðu að raunvirði vegna verðbólgunnar. Með þessari 

breytingu færðist áhættan frá lánveitendum yfir á lántakendur þar sem verðtryggingin tryggir 

verðgildi peninganna fyrir lánveitendur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um verðbólgu og verðtryggingu og hvaða áhrif þessir þættir 

hafa á bæði eignir og skuldir landsmanna út frá ýmsum sjónarhornum. Dæmi verða tekin í 

þessu samhengi þar sem mismunandi húsnæðislánaform eru borin saman eftir því hvort um er 

að ræða óverðtryggð lán eða verðtryggð lán. Í þessu samhengi verður skoðað hvaða áhrif það 

hefur á lánin ef verðbólgan verður lægri, jöfn eða hærri en verðbólguvæntingarnar.  

Umfang verðtryggingarinnar bæði hér á landi og erlendis var skoðuð og í ljós kom að við 

skerum okkur úr hinum vestrænu löndum (OECD) með umtalsvert meira umfang 

verðtryggingar bæði á inn og útlánum. Sjónarmið valinkunna  aðila á peningastefnu 

Seðlabankans í kjölfar hrunsins voru skoðuð. Viðhorf stjórnmálaflokkanna var kannað til 

afnáms verðtryggingarinnar og var áhugavert að sjá að aðeins einn stjórnmálaflokkur skar sig 

úr varðandi þetta málefni en það er Sjálfstæðisflokkurinn en  hann vill ekki afnema 

verðtrygginguna en vill þess í stað auka vægi óverðtryggðra lána. Aðrir stjórnmálaflokkar 

vilja afnema verðtrygginguna en þó með mismunandi leiðum. Rannsóknarspurningin er á að 

leggja niður verðtryggingu á Íslandi ? 

1. Kafli Fræðilegir þættir verðtryggingar 

1.1 Verðbólgusamfélagið Ísland 

Verðbólga er skilgreind sem viðvarandi hækkun á verðlagi og þegar talað er um verðlag þá er 

átt við meðalverð á vöru og þjónustu á markaði en ekki verð á einstakri vöru eða tegund 

þjónustu. Þegar talað er um viðvarandi hækkun þá er átt við röð hækkana yfir nokkuð langt 
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skeið t.d. heilt ár en ekki tímabundin hækkun eins og einn mánuður. Þegar verðlag hækkar þá 

myndast verðbólga og ef almenn laun fylgja ekki verðbólgu þá verður kaupmáttarrýrnun sem 

almennt er sársaukafullt fyrir almenning.  Ef verðbólga er t.d. 10 % á ársgrundvelli þá þurfa 

launin að hækka líka um 10% til þess að viðhalda almennum kaupmætti í landinu. Almenna 

reglan á íslenskum vinnumarkaði er árleg 2,5% launahækkun sem er hugsuð til þess að 

viðhalda almennum kaupmætti í landinu þar sem verðbólgumarkmið seðlabankans er einnig 

2,5 %.  

Gerald Ford  fyrrverandi forseti Bandaríkjanna sagði á sjöunda tug síðustu aldar verðbólguna 

vera versta óvin almennings og Ronald Reagan fyrrverandi forseti Bandaríkjanna  kallaði 

verðbólguna afar ósanngjarnan skatt á áttunda áratugnum. 

Það má segja að ef jafnvægi ríkir og verðbólguvæntingar og verðbólga haldast í hendur þá er 

verðbólgan almennt ekki vandamál. Það er misræmið milli verðbólguvæntinga og 

raunverulegrar verðbólgu sem skapar óvissu sem leiðir af sér breytingar á  kaupmætti. Nánar 

verður vikið að þessu síðar. 

Verðbólga á sér margar orsakir en hún myndast meðal annars þegar seljendur vöru og 

þjónustu geta hækkað verð á því sem þeir bjóða en samt selt jafnmikið og þeir eru vanir. 

Algengasta skýringin á því af hverju seljendurnir geta hækkað verðið án þess að hafa áhrif á 

eftirspurnina er sú að þeir sem kaupa vörur og þjónustu hafa meiri kaupmátt en áður vegna 

hækkandi launa. Verðbólga myndast einnig ef Seðlabankinn eykur peningamagnið sem er í 

umferð í þjóðfélaginu með aukinni prentun á peningaseðlum vegna þess að þá verður 

lánsfjármagn ódýrara sem eykur meðal annars kaupmátt og fjárfestingar sem leiðir af sér 

aukna  eftirspurn eftir vörum og þjónustu á meðan  framboðið helst óbreytt (Gylfi Magnússon, 

2000). 

Verðbólga leiðir oft til tilviljunarkenndrar, óæskilegrar og ranglátrar eignafærslu á milli 

þjóðfélagshópa og kynslóða. Þegar olíuverð hækkar í heiminum þá gerist það oft vegna 

tilviljunarkenndra ástæðna svo sem náttúrhamfara eða stríðs sem veldur síðan hækkun á 

verðbólgu. Það sem gerist í framhaldinu er að eignfærsla verður á milli lánveitenda og 

lántakanda þar sem verðtryggð lán hækka í takt við verðbólguna og lánveitandinn er tryggður 

í bak og fyrir á meðan lántakinn þarf að bíta í það súra epli að lánið hans hækki vegna 

óvæntra atburða úti í heimi sem hann hafði ekkert með að gera.  
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Það má því segja að verðtryggingin tryggi lánveitendur fyrir óvæntum atburðum og 

lántakendurnir þurfa að taka á sig áhættuna. Þegar mikil og breytileg verðbólga er þá getur 

hún skaðað hagkerfið varanlega með því að auka óvissu og draga úr virkni 

markaðshagkerfisins. Nánar verður fjallað um verðtrygginguna síðar. 

Mankiw (1992) hefur bent á fimm þætti sem valda herkostnaði verðbólgu. Þeir eru: 

1. Verðgildi peninga minnkar, upphæðir á bankareikningum verða sífellt verðminni þar 

sem verðlag hækkar stöðugt umfram virði peninganna og því þarf alltaf fleiri og fleiri 

krónur til að kaupa vörur og þjónustu. 

2. Stöðugar verðbreytingar á vörum og þjónustu, oft kallað matseðla kostnaður vegna 

þess að veitingastaðir þurfa að prenta nýja matseðla til að uppfæra verðin. 

3. Forsendubrestur verður varðandi fjárhagsáætlanir fyrirtækja. Tökum dæmi, ef tekjur 

fyrirtækis kemur t.d. bara aðeins einu sinni á ári þá minnkar virði teknanna í hlutfalli 

við verðbólgu mánaðanna sem á eftir koma. Sem sagt virði peninganna minnka. 

4. Ekki er gert ráð fyrir verðbólgu í skattkerfinu. T.d. ef keypt er hlutabréf fyrir 1.000 

krónur og þau seld aftur eftir eitt ár á 1120 krónur sem þýðir að ef verðbólgan er 12% 

þá var niðurstaðan 0% raunávöxtun og 12% nafnávöxtun. Engu að síður þarf að borga 

skatt af hagnaðinum jafnvel þó að enginn ávinningur hafi verið af fjárfestingunni 

vegna þess að það er miðað við nafnávöxtun en ekki raunávöxtun. Nánar verður 

fjallað um nafnvexti og raunvexti síðar. 

5. Óþægindin við að búa við óstöðugt verðlag eru talsverðar. Verðskyn neytenda 

minnkar. Allt í einu kosta gleraugu 50.000 krónur en síðast þegar keypt voru gleraugu 

þá kostuðu þau 20.000 krónur og það er erfitt að átta sig á því hvort verðlagið er 

eðlilegt þar sem viðmiðin sem voru til staðar er ekki marktæk lengur (Mankiw, 1992). 
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Verðbólga á Íslandi á árunum 1940 - 2010 

 

Mynd 1.  

        Heimild: Hagstofa Íslands 

 

Segja má að þróunin í átt að almennri verðtryggingu hafi verið vegna mikilla og 

síendurtekinna verðbólguskota á Íslandi sem hafa verið reglulega eins og við sjáum á 

myndinni hér fyrir ofan. 

Meðaltalsverðbólga og staðalfrávik á árunum 1940 - 2010 

Tímabil Meðaltal Staðalfrávik 

1940-1949 14,23% 12,21% 

1950-1959 10,16% 11,34% 

1960-1969 11,56% 6,95% 

1970-1979 35,02% 20,17% 

1980-1989 48,44% 31,91% 

1990-1999 4,31% 3,95% 

2000-2010 6,35% 3,38% 
                                           Tafla 1. 

Heimild: Hagstofa Íslands 

 

Staðalfrávik mælir áhættu og því hærra sem það er,  þeim mun meiri verður áhættan og eins 

og við sjáum á töflunni hér að ofan þá hefur verðbólga bæði verðið mikil og síbreytileg milli 

tímabila. Áhugavert er að sjá að þegar verðbólgan var há, þá var hún jafnframt óstöðug og 

þegar verðbólgan var lág þá var stöðugleikinn mun meiri.  

Verðbólgan var um það bil 23,5 % að meðaltali á árunum 1970 – 2010. Þegar verðbólgan er 

um það bil 25% þá tífaldast verð á tíu ára fresti. Sem sagt ef verð vöru er 1.000 kr. árið 1970 
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þá er verðið 10.000 kr. árið 1980 og 100.000 kr. árið 1990 og svo framvegis. Við sjáum 

hvernig verðbólgan hefur bein áhrif á verð vörunnar.  

Þessi mikla verðbólga varð til þess að sparifé Íslendinga brann að stórum hluta upp þar sem 

aðeins voru breytilegir vextir í boði. Raunvextir lánakerfisins urðu neikvæðir og voru oft á 

bilinu mínus 10 – 20 % sem gerði það að verkum að best var að eyða peningunum strax í stað 

þess að spara þá til þess að peningarnir töpuðu ekki verðgildi sínu (Bjarni Bragi Jónsson, 

1998). 

Til að snúa vörn í sókn og fá fólkið í landinu til að trúa á fjármálakerfið og spara í stað þess að 

eyða var brugðið á það ráð að innleiða verðtryggingu árið 1979 þegar Ólafslögin voru sett á. 

Ljóst má vera af ofangreindri umfjöllun að gríðarlegt verðbólguskeið tímabilsins 1970 – 1980 

hafði valdið þjóðinni miklum búsefjum í herkostnaði verðbólgu. Þá ber hæst að nefna hvernig 

verðbólga veldur endurdreifingu tekna milli þjóðfélagshópa og kynslóða. Vandi 

verðbólgunnar kallaði þannig á að tekið yrði á helsta herkostnaði hennar með 

verðtryggingunni. Ólafslögin frá 1979 voru síðan viðbrögðin við verðbólguvandanum sem 

hefur leitt okkur til þess fyrirkomulags sem við búum við í dag.  

Í kjölfar Ólafslaganna jókst trú manna á efnahagskerfinu og meira jafnvægi skapaðist þar sem 

nú var auðveldara að gera langtímaáætlanir bæði fyrir lánveitendur og lántaka. Lánastofnanir 

urðu viljugri til að lána þar sem þær höfðu fengið tryggingu á peningana sem þeir lánuðu og 

lántakendur höfðu auðveldara aðgengi að lánsfé en þurftu að taka á sig áhættuna af 

verðbólgunni með verðtryggingunni. Segja má að áhættan vegna verðbólgunnar hafi flust frá 

lánveitendum yfir á lántakendur.  

Síðar verður vikið að því að jafnvel þó að verðbólgan hafi náðst niður eftir 1992 þá hefur 

verðbólgan engu að síður verið hærri hér á landi miðað við þau lönd sem notuð voru  til 

viðmiðunar. 

1.2. Hvað er verðtrygging ? 

Vextir eru í eðli sínu tímavirði peninga sem segja okkur að króna í dag og króna á morgun er 

ekki sami hluturinn. Til þess að bera saman krónu í dag og krónu á morgun þá verður að taka 

tillit til fórnarkostnaðar þess að nota peninginn í dag eða á morgun. 

Gera verður grein fyrir tveimur tegundum vaxta, annars vegar nafnvöxtum og hins vegar 

raunvöxtum. Raunvextir mæla það hvernig kaupmáttur innistæðu vex yfir tíma (þ.e. tekur tillit 
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til verðbólgu) og nafnvextir er það hversu mikið höfuðstóll hækkar yfir tímann (þ.e. óháð 

verðbólgu). Í því felst bæði hvað þarf til þess að kaupmáttur standi í stað og því til viðbótar 

hversu mikið hefur kaupmáttur vaxið. 

Samhengið milli nafnvaxta og raunvaxta er oft kennt við hagfræðinginn Irving Fisher sem 

stundaði rannsóknir á samhengi þessara stærða snemma á síðustu öld. Samkvæmt kenningu 

Fisher fela fastir nafnvextir í sér fasta raunvexti auk álags vegna væntrar verðbólgu og álags 

vegna verðbólguóvissu. Álag vegna verðbólguóvissu ræðst af áhættunni á því að verðbólga 

verði meiri en vænst er.  

Í hagfræði er oft talað um ex ante og ex post. Ex ante þýðir áður en atburðurinn gerist og ex 

post þýðir eftir að atburðurinn gerist og þá er átt við samband verðbólguvæntinga og 

raunverulegrar verðbólgu.  

Jafnan sem er efst hér að neðan er sú jafna sem er notuð í raunveruleikanum en hinar notaðar 

til einföldunar og til útskýringar. 

                                                        Eftirá (Ex post) 

(   )  (   )  (    )  

 

Raunvextir = Nafnvextir Verðbólga 

      

Fisher jafnan : Nafnvextir ≈ Raunvextir + Verðbólga 

      

Nafnvextir er ávöxtun sem tekur tillit til verðbólgu og raunávöxtunar 

Raunvextir : Aukning á kaupmætti 

 

Fisher jafnan segir okkur að nafnvextir að frádreginni verðbólga séu jafnir raunvöxtum og þar 

að leiðandi eru nafnvextir jafnir raunvextir að viðbættri verðbólgu. Nafnvextir segja okkur 

hve hratt vextir vaxa yfir ákveðið tímabil en raunvextir segja okkur hversu hratt kaupmáttur 

vex yfir þetta sama tímabil. Samkvæmt Fisher jöfnunni þá hækka nafnvextir um 1 % ef 

verðbólga hækkar um 1 %. Til langs tíma aðlaga nafnvextir sig að verðbólgunni. 
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Fyrirfram (Ex ante) 

 

(   )  (   )
 
 
 (    )

 
 
  

Raunvextir
 
 
=Nafnvextir Verðbólga

 
 
 

 
 
 
    

 
  
 

Fisher jafnan: Nafnvextir = Raunvextir + verðbólga
 
 
 

   
 

 
  

 

 
 

Nafnvextir er ávöxtun sem tekur tillit til verðbólgu og raunávöxtunar 

Raunvextir : Aukning á kaupmætti 

 

Þegar raunvextirnir eru fastir  þá er um að ræða verðtryggingu en þegar um er að ræða fasta 

nafnvexti þá er raunávöxtunin óviss og verðbólgan sker úr um það hversu háir raunvextirnir 

verða. 

Það er bæði hægt er að vera með fasta nafnvexti og fasta raunvexti. Verðtrygging er 

sambærileg við fasta nafnvexti til eins mánaðar. Einnig  er hægt að vera með t.d. breytilega 

nafnvexti til eins árs. Því breytilegri sem nafnvextir eru þeim mun nær verðtryggingu eru 

nafnvextirnir. Þess vegna er boðið upp nafnvexti sem eru breytilegir til lengri tíma í þeim 

löndum þar sem verðstöðugleiki ríkir. Eftir því sem óstöðugleikinn er meiri þeim mun 

breytilegri verða vextirnir.  

Verðtrygging er nálgun sem miðar að því að viðhalda raungildi peninga og fjáreigna á milli 

tímabila. Þess vegna eiga verðtryggðar fjárhæðir að halda verðgildi sínu jafnvel þó verðbólga 

sé há (Sigurjón Gunnarsson, 2002).  

Hér á landi hefur verið kosið að notast við vísitölu neysluverð við mælingar á verðbólgu og 

sér Hagstofa Íslands um framkvæmd mælinganna (Már Wolfgang Mixa, 2010). Mánaðarlega 

eru framkvæmdar umfangsmiklar kannanir á neyslu heimilanna í landinu. Niðurstöðurnar eru 

síðan notaðar til þess að vega saman verð á einstökum tegundum vöru og þjónustu í 

heildarvísitölu. Prósentubreyting vísitölunnar yfir ákveðið tímabil (yfirleitt er miðað við 12 

mánuði) er síðan notuð til að mæla verðbólguna. 

Sumir telja að verðtrygging dragi úr ábyrgð stjórnvalda á að halda verðstöðugleika. Það má 

segja að þar sem verðtrygging er víðtæk eins og á Íslandi þá verður minni hvati bæði hjá 

stjórnvöldum og almenningi í að halda verðstöðugleika ( Esther Finnbogadóttir, Guðrún Inga 



          11 

 

 

Ingólfsdóttir og Yngvi Harðarsson, 2010), m.a. vegna þess að verðtryggð lán lágmarka 

greiðslubyrðina sem gerir það að verkum að lánþegar hafa meira á milli handanna til  eigin 

neyslu og þar sem verð á vörum er háð eftirspurn þá munu vörurnar hækka og þar sem eykst 

verðbólgan.  

1.3. Kostir verðtryggingarinnar 

Við skilyrði verðbólgu eru raunvextir lægri en nafnvextir vegna þess að nafnvextir fela í sér 

bæði verðbólgu og raunvexti eins og komið hefur verið inná. En á móti kemur að áhættan af 

verðbólgunni fylgir raunvöxtunum. Sem sagt ef verðbólga verður lægri en 

verðbólguvæntingar þá verða raunvextirnir hagstæðari. 

Verðtrygging gerir áætlanir um framtíðina auðveldari fyrir lánveitendur og ætti þess vegna að 

leiða til þess að lánveitendur sætti sig við lægra vaxtastig heldur ef um óverðtryggt lán væri 

að ræða samkvæmt Esther Finnbogadóttir og fl. (2010) þar sem áhættan af verðbólgu umfram 

væntingar er hjá lántakendanum.  

Hér á landi er þörf fyrir auka álag ofan á fasta nafnvexti óverðtryggðra lána útaf verðbólgunni 

vegna þess hve óregluleg og breytileg hún hefur verið hérlendis eins og komið hefur verið 

inná. Álagið hækkar eftir því sem tímabilið verður lengra og lækkar eftir því sem tímabilið er 

styttra. Ástæðan er sú að óvissan um verðbólguna eykst eftir því sem tímabilið lengist. Ef lána 

á t.d. til eins mánaðar þá er óvissan um verðbólguna mjög lítil en ef lánað er til tveggja ára þá 

er óvissan orðin talsvert meiri og því bætist álag ofan á föstu nafnvextina. 

Við sjáum hér að neðan hvernig álaginu er einfaldlega bætt við formúlurnar. 

 

(   )  (   )  (    )  

Raunvextir = Nafnvextir   Verðbólga  Álag 

      Álag 

Fisher jafnan : Nafnvextir = Raunvextir + Verðbólga + Álag 

      

Nafnvextir er ávöxtun sem tekur tillit til verðbólgu og raunávöxtunar 

Raunvextir : Aukning á kaupmætti 

 

Ein helsta stoð íslenska hagkerfisins er lífeyriskerfið sem stuðlað hefur að miklum sparnaði 

þjóðarinnar. Samkvæmt lögum um lífeyrissjóði  skal mánaðarlegur lífeyrir vera verðtryggður 

og breytast í samræmi við breytingu á vísitölu neysluverðs. Það skal nota 3,5 % vaxtaviðmið 

umfram vísitölu neysluverðs við núvirðingu væntanlegs lífeyris. Sem þýðir að lífeyrir er 

verðtryggður og gerð er krafa um 3,5 % raunávöxtun. Verðtryggðir fjárfestingakostir 
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auðvelduðu lífeyrissjóðunum að uppfylla þessa kröfu og hafa þannig lagt grunninn að þessari 

miklu sjóðasöfnun lífeyrissjóðanna (Esther Finnbogadóttir og fl., 2010).    

Við verðtryggingu þá heldur höfuðstóllinn kaupmætti sínum hvort sem er að ræða að hann 

fari upp eða niður.  

1.4. Gallar verðtryggingar 

Helstu ókostirnir við verðtryggingu eru hækkandi höfuðstóll lána og þar með hækkandi 

veðhlutfall fasteigna ásamt aukningu á greiðslubyrði við þær aðstæður þegar laun og 

fasteignaverð standa í stað á meðan verðlag hækkar. Undanfarin ár hafa greiningaraðilar hér á 

landi vanspáð verðbólgu. Á þeim grundvelli má halda því fram að heimilin hafi tekið á sig 

alla áhættu í sambandi við verðlagsþróun (Esther Finnbogadóttir og fl., 2010).    

Lántakendur taka á sig alla áhættuna af verðlagsþróun eins og komið hefur fram sem þýðir 

það að lánveitendur tryggja sig í bak og fyrir gagnvart verðbólgunni sem getur skapað 

freistnivanda fyrir lánveitendur sem freistast til þess að lána of mikið þar sem þeir eru tryggðir 

gagnvart hækkandi verðlagi  á meðan lántakandinn tekur alla áhættuna og þarf að bíta í það 

súra epli að lánin hækki skyndilega ef það kemur verðbólguskot sem leiðir af sér að 

höfuðstóllinn hækkar skyndilega.  

Greiðslur af lánunum hækka og höfuðstóllinn líka þrátt fyrir að lántakandinn greiði 

samviskusamlega af lánunum árum saman. Höfuðstóllinn lækkar ekki fyrr en á síðustu 

árunum. 

1.5.Verðtryggð húsnæðislán borin saman við óverðtryggð húsnæðislán 

Það eru til tvenns konar tegundir af húsnæðislánum, jafngreiðslulán og lán með jöfnum 

afborgunum. Síðan er annað hvort hægt að hafa raunvextina fasta eða nafnvextina fasta. 

 

    Tafla 2. 

Hér verða þessi mismunandi lánaform borin saman. Lánin eiga öll það sameiginlegt að vera 

upp á tíu milljónir króna, til tuttugu og fimm ára með einni greiðslu á ári, og eru óverðtryggt 

lán með jöfnum afborgunum, óverðtryggt jafngreiðslulán, verðtryggt lán með jöfnum 

afborgunum og verðtryggt jafngreiðslulán.  

 

 

Verðtryggt  

 

Óverðtryggt 

Jafnar afborganir      

Jafngreiðslur     



          13 

 

 

Óverðtryggðu lánin voru með föstum nafnvöxtum út lánstímann.  

Miðað var við að verðbólguvæntingar væru 5 % og væntingarnar standist og hins vegar miðað 

við að verðbólguvæntingarnar standist ekki og verðbólgan yrði 2,5 % á lánstímanum eða 

7,5%. Skoðuð verða áhrifin af þessum breyttu forsendum og hvaða áhrif þær hafa á lánin.   

Taka skal fram að óverðtryggð lán geta bæði borið fasta nafnvexti og breytilega nafnvexti 

eins og komið hefur fram. Hér voru aðeins fastir nafnvextir notaðir til samanburðar við 

verðtryggðu lánin. 

Breytilegir nafnvextir á jafngreiðslulánum fela í sér að núvirði er tekið og nýtt jafngreiðslulán 

er búið til á grundvelli nýju nafnvaxtanna. Höfuðstóllinn er sem sagt tekin miðað við gömlu 

vaxtaforsenduna og svo er búið til nýtt jafngreiðslulán og ný greiðsla verður miðað við nýju 

nafnvextina. 

Óverðtryggt lán með jöfnum afborgunum (Ex ante) 

 

 Mynd 2. 

 Fyrsta greiðsla samtals 1.400.000 kr. 

 Afborgun  400.000 kr. 

 Núvirtar heildargreiðslur 17.775.731 kr. 

 Nafnvextir voru 10%. 

Hér er greiðsla afborgana jöfn, 400.000 kr. á ári í 25 ár. Vextirnir af eftirstöðvunum eru ávallt 

greiddir niður að fullu eftir hvert ár. Greiðslubyrðin er því langmest í upphafi tímabilsins og 
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lækkar eftir það ört, ekki bara í krónum heldur enn meira í rauntölum (Már Wolfgang Mixa, 

2010). 

Óverðtryggt Jafngreiðslulán (Ex ante) 

Hér fyrir neðan er formúlan sem er notuð til að reikna  óverðtryggt jafngreiðslulán 

 

(Barnett, Byleen og Ziegler, 2008). 

PV = Núvirði (e.present value)  

PMT = Jafna mánaðarlega greiðslan (e.payment)  

  
 

 
   Nafnvextir reiknaðir á hvert vaxtatímabil 

   Fjöldi vaxtatímabila 

 

 

Mynd 3. 

 Fyrsta greiðsla samtals 1.100.000 kr. 

 Fyrsta greiðsla afborgana 100.000 kr. 

 Núvirtar heildargreiðslur 20.185.106 kr. 

 Nafnvextir voru 10%. 
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Í þessu tilfelli er ávallt greidd sama upphæð ár eftir ár. Upphæðin er um 1.100.000 kr. árlega. 

Þetta gerir það að verkum að hægt er að áætla sömu greiðslu mánuð eftir mánuð. Ef það væri 

engin verðbólga þá væri verðtryggð jafngreiðslulán alveg eins (Már Wolfgang Mixa, 2010). 

Þetta þýðir að í upphafi fer mestur peningur í að greiða vexti af láninu en mjög lítil upphæð 

fer í greiðslu á afborgunum. Smátt og smátt breytist vægið þannig að minna þarf til að greiða 

vexti og því meiri peningur til að greiða afborganir, eða með öðrum orðum greiða lánið niður 

(Már Wolfgang Mixa, 2010). 

Verðtryggt lán jafnar afborganir ( Ex past) 

Þegar verðtryggingin bætist við þá fer málið að flækjast. Með jöfnum afborgunum eru aðeins 

raunvextir og afborganir greiddar í einu lagi. Hækkun láns vegna verðtryggingar bætist við 

höfuðstólinn sem er síðan smám saman greiddur niður. Í rauninni má segja að það sé sífellt 

verið að taka nýtt lán, þ.e. verðtrygging hvers tímabils (Már Wolfgang Mixa, 2010). 

  

                
 = Afborganir 

PMT = Afborganir + vextir af höfuðstól 

Raunvextir 
  
  = Höfuðstóll 

 
     

(   )     ∑ 

 

   

 
(          

     
             

 
 )  (   )

(   )  
  

Eins og við sjáum hér að ofan þá er verðbólguþættinum einfaldlega bætt ofaná  (   ) 
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Verðtryggt lán jafnar afborganir ( Ex past) 

 

Mynd 4.   

 Fyrsta greiðsla samtals 919.800 kr. 

 Fyrsta greiðsla afborgana 420.000 kr. 

 Núvirtar heildargreiðslur 21.550.166 kr. 

 Raunvextir voru 4,76% og verðbólga var 5%. 

Eins og sést á myndinni þá er greiðslubyrðin lág í upphafi. Fyrsta árlega greiðslan er aðeins 

919.800 kr.  Áhrifin eru meðal annars þau að upphæð lánsins í krónum talið eykst fyrstu árin 

vegna þess að greiðslur duga ekki til að dekka áhrif verðbólgu. Vegna þess að upphæð 

greiðslna vex smám saman í samræmi við verðbólgu þá eykst hluti afborgana smám saman og 

vaxtakostnaðurinn minnkar (Már Wolfgang Mixa, 2010). 

 Verðtryggt jafngreiðslulán ( Ex past) 

(   )     ∑  

 

   

(   )   

(   )  
 (   )       

(  (   )   )

 
 

(   ) Er verðbólgan sem bætist við 

PMT = Jafna mánaðarlega greiðslan (e.payment)  

  
 

 
    vextir reiknaðir á hvert vaxtatímabil  

       fjöldi vaxtatímabila 

PV = Núvirði (e.present value) 
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Verðtryggt jafngreiðslulán ( Ex past) 

 

Mynd 5. 

 Fyrsta greiðsla samtals 727.182 kr.  

 Fyrsta greiðsla afborgana 227.382 kr. 

 Núvirtar heildargreiðslur 23.918.363 kr. 

 Raunvextir voru 4,76% og verðbólga var 5%. 

Þessi tegund lána eru flestir Íslendingar með á sínum húsnæðislánum. Verðtryggingin er lögð 

á höfuðstólinn á hverjum gjalddaga en sú tala er ekki einfaldlega reiknuð í upphafi heldur þarf 

að endurreikna hana í upphafi hvers greiðslutímabils með tilliti til hækkunar höfuðstóls. 

Fyrsta greiðsla afborgana er aðeins 227.382 kr. eða innan við helmingur af hækkun láns vegna 

verðbólgu (Már Wolfgang Mixa, 2010). 

Bæði er fyrsta greiðsla lág og afborgunarhlutinn er rétt um þriðjungur heildargreiðslu. 

Greiðslan er 727.182 kr. að auki er afborgunin rétt rúmlega helmingur þeirrar upphæðar borið 

saman við verðtryggt lán með jöfnum afborgunum (Már Wolfgang Mixa, 2010). 

Eins og sést á grafinu hér að ofan þá hækkar upphæð lánsins í krónum töluvert fyrstu árin 

enda  mjög lítil upphæð greidd af láninu. Núvirt heildargreiðslan er 23.918.363 kr. og því má 

segja að það að greiða lánið hægt niður kemur áþreifanlega fram í hærri heildargreiðslu (Már 

Wolfgang Mixa, 2010). 
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Samantekt  

Ef við byrjum á að bera saman óverðtryggðu lánin þá sjáum við að lánið með jöfnu 

afborgunum er hagkvæmara en á móti kemur er að afborgunin er talsvert hærri og því er 

erfiðara að standa undir greiðslubyrðinni fyrir lántakandann. Ef við berum svo saman 

verðtryggðu lánin þá sjáum að það er sama niðurstaða. 

Í þessum dæmum var  verðbólgan 5%. Óverðtryggðu lánin eru talsvert hagstæðari og lánið 

með jöfnu afborgunum hagstæðast.  

Nú skulum við skoða hvernig verðtryggðu lánin líta út ef verðbólgan verður 2,5 % eða 7,5% 

Verðtryggt lán með jöfnum afborgunum þegar verðbólga er 2,5 %  

 

Mynd 6. 

 Fyrsta greiðsla samtals 897.900 kr. 

 Fyrsta greiðsla afborgana 410.000 kr. 

 Núvirtar heildargreiðslur 17.888.391 kr. 

 Raunvextir voru 4,76% og verðbólga var 2,5%. 
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Verðtryggt jafngreiðslulán þegar verðbólga er 2,5% 

 

Mynd 7. 

 Fyrsta greiðsla samtals 709.868 kr. 

 Fyrsta greiðsla afborgana 221.968 kr. 

 Núvirtar heildargreiðslur 19.369.849 kr. 

 Raunvextir voru 4,76% og verðbólga var 2,5%. 

Verðtryggt lán með jöfnum afborgunum þegar verðbólga er 7,5%  

 

Mynd 8. 
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 Fyrsta greiðsla samtals 941.700 kr. 

 Fyrsta greiðsla afborgana 430.000 kr.  

 Núvirtar heildargreiðslur 26.918.778 kr. 

 Raunvextir voru 4,76 % og verðbólga var 7,5%. 

Verðtryggt jafngreiðslulán þegar verðbólga er 7,5% 

 

Mynd 9. 

 Fyrsta greiðsla 744.496 kr. 

 Fyrsta greiðsla afborgana 232.796 kr. 

 Núvirtar heildargreiðslur 30.745.990 kr. 

 Raunvextir voru 4,76% og verðbólga var 7,5%. 

Núvirtar heildargreiðslur lánanna miðað við mismunandi verðbólgu 

Verðbólga Verðtryggð lán Óverðtryggð lán 

  Jafnar afborganir  Jafngreiðslulán Jafnar afborganir  Jafngreiðslulán 

2,50%       17.888.391 kr.        19.369.849 kr.           17.775.731 kr.           20.185.106 kr.  

5%       21.550.161 kr.        23.918.363 kr.           17.775.731 kr.           20.185.106 kr.  

7,50%       26.918.778 kr.        30.745.990 kr.           17.775.731 kr.           20.185.106 kr.  

Tafla 3. 

Við sjáum með þessum samanburði hér að ofan í töflu 1 hversu mikil áhrif verðbólgan hefur á 

lánin. Verðbólguvæntingarnar voru 5% á lánstímanum.   
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Ef verðbólguvæntingarnar hefðu staðist þá hefðu óverðtryggðu lánin verið hagstæðari og 

lánið með jöfnu afborgunum verið hagstæðast. Hins vegar ef verðbólgan hefði verið vanmetin 

og hún hefði verið 2,5% þá sjáum við að verðtryggða jafngreiðslulánið hefði verið hagstæðara 

en samskonar óverðtryggt lán. Hins vegar hefði verðtryggða lánið með jöfnu afborgunum 

verið óhagstæðara en samskonar óverðtryggt lán. 

Ef verðbólgan hefði aftur á móti verið 7,5% þá hefði niðurstaðan verið sú að óverðtryggðu 

lánin væru hagstæðust og lánið með jöfnu afborgunum hagstæðast. 

Það má því segja að ef bera á saman verðtryggð og óverðtryggð lán þá þarf að hafa í huga 

hver vænt verðbólga er á næstu árum og hvort hún sé ofmetin eða vanmetin.  

Það má því segja að það sé hagstæðra að taka verðtryggð lán ef verðbólguvæntingarnar eru 

taldar ofmetnar vegna þess að þá eru nafnvextir háir á óverðtryggðum lánum og hins vegar 

hagstæðara að taka óverðtryggt lán ef verðbólguvæntingarnar eru taldar vanmetnar vegna þess 

að þá eru nafnvextirnir lágir.  

Segja má að sveigjanleikinn sé meiri á verðtryggðu lánunum þar sem vextirnir breytast 

samhliða verðbólgunni en nafnvextirnir á óverðtryggða láninu miðast við 

verðbólguvæntingar.   

1.6. Fastir nafnvextir eða verðtrygging ? 

Til þess að lánveitendur séu tilbúnir til að lána til lengri tíma með föstum nafnvöxtum þá 

þurfa þeir að bæta við álagi vegna væntrar verðbólgu og álagi vegna verðbólguóvissu ofan á 

vextina og þar með áætla hver verðbólgan verður í framtíðin sem þýðir það að áhættan færist 

yfir á lánveitandann.  

Ef að lánveitandinn á að taka á sig alla áhættuna þá þýðir það að þeir þurfa að hafa háa fasta 

nafnvexti til að standa undir áhættunni.  

Mat höfundar er að það sé ekki raunhæft að hinn almenni lántakandi geti tekið húsnæðislán 

með föstum nafnvöxtum þar sem afborgunin verður of há vegna þess að fastir nafnvextir eru 

háir og lánstíminn verður stuttur þar sem lánveitendur eru ólíklegir til að lána til langs tíma á 

föstum nafnvöxtum.  

En ef lán eru hins vegar verðtryggð þá tekur lántakinn alla áhættu af hækkandi verðlagi og 

þess vegna eru vextirnir lágir af því að verðtryggingin bætist við í samræmi við verðbólguna. 
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Þar sem verðtryggingin bætist við höfuðstólinn hækkar greiðslubyrðin jafnt og þétt vegna 

þess að hún dreifist jafnt á lánstímann.  

Það má því segja að verðtryggð jafngreiðslulán henti flestum íslendingum best. Helsta 

ástæðan er sú að greiðslubyrðin er lág og það eru litlar sveiflur á afborgunum á lánstímanum 

þar sem verðtryggingin bætist við höfuðstólin og dreifist jafnt og þétt á lánstímann.  

2. Kafli Umfang verðtryggingar  

Verðtygging er allsráðandi á íslenskum lánamörkuðum ólíkt því sem tíðkast erlendis í hinum 

vestrænu löndum. Hér verður farið yfir vægi verðtryggingar á Íslandi og hvað er að gerast í 

þeim löndum sem við miðum okkur gjarnan við. 

2.1. Verðtrygging á Íslandi 

Hér á landi er það lögbundið að eingöngu megi verðtryggja almenn innlán ef innistæðan er 

bundin til að lágmarki þriggja ára og almenn útlán ef lánað er til fimm ára hið minnsta 

(Seðlabanki Íslands,2001). 

Stærstur hluti skulda heimilanna er verðtryggður með vísitölu neysluverðs í gegnum 

fasteignalánin sem eru umsvifamestu lánin sem heimilin í landinu eru með.  

Ef við skoðum hlutfallið á meðfylgjandi mynd þá sjáum við að verðtryggð húsnæðislán eru 

89%, blönduð fasteignalán eru 8 % og gengistryggð lán eru 3 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          23 

 

 

Samsetning fasteignalána heimilanna. 

 

Mynd 10.  

        Heimild: Seðlabanki Íslands 

 

Á þessari mynd sést hversu víðtæk verðtryggingin er á íslenskum lánamarkaði. 

Lífeyrissjóðirnir í landinu er langstærstu kaupendur verðtryggðra húsnæðisbréfa sem 

Íbúðarlánasjóður og aðrar lánastofnanir gefa út og þar með ná lífeyrissjóðirnir að verðtryggja 

lífeyrir landsmanna að stórum hluta. 

Heimilin taka verðtryggð lán hjá lánastofnunum og lánastofnendur selja síðan bréfin til 

lífeyrisjóðanna og þar  með er stór hluti skulda og eigna heimilanna verðtryggðar og þar með 

ætti verðbólgan að hafa minni áhrif.  Stór hluti sparnaðar heimilanna er einnig verðtryggður í 

gegnum lífeyrissjóðskerfið sem er að stórum hluta verðtryggt.  

Verðtryggðar eignir lífeyrissjóðanna voru t.d. 496 milljarðar af tæpum 900 milljörðum eigna 

lífeyrissjóðanna eða u.þ.b  55% í júlí 2004. 
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Verðtryggðar og óverðtryggðar eignir lífeyrissjóðanna árið 2004 

  

      Mynd 11. 

        Heimild: Landsbankinn 

 

Við sjáum á þessari mynd að stærri hluti eigna lífeyrissjóðanna er verðtryggður með vísitölu 

neysluverðs. 

Helstu ástæðurnar fyrir þessu háa hlutfalli af verðtryggðum skuldum landsmanna eru meðal 

annars þær að verðtryggingin lágmarkar greiðslubyrðina eins og sjá má betur í 1. kafla hér að 

ofan sem gerir það að verkum að auðveldara verður fyrir lántaka að standa skil á sínum 

skuldbindingum sem er bæði gott fyrir lánveitenda og lánþega.   

Nafnvextir hafa verið háir í gegnum tíðina hér á landi og hefur í rauninni aðeins verið á fárra 

færi að taka slík lán þar sem greiðslubyrðin verður talsvert hærri en á samskonar 

verðtryggðum lánum (Esther Finnbogadóttir og fl., 2010). 

Helsta ástæðan fyrir þessu háa hlutfalli af verðtryggðum eignum eru lífeyrissjóðirnir í landinu 

en þeir tryggja framtíðarlífeyri landsmanna. Samkvæmt lögum skulu lífeyrissjóðirnir skila 3,5 

% raunávöxtun hið minnsta og það væri erfitt að framkvæma án þess að hafa verðtryggða 

fjárfestingakosti í boði.  

Á Íslandi er lögbundið fyrir alla launþega að greiða í skyldulífeyrissparnað samtals 12% af 

heildarlaunum. Sjóðsfélagi greiðir 4% af launum og launagreiðandi 8% mótframlag. Ef um 

sjálfstæðan atvinnurekanda er að ræða þá greiðir hann allan hlutann sjálfur. Iðgjald reiknast 

55% 

45% 

Verðtryggt óverðtryggt
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ekki af ökutækjastyrk, bifreiðahlunnindum, dagpeningum og öðrum útlögðum kostnaði 

(Lífeyrissjóður verslunarmanna, 2011a). 

Helsti framboðsaðili að fjármagni hér á landi eru lífeyrissjóðirnir og þar sem lífeyrissjóðirnir 

eru að stórum hluta verðtryggir eins og komið hefur fram í umræðunni hér á undan þá leiða 

lífeyrissjóðirnir markaðinn í áttina að verðtryggingu. 

Mikil og óstöðug verðbólga er meginástæðan fyrir verðtryggingunni á Íslandi. Það gefur auga 

leið að á meðan verðbólgan er óstöðug og síbreytileg þá verða nafnvextir háir. Því er líklegt 

að þróunin haldi áfram á þessa leið nema meira jafnvægi komist á verðlag í landinu og þar 

með verðbólguna. 

2.2. Verðtrygging erlendis  

Verðtrygging þekkist ekki í eins miklu mæli erlendis eins og hún gerir hér á landi og ef gerður 

er samanburður á umfangi verðtryggingar annars vegar á Íslandi og hins vegar OECD 

(Efnahags og framfarastofnun) þá sést að hún er umtalsvert umfangsmeiri hérlendis en í 

löndum innan OECD. 

Verðtrygging er almennt ekki notuð við útlán lánastofnana til heimila OECD eins og er 

almennt gert á Íslandi. Verðtrygging er eingöngu notuð á ríkisskuldabréf í þessum löndum. 

Verðtrygging ríkisskuldabréfa þekkist samtals í átta ríkjum  innan OECD en þau eru Ástalía, 

Bretland, Danmörk, Írland, Ísland, Kanada, Nýja sjáland og Svíþjóð. Hæsta hlutfall 

verðtryggingarinnar af þessum löndum er hér á landi eða um 86%.  Hlutfallið í Bretlandi er 

um það bil 18%, í Svíþjóð rúm 7%, í Ástralíu um 4% en lægra annars staðar (Tryggvi Þór 

Herbertsson, 2004).   
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Hlutfall Verðtryggingar eftir löndum innan OECD 

 

Mynd 12. 

Heimild: Tryggvi Þór Herbertsson 

 

Ef við berum okkur saman við OECD þá sjáum við að við erum sér á báti varðandi 

verðtrygginguna. Það eru helst í vanþróuðum ríkjum sem búa við óstöðugan gjaldmiðil og 

mikla verðbólgu eins og Brasilía, Chile og Ísrael sem víðlíka almenn verðtrygging tíðkast.  

Helsta ástæðan fyrir því af hverju Ísland er líkara vanþróuðum ríkjum varðandi hátt hlutfall 

verðtryggingar er þessi óstöðugleiki sem einkennir hagkerfið okkar sem er meðal annars 

tilkominn vegna þess að við erum með okkar eigin gjaldmiðil og mikla og óreglulega 

verðbólgu sem er sama vandamál og þessi vanþróuðu ríki glíma við.  
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Meðaltalsverðbólga á árunum 1980 – 2010 í nokkrum löndum innan OECD  

 

Mynd 13. 

Heimild: OECD og Hagstofa Íslands 

 

Eins og sést á myndinni hér að ofan þá var verðbólgan að meðaltali á Íslandi á árunum 1980 – 

2010 19,7% sem er talsvert hærra en þau lönd sem eru hér til viðmiðunar og ef við miðum við 

OECD meðaltalið þá sjáum við að þar var verðbólgan 5,7% á tímabilinu sem er talsvert lægra 

en var á Íslandi á sama tíma. 

Það er áhugavert að sjá hversu lítill munur er á meðaltalsverðbólgunni  á tímabilinu á milli 

Norðurlandanna að frátöldu Íslandi . 

Verðbólga í nokkrum löndum verðtryggingar  

 

Mynd 14. 

        Heimild: OECD og Hagstofa Íslands 
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Eins og sést á mynd 16 þá var meðalverðbólgan í Brazilíu á tímabilinu 1980 – 2010 436,1 %. 

Meðaltalsverðbólgan var á sama tímabili í Ísrael 46,2%  og 11,8 % í Chile  

Það er áhugavert að sjá að verðbólgan í Chile sem telst til vanþróaðri ríkja sé lægri en á 

Íslandi á þessu tímabili. 

 

3. Kafli Er hægt að losna við verðtrygginguna ? 

Í fyrsta lagi þegar rætt er um að losna við verðtryggingu þá verða menn að  benda á eitthvað 

kerfi sem skal koma í staðinn.  

Í umræðum hér að framan hefur verðið sýnt fram á að ef verðtrygging er til staðar þá er 

raunávöxtunin fest og ef verðtryggingin væri afnumin yrðu teknir upp nafnvextir í staðinn. 

Það skiptir því verulega miklu máli í því samhengi hvert breytilegt tímabil nafnvaxta á að vera 

þar sem að ef nafnvöxtum er breytt nógu oft þá jafngildir það verðtryggingu. 

Í öðru lagi skiptir verulegu máli þegar nafnvextir eru festir hverjar væntingar um verðbólgu 

eru. Það er veruleg fylgni milli nafnvaxta og verðbólgu. Það leiðir okkur að því að verðbólgan 

eins og oft hefur verið bent á er megin skýringin fyrir háum nafnvöxtum og óvissa um 

verðbólgu leiðir af sér háa vexti. Þess vegna er verðbólgan hin hliðin á peningnum í 

umræðunni um verðtryggingu. 

3.1 Fjármálakerfið 

Fjármálakerfið leiðir saman fjármagnseigendur og fjárfesta og með miklum kerfisbreytingum 

eins og að afnema verðtryggingu er hætta á því að fjármálakerfið hljóti skaða af. 

Ef  sparnaður landsmanna minnkar þá minnka fjárfestingar líka þar sem sparnaður knýr 

fjárfestingu áfram sem leiðir af sér minni hagvöxt þar sem landsframleiðsla minnkar. 

Sparnaður og fjárfestingar gegna lykilhlutverki í efnahagslífinu og ef minnkandi framboð 

verður á fjármagni hefur það víðtæk áhrif á samfélagið. Með því að afnema verðtrygginguna 

er hætta á því að framboð fjármagns minnki þar sem margir munu ekki treysta kerfinu og 

munu því halda að sér höndum varðandi útlán.  

Þróuð hagkerfi innihalda margskonar fjármálastofnanir sem leiða saman sparnað og 

fjárfestingar. Skuldabréfamarkaðir, hlutabréfamarkaðir, bankar og fjárfestingasjóðir ásamt 

lífeyrissjóðum og tryggingafélögum eru allt dæmi um fjármálastofnanir sem gegna þessu 

hlutverki. Í Bretlandi og Bandaríkjunum eru til staðir þar sem aðilar með lélegt lánshæfi sem 
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ekki fá lán hjá hefðbundnum fjármálastofnunum geta fengið lánaða peninga en leggja þá 

einhverskonar verðmæti sem veð í staðinn fyrir lánið eins og t.d. úr eða skartgripi til 

tryggingar ef lánið myndi ekki greiðast upp á réttum tíma. Augljóslega eru þessar 

fjármálastofnanir mismunandi að mörgu leyti en þegar þjóðhagslegt hlutverk fjármálakerfisins 

er skoðað þá kemur í ljós að þau þjóna öll sama markmiði sem er að beina sparnaði sparenda í 

hendurnar á lántakendum (Mankiw og Taylor, 2010). Það er því mjög mikilvægt að skapa 

aðstöðu sem hvetja landsmenn til að spara og fjárfesta og þar með halda jafnvægi í 

efnahagslífinu. Ólafslögin voru einmitt sett á laggirnar í þeim tilgangi. Gæta verður að því að 

lenda ekki aftur á svipuðum slóðum og árin 1970 – 1979 áður en Ólafslögin voru sett á, þar 

sem hvati til sparnaðar var enginn því sparnaður brann upp eins og komið hefur fram í 

umræðunni hér á undan.  

Miðað við forsendurnar hér að framan ætti ríkið því alls ekki að banna verðtryggingu þar sem 

að hvati til sparnaðar gæti minnkað verulega sem hefur víðtæk áhrif á efnahagskerfið með 

minnkandi hagvexti þar sem landsframleiðslan minnkar eins og komið hefur fram.  

Í hagfræði er yfirleitt litið á boð og bönn sem óhagkvæma leið til að ná efnahagslegum 

markmiðum samkvæmt Esther Finnbogadóttur og fl. (2010) og er áherslan þeim mun meiri á 

leiðir sem byggja á jákvæðum hvötum. Lögbundið bann við verðtryggingu fjármálagerninga 

myndi varla leysa vanda skuldara þar sem gera má ráð fyrir þyngri greiðslubyrði af 

óverðtryggðum lánum en verðtryggðum. Þá gæti bann við verðtryggingu stofnað hagsmunum 

lífeyrissjóða í hættu og ógnað kaupgetu lífeyris þeirra sem nú er í skuldavandræðum. 

Ef vilji er til að auka vægi óverðtryggra lána og fjárfestingakosta þá væri e.t.v. eðlilegast að 

ríkið hefði forgöngu í þeim efnum og myndi auka útgáfu óverðtryggða ríkisskuldabréfa. Slík 

útgáfa gæti myndað skynsamlegan vaxtagrunn fyrir efnahagslífið (Esther Finnbogadóttur og 

fl., 2010). 

3.2. Sjónarmið valinkunna aðila á peningamálastefnu Seðlabankans í kjölfar 

hrunsins 

Í kjölfar hrunsins var Seðlabankanum falið að endurskoða peningamálastefnuna og auk þess 

fengnir til ákveðnir valinkunnir aðilar til þess að skoða þessi mál. Hér verður fjallað um þau 

sjónarmið sem komu fram. Þeir  sem komu fram voru meðal annars Seðlabankinn, Friðrik 

Már Baldursson forseti Viðskiptadeildar Háskólans í Reykjavík og Friðrik Steinsson lektor 

við Columbia Háskólann í New York. 
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Það er algjört lykilatriði að mati Friðriks Már Baldurssonar (2011) að það fyrirkomulag 

peninga og gengismála sem valið er sé trúverðugt. Almenn trú á að fyrirhugað kerfi virki er 

grundvallaratriði og sama skapi er óráð að velja kerfi sem nýtur ekki slíkrar tiltrúar en þá er 

það að einhverju leyti fyrirfram dæmt til að mistakast. Með þetta í huga mætti skipta 

hugsanlegu fyrirkomulagi eftir að höftum er aflétt í tvo flokka:  

1. Fyrirkomulag þar sem er ekki ráðist í miklar umbætur á fyrirkomulagi 

hagstjórnarinnar. Þá má reikna með að sveiflur á Íslandi verði ávallt meiri en í 

viðskiptalöndunum. Því verði ómögulegt að viðhalda lágri og stöðugri verðbólgu 

samhliða stöðugum og sjálfbærum hagvexti ásamt lágu atvinnuleysi. 

 

2. Fyrirkomulag þar sem gerðar eru grundvallarbreytingar á umgjörð efnahagskerfisins  

þannig að dregið verði úr sveiflum og virkni efnahagslegra stjórntækja aukin með það 

markmiði að viðhalda lágri og stöðugri verðbólgu ásamt stöðugum og sjálfbærum 

hagvexti ásamt lágu atvinnuleysi.  

Í síðari flokknum bendir Friðrik á að reiknað sé með að gerðar verði djúpstæðar umbætur sem 

miða að stöðugra efnahagsumhverfi. Hér koma þrír kostir til greina: 

1. Verðbólgumarkmið „plús“, þar sem plúsinn (sbr. skýringar að neðan) er hluti af þeim 

umbótum sem ráðist yrði í með það markmiði að bæta miðlun og virkni 

peningastefnunnar verulega.  

 

2. Einhliða ákvarðað fastgengi með frekar þröngum vikmörkum ( t.d. allt að 5%).  

 

3. Aðild að ERM 11 og ESB, sem er tvíhliða fastgengi með þröngum eða jafnvel engum 

vikmörkum.  

Friðrik telur að ef ekki er reiknað með aðild að ESB (a.m.k. ekki á því stigi sem höftunum 

verður aflétt) þá virðist verðbólgumarkmið ásamt fljótandi gengi verða álitlegri kostur en 

fastgengi. Þetta er sett fram í ljósi reynslunnar. Það yrði erfitt að byggja upp traust á hvoru 

kerfinu sem er þar sem Ísland hefur bæði reynt fastgengi og verðbólgumarkmið og mistekist í 

báðum tilvikum. 

Hann mælir með aðild að ERM 11 þar sem hann telur það vera heppilegasta fyrirkomulag 

peninga og gengismála fyrir Ísland. Ástæðan er sú að Evrópski seðlabankinn aðstoðar við að 
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halda krónunni innan tilskilinna vikmarka og tryggir þannig trúverðugleika kerfisins. Til þess 

að af þessu geti orðið þarf Ísland að ganga í ESB. Aðild að ERM 11 dregur hins vegar ekki úr 

þörf á betri hagstjórn þar sem endurtekning á hagstjórnarmistökum undanfarinna áratuga 

myndi fljótlega leiða til meiri verðbólgu en í ESB sem myndi leiða til þess að breyta þyrfti 

aftur viðmiðunargenginu og fella þar með krónuna. Þar með væri fyrirkomulagið fallið í fyrri 

flokkinn sem nefndur var að framan þar sem fyrirfram er ákveðið að halda áfram í gamla 

farinu.  

Hugtök til útskýringar sem koma fyrir hér fyrir ofan: 

Verðbólgumarkmið „plús“ : Endurbætt verðbólgumarkmið Seðlabankans sjá nánar skýrslu 

(Seðlabankans, 2011). 

ERM 11: Fastgengiskerfi, eins og það var viðhaft á Íslandi fram til mars mánaðar 2001 

(einhliða ákveðið fastgengi með vikmörkum), þ.e. áður en verðbólgumarkmið var tekið upp 

þar sem vikmörk í gengi eru allt að 15% í hvora átt ( Friðrik Már Baldursson, 2011). 

Jón Steinsson (2011) telur að ef stjórnvöld velja að halda í krónuna eru hugmyndir 

Seðlabankans um verðbólgumarkmið Plús mikilvægt skref í átt að bæta hagstjórnina. 

Breytingarnar á verðbólgumarkmiðinu eiga að miða að því að auka trúverðugleika 

markmiðsins um stöðugt verðlag til lengri tíma. Breyting á verðbólgumarkmiðinu þannig að 

Seðlabankanum beri að ná því að meðaltali myndi einnig hafa jákvæð áhrif á 

verðbólguvæntingarnar þar sem slík breyting myndi færa verðbólgumarkmiðið nær 

verðlagsmarkmiðinu.  

Jón telur mjög tvísýnt að við Íslendingar göngum í Evrópusambandið í bráð og þess vegna 

telur hann mikilvægt að skoða alvarlega þann möguleika að taka einhliða upp aðra mynt. 

Hann hefur fært fyrir því rök að sú leið sé fær þar sem ríkissjóður eigi að geta verið bakhjarl 

bankakerfisins áfram þótt við tökum upp aðra mynt. Slíkt kallar á framsækna stefnu varðandi 

viðbrögð við skelfingu á fjármálamarkaði. Jón telur að einhliða upptaka evru liggi beinast við 

þar sem við Íslendingar eigum langmest viðskipti við evrusvæðið. Upptaka dönsku krónunnar 

gæti þó verið fýsilegri frá pólitísku sjónarmiði og haft sömu hagrænu kosti þar sem danska 

krónan hangir föst við evruna. Einnig telur Jón vert að taka alvarlega þann kost að við tökum 

einhliða upp Bandaríkjadal.  
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4. kafli Hrunið 

4.1. Verðtryggingin og samfélagið í kjölfar hrunsins 

Í kjölfar efnahagshrunsins í október 2008 kom mikið verðbólguskot eins og við sjáum á 

myndinni hér að neðan. 

Verðbólga á ársgrundvelli á árunum 2007 - 2010 

 

Mynd 15. 

Heimild: Hagstofa Íslands 

 

Þegar verðbólgan hækkaði svona skyndilega þá hækkuðu verðtryggðu lánin á meðan launin 

stóðu í stað eða lækkuðu jafnvel og fasteignaverð lækkaði. Afleiðingarnar af þessari þróun 

fyrir lántakendur með verðtryggð lán voru þær að eigið fé í húsnæði minnkaði og í sumum 

tilfellum brann það jafnvel upp og margir lentu í því að lánin urðu hærri en virði húsnæðisins. 

Nánar verður fjallað um samband launa, verðlags og fasteignaverðs í umfjöllun hér að neðan. 

Þegar lánin hækkuðu, þá hækkuðu  afborganirnar líka og þar sem verðlagið hækkaði talsvert 

umfram kaupmátt eins og komið hefur verið inná þá versna lífskjörin þar sem stærri og stærri 

hluti tekna fer í afborganir af húsnæði. 

Mikil óvissa var einkennandi og fljótlega fór mikil umræða í gang í samfélaginu um 

verðtrygginguna.  

Vandi verðtryggingarinnar felst í tafaferlinu sem er milli verðlags og launaþróunar. 

Verðtrygging er á löngum tíma ekki að valda vandræðum vegna þess að á löngum tíma hækka 

laun umfram verðlag eins og sést á mynd 18 hér að neðan.  
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Breytingar á vísitölum launa, neysluverðs og fasteignaverð milli áranna 1995 - 2010 

 

Mynd 16. 

Heimild: Hagstofa Íslands og Þjóðskrá Íslands 

 

Á mynd 18 hér að ofan sjáum við hvað gerðist í kjölfar bankahrunsins myndrænt. Lánin 

hækkuðu, launin lækkuðu og fasteignaverð lækkaði. Þegar þessi þróun á sér stað þá hefur það 

neikvæð áhrif á samfélagið í heild sinni vegna þess að lántakendur eiga erfiðara með að greiða 

af lánunum þar sem þau hafa hækkað, þeir eiga erfiðara með að selja fasteignina sína vegna 

þessa að fasteignaverð hefur lækkað og þar með eigið fé á meðan launin lækka. 
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Breytingar á vísitölum launa, neysluverðs og fasteignaverðs að meðaltali á árunum 1995 

- 2010 

 

Mynd 17. 

Heimild: Hagstofa Íslands og Þjóðskrá Íslands 

 

Ef við skoðum hvert tímabil fyrir sig á myndinni hér að ofan þá sjáum við að á árunum 1995 – 

1999 hækkuðu laun um 6,5 % að meðaltali á ári á meðan verðlag hækkaði á sama tíma aðeins 

um 2,2 % að meðaltali og fasteignaverð hækkaði jafnframt um 2,2 % að meðaltali á sama 

tíma. Á árunum 2000 – 2004 hækkuðu launin að meðaltali á ári 6,6% á meðan verðlag 

hækkaði um 4,4% og fasteignaverð um 10,7%. Á árunum 2005 – 2010 hækkuðu launin um 

7% að meðaltali á ári og verðlagið hækkaði umfram laun og var að meðaltali 7,6% en 

fasteignaverð hækkaði að meðaltali 9,7%. Súlurnar sýna myndrænt meðaltals breytingar 

vísitalnanna á ári milli tímabila. Það sést að fasteignaverð hefur hækkað mest frá árinu 1995 á 

meðan vísitala launa hefur hækkað minna og vísitala neysluverðs minnst.  

4.2. Hver er rauði þráðurinn ? 

Þegar verðtrygging er eins umfangsmikil og raun ber vitni hér á landi þá geta stjórnvöld ekki 

stýrt efnahagsmálum þjóðarinnar eins vel og hún ætti að gera. Ástæðan er sú að stýrivextir 

Seðlabankans hafa takmörkuð áhrif á verðtryggð lán í landinu og þar sem verðtryggð lán eru 

algengustu fasteignalánin hér á landi eins og hefur verið bent á  þá má segja að þetta 

hagstjórnartæki virki ekki eins og skildi. Stýrivextirnir hafa því takmörkuð áhrif á neysluna. 

Stýrivextirnir virka hins vegar betur á nafnvexti og því má segja að með því að auka vægi 

nafnvaxta þá eykst ábyrgð stjórnvalda á að stýra efnahagsmálum þjóðarinnar.  

Vísitala launa Vísitala neysluverðs Vísitala fasteignaverðs

2005-2010 7,0% 7,6% 9,7%

2000-2004 6,6% 4,4% 10,7%

1995-1999 6,5% 2,2% 2,2%
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Til þess að sú þróun geti átt sér stað þá þarf almenningur að treysta stjórnvöldum til að takast 

á við verðbólguna og því miður ber almenningur ekki nægjanlegt traust til stjórnvalda eins og 

staðan er í dag að mati höfundar.  

4.3. Meint ósanngirni verðtryggingar 

Á það hefur verið bent að verðtrygging tryggir lánveitendur á meðan lántakendur taka á sig 

alla áhættuna af hækkandi verðbólgu og þar sem verðbólgan hefur bæði verið mikil og 

óstöðug hér á landi í gegnum tíðina eins og sjá má á mynd 1 hér að ofan þá er augljóst að það 

er lánveitandinn sem hagnast á verðtryggingunni til lengri tíma út af þessari miklu og 

óreglulegu verðbólgu sem hefur verið einkennandi fyrir landið okkar. 

Ef hins vegar er um er að ræða breytilega nafnvexti þá skiptist áhættan á milli lántaka og 

lánveitanda. Ef verðbólgan verður lægri en búist var við þá hagnast lánveitandinn vegna þess 

að hann fær þá hærri raunávöxtun. Ef verðbólgan verður hins vegar hærri en búist var við þá 

græðir lántakinn. Þarna skiptir tímabil breytilegra nafnvaxta  miklu máli. 

Í lágverðbólgulöndum lengist tímabil fastra vaxta á meðan í háverðbólgulöndum verða 

breytilegir nafnvextir mjög tíðir og þegar þeir eru komnir niður í einn mánuð þá er orðin 

stigsmunur en ekki eðlismunur á verðtryggingu og breytilegum nafnvöxtum. Út frá því séð er 

verðbólgan útskýringarmáttur þessa lánafyrirkomulags. 

Ef það á að fara að skikka markaðinn til þess að vera með ákveðið tímabil fastra nafnvaxta 

eins og t.d. í sex mánuði þá þýðir það að þau viðskipti munu einkennast af 

raunávöxtunarkröfu, verðbólguvæntingum og áhættuálagi af lengd tímans, sem fer hækkandi 

eftir því sem tíminn lengist og því má segja það að lánveitandinn sé að láta lántakann greiða 

fyrir tryggingu þess að lánveitandi beri ekki tjón af óvæntri verðbólgu. 

Þegar talað er um hvað skal koma í stað verðtryggingar er hætt við því að menn missi sjónar á 

því að það sem kemur í staðinn mun að öllum líkindum líkja eftir einkennum verðtryggingar á 

öðru formi með breytilegum nafnvöxtum á mjög skömmum tímabilum og það á endanum 

leiðir að því að verðbólgan er höfuðvandinn.  
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4.4. Hvernig hljómar þessi meinta ósanngirni við það hvernig verðtryggingin 

virkar ? 

Flestir vita nokkurn vegin hvernig verðtryggingin virkar en þeir vita hins vegar ekki hverjir 

valkostirnir við hana eru og því gera þeir sér ekki grein fyrir því að hinn valkosturinn við 

óvissuskeið eru breytilegir nafnvextir sem eru hraðbreytilegir. 

Það má ekki gleyma því að verðtrygging hefur bæði sína kosti og galla eins og komið hefur 

fram. 

4.5. Varð forsendubrestur í hruninu varðandi verðtrygginguna ? 

Hinn meinti forsendubrestur lítur að því að almenningur hafði gert sér vonir um að laun og 

fasteignaverðsþróun yrði í samræmi við verðlagsþróun. Það varð ekki raunin eins og komið 

hefur fram í umfjölluninni hér að ofan. 

Réttlætisbeiðni almennings er á svipuðum nótum eins og deilurnar á Írlandi eru núna þar sem 

skattgreiðendur segja að kröfuhafar bankanna verði að taka á sig hluta af byrðunum af því að 

það gengur ekki að ríkið taki á sig allar skuldbindingarnar á bankakerfinu og skattgreiðendur 

borgi allt upp í topp og kröfuhafarnir fái allt sitt. 

Hér á landi var talað um að það þyrfti að taka verðtrygginguna úr sambandi að einhverju leyti. 

Ef verðtryggingin hefði verið tekin úr sambandi hefði  það verið gríðarleg kynslóða ráðstöfun 

vegna þess að lífeyrissjóðirnir urðu fyrir u.þ.b. 20 % rýrnun á eignum í kjölfar hrunsins og 

það þyrfti að skera niður kjör fólks sem tekur við útborgunum. Ef það hefði átt að taka 

verðtrygginguna úr sambandi þá hefði þurft að fara niðurfærslu leið í gegnum allt kerfið sem á 

endanum hefði að stórum hluta bitnað á lífeyrissjóðakerfinu og útgreiðslunum þaðan. Þá er 

bæði átt við núverandi lífeyrisþiggjendur sem og framtíðar kynslóðir.  

Stjórnvöld treystu sér einfaldlega ekki í þessar breytingar á kerfinu og í staðinn fyrir að breyta 

kerfinu var ákveðið að lengja frekar lánin og auðvelda fólki að standa undir greiðslubyrgðum 

sínum með ýmsum ráðum. Sem sagt bara bíða þetta óveður af okkur vegna þess að óveðrinu 

mun slota, laun munu hækka, fasteignaverð mun hækka, eiginfjárstaðan mun lagast og þar 

með komumst við út úr þessu óveðri án þess að hafa grafið í grunnstoðir kerfisins úr því að 

okkur hefur ekki tekist að takast á við verðbólguna.  
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Aldurskipting landsmanna árið 2010 á Íslandi 

 

      Mynd 18. 

Heimild: Hagstofa Íslands 

 

Eins og við sjáum á myndinni hér að ofan þá eru um það bil  47,6% landsmanna á aldrinum 

25-59 ára, 35,7% á aldrinum 0-24 ára og 16,7% á aldrinum 60 ára og eldri. 

Ef verðtygging yrði afnumin hér á landi þá myndi hópurinn 60 ára og eldri verða fyrir mestri 

skerðingunni þar sem kaupmáttur lífeyris þeirra myndi minnka mest.  

Hópurinn 25 ára til 59 ára myndu líka verða fyrir skerðingu en ekki í eins miklu mæli og 

hópurinn 60 ára plús en þó í hlutfalli við aldur þ.e. meiri skerðing eftir því sem aldur hækkar 

og yngsti hópurinn undir 25 ára kæmi best út því ef verðtrygging yrði afnumin. Ástæðan er 

fyrst og fremst sú að útgreiðslur minnka að raunvirði og þeir sem eldri eru fá lægri lífeyri á 

meðan þeir sem yngri eru njóta góðs af því þar sem lífeyrissjóðurinn verður hærri þegar þeir 

hætta að vinna fyrir vikið. 

Það má því segja að með því að afnema verðtrygginguna þá hefur það mikil áhrif á eldri 

borgara landsins þar sem lífeyrir þeirra myndi lækka að raunvirði sem hefur þau áhrif að 

kaupmáttur þeirra minnkar sem minnkar lífsgæðin. Þessi hópur má kannski síst við þessum 

breytingum þar sem margir þeirra eiga nú þegar erfitt fyrir fjárhagslega. 
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4.6.Viðhorf stjórnmálaflokka til verðtryggingarinnar  

 

Sjálfstæðisflokkurinn  

Sjálfstæðisflokkurinn taldi það vera ábyrgðarleysi að leggja niður verðtrygginguna og lögðu 

þess í stað til að auka vægi óverðtryggra lána á móti verðtryggðum lánum.  

Þeir töluðu um að mikilvægt sé að koma á samráði milli hagsmunaaðila, hins opinbera og 

lífeyrissjóðanna og lögð verði fram raunhæf aðgerðaáætlun sem mun koma á auknu vali í 

lánaformi íbúðarlána (Sjálfstæðisflokkurinn, 2009).  

Flokkurinn taldi að það þyrfti að nýta það tækifæri sem nú myndast með lækkandi verðbólgu 

og vöxtum til að endurskipuleggja íbúðarlánamarkaðinn þannig að þegar á þessu ári (hér er 

um að ræða árið 2009) verði hér raunverulegt val á milli óverðtryggðra og verðtryggðra lána 

(Sjálfstæðisflokkurinn, 2009). 

 

Framsóknarflokkurinn 

Framsóknarflokkurinn vildi setja þak á verðtryggingu og afnema hana síðan í áföngum 

(Framsóknarflokkurinn, 2010). 

Þingmenn framsóknarflokksins lögðu til frumvarp á alþingi árið 2009 sem gerir ráð fyrir, að 

verðtryggð lán geti að hámarki hækkað um 4% á ári. Það þýðir að lánveitendur taka á sig 

áhættuna ef verðbólgan verður hærri en 4% (Morgunblaðið, 2009). 

Framkvæmdastjóri flokksins Sigfús Ingi Sigfússon taldi að til lengri tíma sé nauðsynlegt fyrir 

alla hagstjórn að hlutfall verðtryggðra skuldbindinga minnki og leikur framtíðarfyrirkomulag 

gjaldmiðilsmála þar lykilhlutverk ( Framsóknarflokkurinn, 2009). 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Framsóknarflokksins og þingmaður vildi vinda 

ofan af verðtryggingunni á einhverjum tíma (Ríkisútvarpið,2009). 

 

Vinstrihreyfingin grænt framboð 

Vinstrihreyfingin grænt framboð vildi afnema verðtryggingu í áföngum með því að bjóða upp 

á óverðtryggð íbúðarlán í staðinn fyrir verðtryggð lán (Vinstrihreyfingin  grænt framboð, 

2009).  

Flokkurinn lagði fram frumvarp til laga í nóvember 2008 þess efnis að verðtryggtryggt lánsfé 

íbúðareigenda megi aldrei bera hærri ársvexti en 2 %.  

Jón Bjarnason (2008) sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra sagði að nauðsynlegt sé að taka 

verðtryggingu lána í heild sinni til endurskoðunar en þangað til að það verður gert er 
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nauðsynlegt að bregðast við til skemmri tíma og þessi 2 % aðferð er heppileg þar sem 

lánskostnaður er raunverulega lækkaður í stað þess að eingöngu sé lengt í snúrunni eins og er 

gert með frestun afborgana. 

Steingrímur J. Sigfússon formaður vinstri grænna og fjármálaráðherra sagði að við þurfum að 

losna út úr verðtryggingunni. Það hafi verið mistök að afnema hana ekki á sínum tíma. Hann 

vildi að óverðtryggð lán verði raunverulegur valkostur (Ríkisútvarpið, 2009). 

 

Samfylkingin 

Lausnin sem Samfylkingin sá varðandi verðtrygginguna er að taka upp aðra mynt og ganga í 

Evrópusambandið. 

Árni Páll Árnasson (2008) efnahags og viðskiptaráðherra sagði mikilvægt að aftengja 

vítahring verðtryggingarinnar og eina leiðin til að losa almenning undan henni sé aðild að 

Evrópusambandinu og notkun betri gjaldmiðils. Árni sagði jafnframt “að því fyrr sem við 

náum í gegn aðild að Evrópusambandinu því fyrr getum við kvatt verðtrygginguna. Við 

megum engan tíma missa“. Jóhanna Sigurðardóttir formaður Samfylkingarinnar og 

forsætisráðherra sagði að aðild að Evrópusambandinu sé rétta leiðin út úr verðtryggingunni. 

Hún vildi að boðið væri upp á 15 – 20 ára óverðtryggð lán (Ríkisútvarpið, 2009). 

 

Hreyfingin 

Stefna Hreyfingarinnar var að afnema verðtrygginguna og Þór Saari vildi það líka 

(Ríkisútvarpið, 2009). 

 

Umræða um viðhorf stjórnmálaflokkana til verðtryggingarinnar 

Stjórnmálaflokkarnir eru sammála um að skynsamlegt sé að minnka vægi verðtryggingar hér 

á landi. Flokkarnir eru þó með mismunandi skoðanir á því hvernig hagkvæmast sé að standa 

að þessum breytingum. Athyglisvert er að mati höfundar að það er eingöngu 

Sjálfstæðisflokkurinn sem vill ekki afnema verðtrygginguna að fullu.  

5. Kafli Niðurstaða 

5.1. Samfélagið í dag 

Það hefur harðnað á dalnum hjá flestum Íslendingum síðan efnahagshrunið dundi á okkur  

árið 2008. Verðlag hefur hækkað mikið á meðan launin hafa ekki fylgt verðlagsþróun. Sem 

sagt kaupmáttur hefur minnkað sem minnkar lífsgæðin.  
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Íslendingar hafa af biturri reynslu öðlast betra verðskyn og lært að spara. Sögur heyrast af 

vörum sem voru keyptar án þess að verðmiðinn væri skoðaður og lán tekinn án þess að skoða 

greiðslubyrðina og vextina sérstaklega. En núna bendir allt til þess að þetta hafi breyst hjá 

stórum hluta þjóðarinnar.   

Stór hluti sparnaðar heimilanna til efri áranna hefur skerst mikið og jafnvel horfið alveg 

samhliða minnkandi eigin fé fasteignaeigenda. 

Í dag þykir hallærislegt að aka um á Range Rover en árið 2007 þótti það merki um gott gengi 

og mikla velmegun. Þeir sem aka ennþá um á Range Rover eru litnir hornauga á meðan árið 

2007 var horft upp til þeirra. Þetta lýsir hugsunarhættinum sem var einkennandi hér á landi 

árin fyrir hrun. Í dag þykir flott að spara og aka um á ódýrum hagkvæmum bíl á meðan árin 

fyrir hrun þótti það merki um lág laun og litla velgengi í lífinu.  

Áhugavert er að sjá hversu miklar breytingar hafa orðið á hugsunarhætti Íslendinga á ekki 

lengri tíma. Vonandi mun þetta nýja viðhorf halda áfram um ókomna tíð þrátt fyrir að hjólin 

fari aftur að snúast í hagkerfinu okkar með auknum kaupmætt og betri lífsgæðum.  

Það verður athyglisvert að sjá hvernig þróunin á næstu árum og áratugum verður varðandi 

viðhorf íslendinga. Það hefur sýnt sig í gegnum árin að íslendingar eru fljótir að gleyma. 

5.2. Núverandi staða lánþega 

Staða lánþega er misjöfn en allir eiga það sameiginlegt að verðtryggðu lánin hafa hækkað 

mikið í kjölfar bankahrunsins. 

Margir lánþegar sitja uppi með fasteignir sem eru í mörgum tilfellum yfirskuldsettar þar sem 

lánin hafa hækkað mikið á meðan fasteignaverð hefur lækkað. Margir hafa ekki tök á að selja 

fasteignin sína út af ofangreindum atriðum. Margir hafa misst heimili sín út af hækkandi 

greiðslubirgði.  

Í sumum tilfellum hefur annar aðilinn á heimilinu eða jafnvel báðir misst vinnuna og þar með 

hafa tekjurnar dregist saman og því hafa forsendurnar breyst.  

Þegar forsendurnar breytast eins mikið og þær gerðu í kjölfar bankahrunsins þá er ljóst að það 

komast ekki allir í gegnum hremmingarnar sem fylgja þessari hækkandi greiðslubyrði og 

jafnvel minnkandi tekjum. Því urðu sumir fyrir því áfalli að verða gjaldþota. 
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Skuldsetning Íslenskra heimila er mikil í alþjóðlegum samanburði þegar mælingin er í 

hlutfalli við ráðstöfunartekjur. Greiðslubyrði lána virðist engu að síður vera viðráðanlegt fyrir 

flesta þar sem um 77% heimila þurfa að verja innan við 40% ráðstöfunartekna í greiðslubirgði 

íbúða, bíla og yfirdráttarlána. Þessi 77% heimila með viðráðanlega greiðslubirgði bera um 

63% heildarskulda (Karen Á. Vignisdóttir og Þorvarður Tjörvi Ólafsson, 2009). 

Eitt af hverjum sex heimilum eru með mjög þunga greiðslubirgði og þurfa að verja meira en 

helmingi ráðstöfunartekna í greiðslur lána. Skuldir þessa hóps sem er með mjög þunga 

greiðslubyrgði nemur um 29% heildarskulda (Karen Á. Vignisdóttir og Þorvarður Tjörvi 

Ólafsson, 2009). 

Þegar staða barnafjölskyldna er skoðuð þá kemur í ljós að 78% hjóna með börn eru eð 

viðráðanlega greiðslubirgði en staða einstæðra er erfiðari. Tæplega helmingur heimila með 

íbúðarlán í erlendri mynt er með viðráðanlega greiðslubyrgði á meðan tæplega fjórðungur er 

með mjög þunga greiðslubirgði (Karen Á. Vignisdóttir og Þorvarður Tjörvi Ólafsson, 2009). 

Þau heimili sem búa við þunga greiðslubirgði og viðkvæma eiginfjárstöðu um leið og þau 

verða fyrir tekjumissi eru í mestri hættu á að lenda í greiðsluerfiðleikum. Þau heimili sem eru 

í mjög neikvæðri eiginfjárstöðu í húsnæði sínu hafa tilhneigingu til að tilheyra tekjulægri 

hópnum en um 68% þeirra eru enn með jákvæða eiginfjárstöðu í húsnæði. Um 2,5 % heimila 

sem eiga íbúðarhúsnæði eru bæði með mjög neikvæða eiginfjárstöðu og með þunga 

greiðslubyrði lána (Karen Á. Vignisdóttir og Þorvarður Tjörvi Ólafsson, 2009). 

5.3 Núverandi staða lánveitenda 

Staða lánveitenda er misjöfn eins og gengur og gerist en það liggur ljóst fyrir að í samfélagi 

þar sem verðtrygging er eins mikil og hér á landi þá eru lánveitendur vel settir þar sem lánin 

halda verðgildi sínu jafnvel þó að verðbólga sé mikil. 

En eins og fram kom hér að ofan þá réðu ekki allir lántakendur við hækkandi afborganir og 

urðu gjaldþrota í framhaldinu. Það hefur þau áhrif að lánveitendur tapa þar sem fasteignaverð 

lækkaði þar sem ekki dugar alltaf að selja eignir fyrir skuldum og þess vegna hafa 

lánveitendur tapað miklum fjármunum. 

Lánveitendur gera alltaf ráð fyrir einhverjum afföllum en afföllin urðu talsvert meiri en 

eðlilegt þykir í kjölfar bankahrunsins. Þrátt fyrir það standa lánveitendur betur að vígi heldur 

lántakendur einfaldlega út af verðtryggingunni. 
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Lokaorð   

Umfjöllunin hér að framan gefur tilefni til þess að álykta að ekki sé tímabært  að afnema 

verðtrygginguna enn sem komið er einfaldlega út að því hversu mikil og óstöðug verðbólgan 

hefur verið hér á landi ásamt litlu trausti almennings á stjórnvöldum. 

Hins vegar telur höfundur að það ætti að afnema verðtrygginguna ef réttar aðstæður koma 

upp. Þegar talað er um réttar aðstæður þá er átt við stöðugleika í verðlagi ásamt trú 

almennings á stjórnvöldum til að takast á við efnahagslífið.  

Það verður þó að teljast ólíklegt að réttar aðstæður skapist hér á landi til að afnema 

verðtrygginguna í náinni framtíð þar sem við búum í litlu hagkerfi og með okkar eigin 

gjaldmiðil sem er ávísun á óstöðugleika í efnahagsmálum þjóðarinnar. 

Fyrsta skrefið til þess að auka trú landmanna á stjórnvöldum er að auka vægi óverðtryggra 

lána og leyfa stjórnvöldum að spreyta sig við að halda verðlagi stöðugu með þeim tækjum og 

tólum sem þau hafa í staðinn fyrir að vera með sjálfstýringuna á (verðtrygginguna).  
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