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Útdráttur 

Viðfangsefni ritgerðarinnar var að kanna hvort ráðlegt sé að endurreisa 

fasteignamarkaðinn á Íslandi í óbreyttri mynd frá fjármálahruni. Það var gert með því að 

gera grein fyrir þeim þáttum sem hafa áhrif á framboð og eftirspurn á 

fasteignamarkaðinum, m.ö.o. áhrif á verðbreytingar. Einnig var gerð grein fyrir þeirri 

verðbólu sem myndaðist á markaðinum fyrir fjármálahrunið í árslok 2008. Auk þess var 

skuldavandi þjóðarbúsins og heimila í landinu skoðaður og samhengi 

fasteignamarkaðarins við skuldavandræðunum. Helstu úrlausnir sem lagðar hafa verið 

til athugunar og sem hrint hefur verið í framkvæmd af hálfu stjórnvalda á 

skuldavandanum voru skoðaðar. Ásamt því voru helstu hagsmunaaðilum 

fasteignamarkaðarins gerð skil og aðkoma þeirra að markaðinum greind. Út frá þessum 

greiningum og umfjöllunum var leitast við að svara ofangreindri spurningu og einnig 

voru lagðar fram nýjar tillögur til úrbóta, einkum á skuldavandanum, og hugmyndir að 

fyrirbyggjandi aðgerðum.  

Helstu niðurstöður voru þær að það er margt sem mælir með því að taka kerfi 

fasteignamarkaðarins til endurskoðunar. Það eru yfirgnæfandi líkur á því að við óbreytt 

ástand myndist aftur verðbóla á markaðinum sem og að ríkið þurfi að eyða miklu 

fjármagni til þess að halda kerfinu gangandi. Það sem helst þarf að taka til gagngerar 

endurskoðunar er lánakerfi markaðarins, því margt bendir til þess að við óbreytt 

lánakerfi muni flestar þær björgunarleiðir sem stjórnvöld hafa framkvæmt verða 

gagnslausar til lengri tíma litið. Erfitt getur einnig reynst að afnema gjaldeyrishöftin í 

landinu án þess að það hafi veruleg áhrif á eiginfjárstöðu fasteignaeigenda og því 

nauðsynlegt að kerfið sé með þeim hætti að það sé einhvers konar „mjúk lending“ fyrir 

fasteignaeigendur.  

Nokkrum tillögum er fleygt fram til lausnar á skuldavanda heimilanna sem og tillögur 

að fyrirbyggjandi aðgerðum gegn verðbólumyndunum. Mælt er með því að lög og reglur 

verði hertar ásamt því að faglegri aðferðum verði beitt við virðismat fasteigna. Einnig er 

mælt fyrir frekari og aðgengilegri upplýsingaveitu um fasteignamarkaðinn fyrir 

tilvonandi kaupendur. Einnig ætti ríkið að hætta að beina almenningi út í fasteignakaup 



 

6 

byggð á mikilli skuldsetningu. Ríkið ætti frekar að stuðla að sparnaði með því að efla 

leigumarkað og lögbinda sparnað til fasteignakaupa. Með því er hægt að lækka það háa 

veðsetningarhlutfall sem hefur átt stóran þátt í skuldavandræðum fólks og myndun 

verðbólunnar.  Einnig er mælt fyrir því að Seðlabanki Íslands fái frekari heimild til þess 

að berjast við þenslu á markaðinum sem og þenslu í útlánum lánastofana. Enn fremur 

þarf að hafa skýrari aðgerðaráætlun („Plan B“) ef samskonar aðstæður og 

fjármálahrunið koma upp aftur.  
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1  Inngangur  

Fasteignakaup er ein af mikilvægustu og stærstu fjárfestingarákvörðunum sem 

almennur launþegi tekur á ævinni. Kaupendur eru tilbúnir til þess að gangast undir háar 

og áhættumiklar skuldbindingar til þess að af kaupunum verði. Þá hafa fasteignir 

gjarnan verið álitnar sem öruggur fjárfestingarkostur og stjórnvöld hafa beitt sér fyrir því 

að auðvelda fólki kaupin.  

Húsaskjól er eitt af grunnþörfum mannsins og er þess sérstaklega getið í 

mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna (Mannréttindaskrifstofa Íslands, á.á.).  Í 

gegnum tíðina hefur merking þess þó vaxið. Til að mynda hefur húsakostur verið 

notaður sem tákn um völd og auð, meðan sumir telja að útlit og stíll þess segi til um þá 

innri manngerð sem eigendurnir hafa að geyma. Aðrir nota markað fasteigna í 

hagnaðarskyni og hafa atvinnu af svokölluðu markaðsbraski. 

Fasteignamarkaðurinn á Íslandi hefur gengið í gegnum erfitt tímabil að undanförnu 

enda var um mikla verðlækkun á flestum eignarmörkuðum að ræða í árslok 2008. Mikil 

verðbólga og miklar lækkanir á fasteignum í kjölfar fjármálakreppunnar hafa orðið til 

þess að margir eigendur eru í vanda staddir með skuldbindingar sínar. Vanda þeirra má 

rekja beint til þeirrar þróunar sem var á markaði fasteigna frá árinu 2003, m.a. vegna 

mikillar veðsetningar og örra hækkana á fasteignaverðum. Stjórnvöld hafa reynt að nota 

ýmsar leiðir til þess að aðstoða fólk í vanda. Það reynist ríkinu þó erfiður biti þar sem 

staða ríkissjóðs er mjög slæm eftir kreppuna. Kreppunni mætti lýsa sem svo að hún hafi 

tekið á sig tvenns konar myndir, þ.e. annars vegar gjaldeyrishrun (veiking krónunnar) og 

hins vegar eignabóluhrun (hlutabréfa- og fasteignamarkaður).  

Í þessari ritgerð verður fjallað um fasteignamarkaðinn á Íslandi,  vandkvæði hans og 

þau samfélagslegu vandamál sem af honum geta, og hafa, leitt. Leitast verður við að 

greina þróun fasteignamarkaðarins síðasta áratug, fasteignabóluna, helstu áhrifavalda 

verðbreytinga, hagsmunatengsl og þá hvata sem á honum ríkja. Út frá því verður leitast 

við að álykta um hvort óhætt sé að reisa markaðinn í sömu mynd. Einnig verður leitast 

við að koma með tillögur til úrbóta í þeirri von að slík eignabóla myndist ekki aftur.  
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Í ritgerðinni verður ýmist stuðist við heimildir úr bókum, greinum, skýrslum og 

ritgerðum. Að auki var stutt könnun lögð fyrir löggilda fasteignasala. Margt bendir til 

þess að fasteignamál á Íslandi teygi anga sína víða í uppgjöri landsins vegna alþjóðlegu 

fjármálakreppunnar. Því þykja fasteignamál vera ein af brýnustu málum sem grípa þarf 

til aðgerða í svo uppgjörið gangi fljótar fyrir sig og skuldavandi heimilanna minnki, sem 

er forsenda þess að hagkerfi landsins komist aftur í eðlilegt horf. 
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2 Fasteignir og markaður (1994-2012) 

 

Á síðustu misserum hafa fasteignir og málefni þeim tengdum verið eitt af aðal 

umfjöllunarefnum þjóðfélagsins, áberandi mest þó í blaða- og ljósvakamiðlum frá 

þingmönnum, fréttaskýrendum og ýmsum fræðimönnum. Mál eins og skuldavandi 

heimilanna, yfirveðsettar fasteignir og fasteignalán (þ.m.t. verðtrygging) bera þar helst á 

góma. Þrátt fyrir slíkar umræður er þó ekki þar með sagt að ekkert hafi verið gert af 

hálfu stjórnvalda til þessa. Flestar leiðir, þ.e. úrræði, sem stjórnvöld annarra þjóða hafa 

boðið þegnum sínum sem glíma við (og hafa glímt við) skuldavanda vegna fasteignalána 

hafa verið í boði hér á landi (Kári S. Friðriksson, Sigurður Jóhannesson og Sveinn 

Agnarsson, 2011). Úrræðin þykja þó duga skammt fyrir íslenska skuldara enda þekkist 

lánafyrirkomulag landsins (þ.e. verðtrygging og fastir langtímavextir lána) hvergi annars 

staðar en hér á landi. Því hefur hugmyndum um almennar niðurfærslur á verðtryggðum 

fasteignalánum verið fleygt fram svo dæmi sé nefnt, en nánar verður fjallað um úrræði 

fyrir skuldara í samnefndum kafla 2.3.1. á blaðsíðu 62.  

 

2.1 Fasteignaverðbólur 
 

Síðastliðin 12 ár hefur verið mikil þensla á fasteignamörkuðum víða um heim rétt eins 

og hér á landi en verðhækkanir hafa einkennt þá að mestu fyrsta áratug 21. aldar. Til að 

mynda þá hækkaði fasteignaverð á Íslandi á árunum 1997 til 2007 um 372% af nafnverði 

eða 178% að raungildi1 (Kári S. Friðriksson o.fl., 2011). Við fjármálahrunið í árslok 2008 

féll raunverð fasteigna síðan verulega, markaðurinn lamaðist og margir lánveitendur og 

lánþegar fasteignalána lentu í vandræðum með skuldastöðu sína. Eftir á eru flestir 

fjármálasérfræðingar sammála um að á markaðinum hafi myndast verðbóla sem landið 

hefur litla sem enga reynslu af.  

                                                      
1
 Með raungildi er átt við hækkanir umfram verðbólgu.  
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Markaðurinn á Íslandi er þó ekki einsdæmi um bólumyndun í kreppunni því hann á 

sér margar hliðstæður í heiminum, enda var um alþjóðlega efnahagslægð að ræða (sjá 

mynd 1). 

 

Mynd 1. Raunverð á fasteignum. 

Skýring:  Raunverð er sett í ársbyrjun 1994 í 100 stig. Heimildir: Seðlabanki Íslands, Realkreditrådet 
(ADMB), Real Estate Institute of New Zealand (REINZ), European Central Bank, Danmarks 
Nationalbank, Þjóðskrá Íslands og eigin útreikningar. 

 

Ljóst er að þróunin var svipuð hjá fjölda annarra ríkja eins og mynd 1 gefur til kynna. 

Myndin er þó ekki tæmandi fyrir allar þjóðir sem verðbóla myndaðist hjá því sömu sögu 

er hægt að segja um flest vestræn ríki (Anna Guðrún Ragnarsdóttir, Kári S. Friðriksson og 

Sigurður Jóhannesson, 2010). 

Fasteignaverðbólur, eignaverðbólur eða húsnæðibólur eru tegundir af 

efnahagslegum verðbólumyndunum sem koma reglulega á staðbundnum eða 

alþjóðlegum fasteignamörkuðum. Það sem einkennir þessar bólur eru miklar hækkanir á 

verði fasteigna, eigna eða húsnæða á ákveðnu tímabili (tiltölulega stuttu) og þá yfirleitt 

umfram hækkanir á verðbólgu og launum að meðaltali. Hækkanirnar ná á endanum 

ósjálfbærri hæð sem endar með því að verð eignanna fellur hratt. Oft leiðir þetta til þess 

að fasteignamarkaðurinn hrynur og er ekki óalgengt að kreppa fylgi í kjölfarið (Þór 

Clausen, 2012).  
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Sérfræðingar eru að mestu sammála um skaðsemi verðbóla en benda þeir margir 

hverjir á að erfitt getur verið að greina þær í tæka tíð, þ.e.a.s. áður en þær rofna 

(Krainer, 2003; Peningamál, 2011[2]). Einnig greinir þeim á um hvernig taka skuli á þeim; 

Margir hagfræðingar eru þeirrar skoðunar að vaxtatæki seðlabanka sé 
kraftlítið í baráttunni við verðbólur á húsnæðismarkaði. Þegar árlegar 
hækkanir á húsnæðismarkaði eru jafn miklar og þær voru víða í aðdraganda 
fjármálakreppunnar eru hóflegar vaxtahækkanir máttlitlar. Til þess að ráða 
við verðbólur er því nauðsynlegt að beita stýritækjum sem hafa áhrif á 
útlánagetu banka og/eða á getu lántakenda til að taka lán. Árangur slíkra 
aðgerða ræðst að miklu leyti af skilningi almennings og sérfræðinga á 
viðkomandi markaði á aðgerðunum og getu yfirvalda til að grípa tímanlega 
til réttra aðgerða. Ef yfirvöldum eru mislagðar hendur í framkvæmd 
stefnunnar og/eða lítill skilningur almennings á aðgerðunum getur svo farið 
að almenningur sannfærist um að stjórnvöld haldi verði lágu með 
haftaaðgerðum til að koma í veg fyrir bólu sem aldrei varð til (Peningamál, 
2011[2], bls. 24).  

 

Í því samhengi er mikilvægt að átta sig á af hvaða völdum verðhækkanir stafa og 

hversu miklar þær eru, því þær þurfa ekki endilega að endurspegla verðbólur, sbr. 

húsnæðisverðshækkanirnar sem áttu sér stað í Bandaríkjunum eftir 1940, sjá mynd 2 

(Shiller, 2006).   

 

Mynd 2. „Mjúk lending“ fasteignaverðs eftir uppsveiflu í BNA eftir 1940. 

Skýring:  Myndin er tekin úr grein Robert Shiller (2006),  Long-Term Perspectives on the Current Boom in 
Home Prices. Þrátt fyrir þessa uppsveiflu sem átti sér stað á fasteignamarkaði Bandaríkjanna 
um árið 1945 sýnir myndin einnig hvað hún er smá í samanburði við uppsveifluna sem átti sér 
stað frá árinu 2000.   
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Það skorti reyndar ekki aðvaranir frá íslenskum og erlendum sérfræðingum um 

bólumyndanir upp úr aldamótunum síðastliðnum hér á landi. Hagfræðistofnun Háskóla 

Íslands (2003), Seðlabanki Íslands (2004) og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn auk fjölda 

innlendra og erlendra hagfræði- og viðskiptafræðinga lýstu yfir áhyggjum sínum af þeim 

breytingum sem stóðu til í lánafyrirkomulagi, s.s. veðsetningarhlutföllum, lengingu á 

lánstíma og vaxtalækkunum. Höfðu þeir margir orð á því að þessar breytingar gætu 

valdið skjálfta eða bólu á fasteignamörkuðum og vöruðu sérstaklega við 

tímasetningunni. Raunin varð síðan sú að áhyggjur þeirra reyndust á rökum reistar og 

þær urðu nokkrum árum seinna að veruleika. 

 

2.2 Verðmyndun fasteignamarkaðarins 
 

Ætla má að verðmyndun fasteignamarkaðarins lúti sömu lögmálum og aðrir markaðir, 

þ.e. lögmálum framboðs og eftirspurnar. Þó er þar meginmunur á ef 

fasteignamarkaðurinn er borinn saman við til dæmis hefðbundna vöru- og 

þjónustumarkaði. Rannsóknir hafa meðal annars sýnt fram á að framboð 

fasteignamarkaðarins er nánast óteygið til skamms tíma en aftur á móti teygið til langs 

tíma (Fallis, Rosen & Smith, 1988; Shiller, 2007). 

Mikið hefur verið rætt og ritað um hvaða þættir hafa haft áhrif á framboð og 

eftirspurn á fasteignamörkuðum síðastliðin ár og þ.a.l. verðmyndun þeirra. Í flestum 

tilfellum er niðurstaðan sú að helstu áhrifaþættir á eftirspurn fasteigna sé kaupmáttur 

launa, lög og reglur, fólksfjölgun, stýrivextir, væntingar, framboð og kjör fasteignalána, 

þ.e. framboð lána, vextir þeirra og veðheimildir (Agnello & Schuknecht, 2009; 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2003). Helstu áhrifavaldar framboðs eru síðan taldir 

vera byggingakostnaður, þensla og þrýstingur eftirspurnar, þ.e. verðhækkanir 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2011; Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2003).  

Ætla má að áhrifavaldar framboðs og eftirspurnar séu þó mun fleiri. Ástæðan er sú að 

áhrifavaldar eru svo til aðstæðubundnir, bæði af hagfræðilegum og þjóðfélagslegum 

aðstæðum. Til þess að fá meiri dýpt í áhrifavalda framboðs og eftirspurnar á Íslandi var 

leitað svara frá löggildum fasteignasölum. Spurt var hvaða þættir þeir töldu hafa haft 

áhrif á verðhækkanir síðustu ára. Niðurstöður svara þeirra voru eins og mynd 3 sýnir.  
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Mynd 3. Svörun löggildra fasteignasala um ástæður verðhækkana á markaðinum
2
. 

Skýring: Öll svör og tíðni þeirra sem komu fram í svörun fasteignasalanna. Sami þátttakandi gat svarað 
öllum, nokkrum eða engum þætti sem koma þar fram. Tíðnin er reiknuð út frá heildarfjölda 
þátttakenda og atriðin eru röðuð eftir tíðni (frá hæsta til lægsta). 

 

Auk þessara áhrifa sem að framan var fjallað um (þ.e. áhrif sem rannsóknir benda til  

og áhrif sem fasteignasalar bentu á) er einnig hægt að benda á áhrifin sem koma frá 

atferlishegðun (hjarðaráhrif, bjaganir o.fl.), vaxtabótum, atvinnuástandi og 

gjaldeyrishöftum, en margir hagfræðingar eru á þeirri skoðun að gjaldeyrishöft muni 

leiða til verðhækkana á fasteignamarkaðinum.  

Nú verða hugtökunum framboð og eftirspurn gerð frekari skil ásamt því að 

áhrifaþættir þeirra verða eftir það skoðaðir í flokkaðri og kaflaskiptri umfjöllun. 

 

 

 

                                                      
2
 Sjá spurningar og svör fasteignasala í viðauka A, bls. 113. 
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2.2.1 Lögmál framboðs og eftirspurnar 

Til að útskýra verðbreytingar á fasteignamarkaðinum eru framboð og eftirspurn orð sem 

sérfræðingar eru vanir að nota. Sú útskýring er skiljanleg fyrir þá sem hafa þekkingu á 

þeim hugtökum og markaðinum en hún er ekki jafn skiljanleg fyrir þá sem hafa hana 

ekki. Framboð og eftirspurn er aðeins hálfur sannleikurinn þar sem áhrifaþættir þeirra 

gefa þá mikilvægu mynd sem er undirrót þeirra breytinga sem áttu sér stað. Allt hangir 

þetta þó saman. Orsakasamband áhrifa og verðs má útskýra með lögmálum framboðs 

og eftirspurnar, þannig skýra hugtökin hvers vegna tiltekin áhrif valda verðbreytingum. 

Í fræðilegum skilningi eru framboð og eftirspurn þau öfl sem þurfa að vera til staðar 

svo að viðskipti á markaði geti átt sér stað (Mankiw & Taylor, 2006), m.ö.o. það þarf 

einhver að vera tilbúinn til þess að selja og annar tilbúinn til þess að kaupa. Þetta á ekki 

eingöngu við fasteignamarkaði heldur markaði almennt. Eftirspurn lýsir magninu sem 

kaupendur vilja og geta keypt af tiltekinni vöru eða þjónustu við tiltekið verð á tilteknum 

tíma. Að sama skapi lýsir framboð magninu sem seljendur vilja og geta selt af tiltekinni 

vöru eða þjónustu á tilteknu verði á tilteknum tíma (Mankiw & Taylor, 2006).  

Í tilfelli fasteignamarkaðarins er því varan fasteignin en þjónustuna má skilja sem svo 

að sé söluþóknun fasteignasala og lán frá lánastofnunum. Mynd 4 er einföld myndræn 

framsetning á framboði og eftirspurn.  

 

Mynd 4. Einföld framboðs- og eftirspurnarkúrfa. 

Skýring:  Lögmálin eru slík að lögmál eftirspurnar er neikvætt samband milli verðs og þess magns sem 
eftirspurnin er eftir. Lögmál framboðs er jákvætt samband milli verðs og þess magns sem 
boðið er til kaups. 
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Ef litið er til myndar 4 þá sést að ef verðið er of lágt þá eykst eftirspurnin eftir 

vörunum eða þjónustunni (þ.e. ef verið er í punkti þar sem umframeftirspurnin er). Slík 

skilyrði mynda hvata til verðhækkana. Að sama skapi ef verð er of hátt þá minnkar 

eftirspurnin og selt magn minnkar (þ.e. ef verið er í punkti þar sem umframframboð er). 

Slík skilyrði mynda hvata til verðlækkana. Þessi togstreita milli framboðs og eftirspurnar 

leitar að jafnvægi söluverðs og selds magns sem kallað er markaðsjafnvægi (Mankiw & 

Taylor, 2006). Verðið hækkar ef um umframeftirspurn er að ræða og lækkar ef um 

umframframboð er að ræða.  

Mynd 4 er að vísu mjög einföld skýring á framboði og eftirspurn, því talið er að 

framboð fasteigna sé nánast óteygið til skamms tíma eins og áður var nefnt. Á mynd 4 

er það teygið sem gæti reyndar útskýrt framboð fasteigna til langs tíma. Framboðsteygni 

lýsir því hversu næmt framboðið er fyrir verðbreytingum á markaðinum (Kári S. 

Friðriksson o.fl., 2011). Því teygnara sem framboðið er, þeim mun næmara er það fyrir 

verðbreytingum.  

 

Mynd 5. Skammtíma framboð fasteigna. 

 

Á mynd 5 sést óteygið framboð sem er ágætlega lýsandi fyrir skammtíma framboð 

fasteigna. Ástæðan fyrir því að framboð fasteigna er ónæmt fyrir verðbreytingum til 

skamms tíma er sú að það er tiltölulega flókið að auka við framboðið, þ.e. að byggja 

nýjar fasteignir. Það þarf að skipuleggja lóðir, útvega byggingarleyfi og ekki síst að 

byggja fasteignirnar. Þetta tekur tíma sem útskýrir af hverju framboð fasteigna er til 
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skamms tíma óteygið og einnig að ef eftirspurnin eykst hratt þá byrja áhrifin að koma 

fram í verðinu (sjá mynd 5; eftirspurnarhliðrun). En fræðilega séð leiðir hærra verð til 

þess að byggðar séu fleiri fasteignir (íbúðir), þannig að framboð markaðarins eykst og 

verðið ætti því að lækka aftur til baka sem útskýrir teygni framboðsins til langs tíma. Lítil 

teygni getur líka valdið því að offramboð myndist á markaðinum (þ.e. byggt sé of mikið 

af fasteignum) þar sem byggingaraðilar vita ekki hvað kollegar sínir eru að byggja mikið 

og taka því ekki tillit til þeirra (Kári S. Friðriksson o.fl., 2011).  

Til þess að útskýra og kanna þörfina fyrir nýbyggingar á markaðinum er hægt að  

beita aðferð James Tobin (e. Tobin‘s Q ratio). Árið 1969 setti Tobin fram hugmyndir um 

að hlutfall fjárfestinga ætti að vera tengt Q, þ.e. verðmæti eignarinnar miðað við 

endurnýjunarkostnað (Jud & Winkler, 2003). Aðferð Tobins, eða Q-hlutfall Tobins, er 

reiknað þannig að vísitölu byggingarkostnaðar (endurnýjunarkostnaður) er deilt upp í 

vísitölu fasteignaverðs á höfuðborgarsvæðinu. Ef hlutfallið er 1 þá er verð nýbygginga 

jafnt byggingarkostnaði og ríkir því jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar. Ef hlutfallið 

er hærra en 1 er markaðsverð hærra en byggingarkostnaður og því myndast hvati til 

þess að ráðast í nýbyggingar (Axel Hall, Ásgeir Jónsson, Sigurður Jóhannesson og Tryggvi 

Þór Herbertsson, 2003).  

 

Mynd 6.Þörf fyrir nýbyggingar kannað með Q-hlutfalli Tobins. 

Skýring:  Janúar 1999 sett jafnt og 1. Ástæðan fyrir vali tímabilsins er sú að Hagfræðistofnun Háskóla 
Íslands taldi í október 2003 að það væri gildi sem væri nálægt langtímajafnvægi. Annmarkar 
þessara myndar eru þeir að erfitt er að meta hvenær byggingakostaður er í raun jafn 
markaðsverði. Einnig þætti æskilegra að nota endursöluverð og raunverð byggingarkostnaðar 
en slíkar upplýsingar liggja ekki fyrir. Myndin sýnir engu að síður sambandið milli þessara 
þátta. Heimildir: Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, Seðlabankinn, Hagstofan og eigin 
útreikningar. 

0,8

0,9

1

1,1

ja
n

..
9

4

n
ó

v.
.9

4

se
p

..
9

5

jú
l..

9
6

m
aí

.9
7

m
ar

..
9

8

ja
n

..
9

9

n
ó

v.
.9

9

se
p

..
0

0

jú
l..

0
1

m
aí

.0
2

m
ar

..
0

3

ja
n

..
0

4

n
ó

v.
.0

4

se
p

..
0

5

jú
l..

0
6

m
aí

.0
7

m
ar

..
0

8

ja
n

..
0

9

n
ó

v.
.0

9

se
p

..
1

0

jú
l..

1
1



 

22 

Á mynd 6 er jafnvægi markaðarins sett í janúar árið 1999, en Hagfræðistofnun 

Háskóla Íslands (2003) taldi það endurspegla réttmæta nálgun. Ef jafnvægisgildi þeirra 

er rétt áætlað hefur ekki verið þörf á nýbyggingum á höfuðborgarsvæðinu síðan í lok árs 

2001. Rétt er þó að benda á að ef jafnvægisgildið er fært t.d. til ársins 2003 er 

niðurstaða hlutfallsins allt önnur.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að Q-hlutfall Tobins eigi vel við til að sýna fram á þörf 

nýbygginga á fasteignamarkaðinum (Takala & Tuomala, 1990; Jud & Winkler, 2003) en 

vandinn er hins vegar sá að það getur reynst erfitt að áætla hvenær markaðurinn er í 

raunverulegu jafnvægi.  

Hins vegar er framboð fasteigna í raun mun flóknara viðureignar en haldið er fram. 

Framboðið er í raun óstjórnanlegt. Það er vissulega ekki hægt að neyða fólk til þess að 

selja eignir sínar eða auglýsa þær til sölu og því er framboðið mjög sveigjanlegt. Þegar 

þörf myndast fyrir auknu framboði getur því verið eytt af sjálfu sér án nokkurra 

nýbygginga á meðan á byggingunum stendur (Sjá mynd 7).  

 

Mynd 7. Auglýst framboð fasteigna og meðalsölutími. 

Skýring:  „Mánaðarlegt meðaltal auglýsinga á fasteignavef mbl.is. Komið er í veg fyrir margtalningu 
sömu eignar með því að nota fastanúmer. Mánaðarleg velta er skv. þinglýsingu á 
kaupsamningi eignar. Meðalsölutími birgða er sá tími (mánuðir) sem tekur að selja eignir sem 
auglýstar eru til sölu miðað við veltu viðkomandi mánaðar“ Heimild: Hagvísir Seðlabanka 
Íslands febrúar 2012, blaðsíða 17. 
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Aðferð Tobins getur einnig gefið villandi upplýsingar um raunþörf markaðarins þegar 

um verðbólumyndanir er að ræða á markaðinum. Verð fasteigna hækkar þá mikið á 

tiltölulega stuttum tíma og er yfirleitt meira en kostnaður við nýbyggingar. Það gefur 

falskar ábendingar um þörf fyrir nýbyggingar og ýtir undir frekari þenslu á markaðinum. 

 

2.2.2 Lánsfjármagn 

Flest bendir til þess að um beint samband sé að ræða milli framboðs fasteignalána og 

eftirspurnar eftir fasteignum, a.m.k. ef tekið er mið af þeim breytingum sem hafa átt sér 

stað í fasteignalánum frá árinu 1994. Útlit er fyrir að í hvert skipti sem breytingar verða á 

lánamarkaði virðast verða breytingar á fasteignaverði í kjölfarið. Sambandið má 

augljóslega rekja til þess að fasteignir eru dýrar fjárfestingar og fáir hafa fé til reiðu til 

þess að greiða þær að fullu með eigin fjármagni. Til að mynda er varla hægt að ímynda 

sér fasteignamarkað án lánsfjármagns, líklega væru þá lítil umsvif á markaðinum þrátt 

fyrir að um verulega verðlækkun væri að ræða. Eftirspurnin eftir fasteignum er því að 

mörgu leyti háð lánsframboði og kjörum þeirra, a.m.k. til skamms tíma. Rannsóknir hafa 

þá einnig sýnt fram á að verðhækkanir á markaði fasteigna síðustu ára (frá 2003) megi 

rekja að stórum hluta beint til aukins lánframboðs og bættra kjara þeirra (Lúðvík 

Elíasson og Þórarinn G. Pétursson, 2006).  

Rannsóknir staðfesta að þessar verðhækkanir megi rekja með beinum hætti 
til þeirra breytinga sem áttu sér stað á húsnæðislánamarkaði (Finnur 
Oddsson, Frosti Ólafsson og Haraldur I. Birgisson, 2008, bls. 25).     

Mikið framboð af lánsfjármagni stóð almenningi til boða við fasteignakaup stuttu 

eftir að bankarnir voru einkavæddir. Lánsframboð lánastofnana er talið stafa af sparnaði 

almennings (þ.e. innlán), aðgengi að erlendu fjármagni, hagstæðum ytri skilyrðum og 

stöðugu efnahagsástandi (Kári S. Friðriksson o.fl., 2011). Talið er að þetta mikla framboð 

fasteignalána hér á landi hafi stafað af góðu aðgengi lánastofnana að erlendu fjármagni 

(Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis, 2010). 

Kjör fasteignalána breyttust líka mikið, t.d. þá jukust veðsetningarheimildir, vextir 

urðu hagstæðari, lánstími var lengdur og veðsetningar mörkuðust ekki lengur við 

brunabótamat heldur markaðsverð, en vegna þess að markaðsverð er iðulega hærra en 

brunabótamat var því hægt að fá hærri lán út á eignirnar.  
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Á mynd 8 er mánaðarlegt raunverð fasteigna frá árinu 1994 til 2012 ásamt 

mánaðarlegri hlutfallsbreytingu á verðinu (m.v. 12 mánaða breytingu). 

 

Mynd 8.Raunverð fasteigna á höfuðborgarsvæðinu 1994-2011. 

Skýring:  Heimild: Seðlabanki Íslands. Númerin fyrir ofan vísa í töflu 1 og liturinn spannar ákveðið 
tímabil númeranna. 

 

Rétt er að rifja upp helstu breytingar sem áttu sér stað á markaði fasteignalána árin 

1998-2009 samhliða raunverðsbreytingum á fasteignum (sjá lituðu og númeruðu 

tímabilin á mynd 8 samhliða töflu 1). Í töflu 1 er hröð en hnitmiðuð yfirferð yfir 

málavexti lánamarkaðarins hérlendis. Tafla 1 ásamt mynd 8 gefa góða mynd af því hve 

verðbreytingar fasteigna hafa verið samstíga breytingum á lánamarkaðinum undanfarin 

ár.  
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Tafla 1. Helstu breytingar á lánamarkaði 

Skýring:  Númer vísa í mynd 8. Heimildir: Íbúðalánasjóður (2010), Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 
(2010) og Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis (2010). 

Nr. Helstu breytingar á lánamarkaði 

1. 

Íbúðalánasjóður tók við af forvera sínum (Húsnæðisstofnun). Hámarkslán 
hækkuðu í sjóðnum í nokkrum áföngum um rúmlega 1,5 milljón. Árið 1999 hóf 
Íbúðalánasjóður að veita viðbótarlán til fasteignakaupa þannig að samanlögð 
veðsetning fasteigna gat numið allt að 90% af kaupverði. Lánstími lengdist 
lítillega. 

2. 
Eftirspurn eftir viðbótarlánunum jókst jafnt og þétt. Hámarkslán 
Íbúðalánasjóðs voru hækkuð um tæplega 1 milljónir á tímabilinu og vextir 
lækkuðu um nokkur stig. 

3. 

Bankarnir hófu að útvega fasteignalán á lægri vöxtum, með hærra 
veðsetningarhlutfalli (80%) og lánið miðaðist við kaupverð en ekki 
brunabótamat eins og áður hafði tíðkast. Einnig voru lánin með lengri lánstíma 
en áður þekktist. Stuttu síðar juku bankarnir veðsetningarhlutfallið í 100% sem 
miðaðist enn við kaupverð og án tiltekins hámarks (umsemjanlegt). Heimilt var 
að veðsetja eignir án þess að selja þær. Margir endurfjármögnuðu fasteigna- 
lánin sín og aðrir tóku veðlán í eignum sínum til þess að fjármagna annars 
konar neyslu. Íbúðalánasjóður hækkaði veðheimildir í 90% ásamt því að 
næstum tvöfalda hámarkslán sjóðsins. Hámarkslán sjóðsins stóðu í lok 
tímabilsins í tæplega 16 milljónum króna. 

4. 
Bankarnir drógu úr veðheimildum sínum. Íbúðalánasjóður hækkaði hámarkslán 
í 18 milljónir. 

5. 
Íbúðalánasjóður lækkaði hámarkslán í 17 milljónir og veðheimildir niður í 80%. 
Bankarnir hækkuðu vexti og sömuleiðis Íbúðalánasjóður. 

6. 
Bankarnir fóru að bjóða erlend fasteignalán á mjög hagstæðum vaxtakjörum. 
Íbúðalánasjóður lækkaði vexti, hækkaði hámarkslán aftur í 18 milljónir og 
sömuleiðis veðheimildir aftur í 90%. 

7. 

Bankarnir drógu sig í hlé, hækkuðu vexti, minnkuðu veðheimildir og drógu 
verulega úr útlánum til fasteignakaupa. Íbúðalánasjóður jók umsvif sín á 
markaðinum til að byrja með. Íbúðalánasjóður hækkaði hámarkslán í 20 
milljónir en lækkaði veðhlutfall á móti niður í 80%. Í lok september 2008 hrundi 
svo fjármálakerfið á Íslandi og raunverð á fasteignum fór lækkandi. Útlán til 
fasteigna voru nánast engin um tíma. Eftirspurnin eftir fasteignum fór 
minnkandi og verð hélt áfram að lækka. 

 

Þessar auknu veðheimildir, lægri vextir, lánstímaaukning og ekki síst gott aðgengi að 

lánsfjármagni á þessu tímabili varð til þess að eftirspurn eftir lánum jókst mikið og þ.m.t. 

eftirspurn eftir fasteignum. Útlán til heimilanna jukust mest um tæp 30% á milli ára (þ.e. 

frá júní 2005 til júní 2006), sjá mynd 9 (Seðlabanki Íslands, 2012[a]). 
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Mynd 9. Útlánaaukning til heimilanna. 

Skýring: Heimild: Seðlabanki Íslands. 

 

Viðskiptum á markaðinum fjölgaði mikið og þ.a.l. velta markaðarins einnig (sjá mynd 

10). Gerðir voru tæplega 16 þúsund kaupsamningar árið 2005 og veltan tæplega 400 

milljarðar þegar mest var árið 2007 (sjá mynd 10). 

 

Mynd 10. Fjöldi kaupsamninga og velta á fasteignamarkaðinum, 1990-2011. 

Skýring: Velta er á verðlagi hvers árs. Heimild: Þjóðskrá Íslands. 

 

Viðskiptabankarnir voru mest áberandi í fasteignaútlánum á tímabilinu 2004 til 2008. 

Þeir buðu jafnan hærri veðsetningar og hærri lán auk þess sem að veðsetningar þeirra 

miðuðust við kaupverð en ekki brunabótamat eins og hjá Íbúðalánasjóði. Einnig buðu 
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þeir fólki að veðsetja eignir sínar á markaðsverði án viðskipta. Þannig gat fólk 

endurfjármagnað eldri lán, gert endurbætur á húsum sínum og/eða fjármagnað aðra 

neyslu með aukinni veðsetningu (sjá mynd 11).  

 

Mynd 11. Ný útlán til fasteignakaupa og uppgreiðslur. 

Skýring: ÍLS = Íbúðalánasjóður. Heimild: Rannsóknarnefnd Alþingis, 4. kafli, mynd 39, bls. 121. 

 

Mest var lánað út af verðtryggðum fasteignalánum, sumir nýttu sér þó erlendu 

myntkörfulánin og gengistryggðu lánin sem bankarnir buðu lántökum um tíma (sjá 

mynd 13). Óverðtryggð lán voru sjaldgæf á þessu tímabili (2004-2008), þau voru með 

háum vöxtum og ekki í boði hjá öllum lánastofnunum. Til að mynda þá eru óverðtryggð 

lán ekki enn í boði í dag hjá Íbúðalánasjóði.  

Þrátt fyrir að með innkomu bankanna á fasteignalánamarkaðinn hafi orðið 

auðveldara fyrir fólk að útvega sér lán til fasteignakaupa þá er ekki þar með sagt að 

útlán þeirra hafi verið takmarkalaus. Fólk þurfti vissulega að standast greiðslumat. 

Einnig náðu auknar veðheimildir þeirra (þ.e. fyrst 100% og síðan 90%) fyrst um sinn 

aðeins til höfuðborgarsvæðisins, síðar til nágrenni þess og í raun náði það aldrei til allrar 

landsbyggðarinnar. Þetta endurspeglaðist í eftirspurninni á markaðinum og þar með 

talið í verðhækkunum sem voru mun meiri á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni þess 

samanborið við aðra landshluta (sjá mynd 12).  
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Mynd 12. Raunverð á hvern fermetra eftir landshlutum 1990-2008. 

Skýring:  Heimild: Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, Ástand og horfur á fasteignamarkaði (2010), bls. 
35. 

 

Þrátt fyrir þetta beina samband sem er á milli lánsframboðs og fasteignaverðs er 

margt sem bendir til þess að sambandið sé aðeins til skamms tíma vegna þess hvata 

sem myndast ef fasteignaverð er hærra en byggingarkostnaður (sbr. Q-hlutfall Tobins) 

(Axel Hall o.fl., 2003). Einnig er talið að eftirspurn eftir fasteignum fylgi kaupmætti 

launa. Til langs tíma litið mun þá verð fasteigna alltaf leita í jafnvægi við kaupmáttinn. 

 

 

2.2.2.1 Lánsframboð og lánakjör í dag 

Lánsframboð sem er til staðar á fasteignamarkaðinum í dag eru annars vegar verðtryggð 

og hins vegar óverðtryggð lán. Lántökum býðst að taka óverðtryggð íbúðarlán á lægri 

vöxtum en áður með mismunandi útfærslum. Mikill vöxtur var á slíkum lánum (þ.e. 

óverðtryggðum) eftir hrun bankakerfisins, sjá mynd 13. 
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Mynd 13. Útlán lánastofnana til heimila. 

Skýring:  Frá september 2008 eru útlán metin á yfirtökuverði til nýju bankanna. Flokkurinn „annað“ 
samanstendur af víxlum, innleystum ábyrgðum og eignaleigusamningum. Mánaðarlegar 
bráðabirgðatölur eru frá október 2008. Heimild: Seðlabanki Íslands, Hagvísir mars 2012 bls. 19. 

 

Á Íslandi voru vextir ofan á verðtryggð fasteignalán fastir allan lánstímann. Víða 

erlendis eru vextir ekki fastir nema á lánum til skamms tíma og þá yfirleitt ekki lengur en 

á 10 ára lánum (Kári S. Friðriksson o.fl., 2011).  

Þær lánastofnanir sem bjóða fasteignalán í dag eru Arion banki, Landsbankinn, 

Íslandsbanki, MP-banki og Íbúðalánasjóður. Lánakjör þessara lánastofnana verða nú 

borin saman.  

Arion banki býður lántökum óverðtryggð og verðtryggð lán til fasteignakaupa. Einnig 

bjóða þeir blönduð lán sem gefur lántökum ákveðið frelsi við lántöku. 

Veðsetningarhlutfall Arions banka er 60% og miðast slík lán við fyrsta veðrétt. Bankinn 

býður einnig viðbótarlán í allt að 25 ár á öðrum veðrétti þannig að heildarveðsetning 

getur numið allt að 80%. Venjuleg verðtryggð lán sem eru innan 60% 

veðsetningarhlutfalls bera fasta 4,3% vexti en viðbótarlánin bera 5,4% fasta vexti. Hjá 

Arion banka er einnig hægt að velja á milli þess að greiða lánin með jöfnum greiðslum 

eða jöfnum afborgunum (sjá töflu 2) (Arion banki, á.á.).  
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Tafla 2. Kjör verðtryggðra og óverðtryggðra fasteignalána Arion banka. 

Skýring:  Í töfluútreikningum er ekki tekið tillit til veðsetningarhlutfalls. Miðað var við 3% verðbólgu og 
lánstíma til 40 ára. Heimild: Reiknivél fasteignalána Arion banka ásamt eigin útreikningum. 

 

 

Íslandsbanki veitir verðtryggð og óverðtryggð fasteignalán. Verðtryggðu lánin eru á 

föstum vöxtum fyrstu fimm árin og eftir það verða þeir endurskoðaðir. 

Veðsetningarhlutfall bankans er allt að 80% til 40 ára með nokkrum annmörkum, t.d. þá 

lánar bankinn mest 70% en eiga lántakendur kost á að taka viðbótarlán (sjá töflu 3) 

(Íslandsbanki, á.á.).  

Tafla 3. Kjör verðtryggðra og óverðtryggðra fasteignalána Íslandsbanka. 

Skýring:  Í töfluútreikningum er ekki tekið tillit til veðsetningarhlutfalls. Miðað var við 3% verðbólgu og 
lánstíma til 40 ára. Heimild: Reiknivél fasteignalána Íslandsbanka ásamt eigin útreikningum. 

 

 

Íbúðalánasjóður býður aðeins upp á verðtryggð fasteignalán, annað hvort með eða 

án uppgreiðsluákvæðis. Hámarkslán sjóðsins er 20 milljónir og veðsetningarhlutfall er 

80% af kaupverði (sjá töflu 4). Sjóðurinn býður lánin til 20, 30 og 40 ára 

(Íbúðalánasjóður, á.á.). 
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Tafla 4. Kjör verðtryggðra fasteignalána Íbúðalánasjóðs. 

Skýring:  Í töfluútreikningum er ekki tekið tillit til veðsetningarhlutfalls. Miðað var við 3% verðbólgu og 
lánstíma til 40 ára. Heimild: Reiknivél fasteignalána Íbúðalánasjóðs ásamt eigin útreikningum. 

 

 

Landsbankinn býður verðtryggð lán auk fjölbreyttra óverðtryggðra fasteignalána. 

Lánshlutfall er allt að 85% af markaðsvirði fasteigna, 70% lán til 40 ára og 15% 

viðbótarlán til allt að 15 ára. Fasteignalán og viðbótarlán eru í boði bæði óverðtryggð 

með föstum eða breytilegum vöxtum og verðtryggð með breytilegum vöxtum. Einnig er 

í boði að blanda fasteignaláninu, þ.e. með því að fá hluta lánsins verðtryggt á móti 

óverðtryggðs hluta (sjá töflu 5) (Landsbankinn, á.á.). 

Tafla 5. Kjör verðtryggðra og óverðtryggðra fasteignalána Landsbankans. 

Skýring:  Í töfluútreikningum er ekki tekið tillit til veðsetningarhlutfalls. Miðað var við 3% verðbólgu og 
lánstíma til 40 ára. Heimild: Reiknivél fasteignalána Landsbankans ásamt eigin útreikningum. 

 

 

MP banki býður lántökum verðtryggð og óverðtryggð fasteignalán. Fasteignalánstími 

bankans getur orðið mest 40 ár. Veðsetningarhlutfall bankans er allt að 80%, þar af er 
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60% fasteignalán til 40 ára og 20% viðbótarlán til allt að 25 ára (sjá töflu 6) (MP banki, 

á.á.). 

Tafla 6. Kjör verðtryggðra og óverðtryggðra fasteignalána MP banka. 

Skýring:  Í töfluútreikningum er ekki tekið tillit til veðsetningahlutfalls. Miðað var við 3% verðbólgu og 
lánstíma til 40 ára. Heimild: Reiknivél fasteignalána MP banka ásamt eigin útreikningum. 

 

 

Fjölbreytt lán standa lántökum því til boða sem stendur. Ekki má samt gleyma því að 

reiknivélar lánastofnana eru enginn heilagur sannleikur því það er sama hvort lántakar 

taka verðtryggt eða óverðtryggt lán, með breytilegum eða föstum vöxtum – það fylgir 

lántöku alltaf ákveðin óvissa og ekki síst áhætta. Lánin eru til 40 ára og því er nokkuð víst 

að þau koma til með að spanna nokkrar hagsveiflur. Í útreikningunum í töflum 2-6 er til 

að mynda gert ráð fyrir 3% verðbólgu yfir allan lánstímann. Hægt væri að gera ráð fyrir 

töluvert hærri verðbólgu ef tekið er mið af sögulegri verðbólgu því meðalverðbólga á 

Íslandi frá janúar 1994 til mars 2012 var 5,71%3 (sjá næmnisgreiningu í töflu 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Meðalverðbólgan er reiknuð út frá mánaðarlegum gögnum frá Seðlabanka Íslands 1994-2012. 
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Tafla 7. Næmnisgreining á hefðbundnu verðtryggðu láni m.t.t. vaxta- og verðbólgubreytinga. 

Skýring:  Næmnisgreiningin á jafngreiðsluláni Landsbankans, notuð sem útskýring fyrir öll önnur 
verðtryggð lán. Heimild: Heimasíða Landsbankans og eigin útreikningar. 

 

 

Í töflu 7 sést hversu verðtryggð lán eru næm fyrir breytingum í verðbólgu og vöxtum. 

Vaxtabreytingarnar eru mikilvægar í næmnisgreiningu verðtryggðra lána vegna þess að 

fastir vextir á verðtryggðum lánum eru ekki eins algengir og þeir hafa verið. Til að mynda 

þá býður Íslandsbanki aðeins upp á fasta vexti fyrstu 5 árin og Landsbankinn býður 

aðeins upp á breytilega vexti. Óverðtryggðu lánin bera einnig talsverða áhættu þó hún 

sé heldur minni. Breytilegu vextirnir geta hins vegar breyst yfir lánstímann (sjá mynd 

14). 

 

Mynd 14. Næmnisgreining á óverðtryggðu láni m.t.t. vaxtabreytinga. 

Skýring:  Næmnisgreiningin á láni með jöfnum afborgunum frá MP banka, notuð sem útskýring fyrir öll 
önnur óverðtryggð lán. Heimild: Heimasíða MP banka og eigin útreikningar. 
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Þrátt fyrir að næmni lánanna gefi til kynna mikinn áhættumun milli lánanna þá bera 

lánin að mörgu leyti mjög svipaða áhættu, þ.e.a.s. ef verðtryggðu lánin eru með fasta 

vexti út lánstímann. Helsti munurinn á verðtryggðum og óverðtryggðum lánum er sá að 

með verðtryggingunni er verið að fresta vaxtagreiðslum fram í tímann. Með 

óverðtryggðum lánum eru vaxtagreiðslur hins vegar borgaðar um leið. Það veldur því að 

greiðslubyrgði óverðtryggðra lána er gjarnan hærri í upphafi en lækkar svo eftir því sem 

líður á lánstímann. Verðtryggðu lánin virka hins vegar öfugt, þar sem greiðslubyrgði er 

lág til að byrja með og hækkar svo eftir því sem líður á lánstímann. Þessi munur veldur 

því að heildargreiðsla verðtryggðu lánanna verður hærri en heildargreiðsla óverðtryggðu 

lánanna. Til frekari útskýringa er hægt að lista þetta með útreikningum á nafnvöxtum 

lánanna; 

Nafnvextir = raunvextir + verðbólguvæntingar + óvissuálag4 (Óverðtryggð lán) 

Nafnvextir = raunvextir + verðbólga5 (Verðtryggð lán) 

 

Verðtryggingin hefur staðið undir mikilli gagnrýni eftir hrunið árið 2008 og velta 

margir því fyrir sér hvort skuli afnema hana að hluta til eða að öllu leyti.  

 

2.2.2.2 Verðtrygging 

Verðtryggingin var upphaflega sett á laggirnar til þess að draga úr þeim neikvæðu 

afleiðingum sem verðbólga hafði á sparnað og aðrar fjármálaafurðir (Finnur Oddsson 

o.fl., 2008). Áður en hún kom til sögunnar brunnu upp peningalegar eignir og skuldir 

með þeim hætti að þeir sem skulduðu fengu skuldir sínar nánast afskrifaðar og þeir sem 

áttu peninga í sjóðum, útlánum eða á bankabókum töpuðu þeim að mestu. Verðtrygging 

láns gerir það að verkum að lánið er tryggt gegn framtíðarbreytingum í verðlagi og fylgir 

þannig vísitölu neysluverðs. Þannig heldur lánsféið verðgildi sínu frá þeim degi sem 

lánsféið var veitt. Höfuðstóll lánsins breytist mánaðarlega eftir þeirri verðbólgu (eða 

breytingu í neysluverðsvísitölunni) sem er á tilteknu tímabili.  

Þetta má einnig orða þannig að með verðtryggingu sé lántaka alltaf veitt 
viðbótarlán fyrir þeim verðlagsbreytingum sem eiga sér stað og því 
viðbótarláni dreift á það sem eftir stendur af lánstímanum (Kári S. 
Friðriksson o.fl., 2011, bls. 60). 

                                                      
4
 Jafnan er nálgun til einföldunar, Heimild: Ásgeir Daníelsson, 2009. 

 

5
 Jafnan er nálgun til einföldunar, Heimild: Ásgeir Daníelsson, 2009. 
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Verðtryggingin er ekki ný af nálinni því rekja má fyrstu innleiðingu hennar í lögum 

aftur til ársins 1955 (Snorri Harðarson, 2009). Frá þeim tíma hafa verið gerðar miklar 

breytingar á henni eða þar til hún varð að þeirri verðtryggingu sem þekkist í dag. 

Rök fyrir hagkvæmni verðtryggingar sem vörn gegn óvissu gagnvart 
verðbólgu byggjast á þeirri forsendu að vísitala neysluverðs mæli verðbólgu 
hér um bil rétt. Nýleg dæmi um áreiðanleika slíkra mælinga eru 
skattahækkanir, sem eiga að draga úr þenslu en auka samtímis á vanda 
þeirra sem skulda (Már Wolfgang Mixa, 2010, bls. 13). 

Í ljósi þeirra atburða sem efnahagur landsins varð fyrir má segja að annmarkar 

verðtryggingarinnar hafi komið betur í ljós; 

1. Verðtryggingin felur í sér að lántakinn ber alla áhættuna 

Verðtryggingin gerir það að verkum að lántakandi ber alla áhættu varðandi 

verðbólgusveiflur og þar með talið skattahækkanir og veikingu krónunnar. Lánveitendur 

ættu á móti að geta veitt hagstæðari lánskjör í formi lægri vaxta (Már Wolfgang Mixa, 

2010).  

2. Lántaka verðtryggðs láns getur haft bein áhrif á höfuðstól annarra lána og 

jafnvel þess láns sem lántakinn var að taka  

Þar sem hækkandi verðlag fasteigna hefur áhrif á neysluverðsvísitöluna og þar með 

verðbólgu getur lántaka nýs verðtryggðs láns leitt til beinnar hækkunar á höfuðstól 

annarra lána og á láninu sjálfu (sjá mynd 15). Þannig er alltaf hagstæðara fyrir lántaka að 

fresta lántökunni þangað til „á morgun“. 

 

Mynd 15. Bein áhrif lántöku á höfuðstól lána. 
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3. Kaupmáttur og verðbólga haldast oftast ekki í hendur 

Þegar höfuðstóll lánsins hækkar með hækkandi verðlagi þyngjast afborganir og 

kaupmáttur minnkar með hækkandi verðbólgu (Már Wolfgang Mixa, 2010). 

4. Freistnivandi útlána í skjóli verðtryggingar 

Þar sem lántaki ber alla áhættuna af verðbólgusveiflum getur það hugsanlega aukið vilja 

banka og fjármálastofnana til að lána út peninga. Freistnivandi (e. moral hazard) á 

alþjóðavettvangi varðar áhættusækni í útlánum (Booth, 2009)6. 

5. Hagsmunum lánastofnana er ekki betur borgið ef lántakinn getur ekki staðið í 

skilum af láninu  

Hugmyndafræðin gengur út á það að lánveitendur missi ekki kaupmátt fjármagns í 

framtíðinni. Hugmyndafræðin fellur hér um bil um sjálfa sig þegar lánveitendur geta ekki 

fengið fjármagnið til baka, heldur sitja þess í stað uppi með fasteign sem er ekki ígildi 

fjármagnsins. 

6. Mælitækið, þ.e. neysluverðsvísitalan, er slæmur mælikvarði verðtryggingar  

Neysluverðsvísitalan mælir verðlag neysluvara sem er á margan hátt ekki rétt að 

skilgreina fasteignir undir. Af vísitölunni leiðir að höfuðstóll lána hækkar í sífelldu og 

mun ekki koma til leiðréttingar þrátt fyrir verðlækkanir í einstökum flokkum. 

Takmarkaðar auðlindir eins og olía hafa því mikil áhrif á höfuðstól lána. Lánin eru 

skilgreind sem fasteignalán og því er ljóst að útlánin eiga ekki að fara í annað. Eðlilegra 

þætti að lánin væru tryggð eftir skilgreiningu þeirra enda halda peningarnir ekki 

verðgildi sínu í framtíðinni ef þeir eru ekki lánaðir út og haldast í vörslu lánaveitenda. 

Eina leiðin til þess að peningar haldi verðgildi sínu í framtíðinni er að lána þá út með 

verðtryggingu. Einnig  hefur verið bent á að samsetning á kaupmynstri eða útgjöldum í 

dag þarf ekki endilega að endurspegla það sem áður var keypt (Smith, 2009)7. 

 

 

                                                      
6
 Már Wolfgang Mixa, 2010. 

 

7
 Sveinn Óskar Sigurðsson, 2011. 
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7. Verðtrygging ýtir undir fasta vexti og dregur því úr áhrifamætti Seðlabankans 

Verðtryggð lán eru í flestum tilfellum með föstum vöxtum og til mjög langs 
tíma. Þar sem verðtrygging ýtir undir fasta vexti má því segja að hún stuðli 
að því að draga úr áhrifamætti stýrivaxta. Í stað þess að hafa áhrif á 
greiðslubyrgði af stórum hluta skuldastofnsins, eins og í löndum þar sem 
(óverðtryggð) lán með breytilegum nafnvöxtum eru ríkjandi, hafa þeir aðeins 
áhrif á greiðslubyrgði af nýjum lánum. Vegna þess að verðtryggð lán eru 
jafnan veitt til mjög langs tíma og spanna því væntanlega nokkrar 
hagsveiflur, má því reikna með að stýrivaxtabreytingar hafi minni áhrif á 
þessa vexti (Finnur Oddson o.fl., 2008, bls. 25). 

Þrátt fyrir þessa annmarka verðtryggingarinnar þá er talið að hún hafi mildað töluvert 

það verðbólguskrið sem varð hérlendis í kjölfar hrunsins fyrir lánþega. Hins vegar þá vilja 

sumir meina að verðtryggingin sé ekki notuð eins og lög mæla fyrir um. Lögum 

samkvæmt er aðeins heimilt að leggja verðbætur ofan á höfuðstól af afborgunum en 

ekki að verðbæta höfuðstólinn líka, m.ö.o. þá virðist eins og lánin séu í verðbætt í 

tvígang. 

  

2.2.2.3 Verðbólga (Vísitala neysluverðs) 

Verðbólga getur haft áhrif á verðmyndun fasteignamarkaðarins til skamms tíma, sbr. 

þegar hún hækkar (dregur úr eftirspurn) eða lækkar (eykur eftirspurn). Verðbólga getur 

einnig haft áhrif á fasteignaverð til langs tíma miðað við kaupmáttarskerðingar sem af 

henni verða. Samkvæmt lögum nr. 12/1995 ber Hagstofu Íslands að ákveða grunn 

vísitölunnar (verðbólgunnar) og ákveða hvaða aðferðafræði skuli beita við útreikning 

hennar (Alþingi, 1995).  

Eitt af hlutverkum peninga er að vera mælieining á verðmæti. Þessi 
mælieining hefur þó þann galla, ólíkt til dæmis mælieiningum 
metrakerfisins, að vera síbreytileg. Stundum er hægt að kaupa minna fyrir 
ákveðinn fjölda króna nú en áður. Þetta þýðir að mælieiningin hefur breyst 
og það er almennt kallað verðbólga (Gylfi Magnússon, 2000). 

Mælingar á verðbólgu eiga að endurspegla verðlagsbreytingar á almennu 

neyslumynstri á Íslandi og er því fólgin í því að kanna verðþróun á vörum og þjónustu 

sem almenningur á Íslandi neytir (Sveinn Óskar Sigurðsson, 2011). Neyslumynstrið getur 

verið misjafnt eftir tíð og tíma og því þarf Hagstofan að gera tíðar breytingar á 

forsendum mælinga sinna. 
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Hækkanir á verðbólgu hafa mikil áhrif á höfuðstól verðtryggðra fasteignalána eins og 

flestir lántakendur hafa fundið fyrir í kjölfar hrunsins árið 2008. Verðbólga hefur einnig 

mikil áhrif á vaxtagreiðslur af óverðtryggðum fasteignalánum. Þegar verðbólga eykst er 

það vanalega vegna þess að eftirspurn eftir tilteknum vörum hefur aukist, íslenska 

krónan hefur veikst gagnvart erlendum gjaldmiðlum eða vegna skattahækkana. 

 

Mynd 16. Undirliðir verðbólgu. 

Skýring: Heimild: Seðlabanki Íslands, Hagvísir mars 2012, bls. 2. 

 

Miklar hækkanir á fasteignamarkaði fyrir hrun útskýrðu að mestu verðbólgu á sumum 

tímabilum. Til að mynda þá mátti útskýra 74% af verðbólgunni frá miðju ári 2004 til miðs 

árs 2005 með verðhækkunum á fasteignum og hækkunum á húsnæðisleigu (Hagstofa 

Íslands, 2006). Einnig átti svipuð þróun sér stað frá miðbiki árs 2006 til miðs árs 2007 

(Hagstofa Íslands, 2007). Á mynd 16 sést hversu mikil áhrif húsnæði hefur haft á 

verðbólguna síðastliðin fimm ár. Þannig hefur markaður fasteigna áhrif á verðtryggð 

fasteignalán. Mynd 17 sýnir aftur á móti vísitölu neysluverðs frá árinu 1994 með og án 

fasteigna. 
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Mynd 17. Vísitala neysluverðs, með og án húsnæðis. 

Skýring: Heimild: Hagstofa Íslands. 

 

Munurinn á því að vera með fasteignir (húsnæði) í vísitölu neysluverðs er því 

töluverður, sérstaklega frá árinu 2003 til 2011 (sjá mynd 17).  

Verðbólgan sem óx verulega í kjölfar hrunsins átti sér aðra meginorsök. Veiking 

krónunnar gerði það að verkum að innflutningur á vörum varð mun dýrari en áður (sjá 

mynd 18). 
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Mynd 18. Innflutningsverðlag og gengisþróun. 

Skýring: Heimild: Seðlabanki Íslands, Hagvísir mars 2012, bls. 4.  

 

Auk innflutnings þá hækkaði heimsmarkaðsverð á olíu sem útskýrði einnig töluvert af 

verðbólgunni. Flestir geta verið sammála um að verðbólga á Íslandi er búin að vera há 

undanfarin ár. Meðalverðbólga á Íslandi frá 1940 hefur verið tæp 16% (Már Wolfgang 

Mixa, 2010). Verðtrygging er algengari í löndum þar sem verðbólga er há. Annars 

fengjust varla nokkur lán nema með mjög háum vöxtum. Þrátt fyrir að verðbólga hafi 

farið hjaðnandi hérlendis síðustu áratugi (þ.e. ársverðbólga frá árinu 1940) er hún enn 

mjög há  í samanburði við önnur lönd (sjá mynd 19). 
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Mynd 19. Verðbólga á Íslandi og í Evrópu. 

Skýring: Heimild: Seðlabanki Íslands, Hagvísir mars 2012, bls. 4. 

 

Vandamál hagstjórnar við að draga úr verðbólgu er að mörgu leyti til komin vegna 

þess úr hve ólíkum áttum verðbólgan kemur. Í fyrsta lagi er hægt að nefna hina 

hefðbundnu verðbólgu sem eru verðhækkanir á vöru- og þjónustumörkuðum. Í öðru lagi 

þá er hægt að nefna launahækkanir, þ.e. umfram varanlega framleiðnisaukningu 

hagkerfisins og í þriðja lagi er hægt að nefna verðhækkanir á eignamörkuðum, þ.m.t. 

verðhækkanir á fasteignum (Axel Hall o.fl., 2003). 

 

2.2.3 Kaupmáttur launa 

Rannsóknir hafa sýnt fram á langtímasamband milli almennrar launaþróunar og 

fasteignaverðs (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2003, 2010, 2011; Seðlabanki Íslands, 

2004, 2005). Út frá kaupmætti launa er því hægt að meta hvort fasteignaverð sé van- 

eða ofmetið (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2003). Kaupmáttur launa tekur ekki tillit 

til allra þátta sem hafa áhrif á ráðstöfunartekjur, s.s. skatta og gjalda sem þarf að inna af 

hendi. Kaupmáttur ráðstöfunartekna er því betri mælieining til að meta kaupmátt launa 

(sjá mynd 20).  
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Mynd 20. Þróun ráðstöfunartekna heimilanna og kaupmáttar á mann 1994-2010. 

Skýring: Heimild: Hagstofa Íslands (2010). 

 

Árið 1980 voru skuldir heimilanna að mestu óverðtryggðar og mældust 26% af 

ráðstöfunartekjum almennings. Tíu árum seinna voru skuldirnar orðnar 83% af 

ráðstöfunartekjum. Árið 2000 mældust skuldirnar svo 173% af ráðstöfunartekjum og 

árið 2004 voru þær orðnar 183% (Guðmundur Guðmundsson, 2005). Skuldirnar hafa því 

vaxið mjög hratt á undanförnum árum. Miðað við samband launa og fasteignaverðs er 

full ástæða til þess að álykta að samdráttur í ráðstöfunartekjum hafi mikil áhrif á 

greiðsluhæfi skuldara (Guðmundur Guðmundsson, 2005). 

Í efnahagsþrengingunum hefur kaupmáttur ráðstöfunartekna almennings lækkað. 

Ástæðurnar má rekja til aukinnar verðbólgu, skattahækkana og auknu atvinnuleysi. Ef 

rannsóknir og spár Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands og Seðlabankans reynast réttar 

þá má gera ráð fyrir að raunverð fasteigna eigi eftir að lækka enn frekar til þess að 

jafnvægi sé á milli launa og fasteignaverðs.  
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2.2.4 Fólksfjölgun og atvinna 

Fólksfjölgun fylgir iðulega löndum, borgum eða bæjum þar sem atvinnuástand er gott, 

þ.e. atvinna er mikil. Við slík skilyrði hefur fólk einnig meira fé á milli handanna 

(„auðsáhrif“ skoðað nánar síðar). Fólksfjölgun getur aukið eftirspurn eftir fasteignum 

hvort sem það er með því að þrengja leigumarkaðinn eða með aukinni eftirspurn eftir 

kaupum. Vitað er að framkvæmdir og þensla skapa atvinnu, sbr. Kárahnjúkarvirkjun 

(Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis, 2010). Slíkt kallar á aukið vinnuafl (og þ.a.l. 

fólksfjölgun) sem hrindir af stað aukinni eftirspurn eftir húsnæði. Fólksfjölgun og atvinna 

eru breytur sem fylgjast alla jafnan að. Í því samhengi er átt við aðflutta fólksfjölgun en 

ekki aukna tíðni fæðinga. Hvort tveggja veldur þó ákveðinni spennu á eftirspurn 

fasteigna, t.d. þegar fjölskylda stækkar (þ.e. barnafjöldi eykst) þá er hægt að leiða að því 

líkur að meiri vilji sé fyrir því að stækka um húsnæði. Ef sú tiltekna fjölskylda er í 

leiguhúsnæði þá eru líkur á því að fólk vilji hreiðra um sig og kaupa fasteign. Fólk telur 

alla jafnan að það veiti börnum sínum meira öryggi og festu með því að búa í eigin 

húsnæði.  

Það liggur hins vegar í hlutarins eðli að lánamarkaður, kaupmáttur launa og 

verðlagning á fasteignum vegur þyngra til útskýringa á eftirspurn fasteigna. Í því skyni er 

hægt að álykta að ef lánamarkaður er óhagstæður, kaupmáttur lítill og verð fasteigna er 

hátt þá hefur atvinnuástand og fólksfjölgun lítil áhrif á eftirspurnina. Hins vegar geta 

atvinnuástand og fólksfjölgun haft mikil áhrif ef aðrar forsendur (þ.e. lán, kaupmáttur og 

fasteignaverð) eru ásættanleg. Fólksfjölgun og aukin atvinna fylgja oftar en ekki 

hagstæðum lánamarkaði og háum kaupmætti. Það má því segja að fólksfjölgun og 

atvinnustig séu breytur sem hafa áhrif á eftirspurn fasteigna af því gefnu að lánakjör og 

kaupmáttur séu sæmileg.  

Atvinnustig á Íslandi hefur verið gott undanfarin ár en eftir efnahagshrun hefur 

atvinnuleysi farið vaxandi (sjá mynd 21). Skráð atvinnuleysi fór mest upp í 9,3% í mars 

og apríl árið 2010 (Seðlabanki Íslands, 2012). 
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Mynd 21. Atvinnuleysi á Íslandi (2002 til 2012). 

Skýring: Skráð atvinnuleysi er meðalfjöldi einstaklinga sem skráðir eru hjá atvinnumiðlun á landinu öllu  
sem hlutfall af áætluðum mannafla á vinnumarkaði í hverjum mánuði. Heimildir: 
Vinnumálastofnun (2012) og Seðlabanki Íslands (2012).  

 

Þetta vaxandi atvinnuleysi á vinnumarkaði frá hruni má rekja til niðurskurðar hjá 

fyrirtækjum, bæði ríkis- og einkareknum, og til fjölda fyrirtækja sem hafa orðið 

gjaldþrota. Niðurskurðarúrræði eins og uppsagnir hafa verið tíðar frá hruni og gjaldþrota 

fyrirtækjum hefur einnig fjölgað mikið. Til að mynda þá fjölgaði gjaldþrotum um 16,9% 

árið 2008 frá árinu á undan, 19,6% árið eftir (þ.e. 2009), 7,7% árið 2010 og 47,3% árið 

2011 (Hagstofa Íslands, 2012). 

Mannfjöldaþróun hefur einnig verið á svipaða leið. Mikil fólksfjölgun varð á landinu 

þegar atvinnuleysi var sem minnst (þ.e. frá 2005 til 2008) en aftur á móti hefur verið 

vaxandi brottflutningur eftir að atvinnuleysi fór vaxandi (sjá mynd 22).  
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Mynd 22. Fólksflutningar á Íslandi (1994-2012). 

Skýring: Heimildir: Hagstofa Íslands (2012) og Seðlabanki Íslands (2012). 

 

2.2.5 Aðkoma stjórnvalda 

Aðkoma stjórnvalda að markaði fasteigna nær til margra þátta markaðarins og eru þau 

því nokkuð umsvifamikil. Áhrifin geta verið með ýmsu móti, bæði bein og óbein. 

Stjórnvöld geta til að mynda beitt sér fyrir auknu framboði á húsnæði og einnig boðið 

fasteignalán og beitt skattkerfinu þannig að það leiðir til aukinni eftirspurn fasteigna 

(Kári S. Friðriksson o.fl., 2011). Lögin og reglurnar sem stjórnvöld setja spila einnig stórt 

hlutverk á markaðinum og geta haft mikil áhrif á hann. Til dæmis þá er margir 

fræðimenn á þeirri skoðun að upphaf verðbólumyndunarinnar á Íslandi megi rekja til 

aðildar Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu (EES-samningsins) og því aukna 

viðskiptafrelsi sem aðildinni fylgdi (Anna Guðrún Ragnarsdóttir o.fl., 2010). Fyrir þann 

tíma voru lög um viðskipti og útlán nokkuð ströng hér á landi. Rannsóknarnefnd Alþingis 

(2010) taldi þó þetta aukna viðskiptafrelsi ekki hafa verið að kröfu EES-samningsins og 

vildi því meina að þáttur íslenska ríkisins hafi verið mun meiri en ella.  

Stofnun Íbúðalánasjóðs og einkavæðing bankanna hafði einnig mikil áhrif á 

markaðinn eins og gert hefur verið grein fyrir í umfjölluninni á undan. Síðastliðna áratugi 

hafa stjórnvöld lagt mikla áherslu á að fólk eignist sitt eigið húsnæði, t.d. með 
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lagabreytingum, auknum veðheimildum, launahækkunum og vaxtabótum svo eitthvað 

sé nefnt. Nú eiga óvíða fleiri heima í eigin húsnæði en einmitt hér á landi (sjá töflu 8) 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2010).  

Tafla 8. Eignaríbúðir og leiguíbúðir á Íslandi 1920-2010. 

Skýring: Tölur fyrir árið 2010 eru áætlaðar. Heimildir: Hagfræðistofnun Háskóla Íslands (2010, 2011), 
Hagstofa Íslands og Þjóðskrá Íslands. 

 

 

 

Markmið stjórnvalda hefur gjarnan verið að gera sem flestu fólki kleift að kaupa 

fasteignir á hagstæðum kjörum (Kári S. Friðriksson o.fl., 2011).  Í undirköflum verður 

rakið það helsta sem stjórnvöld hafa beitt sér fyrir til þess að ná þessu ofangreinda 

markmiði. Ber þar að nefna Íbúðalánasjóð, aukið viðskiptafrelsi, gjaldeyrishöft, 

vaxtabætur, stýrivexti og ríkisábyrgð. 

 

2.2.5.1 Íbúðalánasjóður  

Stjórnvöld veita almenningi, sveitarfélögum, félögum og félagasamtökum lán til 

fasteignakaupa og byggingarframkvæmda í gegnum Íbúðalánasjóð. Áður en bankarnir 

komu á lánamarkað fasteigna var Íbúðalánasjóður helsti lánaveitandi fasteignalána 

(Guðmundur Guðmundsson, Hallur Magnússon og Hrafnhildur Hrafnsdóttir, 2010). 

Íbúðalánasjóður er sjálfstæð ríkisstofnun og er tilgangur sjóðsins; 

[...]að stuðla að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum 
og að fjármunum verði sérstaklega varið til þess að auka möguleika fólks til 
að eignast húsnæði á viðráðanlegum kjörum (Guðmundur Bjarnason, 2008, 
bls. 4).  

Tilvera sjóðsins hefur verið umdeild, sérstaklega af bankastofnunum fyrir hrun. Telja 

sumir að tilvera hans ýti undir óheilbrigða samkeppni á fasteignalánamarkaði 

(Guðmundur Guðmundsson o.fl., 2010). Þrátt fyrir slíkt umtal þá sýndi sjóðurinn ágæti 

sitt í hruninu þegar aðrar lánalínur voru lokaðar. Víst er þó að með tilveru hans þá eru 
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umsvif hins opinbera á fasteignamarkaði á Íslandi með meira móti en gengur og gerist 

annars staðar. Fjárhagslegur stuðningur við íbúðareign er hins vegar víða meiri erlendis 

en hér á landi (Anna Guðrún Ragnarsdóttir o.fl., 2010).  

 

2.2.5.2 Aukið viðskiptafrelsi 

Þann 1. janúar 1994 tóku formlega í gildi lög (nr. 2/1993) um Evrópska efnahagssvæðið 

á Íslandi, þ.e. með aðild Íslands að EES-samningnum. Samhliða þeim lagabreytingum 

sem tilskipanir Evrópusambandsins kváðu á um voru starfsheimildir íslenskra fjármála- 

og lánastofnana rýmkaðar til muna. Tilskipanir Evrópusambandsins náðu einkum til 

alþjóðlegrar fjármálastarfsemi. Þær áttu að samræma lög um starfsemi 

fjármálastofnana og bæta þannig samkeppni á alþjóðlegum mörkuðum. Tilskipanirnar 

bönnuðu hins vegar þjóðum ekki að viðhalda eða herða reglur um starfsemi 

lánastofnana í heimalandi sínu (Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis, 2010). Breytingar 

sem gerðar voru samhliða innleiðingu evrópsku laganna voru fyrst og fremst gerðar í 

þeim tilgangi að bæta samkeppnisstöðu íslensku fjármálafyrirtækjanna á Evrópska 

efnahagssvæðinu. Með þessum auknu starfsheimildum fjármálastofnana fólust meðal 

annars heimildir til þess að fjárfesta í fasteignum og félögum um fasteignir. Ljóst er að 

íslenskum stjórnvöldum stóð ekki skylda til þess að auka starfsheimildir lánastofnana 

vegna EES-samningsins. Ríkið taldi þær hins vegar nauðsynlegar af samkeppnislegum 

ástæðum (Gunnar Þór Pétursson, 2010).  

Þessar auknu starfsheimildir veittu einkareknum fjármálafyrirtækjum (þ.e. 

lánastofnunum) m.a. heimild til þess að ákvarða kjör fasteignalána sinna að mestu leiti 

sjálf (þ.e. frjáls markaður).  

Auk þessara lagabreytinga hafa stjórnvöld rýmkað starfsheimildir Íbúðalánasjóðs til 

muna, m.a. hafa veðheimildir sjóðsins aukist (var 90% þegar mest lét) og hámarkslán 

sjóðsins hafa einnig aukist mikið síðustu ár. Samkvæmt rannsóknum kemur í ljós að 

hærra veðhlutfall fasteignalána kemur einkum ungu fólki og lágtekjufólki til góðs og 

þ.a.l. eykur eftirspurn eftir fasteignum (OECD, 2011).  
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2.2.5.3 Gjaldeyrishöft 

Gjaldeyrishöft eru takmarkanir sem eru settar á inn- og/eða útflutning fjármagns, inn 

eða út úr landinu (Kristin J. Forbes, 2006). Gjaldeyrishöft geta tekið á sig ýmis form og 

einnig verið stýrt á ýmsan máta, sem verður þó ekki fjallað frekar um hér. Stjórnvöld 

settu gjaldeyrishöft á vegna ótta við fjármagnsflótta úr landinu, bæði hjá erlendum og 

innlendum fjárfestum sem mundi leiða til enn frekari veikingu krónunnar (Margrét 

Hannesdóttir, 2011). Gjaldeyrishöftin koma í veg fyrir frjáls viðskipti með krónuna og 

voru sett á mjög fljótlega eftir hrun þar sem fall krónunnar ætlaði engan enda að taka. 

Líklegt er að ef höftin hefðu ekki verið sett á hefði það orðið til þess að íslenska krónan 

hefði fallið í frjálsu falli með tilheyrandi erfiðleikum í innflutningi, verðbólguskoti og 

gjaldþroti margra fyrirtækja. Gjaldeyrishöftin áttu stóran þátt í því að koma 

gengisstöðugleika á íslensku krónuna eftir efnahagshrun en með höftunum þá halda 

þær erlendum fjárfestum í landinu þar sem þeir geta ekki skipt eignum sínum í gjaldeyri. 

Þeir hagsmunir sem stjórnvöld telja sig vera að verja með gjaldeyrishöftunum eru 

miklir (sjá mynd 23).  

 

Mynd 23. Krónueign erlendra fjárfesta/aðila.  

Skýring: Ekki er tekið tillit til þeirra kröfuhafa sem eiga kröfur í þrotabú bankanna. Heimild: 
Verðbréfaskráning Íslands og Seðlabanki Íslands. 
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Erlendir fjárfestar eiga eignir og fjármuni á Íslandi sem nema rúmlega 400 milljörðum 

króna (sjá mynd 23). Það eru hins vegar líkur á að sú tala sé vanmetin og það sé a.m.k. 

hægt að tvöfalda hana þar sem óljóst er hversu miklar íslenskar krónur erlendir 

kröfuhafar þrotabúa bankanna eiga. Þessar innistæður erlendra aðila, hvort sem þær 

eru í skuldabréfum eða krónueignum eru kallaðar „aflandskrónur“. Aflandskrónur eru 

sem sagt fjáreignir erlendra aðila í krónum sem talin er hætta á að færist hratt úr landi 

ef höftunum yrði aflétt (Stefán Jóhann Stefánsson, 2012). Gjaldeyrisforði Seðlabanka 

Íslands er talinn nema 1000 milljörðum sem er að mestu lánsfé. Alvarleikar málsins 

felast því einnig í því hversu veikur hann er gegn krónueignum erlendra aðila.  

Stjórnvöld hafa ekki aðeins áhyggjur af því að erlendu fjárfestarnir muni hlaupa á 

brott með fjármagn sitt og þar með klára gjaldeyrisforða Seðlabankans, því einnig hafa 

þau áhyggjur af innlendum fjárfestum (t.d. lífeyrissjóðunum). Sumir fræðimenn telja 

hins vegar að gjaldeyrishöftin geti leitt til verðhækkana á fasteignamarkaði vegna þess 

að gjaldeyrishöft og líflaus hlutabréfamarkaður gera það að verkum að fjárfestar leiti á 

fasteignamarkaðinn til þess að ráðstafa fjármagni sínu (Kári S. Friðriksson o.fl., 2011).  

Gjaldeyrishöft lama atvinnulífið og brengla verðmyndun þannig að fjármagn 
leitar ekki í hagkvæmustu not heldur frekar í froðuna sem byggist upp í 
kringum eignabólur á fastafjármunum, ekki síst húsnæði (Heiðar Már 
Guðjónsson, 15. febrúar 2012). 

Einnig fylgja gjaldeyrishöftum mikill kostnaður fyrir ríkið sem fer vaxandi með hverju 

árinu sem gjaldeyrishöftin eru við líði (Gylfi Magnússon, 2010 [a & b]; 

Peningastefnunefnd, 2010). Að auki hefur verið nefnt að gjaldeyrishöftin bjóði upp á 

spillingu og geti hamlað hagvöxt í landinu (Margrét Hannesdóttir, 2011). 

 

2.2.5.4 Vaxtabætur 

Auk þess að veita fasteignalán til fasteignakaupa veita stjórnvöld húseigendum aðstoð í 

formi vaxtabóta. Við gildistöku laga nr. 79/1989 byrjuðu stjórnvöld að veita vaxtabætur í 

því formi sem þekkist í dag. Samkvæmt lögunum þá eiga greiðslur ríkissjóðs að ganga 

upp í vaxtakostnað sem fasteignaeigendur þurfa að greiða af lánum fasteigna. Tilgangur 

vaxtabótanna er að auðvelda almenningi (einkum lágtekjufólki) að eignast eigið 

húsnæði. Vaxtabæturnar eru tekju- og eignatengdar en þannig eiga þær aðeins að 

gagnast þeim sem á þurfa að halda. Vaxtabæturnar eru einnig veittar að ákveðnu 
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hámarki og hefur það hámark verið misjafnt á milli ára. Vaxtabætur ríkissjóðs hafa 

aukist mikið í krónum talið frá innleiðingu þeirra þrátt fyrir að raunvirði þeirra hafi 

lækkað. Ástæðan fyrir því er sú að fasteignaeigendur skulda jafnan mun meira í 

fasteignum sínum en áður og vaxtagreiðslurnar hafa því aukist (sjá mynd 24).  

 

Mynd 24. Greiddar vaxtabætur ríkisins (1998-2011). 

Skýring: Upplýsingar um vaxtabætur (1998-2008) eru fengnar frá Hagstofu Íslands og áætlaðar tölur 
vaxtabóta (2008-2011) eru fengnar frá fjármálaráðuneytinu.   

 

Áhrif vaxtabóta á eftirspurn fasteigna eru talin vera til staðar þrátt fyrir að erfitt geti 

reynst lántökum að gera ráð fyrir slíkum greiðslum vegna breytileika þeirra.  

 

2.2.5.5 Stýrivextir 

Stýrivextir eru stjórntæki Seðlabanka Íslands sem bankinn notar til að hafa áhrif á 

markaðsvexti (þ.e. vexti inn- og útlána fjármálastofnana) (Gylfi Magnússon, 2008). 

Seðlabankinn notar stýrivexti í þeim tilgangi að halda verðlagi stöðugu, þ.e. miðað við 

verðbólgumarkmið hans (Seðlabankinn, á.á.). Líta má á vexti af fasteignalánum sem 

kostnaður lántaka við fjármögnun á fasteigninni. Þegar stýrivextir Seðlabankans hækka 

þá hækkar sá kostnaður sem lántaki þarf að borga og öfugt. Lágir stýrivextir lækka 

greiðslubyrgði þannig að almenningur hefur frekar efni á að kaupa dýrari húsnæði. Það 

getur leitt til þess að eftirspurn eftir fasteignum eykst og verð þeirra getur jafnvel 
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hækkað tímabundið. Hætta er hins vegar á því að þegar vextirnir hækka aftur þá muni 

húsnæðisverð lækka aftur (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2011).  

 

Mynd 25. Stýrivextir Seðlabanka Íslands (2004-2011). 

Skýring: Heimild: Seðlabanki Íslands. 

 

Út frá mynd 25 sést að Seðlabankinn hækkaði stýrivexti jafnt og þétt eftir að 

bankarnir komu með innspýtingu sína á lánamarkað fasteigna. Áhrif vaxtanna hefur þó 

ekki dugað sem skildi (sbr. umtal um að stýrivextir Seðlabankans sé of kraftlítið 

stjórntæki í baráttu við verðbólur).  

 

2.2.5.6 Ríkisábyrgð á lánakerfi markaðarins 

Færa má rök fyrir því að víða starfi lánastofnanir á grundvelli ríkisábyrgðar. Ríkisábyrgðin 

kemur fram í formi þeirrar aðstoðar sem stjórnvöld veita lánastofnunum eða 

fjármálastofnunum þegar fjárhagsleg vandræði steðja að þeim. Víða erlendis var aðstoð 

stjórnvalda frá því að gangast undir skuldbindingar vegna endurfjármögnunar, styrkja 

lausafjárstöðu með fjárveitingu og yfir í að taka lánastofnanir með yfirtöku með 

tilheyrandi skuldbindingum sem í yfirtökunni fólust. Hér á landi voru bankarnir til að 

mynda teknir yfir af ríkinu með setningu nýrra laga (þ.e. neyðarlögin).  

Þetta tengist fasteignamarkaðinum með þeim hætti að slíkar ábyrgðir af hálfu  

ríkisins geta hvatt til meiri áhættusækni og þenslu í útlánastarfsemi lánastofnana. Þrátt 

fyrir að slík ríkisábyrgð sé hvergi um getið í lögum um ríkisábyrgðir þá er ekki ósennilegt 
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að lánastofnanir og lánveitendur þeirra geri ráð fyrir að hún sé fyrir hendi og trúi að hún 

sé til staðar (Gunnlaugur Jónsson, 2012). Ríkisábyrgð skapar ábyrgðarleysi að því leytinu 

til að aðhald lánastofnana er tekið frá hagsmunaaðilum (þ.e. lánveitendum 

lánastofnana) og fært í hendur ríkisins;  

Ríkið reynir að hafa eftirlit með bönkum til að bæta fyrir aðhaldsleysið, en 
ríkiseftirlit getur aldrei jafnast á við aðhald frá viðskiptavinunum sjálfum 
(Gunnlaugur Jónsson, 2012, bls. 13). 

Íbúðalánasjóður er lánastofnun þar sem ríkisábyrgðir eru samkvæmt lögum. Hún er 

hins vegar stofnun af öðrum toga en aðrar lánastofnanir (þ.e. bankarnir). Í fyrsta lagi þá 

eru útlán sjóðsins einkum fasteignalán og í öðru lagi þá ræður ríkið hvernig 

útlánareglum sjóðsins er háttað. 

 

2.2.6 Lóðir og nýbyggingar 

Staðsetning fasteigna skiptir máli þegar kemur að verðmati þeirra (sbr. svör 

fasteignasala í viðauka A). Til að mynda þá eru fasteignir í miðbæ Reykjavíkur eftirsóttari 

en fasteignir í Kópavogi og útskýrist verðmunur eignanna af staðsetningunni. Þótt 

ólíklegt sé að landsvæði til bygginga á Íslandi eigi eftir að vera uppurið þá eru engu að 

síður takmörk fyrir því hversu mikið er hægt að byggja á hverju svæði fyrir sig. Af því 

leiðir að lóðaverð er iðulega hærra á þeim svæðum sem eru fullnýtt (sbr. miðbær 

Reykjavíkur). Hægt væri að líta á lóðaverð sem kostnað fyrir staðsetningu sem ræðst af 

mati fólks á lífsgæðum, s.s. nálægð við vinnu, þjónustu, skóla o.s.frv. (Hagfræðistofnun 

Háskóla Íslands, 2003). Mismunur verðmats vegna staðsetningar er að hluta til settur í 

verðlagningu lóðanna en bróðurpartur af verðmati eigna er þó sett í verðlag 

fasteignanna sjálfra. Það er því svolítið villandi þegar verðmat sambærilegra fasteigna á 

mismunandi svæðum eru borin saman hvort staðsetningin sé ástæða 

verðlagningarinnar eða ekki.  

Verð á lóðum fór hækkandi með hverju ári sem leið fyrir hrun. Ástæður verðhækkana 

má rekja til aukinnar eftirspurnar eftir lóðum til bygginga og vegna aukins kostnaðar 

sveitarfélaga við að standsetja byggingarlóðir til sölu (þ.e. vegna breyttra reglna, 

verðbólgu og launahækkana). Eftirspurnin eftir lóðum var svo mikil á árunum 2005 til 

2007 að aðeins hluti umsækjenda fekk úthlutað lóð til bygginga. Sérfræðingar eru jafnan 
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sammála um að miklar hækkanir á lóðaverðum höfðu sín áhrif á þensluna og útlánavöxt 

lánastofnana, jafnt á skuldaaukningu almennings, fyrirtækja og sveitarfélaga;  

Annað sem jók á þensluna og útlánavöxtinn var mikil hækkun lóðaverðs sem 
hafði bein áhrif á fasteignamat og lánsheimildir. Í nokkrum tilvikum á 
árunum 2004 til 2007 voru haldin uppboð á lóðum fyrir ný íbúðarhús á 
höfuðborgarsvæðinu. Lóðaverðið í þessum uppboðum var mjög hátt og 
endurspeglaði líklega þann mikla mun sem orðinn var á fasteignaverði og 
byggingarkostnaði. Væntingar um að aðgengi að þeim lágvaxtalánum sem 
buðust væri tímabundið kunna að hafa ýtt undir þessa hækkun lóðaverðs í 
uppboðum (Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis, 2010, bls. 125). 

Eftir hrunið voru hins vegar margir aðilar sem skiluðu lóðinni aftur til sveitarfélaganna 

(sjá töflu 9).  

Tafla 9. Fjöldi íbúða á úthlutuðum og skiluðum lóðum eftir sveitarfélögum. 

Skýring: Aðeins eru tekin til skoðunar þau sveitarfélög sem gögn lágu fyrir um. Heimild: 
Hagfræðistofnun Háskóla Íslands (2010), bls. 71.  

 

 

Mikil þensla var í lóðaframkvæmdum hjá sveitarfélögum, þó aðallega á 

höfuðborgarsvæðinu, nágrenni þess og á Akureyri (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 

2010). Flest sveitarfélög voru búin að gera ráð fyrir fólksfjölgun í deiliskipulögum sínum 

og voru búin að verja miklu fjármagni í að skipuleggja og framkvæma lóðir til sölu. 

Hrunið fór illa með fjárhagsstöðu þeirra sveitarfélaga sem unnu mikið að 

lóðaframkvæmdum; 

Mörg sveitarfélög juku verulega við skuldir sínar á uppgangstímum til þess 
að hanna ný hverfi og gera þau byggileg en endurgreiddu innheimt lóðaverð 
síðar. Óbein áhrif af þessari þenslu komu því fram í auknum útgjöldum 
sveitarfélaga vegna framkvæmda við ný íbúðahverfi. Það hafði svo áhrif á 
heildaraðhaldsstig opinberrar fjárfestingar (Skýrsla Rannsóknarnefndar 
Alþingis, 2010, bls. 125). 
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Flest sveitarfélögin fjármögnuðu framkvæmdirnar með lántöku og þá aðallega með 

erlendu lánsfjármagni. Skuldir sveitarfélaganna jukust um 75% á milli áranna 2007 og 

2008. Heildarskuldir sveitarfélaganna námu 337 milljörðum króna árið 2007 en voru 

orðnar 588 milljarðar í lok árs 2008 (Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga (EFS), 

2010). Ef aukning nettó skulda8 sveitarfélaganna er borin saman á milli áranna voru 

nettó skuldir árið 2007 um 232 milljarðar og 483 milljarðar árið 2008 sem er hlutfallsleg 

aukning upp á 208% (EFS, 2010).  
 

Samhliða aukinni lóðasölu sveitarfélaganna fyrir hrun var mikill vöxtur í nýbyggingum 

fasteigna og sérstaklega á árunum 2004 til 2008. Vegna efnahagsþrenginganna þá er 

enn ekki búið að ljúka við allar þær byggingaframkvæmdir sem ráðist var í (sjá mynd 26). 

 

Mynd 26. Fjöldi íbúðabygginga (1994-2011).  

Skýring: Heimild: Hagstofa Íslands (2011). 

 

Í lok árs 2011 voru u.þ.b. 4500 íbúðir í byggingu þrátt fyrir að 311% samdráttur í 

nýbyggingum hafði orðið milli áranna 2008 og 2011 (Hagstofa Íslands, 2011). Vegna 

mikilla umsvifa í byggingargreininni þá fjölgaði íbúðum talsvert á landinu (sjá töflu 10).  

                                                      
8
 Með nettó skuldum er átt við heildarskuldir að frádregnum peningalegum eignum og án eigin 

fyrirtækja (EFS, 2010).  
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Tafla 10. Íbúðarhúsnæði eftir herbergjafjölda og tegund. 

Skýring: Ekki liggja fyrir tölur fyrir árin 2010 og 2011. Heimild: Hagstofa Íslands (2009), tafla gerð að 
fyrirmynd Hagfræðistofnun Háskóla Íslands (2010), bls. 33. 

 

 

Mest fjölgaði þriggja herbergja íbúðum á tímabilinu frá 2003 til 2009, eða um 23%. 

Alls fjölgaði íbúðum á þessu tímabili um 16%. Vegna mikilla verðhækkana á íbúðaverði, 

og þá umfram byggingarkostnað, var rökmætt tilefni til þess að byggja nýjar íbúðir (sbr. 

Q-hlutfall Tobins sem fjallað var um í kafla 2.2.1., lögmál framboðs og eftirspurnar).   

Vinna við smíði nýbygginga hefur dregist saman um 75% frá því sem mest var (þ.e. frá 

seinasta ársfjórðungi 2007). Sveitarfélög úthlutuðu mikið af lóðum árið 2008 sem þau 

voru búin að kosta til bygginga (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2010). 

 

2.2.7 Leigumarkaður 

Leigumarkaður fylgir gjarnan fasteignamarkaði enda eru markaðirnir náskyldir. 

Leigumarkaður er að mörgu leyti staðgengilsmarkaður fasteignamarkaðar ef svo má að 

orði komast. Markaðirnir tveir þjóna notum almennings á sama hátt. Einnig fylgir 

leiguverð í mörgum tilfellum sömu hagmælikvörðum og afborganir vaxtagjalda af 

fasteignum, þ.e. vísitölu neysluverðs (verðbólgu). Þó hefur verið bent á að stór hluti 

leigumarkaðarins á Íslandi sé ekki rekinn á markaðsforsendum (Kári S. Friðriksson o.fl., 

2011). Með því er átt við þegar fólk leigir kunningjum, vinum eða ættingjum á verði sem 

er langt undir því markaðsverði sem gengur og gerist.  
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Leigumarkaðurinn hefur stækkað hratt síðustu misseri, sérstaklega eftir hrun 

bankanna 2008 (sjá mynd 27). Óvissa og vantraust fólks á fasteignamarkaðinum veldur 

því að fólk heldur að sér höndum við fasteignakaup.  

 

Mynd 27. Fjöldi þinglýstra leigusamninga eftir mismunandi landssvæðum (2005-2012). 

Skýring: Heimild: Þjóðskrá Íslands (2012). 

 

Fjöldi nýrra þinglýstra leigusamninga fjölgaði úr rúmlega 5.000 samningum á árunum 

2005 og 2006 yfir í 10.000 árin 2009 og 2010 og ætla má að fjölgunin hafi verið mun 

meiri þar sem aðeins hluti leigusamninga eru þinglýstir (sjá mynd 27). Mynd 27 gefur þó 

ákveðna vísbendingu um þá aukningu sem hefur átt sér stað á leigumarkaðinum. Gera 

má ráð fyrir því að nú sé um fjórðungur íslenskra heimila í leiguhúsnæði (Kári S. 

Friðriksson o.fl., 2011).  

Eftirspurn eftir leiguhúsnæði hefur því aukist mjög mikið. Verðhækkanir á almennum 

fasteignamarkaði hafa þá einnig verið miklar (sjá mynd 28). Það eru vísbendingar þess 

efnis að kostnaður leigu sé orðinn nánast sá sami og kostnaður eigenda af fasteign (þ.e. 

vaxtagreiðslur lána, fasteignagjöld og önnur tilfallandi gjöld) (Hagfræðistofnun Háskóla 
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Íslands, 2011). „Samkvæmt tölum um húsaleigubætur í Reykjavík hefur leiga hækkað 

mun meira í félagsbústöðum en hjá öðrum undanfarin ár“ (Hagfræðistofnun Háskóla 

Íslands, 2011, bls. 41). Þær hækkanir geta stafað af vísitölutengingu leigugjaldanna. 

Stjórnvöld veita jafnan stuðning við tekjulága einstaklinga og tekjulágar fjölskyldur á 

leigumarkaðinum rétt eins og á fasteignamarkaðinum. Slíkur stuðningur er í formi 

styrkja sem nefnast húsaleigubætur. Það er þó misjafnt eftir sveitarfélagi hvort slíkir 

styrkir séu í boði. Þar sem styrkirnir eru ekki í boði er húsaleiga gjarnan lægri.  

 

Mynd 28. Vísitala greiddrar meðalhúsaleigu samhliða vísitölu neysluverðs (2003-2011). 

Skýring: Báðar vísitölur eru settar í 100 stig árið 2003. Heimild: Hagstofa Íslands.  

 

Með því að skoða breytingar á vísitölu greiddrar húsaleigu samhliða breytingum á 

vísitölu neysluverðs sést umframhækkun húsaleigu m.v. verðbólgu. Líkleg skýring á 

þessari umframhækkun er sú að leigusalar hafa ákvarðað leigu eftir þeim kostnaði sem 

þeir þurfa að greiða af fasteigninni. Vitanlega vilja leigusalar ekki borga með 

leigutekjunum þegar þeir greiða kostnað og gjöld sem eigninni fylgja heldur vilja þeir að 

leigutekjurnar „dekki“ kostnaðinn og helst gott betur. Því er líklegt að kostnaður leigu og  

framboð og eftirspurn leiguhúsnæðis hafi markast meira af aðstæðum sem ríkja og ríktu 

á fasteignamarkaði heldur en öfugt eins og margir halda fram (sbr. svör fasteignasala að 

verðhækkanir fasteignamarkaðarins séu að hluta til komnar vegna þess að 

leigumarkaður sé þröngur, sjá mynd 3).   
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Vissulega getur leigumarkaðurinn haft mikil eftirspurnaráhrif á fasteignamarkaðinn 

vegna staðgengilsáhrifa. Að mörgu leyti er leigumarkaðurinn því öflugt stjórnunartæki til 

þess að minnka verðsveiflur á fasteignamarkaðinum, sem er þó nánast ónýtt.  

 

2.3 Skuldastaða á Íslandi 

Fram kom í Peningamálum Seðlabanka Íslands árið 2003 að Íslendingar væru meðal 

skuldugustu þjóða heims, hvort sem litið er til skulda einkareksturs, heimilanna, 

fyrirtækjanna eða vergrar eða hreinnar skulda þjóðarbúsins. Árið 2005 var nettóstaða 

(þ.e. hrein staða) erlendra skulda og erlendra eigna þjóðarinnar sem hlutfall af vergri 

landsframleiðslu (VLF) neikvæð um 83%. Það hlutfall var með hæsta móti af OECD 

ríkjunum (Jón Steinsson, 2006). Á uppsveifluárunum (þ.e. 2003 til 2008) var mikið um 

erlendar lántökur og því ljóst að skuldastaðan færi versnandi (sjá mynd 29). Til 

samanburðar við ár 2005 var nettóstaðan í lok árs 2011 sem hlutfall af VLF neikvæð um 

635% (Seðlabanki Íslands, 2011). Ef litið er á heildarskuldir þjóðarinnar í tölum þá nema 

erlendar skuldir þjóðarinnar tæplega 13.700 milljörðum í árslok 2011. Erlendar eignir 

þjóðarbúsins námu 4.434 milljörðum og var því hrein staða við útlönd neikvæð um 

9.227 milljarða9 (Seðlabanki Íslands, 2012[a]).  

 

                                                      
9
 Í þessum tölum er ekki tekið tillit til þeirra innlánastofnana sem eru í slitameðferð.  
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Mynd 29. Skuldir og eignir þjóðarbúsins. 

Skýring: Tölur eru á verðlagi hvers árs. Heimild: Seðlabanki Íslands (2011). 

 

Í kjölfar hrunsins veiktist gengi krónunnar mikið (sjá mynd 30) og við það jukust 

erlendar skuldir um það sem nemur þeirri veikingu.  

 

Mynd 30. Raungengi íslensku krónunnar (1994-2011). 

Skýring: Ársfjórðungslegar tölur. Heimild: Seðlabanki Íslands (2012[b]). 
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Ef litið er til einstaklinga og heimila í landinu þá hafa skuldir þeirra aukist verulega 

undanfarin ár. Á uppsveiflutímunum jukust skuldir heimila og einstaklinga einkum vegna 

aukinnar lántöku, ýmist á formi húsnæðislána og/eða neyslulána. Eftir efnahagshrun var 

meginskýring skuldaaukningarinnar líklega verðtrygging fasteignalána, vaxandi 

verðbólga og veiking krónunnar10 (Kári S. Friðriksson o.fl., 2011). Ef fasteignaskuldir 

Íslendinga eru skoðaðar út frá VLF voru þær 120% af landsframleiðslu árið 2007. Það 

hlutfall virðist trjóna á toppnum í samanburði við aðrar Evrópuþjóðir (Kári S. Friðriksson 

o.fl., 2011).  

 

Mynd 31. Skuldir heimila við helstu lánastofnanir (2002-2012).  

Skýring: Frá september 2008 eru skuldir við innlánsstofnanir metnar á yfirtökuverði til nýju bankanna. 
Raunvöxtur m.v. neysluverð. Nýjustu tölur eru áætlaðar að hluta. Heimild: Seðlabanki Íslands 
(2012). 

 

Á mynd 31 sjást skuldir heimilanna við helstu lánastofnanir síðastliðinn áratug. Einnig 

sjást heildarskuldir heimilanna á mismunandi tímum. Í september 2008, þegar 

skuldirnar voru sem mestar, voru skuldir heimilanna við lánakerfið tæplega 1.900 

milljarðar. Þegar skuldir heimilanna voru færðar yfir í endurreist fjármálakerfi voru 

skuldirnar skv. Seðlabankanum (mynd 31) metnar á yfirtökuverði til nýju bankanna sem 
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 Þ.e. á þeim erlendu neyslu- og fasteignalánum sem almenningur hafði tekið. 
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útskýrir þá lækkun sem varð á skuldum heimilanna frá september 2008 til október 2008 

(sjá mynd 31). Skuldirnar voru yfirteknar á tæplega 1.470 milljarða sem þýðir afskriftir 

upp á tæplega 26%. Í lok árs 2011 höfðu skuldirnar hins vegar vaxið um 200 milljarða 

sem þýðir hækkun upp á 13%. Þá hækkun má rekja að mestu leyti til 

verðtryggingarinnar. Þrátt fyrir þessa hækkun þá hafa lánastofnanir afskrifað þó 

nokkurn hluta af skuldum heimilanna í millitíðinni (sbr. afskriftir þegar lánastofnanirnar 

ganga að veði þegar viðkomandi getur ekki greitt af lánum og afskriftir vegna 110% 

leiðarinnar). Nú standa skuldir heimilanna við lánakerfið í um 1.670 milljörðum 

(Hagvísar Seðlabanka Íslands).  

Samkvæmt skattframtölum árið 2010 voru tæplega 73.000 heimili í landinu með 

fasteignaskuldir. Um 24% þeirra áttu í greiðsluvanda. Um helmingur þeirra, eða um 

8.800 heimili, sem voru í greiðsluvanda skulduðu meira en því sem nemur verðmæti 

eignar þeirra (Gísli Óttarsson, Marinó G. Njálsson, Rafn Sigurðsson, Sigurður Snævarr, 

Sigurður Geirsson, Þorkell Sigurgeirsson og Yngvi Örn Kristjánsson,2010). Samkvæmt 

Hagstofu Íslands hefur einnig verið töluverð aukning á vanskilum vegna húsnæðislána 

(sjá mynd 32).  

 

 

Mynd 32. Áætlaður fjöldi heimila í vanskilum og hlutfallsleg breyting vanskila milli ára á 
fasteignalánum. 

Skýring: Heimild: Hagstofa Íslands (2011). 
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Hagstofan leggur einnig mat á fjölda þeirra heimila sem eiga í greiðsluerfiðleikum 

(þ.e. með þunga greiðslubyrgði) og er mat hennar eins og sjá má á mynd 3311.  

 

Mynd 33. Fjöldi heimila með þunga greiðslubyrgði og hlutfall þeirra.  

Skýring: Heimild: Hagstofa Íslands (2011). 

 

Það sem mestu máli skiptir er að skuldavandi heimilanna hefur farið vaxandi síðustu 

ár og er orðinn alvarlegur vandi. Stjórnvöld hafa verið að reyna að glíma við úrlausn 

skuldavandans í tæp fjögur ár og er ekki útlit fyrir að þeirri baráttu muni ljúka á 

næstunni. Þau úrræði sem hefur þegar verið ráðist í hafa haft tilætluð áhrif en í mörgum 

tilfellum dugað skammt. Margar aðrar aðferðir hafa verið ræddar í því samhengi og 

verður nú gerð grein fyrir þeim helstu.  

 

2.3.1 Úrræði fyrir skuldara 

Við aðstæður eins og þær sem hafa skapast á Íslandi er talið nauðsynlegt að stjórnvöld 

grípi til aðgerða í þeim tilgangi að koma fyrirtækjum og heimilum í landinu til aðstoðar. 

Stjórnvöld geta beitt sér með ýmsum hætti. Þjóðhagslegar aðgerðir eins og breytingar á 

stýrivöxtum og aðgerðir sem örva atvinnu eru taldar nauðsynlegar. Stjórnvöld geta 

                                                      
11

 Hafa skal í huga að það er misjafnt hvaða aðferðum er beitt við útkomuna. Tölur Hagstofunnar er 

áætlaður fjöldi rétt eins og aðrar sambærilegar tölur. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

% breytingFjöldi heimila

Áætlaður fjöldi heimila með þunga greiðslubyrgði

Hlutfall heimila



 

63 

einnig beitt sér með enn róttækari aðferðum eins og sértækum aðgerðum sem fela 

yfirleitt í sér laga- og reglubreytingar eða með almennum aðgerðum sem fela yfirleitt í 

sér fjárveitingar frá ríkinu.  

Þann 15. október 2010 var kallaður saman vinnuhópur sérfræðinga frá ráðuneytum, 

lánastofnunum og Hagsmunasamtökum heimilanna. Verkefni hópsins var að meta 

kostnað og áhrif af 9 leiðum sem voru til athugunar á skuldavanda heimilanna (Gísli 

Óttarsson o.fl., 2010). Niðurstöður hópsins voru á þá leið að sértæk skuldaaðlögun og 

lækkun skulda að 110% verðmæti eigna væru aðgerðir sem væru tiltölulega 

kostnaðarlitlar í samanburði við aðrar aðgerðir sem þar var fjallað um og einnig ef tekið 

væri tillit til þeirra áhrifa sem þær voru taldar hafa (þ.e. fækkun heimila í greiðsluvanda 

eftir aðgerðirnar). Þrátt fyrir það þá var kostnaður þessara aðgerða talinn vera um 100 

milljarðar króna. Rétt er að vekja athygli á því að við mat á aðgerðum skipti miklu máli 

hvaða neysluviðmið er lagt til grundvallar (Gísli Óttarsson o.fl., 2010).   

Stjórnvöld hafa verið harðlega gagnrýnd fyrir að ganga ekki nógu langt í því að 

aðstoða skuldug fyrirtæki og heimili í landinu. Ef aðgerðir stjórnvalda á Íslandi eru hins 

vegar bornar saman við þær aðgerðir sem hafa verið gerðar erlendis þá kemur í ljós að í 

flestum tilfellum hafa íslensk stjórnvöld gengið lengra í sínum aðgerðum en annar staðar 

eins og áður hefur verið minnst á (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2011). 

 

2.3.1.1 Þjóðhagslegar aðgerðir 

Seðlabanki Íslands hefur reynt að beita stýrivaxtahækkunum til þess að slá á þensluna 

sem átti sér stað á markaðinum frá árinu 2004 til 2008. Eftir það lækkaði Seðlabankinn 

stýrivextina en lágir stýrivextir lækka greiðslubyrgði lána (sjá kafla 2.2.5.5., um stýrivexti 

bls. 50). Einnig hafa stjórnvöld haft áhrif á atvinnustig, reyndar með þeim takmörkunum 

að það komi sér ekki illa fyrir fjárhag ríkisins og heldur ekki á kostnað verðbólgu12.  

 

 

 

                                                      
12

 Sbr. Philipskúrfan sem lýsir skammtíma sambandi atvinnuleysis og verðbólgu. 
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2.3.1.2 Sértækar aðgerðir og skuldaaðlögun 

Stjórnvöld hafa beitt sér með ýmsum hætti í sértækum aðgerðum. Meðal annars þá 

hefur skuldurum verið boðinn afsláttur af greiðslum tímabundið en á móti þyngjast þær 

síðar (sbr. frysting lána) og í sumum tilfellum hefur verið boðið upp á aðrar leiðir sem 

t.d. felast í lengingu lánstíma. Þessum aðgerðum hefur verið beint að þeim hópi 

skuldara sem er talinn ráða við lánaskuldir sínar en á kannski erfitt með greiðslur 

tímabundið (Kári S. Friðriksson o.fl., 2011). Einnig var boðið upp á greiðslujöfnunarleið; 

Greiðslujöfnun fylgir greiðslujöfnunarvísitölu, í stað vísitölu neysluverðs, 
þannig getur afborgun lækkað tímabundið og þróast í takt við breytingar á 
launum og atvinnuástandi, en ekki neysluverði. Lánstími húsnæðislána 
lengist að hámarki um þrjú ár. Ef einhverjar eftirstöðvar eru þá til staðar, 
afskrifast þær (Umboðsmaður skuldara, á.á., bls. 5).  

Einnig var nokkuð um að skuldarar keyptu nýtt húsnæði án þess að vera búnir að 

selja það gamla. Þessum skuldurum bauðst aðlögunarleið sem gilti til ársloka 2011. Sú 

leið var þannig að skuldari gat skilað annarri eigninni til veðkröfuhafa og fékk að velja 

hvorri eigninni hann vildi skila (Umboðsmaður skuldara, á.á.). Kröfuhafi niðurfærði lán 

skuldarans miðað við áætlað markaðsverð þeirrar eignar sem hann skilar. Takmarkanir 

leiðarinnar voru hins vegar þær að nýja fasteignin verður að hafa verið keypt til 

einkanota á tímabilinu 1. janúar 2006 til 1. nóvember 2008 og að ekki hafi verið unnt að 

selja eldri fasteignina. Einnig mega veðskuldir sem hvíla á báðum fasteignunum ekki 

vera lægri en 75% af áætluðu markaðsverði beggja fasteigna (Umboðsmaður skuldara, 

á.á.).  

Síðla árs árið 2009 innleiddu stjórnvöld lög nr. 107/2009 um sértæka skuldaaðlögun. 

Markmið þessara laga var að; 

[...] hraða endurreisn íslensks efnahagslífs í kjölfar banka- og 
gjaldeyrishrunsins haustið 2008 og að jafnvægi komist á virði eigna og 
greiðslugetu annars vegar og fjárskuldbindinga einstaklinga, fyrirtækja og 
heimila hins vegar. Lögin kveða á um leiðir og viðmið til að ná því markmiði 
(Alþingi, 2009, 1. gr.).  

Í kjölfar þessara laga gerðu fjármálafyrirtæki og lífeyrissjóðir með sér samkomulag 

um verklagsreglur fyrir sértæka skuldaaðlögun einstaklinga (Skýrsla eftirlitsnefndar til 

efnahags- og viðskiptaráðherra, 2010). Það var gert vegna þess að samkvæmt lögunum 

er lagt til grundvallar að hvert og eitt fjármálafyrirtæki leysi skuldavanda sinna 
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viðskiptavina með sambærilegum hætti (Skýrsla eftirlitsnefndar til efnahags- og 

viðskiptaráðherra, 2010). Þetta úrræði kemur aðeins til greina ef önnur úræði duga ekki. 

Úrræðið er ætlað þeim hópi skuldara sem ráða ekki við að greiða lán og líkur séu á að 

þeir muni ekki geta gert það í framtíðinni. Sértæk skuldaaðlögun miðast við að skuldari 

geti greitt af því sem nemur 70% af verðmæti fasteignarinnar. Mismunurinn sem eftir er 

af láninu eftir skuldaaðlögunina er settur í biðlán til þriggja ára, án vaxta og verðbóta. 

Greiðslugeta á biðláni er skoðuð að þrem árum liðnum og skuldir umfram 100% af 

veðhlutfalli eru afskrifaðar. Lánastofnunum er óheimilt að krefjast greiðslu, gjaldfella 

skuldir, gera fjárnám eða krefjast gjaldþrotaskipta hjá umsækjendum (Hagfræðistofnun 

Háskóla Íslands, 2011). Aðferðin (þ.e. sértæk skuldaaðlögun) er nánast næsta stig við 

gjaldþrot skuldara. 

 

2.3.1.3 110% leiðin 

Í lok árs 2010 sömdu stjórnvöld við fjármálafyrirtækin og lífeyrissjóðina um 110% 

leiðina;  

Framangreind vinnuregla [innskot: 110% leiðin] endurspeglar það mat, að 
skuldir langt umfram eignir og greiðslugetu séu í höfuðdráttum 
óinnheimtanlegar. Því sé það jafnt í þágu kröfuhafa, skuldara og samfélags 
að raungera þá staðreynd án milligöngu dómstóla (Viljayfirlýsing um 
aðgerðir vegna skuldavanda heimilanna, 2010, bls. 2). 

Þessi leið byggir á því að eftirstöðvar fasteignalánanna verða færðar niður í 110% af 

verðmæti fasteignarinnar. Skilyrðin sem sett voru til grundvallar leiðarinnar voru m.a. að 

greiðslubyrgði vegna fasteignalánsins væri yfir 20% af tekjum. Hámarks niðurfærsla á 

lánum var 4 milljónir til einstaklinga og 7 milljónir til hjóna eða sambýlisfólks og 

einstæðra foreldra. Þó var þetta hámark sem var sett ekkert heilagt og mörg dæmi voru 

um að niðurfærsla skulda væri þrefalt og jafnvel fjórfalt meiri; 

Almennt verða þó skuldir ekki færðar niður um meira en 15 m.kr. hjá 
einhleypum og 30 m.kr. hjá hjónum/sambýlisfólki og einstæðum foreldrum 
(Viljayfirlýsing um aðgerðir vegna skuldavanda heimilanna, 2010, bls. 2). 

Þessi aðgerð er mildari heldur en sértæk skuldaaðlögun og er því ætlað að reyna 

þetta úrræði fyrst.  
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2.3.1.4 Gjaldþrot 

Gjaldþrot er í raun síðasta úrræðið sem skuldarar í vandræðum geta nýtt sér. Tilgangur 

gjaldþrota er að gefa fólki kost á að byrja upp á nýtt eftir fjárhagsvandræði. Þess er þó 

gætt að hafa þennan kost ekki of freistandi. Þessi kostur er síður en svo kostnaðarlaus. 

Meðalkostnaður á Íslandi við uppgjör gjaldþrotabús er um 4% af verðmæti þess (Anna 

Guðrún Ragnarsdóttir o.fl., 2010). Þá tekur uppgjörið að jafnaði frá einu ári og upp í þrjú 

ár hér á landi. Þegar mikið er um gjaldþrot verður álagið á dómstólum mikið. Það er því 

reynt að komast hjá því að mál þurfi að fara til gjaldþrotameðferðar en í sumum 

tilfellum er ekkert annað úrræði sem dugar.   

 

2.3.1.5 Almenn niðurfelling skulda (aðgerð í athugun) 

Það má færa rök fyrir því að þeim sem standa illa vegna skuldavanda hafi nú þegar verið 

hjálpað með almennum hætti, þ.e. með gjaldeyrishöftunum. Með höftunum þarf ekki 

lengur að hafa áhyggjur af krónunni þegar vextir eru ákvarðaðir og er því möguleiki að 

lækka vexti og þ.a.l. lækkar greiðslubyrgði lána (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2011).  

Töluverður þrýstingur hefur skapast á stjórnvöld frá skuldurum, kannski af fordæmi 

stjórnarandstöðunnar, að fara í almennar niðurfellingar á verðtryggðum lánum. Rökin 

sem eru notuð því til grundvallar eru réttlæti og sanngirni. Árið 2010 var metinn 

kostnaður og áhrif við að fara í almenna niðurfellingu skulda með 15,5% flatri 

niðurfellingu (Gísli Óttarsson o.fl., 2010). Kostnaðurinn var talinn vera 185 milljarðar og 

var slík niðurfelling talin duga til að fækka skuldugum heimilum í vanda um 20% (Gísli 

Óttarsson o.fl., 2010). Ætla má, vegna verðtryggingarinnar, að kostnaðurinn við 15,5% 

flata niðurfellingu væri um 250 milljarðar. Það er því nokkuð ljóst að slík aðgerð myndi 

ekki duga nægilega vel til þess að leysa skuldavanda heimilanna. Ef ríkið ætlaði að fara 

út í almennar niðurfellingar sem eiga að skila árangri á skuldavandanum þá væru þær 

aðgerðir mun kostnaðarsamari en þær upphæðir sem fjallað er um hér. Íslenska ríkið 

hefur aldrei verið í eins slæmri fjárhagslegri stöðu og það glímir við nú. Af því leytinu til 

er þessi lausn frekar fráleit.  

Eðlilega er einnig hægt að hafa áhyggjur af því hvaða skilaboð almennar niðurfærslur 

senda út í þjóðfélagið. Með því er komið á ákveðnu fordæmi fyrir því að ríkið hlaupi 

undir bagga ef áhættufjárfestingar fara illa. Því geta slíkar aðgerðir ýtt undir frekari 
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áhættusækni hjá lánþegum og lánveitendum. Einnig getur þessi lausn varla talist 

sanngjörn gagnvart þeim sem hafa farið varlegra í lántöku og fjárfestingum 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2010), ekki síst þeim sem komu sér undan 

þungbærum skuldum með því að selja eignir sínar eftir hrun og tóku á sig verulegt 

eiginfjártap vegna þessa.  

Út frá þeim rökum reynist erfitt að mæla með slíkum aðgerðum. 

 

2.3.1.6 Lyklafrumvarp Lilju Mósesdóttur (aðgerð í athugun) 

Hið svokallaða lyklafrumvarp sem kennt er við höfund sinn, Lilju Mósesdóttur, hefur 

verið til umræðu þrisvar sinnum á Alþingi. Frumvarpið varðar breytingar á lögum um 

samningsveð, nr. 75/1997, og fela í sér að takmarka rétt lánveitanda til að ganga að 

eignum lántaka ef viðkomandi getur ekki staðið í skilum vegna fasteignaláns. 

Takmörkunin miðast einungis við fasteignina sjálfa en ekki allar aðrar eigur viðkomandi 

lántaka (Vísir, 2012[a]). Það er því möguleiki fyrir lántaka, ef frumvarpið verður 

samþykkt, að skila lyklunum til fjármálastofnunar ef greiðslur verða honum ofviða án 

nokkurra eftirmála eða ef veðhlutfall er komið langt yfir verðgildi eignarinnar. Fyrirmynd 

frumvarpsins kemur frá Bandaríkjunum þar sem slíkar reglur hafa verið í gildi frá 

kreppunni miklu (Vísir, 2012[a]).  

Það eru margir á þeirri skoðun að lyklafrumvarpið sé réttlætismál sem eigi að 

samþykkja, meðan aðrir hafa áhyggjur af þeim áhrifum sem frumvarpið kann að valda. 

Miðað við þær aðstæður sem eru á markaðnum núna þá kann að vera að frumvarpið 

(þ.e. ef það verður samþykkt) hrindi af stað hringrás sem gæti þýtt annað efnahagslegt 

áfall fyrir þjóðina (sjá mynd 34). 
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Mynd 34. Hugsanleg hringrás af völdum lyklafrumvarpsins ef það yrði samþykkt. 

 

Á endanum myndu fjármálastofnanir ekki lifa af þessa hringrás því að lækkandi 

fasteignaverð rýrir verðmæti eignanna sem fjármálastofnanir sitja uppi með og tap 

vegna afskrifta verður þeim að falli (mynd 34). Þetta er kannski dökkasta myndin sem 

hægt er að mála af áhrifum lyklafrumvarpsins. Hins vegar er einnig hægt að halda því 

fram að lyklafrumvarpið verði til þess að fólk fái trú og traust á fasteignamarkaðnum 

aftur og vilji fjárfesta á honum (þ.e. komi hjólunum til að snúast aftur). Einnig eru líkur á 

að lyklafrumvarpið (þ.e. ef það yrði að veruleika) muni eitt og sér auka aðhald í 

útlánastefnum fjármálafyrirtækja sem yrði markaðinum sennilega til góðs ef til lengri 

tíma er litið.  

 

2.3.1.7 Aðrar leiðir 

Aðrar aðgerðir hafa verið til skoðunar en þær sem hefur verið getið hér að framan. Þar 

ber kannski helst að nefna upptaka á nýjum gjaldmiðli og afnám verðtryggingar á 

fasteignalánum. Tilgangur beggja aðgerða er að losna við verðtrygginguna. Vegna óvissu 

um verðlagsþróun í framtíðinni er erfitt að semja um viðunandi lánstíma til 

fasteignakaupa þannig að lántaki og lánveitandi geri sér grein fyrir raunvirði 

endurgreiðslunnar nema með verðtryggingu eða breytilegum vöxtum í einhverju formi 
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(Guðmundur Guðmundsson, 2005). Óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum eru að 

verða algengari á Íslandi heldur en þau voru fyrir hrun. Þessar leiðir markast af því að 

verðtryggingin verði felld niður og óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum komi í 

staðinn.    

 

2.4 Hagsmunaaðilar 

Eins mikið og fjallað hefur verið um áhrifaþætti framboðs og eftirspurnar á 

fasteignamarkaðinum hefur minna farið fyrir umfjöllun í samfélaginu um áhrif, hvata og 

hegðunarmynstur hagsmunaaðila á markaðinum, og þar með talið freistnivanda þeirra á 

markaðinum. Óneitanlega hafa þessir þættir áhrif á markaðinn. 

Í þessum kafla verður helstu hagsmunaaðilum markaðarins gerð skil. 

 

2.4.1 Lánastofnanir 

Í ljósi aðstæðna ríkir nokkur óvissa gagnvart eignarstöðu lánastofnana á markaðinum, 

bæði vegna útlána og eigna. Ber þar kannski helst að nefna hversu mikil 

greiðslufallsáhætta viðskiptavina er, en litlar breytingar í verðlagi geta orðið til þess að 

fleiri viðskiptavinir lendi í vandræðum. Einnig ríkir mikil óvissa með stöðu erlendra lána 

þar sem þau voru dæmd ólögleg og ný lög voru sett af stjórnvöldum í kjölfarið (Alþingi, 

2010). Endurútreikningar þeirra var svo einnig dæmdir ólöglegir af Hæstarétti (Dómur 

Hæstaréttar 15. febrúar í máli nr. 600/2011, 2012). Erlendu lánin eiga vitaskuld aðeins 

við bankastofnanirnar. Bankastofnanirnar hafa áætlað að kostnaður vegna ólögmætra 

endurútreikninga hlaupi á 64 milljörðum króna samanlagt sem þær þurfa að greiða 

viðskiptavinum sínum til baka (Ársuppgjör bankanna, 2012).  

Lánastofnanir eiga mikið af fasteignum sem féllu í eigu þeirra vegna veðkalla á lánum 

í vanskilum (Magnús Halldórsson, 2010). Að öllu jöfnu er meiri hagur fyrir lánastofnanir 

að reyna að endursemja við viðskiptavini í greiðsluerfiðleikum en tregða þeirra til þess 

að semja getur stafað af því að slíkir samningar skili litlum eða minni ábata 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2011). Eignarstaða lánastofnana var tæplega 2.500 

eignir í október á síðasta ári er fram kemur í Peningamálum Seðlabanka Íslands 

(2011[4]). Einnig kemur þar fram að 40% þeirra eigna voru í útleigu, 22% þeirra enn í 
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byggingu og 38% stóðu auðar. Ekki eru taldar miklar líkur á því að lánastofnanirnar setji 

eignirnar allar í einu til sölumeðferðar vegna þeirra áhrifa sem það gæti haft á verðgildi 

þeirra og markaðinn; 

Væntanlega er það markmið bæði Íbúðalánasjóðs og bankanna að selja þær 
íbúðir sem þeir eiga nú. Erfitt er að meta hve mikil áhrif það hefði á 
verðþróun á íbúðamarkaði ákvæðu Íbúðalánasjóður og bankarnir að selja 
íbúðasafn sitt og myndi það ráðast af því hversu hratt eignirnar yrðu seldar 
og af almennum efnahagsaðstæðum þegar þar að kæmi. [...] Líklegt er að 
þeir haldi þessum eignum á meðan þeir telja sig geta selt þær á hærra verði 
en fæst fyrir þær nú. Einnig verður að teljast eðlilegt við núverandi aðstæður 
að bankar fari varlega á íbúðalánamarkaði enda hefur þróun húsnæðis- 
verðs ekki aðeins áhrif á það verð sem þeir fá fyrir íbúðirnar heldur einnig á 
mikilvægustu veðin fyrir lánum til heimila (Peningamál, 2011[4], bls. 25). 

Líklegt er að lánastofnanir beiti því framboðsstýringu á sölu fasteigna í sinni eigu til þess 

að verja hagsmuni sína og sporna gegn verðlækkunum.  

Lánastofnanir hafa fleiri hagsmunum að gæta á markaðinum sem felast í að sporna 

gegn verðlækkunum fasteigna og stuðla að verðhækkunum. Þar ber að nefna 110% 

leiðina sem fjallað var um í kafla 2.3.1.3. að framan. Leiðin kveður á um að afskrifa skuli 

lán niður að því sem nemur 110% af verðmæti eignarinnar eins og áður var fjallað um. 

Aftur á móti því hærra sem verðmæti (markaðsverð) fasteignanna er þeim mun minna 

þarf að afskrifa af lánunum. Hugsanlega getur þessi ástæða einnig gefið tilefni til 

framboðsstýringu stofnananna. Margar ábendingar og kvartanir hafa borist í garð 

lánastofnana er varða 110% leiðina, þá helst vegna ólíkrar málsmeðferða þeirra á 

umsóknum þrátt fyrir að sambærilegar eignir væru til málsmeðferðar (Hagsmunasamtök 

heimilanna, 2011). Skýrsla sem unnin var af sérstakri eftirlitsnefnd fyrir efnahags- og 

viðskiptaráðherra kvað á um að engin dæmi væru um að einstaklingum væri mismunað 

við afgreiðslu á skuldavanda þeirra hjá bönkum og fjármálastofnunum (Skýrsla 

eftirlitsnefndar, 2011). Hins vegar kom fram að töluvert væri um að úrlausnir leiðarinnar 

gangi hægt fyrir sig og taldi nefndin það stafa af því að framkvæmdin sjálf væri of flókin. 

Það er hins vegar hægt að hugsa sem svo að ef lánastofnanir eru tilbúnar til þess að 

verja hagsmuni sína með framboðsstýringu gætu þær alveg eins varið hagsmuni sína 

með því að kaupa sér tíma. Ef fasteignaverð styrkist í millitíðinni, meðan á úrvinnslu 

umsókna 110% leiðarinnar stendur, þarf augljóslega að afskrifa minna.  
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Einnig hefur verið bent á misvægi í verðtryggðum eignum og skuldum lánastofnana. 

Misvægið gerir það að verkum að mikill „hagnaður“ skapast hjá lánastofnunum þegar 

verðlag hækkar, þ.e. ef verðbólga eykst. Til að mynda skilar misvægi Landsbankans 

bankanum rúmlega milljarði í „hagnað“ í hvert skipti sem verðlag hækkar um eitt 

prósent (Vísir, 2012[b]). 

[...] staðreynd  mála er sú að verðtryggingarkerfið býður upp á að ákveðnir 
aðilar hafi gríðarlegan hagnað af því að halda verðlagi uppi og spenna upp 
verðbólgu. Húsnæðislán bankanna á árunum 2004-2008 eru 
kennslubókardæmi í því hvernig vanþróaður markaður er hagnýttur af 
fjármálastofnunum þegar kerfið býður upp á það á þennan hátt (Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson, 2012, 7. febrúar). 

Þetta er vissulega mjög óheppilegt, ekki síst í ljósi þess að breytingar á fasteignaverðum 

útskýra um einn fimmta af neysluverðsvísitölunni og þar með verðbólgu. Ekki má heldur 

gleyma því að lánastofnanir hafa mjög beinskeytt tæki til þess að stýra markaðinum í átt 

að sínum hagsmunum, þ.e. með fasteignalánum og þeim áhrifum sem þau hafa á 

markaðinn (mynd 35). 

 

Mynd 35. Hagsmunir lánastofnana af verðhækkunum á fasteignum. 

 

Hagsmunirnir eru þar með ekki allir upptaldir. Lánastofnanir hafa miklar tekjur af 

lántökunni einni og sér. Lántökugjald er tekið af hverju útláni sem nemur 1% af þeirri 

lánsfjárhæð sem tekin er að láni. Lántökugjaldið er því hærra eftir því sem lánsfjárhæðin 

er hærri. Gjaldið er yfirleitt dregið frá útborgaðri lánsfjárhæð. Bent hefur verið á hvort 

það sé ekki æskilegra að hafa lántökugjaldið fasta upphæð því sama vinna liggi að baki 

allra lána sem eru veitt; 
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[...] það sér það hver maður í hendi sér að ef aðili tekur 1 milljón í lán og svo 
10 milljónir í lán, þá er lántökugjaldið tífalt hærra. Þetta dregst svo frá þeirri 
upphæð sem fólk fær greitt út. [...] Krafa okkar er að lántökugjaldið 
endurspegli þann kostnað sem fellur á fjármálafyrirtæki við lánaveitingu 
(Jóhannes Gunnarsson, 2009, 7. júlí).  

Lánastofnanirnar afgreiddu lánasamninga fyrir 706 milljarða13 frá júlí 2004 til ágúst 

2008. Því má ætla að lánastofnanirnar hafi haft 7,06 milljarða króna af lántökugjöldum 

lánasamninga fyrir þetta tímabil. Það eru því um miklar fjárhæðir að ræða við það eitt 

að veita lán til lántaka.  

Nokkuð líklegt þykir að lánastofnanir noti greiningadeildir sínar í sumum tilfellum til 

þess að glæða markaðinn. Til að mynda þá koma reglulega fréttir í fjölmiðlum frá 

greiningadeildum lánastofnana þar sem þær spá fyrir um verðhækkanir á markaðinum 

af ýmsum ástæðum. Mjög sjaldan er talað eða spáð fyrir um verðlækkanir og yfirleitt 

þegar það gerist er það gert til þess að útskýra þær og gera lítið úr þeim. Það er þekkt á 

markaði fasteigna að kaupendur halda aftur að sér höndunum þegar von er á lækkunum 

á markaðinum og þeir fjárfesta ef von er á hækkunum. Í mörgum tilfellum er eins og 

lánastofnanir noti þessa aðferð til þess að tala markaðinn upp.  

Færa má rök fyrir því að lánastofnanir hafi fallið fyrir áhrifum bjagana (e. bias) á borð 

við tilviljunarbjögun (e. outguessing randomness bias) þar sem stjórnarmenn þeirra voru 

vissir um að uppsveiflan sem var í landinu væri að mörgu leyti til komin vegna snilli 

þeirra í viðskiptum (Baxerman, 2002). Þegar hrunið skall á vildu þeir hins vegar ekki 

kannast við slíkt. Einnig væri hægt að leiða rök fyrir því að lánastofnanir hafi blindast af 

þrautseigjubjögun (e. persistence bias) vegna þess að þær létu freistast um of og vissu 

ekki hvenær skyldi gott heita.  

 

 

 

 

 

                                                      
13

 Tala reiknuð út frá mynd 11, þ.e. upplýsingar frá skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis.   
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2.4.2 Fasteignasalar 

Fasteignasalar hafa það hlutverk á markaðinum að auglýsa eignir, selja þær og ganga frá 

viðskiptum þeirra. Vaninn er sá að þeir fái að launum þóknun sem er reiknuð út sem 

hlutfall af söluverði eignanna. Tekjur fasteignasala eða söluþóknunin er því háð 

söluverði fasteigna. Hækkanir í verði fasteigna eru því þeim til hags því þeim fylgja hærri 

þóknanir. Hlutfall söluverðsins sem salarnir reikna sér er ákvarðað af hverri 

fasteignasölu fyrir sig og er það mjög breytilegt eftir því hvaða fasteignasala á í hlut og 

hvort eign til sölumeðferðar sé í einkasölu eða ekki14. Þóknunin er frá 0,75% til 2,9% af 

söluverði eignarinnar ef miðað er við könnun sem gerð var árið 2005 

(Neytendasamtökin, 200515). Til að mynda þá er þóknun fasteignasala því á bilinu 

187.500 til 725.000 krónur fyrir sölu eignar upp á 25 milljónir króna. Þessi þóknun er 

fyrir utan öll önnur gjöld sem kunna að falla til við sölu eigna. Sumar fasteignasölur 

rukka seljendur aukalega fyrir skoðunargjald á eignum og fyrir fjölda birtra auglýsinga og 

kaupendur eru stundum rukkaðir fyrir umsýslugjald16 (Neytendasamtökin, 2005).  

Fasteignasölur og þ.m.t. fasteignasalar taka einnig söluþóknun fyrir þær eignir sem 

notaðar eru til greiðslu, hvort sem þær eru að hluta til (upp-í-taka) eða að öllu leyti 

(makaskipti) en slík þóknun er þekkt úr viðskiptum farartækja, sbr. þegar gamlir bílar eru 

settir upp í annan bíl. Slíkar þóknanir koma úr vasa kaupandans. Líta fasteignasalarnir 

svo á að þeir hafi selt þessar eignir og ber því kaupendum að greiða söluþóknun fyrir 

þær eignir sem þeir nota til greiðslu. Með þessari aðferð gæti verið hvati til þess að hafa 

áhrif á hvaða kaupendur hreppa hnossið þannig að hlutur fasteignasalanna sé sem 

mestur. Einnig getur þessi söluaðferð aukið söluþóknanir einstakra eigna (verð er 

gjarnan skráð hærra) og haft óbein áhrif á fasteignaverð (ekki bein áhrif þar sem vísitala 

íbúðaverðs reiknar ekki slíkar söluaðferðir með í útreikningum sínum). Því getur það 

brenglað verðskyn þess aðila sem tekur eignir upp í sem greiðslu17 (Þjóðskrá Íslands, 

                                                      
14

 Með einkasölu er átt við hvort tiltekin eign sé aðeins til sölumeðferðar á einni fasteignasölu eða 
mörgum fasteignasölum. Söluprósentan er gjarnan hærri ef eignin er til sölumeðferðar á mörgum 
fasteignasölum í einu (þ.e. ekki í einkasölu). 

 

15
 Könnun Neytendasamtakanna er komin til ára sinna en þó er talið að hlutfallið hafi lítið breyst. 

 

16
 Ekkert bendir þó til þess að hagsmunum kaupenda sé betur borgið hjá þeim fasteignasölum sem 

innheimta slík gjöld samkvæmt könnun Neytendasamtakanna (2005). 
 

17 
Sjaldgæft þykir að söluverði sé hnikað niður þegar um slíkar sölur er að ræða þar sem aðalatriðið 

snýst um þá milligjöf sem greidd er á milli eignanna. Í sumum tilfellum er því verð fært hærra til 
afstemmingar sem gæti fangað hug þess aðila sem eignast hana, þ.e. aðilinn metur virði eignarinnar 
hærra en ella. Fyrir vikið er afstemmingarverðið orðið það verð sem aðilinn vill fá fyrir hana. 
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á.á.; Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2011). Það sem vegur hins vegar á móti hvata 

fasteignasalanna er að seljendur fasteigna eru yfirleitt spenntari fyrir beinni sölu í stað 

þess að fá aðrar fasteignir upp í söluverðið. 

Fasteignasalar geta beitt töluverðum áhrifum til þess að hækka verð fasteigna. Til 

dæmis þá virðismeta fasteignasalarnir eignir og setja fram auglýst verð þeirra í samráði 

við eigendur. Þeir geta því metið eignir á of háu verði m.v. markaðsverð og sannfært 

eigendur um það verð. Það eru nefnilega engin lög, reglur eða lögbundnar aðferðir sem 

virðast vera fasteignasölum til grundvallar í virðismatinu sjálfu aðrar en siðareglur og 

almennar reglur um störf fasteignasala (sjá mynd 36).  

 

 

Mynd 36. Svörun löggildra fasteignasala um tilvist reglna um verðmat á eignum
18

. 

Skýring:  Öll svör og tíðni þeirra sem komu fram í svörum fasteignasalanna. Sami þátttakandi gat svarað 
öllum, nokkrum eða engum þætti sem koma þar fram. Tíðnin er reiknuð út frá heildarfjölda 
þátttakenda og atriðin eru röðuð eftir tíðni (frá hæsta til lægsta). 

 

Þrátt fyrir skort á lögum og reglum í virðismati fasteignasala eru til alþjóðlegir 

verðmatsstaðlar IVSC (e. International Valuation Standards Council) en sumar 

fasteignasölur á Íslandi styðjast við þá. Fljótt á litið virðast staðlarnir vera ágætis tilraun 

til þess að samþætta, staðla og þróa betri aðferðir við verðmat á fasteignum (IVSC, á.á.). 

                                                                                                                                                              
 

18
 Niðurstaða úr könnun sem lögð var fyrir fasteignasala, sjá viðauka A. 
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Þeir sem nota staðlana vilja meina að staðlarnir tryggi vandaðri vinnubrögð og meiri 

áreiðanleika (Húsamat, á.á.). Hins vegar telja sumir sem ekki nota staðla IVSC að þeir séu 

ekki nein hagsbót við þær reglur og venjur sem notaðar eru fyrir hér á landi og að þetta 

snúist fyrst og fremst um að reyna að skapa aukinn trúverðugleika hjá þeim sem nota þá 

(könnun löggildra fasteignasala). 

Þegar fasteignasalar virðismeta fasteignir huga þeir að mörgum mismunandi þáttum 

(sjá mynd 37). 
 

 

Mynd 37. Þættir sem fasteignasalar hafa í huga við verðmat á fasteignum. 

Skýring:  Öll svör og tíðni þeirra sem komu fram í svörum fasteignasalanna. Sami þátttakandi gat svarað 
öllum, nokkrum eða engum þætti sem koma þar fram. Tíðnin er reiknuð út frá heildarfjölda 
þátttakenda og atriðin eru röðuð eftir tíðni (frá hæsta til lægsta). 

 

Á mynd 37 má sjá þau atriði sem fasteignasalar hafa í huga þegar þeir virðismeta 

fasteignir (svör úr könnun, sjá viðauka A). Algengast er að söluverð á sambærilegum 

eignum á markaðinum sé fordæmisgefandi fyrir verð á öðrum eignum. Því er hægt að 

álykta að ein eða fleiri seldar fasteignir á hærra verði en markaðsverði hafi áhrif á ásett 
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verð annarra eigna á markaðinum. Aukning eftirspurnar eftir fasteignum sér ekki sjálf 

um að hækka verð á markaðinum með kerfisbundnum hætti þótt hún gefi tilefni til þess 

því þar koma fasteignasalar og í einhverjum tilfellum eigendur fasteigna inn í myndina. 

Einnig eru dæmi þekkt um að margir kaupendur keppist um sömu eignina og í slíkum 

tilfellum geta þær selst á verði sem er hærra en ásett verð. Erlendar rannsóknir virðast 

sýna misjafnar niðurstöður á áhrifum fasteignasala á verðmyndun og í sumum tilfellum 

ber þeim ekki saman. Flestar benda þær þó til þess að áhrif þeirra séu ekki mikil. 

Fram kemur í svörum fasteignasalanna að sumir þeirra auglýsa fasteignir sem þeir 

eru með til sölumeðferðar ýmist á 5-10 % hærra verði í þeirri von að ná a.m.k. að selja 

eignirnar á markaðsverði. Þetta útspil þeirra er hálfgert vopn í leikjafræði viðskiptanna.  

[...] þá virðist töluvert samband vera milli síðasta ásetts verðs og söluverðs. 
Ef síðasta ásett verð fyrir sölu hækkar um 1 hækkar söluverð að öðru 
óbreyttu um 0,2-0,3 ef marka má gögn úr upplýsingabanka Habilis 
(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2011, bls. 49) 

Af því að dæma er sterkt samband milli ásetts verðs og söluverðs. Hér á landi hefur 

komið á daginn að frelsið sem fasteignasalarnir hafa við virðismatið veldur því að mikið 

ósamræmi getur verið í virðismati eftir því hvaða fasteignasali/sala á í hlut. Sennilega er 

ástæðan sú að algengt er að söluaðilar styðjist við huglægar aðferðir í mati sínu (Munur 

á verðmötum, 2012; Þorgeir Símonarson, 2011). Verðmunur í mati fasteignasala hefur 

komið sér illa fyrir margan skuldarann sem sótti eftir úrræðum vegna skulda sinna. 

Sumir skuldararnir sáu ástæðu til þess að kæra tilvik til eftirlitsnefndar Félags 

fasteignasala fyrir ólögmæta háttsemi við verðmat fasteigna, þá fyrir brot á 14. gr. eða 

15. gr. laga nr. 99/200419. Hins vegar þá hefur eftirlitsnefnd Félags fasteignasala 

hreinsað fasteignasölur af slíkum ásökunum (Eftirlitsnefnd Félags fasteignasala, 2012). Í 

úrskurði nefndarinnar undirstrikaði hún að eðlilegt væri að ósamræmi væri í verðmati 

mismunandi fasteignasala; 

Ljóst er að verðmat fasteignar byggist á áætlunum og ekki er unnt að útiloka 
að tveir fasteignasalar komist að mismunandi niðurstöðu um verðmæti 
einnar og sömu fasteignar. Kann slíkt að leiða til ágreinings um verð hennar 
og kann sitt að sýnast hverjum um hvort verðmat sé of hátt eða of lágt 
(Eftirlitsnefnd Félags fasteignasala, 2012, bls. 5). 

                                                      
19

 15. gr. laga nr. 99/2004 kveður á um að fasteignasali ber að gæta hagsmuna beggja aðila. 14. gr. 
kveður á um að fasteignasali skal vera sjálfstæður og óháður í störfum sínum (Alþingi, 1994).  
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Nýleg rannsókn sem unnin var af Þorgeiri Símonarsyni (2011) leiddi í ljós augljós 

merki um að starf fasteignasala á Íslandi markast af „akkerisáhrifum“. Akkerisáhrif eru 

hluti af takmörkunum mannsins í atferlishegðun og/eða í samningatækni (Thompson, 

2009). Í rannsókn sinni tókst Þorgeiri að sýna fram á að hægt sé að hafa veruleg áhrif á 

verðmat fasteignasala með því að setja fram einhverja tölu (þ.e. „kasta akkeri“) áður en 

þeir verðmeta eignina.  

Nánast allir fasteignasalar/sölufulltrúar neita því að verðið sem þeir fengu 
uppgefið í rannsókninni hefði haft áhrif á verðmat þeirra, þrátt fyrir að 
niðurstöður rannsóknarinnar gefi annað til kynna (Þorgeir Símonarson, 2001, 
úrdráttur). 

 

2.4.3 Eigendur fasteigna 

Eigendur fasteigna vilja skiljanlega fá sem mest fyrir eignir sínar. Fasteignasalarnir bentu 

á í svari sínu (sjá mynd 37) að eigendur hafa mikil áhrif á endanlega verðsetningu á 

markaðinum. Gallinn við að eigendur hafi of mikið um verðlagningu að segja er að þeir 

meta gjarnan eignir sínar út frá tilfinningalegum sjónarmiðum og í því felast miklar 

takmarkanir. Þá kannski sérstaklega ef eigendur hafa búið lengi í eignunum og/eða ef 

þeir hafa unnið að miklum endurbótum á þeim. Einnig skiptir eigendurna miklu máli við 

verðsetningu hvaða verð þeir borguðu upphaflega fyrir eignina þegar þeir keyptu hana, 

slíkt gæti flokkast undir „kostnaðartregðu“ eða „kostnaðaráhrif“ (e. sunk cost bias). 

Áhrifin lýsa sér í því að fólk er upptekið af kostnaði sem skiptir ekki lengur máli og má 

kalla „sokkinn kostnað“ (Roxburgh, 2003; Hammond, Keency & Raiffa, 1998). Einnig 

skiptir máli í huga eigandans hvert veðsetningarhlutfall hennar er, sérstaklega á eignum 

sem eru hátt veðsettar.  

     Það má því segja að fasteignaeigendur dragi úr lögmálum framboðs og eftirspurnar 

með því að vinna gegn verðlækkunum. Eigendur fasteigna eru fljótir að gleyma því að 

þeir verða brátt að kaupendum aftur, eða um leið og þeir eru búnir að selja eignina sína. 

Átta þeir sig seint á því að söluávinningur þeirra hefur áhrif á samninga sem þeir gera 

seinna meir er þeir sitja hinum megin við borðið (sjá mynd 38).  
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Mynd 38. Bakáhrif verðhækkana aftur til fasteignaeigenda. 

Skýring: Niðurstaðan er sú að það er kostnaðarsamara fyrir alla aðila, þ.á.m. eigandann sem setti 
hringrásina af stað, að kaupa eignir á markaðinum. Með aukinni verðbólgu eru verri skilyrði til 
lántöku verðtryggðra fasteignalána. 

 

Áhrifin verða vissulega ekki mikil ef um eitt tilvik er að ræða en áhrifin geta orðið þó 

nokkur ef um mörg tilvik er að ræða.  

 

2.4.4 Sveitarfélög og stjórnvöld 

 

2.4.4.1 Sveitarfélög 

Einn helsti tekjustofn sveitar- og bæjarfélaga er af fasteignum, þ.e. með 

fasteignagjöldum. Fasteignagjöldin eru reiknuð sem hlutfall af fasteignamati og er 

misjafnt hvert hlutfallið er eftir því hvaða sveitar- og/eða bæjarfélag á í hlut (sjá töflu 

11). Gjöldin eru greidd árlega en eru þau dreifð yfir 10 mánaða tímabil. Út frá 

gjaldtökunni er það hagur sveitar- og bæjarfélaganna að fasteignamatið sé sem hæst. 
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Tafla 11. Dæmi um mismunandi álagningaprósentur fasteignagjalda sveitarfélaga. 

 

Í töflu 11 sjást fimm mismunandi álagningaprósentur fasteignagjalda eftir 

bæjarfélögum og miðast þær við íbúðarhúsnæði. Álagningaprósenturnar eru hærri fyrir 

fyrirtæki og stofnanir. Þrátt fyrir að hlutfall fasteignagjalda hafi lækkað mikið undanfarin 

ár þá hafa tekjur sveitar- og bæjarfélaga vegna þeirra aukist mikið. Til að mynda þá hafa 

tekjur Reykjavíkurborgar af fasteignagjöldum íbúðarhúsnæða aukist um 6 milljarða frá 

árinu 2005 til 2011 þrátt fyrir að álagningahlutfallið hafi lækkað um 42,22% á þessum 

tíma (Vala Valtýrsdóttir, 2011). Þessi tekjuaukning er komin til vegna hækkunar á 

fasteignamati íbúðanna og vegna þess að fjöldi íbúða hefur aukist. 

Sveitar- og bæjarfélög hafa einnig tekjur af því að selja lóðir til nýbygginga. Vissulega 

fellur til kostnaður vegna deiliskipulaga og kostnaður við að standsetja lóðirnar til sölu 

en kostnaðurinn er greiddur með lóðasölunni. Lóðasala er einnig framtíðartekjustofn 

fasteignagjalda fyrir sveitar- og bæjarfélögin (sjá kafla 2.2.6. um lóðir og nýbyggingar bls. 

52). 

 

2.4.4.2 Stjórnvöld 

Stjórnvöld hafa einnig miklar tekjur af fasteignaviðskiptum. Tekjur þeirra eru í formi 

stimpil- og þinglýsingargjalda. Kaupendur þurfa að greiða stimpilgjöld af lánasamningi 

sem gerður er við lánastofnun og þinglýsingargjald af kaupsamningi og afsali þeirrar 

eignar sem þeir eru að kaupa. Stimpilgjald lánasamningsins er 1,5% af höfuðstóli lánsins 

og er sú fjárhæð dregin frá útborgaðri fjárhæð lánsins. Ef stimpilgjöldin eru reiknuð með 

tilliti til þeirra lánasamninga sem hafa verið gerðir frá júlí 2004 til ágúst 2008 þá gerir 

það samtals u.þ.b. 10,6 milljarðar króna sem ríkissjóður hefur fengið í sinn hlut af 

lánasamningunum. Ríkissjóður hefur því, rétt eins og lánastofnanirnar, miklar tekjur af 
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þenslu markaðarins. Ýmisleg önnur gjöld fjalla til ríkisins í tengslum við fasteignir á 

þenslutímum, t.d. gjöld vegna leyfisveitinga og þinglýsinga á nýbyggingum og lóðum. 

Stjórnvöld eru í sérstöðu því að þau setja allar leikreglur markaðarins. Þau setja lög um 

gjaldtökur sem falla til sín, reglur um fasteignir, viðskipti þeirra og fjármögnun.  

Samhliða markmiðum stjórnvalda að gera fólki kleift að kaupa húsnæði á sem 

hagstæðustu kjörum geta stjórnvöld stefnt að því að halda húsnæðisverði háu, eða 

a.m.k. að það lækki ekki (sbr. gjaldeyrishöftin) til þess að verja fjárstöðu 

fasteignaeigenda. Dæmi um slíkt er kannski markaðurinn eins og hann er núna. Þessi tvö 

markmið stjórnvalda stangast hins vegar á (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2011). 

Hækkandi fasteignaverð styrkir eignastöðu fasteignaeigenda og að sama skapi veikir 

lækkandi fasteignaverð hana.  

Hins vegar þá fellur til mikill kostnaður ríkisins af lántöku í formi vaxtabóta, 

sérstaklega á tímum sem þessum (sjá kafla 2.2.5.4. um vaxtabætur bls. 49). Einnig 

bætist við allur sá kostnaður sem hefur fallið til og á eftir að falla til vegna skuldavanda 

heimila í landinu.  

Á uppsveifluárunum (2004 til 2008) gerðu stjórnvöld sig sek um margar mannlegar 

takmarkanir (e. bias). Til að mynda þá gerðu þau sig sek um bjartsýnisbjögun (e. 

optimism bias) sem lýsir sér í því að hafa blindandi trú á fjármálakerfinu og þeim 

stöðugleika sem var á þeim tíma (Roxburgh, 2003; Hammond o.fl., 1998). Má færa rök 

fyrir því að stjórnvöld hafi einnig verið undir áhrifum staðfestingarbjögunar (e. 

confirmation bias) sem lýsti sér í því að þau hlustuðu ekki á gagnrýnisraddir innlendra og 

erlendra fræðimanna (Roxburgh, 2003; Hammond o.fl., 1998). Einnig töldu stjórnvöld 

fjármálastofnanirnar búa yfir betri upplýsingum en þau sjálf og treystu fremur á orð 

þeirra heldur en annarra, sem er dæmi um upplýsingabjögun (e. information cascades).  
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2.4.5 Kaupendur fasteigna 

Til þess að viðskipti geti átt sér stað á fasteignum þurfa kaupendur að vera til staðar. 

Kaupendur eru því mikilvægur hlekkur í keðju viðskiptanna og hagsmunir þeirra eru 

ótvíræðir. Það peningastreymi sem verður til af viðskiptunum er komið, eða öllu heldur 

mun koma, úr vasa kaupenda (sjá mynd 39). 

 

Mynd 39. Uppspretta og greiðslur fjármagns af fasteignaviðskiptum með lántöku.  

Skýring:  Myndin sýnir greiðsluflæði peninga frá lánadrottnum lánastofnana til kaupenda og frá 
kaupendum til annarra aðila sem viðkoma viðskiptunum og aftur til lánadrottna lánastofnana. 

 

Í meginatriðum þá má segja að um tvenns konar kaupendur sé að ræða á 

fasteignamarkaðinum. Annars vegar hinir almennu kaupendur og hins vegar 

fasteignabraskarar. Munurinn á þessum tveimur kaupendum er í aðalatriðum hvernig 

þeir skilgreina markaðinn og þ.a.l. hvernig þeir haga sér á honum. Hinn almenni 

kaupandi skilgreinir sjálfan sig ekki sem fjárfesti á fjárfestingarmarkaði heldur meira sem 

einstakling í leit að þaki yfir höfuðið og varðar lítið um annað. Viðskipti hans á 

markaðinum eru þ.a.l. ekki mjög tíð og byggjast fyrst og fremst á fullnustu á 

grunnþörfum. „Fasteignabraskarar“ eru hins vegar fjárfestar á fjárfestingamarkaði í leit 

að hagnaði. Viðskipti þeirra eru þ.a.l. mjög tíð. Báðir aðilar hafa áhrif á markaðinn en 

áhrif þeirra eru hins vegar misjöfn. 

 

2.4.5.1 Almennir kaupendur 

Flestir kaupendur eru venjulegt fólk í húsnæðisleit til einkanota. Slíkir kaupendur 

flokkast undir almenna kaupendur. Erfitt getur reynst fyrir almenna kaupendur að keppa 

við fasteignabraskara á markaði fasteigna því yfirleitt eru braskararnir mun fjársterkari 



 

82 

aðilar, a.m.k. virðast þeir eiga auðveldara með að útvega fjármagn til fasteignakaupa. 

Þetta getur leitt til þess að venjulegir kaupendur þurfa að spenna boga sinn og yfirbjóða 

þær eignir sem þeim lýst vel á. Það sem ræður helst getu kaupenda til þess að kaupa 

fasteignir er aðgengi að lánum, verð eignarinnar, lánakjör og dreifing greiðslna en allir 

þessir þættir hafa áhrif á greiðslubyrgði fasteignalánsins (Hagfræðistofnun Háskóla 

Íslands, 2011). 

Nokkuð bendir hins vegar til þess að kaupendur séu ekki að skilja nægilega vel þá 

skuldbindingu sem þeir stofna til með lántöku í fasteignakaupum. Til að mynda þá tala 

þeir sjaldan um að hafa keypt fasteign fyrir þá heildarupphæð sem samningur þeirra 

kveður á um, þ.e. peningar eða verðmæti, afborganir, vextir, verðbætur og kostnaður 

sem þarf að greiða til þess að kaupa eignina. Kaupandinn verður að temja sér að taka 

alla skuldbindinguna með í reikninginn, annars er það álíka undarlegt og fyrirtæki sem 

tekur ekki sendingarkostnað og/eða annan tilfallandi kostnað með í reikninginn þegar 

það kaupir eða selur vörur. Slíkur fyrirtækjarekstur þykir vera reistur á óraunhæfum 

rekstrargrunni.  

Annað dæmi um misskilning kaupenda kann að vera viðbrögðin við 

efnahagslægðinni. Kaupendum leið eins og þeir hafi verið sviknir þrátt fyrir að allar 

upplýsingar lágu fyrir þegar þeir gengust undir skuldbindingu fasteignalána. Því hefði 

þeim átt að vera ljóst að svona myndi fara ef slíkar aðstæður myndu skapast á 

markaðinum. Kannski var þeim þetta ljóst en trú þeirra á íslenskt efnahagslíf byrgði 

þeim sýn (e. optimism bias). Ætla má að margar aðrar huglægar bjaganir geti útskýrt 

atferli kaupenda í sumum tilvikum. Til dæmis er hægt að nefna hjarðaráhrif (e. herds), 

akkerisáhrif (e. anchoring) og staðfestingarbjögun (e. confirmation bias). Hjarðaráhrifin 

lýsa sér í því að tilvonandi kaupendur langar meira í eigir sem aðrir sækjast eftir. 

Akkerisáhrifin lýsa sér í því að kaupendur verða „ástfangnir“ af ákveðinni fasteign og 

leggja stundum of mikið kapp á að eignast hana á kostnað skynseminnar. 

Staðfestingarbjögunin er síðan sambærileg og staðfestingarbjögun stjórnvalda sem 

fjallað var um að framan (bls. 80).  

Árið 1979 settu Kahneman og Tversky fram „möguleikakenninguna” (e. Prospect 

theory). Í stuttu máli þá ályktuðu þeir út frá rannsóknum sínum að fólk er 

áhættusæknara þegar það hefur engu að tapa (Kahneman & Tversky, 1979). Í því 
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samhengi þá var mikið af fólki sem keypti fasteignir með 100% lántöku þegar þeim stóð 

það til boða árið 2004 og 2005. Þeir sem réðust í slík kaup þurftu í sjálfu sér ekki að eiga 

neitt eða setja neitt annað veð fyrir láninu en fasteignina sjálfa. Út frá þessu er ljóst að 

mikið af fólki var að kaupa fasteignir sem það hafði ekki efni á og fyrir það tilstilli 

spenntist upp eftirspurn eftir fasteignum og verð þeirra hækkaði, m.ö.o. þá var fólk 

tilbúið til þess að taka áhættuna af láninu því það taldi sig hafa engu að tapa. 

Það má heldur ekki gleyma því að fólk kemur sér í fjárhagsvandræði þótt ekki sé um 

efnahagslægð eða kreppu að ræða; 

[...] sumt fólk kann ekki fótum sínum forráð og kemur sér ævinlega í 
fjárhagsleg vandræði, jafnvel í bestu góðárum. Skammsýni og óhóflegri 
bjartsýni eða óraunsæi virðist hér einkum um að kenna (Hagfræðistofnun 
Háskóla Íslands, 2011, bls. 26). 

Fólk veðsetti eignir sínar ekki eingöngu vegna fasteignaviðskipta því fólk 

endurfjármagnaði fasteignalán sín með hærri veðsetningu til þess að fjármagna aðra 

neyslu, t.d. bílakaup. Fólk virðist hafa haft mikla trú á markaðinum og bar traust til 

lánastofnana þegar mestu viðskiptin áttu sér stað (sjá mynd 40).  

 

Mynd 40. Einkaneysla og væntingavísitala Gallup (2001-2011). 

Skýring: Heimild: Seðlabanki Íslands, 2012, Hagvísir mars. 
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Á mynd 40 sést samband væntinga og einkaneyslu í landinu frá árinu 2001 til 2011. 

Við hækkandi fasteignaverð verður almenningur fyrir hálfgerðum auðsáhrifum sem 

koma fram í aukinni neyslu (Case, Quigley & Shiller, 2006).  

Margir kaupendur sem fjárfestu með háu veðhlutfalli á fasteignamarkaðinum fyrir 

hrun eru kannski fullfærir um að greiða af lánum sínum en þeir fyllast vonleysi og löngun 

þeirra til þess að greiða af lánunum er takmörkuð. Þeir eru kannski fastir í íbúð eða 

fasteign sem er yfirveðsett og sjá ekki framtíð sína í henni. Til að mynda gæti þetta átt 

við fólk sem er að stækka við fjölskyldu sína og er í íbúð sem rúmar ekki þá aukningu.  

 

2.4.5.2 Fasteignabraskarar 

Fasteignabraskar eru þeir fjárfestar á markaðinum sem kaupa og selja fasteignir í þeirri 

von að hagnast á því. Fyrir efnahagshrun voru umsvif þessara aðila mikil, jafnvel slík að 

þeir voru farnir í útrás með viðskipti sín. Þegar umsvif þeirra voru sem mest leituðu þeir 

á fasteignamarkaði í öðrum löndum, t.d. fasteignamarkaði í Búlgaríu og á Spáni (Vísir, 

2004; Viðskiptablaðið, 2007; Morgunblaðið, 2000). Hérlendis keyptu þeir heilu og hálfu 

blokkirnar og seldu svo með hagnaði hvort sem þeir seldu á sama byggingastigi og þeir 

keyptu á eða með því að gera íbúðirnar fullbúnar. Sífelldar hækkanir á vísitölu 

íbúðaverðs gerðu það að verkum að braskararnir gátu haft góðan hagnað af því að 

kaupa og selja eignir án þess að gera neinar endurbætur á eignunum. Þessi viðskipti 

þeirra virkuðu eins og vítamínsprautur á framboð og eftirspurn markaðarins sem leiddi 

til þess að verð fasteigna hækkaði ennþá meira.  

     Sumir telja að bólumyndun fasteignamarkaða sé afleiðing af völdum 

viðskiptabraskara á markaðinum. Þar er þá vísað til þess að ef húsnæðisverð fer 

hækkandi þá eykur það áhuga fjarfesta í hagnaðarvon og eftirspurn eftir húsnæði eykst 

enn frekar með tilheyrandi verðhækkunum (sbr. hlutabréfaviðskipti). Ætla mætti að 

braskararnir ættu betur heima á öðrum mörkuðum, s.s. hlutabréfamörkuðum. 
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2.5 Þjóðhagsleg áhrif af fasteignamarkaðinum 

Það er óhætt að segja að áhrif fasteignamarkaðarins séu víða þegar talað er um efnahag 

þjóðarinnar. Rétt er í því samhengi að benda á að meginorsök fjármálakreppunnar 2006-

2008 er talin vera fasteignamarkaður Bandaríkjanna (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 

2010; Shiller, 2008; Saxton, 2008). Á Íslandi sýna áhrif fasteignamarkaðarins sig kannski 

best núna þar sem aðgerðir í þágu heimilanna hamla fjárfestingu og atvinnusköpun í 

landinu. Mikil þensla á fasteignamarkaði leiðir til þess að Seðlabankinn hækkar 

stýrivexti. Hækkun stýrivaxta leiðir til þess að arðsemiskrafa eykst þannig að 

fjárfestingartækifærum fyrirtækja fækkar. Þannig geta komið upp vandamál með 

hrakval við útlánastarfsemi og útlánaáhætta eykst. Hækkun vaxta mun því draga úr 

einkaneyslu. Að lokum munu því minni fjárfestingar og samdráttur í einkaneyslu draga 

úr verðbólgu sem er að vísu jákvætt. Það neikvæða er hins vegar það að hækkun 

húsnæðisverðs getur rutt í burtu fjárfestingu sem hefur áhrif á framleiðslugetu 

hagkerfisins (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2003).  

Þegar greiðsla af fasteignalánum verður þungbær eins og raun ber vitni hér á landi 

hefur það áhrif á neyslu fólks. Þegar neysla dregst saman þá kemur það niður á tekjum 

ríkissjóðs (sbr. virðisaukaskattur, tollar o.fl.) (sjá mynd 41). 

 

Mynd 41. Þróun skatttekna ríkissjóðs.  

Skýring: Heimild: Seðlabanki Íslands, Hagvísir, mars 2012, bls. 16.  
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Þegar ríkið verður fyrir miklum tekjumissi (sjá mynd 41) liggur beinast við að beita 

aðgerðum á borð við niðurskurð og hækkun skatta eins og var gert hérna á Íslandi til 

þess að rétta tekjutapið af. Niðurskurðurinn og hækkun skatta kemur síðan niður á 

almenningi í landinu með lakari fjárhagsaðstoðum og þjónustu frá ríkinu og 

ráðstöfunartekjur heimilanna minnka. Vandinn við niðurskurð og skattahækkanir er að 

framleiðsla hagkerfisins minnkar.  

Einnig veldur aukin þensla á fasteignamarkaði meiri fjárfestingu sveitarfélaganna í 

framkvæmdum tengdum fasteignum. Slíkar fjárfestingar eru kostnaðarsamar og auka 

lántöku (sjá mynd 42).  

 

Mynd 42. Skuldir sveitarfélaganna (1980-2011).  

Skýring: Heimild: Seðlabanki Íslands. 

 

Óhóflegar hækkanir í fasteignaverði koma sér einnig illa fyrir útflutningsgreinarnar ef 

marka má útleiðslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands (2003) á raungengi; 

[...] þegar fjármagnsstofninn vex (vegna aukinnar fjárfestingar í 
íbúðarhúsnæði) hækka laun innanlands (vegna hækkunar jaðarframleiðni) 
sem aftur hækkar raungengið sem aftur leiðir til versnandi afkomu í 
útflutningsatvinnugreinum (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2003, bls. 31). 

Að lokum má nefna að erlend lántaka í innlendum viðskiptum skilar ekki erlendum 

tekjum sem veldur því að meiri peningar streyma út úr landinu heldur en þeir peningar 
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krónunni sé að ræða sem er lítið útlit fyrir). Það þarf að greiða vexti og gengismismun af 

erlendum lánum og því þarf alltaf að greiða meira til baka en það sem fengið er að láni. 

Þar sem þjóðfélagið er hálfpartinn komið upp við vegg vegna mikilla skulda er varasamt 

að auka erlendar skuldir sem skila ekki erlendum tekjum. Íslenski fasteignamarkaðurinn 

er dæmi um fjárfestingu sem skilar ekki erlendum tekjum.  

 

2.6 Hlutabréf og fasteignir 

Verðmætustu eignir heimila í landinu eru fasteignir og skuldaaukning heimilanna vegna 

fasteignakaupa hefur gengið samhliða eignaaukningu á sama tíma (sbr. hækkanir á 

fasteignaverði). Þegar eignaaukning á sér stað án innistæðu eins og gerðist á 

fasteignamarkaðinum á Íslandi, mun hún að öllum líkindum ganga til baka. 

Eignaaukningin hefur þá hrint af stað auðsáhrifum eigenda sem kemur sér illa þegar 

hækkanirnar ganga til baka. Slíkar sveiflur eru þekktar á hlutabréfamörkuðum og hið 

sama gildir um fasteignamarkaðinn þrátt fyrir að fasteignir séu varanlegri verðmæti. 

Líklega má rekja skýringuna til þess að hlutabréfa- og fasteignamarkaðir eru að mörgu 

leyti einsleitir. Áhrifin af hruni á fasteignamarkaði eru að vísu mun verri þar sem 

eignarhald á fasteignum er mun almennara en eignarhald á hlutabréfum. Einnig eru 

lántökur algengari á fasteignamarkaði (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2003).  

Það er ekki óalgengt að útskýra fasteignamarkaðinn með því að vitna í 

hlutabréfamarkaðinn enda haldast hrun markaðanna tveggja oft í hendur. Það er því 

hægt að álykta að einhvers konar tenging sé á milli markaðanna. Hér á Íslandi urðu til að 

mynda tvenns konar eignabólumyndanir; annars vegar á fasteignamarkaði og hins vegar 

á hlutabréfamarkaði (sjá mynd 43).  
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Mynd 43. Hlutabréfaverð og fasteignaverð (2002-2012).  

Skýring: Vísitala sett í 100 stig janúar 2002. Heimild: Seðlabanki Íslands og eigin útreikningar. 

Hlutabréfaverð sveiflast yfirleitt meira heldur en fasteignaverð eins og mynd 43 gefur 

til kynna. Verðhækkanir á hlutabréfamarkaði eru því gjarnan meiri. Hærra veðhlutfall á 

fasteignalánum leiðir oft til meiri verðsveiflna á fasteignamarkaði (OECD, 2011). Hér er 

rétt að benda á að hækkanir á virði eigna eru ekki slæmar í sjálfu sér en mjög ör hækkun 

gefur vísbendingu um óeðlilega þróun (Reinhart & Rogoff, 2009[b]).  

Samverkun markaðanna má rekja til þess að fjármálafyrirtæki sjá að mörgu leyti um 

þá báða. Eignarstýring hlutabréfa fer gjarnan fram í fjármálafyrirtækjum sem einnig sér 

um útlán til fasteignakaupa. Fjármálafyrirtækin eru einnig sjálf mjög virk á markaði 

hlutabréfa og gjaldeyrismörkuðum. Ef mikil lægð verður á markaði hlutabréfa getur það 

orðið til þess að útlán til fasteignakaupa minnka. Það hefur áhrif á eftirspurn eftir 

fasteignum sem kemur fram í verði fasteigna. Umgjörð markaðanna er því að mörgu 

leyti sú sama. Einnig eru fjárfestar að eltast við hagnað á markaði fasteigna rétt eins og á 

hlutabréfamörkuðum. Ekki má gleyma því að húsbréf ganga kaupum og sölum á 

mörkuðum fjárfesta.  

Miðað við erlendar rannsóknir þá endurspeglar hlutabréfamarkaðurinn upplýsingar 

um fasteignir sem síðar kemur fram í mati á fasteignum (Gyourko & Keim, 1992). Einnig 

komust Okunev og Wilson að því að ólínulegt samband væri á milli markaðanna tveggja 

(1997, 2000).  
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3 Umræða, ályktanir og nýjar nálganir 
 

3.1 Samantekt niðurstaðna 

Augljóslega eru margir þættir sem geta haft áhrif á eftirspurn fasteigna eins og fjallað 

hefur verið um í þessari ritgerð. Þættirnir geta einnig haft mikil áhrif hver á annan (sjá 

mynd 44).  

 

Mynd 44. Áhrifaþættir eftirspurnar eftir fasteignum og helstu innri áhrif áhrifaþáttanna.  

 

Breytingar á lánastöðu þjóðfélagsins má rekja til mikillar og örrar hagþróunar. Einnig 

skiptir máli hvaða lög og reglur gilda á lánamarkaðinum. Með verðtryggingunni er réttur 

lánveitanda sterkur sem og vegna þeirra heimilda sem lánveitandi hefur til veðkalls 

umfram viðkomandi veð í fasteign. Þegar réttur lánveitanda er svona sterkur ásamt því 

að gjaldþrotaferli sé skýrt og dómstólar skilvirkir er líklegt að það skapi aðstæður sem 

gera lántökum auðveldara að útvega sér lánsfjármagn (sbr. freistnivandi lánveitanda) 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2011). 

Lánamarkaður til fasteignakaupa á Íslandi hefur verið talsvert frábrugðinn 

lánamörkuðum í öðrum löndum. Vextir eru gjarnan hærri, lánstími er gjarnan lengri, 

ásamt því að vextir voru á flestum lánum fastir og mun algengara er að lánin séu 

verðtryggð. Að sama skapi hefur töluverð óvissa og áhætta skapast fyrir lántaka með 

þeim miklu verðlagssveiflum (þ.e. verðbólgu) sem hafa verið á Íslandi. 
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Mikilar skuldir þjóðarbúsins, og þar með ríkissjóðs, takmarka þau úrræði og útspil 

sem stjórnvöld geta beitt til þess að aðstoða skuldug heimili í landinu. Þótt margt hafi 

verið gert af hálfu stjórnvalda breytir það þó ekki því að þörf er á frekari úrlausnum og 

lausn á skuldavandanum er mjög mikilvæg til þess að koma hagkerfi landsins í eðlilegt 

horf. Skuldavandi þjóðarbúsins, og þ.m.t. fasteignamarkaðarins er ástæða erfiðleika 

fjármálakerfisins. Lán ættu með réttu að vera veitt til þess að skapa tekjur, helst 

erlendar tekjur. Lán ættu því að vera veitt til framleiðslu en ekki til eignabrasks. Hvort 

sem ráðist er í almennar eða sértækar aðgerðir þá er framkvæmd þeirra mjög 

vandmeðfarin (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2011). Aðgerðirnar þurfa að stuðla að 

eftirtöldum markmiðum og taka mið af þeim þáttum sem listaðir eru í töflu 12 (Gísli 

Óttarsson o.fl., 2010); 

Tafla 12. Helstu markmið og áhrif sem taka þarf tillit til í aðgerðum skuldavandans. 

Markmið: Taka þarf tillit til: 

Fólk hafi húsaskjól Áhrif á efnahagslíf og atvinnustig 

Fólk nái endum saman Skammtíma- og langtímaáhrif á 

ríkissjóð 

Dreifing sé sanngjörn Áhrif á eigna- og tekjudreifingu 

landsmanna 

Aðgerðirnar séu skilvirkar (skjót áhrif) Áhrif á greiðslubyrgði lána 

Kostnaður fyrir ríkið sé sem minnstur Áhrif á stöðu lífeyrissjóða (skammtíma 

og langtíma) 

Áhrif á Íbúðalánasjóð 

Áhrif á fjármálastofnanir 

Áhrif á efnahagslegan hvata 

einstaklinga og lánveitenda 

Áhrif á framtíðarskipan og fjármögnun 

íbúðalána 
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Það er því miður of algengt að aðgerðir sem eru til umræðu í þjóðfélaginu séu 

sprottnar af sérhagsmunahópum og eru þ.a.l. of óraunhæfar til að hægt sé að  

framkvæma þær, þ.e. ef miðað er við fjárhagsstöðu ríkissjóðs og svigrúm 

fjármálastofnana (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2012). Í þeim löndum þar sem 

eiginfjárstaða fjármálafyrirtækja hefur verið styrkt til þess að afskrifa fasteignaskuldir 

virkuðu aðgerðirnar einkum vel ef miðað var við að takmarka eða rjúfa eignatengsl milli 

banka og annarra fyrirtækja (Dado & Klingebiel, 2002). Slíkar aðgerðir (þ.e. styrkja 

eiginfjárstöðu) eru samt sem áður fjarstæðukenndar í ljósi þeirrar fjárhagslegu stöðu 

sem ríkissjóður er í. Hins vegar væri hægt að skilja að fjárfestingabanka og 

viðskiptabanka þannig að áhættan væri ekki svona einsleit á öllum eignamörkuðum (sbr. 

hlutabréfamarkaður og fasteignamarkaður).  

Reynsla annarra þjóða sem hafa lent í fjárhagslegum skakkaföllum bendir til þess að 

fasteignaverð sé töluverðan tíma að ná jafnvægi eftir slík áföll. Það þarf að skapast 

traust á markaðinum áður en hann nær jafnvægi á nýjan leik (Hagfræðistofnun Háskóla 

Íslands, 2010). Það ríkir kannski of mikil einstaklingshyggja í hugsun fólks á lausn 

fjárhagsvandamálanna á tímum þar sem mikil þörf er á samfélagshyggju.  

Að óígrunduðu máli mundi margur telja að upptaka á nýjum gjaldmiðli myndi vera 

auðvelda leiðin við að leysa allan þann vanda sem steðjar að fasteignamarkaði á Íslandi. 

Þar af leiðandi myndi fólk losna við verðsveiflur og verðtryggingu. Sannleikurinn er hins 

vegar sá að fasteignabólumyndanir eru mun algengari í flestum öðrum gjaldmiðlum 

heldur en íslensku krónunni sem styrkir þá enn frekari stoðir undir það að vandinn liggi 

frekar í öðrum þáttum heldur en gjaldmiðlinum. Upptaka nýs gjaldmiðils myndi 

vissulega leysa einhver vandamál en á kostnað nýrra. Einnig ber að varast að taka upp 

aðferðir sem tíðkast í öðrum löndum þar sem verðbólur eru mjög tíðar (sbr. Bandaríkin). 

Margir eru á því að verðtryggingakerfið hafi þjónað aðstæðum Íslands vel í gegnum 

tíðina, spurning er hins vegar um þá fylgifiska sem af henni dafna (sbr. annmarkar 

verðtryggingarinnar sem ræddir voru í kafla 2.2.2.2.). Einnig er álitamál hvort 

verðtryggingunni sé beitt á réttan hátt, þ.e. hvort aðeins sé heimilt í lögum að 

verðbætur leggist á afborganir lána en ekki einnig á eftirstandandi höfuðstól þeirra.  

Almenningur verður líka að sýna þolinmæði og passa sig á að láta fjölmiðla ekki reita 

sig til reiði með t.d. umræðum um að meira hafi verið afskrifað af skuldum fyrirtækja 
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heldur en skuldum heimilanna svo eitthvað dæmi sé nefnt. Þetta á sér að mestu mjög 

eðlilegar skýringar, þ.e. flóknara er að taka á skuldavanda heimilanna heldur en 

skuldavanda fyrirtækja. Ástæðuna má rekja til þess að heimilin eru fleiri, freistnivandinn 

er meiri og kröfur um jafnræði og dreifingu flækja málið til muna (Claessens, 

Dell‘Ariccia, Igan & Laeven, 2010). 

Ríkisábyrgðir auka þenslu í hagkerfum vegna freistnivanda fjármálastofnana í 

útlánastarfsemi. Ríkisábyrgðir hafa gjarnan leitt til þess að gróðinn er einkavæddur en 

tapið er þjóðnýtt. Vandi ríkisábyrgðar nær reyndar einnig til innistæða jafnt sem 

skulda/taps. Innlánstryggingar ríkisins hafa orðið til þess að óvíst sé hvort ríkissjóður 

standi undir þeim innistæðum, auk þeirra aflandskróna sem eru í hagkerfinu. Slíkt 

ástand ýtir frekar undir óvissu og óstöðugleika á fasteignamarkaðinum. Eðlilegra þætti 

að kerfið fengi að sjálfsdáðum að samræma peningamagn í umferð við það sem 

þjóðarbúið getur staðið undir.   

Það er margt sem bendir til þess að fasteignamarkaðurinn á Íslandi sé ekki markaður 

sem lýtur frjálsum lögmálum framboðs og eftirspurnar, kannski þvert á það sem margir 

halda. Að minnsta kosti þá lýtur hann ekki þeim lögmálum nema í aðra áttina, þ.e. ef um 

verðhækkanir er að ræða. Í ljósi mikilla veðsetninga hefur fasteignamarkaðurinn getið af 

sér goðsagnarkenndar „staðalímyndir“, t.d. að verðhækkanir séu góðar fréttir og 

verðlækkanir séu slæmar fréttir (Shiller, 2008). Við þær aðstæður sem upp eru komnar á 

markaðinum í dag er það staðreynd að verðlækkanir eru álitnar slæmar fréttir og miðað 

við aðstæður þá eru þær það. Í rauninni ætti svo ekki að vera, til að mynda verður fólk 

ríkara í vissum skilningi, a.m.k. hefur fólk meiri möguleika á því að fjárfesta í fasteignum 

ef verð lækkar (Shiller, 2008). Hins vegar eru of miklir hagsmunir í húfi vegna mikillar 

veðsetningar og er því kapp lagt á að fasteignir haldi verðgildi sínu. Það vekur hins vegar 

spurningar um sanngirni gagnvart þeim sem eru nýir á markaðnum. 

Gjaldeyrishöft setja mark sitt á íslenskt hagkefi og þeim fylgja kostir og gallar (þ.e. út 

frá sjónarhóli fasteignamarkaðarins). Eins slæm og höftin eru fyrir íslenskt atvinnulíf er 

erfitt að mæla með því að aflétta þeim, miðað við skuldsetningu fasteignamarkaðarins 

nema með því að gera breytingar á lánafyrirkomulagi hans. Vegna þeirrar óvissu sem er 

á fasteignamarkaðinum núna, ekki síst vegna gjaldeyrishaftanna, er það nánast óðs 

manns æði að fjárfesta í fasteignum með mikilli lántöku. Það fer þó mikið eftir því 
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hvernig kaupin eru skilgreind, það er til að mynda varla hægt að tapa á fasteign sem er 

hóflega fjármögnuð með lánum og útilokað sé að fasteignin muni verða seld aftur (þ.e. 

kaup á framtíðareign).   

Íslendingar eru mjög uppteknir að því að bera allar tölur saman við vísitölu 

neysluverðs (þ.e. til að komast að raunvirði), eins ófullkomin og hún virðist vera, þrátt 

fyrir að rannsóknir hafi sýnt fram á að aðrar hagstærðir séu mun betur til þess fallnar að 

meta verðlag fasteignamarkaðarins (sbr. kaupmáttur ráðstöfunartekna). Með 

mælikvarða eins og kaupmætti hefur raunvirði fasteignaverðs hækkað frá hruni. Það er 

nauðsynlegt í þessu samhengi að skoða hvað skiptir hér mestu máli, þ.e. að lántakendur 

geti staðið í skilum og hvert afborgunarhlutfall sé af ráðstöfunartekjum. Einnig er líklegt 

að framboð fasteigna og eftirspurn séu mjög villandi vegna þeirra „akkerisáhrifa“ (e. 

anchoring) sem hafa áhrif á kauphegðun fólks. Vegna hrifningu fólks á einstaka eignum 

gætu margir verið að keppast um sömu bitana þrátt fyrir að nægt framboð fasteigna sé 

til staðar. Ef miðað er við þær eignir sem standa auðar og þann fjölda fjölskylda sem býr 

á götunni (sem er enginn) er óhætt að segja að framboðið sé nægt og frekari þörf á 

nýbyggingum sé lítil.  

Það er áhyggjuefni hvað áhrif hagsmunaaðila geta verið mikil og hvað 

markaðsupplýsingar eru takmarkaðar fyrir almenna kaupendur. Líklegt þykir að þessum 

„björgunartökum“ sem hafa verið sett á fasteignamarkaðinn (sbr. gjaldeyrishöft, 

framboðsstýring o.fl.) til þess að rýra ekki verðgildi fasteignaeigenda og veð 

fjármálastofnana, verði ekki aflétt nema að komi til verulegra verðhækkana á 

markaðinum. Erfitt er að sjá hvernig það ætti að geta gerst nema með því að blása til 

sóknar sem gæti verið ávísun á aðra bólumyndun. Í ljósi þess og þeirra áhrifa sem 

fasteignamarkaðurinn hefur á fjárfestingu og atvinnusköpun í landinu er þörf á 

róttækum breytingum.  

Það vantar að mörgu leyti langtíma sýn á þeim lausnum sem hefur verið ráðist í, 

flestar byggja þær á skammtímasjónarmiðum. Svo dæmi sé tekið þá munu skuldir 

heimilanna halda áfram að aukast við óbreytt ástand, m.a. vegna verðtryggingarinnar, 

og þá verða áhrif af aðgerðum eins og 110% leiðinni að engu þegar skuldirnar verða 

komnar í sama far og þær voru í áður.  
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Það vantar ekki síst fyrirbyggjandi aðgerðir sem koma í veg fyrir að bólumyndunin 

endurtaki sig. Ósanngjarnt væri að segja að stjórnvöld hafi ekkert viðhafst í aðgerðum 

sínum við að hjálpa heimilunum eftir hrun því aðgerðirnar hafa verið róttækari en í 

flestum öðrum löndum (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2011). Hins vegar er 

sanngjarnt að segja að margar aðgerðir þeirra og aðgerðaleysi í sumum tilfellum á 

árunum fyrir hrun hafi virkað sem fóður á bólumyndunina á markaðinum, sbr. 

einkavæðingu, aukið viðskiptafrelsi og ofuráherslu á fasteignakaup almennings. Mætti 

segja sem svo að rýmkun á lögum og reglum hvað markaðinn hér á landi snertir sé 

helsta ástæða bólunnar. Þótt verðhækkanir séu í sjálfu sér ekki slæmar ef ástæður eru 

réttmætar þá bendir verðþróun fasteignamarkaðarins til þess að hámarkslán 

Íbúðalánasjóðs dugi ekki nema fyrir herbergi eða kjallarakompum sem gera lánin 

gagnslaus á markaðnum þegar fram líða stundir.  

Fátt virðist því mæla með því að stjórnvöld haldi því til streitu að eyða frekari 

skattpeningum almennings í að endurreisa markaðinn í þeirri mynd sem hann er í dag, 

ekki nema ef um varanlega kerfisbreytingu væri að ræða. Með nýja nálgun, 

framtíðarsýn, fyrirbyggjandi aðgerðum og endurskilgreiningu markaðarins að leiðarljósi 

er hægt að leggja grundvöll fyrir réttmætingu frekari aðgerða.    
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3.2 Nýjar nálganir (tillögur) 

Í flestum tillögunum sem höfundur leggur fyrir er mælst fyrir um frekara aðhald af hálfu 

stjórnvalda sem snýr að viðskiptum fasteigna og hertari reglum á markaðinum. Það er 

ekki þar með sagt að aðkoma stjórnvalda sé aukin að verulegu leyti. Aðkoman verður 

hins vegar af öðrum toga og miðast kannski meira við aðhald frekar en aðkomu í formi 

styrkja sem hefur hvetjandi áhrif á fólk til fasteignakaupa eins og tíðkaðist í núverandi 

kerfi. Samþætting tillaganna miðast við að styrkja fasteignamarkaðinn sem slíkan með 

því að breyta lánakerfinu og koma á langtímajafnvægi á markaðnum. Einnig var haft til 

hliðsjónar þau markmið og atriði sem komu fram í töflu 12.   

3.2.1 Fyrirbyggjandi aðgerðir 

1. Laga- og reglubreytingar: 

� Hámörkun veðsetningar sé 60% á langtíma fasteignaláni, þ.e. 40 ára láni. 
Kaupendur gætu tekið einhver viðbótarlán ef þörf er á en ekki er æskilegt að 
lánstími á slíkum lánum sé meiri en 10 til 15 ár.  

� Óheimilt sé að gangast undir skuldbindingar á fleiri en einu fasteignaláni í 
einu, þ.e. einstaklingi eða hjónum/sambýlisfólki sé óheimilt að eiga fleiri en 
eina fasteign nema ef eigið fé sé fyrir hendi af öðrum kaupum. 

� Óheimilt sé að veðsetja fasteign til að fjármagna neyslu, þ.e. ekki er hægt að 
veðsetja eignir til þess að taka út lausafé. Veðsetning án sölu sé aðeins leyfð 
gegn því að fjármagnið sé notað til endurbóta á fasteigninni. 

� Stöðluð og faglegri vinnubrögð séu höfð við verðmat á húsnæðum. Til dæmis 
með faglegu áliti frá verkfræðingum, pípulagningamönnum, smiðum og 
rafvirkjum.  

� Viðskipti sem stuðla að óstöðugleika á markaðnum verði reynt að takmarka. 

� Afnema vaxtabætur og afnema ríkisábyrgð lánastofnana og innistæðna.  

Ofangreindar lagabreytingar stuðla að meira aðhaldi á fasteignamarkaðnum og kannski í 

fjármálum fólks almennt. Með hámörkun veðsetningar er stuðlað að sparnaði þeirra 

sem vilja kaupa fasteignir auk þess að minnka skuldsetningu heimilanna. Þrátt fyrir að 

æskilegt sé að veðsetningarhlutföll séu sem lægst þá er óraunhæft að stefna á lægra 

veðhlutfall en 60%, a.m.k. til að byrja með. Með því að banna fólki að eiga fleiri 

fasteignir en eina sem fjármögnuð er með skuldum er verið að koma í veg fyrir að 

almenningur taki óþarfa áhættur í viðskiptum fasteigna. Með því að banna veðsetningu 
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eigna til að fjármagna neyslu er verið að fyrirbyggja það að fólk auki neyslu sína með 

lántöku og þar með auki óstöðugleika á fasteignamarkaðinum.  

     Með staðlaðri vinnubrögðum í verðmati á fasteignum er verið að koma í veg fyrir 

mismun og fyrirbyggja dómsmál sem kunnu að koma upp vegna ófyrirséðra galla 

fasteigna. Með því að takmarka viðskipti „braskara“ er verið að fyrirbyggja óþarfa 

spennu á markaðinum. Með því að afnema vaxtabætur dregur það úr þeim 

fjárfestingaráhrifum sem ríkið hefur stutt frá innleiðingu þeirra og það heldur aftur af 

þeim sem hyggjast á fjárfestingu sem þeir hafa tæpast efni á. Með afnámi ríkisábyrgðar 

færist aðhald lánastofnana til hagsmunaaðila þannig að aðhald þeirra eykst.  

Fjármálastofnanir og einstaklingar í landinu verða að taka ábyrgð á þeim 

skuldbindingum sem þeir gera.  

2. Lögbundinn sparnaður launþega vegna fasteignakaupa 

Með því að lögbinda sparnað hjá launþegum í landinu frá því að þeir fara út á 

vinnumarkaðinn þar til þeir kaupa sína fyrstu fasteign er verið að búa almenning undir 

fasteignakaup. Vissulega er ekki hægt að neyða fólk til þess að kaupa fasteignir en 

sparnaðurinn getur verið óleysanlegur til ákveðins aldurs. Ríkið gæti hins vegar stýrt 

sparnaðinum í átt að fasteignakaupum með því að bjóða hann skattfrjálsan ef hann væri 

notaður til slíkra kaupa. Þessi hugmynd er svo sem ekki ný af nálinni, t.d. þá ýjaði 

Guðmundur Guðmundsson að slíkri hugmynd í Peningamálum Seðlabankans (2005).  

Lögbundinn sparnaður hefur verið áður við lýði á Íslandi. Á árunum 1957 til 1993 var 

sparnaður lögbundinn hjá ungu fólki á aldrinum 16-25 ára. Sparnaðurinn fékkst svo 

útborgaður við 26 ára aldur. Lengst af var sparnaðurinn 15% af laununum og greiddu 

vinnuveitendur þann hluta launa með svokölluðum sparimerkjum sem viðkomandi 

launþegi límdi og geymdi í sparimerkjabók (Annas Sigmundsson, 2010). Talið var að 

ýmsar undanþágur á þessum lögbundna sparnaði gerðu það að verkum að fólk 

misnotaði þær, t.d. með því að gifta sig til þess að leysa sparnaðinn út (Dagblaðið, 

1957). Dæmi voru einnig um að fólk týndi sparimerkjunum sínum eða seldi þau (Baldur 

Árnason, munnleg heimild, 2. maí 2012). Sparnaðurinn hlaut mikla gagnrýni meðal 

almennings vegna þess að fólk vildi fá að leysa sparnaðinn út ef það lenti í 

fjárhagserfiðleikum s.s. atvinnumissi (Morgunblaðið, 1993).  
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Þrátt fyrir þá gagnrýni sem skyldusparnaðurinn sætti hér á árum áður er varla hægt 

að bera þá tíma saman við nútímann. Sem dæmi má nefna þá er tæknin allt önnur í dag 

en hún var þá (þ.e. yfirlit í heimabanka í stað sparimerkja).  Einnig er varla hægt að halda 

út slíku kerfi ef undanþágur eru til staðar.  

Þó skyldusparnaður, sem öllum vinnufærum á aldrinum 16 til 25 ára var gert 
að greiða á árunum 1957 til 1993, hafi sætt töluverðri gagnrýni hlýtur 
sparnaður í einhverri mynd að koma aftur til greina. Í flestum 
nágrannaþjóðum Íslands þekkjast varla 100 prósent fasteignalán (Annas 
Sigmundsson, 2012). 

3. Styrking leigumarkaðarins 

Til þess að hægt sé að leggja grunn að sparnaði í landinu er nauðsynlegt að 

leigumarkaður sé hagkvæmur með þeim hætti að kostur sé á að leigja og spara nokkurn 

hluta íbúðaverðs fremur en að taka hærra lán. Það má þó ekki gera með þeim hætti að 

setja þak á húsaleigu þar sem reynslan hefur sýnt að viðhald fasteignanna er gjarnan 

látið sitja á hakanum og mikill hvati sé fyrir leigusala að selja húsnæðið (sbr. hámark sem 

sett var á húsaleigu á Íslandi árið 1917 og aftur 1965 (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 

2011)). Þetta er hins vegar hægt að gera með því að auka húsaleigubætur og/eða fjölga 

leiguíbúðum og þar með aðkomu ríkisins að leigumarkaðinum. Ríkið á til að mynda 

mikið af fasteignum sem eru ekki í notkun og væri möguleiki að breyta þeim eða skipta 

þeim upp í íbúðir til útleigu.  

4. Vandaðri upplýsingaveita 

Hægt væri að auka upplýsingar um fasteignamarkaðinn, lánamarkaðinn og þá áhættu 

sem þessum mörkuðum fylgir. Upplýsingarnar þyrftu að vera aðgengilegar t.d. á vefsíðu 

sem væri unnin af óhlutdrægum aðilum s.s. Seðlabankanum eða Fjármálaeftirlitinu. 

Upplýsingarnar þyrftu einnig að vera auðskiljanlegar og ekki uppfullar af 

fjármálaskýringum og -hugtökum sem almenningur skilur ekki.  

5. Auka stjórntæki Seðlabankans 

Veita ætti Seðlabankanum umsvifalaust meiri völd til þess að berja niður bólumyndanir, 

t.d. með því að veita honum heimild til þess að breyta veðhlutföllum eftir stöðu 

hagsveiflunnar. Þannig gæti Seðlabankinn lækkað veðhlutföll ef verðlag hækkar ört og 

útlánavöxtur væri mikill (Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis, 2010).  
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6. „Plan B“ 

Ef samskonar aðstæður skapast á markaðinum eins og voru hérna í fjármálahruninu er 

þörf á lagaákvæðum um viðbragðs- eða aðgerðaráætlun sem hrint væri í framkvæmd 

um leið og sambærilegar aðstæður skapast. Þessi áætlun gæti kallast „Plan B“. Markmið 

hennar væri m.a. að verja lántakendur ef að lánveitandi þeirra fer í gjaldþrot. Þetta er 

hægt að gera til dæmis með því að afborganir lántaka héldust óbreyttar og færu inn á 

sérstakan fjárvörslureikning. Á meðan yrðu lánin fryst þangað til mesta óvissan gengur 

yfir og skýr afgreiðsla mála liggur fyrir. Innistæðan á fjárvörslureikningnum færi síðan í 

að niðurgreiða lánið. Þegar lánasamningar lántaka eru framseldir til annarra 

fjármálafyrirtækja með miklum afslætti ætti afslátturinn að verða afskrifaður af láninu 

til þess að fyrirbyggja brask með lánasamninga. Þetta er gert fyrst og fremst til þess að 

fyrirbyggja það að lántaki gjaldi ekki fyrir áhættusækni lánveitanda síns og ófarir hans í 

viðskiptum. Frekari útfærslu á þessari viðbragðs- eða aðgerðaráætlun er þörf og nú eru 

Íslendingar reynslunni ríkari hvað þetta varðar og ættu ekki að vera í töluverðum 

vandræðum með að gera eina slíka. Tilvist hennar mun óneitanlega flýta fyrir þeim 

fjárhagslegu áföllum sem gjaldþrot fjármálafyrirtækja kann að hafa í för með sér.   

7. Lán fylgi vísitölu fasteignaverðs eða vísitölu byggingakostnaðar 

Fasteignalán fylgi annarri vísitölu en vísitölu neysluverðs, t.d. vísitölu fasteignaverðs (sjá 

hlutfallsleið hér að aftan) eða byggingavöruvísitölu. Þær vísitölur lýsa verðmyndun 

fasteignamarkaðarins mun betur heldur en vísitala neysluverðs. Vandamálið við 

innleiðingu slíkra kerfa er líklega hvernig sala á skuldabréfamarkaðinum yrði í kringum 

kerfið en það er líka spurning hvort taka skuli það til athugunar samhliða.   

 

Margar aðrar fýsilegar leiðir er hægt að fara með það að markmiði að fyrirbyggja 

bólumyndanir og skuldasöfnun á fasteignamarkaðinum, t.d. er einnig hægt að mæla 

með vel dreifðu lánasafni á móti háu eignarhlutfalli. Kostirnir við þessar fyrirbyggjandi 

aðgerðir sem farið hefur verið yfir er að þeim fylgir tiltölulega lítill kostnaður. 

Kostnaðurinn felst aðallega í styrkingu leigumarkaðarins en sem mótvægi fyrir þann 

kostnað sem fellur til er einnig mælt með sparnaði á öðrum sviðum.   
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3.2.2 Ódýrar leiðir til lausnar á skuldavanda 

Þessar lausnir miðast við það að ná samkomulagi milli lánveitanda og lánþega með það 

að markmiði að báðir fari sáttir frá borði, þ.e. lánveitandi fær kröfu sína að einhverju 

leyti greidda og lánþegi heldur húsnæði sínu eða a.m.k. hefur húsaskjól. Það væri hægt 

að nota einhverjar þessara lausna sem fyrirmynd að nýju lánakerfi, t.d. þá leið sem 

höfundur kýs að nefna Hlutfallsleiðina. Leiðirnar hafa það sameiginlegt að vera ódýrar í 

framkvæmd.  

 

3.2.2.1 Aukinn sveigjanleiki 

Það er hópur fólks/heimila sem getur vel greitt af lánum sínum en löngun þeirra og 

hvatning til greiðslna er í algjöru lágmarki. Veðhlutfall þeirra er þá í flestum tilfellum 

mjög hátt og það sér enga framtíð í að eiga fasteignina. Hugsanlega liggja ástæðurnar í 

því að fasteignin er ekki nógu stór fyrir fjölskylduna eða hún hentar fjölskyldunni ekki 

nógu vel, er ekki á ákjósanlegum stað vegna vinnu eða skóla o.s.frv. Lánastofnanir eiga 

töluvert úrval af fasteignum og geta þ.a.l. komið til móts við þessa huglægu uppgjöf 

skuldara með því að bjóða fólki að skipta yfir í eign sem hentar þörfum þeirra betur og 

fólk sér því meiri framtíð í að eignast. Þessi aðgerð kostar lánastofnanir engin ósköp, 

virkar hvetjandi á skuldara og gæti gert lánastofnunum auðveldara fyrir að innheimta 

kröfur sínar.  

 

3.2.2.2 Hlutfallsleið í stað verðtryggingar 

Með Hlutfalsleiðinni er hugmyndafræðin að jafna áhættu á milli lánveitanda og lántaka 

þannig að báðir beri hana jafnt, hvort sem um verðlækkanir eða verðhækkanir á 

markaðinum sé að ræða. Einnig stuðlar leiðin að því að lántakar eignist jafnt og þétt 

fasteignirnar og verðgildi eignarhlutar þeirra sé tryggður sem og veðhlutfall 

lánastofnana. Segja má sem svo að með þessari leið eru báðir aðilar verðtryggðir 

gagnvart verðbreytingum sem kunna að verða á fasteignamarkaðinum.  

Sem dæmi um hvernig leiðin virkar er hægt að hugsa sér lántaka sem fékk úrlausn 

sinna skuldamála með 110% leiðinni. Viðkomandi lántaki skuldar því 110% af 

markaðsvirði fasteignar sinnar þegar hann breytir lánum sínum yfir í Hlutfallsleið í stað 

hefðbundinnar verðtryggingar. Eignarhlutur hans í upphafi er því -10% og hlutfall lánsins 
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er 110%. Segjum sem svo að eign hans sé metin á þessum upphafspunkti á 25 milljónir 

og er eignarhlutur hans því -2,5 milljónir í krónum talið. Að sama skapi stendur lánið í 

27,5 milljónum króna. Á næsta hálfa ári borgar lántakinn 500 þúsund í afborganir og 

einhverja (x) upphæð í vexti. Eignahlutur hans er því orðinn -2 milljónir og lánið stendur 

þá í 27 milljónum. Hlutfall hans er því nú orðið -8% og hlutfall lánsins er 108% (gefið að 

markaðsverð sé óbreytt). Nú gerist það hins vegar að fasteignaverð fellur um 10% 

þannig að markaðsverð eignar hans er orðið 22,5 milljónir. Þessi lækkun hefur hins 

vegar engin áhrif á eignarhlut hans því hann helst óbreyttur og er enn -8% og hlutfall 

lánsins er 108%. Maðurinn heldur áfram að borga af láninu og greiðir 400 þúsund af 

láninu næsta hálfa árið auk einhverra (x) vaxtagjalda. Greiðslubyrgði lánsins hefur 

lækkað örlítið vegna þeirrar markaðslækkunar sem varð á tímabilinu. Ef markaðsverð 

helst óbreytt þá stendur lánið í 23,9 milljónum eftir höfuðstólsgreiðslurnar. 

Eignarhlutfall hans er því komið í -7,1% og hlutfall lánsins er 107,1%. Nú verða aftur 

breytingar á markaðinum þannig að fasteignaverð hækkar um 17%. Þrátt fyrir þessa 

hækkun þá helst eignarhlutur lántakans óbreyttur í -7,1% og lækkar hann aðeins þegar 

hann greiðir af láninu. 

Með þessu fyrirkomulagi bera því báðir aðilar (lántaki og lánveitandi) jafna áhættu af 

markaðsaðstæðum og lántaki eignast meiri hlut í fasteigninni með hverri greiðslu sem 

hann ynnir af hendi. Afborganir geta verið svolítið sveiflukenndar en ekkert endilega 

sveiflukenndari en hefðbundin óverðtryggð fasteignalán. Líkur eru einnig á að þessi leið 

stuðli að frekara jafnvægi á markaðnum og haldi braskviðskiptum í lágmarki. Einnig 

spornar hún gegn þeim auðsáhrifum sem kunnu að verða vegna tímabundinna 

verðhækkana á fasteignaverði. Þessi leið getur orðið til þess að margar af þeim 

útistandandi fasteignakröfum lánastofnana sem annars yrðu óinnheimtanlegar verða 

innheimtanlegar. Eins og komið var inn á í aðferðinni að ofan ,,aukinn sveigjanleiki“ þá 

er óráð að vanmeta mátt huglægni skuldara. Fólk sem er mikið skuldsett verður að sjá 

árangur erfiðisins. Í því samhengi mun Hlutfallsleiðin koma til móts við það og skuldarar 

sjá leið út úr vandanum.  

Við innleiðingu slíkrar leiðar er nauðsynlegt að faglega sé staðið að innleiðingu 

hennar og ekki síst að verðmati fasteigna. Reglur um sölu eignar þurfa einnig að vera 

skýrar t.d. með því að lánið fylgi eigninni þangað til að það sé komið niður fyrir hámarks 
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veðheimildir (þ.e. 60%). Það er ekki ætlast til að leiðin verði innleidd óhefluð. Útfærsla 

leiðarinnar í einhverri mynd sem framtíðarform fasteignalána er vert að skoða. 

 

3.2.2.3 Skuldaþrep 

Þessi leið er aðferð sem gæti gagnast fjársterkum aðilum sem eru ekki beint í 

erfiðleikum með afborganir sínar heldur eru með of háa veðsetningu. Einnig gæti hún 

gagnast þeim sem eru með veðskuldir frá 61% og upp í 100%. Miðað við það sem hefur 

gengið á er óhætt að segja að þessi hópur skuldara hafi gleymst en er ekki síst mikilvægt 

úrlausnarefni fyrir samfélagið. Leiðin er liður í því að ná veðskuldum þjóðarinnar niður í 

60% eða lægra veðhlutfall. Stefnt er að því að 60% af veðskuldum sé það sem standi 

eftir þegar leiðin hefur verið farin. Þessi eftirstandandi 60% af skuldunum verður síðan 

hefðbundið fasteignalán, þ.e. til 40 ára eða hvernig sem hefðbundin lán verða á þeim 

tímapunkti sem þrepaleiðinni er lokið. Hlutfallið sem er umfram 60%, hvort sem það eru 

örfá prósent eða 100% er sett upp í þrep sem miðar að því að borga það upp á sem 

stystum tíma, þ.e. eins og fjárhagur viðkomandi leyfir. Boðskapur leiðarinnar er að 

enginn sparnaður er eins góður og að borga upp skuldir.  

 

3.2.2.4 Gjald í stað biðar 

Nokkuð hefur verið um að töluverð verðmæti hafi glatast þegar fólk hættir að borga af 

lánum sínum vegna skuldavanda. Vegna mikilla anna á dómstólum eru dæmi um að 

lántakar greiði ekki af lánum sínum í allt að 2 ár án þess að lánveitendur geti tekið á 

vanda þeirra. Yfirleitt endar slíkt með því að viðkomandi skuldari er kominn í það slæm 

mál að það eina sem hægt er að gera í stöðunni er að fara fram á gjaldþrot. Með þessari 

leið er markmiðið að skuldari sem hefur ekki greitt af lánum sínum í 2 mánuði og litlar 

líkur séu á að hann komi til með að geta gert það greiði sérstakt biðgjald á meðan 

úrlausn hans mála verði tekin fyrir. Það er til dæmis hægt að gera með þeim hætti að 

það endurspegli sanngjarna húsaleigu og að gjaldið fari inn á fjárvörslureikning. Gjaldið 

mun síðan nýtast til afskrifta eða upp í afborganir. Þannig eru meiri líkur á að einhvers 

konar samkomulag geti myndast milli lánveitanda og lántaka, bæði á fjárhagslegum 

grundvelli og vilja.  
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4 Lokaorð 

Með því að þrjóskast við að viðhalda núverandi kerfi hafa menn gleymt því hvert 

hlutverk fasteignamarkaðarins er, og öllu alvarlegra hvernig eigi að skilgreina hann. Ljóst 

er að rýmkun regluverka á markaðinum sem ætlað var að gera hann aðgengilegri, 

frjálsari, skilvirkari og heilbrigðari hefur snúist upp í andhverfu sína og valdið einu mesta 

fjárhagslega tjóni og þolraun sem þjóðin þarf að ganga í gegnum (þ.e. verðbóla á 

fasteignamarkaði). Viðskiptahamlanir eins og gjaldeyrishöft eru að mörgu leyti til komin 

vegna þessa.  

     Skýringar eins og uppsöfnuð eftirspurn á alls ekki við til útskýringa á því ástandi sem 

ríkti á fasteignamarkaðinum enda ber hann þess augljós merki á árunum 2004-2008 

(þ.e. verðbóla). Sú eftirspurn sem ríkti á þessum tíma var mjög óeðlileg og að mörgu 

leyti tilbúin eða uppspunnin eftirspurn. Til að mynda þekkjast mörg dæmi þess að fólk 

hafi átt tvær og jafnvel fleiri fasteignir sem voru að mestu fjármagnaðar með lánsfé 

vegna þess að kjörin voru slík að biðlund kaupenda var ekki til staðar. Einnig töldu 

kaupendur sig geta hagnast á því að eiga nokkrar íbúðir og leigja þær úr (sbr. fasteignir á 

Spáni svo einhver dæmi séu nefnd).  

Það er mjög brýnt í huga höfundar að skapa hér strangara lagaumhverfi sem snýr að 

fasteignakaupum og -markaðnum í þeim tilgangi að fólk sé að kaupa fasteignir til þess 

að eignast heimili en ekki stunda áhættufjárfestingar og grafa þannig undan stöðugleika 

á markaðnum í leiðinni. Vissulega hafa margir sérfræðingar bent á að fasteignabólur hafi 

orðið að veruleika þrátt fyrir strangar reglur um fasteignakaup en það er þó ekki þar 

með sagt að reglurnar hafi valdið bólunum líkt og líklega gerðist hér á landi. 

Fasteignabólur gerast ekki af sjálfu sér og eru undirliggjandi þættir þeirra óeðlilegir.  

Margir þættir geta valdið verðbólum á þessum viðkvæma markaði og er það hlutverk 

stjórnvalda ef þeim er í mun að verja hagsmuni almennings, fyrirtækja og ríkissjóðs í 

viðkomandi landi að koma í veg fyrir að svo gerist. Í tilfelli okkar Íslendinga er fyrsta 

skrefið í þá átt að herða reglur að mati höfundar. Traust er því miður vandmeðfarið 

fyrirbæri því freistnivandi er alltof algengur og ríkur í mannskepnunni, sbr. huglæg 

sanngirni og sjálfsmiðuð réttlætiskennd.  

Færa má haldgóð rök fyrir því að hagsmunaaðilar stýri framboði og eftirspurn 

fasteignamarkaðarins í sína þágu og þar með verði fasteigna. Nýlegasta dæmið um slíkt 
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er að verði fasteigna er haldið eins háu og kostur er til þess að verja fasteignaeigendur 

gegn frekari neikvæðni í stöðu veðsetningar og til að gæta að veðum fjármálastofnana. 

Þrátt fyrir að slík sjónarmiðið séu vel skiljanleg þá er lítil sanngirni í þeim fólgin fyrir þá 

aðila sem eru nýir á markaðnum. Það má líkja fasteignamarkaðinum við fiskikvótakerfið í 

landinu sem er til endurskoðunar hjá ríkisstjórninni. Í því kerfi er mjög dýrt fyrir nýja 

leikmenn að koma inn á markaðinn og nánast ómögulegt að slík innkoma standi undir 

sér í framtíðinni miðað við óbreytt ástand. Fasteignamarkaðurinn er mjög svipaður að 

því leytinu til og er það þróun sem þarf að bregðast við. 

 Skuldastaða þjóðarbúsins er komin langt upp fyrir það sem góðu hófi gegnir sem 

kannski undirstrikar hagstjórn ríkisins marga áratugi aftur í tímann (sbr. Ísland var meðal 

skuldugustu þjóða heims fyrir uppsveifluárið 2003). Hagstjórninni má líkja við 

verðtryggingarkerfið, þar sem núverandi velferðarkerfi byggist á hallarekstri og á að 

varpa kostnaðinum yfir á komandi kynslóðir. Þessu er nauðsynlegt að breyta í hagstjórn 

jafnt sem lánakerfum fasteignamarkaðarins. Þær nýju nálganir sem höfundur leggur til 

eru liður í því að breyta lánakerfi fasteignamarkaðarins og í að borga niður skuldir.  

Í framhaldi af þessari ritgerð væri æskilegt að gera sambærilegar greiningar á öðrum 

fasteignamörkuðum erlendis og ekki síst þeim sem eru ólíkir þeim íslenska. Þannig væri 

möguleiki að finna fleiri lausnir á núverandi kerfi. Flestar þær nýju leiðir sem voru til 

umfjöllunar í þessari ritgerð verða eflaust gagnrýndar enda er mikilvægt að skoða öll 

úrræði og aðgerðir með gagnrýnum hætti til að komast að sem bestri niðurstöðu. Hafa 

skal hugfast að breytingar eru manninum iðulega erfiðar og það kerfi sem er nú við lýði 

var einnig gagnrýnt á sínum tíma en er nú mikið kapp lagt á að halda því við þrátt fyrir 

þann skaða sem það hefur valdið. Með Íbúðalánasjóði hafa stjórnvöld mikið vald til þess 

að breyta lánakerfinu þar sem aðrar lánastofnanir verða að fylgja annars verða þær „úti“ 

á markaðinum.  

Stjórnvöld hafa ásett sér að gera þegnum landsins kleift að eignast eigið húsnæði. 

Þau eiga að gera það með því að búa fólkinu lánakerfi sem stuðlar að því að fólk geti 

eignast húsnæði í stað þess að hvetja það út í háar lántökur sem þola litlar breytingar 

svo illa fari. Við úrlausn skuldavandans er einnig mikilvægt að vanmeta ekki mátt 

huglægninnar. Mikilvægt er að fólk sjái útgönguleiðina og sé bjartsýnt á lausninar. 

Annars eru þær gagnslausar. 
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Viðauki A – Spurningar til löggildra fasteignasala 

Nokkrar spurningar voru lagðar fyrir löggilda fasteignasala. Markmið spurninganna voru 

að 

1. styrkja stoðir undir þá áhrifaþætti sem höfundur taldi eiga rétt á sér í sambandi 

við verðhækkanir á markaðinum, 

2. fá faglegt mat á áhrifaþáttum, 

3. koma í veg fyrir að einhverjir áhrifaþættir yfirsjáist, 

4. athuga hvernig fagaðilar markaðarins meta virði fasteigna, 

5. athuga hvort verðmat fagaðila lúta einhverjum sérstökum reglum, og  

6. kanna hvort það sé munur á ofangreindum atriðum eftir starfsreynslu.  

Ítarlega verður farið yfir framkvæmd könnuninnar og byggist sú yfirferð á aðferðum úr 

bók Burns og Bush, árið 2006.  

 

Aðferðafræði könnunarinnar 

Þátttakendur 
 

Þýði spurningakönnunarinnar voru allir löggildir fasteignasalar á Íslandi. Úrtak 

könnunarinnar voru allir starfandi löggildir fasteignasalar samkvæmt yfirliti frá 

vefmiðlara Vísi sem höfðu skráð og aðgengilegt netfang (Vísir, á.á.). Samkvæmt Vísi voru 

180 fasteignasalar með skráð netfang sem allir fengu spurningarnar sendar í tölvupósti. Í 

ljós kom að töluverður hluti netfanga af listanum voru óvirk eða 32 talsins. Úrtakið var 

því 148 löggildir fasteignasalar og var svarhlutfall þeirra 23%.  

Spurningarnar sem lagðar voru fyrir fasteignasalana voru samdar af höfundi og 

samanstóðu af 4 spurningum, spurningablaðið sem sent var í tölvupósti má sjá aftast í 

viðaukanum (bls. 118). Allar spurningarnar voru opnar spurningar til þess að leiða ekki 

þátttakendur í svörun (þ.e. engir fyrirfram ákveðnir svarmöguleikar voru í boði). Ein 
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spurninganna var bakgrunnsspurning sem var svohljóðandi; Hversu lengi hefur þú 

starfað á fasteignamarkaðinum? (Sjá mynd A-1). 

 

 

Mynd A-1. Skipting fasteignasala eftir starfsaldri.  

Eins og sést á mynd A-1 hafa flestir þátttakendur könnunarinnar starfað lengur en 21 ár 

á fasteignamarkaðinum, í viðskiptum eða við framkvæmdir.  

 

Mælitækið 

 

Í þessari stuttu könnun var notast við spurningalista sem innihélt 4 spurningar eins og 

fram hefur komið.  

     Í fyrstu spurningunni var spurt á hvaða þáttum þátttakendurnir byggi verðmat sitt á 

fasteignum. Í annarri spurningu var spurt þátttakendurna hvaða áhrifaþættir þeir telji að 

hafi valdið verðhækkunum á fasteignamarkaðinum síðustu misseri. Í þriðju spurningunni 

var spurt um starfsaldur þátttakenda í fasteignargreininni. Í fjórðu spurningunni var 

síðan spurt hvort það séu einhverjar reglur settar af Félagi fasteignasala um verðmat 

fasteigna sem þeir þurfa að fara eftir.  

 

Framkvæmd 
 

Spurningarnar voru sendar til þátttakenda með tölvupósti og þegar þeir höfðu lokið við 

að svara þeim sendu þeir svörin aftur til baka með tölvupósti. Framkvæmdin tók u.þ.b. 

eina viku. 
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Greining gagna og úrvinnsla 
 

Gagnasöfnunin tók tiltölulega stuttan tíma og var svörum raðað eftir spurningum. Við 

greiningu svaranna var notað tölfræðiforritið Excel. Ekki þótti ástæða til að nota flóknari 

tölfræðiforrit vegna eðli gagnanna, þ.e. það var ekki verið að kanna fylgni, mismun eða 

marktækni. Excel þótti því viðunandi þar sem engin aðhvarfsgreining var framkvæmd. 

 

Niðurstöður könnunar 
 

Niðurstöður, samantekt 

Í þessum kafla verða niðurstöður spurninganna gerð skil. Ályktanir og túlkanir á 

niðurstöðunum verða framkvæmdar í meginmáli ritgerðarinnar þar sem við kemur 

hverju sinni. 

 

Svar við fyrstu spurningu könnunarinnar var eftirfarandi: 

 

Mynd A-2. Svör fasteignasala um verðmat fasteigna. 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0% Svar: Út frá hverju byggir þú þitt verðmat á fasteignum?
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Vakin er athygli á því að í súluritinu hér að ofan eru öll svör sem komu fram í svörun 

fasteignasalanna og tíðni þeirra. Einnig gat sá og hinn sami þátttakandi svarað öllum og 

engum þætti sem koma þar fram (þ.e. þátttakendur máttu tilgreina eins mörg svör og 

þá lysti). Tíðnin er reiknuð út frá fjöldi þátttakenda og eru atriðin röðuð eftir tíðni. Sala á 

sambærilegum eignum á markaði var algengasta svar þátttakendanna þegar þeir voru 

spurðir út frá hvaða þáttum þeir byggja verðmat sitt en 87,5% þátttakenda tilgreindu 

þann þátt.  

Í annarri spurningu var niðurstaðan eftirfarandi: 

 

Mynd A-3. Svör fasteignasala um ástæður verðhækkana á markaðinum. 

 

Að sama skapi þá inniheldur súluritið (mynd A-3) að ofan öll þau svör sem komu fram í 

svörun fasteignasalanna og tíðni þeirra. Einnig gat sami þátttakandi svarað öllum og 

engum þætti sem koma þar fram. Langalgengastu skýringu þátttakenda (75% þeirra) á 

ástæðum verðhækkana á fasteignamarkaðnum síðastliðin ár má rekja á einn eða annan 

hátt til lánsfjármagns.  
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Í þriðju spurningunni var spurt um starfsaldur þátttakenda og hefur henni verið gerð 

skil í kaflanum Þátttakendur hér að framan (sjá mynd A-1).  

Í fjórðu spurningunni var niðurstaðan eftirfarandi: 

 

Mynd A-4. Svörun fasteignasala um hvort verðmatsreglur séu settar af Félagi fasteignasala. 

 

Af mynd A-4 má sjá að tæplega 60% þátttakenda telja að engar reglur séu settar af 

Félagi fasteignasala um verðmat fasteigna.  

 

Takmarkanir könnunarinnar 

Helstu takmarkanir þessarar könnunar eru þær að svarhlutfallið var mjög lágt, einungis 

32 svör bárust af tæplega 150 spurningalistum sem sendir voru út (23% svarhlutfall). 

Einnig er óvíst hvort aðferðin hafi orðið til þess að allir starfandi löggildir fasteignasalar í 

landinu fengu kost á því að svara könnuninni. Það er því álitamál hversu marktæk 

könnunin er. Engu að síður þá gefur hún vísbendingu um störf fasteignasalanna.  
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Ekki svo ég viti til

Lög nr. 99/2004

Já, gæta hagsmuna beggja og verðleggja íbúðir ekki

undir markaðsverðmæti hverju sinni

Lög nr. 40/2002

Já, óháður í störfum og ekki tengdur matsbeiðanda
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Spurningalistinn: 

 

1. Út frá hverju byggir þú þitt verðmat á fasteignum (á hvaða atriðum)? 

Svar... 

 

 

2. Hver/hverjar telur þú vera ástæðu/ur verðhækkana á fasteignamarkaðinum 
síðustu ár? 

Svar... 

 

 

3. Hversu lengi hefur þú starfað á fasteignamarkaðinum? 

Svar... 

 

 

4. Eru einhver fyrirfram gefin viðmið (lög eða reglur) sem ykkur ber að fara 
eftir sem sett eru af félagi fasteignasala um verð eða virðismat fasteigna? 

Svar...  

 

 

 

Takk fyrir að svara spurningunum, vinsamlegast sendu skjalið aftur á netfangið 

mkb2@hi.is 
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