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Útdráttur 

Íbúðarkaup er stærsta fjárfesting flestra einstaklinga. Ríkisvaldið hefur í gegnum 

tíðina íhlutast á fasteignamarkaði til að jafna stöðu einstaklinga og  til þess að draga úr 

áhrifum markaðsbresta. Efnhagslegt umhverfi á Íslandi hefur tekið hröðum breytingum 

undanfarin 20 ár meðal annars vegna óstöugleika verðlags, einhæfra atvinnuvega og 

hagræðingar í ríkisrekstri. Hér verður skoðað hvernig möguleikar til íbúðarkaupa hafa 

breyst yfir 20 ára tímabil og hvernig fyrrgreind atriði hafa þar áhrif. Fjallað er um þróun 

inngripa ríkisvaldsins á markað fasteigna og aðferðir þess við að ná fram félagslegri 

jöfnun. Í ljósi verðbólguþróunar sem birtingarmynd óstöðugleika íslenska hagkerfisins er 

skoðað sérstaklega hvernig framsetning gagna getur haft áhrif á ákvarðnir og sýn fólks á 

fasteignamarkaðinn svo sem í gegnum hugtakið peningaglýja. Felst greiningin svo í því 

að skipta árunum niður í þrjú tímabil og nánari umfjöllun á efnhagslegum einkennum 

hvers þeirra svo sem þróunar kaupmáttar launa sem og fasteignaverðs. Til að varpa 

frekara ljósi á þróun íslenska fasteignamarkaðarins er skoðuð þróun eignaverðsbóla á 

fasteignamarkaði en það umhverfi sem skapaðist hér landi á árunum 2004-2007 sem 

afleiðing af hagræðingu í ríkisrekstri hafði mikil áhrif á íslenska fasteignamarkaðinn.  
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1  Inngangur  

Meirihluta síðustu aldar var mikil áhersla lögð á eignarhúsnæði á Íslandi. Stefna 

stjórnvalda fór snemma að beinast að því að heimilin í landinu ættu sitt húsnæði sjálf og 

miðaði húsnæðistefna hins opinbera að því. Almennt séð íhlutast stjórnvöld í 

húsnæðismarkaði til að jafna hlut landsmanna þegar kemur að því að eiga sér þak yfir 

höfuðið. Stjórnvöld hafa í þessum tilgangi haft afskipti af markaði fasteigna á ýmsan 

máta. Ber þar fyrst að nefna aðgengi að lánsfé, þar sem lánaskilmálar eru lántakanda í 

hag og niðurgreiðslu vaxta bæði beint og óbeint. Bein niðurgreiðsla er fólgin í því að 

bjóða lægri vexti en á almennum markaði og óbein niðurgreiðsla vaxta á sér stað í formi 

vaxtabóta, sem eru tekju- og eignatengdar. Þannig bjóðast almenningi ódýr lán frá ríkinu 

til húsnæðiskaupa og eru lánin niðurgreidd af ríkinu með það fyrir augum að að 

landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum.  

Það er býsna algengt meðal landa að stjórnvöld móti sér stefnu í húsnæðismálum og 

íhlutast í markaði tengdum húsnæðismálum en megin sjónarmiðin eru þau að allir hafi 

þak yfir höfuðið og að jafna hlut landsmanna þegar kemur að húsnæðiseign. Stjórnvöld 

hafa einnig sett lög og reglugerðir í tilraun sinni til að koma í veg fyrir markaðsbresti, en 

það hugtak er notað til að lýsa því þegar framleiðsla á vöru eða þjónustu á markaði er 

ekki skilvirk. Markaðsbrestir á fasteignamarkaði orsakast einna helst af ósamhverfum 

upplýsingum og úthrifum. Þá hafa stjórnvöld einnig komið að og reynt að bregðast við 

greiðsluerfiðleikum fólks, sem verða vegna húsnæðisskulda, með ýmsum aðgerðum. 

Þannig hefur meðal annars verið komið á fót sérstakri stofnun til að veita aðstoð við 

endurskipulagningu fjármála, fjármálaráðgjöf og fleira því tengt. Þegar þetta er ritað 

starfar embætti umboðsmanns skuldara á þessum vettvangi. Embættið tók til starfa í 

ágúst 2010. Hlutverk embættisins er samkvæmt lögum meðal annars að veita 

einstaklingum sem eiga í verulegum greiðsluerfiðleikum endurgjaldslausa aðstoð við að 

öðlast heildarsýn á fjármál sín og leita leiða til lausna (Lög um umboðsmann skuldara 

nr.100/2010)  

Þeim fullyrðingum hefur verið varpað fram að undanförnu, af fjölmiðlum og öðrum, 

að ungt fólk eigi æ erfiðara með að fjármagna fasteignakaup, meðal annars vegna hertra 
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reglna og vegna mikillar hækkunar íbúðaverðs. Dæmi um þetta er grein sem birtist í 

veftímaritinu Kjarnanum þann 9. September 2013, en í henni er fjallað um 

húsnæðismarkað og möguleika fólks á að flytja úr foreldrahúsum. Því er jafnvel haldið 

fram að fólk þurfi nú að reiða fram meira fé en áður því meiri kröfur eru gerðar til eigin 

fjár en áður.  

Í þessari ritgerð verður fasteignaverð og þróun þess skoðað með einfaldri nálgun. 

Sjónum verður einnig beint að húsnæðislánamarkaði á vegum hins opinbera til að varpa 

ljósi á aðgengi almennings að lánsfé til húsnæðiskaupa og bent á að ofangreindar 

fullyrðingar eru byggðar á röngum forsendum. Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er 

eftirfarandi: Er breyting á möguleikum fólks til íbúðarkaupa undanfarin 20 ár? 

Í ritgerðinni er leitað svara við spurningunni með fjórþættri nálgun: Fræðilegri 

umfjöllun um inngrip hins opinbera á fasteignamarkað, helstu ástæður þess bæði 

hagfræðilega séð, sem og með tilliti til félagslegrar jöfnunar. Ritgerðin byggir á einfaldri 

nálgun íbúðaverðs og lánum á vegum hins opinbera. Gögn liggja fyrir um 

meðalstaðgreiðsluverð á fermetra, þar sem verðið er byggt á þinglýstum 

kaupsamningum hvers árs. Horft er til lánamöguleika sem almenningi bauðst á vegum 

ríkisins en vegna breytinga á því fyrirkomulagi verður tímabilinu skipt niður í þrjá hluta. 

Fyrst verður fjallað um tímabilið sem hófst 1989 og stóð til aldamóta. Þriðja tímabilið 

fjallar um það fyrirkomulag sem var við lýði frá aldamótum að hruni fjármálamarkaða 

árið 2008. Um aldamót var lánakefinu breytt í skuldabréfaskipti og stóð það 

fyrirkomulag til ársins 2004 en þá var því breytt í peningalán. Fasteignaverð er skoðað 

yfir 20 ára tímabil í samhengi við launaþróun og verðlagsþróun og möguleikar 

almennings á lánsfé á vegum hins opinbera eru skoðaðir á fyrrgreindum tímabilum. Ekki 

er um að ræða sérstök lán til efnaminni fjölskyldna, svo sem lán á vegum Byggingasjóðs 

verkamanna eða sérstök viðbótarlán Íbúðarlánasjóðs sem leystu hin fyrrnefndu af 

hólmi, heldur eru hér til umfjöllunar almenn lán. Í ljósi sérstakra aðstæðna á 

fasteignamarkaði árin 2004-2008 verður fjallað í fjórða kafla um það tímabil og fjallað 

nokkuð um eignarverðsbóluna sem átti sér stað á þessum árum, bæði hér á landi og 

víða á vesturlöndum.  
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2 Hvers vegna hefur hið opinbera afskipti af fasteignamarkaði? 

Viðskipti fara fram á mörkuðum, og með líkönum framboðs og eftirspurnar má lýsa 

tilurð þeirra. Þar sem framboð vöru er jafnt spurn neytenda eftir henni er jafnvægi. Ef 

framboðshlið vöru er nákvæmlega jöfn raunverulegri eftirspurnarhlið hennar er hægt að 

tala um að markaðurinn hafi sinnt hlutverki sínu eins vel og hann mögulega getur. 

Framleiðendur og neytendur hafa samskipti sín á milli í gegnum upplýsingar sem 

verðkerfið veitir og geta aðilar í gegnum það samræmt viðskipti sín. Þannig myndast 

áður nefnt jafnvægi sem er fullkomið í þeim skilningi að verð endurspeglar verðmæti 

vörunnar. Í þeim punkti þar sem neytendur og framleiðendur mætast er velferð þannig 

hámörkuð, ekkert hefur farið til spillis svo sem af tíma, hráefnum eða af vörunni sjálfri 

og ábati beggja aðila er sem mestur sem hann má vera. Markaðsfyrirkomulagið er því 

heppilegt til þess að ráðstafa gæðum sem eru af skornum skammti. Í þessari lýsingu er 

gert ráð fyrir heildartekjum einstaklinga svo að hægt er að greina út frá því sem virðist 

vera hinn dæmigerði neytandi. Forsendur fullkomins markaðar sem hér hefur verið lýst 

byggir á því að neytendur hafi fullkomnar upplýsingar, það er að segja, þeir hafa 

fullkomna þekkingu á verði vörunnar og eiginleikum hennar auk þekkingar á hegðun 

annara aðlila á markaði. Forsendur þess að fullkominn markaður sé til staðar eru því 

meðal annars þær að engin verðbjögun sé til staðar (til dæmis frá ríkisvaldinu í formi 

niðurgreiðslu eða skattlagningar), neytendur hafa fullkomnar upplýsingar um hvorn 

annan og enginn einn aðili (eða fleiri) hafa vald til þess að hafa áhrif á verðin í krafti 

stærðar sinnar eða einokunarstöðu [þ.e markaðsvald]. Þannig er um 

samkeppnisjafnvægi að ræða. Fleiri forsendur fullkomins markaðar eru að frjáls 

aðgangur er að markaðinum og að vörur séu einsleitar. Fyrsta velferðarsetning 

hagfræðinnar fjallar um þetta og leiðir að niðurstöðu sem kallast pareto-jafnvægi (e. 

Pareto efficiency) en í slíku jafnvægi er velferð hámörkuð þannig að einstaklingar geta 

ekki breytt stöðu sinni og náð meiri velferð án þess að skerða velferð annara.  

Til þess að ríkisvaldið eða annar þjóðfélagsskipuleggjandi hafi getu til þess að ná fram 

hagkvæmni hins fullkomna markaðar þarf hann einnig að hafa í hendi allar upplýsingar 

og geta ráðstafað gæðum til þeirra sem fá velferð sína hámarkaða í gegnum þau. Það er 
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erfiðleikum bundið fyrir ríkisvald að ná fram þessum upplýsingum og engin leið fyrir það 

að vita nema brot af þeim upplýsingum sem þarf til þess að ráðstafa gæðum á 

hagkvæman hátt. Því eru rökin fyrir sem minnstri afskiptasemi ríkisvaldsins einmitt 

fólgin í því að hagkvæm ráðstöfun gæða er líklegri að eiga sér stað ef afskipti af 

framleiðslu og verðlagningu er látin óáreitt og fái að þróast á eigin máta í gegnum 

samræmingarhlutverk verðkerfisins. Hver og einn einstaklingur er einungis að hámarka 

út frá sjálfum sér og þarf því engar aðrar upplýsingar en þær sem gera honum kleift að 

hámarka sína eigin velferð. 

Færa má rök fyrir afskiptum ríkisvalds af mörkuðum á grundvelli þess að forsendur 

hins fullkomna markaðar hafa að einhverju leyti brostið svo ekki er lengur fyrir að fara 

hagkvæmastri ráðstöfun í gegnum verðkerfið. Þannig er því farið með markað húsnæðis, 

en fasteignamarkaður hefur ákveðna sérstöðu í samanburði við aðra markaði 

hagkerfisins vegna þess að stjórnvöld hafa afskipti af þessum markaði. Stjórnvöld hafa 

afskipti af ýmsum mörkuðum á einn eða annan máta, svo sem í formi skatta, tolla, 

framleiðslu, innflutningskvóta og niðurgreiðslna svo eitthvað sé nefnt. Sú ástæða liggur 

almennt til grundvallar að auka almenna velferð í samfélagi umfram það sem yrði á 

frjálsum markaði og til að draga úr markaðsbrestum. Dæmi um þessi inngrip stjórnvalda 

eru inngrip þeirra í markað menntamála, heilbrigðisþjónustu og húsnæðis. Hvað 

viðkemur húsnæðismarkaði eru þessi inngrip í markaðinn gerð með ýmsum hætti svo 

sem með aðgengi að lánsfé á vegum hins opinbera, skilmálum lána, lægri vöxtum en 

þeim sem bjóðast á almennum markaði og vaxtabóta, auk þess hafa verið sett lög og 

reglugerðir til að tryggja framgang stefnu stjórnvalda. Inngripin eru eins og áður sagði 

gjarnan rökstudd með félagslegri jöfnun og því að draga úr eða reyna að koma í veg fyrir 

óhægræði vegna markaðsbresta. Þeir markaðsbrestir í húsnæðismarkaði sem einna 

helst koma við sögu eru hrakval, ósamhverfar upplýsingar og úthrif. Í neðangreindri 

umfjöllun verður fjallað um þessa markaðsbresti sem ríkið reynir að koma í veg fyrir. 

2.1  Markaðsbrestir; hrakval, ósamhverfar upplýsingar og úthrif 

Íbúðir eru mismunandi að gerð og gæðum. Með þessu er átt við að gæði íbúðar sem 

vöru eru mismunandi. Þær eru byggðar á mismunandi tímum, innréttingar eru 

misgamlar úr mismunandi efnum, sama má segja um gólfefni og svo mætti lengi telja. 

Þar sem gæði íbúðar eru jafn mismunandi og íbúðir eru margar býr seljandi íbúðar að 
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jafnaði yfir betri upplýsingum um eignina en kaupandi. Seljandi hefur ýmist betra 

aðgengi að upplýsingum eða hefur búið í húsnæðinu sjálfur og er kunnugur 

hugsanlegum göllum er kunna að leynast á íbúðinni. Kaupandi hefur ekki sama aðgang 

að upplýsingunum og getur ekki aflað þeirra nema seljandi veiti þær. Það ríkir því 

ójafnræði milli viðskiptaaðila í formi upplýsinga. Þessar ósamhverfu upplýsingar geta 

leitt til hrakvals, þ.e að kaupandi kaupir íbúð sem er ekki er eins góð að gæðum án þess 

að tillit sé tekið til þess í verðinu. Einnig geta þessar ósamhverfu upplýsingar orðið til 

þess að kaupendur geri ráð fyrir galla í íbúðum og vilja því greiða lægra verð fyrir íbúð, 

sem inniheldur ekki galla. Seljandi verður þá af ábata sem annars hefði orðið. Þannig 

opnast líka möguleiki á bjagaða verðmyndun. Til að reyna að koma í veg fyrir þetta hafa 

stjórnvöld sett í lög ákvæði um leynda galla sem rýra verðmæti eignar (Lög um 

fasteignakaup, 18.mgr lög nr 40/2002) og ber þá seljandi ábyrgð á að upplýsa um galla, 

ellegar gæti hann þurft að greiða skaðabætur. 

Ósamhverfar upplýsingar geta einnig leitt til hrakvals á lánamarkaði. Lántaki býr að 

jafnaði yfir betri upplýsingum um sjálfan sig en lánveitandi. Lántaki veit um fyriráætlanir 

sínar og undir honum komið hvort lánveitandi fær réttar upplýsingar. Segjum sem svo 

að lántaki gefi ekki réttar upplýsingar um eignir sínar. Hann fær lánaða háa upphæð hjá 

ættingja í örfáa daga, til að blekkja lánveitanda. Lánveitandi metur það svo að 

viðkomandi aðili sé vel að efnum komin og því fær hann hærra lán en ella. Nú hefur 

lántaki fengið lánað mun hærri upphæð en lánveitandi metur hann hæfan til að standa í 

skilum með. Það getur orðið tjón ef viðkomandi aðili stendur ekki í skilum, fjármunir 

geta tapast sem mundi ekki gerast ef annar aðili, sem fær er um að standa við 

skuldbindingar sínar hefði verið veitt lánið. Þannig getur hrakval leitt til minni minni 

ábata af viðskiptum. Lánastofnanir gera sitt besta til að forðast hrakval. Reglur eru 

settar um greiðslumat, eigið fé og upplýsingagjöf. 

Annar markaðsbrestur sem kemur til á þessum markaði eru úthrif (e. externalities), 

einnig kallað ytri áhrif. Með úthrifum er átt við markaðsniðurstöðu sem hefur áhrif á 

þriðja aðila sem ekki er aðili að viðskiptunum. Með þessu er ekki einungis átt við 

neikvæða niðurstöðu því hún gæti líka verið jákvæð. Hins vegar eru það neikvæðu 

úthrifin sem stjórnvöld reyna að hafa áhrif á. Þannig geta aðgerðir eða aðgerðaleysi haft 

áhrif á þriðja aðila og rýrt þannig hans gæði en. Með þessu er verið að segja að ytri 
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ásýnd húsnæðis og lóðir hafa áhrif á fleiri en þann sem á húsnæðið. Útsýni eru samgæði 

og með því að halda ekki við lóð sinni eða húsi má segja að það rýri samgæði 

almennings. Hverfi sem hefur slæma ásýnd vegna viðhaldsleysis getur haft áhrif á 

eftirspurn eftir húsnæði á þann hátt að dragi úr eftirspurn í því hverfi sem veldur ekki 

aðeins lægra íbúðaverði heldur einnig sóun á tíma þar sem minna eftirsóttar íbúðir eru 

lengur að seljast. Það dregur úr eftirspurn eftir þeim. Þeir sem eiga húsnæði í slíku hverfi 

geta orðið af ábata vegna þessa þrátt fyrir að þeirra húsnæði sé vel viðhaldið. Þess 

vegna er hægt að tala um úthrif í þessu samhengi, þ.e að halda ekki sínu húsnæði eða 

lóð í sómasamlegu horfi getur valdið öðrum tjóni. Þrátt fyrir að húsnæðið sé í einkaeigu 

geta stjórnvöld beitt sektum ef ekki er orðið við tilmælum um viðhald.  

2.2 Félagsleg jöfnun  

Inngrip stjórnvalda eru jafnan rökstudd með félagslegri jöfnun og er það misjafnt eftir 

löndum hvernig húsnæðisstefnu hins opinbera er háttað, en víða hafa stjórnvöld afskipti 

af þessum markaði húsnæðismála. Þéttbýlismyndun var ör alla 19. öldina víðsvegar um 

Evrópu og má rekja afskipti stjórnvalda af húsnæðismarkaði í Evrópu til þess að 

mikilvægt þótti að stuðla að bættri heilsu landsmanna. Hvað eftir annað brutust út 

farsóttir víðsvegar um heim og hús sem voru illa byggði áttu það til að hrynja. 

Kólerufaraldur braust út á 19. öld í stærstu borgum Evrópu og barst til 

Kaupmannahafnar árið 1853. Þetta var mannskæður faraldur en skömmu fyrr hafði 

uppgvötvast að farsóttin barst með drykkjarvatni og því var farið skipulega í að leysa 

vatns og fráveitumál borga. Eftir að farsóttin barst til Danmerkur hóf danska 

læknafélagið að beita sér fyrir bættum húsnæðiskosti fyrir almenning og beitti sér fyrir 

byggingu félagslegra íbúða í Danmörku ( Jón Rúnar Sveinsson, e.d).  

Það var því af heilsufarsástæðum og til að koma í veg fyrir smitthættu sem hið 

opinbera hóf að láta til sín taka á húsnæðismarkaði. Á Íslandi náði þéttbýlismyndun ekki 

því stigi að helmingur landsmanna byggi í þéttbýli fyrr en árið 1925. Á þriðja áratugnum 

var uppsveifla í efnahagslífi á Íslandi (Sigurður Snævarr, 1993) og ör þéttbýlismyndun 

átti sér stað vegna flutninga fólks úr sveitum. Vegna hraðrar þéttbýlismyndunar var 

veruleg vöntun á húsnæði og ýtti það undir erfiðar húsnæisaðstæður fyrir almenning. Á 

þessum árum voru afskipti hins opinbera ekki hafin svo talið gæti, en árið 1928 var gerð 

húsnæðisrannsókn á öllu húsnæði í Reykjavík og kom Reykjavík afar illa út í samanburði 
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við borgir og bæi á hinum Norðurlöndunum og leiddi til þess að fyrstu lög um 

verkamannabústaði tóku gildi árið 1929 (Jón Rúnar Sveinsson, 2007). Þar með voru 

inngrip stjórnvalda á Íslandi hafin til að stuðla að bættu húsnæði á Íslandi. Reyndar hafði 

Veðdeild Landbankans veitt lán til húsnæðiskaupa frá árinu 1900 og gegndi stóru 

hlutverki í lánveitingum fram til ársins 1955. Árið 1956 var Húsnæðismálastofnun ríkisins 

sett á fót, síðar Húsnæðisstofnun ríkisins, sem starfaði þar til árið 1999 en þá var 

Íbúðalánasjóður stofnaður.  

Það hefur því verið lengi yfirlýst stefna stjórnvalda að rétta úr hlut þeirra sem eru 

tekjulágir. Húsnæðisstefna hins opinbera tekur mið af því að auðvelda þeim sem eru af 

einhverjum ástæðum verr staddir en aðrir að búa sér viðunandi heimili. Á öllum tímum 

er til dæmis fólk sem aflar ekki nægilegra tekna til að standa undir kostnaði á 

viðmiðunarhúsnæði. Af þessum sökum hafa stjórnvöld komið á fót sérstakri lánastofnun 

sem lánar til húsnæðiskaupa á lægri vöxtum en bjóðast á almennum markaði auk þess 

sem kjör geta verið betri. Það er því niðurgreiðsla ríkisins á þessum lánum, með öðrum 

orðum má segja að skattar annarra eru notaðir til að niðurgreiða þessa lágu vexti. Þeir 

sem ekki eru að kaupa húsnæði á niðurgreiddum lánum á vegum hins opinbera, eru 

þannig að niðurgreiða lán fyrir þá sem nýta sér lánin. 

2.3 Húsnæðismarkaður 

Ráðstöfunartekjur fólks fara að stórum hluta, stundum stærstum, í húsnæði. 

Samkvæmt tölum Hagstofunnar sem unnar eru úr útgjaldarannsókn heimilanna er 

húsnæði, hiti og rafmagn sem hlufall af einkaneyslu 21,1 % árið 2013 (Hagstofan, e.d). 

Hægt er að telja íbúðir og íbúðafjárfestingar mikilvægar fyrir heimilin í landinu. Því má 

segja að íbúðir eru nauðsynleg neysluvara en með því er átt við not íbúa af húsnæðinu. Í 

hagfræði er nauðsynjavara skilgreind sem óverðteygin vara, það er að segja 

verðbreytingar hvort sem er til hækkunar eða lækkunar valda ekki miklum breytingum 

til skamms tíma. Þrátt fyrir að neysla húsnæðis sé dagleg er hún fremur ólík öðrum 

neysluvörum sem notaðar eru daglega. Til að mynda er ekki hægt að breyta neyslu til að 

mæta breyttum aðstæðum á skömmum tíma, auk þess sem viðskipakostnaður fylgir 

breytingu á neyslu á þessum þætti, því það kostar bæði tíma og peninga að flytja. Það er 

því ekki um að ræða að neyta staðgönguvöru ef svo ber við að það sé hagstæðara 

tímabundið, því kostnaður við að flytja og tíminn sem fer í það er óhagstæður þegar til 
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skamms tíma er litið. Þó er hægt að breyta tekjum, til dæmis með því að neyta 

framtíðartekna, það er að segja með lántöku, eða neyslu á sparnaði til að halda sama 

neyslumynstri .  

Framboð er lengi að bregðast við breyttum markaðsaðstæðum. Það tekur tíma að 

byggja nýjar íbúðir til að mæta eftirspurn sem eykst skyndilega til dæmis vegna aukins 

aðgangs að lánamörkuðum. Það er þá undir byggingarkostnaði komið hvort og hversu 

hratt framboð af nýju húsnæði eykst. Hið opinbera hefur áhrif á byggingakostnað með 

lögum og reglugerðum. Sum þessara laga og reglugerða auka kostnað við byggingu 

húsnæðis og þar með hækkar verð húsnæðisins sem byggt er eftir að lögum og 

reglugerðum er komið á. Það má deila um hversu mikilvægar þesssar reglur eru, en hitt 

er víst að með lögum og reglugerðum hækkar byggingarkostnaður af völdum 

stjórnvalda. 

3 Möguleg lántaka almennings á þremur tímabilum 

Markaður fasteignalána hefur tekið töluverðum breytingum á því 20 ára tímabili sem 

hér er til skoðunar. Óhætt er að fullyrða að möguleikar til fjármögnunar er þáttur sem 

hefur þungt vægi þegar kemur að fasteignakaupum. Aðgengi að lánsfé þarf að vera til 

staðar, en þó með góðu hófi eins og sagan hefur kennt okkur. Lægri vextir á íbúðalánum 

og hátt lánshlutfall olli aukinni eftirspurn og hækkun fasteignaverðs á árunum 2004-

2008. Litlar kröfur um eigið fé á þessum árum ollu því að einhverjir sem ekki áttu 

möguleika á að fara á fasteignamarkaðinn áður, gátu nú komið inn á markaðinn. Of 

auðvelt aðgengi að lánsfé veldur því að fleiri geta skuldsett sig, en fjölskyldur sem 

skulduðu í fasteignum sínum umfram eign í fasteignum árið 2007 var fleiri en árið 20031 

( Hagstofan,e.d.e).  

Flestir sem ráðast í íbúðakaup þurfa að fjármagna kaupin með lánum. Lán til 

húsnæðiskaupa er veitt í samræmi við greiðslugetu og ákveðið hámark sett í samræmi 

við kaupverð íbúðarinnar. Þó hægt sé að fá lán til íbúðarkaupa til mismunandi langs tíma 

                                                      

1 Fjöldi fjölskyldna með neikvætt eigið fé í fasteign, árið 2003= 7331, árið 2007= 7573 
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þá er það almennt að lánin eru tekin til 40 ára, það er að segja eftir árið 1995 þegar 

lánstími var lengdur úr 25 árum í 40 ár, styttri tími bauðst þó áfram, en margir voru 

vantrúaðir á 40 ára lánstíma vegna hægari eignamyndunar (Jón Rúnar Sveinsson, e.d). 

Frá árinu 1989 lánaði Húsnæðisstofnun ríkisins 65–70% af kaupverði íbúðar og seinna 

þegar Íbúðalánasjóður tók við sem húsnæðislánastofnun ríkisins árið 2000 var 

lánshlutfall það sama, 65–70%, fram til ársins 2004 en þá var það hækkað í 90%. Áður en 

lánshlufall var hækkað hjá Íbúðalánasjóði þurfti því í mörgum tilfellum að brúa bilið, það 

er að segja þau 25–30% sem eftir stóðu af kaupverði íbúðar. Ef viðkomandi kaupandi 

átti sjálfur ekki sparifé til að mæta þessum hluta kaupverðsins sem ekki fékkst að láni 

hjá lánastofnun hins opinbera var mögulegt að fá lán í banka. Bankar veittu lán til 

húsnæðiskaupa, en fyrir 2004 voru þau lán bæði smá í sniðum í samanburði við lán á 

vegum hins opinbera og veitt til skemmri tíma, oft til 5-10 ára (Jón Rúnar Sveinsson, 

e.d.). Þessi lán voru á aftari veðrétti en íbúðalán ríkisins en það þýðir að ef skuldari 

greiddi ekki af lánum sínum í ákveðinn tíma gat komið til þess að íbúðin yrði seld upp í 

skuldina og íbúðarlánin gerð upp, en bankinn fengi einungis það sem eftir stæði þegar 

búið væri að greiða íbúðalán ríkisins sem eru á fyrsta veðrétti. Þessi bankalán voru því 

áhættulán, og báru vexti í samræmi við það. Annar möguleiki til að mæta þeim hluta 

kaupverðsins sem ekki fékkst á húsnæðislánamarkaði á vegum hins opinbera var að taka 

lán hjá lífeyrissjóði. Félagar í lífeyrissjóði gátu fengið lán hjá þeim lífeyrissjóði sem þeir 

greiddu í og voru aðilar að. Einhverjir gátu nýtt sér þessi lán eftir að hafa fullnýtt þá 

möguleika sem lánamarkaður á vegum hins opinbera veitti, en til þess þurfti lántakandi 

að hafa áunnið sér réttindi til lántöku.  

Í eftirfarandi umfjöllun verður fjallað um húsnæðislán á vegum hins opinbera sem 

almenningi hefur staðið til boða. Þó verður ekki fjallað sérstaklega um þau lán sem 

stóðu tekjulágum fjölskyldum til boða en í gegnum tíðina hafa verið sérstök 

fyrirkomulög á húsnæðismarkaði til að mæta þörfum þeirra sem eru með lægstu 

tekjurnar í þjóðfélaginu. Hér er til dæmis átt við Byggingarsjóð verkamanna, félagslegar 

íbúðir á vegum sveitafélagana eða íbúðir ætlaðar öryrkjum. Hins vegar verður vart hjá 

því komist að minnast á viðbótarlánakerfi Íbúðalánasjóðs í umfjöllunni um sjóðinn, en 

þau voru veitt þeim sem voru tekjulágir. Vegna ýmissa breytinga sem orðið hafa á 

húsnæðislánakerfi ríkisins undanfarin 20 ár verður í eftirfarandi umfjöllun um 

fyrirkomulag íbúðalána á vegum hins opinbera, skipt niður í þrjú tímabil. Fyrst verður 
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fjallað um það fyrirkomulag sem var við lýði fyrir aldamót, frá 1989-2000 en þá sá 

Húsnæðisstofnun ríkisins um lánveitingar til húsnæðismála. Þar á eftir verður fjallað um 

tímabilið frá aldamótum fram til hruns fjármálamarkaða á Íslandi, það er að segja 2008, 

en þá tók Íbúðalánasjóður við af Húsnæðisstofnun ríkisins varðandi lánveitingar. Að 

lokum verður fjallað um Íbúðalánasjóð frá hruni til nútíðar. Fjallað verður um 

lánshlutföll og breytingar á þeim, og lánstíma. 

3.1 Fyrirkomulag íbúðalána í lok 20. aldar 

Í lok 20.aldar var það Húsnæðisstofnun ríkisins sem veitti lán til íbúðakaupa. Það 

fasteignalánakerfi, húsbréfakerfið, var innleitt árið 1989 (Lög um breytingu á lögum um 

Húsnæðisstofnun ríkisins nr.86/1988). Lánin voru veitt sem skuldabréf með ríkisábyrgð, 

gegn veðbréfi í viðkomandi fasteign (Alþingi, 2013). Seljandi fasteignar fékk þá greitt 

með húsbréfi sem hann gat notað til kaupa á annarri fasteign eða selt á markaði. Annar 

möguleiki var að halda bréfunum sem fjárfestingu. Vextir af bréfunum voru fastir, en 

afföll gátu orðið á bréfunum ef ávöxtunarkrafa markaðarins var hærri en vextir bréfanna 

og voru slík afföll oft mikil á fyrstu árum þessa kerfis. Lánshlutfall var 65% vegna kaupa á 

notuðu húsnæði og lánin voru veitt til 25 ára. Árið 1995 var lánstími lengdur til 40 ára og 

lánshlutfall hækkað í 70% fyrir þá sem voru að byggja eða kaupa í fyrsta skiptið. Forvera 

þessa kerfis má rekja til ársins 1986 en þá var í samráði við lífeyrissjóðina og 

verkalýðhreyfinguna, sett á fót lánakerfi sem reyndist ekki anna eftirspurn eftir lánum 

en hún var mun meiri en gert hafði verið ráð fyrir og biðlisti eftir lánum var komin í 2 ár 

þegar húsbréfakerfinu var hrint í framkvæmd árin 1989-1990. Það vekur athygli að fjöldi 

kaupsamninga á ári fer ekki að aukast að ráði fyrr en eftir 1994 þegar horft er til þess að 

skilvirkara lánakerfi var sett á fót 1989 og fór fyrsta árið í afgreiða umsóknir af biðlista. 

3.2 Fyrirkomulag íbúðalána frá aldamótum til hruns 

Íbúðalánasjóður var stofnaður árið 1999, en þá sameinuðust Byggingasjóður 

verkamanna og Byggingasjóður ríkisins, jafnframt því að Húsnæðisstofnun var lögð 

niður. Þar með var það kerfi sem sérstaklega var ætlað tekjulágum lagt niður og í stað 

tekin upp viðbótarlán innan Íbúðarlánasjóðs. Þeir sem voru undir ákveðnum 

tekjumörkum gátu því fengið lán til viðbótar þessum 65% sem almenningur fékk, en 

þessi viðbótarlán gátu gengið upp í allt að 90% af íbúðarverðinu. Samkvæmt lögum er 

skilgreint hlutverk sjóðsins „að stuðla að því með lánveitingum og skipulagi 
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húsnæðismála 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 eða 

leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum“ (Lög um húsnæðismál 1.gr. nr.44/1998). 

Lánshlutfall af markaðsverði var enn óbreytt frá árinu 1989. Lánað var 65% af kaupverði 

og 70% ef um var að ræða fyrstu eign. Lántími stendur einnig óbreyttur frá árinu 1995, 

og svo stendur enn, 40 ár. Breytingar voru gerðar á hámarks lánshlutfalli íbúða miðað 

við markaðsverð árið 2004 og var lánshlutfallið hækkað í 90 % ásamt því að hækka 

lágmarkslánsfjárhæð. Á sama tíma hófu bankar að lána til húsnæðiskaupa á lægri 

vöxtum en áður hafði verið gert og lánuðu 90% af markaðsverði með engri skilgreindri 

lágmarksupphæð . 

3.3 Fyrirkomulag frá hruni til nútíðar 

Lánshlutfall var Íbúðalánasjóðs var lækkað í 80% í júlí 1012. Enn býður 

Íbúðalánasjóður aðeins upp á verðtryggð lán en um þessar mundir standa yfir umræður 

um almennar breytingar á stofnuninni.  Á þessi stigi málsins hefur ekki komið fram 

opinber stefna um þessar breytingar. Í byrjun árs 2008 fóru bankar að draga úr 

lánveitingum sínum til húsnæðismála og stóð þetta fram á mitt ár 2010.   Almennt bjóða 

bankar upp á lánsfjárhæð sem nemur 75%- 80% af matsverði íbúðarinnar, auk þess sem 

hægt er að velja um verðtryggt eða óverðtryggt. Bankarnir  bjóða upp á meiri breytileika 

á lánum  en Íbúðalánasjóður   enda eru þeir ekki bundnir stjórnsýslulögum.  Sumir 

þessara banka bjóða upp tvískipta vexti, það er að segja bjóða upp  á lægri vexti á 

húsnæðislánum upp að 60% af matsverði íbúðar en hærri vexti af því sem eftir stendur. 

Vextir bankanna eru í sögulegu lágmarki, en þeir eru komnir undir 4% sem er minna en 

þeir buðu upp á árum bólunnar, en þá fóru þeir lægst 4,15% (Íslandsbanki,e.d) 

.  

4 Umfjöllun um verðbólgu og framsetningu gagna 

Það er líklegt að sumt fólk líti á verð í raunstærðum, það er að segja miðað við vörur og 

þjónustu í kringum sig, en hitt kemur einnig til tals að margir sjái ekki þessar raun 

stærðir. Til frekar skýringa á þessu er ágætt að taka einfalt dæmi. Ef einstaklingur hefur 
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100 þús.kr. í laun á mánuði og eyðir öllu í matarkörfu. Hann fær nú kauphækkun sem 

nemur 5%, eða 5.000 kr, hafa laun hans hækkað í 105 þús.kr. Þessar upphæðir eru það 

sem kallað er nafnverð. Ef verðbólga mælist hins vegar 5% er almennt verðlag í landinu 

að hækka. Vörukarfan hans kostar því 105 þús. kr. núna vegna verðlagshækkana. Ef 

þessi einstaklingur keypti vörur fyrir 100 þús. kr á mánuði fyrir kauphækkun hefur hann 

efni á að kaupa eins vörukörfu nú þegar hún kostar 105 þús.kr. Hann þarf því að vinna 

jafn margar vinnustundir og hann gerði fyrir kauphækkun til að geta neytt sömu 

vörukörfu því hún er nú dýrari. Má því segja að einstaklingurinn sé í sömu sporum og 

áður en hann fékk kauphækkun ef allt sem hann kaupir hefur einnig hækkað, og hefur 

því í raun ekki fengið neina kauphækkun. Þannig er raunlaunahækkun hans 0 kr en ef 

þessi einstaklingur telur sig hafa fengið kauphækkun, það er að segja horfir einungis til 

nafnstærðar, er hann ekki að gera greinamun á nafnstærðum og raunstærðum. Í þeim 

tilfellum sem laun hækka umfram verðbólgu mætti segja að einstaklingur þyrfti að vinna 

færri vinnustundir fyrir sömu laun og er því betur settur en áður. Hann getur þá keypt 

sína vörukörfu fyrir færri vinnustundir. 

Þessari tilhneiging fólks til að gera ekki greinamun á nafnstærðum og raunstærðum 

hefur verið sett fram sem hugtak í hagfræði og kallast Peningaglýja (e .money illusion ) 

og er lýst í bók sem kom út árið 1928 , The Money Illusion, eftir Irving Fisher. 

Peningaglýja veldur því að fólk telur sig eiga meiri auð eða innkomu en raunin er og er 

tálsýnin byggð á nafnstærðum. Þar sem verðbólga breytir verðgildi peninga, það er að 

segja mælistikan sem mælir verðgildi breytist er ekki skrýtið að margt fólk verði ringlað 

(Shiller,2008) og hafa rannsóknir hafa leitt í ljós að peningaglýja er til staðar hjá mörgum 

einstaklingum (Shafir, Diamond, Tversky, 1997). 

Þegar verðbólga er viðvarandi, eins og á Íslandi, er mikilvægt að gera greinarmun á 

þessu tvennu, það er að segja nafnstærðum og raunstærðum, því upphæð í dag hefur 

ekki sama verðgildi eftir 10 ár. Upphæðir á tímabili sem spannar áraraðir verða fyrir 

áhrifum af verðbólgu, svo fremi sem hún sé til staðar, og einnig þegar svokallað 

verðbólguskot á sér stað, en þá er um að ræða hlutfallslega mikla hækkun á verðbólgu 

samliggjandi ára. Þar sem verðbólga er viðvarandi á Íslandi, er ekki aðeins eðlilegt að 

taka mið af henni þegar efnahagslegar stærðir eiga í hlut, heldur ætti einnig að vera 

eðlilegt setja fram gögn með tilliti til verðbólgu, þegar við á. Upphæðir á nafnverði eru 

fremur villandi þegar samanburður milli tímabila á sér stað vegna þess að einar og sér 
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segja þessar nafnverðsupphæðir ekki hversu mikið raunverðgildið er. Laun og verðbólga 

þyrftu að standa í stað til að nafnverðsupphæðir hefðu sama verðgildi yfir tímabil. 

Þannig er því ekki háttað, og á Íslandi hefur ekki einungis verðlag hækkað heldur hafa 

laun einnig hækkað, því laun hækka með tímanum vegna efnahagslegra þátta á borð við 

aukna framleiðni í atvinnugreinum auk þess sem hér hafa verið starfrækt verkalýðsfélög 

sem reyna að standa vörð um kjarabætur sinna félaga. 

 Verðbólga er viðvarandi á Íslandi og því hefur hún áhrif á verðgildi upphæða á 

nafnverði og vegna þess að peningaglýja virðist vera til staðar verður það að teljast 

varhugavert að bera á borð hálfunnar upplýsingar enda býður það hættunni heim að 

misskilningur eigi sér stað.  

Til frekari útskýringar á þessum fullyrðingum er ekki úr vegi að taka dæmi af 

fyrirspurn þingmanns til þáverandi félagsmálaráðherra, um fasteignaverð. Í 

fyrirspurninni óskaði þingmaður eftir upplýsingum um verð meðalstórrar þriggja 

herbergja íbúðar í janúar hvert ár á fimm ára tímabili, sem og greiðslubyrði á þeim.2 Svar 

við fyrirspurninni barst á þann hátt sem tafla 1 sýnir og bent var á að við vinnslu svarsins 

var upplýsinga aflað frá Íbúðalánasjóði og Fasteignamati ríkisins.  

Tafla 1. Verð og greiðslubyrði 3 herb.íbúðar á árunum 2002-2007. 

Ár 
Meðalverð 

íbúða 

Almennt 

íbúðalán 

Eigið fé 

við kaup 

Greiðslubyrði 

við upph.lánst 

Greiðslubyrði 

nú 
Vísitala 

2002 11.000.000 7.700.000 3.300.000 37.641 45.649 219,5 

2003 11.900.000 8.000.000 3.900.000 39.107 46.695 223,9 

2004 12.700.000 8.890.000 3.810.000 43.458 50.298 230,0 

2005 15.700.000 14.130.000 1.570.000 60.380. 67.252 239,0 

2006 19.300.000 15.900.000 3.400.000 73.537 78.648 248,9 

2007 21.230.000 16.984.000 4.246.000 81.335    81.335 266,2 

                                                      

2 Fyrirspurnin í heild var svohljóðandi:  

Hvert var kaupverð meðalstórrar þriggja herbergja íbúðar á höfuðborgarsvæðinu, annars 
vegar nýrrar og hins vegar eldri íbúðar, í janúarmánuði hvers árs á tímabilinu 2002–2007 
og hvert var nauðsynlegt eigið fé íbúðarkaupenda miðað við að kaupin væru að öðru leyti 
fjármögnuð með lánum Íbúðalánasjóðs og viðkomandi ætti fullan rétt á hámarksláni eins 
og það var á hverjum tíma? Óskað er eftir að sýnd verði greiðslubyrði lánanna á hverju 
tímabili fyrir sig. 
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(Magnús Stefánsson, 2006) 

Aftasti dálkurinn í töflu 1 ber heitið vísitala og er hvergi að finna nánari útlistanir á 

um hvaða vísitölu er verið að ræða. Það er heldur ekki gefið að það liggi í augum uppi að 

króna árið 2002 er mun verðminni 5 árum síðar og því er þessi framsetning fremur 

villandi. Það er einungis hálfkveðin vísa að segja að íbúð sem kostar 11 milljónir árið 

2002 hefur hækkað í rúmar 21 milljón á 5 árum að nafnvirði. Bæði hefur verið verðbólga 

á þessu tímabili og laun hækkað og kaupmáttu fólks því breyst. Almennt verðlag hækkar 

á þessu tímabili en vísitala launa hækkar enn meira eins og sjá má á meðfylgjandi mynd. 

 

Mynd 1. Árleg breyting launavísitölu og vísitölu neysluverðs. Ár 2002=100  

Heimild: Hagstofan 

Á mynd 1 má sjá árlega breytingu á launavísitölu og vísitölu neysluverðs á tímabilinu 

frá 2002-2007. Launa vísitala hækkar umfram vísitölu neysluverðs, en með því er verið 

að segja að kaupmáttur launa hafi aukist á tímabilinu. Hægt er að kaupa meira af vöru 

og þjónustu þrátt fyrir að verðlag hafi hækkað. Þess vegna segja upphæðir á nafnverði 

einar og sér ekki til um hversu mikil hækkun á sér stað, hvorki út frá raungildi né út frá 

launum. Það er undir því komið hversu mikið laun hækka á sama tímabili og hversu há 

verðbólga mælist hver raunupphæð er. Í ofangreindu dæmi um svar félagsráðherra við 

fyrirspurn um hækkun íbúðaverðs þætti því eðlilegra að fullreikna dæmið og sýna 

niðurstöður á verðlagi ársins 2006, sem er næst þeim tíma sem fyrirspurnin er lögð 

fram. Það mundi gera það að verkum að að íbúð árið 2002 kostaði 12,8 milljónir3 en þá 

                                                      

3
 Fyrirspurnin var lögð fram í janúar 2007 því er eðlilega ekki hægt að nota meðaltal verðlags vísitölu ársins 2007. 

Verðlagsvísitala 2002= 222,6 og verðlagsvísitala 2006= 260,6. Sjá nánar Viðauka 7 
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væri enn eftir að leiðrétta fyrir launaþróun. Líklega hefði þó nægt að taka það fram að 

upp á svarið vantaði til að koma í veg fyrir hættuna sem af peningaglýju stafar enda eru 

þessi gögn öllum aðgengileg á vefnum. 

5 Fasteignaverð skoðað yfir 20 ára tímabil 

Í umræðu í þjóðfélaginu (sjá t.d. Kvennablaðið, grein eftir Evu Rós Sigurðardóttu og Ingu 

Sif Ingimundardóttur, Kjarninn 2013), ber gjarnan á góma erfitt ástand á 

húsnæðismarkaði.Umræðan snýr einkum að því að það vanti litlar íbúðir á 

höfuðborgarsvæðinu en einnig að íbúðaverð sé hátt. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsókna Egils Þórarinssonar (2012) vantar litlar íbúðir á höfuðborgarsvæðinu og 

virðist því þessi umfjöllun um að það vanti íbúðir á höfuðborgarsvæðinu ekki vera úr 

lausu lofti gripin. Í umfjöllun Hagfræðistofnunar (2010) um ástand og horfur á 

húsnæðismarkaði er bent á að mest hafi bæst við af litlum íbúðum á árunum 2004-2007 

og segir í skýrslunni„ Mest bættist við af litlum íbúðum. Það helst í hendur við þá 

breytingu að fleiri búa einir en áður en einnig munar um tiltölulega litlar en dýrar íbúðir 

sem ætlaðar eru öldruðum“. Það mætti því ætla að umræðan ætti rétt á sér, en þessi 

umræða snýst einnig að miklu leyti um aðgengi að lánsfé, en margir telja að erfiðara sé 

að afla lánsfjár til húsnæðiskaupa nú en áður. Þeim fullyrðingum er jafnvel haldið fram 

að fyrstu fasteignakaup séu einungis á færi þeirra sem eiga eða hafa aðgang að fjárhæð 

sem dugar til útborgunar á íbúð, en með útborgun er átt við eigið fé. Í grein í Kjarnanum 

er það orðað svo að um sé að ræða nokkrar milljónir og dæmi tekið af 20 milljón króna 

eign þarf að reiða fram að lágmarki fjórar til fimm milljónir (Kjarninn, 2013). Með þessu 

er verið að gefa til kynna að einungis þeir sem búa svo vel að eiga efnaðar fjölskyldur, 

eða hafa hlotið gjafafé á annan hátt, svo sem arf, geti fjármagnað útborgun við fyrstu 

íbúðakaup eða eigi það mikið eigið fé að lán sem bjóðast á almennum markaði duga. 

Hitt ber að líta á að fjármögnun íbúðar felst ekki eingöngu í eigin fé, heldur einnig láni og 

greiðslubyrði af því. Þar sem þessu umræða hefur að hluta til snúist um hækkandi 

fasteignaverð er hugsanlegt að peningaglýja (e. money illusion) spili þar eitthvert 

hlutverk. 
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Í eftirfarandi umfjöllun verður fasteignaverð skoðað yfir 20 ára tímabil miðað við 

gefnar forsendur verðs því það er nokkrum vandkvæðum bundið að finna meðalverð 

fasteigna. Í fyrsta lagi eru fasteignir ósamkynja vara fremur en einsleit vara, þær eru 

misleitar og mismunandi (e.heterogeneous), það er að segja mikill fjölbreytileiki er á 

gerð þeirra sem hefur áhrif á verð. Byggingarár íbúðarhúsnæðis, stærð húsnæðis og 

ástand og ásýnd innréttinga hefur til dæmis áhrif á verðið og gerir mælingu og 

samanburð erfitt um vik. Þá hafa svalir, garður og aðgengi að íbúðarhúsnæðinu einnig 

áhrif á verð, sem og staðsetning og ýmiss annar aðbúnaður. Það er því vandkvæðum 

bundið að setja fram staðlað verð þriggja herbergja íbúðar, einfaldlega vegna þess að 

íbúðir eru mismunandi og óskir kaupenda eru mismunandi hvað varðar íbúðir. Þjóðskrá 

Íslands hefur tekið saman meðalverð á íbúðum, gögnin eru byggð á þinglýstum 

kaupsamningum hvers árs og úr þeim er reiknað meðalverð (Þjóðskrá Íslands, e.d). Þar 

kemur fram að fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu eru að jafnaði hærra en á 

landsbyggðinni. Í gögnum Þjóðskrár er einnig að finna upplýsingar um þróun 

íbúðarverðs í fjölbýli eftir hverfum innan höfuðborgarsvæðisins frá árinu 1990-2013 

(Þjóðskrá Íslands, 2014). Það má lesa þær upplýsingar úr verðmynduninni að nálægð við 

miðbæ höfuðborgarinnar er eftirsótt, því hæsta fasteignaverð í fjölbýli í höfuðborginni 

er innan Hringbrautar og Snorrabrautar. Lægsta íbúðaverð í fjölbýli í Reykjavík er hins 

vegar Hólar, það er að segja í Breiðholti. Hæsta íbúðaverði í fjölbýli í Reykjavík er 56% 

hærra en það lægsta. Líklegt er að nálægð við verslun, þjónustu og atvinnu hafi þar 

mikið að segja og hugsanlega spila fleiri þættir þar inn í.  

Hér, í þessari umfjöllun, verður byggt á einfaldri nálgun og stuðst við staðgreiðsluverð 

að meðaltali á fermetra á höfuðborgarsvæðinu. Þessi verð eru eins og áður sagði, byggð 

á þinglýstum kaupsamningum hvers árs. Í umfjöllunni verður farið yfir verð fasteigna á 

fermetra eins og það liggur fyrir í gögnum Þjóðskrár Íslands frá árinu 1990-2010, ásamt 

því að leiðrétta fyrir verðbólgu og launaþróun. Þá er rétt að benda á að þetta meðaltal 

staðgreiðsluverðs á fermetra er byggt á núvirtum greiðslum. Þegar bera á saman verð 

milli kaupsamninga er mikilvægt að umreikna verð þannig að það jafngildi staðgreiðslu, 

því í fasteignaviðskiptum er mismunandi hvernig greiðslum er háttað. Upphæð í dag er 

ekki jafnmikilsvirði eftir 10 ár, því þarf að taka mið af vöxum sem hægt væri að ávaxta 

upphæðina með á tímabilinu. Við mat á verðbreytingum fasteigna þarf kaupverð að 

vera sambærilegt milli kaupsamninga því þarf að taka mið af ofangreindu til að finna 
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verðmæti viðskiptanna og raunverulegt kaupverð fasteignarinnar (Snorri Gunnarsson, 

2008). Þetta skiptir sköpum, enda hafa orðið breytingar á lánafyrirkomulagi á tímabilinu 

sem er til skoðunar og nafnverð og staðgreiðsluverð fylgjast æ betur að. Með þessu er 

átt við að ef seljandi íbúðar fær greitt út í hönd við undirritun kaupsamnings er 

upphæðin sem hann fær jafnmikils virði og nafnvirði upphæðarinnar á kaupsamningum. 

Hins vegar var lánafyrirkomulagi á árinu 1990 á húsnæðismarkaði á Íslandi þannig 

háttað að ekki var um venjulegt peningalán að ræða, heldur skuldabréfaskipti. 

Fyrirkomulagið var þannig að sá sem ætlaði að kaupa íbúð gaf út fasteignaveðbréf, það 

er að segja gaf út skuldabréf þar sem hann viðurkenndi að skulda seljanda íbúðarinnar 

ákveðna upphæð. Fasteignabréfið var verðtryggt og með veði í fasteigninni sem verið 

var að eiga viðskipti með og því hefðbundið skuldabréf. Það má því segja að eiginlegur 

lánveitandi var seljandi íbúðarinnar á þessu stigi viðskiptanna. Þegar búið var að 

þinglýsa fasteignaveðbréfinu gat seljandi íbúðarinnar fengið því skipt fyrir annað 

skuldabréf (húsbréf) hjá Íbúðalánasjóði en húsbréfin voru seljanleg á verðbréfamarkaði 

og því um að ræða markaðsverðbréf en þeim bréfum er ætlað að ganga kaupum og 

sölum á skipulögðum verðbréfamarkaði, það er að segja almennum verðbréfamarkaði. 

(Sigurður Geirsson, mbl.is, 1999) Fasteignaveðbréfin báru fasta vexti, 5,1% en verðmæti 

þessara skuldabréfa voru ekki endilega jafnt þeirri upphæð sem tilgreind var í bréfunum 

sjálfum, heldur réðust af væntingum um ávöxtunarkröfu húsbréfanna sem þau voru 

skiptanleg fyrir. Ef til dæmis ávöxtunarkrafa var há þegar kaupsamningur var 

undirritaður, var hægt að vænta þess að afföll yrðu af nafnverði húsbréfanna og seljandi 

fengi því færri krónur en höfuðstólsupphæð bréfsins segði til um. Verðmæti 

skuldabréfanna ákvarðaðist því af þessu og því gat verðmæti þeirra verið lægra en 

upphæðin sem tilgreind er. Að sama skapi voru verðmæti skuldabréfanna hærra en 

tilgreind upphæð sagði til um, þegar ávöxtunarkrafa húsbréfa var lág. Þannig má segja 

að þegar ávöxtunarkrafa húsbréfa fór lækkandi og nafnverð kaupsamnings var óbreytti 

þýddi það kaupandi hafði að bjóða verðmeiri skuldabréf og var þar af leiðandi að greiða 

hærra raunverð fyrir íbúð (Snorri Gunnarsson,2008). Í júlí 2004 varð breyting á 

lánafyrirkomulagi Íbúðalánasjóðs þannig að nú er greiddur í peningum sá hluti 

kaupverðs sem áður var greiddur í skuldabréfi. Verðmæti fjárskuldbindinganna er því 

hið sama og tilgreint er á kaupsamningi, því þarf ekki að núvirða þær upphæðir.  
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Í töflu 2 hér að neðan má sjá meðal staðgreiðsluverð á fermetra á 

höfuðborgarsvæðinu sem spannar 20 ára tímabil og eru upphæðirnar sýndar á verðlagi 

hvers árs, sem og leiðréttar fyrir verðbólgu4. Upphæðirnar eru færðar á verðlag ársins 

2010. Þess skal þó getið að meðaltal vísitala neysluverðs án húsnæðis hækkar um 13,5 % 

á tímabilinu 2010-2013 (Hagstofan,e.d.a). 

Tafla 2. Meðalstaðgreiðsluverð á fermeterá höfuðborgarsvæðinu árin 1990-2010. Fast verðlag m/v 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Þjóðskrá Íslands) 
 

Ef skoðuð er þróun fasteignaverðs á föstu verðlagi samkvæmt töflu 2 hélst 

fasteignaverðið nær óbreytt á tímabilinu 1990–1998. Með öðrum orðum fylgdi 

fasteignaverðið þróun verðbólgunnar á þessum árum. Þess ber að geta að fram til 1995 

                                                      

4 Sjá nánar gögn í viðauka 1 

Höfuðborgarsvæðið Verðlag hvers árs Verðlag 2010 

Ár pr. ferm. (kr./m²) pr. ferm. (kr./m²) 

1990 58.326 137.460 

1991 63.096 138.940 

1992 68.646 145.148 

1993 69.328 139.748 

1994 71.102 140.939 

1995 68.861 134.567 

1996 69.327 131.970 

1997 70.784 132.552 

1998 75.689 140.142 

1999 88.081 159.246 

2000 102.104 178.166 

2001 108.277 176.962 

2002 113.411 177.147 

2003 127.155 176.962 

2004 144.075 177.141 

2005 190.788 197.182 

2006 215.874 218.804 

2007 241.437 287.096 

2008 252.818 309.865 

2009 228.924 338.129 

2010 217.928 315.566 
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einkenndist hagvöxturinn (VLF á föstu verði) af stöðnun og kom að auki fram í því að 

skráð atvinnuleysi fór hæst í 5,0% árið 1995 en fór lækkandi eftir það í takti við aukinn 

hagvöxt næstu ára. Árin 1999 og2000 tók fasteignaverð hins vegar mikinn tímabundinn 

kipp. Á föstu verði hækkaði fermetraverð íbúðarhúsnæðis þessi tvö ár um 24% og hélst 

raunverð íbúða stöðugt á þriggja ára tímabili eða til og með árinu 2002. Frá og með 

árinu 2003 til 2007 hækkaði fermetraverð íbúðarhúsnæðis (a föstu verði) nær óslitið og 

nam heildarhækkunin 73%. Með árinu 2008 var hækkunarhrinan á enda og í kjölfar 

hruns bankanna til ársins 2010 lækkaði raunverð fermetraverðs íbúðarhúsnæðis á 

höfuðborgarsvæðinu um 32%. Þar með var raunverð íbúðarhúsnæðis tekið að ganga til 

baka með þeim afleiðingum að árið 2010 var íbúðarverðið áþekkt raunverði ársins 2004.  

Þegar gögnin í töflunni er skoðuð sést að fasteignaverð hefur hækkað á milli áranna 

1990-1998 um 3% á raunverði en frá árunum 1999-2003 hækkaði fasteignaverð um 20% 

á raunverði. Mesta hækkunin verður þó á tímabilinu 2004-2007 en þá hækkaði raunverð 

fasteigna um 44%. Hins vegar segir það ekki alla söguna því enn á eftir að taka mið af 

launaþróun á tímabilinu en að því verður vikið síðar.  

 Á tímabilinu frá 1990 hafa orðið ýmsar mikilvægar breytingar í íslensku þjóðfélagi, 

breytingar sem hafa haft mikil áhrif víða í hagkerfinu, meðal annars á 

fasteignamarkaðinn. Má þar meðal annars nefna gjörbreytta stefnu í fiskveiðistjórnun 

og tæknibreytingar samhliða því. Árið 1990 var fest í sessi aflahlutdeildarkerfi í öllum 

helstu fiskveiðum hér, en upphaf þessa kerfis nær þó aftur til ársins 1984. Einnig má 

nefna að sögulegt samkomulag varð á vinnumarkaði, svokallaðir þjóðarsáttarsamningar 

með aðkomu ríkisvaldsins. Meginmarkmið þeirra var að draga úr verðbólgu og auka 

þannig kaupmátt laun. Árin á undan hafði verðbólga mælst há, óstöðugleiki einkenndi 

efnahagslífið og kjarasamningar voru til styttri tíma en nú tíðkast. Þessi samverkun leiddi 

af sér víxlverkun launa og verðbólgu og mældist árshækkun vísitölu neysluverðs árið 

1990, mæld í janúar, 23,7 %5 (Hagstofan, e.d.a)  

Ofangreindar tölur segja lítið um veltu eða fjölda kaupsamninga á íbúðarmarkaði á 

þessum árum. Ef litið er til fjölda kaupsamninga allt tímabilið 1990–2012 bera þeir með 

                                                      

5 Um er að ræða vísitölu neysluverðs án húsnæðis 
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sér að nokkru þróun íbúðarverðs á saman tímabili enda þótt þetta sé ekki sama 

fyrirbærið. Fjöldi kaupsamninga felst bæði í sölu notaðra fasteigna og nýbyggðra íbúða 

sem settar eru á sölu á almennum markaði. Á tímabilinu 1990–1993 var fjöldu 

kaupsamninga á árin um 6.500 á ári en tók eftir það að fjölga árlega til ársins 1999 þegar 

11.600 kaupsamningar voru gerðir það ár, sbr. mynd 2. Árin 2000–2002 dró tímabundið 

úr fjölda kaupsamninga í fasteignaviðskiptum vegna efnahagslægðar þeirra ára en 

kaupsamningum tók að fjölga á ný árið 2003 og náðu hæstu hæðum árin 2004–2007 

þegar árlegur fjöldi kaupsamninga var að meðaltali 14.300. Mestur varð fjöldu samninga 

árið 2005 eða 15.600 talsins en á móti kemur að árið 2006 fækkaði kaupsamningum í 

11.900 sem lækkaði nokkuð meðaltal þessa tímabils sem í ljósi sögunnar og þess sem 

síðar gerðist einkenndist af mikilli þenslu á húsnæðismarkaði sem einkum afmarkaðist af 

höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum. Með vaxandi lánsfjárskorti á fjármálamörkuðum 

2008 og falli bankanna um haustið það ár gerbreyttust forsendur á húsnæðismarkaði. 

Árið 2008 fækkaði kaupsamningum í 6.300 og fækkaði í algjört lágmark 2009 þegar fjöldi 

kaupsamninga var aðeins 3.900. Árin 2010–2012 fjölgaði kaupsamningum á ný en að 

ætla má að tilurð margra þeirra samninga megi rekja til hrunsins til að gera upp viðskipti 

fyrri ára. Erfitt er því að túlka tölur um kaupsamninga án þess að fleiri upplýsingar liggi 

fyrir til að útskýra hvað er á bak við þau viðskipti. Meðal þess sem blandast inn í slíkar 

tölur eru áhrif fjölgunar landsmanna í samhengi við stofnun nýrra heimila og fjölskyldna. 

Orsakasamhengið á húsnæðismarkaði getur því orðið æði flókið svo ekki bætist í 

ofanálag afleiðingar þess að heilt bankakerfi hrundi með afleiðingum sem heimilin í 

landinu eiga mörg hver enn eftir að vinna úr. 

Á mynd 2 má sjá fjölda kaupsamninga á landinu öllu á tímabilinu 1990-2010 í 

fasteignaviðskiptum6. Fjöldi kaupsamninga á hverju ári er tiltölulega stöðugur fyrstu þrjú 

árin eftir þjóðasáttarsamningana, er fer svo að aukast. Þá hefur verðbólga dregist saman 

og mældist 2,4 % í janúar 1993. Breytingar höfðu orðið á íbúðalánamarkaði skömmu 

áður, eða í byrjun árs 1990, sem átti að bæta stöðu almennings á íbúðalánamarkaði en 

þá var þegar 2 ára biðlisti eftir lánum. Þessu nýja kerfi var ætlað að mæta eftirspurn eftir 

lánum.  

                                                      

6
 Nánar um gögn í viðauka 2 
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Mynd 2. Fjöldi þinglýstra kaupsamninga 1990-2010. Landið allt  

(Þjóðskrá Íslands) 

Eins og sjá má á myndinni eykst fjöldi kaupsamninga eftir 1994 þar til tveggja ára 

tímabil fækkunar á sér stað árin 2000-2001, en þá hafði fasteignaverð hækkað um 18% á 

tveggja ára tímabili, frá 1997-1999. Aftur verður talsverð fækkun árið 2006, en þá hafði 

íbúðaverð hækkað um 35% á tveggja ára tímabili frá árinu 2004 fram til ársins 2006. Árið 

2004 urðu breytingar á lánafyrirkomulagi hjá Íbúðalánasjóði sem líklega gerði fleirum 

mögulegt að kaupa fasteign en áður. Þó hófu bankar að auka verulega lánveitingar til 

íbúðakaupa og hófu í fyrsta skipti samkeppni við Íbúðalánasjóð. Þetta leiddi til aukinnar 

eftirspurnar á fasteignamarkaði, sem leiddi til snarprar hækkunar fasteignaverðs. Þegar 

upphæðir kaupverðs íbúða eru bornar saman milli tímabila er ekki nóg að leiðrétta 

eingöngu fyrir verðbólgu heldur er nauðsynlegt er að taka einnig tillit til launaþróunar. 

Hagstofan hefur að geyma gögn um vísitölu launa sem ætlað er að lýsa launaþróun og er 

byggð á hugtakinu regluleg laun sem endurspeglar laun sem greidd eru mánaðarlega 

fyrir ákveðna vinnuskyldu og er byggð á vegnu meðaltali. Launavísitala þarf að fylgja 

þegar meta á upphæðir yfir tímabil og bera saman því þegar verð hækkar skiptir máli 

hversu hratt laun hækka samhliða. Þrátt fyrir að fasteignaverð hafi hækkað á umræddu 

tímabili, þá hafa laun einnig hækkað. Á neðangreindri mynd má sjá þróun launavísitölu 

samhliða neysluverðvísitölu7 byggð á fyrirliggjandi gögnum Hagstofunnar, sem sýnir 

breytingu í prósentum síðustu 12 mánuði. 

                                                      

7 Sjá nánar um gögn í viðauka 3. 
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Mynd 3. Vísitölur launa og neysluverðs án húsnæðis.1990-2010. Árlegar breytingar, %. Mælt í janúar 
hvert ár.  

Heimild: Hagstofan 

Þegar hagvöxtur fór að glæðast 1996 eftir þrengingatíma fyrri ára má greina vel merki 

þessa á vinnumarkaði þegar saman fór lækkandi atvinnuleysi og hækkandi laun umfram 

almennar verðlagshækkanir. Afleiðingin var því hækkandi raunlaun á tímabilinu 1996–

2008 enda þótt árin 1997, 2000 og 2002 væru nokkuð í járnum hvað kaupmátt launa 

varðaði varðaði (sjá mynd 3). Þessi jákvæða þróun á kaupmætti launa eftir erfiðleikaárin 

1990–1995 er sýnd í mynd 4. Þar er sýnt með hjálp vísitalna launa og verðlags hvernig 

kaupgjald óx hraðar en almennt verðlag þar til bilið á milli súlnanna styttist á ný árið 

2009 til marks um rýrnandi kaupmátt launa. 

 

Mynd 4. Vísitölur launa og neysluverðs án húsnæðis. 1990-2010. 1990 = 100.  

Heimild: Hagstofan 
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Mynd 4 sýnir þróun vísitölu launa og vísitölu neysluverðs frá árinu 19908. Með því er 

hægt að sjá þróun yfir tímabil, það er að segja hversu mikil hækkun safnast saman yfir 

tímabil. Á myndinni má sjá að laun hafa hækkað meira en verðlag á tímabilinu í heild. 

Umfram hækkunin byrjar að eiga sér stað árið 1995. Sögulega séð hækka laun því meira 

en verðlag, því er nauðsynlegt að taka það með í samanburði upphæða milli tímabila.  

Þessi breyting vísitölu launa umfram vísitölu neysluverðs án húsnæðis er sýnd sem 

vísitala kaupmáttar launa. Kaupmáttur launa sýnir hversu mikið er hægt að kaupa af 

vörum og þjónustu. Hann sýnir hversu mikið meira fólk hefur milli handanna, eða 

minna, milli ára. Þegar kaupmáttur eykst milli ára hefur fólk að jafnaði meiri peninga til 

kaupa á vörum og þjónustu. Á sama hátt má segja að ef kaupmáttur rýrnar þá hefur fólk 

minna af peningum til kaupa á vörum og þjónustu. Það er því vísitalan sem ætti að fylgja 

með í tilfellum þegar upphæðir eru bornar saman milli tímabili, eins og hér um ræðir, 

því hún gefur til kynna hversu mikið betri eða verri stöðu almenningur er í miðað við eitt 

eða annað tímabil. 

 

Mynd 5. Kaupmáttur launa. 1990-2010. 2008=100  

Heimild. Hagstofan 

Kaupmáttur stóð nánast í stað frá árunum 1990-1995, eins og sjá má á mynd 5, en 

aukningin er 0,6% milli þessara 5ára. Á átta ára tímabili frá 1990-1997 eykst kaupmáttur 

um 8%. Frá árunum 1998-2003 hefur hann aukist um 13% og frá árinu 2003 fram til 

                                                      

8
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ársins 2007 hækkar hann um 9%. Eftir hrun fjármálamarkaða frá árinu 2008-2010 dregst 

kaupmáttur svo saman um 8%. 

Þetta samhengi milli verðlags og launa er svo hægt að skoða með tilliti til 

fasteignaverð. Á mynd 69 hér að neðan má sjá árlega breytingu vísitölu kaupmáttar 

launa í prósentum annarsvegar og hinsvegar árlega breytingu meðaltals fermetraverðs á 

milli ára í prósentum. Þar sem gögnin sem Þjóðskrá hefur tekið saman um 

meðalstaðgreiðsluverð ná einungis til ársins 1990 byrja breytingarnar ekki að telja fyrr 

en árið 1991. Það er að segja árið 1990 er núllpunktur og fyrsta árlega breytingin því frá 

1990-1991.  

 

Mynd 6. Samanburður á kaupmætti launa og meðalfermetraverði íbúðar 1990-2010. Árlegar breytingar 
vísitalna á föstu verði, %. 

Heimild: Hagstofan 

Mynd 6 sýnir hlutfallslega breytingu hvers árs frá árinu á undan og má sjá að verð 

fasteigna hækkar ekki stöðugt, ár frá ári. Fasteignaverð stendur nánast í stað árin 1990-

1994 og kaupmáttur einnig. Frá árinu 1995–1998 hefur kaupmáttur aukist um 16% en 

fasteignaverð hefur á sama tímabili hækkað um 3%. Frá árinu 1998 fram til ársins 2003 

hækkar fasteignaverð um 24% á meðan kaupmáttur launa hækkar um 13%. Lengstu 

samliggjandi hækkanir eru fimm ár frá 2003-2007 en þá hækkaði fasteignaverð um 57% 

en kaupmáttur hækkaði á sama tímabili um 11%. Sjá má á myndinni að eftir 2008 verður 

                                                      

9
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raunlækkun beggja vísitalna, og lækkar þá meðalfermetraverð meira en laun. Eins og 

áður er getið fækkaði þinglýstum kaupsamningum árin 2000 og 2001 eftir snarpa 

hækkun fasteignaverðs, en meðal verð á fermeter hafði hækkað um 12,5% á árinu 1999 

frá fyrra ári og aftur um 10,4 % árið á eftir, kaupmáttur fylgdi því ekki eftir. Af gögnum 

að dæma verður samdráttur á fasteignamarkaði samfara hækkun íbúðaverðs í skamma 

stund, en það gerðist tvisvar á tímabilinu sem er til skoðunar. 

Sýna má áhrif verðhækkana á íbúðarhúsnæði á kaupmátt með því að bera saman 

með einni vísitölu kaupmátt raunlauna til að fjárfesta í einum fermetra íbúðarhúsnæðis 

ár hvert á tímabilinu 1990–2010. Hér er lagt að jöfnu kostnaður við einn fermetra og 

íbúð sem er sambærileg að gæðum á öllu tímabilinu. Mynd 7 hér að neðan sýnir hvernig 

kaupmáttur raunlauna er við fasteignaverð . 

 

 

Mynd 7. Kaupmáttur launa við fasteignakaup. 1990-2010. 1990=100  

Heimild: Hagstofan 

Í sögulegu samhengi hækka laun meira en verðlag, eins og áður hefur verið sýnt. Hins 

vegar gildir annað um þróun fasteignaverðs en þróun launa. Verð fasteigna stýrist af 

jafnvægi framboðs og eftirspurnar. Verðið stýrist af eftirspurn, en eftirspurn er háð 

ýmsum þáttum eins og til dæmis aðgengi að lánamörkuðum, vaxtalækkunum eða 

launahækkunum svo eitthvað sé nefnt. Ef eftirspurn eykst umfram framboð hækkar 

verð. Lýðfræðilegir þættir á borð við fólksfjölgun hafa einnig áhrif á eftirspurn. Ef til 

dæmis fólksfjölgun verður meiri en framboð af íbúðum, það er að segja ef fleiri koma 

inn á fasteignamarkað en byggt er af íbúðum veldur það því að eftirspurn er umfram 
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framboð og verð hækkar. Umfram eftirspurn getur einnig orsakast í gegnum 

framboðshliðina. Framboð af íbúðum getur dregist saman, til dæmis ef 

byggingarkostnaður hækkar, en þá þarf verð aðlagast aðstæðum til að framboð geti 

aukist að nýju og jafnvægi myndast við hærra verð. Það getur því orðið talsverður 

munur á kaupmætti og verði fasteigna. Þegar þessar árlegu breytingar á mynd 7 eru 

skoðaðar sem uppsafnaðar yfir tímabilið er hægt að sjá þann mun sem myndast milli 

íbúðaverðs og kaupmáttar launa á tæplega tuttugu ára tímabili. 

 

Mynd 8. Þróun vísitölu kaupmáttar launa og vísitala meðalfermetraverðs á föstu verðlagi . 1990=100  

Heimild: Hagstofan 

Mynd 8 sýnir þróun vísutölu launa og vísitölu meðalfermetraverðs. Eins og áður var 

getið ná gögn Þjóðskrár um meðal fasteignaverð á fermeter aftur til ársins 1990. Því 

verður fyrsta breyting frá fyrra ári, árið 1991. Þegar myndin er skoðuð sést að vísitala 

kaupmáttar launa og meðal fasteignaverð fylgjast nokkuð að fram til ársins 2003, en 

eftir það fer að myndast bóla. Mesta árlega hækkunin var milli áranna 2004 og 2005 en 

hún nam 27% en á sama tíma er kaupmáttur að aukast um 3%. Fasteignaverð hækkar 

því meira en kaupmáttur á þessu tímabili frá 2004-2008 enda sýnir myndin bólu á 

fasteignamarkaði á árunum 2004-2008. Hér er vert að benda á að húsnæðisverð fór 

lækkandi eftir 2008 og galli á þessari framsetningu að hafa viðmiðunartímann ekki lengri 

til að séð verði hversu mikið fasteignaverð hefur lækkað í viðbót við það sem sett er hér 

fram. Hægt er að líta til fasteignavísitölu sem þjóðskrá hefur látið reikna. 

Fasteignavísitalan var fyrst reiknuð 1994 og ekki hægt að fá hana fyrir þann tíma. Árið 

2006 var skráningu á kaupsamningum breytt og mun fleiri upplýsingar skráðar. Hún er 
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því nákvæmari nú en fyrir árið 2006. En með henni er hægt að skoða hvort 

húsnæðisverð haldi áfram að lækka eftir 2010. 

 

Mynd 9. Fasteignaverðvísitala janúar hvert ár. Raunverð  

Heimild: Þjóðskrá Íslands 

Samkvæmt fasteignaverðvísitölu sem, sjá má á Mynd 9, fer verð hækkandi frá árinu 

2012 og er nú hærra en þegar fasteignaverð náði hámarki á árunum 2007-2008. Árið 

2008 er meðalverð á fermeter á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt gögnum Þjóðskráar, 

252.818 kr að nafnverði. Árið 2013 kostaði fermeterinn að meðaltali 261.940 kr. að 

nafnverði. Á nafnverði er því húsnæðisverð hærra nú en árið 2008. En er fasteignaverð 

nú hærra að raunvirði? Þegar meðalverð fermeters ársins 2008 er fært yfir á verðlag 

201310 kemur í ljós að raunverð er 339.090 kr. sem er 29,5% meira en verð ársins 2013. 

Með öðrum orðum, raunverð fasteignaverð var hærra árið 2008 en það er í dag. 

Á mynd 1011 má svo sjá þróun vísitölu kaupmátts launa á þessu tímabili, en 

kaupmáttur er eftir atvikum hækkun launa umfram verðbólgu, eða lækkun umfram 

verðbólgu.  

                                                      

10 Verðlagsvísitala 2008= 307,7 og 2013= 412,7. Grunnur 1988=100. 

11
 Sjá nánar um gögn í viðauka 7. 
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Mynd 10. Þróun vísitölu kaupmáttar launa. 2008=100  

Heimild: Hagstofan 

Sjá má á myndinni það hafa orðið talsverðar sveiflur á kaupmætti árunum 2008-

2013. Kaupmáttur árið 2013 er 1,4 % lægri en hann var árið 2008. Einkaneysla dróst 

saman á þessum árum eins og sjá má á mynd 1012. 

 

Mynd 11. Einkaneysla 2008-2013. Milljónir króna. Fast verðlag m/v 2013.  

Heimild: Hagstofan 

 Mynd 11 sýnir að einkaneysla árið 2013 er lægri en hún var árið 2008. Það þýðir að 

fólk neytir minna af vörum og þjónustu árið 2013 en það gerði árið 2008. Hlufallsleg 

minnkun kaupmáttar milli þessara ára nemur 9,7 %. 

                                                      

12 Sjá nánar um gögn í viðauka 8. 
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6 Eignaverðsbóla á fasteignamarkaði 

Árið 2004 urðu breytingar á útlánareglum Íbúðalánasjóðs. Segja má að þessi breyting 

hafi verið upphafið af keðjuverkandi og flókinni atburðarás sem hafði áhrif á hagkerfið í 

heild sinni, og átti sinn þátt í að eftirspurn eftir húsnæði jókst til muna. Bankarnir voru á 

þessum tíma að koma inn á fasteignalánamarkað og virðist svo vera að Íbúðalánasjóður 

hafi litið á það sem samkeppni. Þar sem bankarnir voru í einkaeigu höfðu þeir frjálsar 

hendur varðandi íbúðalán, það er að segja án stjórnsýslulegra ákvarðana en ólíkt þeim 

er Íbúðalánasjóður háður slíku. Lækkun vaxta á þessum markaði, minni eiginfjárkröfur 

og ný greiðsluform ollu því að fleiri íbúðakaupendur komu inn á markaðinn meðal 

annars vegna þess að einhverjir þeirra sem ekki gátu áður fengið lán stóðu nú opnar dyr. 

Eftirspurn eftir húsnæði jókst af þessum sökum og í kjölfarið hækkaði verð á 

íbúðarhúsnæði mikið. Þessi mikla hækkun íbúðaverðs á sér líklega fleiri skýringar en 

aukið aðgengi að lánamörkuðum. Það er fullmikil einföldun að halda því fram að 

auðveldara aðgengi að lánsfé sé eina ástæða aukinnar eftirspurnar eftir húsnæði þótt sú 

skýring hafi mikið vægi. Kaupmáttaraukning vegna hagstjórnar, t.d. lækkun skatta, hafði 

einnig áhrif og almenn þensla var í efnahagslífinu svo eitthvað sé nefnt. Erlent fjármagn í 

formi lána streymdi til landsins og gerði bönkum kleift að auka útlán sín svo um munaði.  

Þar sem útlánareglur Íbúðalánasjóðs höfðu verið rýmkaðar og lágmarkslánsfjárhæðir 

hækkaðar og bankar einnig farnir að bjóða íbúðalán jókst skuldsetning í kjölfarið mikið. 

Óhætt er að segja að tímabilið 2004-2007 hafi verið einstakt í Íslandssögunni hvað 

varðar aðgengi að lánsfé og fjármögnun fasteigna, og ekki til þess fallið að bera við. Um 

er að ræða einungis þrjú ár. Í athugun sem Velferðarráðuneyti lét gera árið 2013 á 

skuldastöðu heimilanna kom í ljós að í aðdraganda fjármálahrunsins voru heimilin í 

landinu þá þegar orðin mikið skuldsett (Velferðaráðuneytið, greinagerð um fjárhagstöðu 

heimilanna, 2013). Eigendur fasteignalána með verulega íþyngjandi húsnæðiskostnað 

náðu hámarki árið 2006. Húsnæðiskotnaður er talinn verulega íþyngjandi ef 40% eða 

meira af ráðstöfunartekjum fer í húsnæðiskostnað (Hagstofan, e.d.e). Fjöldi einstaklinga 

með verulega íþyngjandi húsnæðiskostnað á árunum 2004-2010 er eftirfarandi 

samkvæmt gögnum úr lífskjararannsókn Hagstofunnar (EU-SILC) : 
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Tafla 3. Fjöldi einstaklinga með verulega íþyngjandi húsnæðiskostnað 

Ár 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 21.300 28.000 33.600 25.000 27.400 21.200 20.700 

 

Eins og sjá má á töflunni eru flestir með verulega íþyngjandi húsnæðiskostnað árið 

2006. Það er þó ljóst að lánamarkaður húsnæðislána tók breytingum eftir 2004 og 

hugsanlegt að einhverjir hafi getað endurfjármagnað húsnæðislán sín. Þessar tölur gefa 

það hins vegar til kynna að álíka margir bjuggu við verulega íþyngjandi húsnæðiskostnað 

á árinu 2004 og 2009, það er að segja áður en þennslu árin hefjast og við hrun 

fjármálamarkaða. 

Það er ljóst að samverkandi aðstæður voru til staðar í þjóðfélaginu á árunum 2004-

2007; þensla í efnahagslífinu var til staðar og breytt umhverfi lánamarkaða átti sér stað 

á sama tíma, sem studdi við myndun eignaverðsbólu (e. price asset bubble) á 

fasteignamarkaði. Með eignaverðsbólu er átt við að verð hækkar umfram það sem hægt 

er að skýra með efnahagslegum grunnþáttum eins og til dæmis hagvaxtargetu 

þjóðarbúsins, tekjuaukningu eða eðlilegri arðsemi fyrirtækja. (Seðlabankinn,2012). Með 

öðrum orðum má segja að verð hækki án þess að innistæða sé fyrir auknu verðgildi. 

Eignaverðsbólur eru þekkt fyrirbæri , og alls ekki ný af nálinni. Mikið hefur verið ritað 

um frægar eignabólur en einna þekktust er hollenska túlípana- bólan (Garber,1990) . 

Hollenska túlípanabólan átti sér stað á 17. öld og fólst í mikilli hækkun túlípanaverðs á 

skömmum tíma og mikilli lækkun verðs á skömmum tíma, þegar bólan sprakk. Í gegnum 

tíðina hafa svo riðið yfir reglulega eignabólur á ýmsum mörkuðum, en slíkar bólur geta 

myndast þrátt fyrir að fjárfestar séu fullkomnlega skynsamir eða vegna hjarðhegðunar 

þar sem fjárfestar fylgja hver öðrum eftir í óhóflegri bjartsýni, stundum kallað 

óskynsamleg bóla (e. Irrational bubble) (Seðlabankinn, greinasafn). Þannig að það er 

hægt að segja að þekkingin á fyrirbærinu eignarverðsbóla er ekki vel falið leyndarmál. 

Þrátt fyrir þetta eru skiptar skoðanir hvort sjá megi fyrir eignaverðsbólur en ýmsir höfðu 

varað við alvarlegum vanda í aðdraganda fjármálakreppunar en vandinn sem er 

undirliggjandi er í óhóflegri útlánastarfsemi sem hægt er að greina og bregðast við 

(Seðlabankinn, 2012). Þessum kafla er ætlað að fjalla um eignaverðsbólu á 

fasteignamarkaði á árunum 2004-2007.  
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Í skýrslu Hagfræðistofnunnar, Ástand og horfur á húsnæðismarkaði (Sveinn 

Agnarsson,2010) er fjallað um þenslu á húsnæðismarkaði hér á landi árin 2004- 2007 og 

bent á að það var ekki einsdæmi á vesturlöndum. Mesta breytingin hófst hér á landi 

2004 þegar bankarnir hófu að veita húsnæðislán, en aðgengi að ódýru lánsfé gerði þeim 

kleift að fara á þann markað og gerði almenningi auðveldara að fá lánsfé til 

húsnæðiskaupa. Mest var byggt af litlum íbúðum á árunum sem húsnæðiverð hafði 

hækkað og er talið að ástæðan hafi verið bæði vegna þess að fleiri búa einir en áður og 

talsvert var byggt af íbúðum ætluðum öldruðum. Þetta voru frekar litlar íbúðir en dýrar. 

Í skýrslunni segir að í bólunni hafi ekki verið byggt umfram þörf. Árin 2005- 2010 fjölgaði 

byggingum álíka mikið og fjölskyldum og einstaklingum (Sveinn Agnarsson, 2010). Árið 

2010 hefur húsnæðisverð lækkað mest á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt skýrslunni, en 

þar hækkaði það líka mest áður. 

Í stefnuyfirlysingu ríkistjórnarinnar sem skipuð var í kjölfar alþingiskosninga árið 2003 

var kveðið á um að stefnt yrði að hækkun húsnæðislána, úr 65–70% í 90% og stóð til að 

breytingarnar yrðu gerðar í áföngum. Þáverandi félagsmálaráðherra leitaði samráðs 

ýmissa aðila, meðal annars á fjármálamarkaði og vinnumarkaði. Í því tilliti var unnin 

skýrsla á vegum Hagfræðistofnunnar, að beiðni Samtaka banka og verðbréfafyrirtækja 

og Samtaka atvinnulífsins . Eins og heiti skýrslunnar bendir til var ætlunin að meta áhrif 

rýmri veðheimilda Íbúðalánasjóðs á húsnæðisverð og hagstjórn. Skýrsluhöfundar benda 

á að rýmri veðheimildir geta mögulega valdið 11 %-16% hækkun á íbúðaverði umfram 

það sem annars hefði orðið. Þeir benda á að líklegt sé að raunverð íbúða lækki aftur frá 

upphaflegum verðhækkunum á 4-6 árum, og leiti í það langtímajafnvægi sem hefur verð 

svipað og fyrirbreytingar. Í skýrslunni segir: „Þetta getur komið mjög illa niður á þeim 

sem eru með eiginfjármögnun í lágmarki þegar fjarar undan veðunum“. 

 Í áliti Seðlabanka Íslands til verkefnisstjóra félagsmálaráðherra vegna fyrirhugaðra 

breytinga á húsnæðislánum, í október 2003, kemur fram að séu þessar breytingar 

gerðar á sama tíma og stóriðjuframkvæmdir gætu afleiðingar orðið alvarlegur 

efnahagslegur óstöðuleiki og því er talið æskilegt að breytingarnar yrðu mjög hóflegar 

fram til ársins 2007 og varfærni gætt við hækkun hámarkslána (Seðlabanki Íslands, 

2003)).  

Þrátt fyrir aðvaranir sem þessar, voru hámarkslán á vegum Íbúðalánasjóðs hækkuð, 

vextir lækkaðir og áður en árið 2004 var liðið var einnig búið að hækka 



 

40 

hámarkslánshlutfall af markaðsverði í 90%. Sama ár hófu bankarnir að bjóða íbúðalán 

sem nam 80% af markaðsverði. 

Þá má því segja að pólitískar ákvarðanir hafi verið teknar þvert ofan í faglegar 

ráðleggingar. Þess ber að geta að víða um lönd var lánað í sambærilegum hlutföllum á 

þessum árum (Sveinn Agnarsson, 2010). 

Áhersla hefur verið lögð á eignarhúsnæði mestalla tuttugustu öldina (Jón Rúnar 

Sveinsson, 2007). Kaup á húsnæði er í mörgum tilfellum langstærsta fjárfesting sem fólk 

ræðst í og yfirleitt er skuldsetningin til 40 ára og varar því stóran hluta starfsævi fólks. 

Íbúð er því með tímanum með stærri eignum sem fólk á, og í sumum tilfellum stærsta 

eign sem það á. Vegna þess hve séreign er algeng eru fasteignir ákveðið geymsluform 

peninga, þar sem eign safnast saman með tímanum, þrátt fyrir bæði fjármagnskostnað í 

formi greiddra vaxta af lánum og hagrænan kostnað sem felur í sér kostnað af því að 

búa í eigin húsnæði en það er sá kostnaður sem eigandi íbúðar fengi ef hann leigði 

húsnæðið út. Hagrænn kostnaður á líka við um þá ávöxtun sem íbúðareigandi gæti 

fengið ef hann fjárfesti peningana annar staðar, t.d á hlutabréfamarkaði eða öðrum 

fjármálaafurðum. Hitt ber þó að hafa í huga þegar litið er á fasteign sem eign og 

sparnaðarform peninga að fasteign er áhættusöm eign, sér í lagi mikið skuldsett, því of 

hátt hlutfall greiðslubyrði getur skapað vanda og miklar verðsveiflur geta orðið á 

eigninni sérstaklaga að raunvirði. Eins og bent var á í áðurnefndri skýrslu 

Hagfræðistofnunnar (2003) geta áhrif rýmri veðheimilda Íbúðalánasjóðs valdið 

hækkunum íbúðaverðs til skamms tíma, en líklegt að verð lækki aftur þegar til lengri 

tíma er litið. Af þessu er hægt að álykta að til langs tíma litið getur raunvirði íbúða 

lækkað umfram skuldir ef skuldirnar eru hátt hlutfall íbúðaverðs.  

7 Lokaorð 

Hér á undan hefur verið leitað svara við því svara við því hvort breytingar hafi orðið á 

möguleikum til íbúðakaupa undanfarin 20 ár.  

 Við skoðun á þróun fasteignaverðs, miðað við gefnar forsendur, voru dregin fram 

atriði sem þurfa að fylgja þegar upphæðir milli tímabila eru skoðuð. Í ritgerðinni var 

einnig reynt að varpa ljósi á það að nota árin 2004-2008 sem viðmiðunarár fyrir lífsgæði 
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stenst ekki. Bent var á fyrirbærið eignaverðsbóla á fasteignamarkaði, og fjallað um að 

slík tímabil taka enda. Heimilin í landinu voru orðin mikið skuldsett á þessum árum. Það 

er því varla hægt að segja að annað en þau lífsgæði sem fólk taldi sig hafa voru tálsýn 

ein. Í þessari umfjöllun var reynt að draga fram í dagsljósið hversu alvarlegar afleiðingar 

það hefur að stjórnvöld hunsi faglegar ráðleggingar, þegar kemur að efnahagstöðugleika 

í þjóðfélaginu. 

Niðurstaðan hér er að nú býðst fólki hærri lánshlutfall af fasteignaverði en áður hefur 

staðið til boða, að undanskildnum árunum 2004-2007 og íbúðaverð hefur hækkað 

talsvert umfram kaupmátt undanfarin 10 ár. Það er þó  meiri breidd í lánamöguleikum 

nú en nokkru sinni áður á Íslandi og munar þá um húsnæðislán sem bankar hafa upp á 

að bjóða. Hægt er að velja milli óverðtryggðs láns eða verðtryggðs og vextir eru 

breytilegir eftir því og  lánstími er einnig mismunandi. Bankar hafa meira frelsi en 

Íbúðalánasjóður í sínum viðskiptum og má telja víst að almenningur nýtur góðs af því. 

Hvort almenningur sé betur eða verr settur nú en áður skal hins vegar látið ósagt, enda 

krefst það frekari rannsókna t.d. á vinnustundum, ásamt félagslegum þáttum. 
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Viðauki  

 

Viðauki 1 

Meðalverð fasteigna á fermeter. 

Heimild: Þjóðskrá Íslands 

 
 

ár 
fjöldi 

í úrtaki 
fjöldi 

sérbýli 
fjöldi 

fjölbýli 

meðal- 
flatarmál 

(m²) 

meðal- 
kaupverð 
(þús.kr.) 

meðal- 
staðgr.verð 

(þús.kr.) 

meðal 
kaupv. 

pr. ferm. 
(kr./m²) 

meðal 
staðgr.v. 
pr. ferm. 
(kr./m²) 

Höfuðborgarsvæðið 

      
         1990 2667 343 2324 103 6.499 5.803 65.710 58.326 

1991 2595 341 2254 103 7.192 6.256 72.879 63.096 

1992 2350 319 2031 100 7.323 6.570 76.797 68.646 

1993 2429 348 2081 102 7.371 6.696 76.564 69.328 

1994 3712 568 3144 109 7.666 7.241 75.090 71.102 

1995 3890 677 3213 110 7.697 7.109 74.447 68.861 

1996 4479 747 3732 110 7.695 7.147 74.637 69.327 

1997 4917 904 4013 111 7.920 7.408 75.683 70.784 

1998 5938   1119 4819 112 8.193 7.961 77.847 75.689 

1999 6791   1092 5699 109 9.172 9.107 88.609 88.081 

2000 5601 904 4697 110     11.333     10.699   108.381     102.104 

2001 5554 941 4613 112     12.404     11.520   116.795     108.277 

2002 6093 987 5106 113     13.112     12.214   121.896     113.411 

2003 7108   1209 5899 115     14.092     13.846   129.268     127.155 

2004 8434   1298 7137 114     15.840     15.704   145.075     144.075 

2005 7762   1140 6622 110     20.777     20.533   192.661     190.788 

2006 5694 875 4819 112     24.205     23.735   219.622     215.874 

2007 8224   1195 7029 113     27.463     26.754   247.356     241.437 

2008 2711 367 2344 110     28.490     27.413   262.002     252.818 

2009 1582 297 1285 121     28.538     27.132   240.082     228.924 

2010 2439 433 2006 118     26.132     25.296   224.820     217.928 

2011 3957 692 3265 119     27.226     26.610   232.899     227.680 

2012 4547 792 3755 118     28.625     27.992   249.775     244.272 

2013 4993 882 4111 119     30.671     30.101   266.739     261.940 
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Viðauki 1 

Meðal fermetraverð  fasteignaverð hvers árs. Heimild: Þjóðskrá Íslands 

Vísitala neysluverðs. Heimild: Hagstofa Íslands 

Meðalfasteignaverð á verðlagi ársins 2010. Eigin útreikningar 

 
 

 

Vísit. neysluv. Meðal fermetraverð Meðal fermetraverð 

Ár 1988=100 Verðal hvers árs Verðlag 2010 

1990 145,5 58.326 145.595 

1991 155,4 63.096 147.468 

1992 161,2 68.646 154.666 

1993 167,8 69.328 150.059 

1994 170,3 71.102 151.640 

1995 173,2 68.861 144.401 

1996 177,1 69.327 142.177 

1997 180,3 70.784 142.589 

1998 183,3 75.689 149.974 

1999 189,6 88.081 168.729 

2000 199,1 102.104 186.259 

2001 212,4 108.277 185.152 

2002 222,6 113.411 185.044 

2003 227,3 127.155 203.179 

2004 234,6 144.075 223.052 

2005 244,1 190.788 283.876 

2006 260,6 215.874 300.865 

2007 273,7 241.437 320.387 

2008 307,7 252.818 298.419 

2009 344,6 228.924 241.280 

2010 363,2 217.928 217.928 
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Viðauki 2 

Fjöldi kaupsamninga í fasteignaviðskiptum 

Heimild: Þjóðskrá Íslands 

 

Ár Fjölbýli Sérbýli Samtals 

1990 3.891 1.359 5.250 

1991 3.953 1.440 5.393 

1992 3.446 1.285 4.731 

1993 3.296 1.307 4.603 

1994 4.502 1.632 6.134 

1995 4.300 1.774 6.074 

1996 5.132 2.146 7.278 

1997 5.544 2.249 7.793 

1998 6.458 2.589 9.047 

1999 7.241 3.013     10.254 

2000 6.214 2.638 8.852 

2001 6.012 2.444 8.456 

2002 6.519 2.577 9.096 

2003 7.586 3.115     10.701 

2004 9.176 3.585     12.761 

2005 9.614 3.801     13.415 

2006 7.039 2.837 9.876 

2007 9.555 3.608     13.163 

2008 3.597 1.621 5.218 

2009 1.983 1.056 3.039 

2010 2.750 1.262 4.012 

2011 4.145 1.742 5.887 

2012 4.740 1.950 6.690 
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Viðauki 3 

Vísitölur launa og neysluverðs. Árshækkun síðustu 12 mán.% , janúar. Grunnur 1988 

Heimild: Hagstofa Íslands 

     

        Launa vísitala                     Vísitala neysluverðs    

 1990 13,3 
 

1990 23,7 

1991 6,1 
 

1991 8,2 

1992 6,3 
 

1992 6,5 

1993 2,3 
 

1993 3,5 

1994 0,9 
 

1994 3,8 

1995 1,5 
 

1995 1 

1996 9,6 
 

1996 2,2 

1997 1,4 
 

1997 1,9 

1998 12,8 
 

1998 2,1 

1999 7,4 
 

1999 0,5 

2000 3,6 
 

2000 4,3 

2001 9,3 
 

2001 2,9 

2002 10 
 

2002 10 

2003 5,5 
 

2003 0,3 

2004 3,3 
 

2004 1,3 

2005 6,6 
 

2005 2,1 

2006 8,3 
 

2006 1 

2007 10,1 
 

2007 6 

2008 6,2 
 

2008 2,3 

2009 7,5 
 

2009 21,4 

2010 3,1 
 

2010 10,9 
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Viðauki 4 
Vísitölur launa og vísitölur neysluverðs. Grunnur 1988 
Heimild: Hagstofa Íslands 
Eigin útreikningar 1990=100 

 
Verðlagsvísitala                                   Launavísitala 

1990 145,5  100,0 
 

1990 116,1 100,0      

1991 155,4 106,8 
 

1991 125,8 108,4      

1992 161,2 110,8 
 

1992 129,5 111,5      

1993 167,8 115,3 
 

1993 131,3 113,1      

1994 170,3 117,0 
 

1994 132,9 114,5      

1995 173,2 119,0 
 

1995 138,9 119,6      

1996 177,1 121,7 
 

1996 147,8 127,3      

1997 180,3 123,9 
 

1997 155,8 134,2      

1998 183,3 126,0 
 

1998 170,4 146,8      

1999 189,6        130,3 
 

1999 182 156,8      

2000 199,1 136,8 
 

2000 194,1 167,2      

2001 212,4 146,0 
 

2001 211,3 182,0      

2002 222,6 153,0 
 

2002 226,4 195,0      

2003 227,3 156,2 
 

2003 239,1 205,9      

2004 234,6 161,2 
 

2004 250,3 215,6      

2005 244,1 167,8 
 

2005 267,2 230,1      

2006 260,6 179,1 
 

2006 292,7 252,1      

2007 273,7 188,1 
 

2007 319,1 274,8      

2008 307,7 211,5 
 

2008 345 297,2      

2009 344,6 236,8 
 

2009 358,6 308,9      

2010 363,2 249,6 
 

2010 375,8 323,7      

2011 377,7 259,6 
 

2011 401,3 345,7      

2012 397,3 273,1 
 

2012 432,5 372,5      

2013 412,7 283,6 
 

2013 457 393,6      
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Viðauki 5 
Eigin útreikningar úr gögnum Þjóðskrár Íslands og Hagstofu Íslands. 

 

   
Vístala Vísitala 

 Vísitala meðal fm. Árl.breyt Ár     kaupmátt.launa 1990= 100 Árl.breyt 

100,0 0 1990 81,8 100,0 0,0% 

101,3 1,3% 1991 83 101,5 1,5% 

106,2 4,9% 1992 82,4 100,7 -0,7% 

103,1 -3,0% 1993 80,3 98,2 -2,5% 

104,2 1,1% 1994 80 97,8 -0,4% 

99,2 -4,8% 1995 82,3 100,6 2,9% 

97,7 -1,5% 1996 85,6 104,6 4,0% 

97,9 0,3% 1997 88,6 108,3 3,5% 

103,0 5,2% 1998 95,4 116,6 7,7% 

115,9 12,5% 1999 98,5 120,4 3,2% 

127,9 10,4% 2000 100 122,2 1,5% 

127,2 -0,1% 2001 102 124,7 2,0% 

127,1 -0,1% 2002 104,3 127,5 2,3% 

139,6 9,8% 2003 107,9 131,9 3,5% 

153,2 9,8% 2004 109,4 133,7 1,4% 

195,0 27,3% 2005 112,3 137,3 2,7% 

206,6 6,0% 2006 115,2 140,8 2,6% 

220,1 6,5% 2007 119,6 146,2 3,8% 

205,0 -6,9% 2008 115,2 140,8 -3,7% 

165,7 -19,1% 2009 106,8 130,6 -7,3% 

149,7 -9,7% 2010 106,1 129,7 -0,7% 
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Viðauki  6 

Meðal fermetraverð á verðlagi ársins 2010. 

Hemild: Þjóðskrá Íslands og Hagstofa Íslands 

 

 

Vísit. 
neysluv. 

Meðal 
fermetraverð 

Meðal 
fermetraverð 

  

 
1988=100 Verðal hvers árs Verðlag 2010 

Vísitala 
meðal fm. Árl.breyt 

1990 145,5 58.326 145.595 100,0 0 

1991 155,4 63.096 147.468 101,3 1,3% 

1992 161,2 68.646 154.666 106,2 4,9% 

1993 167,8 69.328 150.059 103,1 -3,0% 

1994 170,3 71.102 151.640 104,2 1,1% 

1995 173,2 68.861 144.401 99,2 -4,8% 

1996 177,1 69.327 142.177 97,7 -1,5% 

1997 180,3 70.784 142.589 97,9 0,3% 

1998 183,3 75.689 149.974 103,0 5,2% 

1999 189,6 88.081 168.729 115,9 12,5% 

2000 199,1 102.104 186.259 127,9 10,4% 

2001 212,4 108.277 185.152 127,2 -0,1% 

2002 222,6 113.411 185.044 127,1 -0,1% 

2003 227,3 127.155 203.179 139,6 9,8% 

2004 234,6 144.075 223.052 153,2 9,8% 

2005 244,1 190.788 283.876 195,0 27,3% 

2006 260,6 215.874 300.865 206,6 6,0% 

2007 273,7 241.437 320.387 220,1 6,5% 

2008 307,7 252.818 298.419 205,0 -6,9% 

2009 344,6 228.924 241.280 165,7 -19,1% 

2010 363,2 217.928 217.928 149,7 -9,7% 
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 Viðauki 7 

Vísitalakaupmáttar launa 1989-2014  
Heimild: Hagstofan og eigin útreikningar                                   

   

     

 
Vísitala 2008=100 

 1990 81,8 71,0 0,0% 

1991 83,0 72,0 1,5% 

1992 82,4 71,5 -0,7% 

1993 80,3 69,7 -2,5% 

1994 80,0 69,4 -0,4% 

1995 82,3 71,4 2,9% 

1996 85,6 74,3 4,0% 

1997 88,6 76,9 3,5% 

1998 95,4 82,8 7,7% 

1999 98,5 85,5 3,2% 

2000 100,0 86,8 1,5% 

2001 102,0 88,5 2,0% 

2002 104,3 90,5 2,3% 

2003 107,9 93,7 3,5% 

2004 109,4 95,0 1,4% 

2005 112,3 97,5 2,7% 

2006 115,2 100,0 2,6% 

2007 119,6 103,8 3,8% 

2008 115,2 100,0 
 2009 106,8 92,7 
 2010 106,1 92,1 
 2011 108,9 94,5 
 2012 111,7 97,0 
 2013 113,6 98,6 
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Viðauki  8 

Einkaneysla dregst saman. Á verðlagi 2013. 

  

  Einkaneysla     Vísitala verðlags 

2008 Verðlag hvers árs 790314 
 

2008 307,7 1060002 

2009 Verðlag hvers árs 764105 
 

2009 344,6 915107,8 

2010 Verðlag hvers árs 790850 
 

2010 363,2 898633,8 

2011 Verðlag hvers árs 844839 
 

2011 377,7 923127 

2012 Verðlag hvers árs 912913 
 

2012 397,3 948299 

2013 Verðlag hvers árs 957392 
 

2013 412,7 957392 

 

 

 

 

 

Á verðlagi 2013 

  1060002 
 915107,8 
 898633,8 
 923127 
 948299 
 957392 
 



 

53 

 


