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Úrdráttur 

Jafnvægi á húsnæðismarkaðnum myndast þegar framboð mætir eftirspurn. Töluverðar 

sveiflur geta þó einkennt húsnæðismarkaðinn vegna þess hve langan tíma það tekur fyrir 

framboðshliðina að aðlagast aukinni eftirspurn. Þetta sést gaumgæfilega þegar framvinda 

húsnæðismarkaðarins er könnuð fyrir tímabilið 2000-2010. Mikil umframeftirspurn var 

eftir húsnæði í upphafi tímabilsins og í kjölfar mikillar velmegunar í íslensku samfélagi 

þróuðust flestir eftirspurnarþættir með þeim hætti að styðja við verðhækkanir á 

markaðnum. Samhliða óhóflegum verðhækkunum brást framboðshlið markaðarins við 

með hóflausum fjölda nýrra eigna, sem olli offramboði, og á haustmánuðum 2008 tóku 

við ákafar verðlækkanir.   

Á síðustu misserum hefur peningastefnunefnd brugðist við efnahagshremmingum 

kórónukreppunnar með allmiklum vaxtalækkunum. Á sama tíma hefur kaupmáttur 

ráðstöfunartekna aukist og þá hefur húsnæðisverð verið í hækkunarfasa. Húsnæðisverð 

hefur í kjölfar kórónukreppunnar, enn sem komið er, þróast í gagnstæða átt við þá þróun 

sem átti sér stað í kjölfar fjármálakreppunnar 2008. 

Markmið þessarar ritgerðar er að bera saman og varpa ljósi á það hvernig framvinda 

húsnæðismarkaðarins hefur verið fyrir tímabilin 2000-2010 og 2011-2021. Skoðað verður 

hvernig eftirspurnar- og framboðsþróun húsnæðismarkaðarins hefur breyst á 

fyrrnefndum tímabilum, byggt á gögnum frá Seðlabanka- og Hagstofu Íslands. Gögnin 

verða fyrst sett fram með myndrænni framsetningu og í lok hvers kafla verða birtar 

niðurstöður út frá tölfræðigreiningu sem byggir á venjulegri aðferð minnstu kvaðrata.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar er að húsnæðisverð hækkaði langt umfram þróun 

launa á árunum fyrir hrun. Verðþróun húsnæðis og launa hefur á hinn bóginn þróast með 

jafnari hætti fyrir tímabilið 2011-2021. Árlegur vöxtur húsnæðisverðs hefur þá einnig 

verið hóflegri fyrir seinna tímabilið. Þá hafa áhrif vaxta á húsnæðisverð haft mismunandi 

áhrif eftir því um hvort tímabilið ræðir. Frá 2000-2010 mældist jákvætt samband þar á 

milli en frá 2011-2021 var samband vaxta og húsnæðisverðs neikvætt.  
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1 Inngangur 

Umræðan um húsnæðismarkaðinn er tíðrætt umfjöllunarefni í samfélagslegri umræðu. 

Það er eflaust ekki að undra þar sem húsnæðisverð hefur mikil áhrif á lífsgæði fólks í beinu 

eða óbeinu formi. Út frá fjölda kaupenda og seljenda má færa rök fyrir því að 

húsnæðismarkaðurinn sé einn skilvirkasti eignamarkaður landsins. Hins vegar reynist 

markaðurinn fremur óskilvirkur þegar framvinda markaðsins er könnuð með hliðsjón af 

þeim miklu verð- og magnbreytingum sem hafa átt sér stað á síðustu tveimur áratugum.   

Í aðdraganda fjármálakreppunnar tók húsnæðisverð að hækka ákaflega sem, skýrist í 

fyrsta lagi af uppsöfnuðum framboðsskorti og í öðru lagi þá tók eftirspurn eftir húsnæði 

að aukast allmikið. Þá er er einnig hægt að benda á að kröfur um eigið fé slöknuðu árið 

2004 og aðgengið að fjármagni stórjókst. Þessar óhóflegu verðhækkanir sköpuðu síðan 

talsverðan hvata fyrir íbúðarfjárfestingu sem verktakar brugðust við með auknum fjölda 

nýbygginga. Á haustmánuðum 2008 kom síðan í ljós að offjárfest hafði verið í húsnæði og 

í kjölfarið tók húsnæðisverð að lækka.  

Árið 2011 var þó viðsnúningur á þessari þróun, þar sem húsnæðisverð tók að hækka á 

ný og í raun hefur húsnæðisverð hækkað samfellt frá þeim tíma. Líkt og fyrir 

fjármálahrunið hefur framboðshlið markaðarins brugðist við auknum framboðshvata 

með auknum fjölda nýbygginga og á síðastliðnu ári var framboð nýrra eigna í sögulegu 

hámarki fyrir tímabilið 2000-2021.  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að kanna hvernig helstu framboðs- og 

eftirspurnarþættir hafa þróast frá upphafi nýrrar aldar og fram að 2021. Í því skyni verða 

helstu þættirnir metnir út frá tölfræðilegri greiningu og kannað verður hvort og hvernig 

þættirnir hafa breyst fyrir tímabilin 2000-2010 og 2011-2021.  

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig háttað að í öðrum kafla verður stiklað á stóru um 

hagfræði húsnæðismarkaðarins. Í kaflanum verður fjallað um tvö líkön sem útskýra 

hringrás markaðarins. Í kjölfar þess verður í þriðja og fjórða kafla umfjöllun um framvindu 

húsnæðismarkaðarins fyrir umrædd tímabil. Umfjöllunarefni fimmta kafla snýr að 

samanburði tímabilanna. Annars vegar verður lögð áhersla á samanburð vísitalna og hins 

vegar verða bornar saman niðurstöður rannsóknar sem byggjast á tölfræði markaðarins. 

Í lokin verða niðurstöðurnar dregnar saman í stuttu og hnitmiðuðu máli.  
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Töluvert hefur verið skrifað um fasteignamarkaðinn, einkum árin fyrir og eftir 

fjármálahrunið. Til að mynda skrifaði Jóhann Gísli Jóhannesson BS ritgerð um 

fasteignamarkaðinn frá 2003-2012. Ritgerð hans lagði þó áherslu á hagsögu markaðarins. 

Hann nálgaðist efnið út frá lýðfræðilegum breytingum. Þá skrifaði Tryggvi Ingólfsson 

einnig BS ritgerð um verðmyndun á fasteignamarkaðnum frá 1994 til 2014. Í þeirri ritgerð 

fjallar Tryggvi um verðmyndun húsnæðismarkaðarins með tilliti til framboðsþróunar og 

leigumarkaðsins. Í þessari ritgerð verður ekkert fjallað um lýðfræðilegar breytingar eða 

leigumarkaðinn en þess í stað verður nálgast staðreyndir ritgerðarinnar út frá 

tölfræðilegum athugunum sem byggja á venjulegri aðferð minnstu kvaðrata. Líkön 

þessarar ritgerðar byggja þá að miklu leyti á líkönum sem birtust í skýrslu Seðlabanka 

Íslands til félagsmálaráðherra árið 2004 sem fjallaði um efnahagslegar breytingar á 

veðheimildum íbúðalána.  

2 Hagfræði fasteignamarkaðsins 

Líkt og á öðrum frjálsum mörkuðum myndast jafnvægi á húsnæðismarkaðnum þegar 

eftirspurn og framboð mætast. Eftirspurn eftir fasteignum fer eftir þróun þátta á borð við 

húsnæðisverð, verðlag, fjármagnskostnað, ráðstöfunartekjur og auð. Framboðið er síðan 

fall af markaðsverði fasteigna og byggingarkostnaði.  

2.1 Eftirspurn húsnæðis 

Hægt er að áætla eftirspurn eftir fasteignum út frá venjulegri grunnhagfræði, þar sem 

einstaklingur hámarkar nyt yfir ævina með tilliti til hliðarskilyrðanna, þ.e. tekjubandsins. 

Hægt er að rita upp eftirspurnarfallið sem: 

𝐻! = 𝑓	(
𝑃"
𝑃 , 𝑅, 𝑌𝐷,𝑊𝐴,𝐷) 

Hér táknar Hd eftirspurn eftir fasteignum, Ph húsnæðisverð, P verðlag, R 

langtímaraunvexti, YD ráðstöfunartekjur, WA er auður að frádregnu húsnæði og D eru 

heildarskuldir.  

Almennt séð má búast við því að þegar hlutfall fasteignaverðs yfir verðlagi hækkar þá 

dragi það úr eftirspurn. Á hinn bóginn mun lækkun vaxta, auknar ráðstöfunartekjur eða 
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meiri auður auka eftirspurnina. Áhrif aukinnar skuldsetningar eru síðan óljós. Í umhverfi 

þar sem fjármagnsskömmtun er við völd mun aukið aðgengi að fjármagni alla jafna auka 

eftirspurn eftir húsnæði. Þó ber að hafa í huga að samhliða aukinni skuldsetningu eykst 

áhætta vegna hærri greiðslubyrði og lægri eiginfjárkröfum sem getur dregið úr eftirspurn 

(Lúðvík Elíasson & Þórarinn G. Pétursson, 2006). 

2.2 Framboð  

Framboð nýbygginga á fasteignamarkaðnum ákvarðast út frá markaðsverði fasteigna og 

byggingarkostnaði. Hlutfall þessara stærða er:  

𝑄 = 𝑃𝐻/𝑃𝐵 

Þar sem PH er markaðsverð fasteigna og PB byggingarkostnaður. Þegar markaðsverð 

húsnæðis hækkar hraðar en byggingarkostnaði eykst hvatinn fyrir nýbyggingar þar sem 

verktakar geta byggt nýjar eignir og selt á markaðsvirði. Hægt er að rita hlutfall 

fjárfestingar í húsnæði og fullbúins húsnæðisstofn sem fall af Q og R sem: 

𝐼𝐻
𝐻 = ℎ(𝑄, 𝑅) 

Hér táknar IH fjárfestingu í húsnæði og H fullbúinn húsnæðisstofn. Með því að taka 

tillit til rýrnunar af fullbúnum húsnæðisstofn þá er hægt að rita nýtt framboð fasteigna á 

forminu: 

𝐻# = 𝐼𝐻 + (1 + 𝛿)𝐻$% 

2.3 Jafnvægi á fasteignamarkaðnum. 

Jafnvægi myndast á fasteignamarkaði þegar HS =Hd=H (Lúðvík Elíasson & Þórarinn G. Pét-

ursson, 2006). Út frá neðangreindu líkani sést að eftirspurnin ákvarðar 

verð útistandandi stofn húsnæðis til skemmri tíma en flæði nýbygginga til lengri tíma. Í 

kjölfar launahækkana hækkar húsnæðisverð gjarnan. Þetta stafar af þeirri staðreynd að 

launahækkanir á vinnumarkaði auka að öðru jöfnu eftirspurn eftir húsnæði (Ásgeir 

Jónsson, Snorri Jakobsson & Steingrímur Finnsson, 2005). Í bráð getur því markaðsverð 

húsnæðis hækkað umfram fjárfestingarkostnað sem myndar hvata fyrir 

byggingarverktaka til þess að byggja nýbyggingar sem seljast síðan á markaðsverði þess 

tíma. Mikilvægt er að hafa þó í huga að framkvæmdatími nýbygginga tekur tíma sem gerir 

framboðshlið húsnæðismarkaðsins ansi tregbreytanlega. Þetta gerir það að verkum að 
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húsnæðismarkaðurinn getur verið fremur sveiflukenndur og skyndilega aukning í 

eftirspurn getur hæglega leitt til töluverðra verð- og magnsveiflna á markaðnum (Ásgeir 

Jónsson, 2019). 

Af mynd 1 má sjá hvernig framboð og 

eftirspurn mynda jafnvægi þar 

sem Deftirspurn = HFramboð. Í bráð er framboð íbúða 

nánast fullkomlega óverðteygið þar sem 

hlutfall nýrra eigna af útistandandi 

húsnæðisgrunni er mjög lágt. Þetta þýðir 

að skammtíma framboðskúrfa er lóðrétt. Á 

hinn bóginn þá ræðst 

langtímaþróun húsnæðisverðs út 

frá markaðsverði og byggingarkostnaði og því 

hlýtur húsnæðisverð vera jafnt byggingarkostnaði til langs tíma. Þetta gerir það að 

verkum að framboðskúrfan til lengri tíma er fullkomlega verðteygin og lárétt. 

Líkanið hér að ofan sýnir hvernig aukin eftirspurn, t.d. í kjölfar launahækkana hefur 

áhrif á húsnæðisverð og húsnæðisgrunnin í bráð og til lengdar. Við aukna eftirspurn 

hækkar húsnæðisverð úr Ph í  𝑝"&  og í bráð er framboð húsnæðis óbreytt og 

húsnæðisstofninn stendur því í H. Við verðbreytinguna myndast skammtímajafnvægi 

í punkti B, þar sem framboð mætir eftirspurn. Við þessa breytingu færist markaðurinn frá 

því að vera í langtímajafnvæginu A, yfir í skammtímajafnvægið B. Í 

skammtímajafnvæginu B er hvati fyrir byggingaraðila til þess að byggja nýjar eignir. Þegar 

fram líða stundir streyma nýjar eignir inn á markaðinn sem bætast við útistandandi 

húsnæðisgrunn og húsnæðiverð lækkar í samræmi við aukið framboð. 

Framboð fasteigna eykst þangað til að langtímajafnvægi hefur verið náð í punkti C, þar 

sem húsnæðisverð er aftur orðið jafnt byggingarkostnaði og húsnæðisgrunnurinn hefur 

aukist í H‘. Ljóst er að vegna þess að húsnæðisframboðs er nálægt því að vera 

fullkomlega óverðteygið til skamms tíma er líklegt að húsnæðisverð flökti nokkuð yfir 

tíma. Húsnæðisverðið flöktir því meira eftir því sem eftirspurnarferillinn er brattari 

(Lúðvík Elíasson & Þórarinn G. Pétursson, 2006). 

Mynd 1 Húsnæðismarkaðurinn í bráð og lengd 

(Lúðvík Elíasson & Þórarinn G. Pétursson, 2006) 
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2.4 Kóngulóavefslíkanið (e. cobweb model) 

Annað hagfræðilíkan sem lýsir fasteignamarkaðnum með tilliti til tíma er einfalt 

rekstrarhagfræðilíkan. Svo kallað kóngulóavefslíkan. Líkanið lýsir þróun markaða þar sem 

framboð hvers tímabils ræðst af verði vörunnar á tímabilinu á undan (Ehrenberg & Smith, 

2012). 

Fyrir gefnar framboðs og eftirspurnar mismunajöfnur er hægt að finna lausnir 

vandamálsins1. Síðan er hægt að teikna upp lausnina á myndrænu formi og út frá hallatölu 

framboðs- og eftirspurnarferlanna er hægt að sjá hvort að markaðurinn stefni í jafnvægi 

eða ekki. Þessu er best lýst með einföldu dæmi. 

Höfum eftirfarandi ósamhverfa mismunajöfnu af fyrstu gráðu með fasta.   

		𝐸𝑓𝑡𝑖𝑟𝑠𝑝𝑢𝑟𝑛: 				𝑞'! = 𝛼 − 𝛽𝑝' , 𝛼, 𝛽 > 0			 

𝐹𝑟𝑎𝑚𝑏𝑜ð:			𝑞'( = 𝛾 + 𝛿𝑝'$' ,				𝛾 < 0, 𝛿 > 0 

𝐽𝑎𝑓𝑛𝑣æ𝑔𝑖	þ𝑎𝑟	𝑠𝑒𝑚:	𝑞'! =	𝑞'( = 𝑞' 

Til þess að finna hvort að jafnvægið sé stöðugt til lengri tíma þarf að finna: almenna-, 

sértæka-, heildar og ákveðna lausn. Lausnirnar eru leiddar út í viðauka 1 og eru 

eftirfarandi:  

Almenn lausn, táknuð 𝑝), er: 𝑝) = 𝐴(− *
+
)'  

Sértæk lausn, táknuð 𝑝,, er: 𝑝, =	 
-$.
+/*

>0  

Heildarlausnin, táknuð 𝑝', er summa almennu lausnarinnar og sértæku lausnarinnar 

og er: 𝑝' = 𝐴	(− *
+
)' + -$.

+/*
   

Ákveðn lausnina er: 𝑝' = (𝑝0 + -$.
+/*

)	(− *
+
)' + -$.

+/*
 

Til þess að kanna hvort að langtímajafnvægið sé stöðgut þarf að skoða sértæka lausn. 

Langtímajafnvægið er 𝑝, =	 
-$.
+/*

>0.  Við vitum að p mun stefna á langtíma jafnvægið ef 

((𝑝0 + -$.
+/*

)	(− *
+
)') stefnir á núll. ((𝑝0 + -$.

+/*
)	(− *

+
)') stefnir á núll ef S−(*

+
)'S<1 eða ef -

1< (− *
+
)' <1. Í forsendum er gefið að 𝛿>0 og 𝛽>0 og jafnvægið er því stöðugt til lengdar 

ef 0<*
+
< 1. Eða ef 𝛿 < 𝛽. Með öðrum orðum þá þýðir þetta að jafnvægið er stöðugt til 

 
1 Þ.e. almenna lausn, sértæka lausn og heildarlausnir. 
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lengri tíma ef hallatala eftirspurnarferilsins er stærri en hallatala framboðsferilsins 

(Nechyba, 2011). 

Hægt er að teikna upp lausnina á myndrænu formi.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hér að ofan er hallatala eftirspurnarferilsins stærri en hallatala framboðsferlisins. Þetta 

gerir það að verkum að markaðurinn leitar í jafnvægi. Af myndinni sést hvernig verð 

markaðsins á fyrsta tímabilinu ákvarðar framboð nýbygginga á því næsta. Enn fremur sést 

hvernig ofgnótt nýbygginga lækkar verðið á tímabili tvö og hvernig ákveðin hringrás 

myndast þangað til að markaðurinn hefur náð jafnvægi. Hafa ber þó í huga að í þeim 

tilvikum þar sem hallatala eftirspurnarferilsins er minni en hallatala framboðsferilsins 

leitar markaðurinn  úr jafnvægi (Ehrenberg & Smith, 2012). 

Í ljósi þeirra áhrifa sem hallatala eftirspurnarferilsins getur haft á húsnæðismarkaðinn 

þá er vert að minnast þess að stjórnvöld geta haft áhrif á verðteygni eftirspurnar í gegnum 

skattakerfið. Í skattaumhverfi þar sem séreignarstefna ríkir getur það stuðlað að hærri 

jafnvægisstöðu og einnig aukið verðflökt á markaði (Noord, 2005). 

Líkönin hér að ofan eru einföldun á raunveruleikanum og gerir ráð fyrir því að framboð 

af byggingarlandi sé ótakmörkuð auðlind og að framboð geti mætt eftirspurn á hverjum 

tíma. Í raunveruleikanum er annað uppi á teningnum þar sem lóðir eru af skornum 

skammti sem leiðir til þess að framboðið þróast með hærri kostnaði þ.e. hærra lóðaverði. 

Þessi aukni kostnaður kemur því í veg fyrir að húsnæðisverð lækki 

að byggingarkostnaði og þannig getur húsnæðisverð verið hærra 

en byggingarkostnaður á svæðum sem eftirsótt er að búa á. Í þeim tilfellum getur aukin 

Mynd 2 Verð- og magnþróun á fasteignamarkaðnum 

(Ehrenberg & Smith, 2012) 
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eftirspurn leitt til varanlegrar hækkunar á húsnæðisverði (Lúðvík Elíasson & Þórarinn G. 

Pétursson, 2006).  

2.5 Auðsáhrif  

Athygli skal einnig vakin af því að sveiflur í húsnæðisverði geta haft áhrif á neysluhegðun 

einstaklinga og leitt til svokallaðra auðsáhrifa. Það kann að vera vegna þess að fasteign er 

í sjálfum sér fjárfesting sem getur staðið sem veð fyrir aðra fjárfestingar eða neyslu. Þar 

að auki geta einstaklingar litið á fasteign sem hluta af auðlegð sinni. Verðhækkanir á 

fasteignum geta því leitt til auðsáhrifa vegna þess að auður einstaklinga eykst við 

verðhækkanir, þ.e. neysla einstaklinga eykst vegna þess að auður þeirra eykst, sem getur 

síðan hækka húsnæðisverð enn frekar (Gunnar Haraldsson & Magnús Árni Skúlason, 

2007). Við aðstæður þar sem eignaverð hækkar meira en það sem eðlilegt telst orsakast 

af fjárhagslegum grunnþáttum, getur eignabóla myndast (Seðlabanki Íslands, 2012).    
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3 Framvinda húsnæðismarkaðsins frá 2000-2010 

Húsnæðisverð hækkaði mikið á árunum fyrir 

hrun en tók að lækka á seinni part tímabilsins. 

Heilt yfir hækkaði vísitala markaðsverðs 

húsnæðis2 um 175% frá ársbyrjun 2000 til 

2008. Raunvöxtur húsnæðis fyrir sama tíma 

var 92%, sem er mælikvarði á vöxtinn þegar 

búið er að taka tillit til verðbólgu tímabilsins. 

Breyting varð á þessari þróun þegar vísitala 

húsnæðis lækkaði um rúm 13% frá 2008 til 

2011. Raunverðslækkunin var þó meiri  eða 

33.5% fyrir sama tímabil. Hér að neðan 

verður farið yfir framboðsþætti 

fasteignamarkaðsins og að því loknu verður 

athyglinni beint að eftirspurnarþáttunum 

fyrir tímabilið 2000-2010.   

3.1 Framboðsþróun  

Í fyrsta líkaninu sem var kynnt hér að ofan var 

gert ráð fyrir þeirri grunnforsendu að hvati 

byggingaraðila til þess að auka framboð 

húsnæðis væri að markaðsverð húsnæðis 

væri hærri en byggingarkostnaður. Þetta 

gefur því til kynna að ef hlutfall markaðsverðs 

húsnæðis yfir byggingarkostnaði er minna en 

eða jafnt einum er lítill hvati fyrir verktaka til 

þess að auka framboð.  

 
2 Hér er vísitalan byggð á meðaltali vísitölu einbýli og fjölbýli.  
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Af mynd 4 sést hvernig hlutfall markaðsverðs yfir byggingarkostnaði þróaðist frá 2000 

til 2010. Þegar upphaf tímabilsins er skoðað, þ.e. frá 2000-2003, mældist hlutfallið að 

meðaltali 1.04. Þetta sama hlutfall tók þó að hækka á árinum 2003-2009 og var að 

meðaltali 1.45 og náði hámarki í 1.75 í ársbyrjun 2008. Eftir 2008 fór hlutfallið lækkandi 

sökum lækkandi markaðsverði og hækkandi byggingarkostnaði. Byggt á forsendum 

líkananna í 1. kafla og ofangreindum staðreyndum er hægt að áætla að hagfræðilegir 

hvatar framboðshliðarinnar hafi því færst í aukanna árið 2003 en tekið að minnka eftir 

2008.  

Til þess að styðja þessa staðhæfingar 

benda gögn Hagstofu Íslands það til þess að 

hlutfallslega mesta aukningin hafi orðið á 

fjölda nýrra húsnæðisframkvæmda árið 

2005. Vegna þess hve tímafrekt 

framleiðsluferli nýbygginga er, kemur það 

kannski ekki á óvart að sömuleiðis varð 

mesta hlutfallslega aukningin í fjölda 

húsnæðisframkvæmda í árslok, árið 2005. 

Þá benda gögnin einnig til þess að 

töluverður samdráttur hafi verið á 

framboðshlið markaðsins milli 2008 og 

2009, þar sem íbúðarfjárfesting dróst 

saman um 94%. Í kjölfar 

fjármálakreppunnar 2008 fóru síðan að birtast skýr ummerki um að offjárfest hafði verið 

í húsnæði á árunum fyrir hrun vegna þess að nokkur fjöldi íbúða stóð í eyði og þá hægði 

mjög á framboðshliðinni (Húsnæðis og mannvirkjastofnun, 2021). 

3.2 Húsnæðiseftirspurn 

3.2.1 Launaþróun  

Launaþróun, einkum þróun kaupmáttar ráðstöfunartekna, hefur áhrif á eftirspurn eftir 

húsnæði. Í þessu samhengi er mikilvægt að gera greinarmun á nafnlaunum, raunlaunum 

og kaupmætti ráðstöfunartekna, því þegar rætt er um þróun launa er yfirleitt ekki tekið 

Mynd 5 Framboðshvati og nýbyggingar eftir byggingarstigum. 

(Hagstofa Íslands, 2021) 
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tillit til kostnaðarliða á borð við skatta og útsvars heldur einungis hvernig nafnlaun hafa 

þróast yfir tíma.  

Raunlaun gefa til kynna hvernig kaupmáttur launa hefur þróast með því að leiðrétta 

nafnlaun fyrir verðbólgu. Raunlaun vísa því til þess hvað er til ráðstöfunar óháð því hvort 

einstaklingar geta ráðstafað því sjálfir. Þegar umræðan snýr hins vegar að 

ráðstöfunartekjum er búið að taka tillit til beinna skatta og fleiri frádráttarliða með því að 

draga þá frá heildarlaunum (Gylfi Magnússon, 2000).  

Aukinn kaupmáttur ráðstöfunartekna 

eykur kaupgetu neytanda á 

húsnæðismarkaðnum. Sömuleiðis mun 

samdráttur í kaupmætti ráðstöfunartekna 

draga úr kaupgetu. 

 Þeir þættir sem hafa áhrif á kaupmátt 

ráðstöfunartekna eru verðbólga, 

launahækkanir, breytingar á sköttum og 

atvinnuleysi (Lúðvík Elíasson & Þórarinn G. 

Pétursson, 2006). Frá 2000-2008 hækkaði 

kaupmáttur ráðstöfunartekna um 40%, sem 

skýrist að einhverju leiti af 77% 

nafnlaunahækkunum og 18% aukningar í 

kaupmætti fyrir sama tímabil. Þá lækkaði 

tekjuskattur um 1% á hverju ári frá 2005-2007 (Gunnar Haraldsson & Magnús Árni 

Skúlason, 2007) og atvinnuleysi mældist fremur lágt frá 2000-2008 eða að meðaltali um 

2.9%.  Hækkunarferli kaupmáttar ráðstöfunartekna lauk þó árið 2007 og þegar verðbólga 

og atvinnuleysi fór að aukast dróst kaupmáttur ráðstöfunartekna saman árið 2009.  

Mynd 6 Launavísitölur (v. ás) og atvinnuleysi (h. ás) 

(Hagstofa Íslands, 2021) 
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3.2.2 Raunverð og laun  

Til lengri tíma litið ætti húsnæðisverð og laun að 

þróast með nokkuð svipuðum hætti. Í tilvikum þegar 

húsnæðisverð hækkar hraðar en laun má ætla að 

þróun snúist við þegar til lengri tíma er litið og að 

laun hækki hraðar en húsnæðisverð (Ásgeir Jónsson, 

Snorri Jakobsson & Steingrímur Finnsson, 2005). 

Ofangreind þróun átti sér nokkurn veginn stað frá 

2000 til 2010. Í upphafi tímabilsins þróuðust 

þættirnir með nokkuð jöfnum hætti, en eftir 2004 

tók húsnæðisverð að hækka hraðar en laun. Það var 

síðan í kjölfar fjármálakreppunnar þar sem laun 

lækkuðu minna en húsnæðisverð og hlutfallið tók að 

minnka.  

3.2.3 Vaxta- og skuldaþróun   

3.2.3.1 Vaxtaþróun 

Hér að neðan sést hvernig þróun vaxta á verðtryggðum húsnæðislánum var fyrir tímabilið 

2000-2010.  
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(Hagstofa Íslands, 2021) 

Mynd 8 Vaxtaþróun verðtryggðra húsnæðislána 

(Seðlabanki Íslands, 2021) 



 

21 

Samkvæmt kenningum hagfræðinnar eiga vaxtalækkanir að draga út fórnarkostnaði 

fasteignakaupa og örva eftirspurn eftir húsnæði. Hækkun vaxta, eiga að hafa þveröfug 

áhrif og getur þar að auki leitt til aukinnar greiðslubyrði lántakenda (Gunnar Haraldsson 

& Magnús Árni Skúlason, 2007).  

Á ofangreindu tímabili var meginþorri húsnæðislána í formi verðtryggðra lána og þá 

var markaðshlutdeild Íbúðalánasjóðs mest í upphafi tímabilsins en fór þó hnignandi eftir 

innkomu viðskiptabankanna þriggja (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2013).  

3.2.3.2  Skuldaþróun 

Lánamarkaðir hafa breyst í tímans rás, einkum hvað varðar hámarkslán, líftíma lána og 

veðsetningu þeirra. Árin fyrir hrun tók húsnæðislánakerfið á Íslandi að umbreytast þar 

sem aðgengi að lánsfé fyrir húsnæðiskaup tók að aukast allverulega, sökum rýmri 

veðheimilda og hagstæðri lánskjara (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2013).  

Þegar höft voru við völd á Íslenskum fjármálamarkaði hafði skuldahliðin verið algerlega 

ráðandi í starfsemi fjármálastofnana. Þetta fól í sér að fyrir hverja krónu sem var lánuð út 

þurfi aðra krónu í innlán sem var fremur vandfengin. Í kjölfar einkavæðingar bankanna, 

góðs lánshæfismats, inngöngu Íslands inn í EES og afnám hafta höfðu bankarnir greiðan 

aðgang að erlendu heildsölufjármagni. Þetta hafði í för með sér að eignahliðin varð 

ríkjandi í rekstri fjármálastofnana. Með þessu skipulagi gátu bankarnir fyrst ákveðið 

hversu mikið þeir vildu lána og í kjölfar þess leitað eftir því fjármagni sem þurfti, sem virtist 

ætíð hafa vera til reiðu ef leitað var eftir því (Ásgeir Jónsson, 2019). 

Fyrir og um aldamótin 2000 höfðu viðskiptabankarnir ekki verið fyrirferðamiklir á 

húsnæðislánamarkaðnum. Sú staða breyttist í árslok 2003, þegar fyrstu merki um áhuga 

viðskiptabankanna um innkomu inn á húsnæðislánamarkaðinn fóru að berast. Þann 23. 

ágúst 2004 tilkynnti KB banki3 að þeir ætluðu að bjóða hagstæðustu íbúðalán sem höfðu 

staðið til boða á Íslandi til þessa. Ekkert hámark var á lánsfjárhæðinni en lánið gat þó 

aldrei verið hærra en brunamótamatið og lánað var til 25 eða 40 ára. Einnig má benda á 

að ekki var gerð krafa um að lánið yrði notað til íbúðarkaupa eða endurbóta. Þetta gaf 

þeim sem skulduðu minna en því sem veðhlutfallið nam kost á því að greiða upp eldri lán 

og nota það sem eftir sat í aðra neyslu, sem jók á auðsáhrif í hagkerfinu. Tveimur dögum 

 
3 Núna Arion banki 
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seinna buðu hinir tveir viðskiptabankarnir, Landsbankinn og Íslandsbanki, upp á lán á 

sambærilegum kjörum (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2013).  

 Þessi áhersla á eignahliðinni leiddi til mikils útlánavaxtar, þar sem bankarnir fóru frá 

því að lána rétt tæpar 100 milljónir til húsnæðiskaupa í ágúst 2004, yfir í 21.5 milljarða á 

mánuði að meðaltali næstu 12 mánuði. Athygli skal þó vakin á því að í kjölfar innkomu 

bankanna voru um 13.8 milljarðar að meðaltali á mánuði sem fóru í uppgreiðslur til 

Íbúðalánasjóðs (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2013). 

3.3 Tölfræðigreining 2000-2010 

Til þess að geta lagt mat á áhrif ofangreindra þátta á húsnæðismarkaðinn var framkvæmd 

tölfræðileg rannsókn sem byggir á venjulegri aðferð minnstu kvaðrata (e. OLS). Í fyrstu 

rannsókninni verður lögð áhersla á þætti sem orsaka aukið framboð og í þeirri seinni 

verður athyglinni beint að því hvaða þættir hafa áhrif á húsnæðisverð.  

3.3.1 Samband nýbygginga og framboðshvata 2000-2010 

Í neðangreindri rannsókn verður notast við eftirfarandi tímaraðir fyrir tímabilið 2000-

2010.  

Ø faa: Mælir fjölda fullkláraðra nýbygginga á ári. Gögnin ná einungis til 
nýbygginga á höfuðborgarsvæðinu.   
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Ø hv: Hagvöxtur hvers árs, miðað við breytingu á vergri landsframleiðslu á 
verðlagi 2015. Mældur í prósentustigum.  

Ø q: Hlutfall markaðsverðs yfir byggingarkostnaði.  

Metið var eftirfarandi líkan:  

log	(𝑓𝑎𝑎') = 𝛽0 + 𝛽%log	(𝑞'$%) + 𝛽1log	(𝑓𝑎𝑎'$1) + 𝛽2(ℎ𝑣'$1) + 𝑢 

Niðurstöður matsins sjást í töflu 1. Stuðlamatið er í fyrstu línu, staðalfrávik í þeirri 

annari og p-gildið í þriðju.   

Tafla 1 Áhrifaþættir framboðs árin 2000-2010 

 𝛽0 𝛽% 𝛽1 𝛽2 

Stuðull 4.714	 0.825 −0.531 0.026 

Staðalfrávik 0.794 0.266 0.255 0.981 

p-gildi 0.002 0.027 0.092 0.043 

 

Ø 𝑅1=0.833 

Ø 𝐿𝑒𝑖ð𝑟é𝑡𝑡	𝑅1= 0.733 

Ø P-gildi líkansins: 0.022 

Núlltilgáta venjulegrar aðferðar minnstu kvaðrata er að stuðullinn hafi engin 

tölfræðileg marktæk áhrif:	𝛽' = 0. Gagntilgátan er síðan að stuðullinn sé marktækt 

frábrugðinn núll:	𝛽' ≠ 0. Til þess að kanna það hvort að stuðull sé tölfræðilega 

marktækur þarf að framkvæma t-próf sem gefur til kynna hvort tengsl háðu breytunnar 

og útskýringarbreytunnar séu tilviljunarkennd eða hvort tölfræðilegt samband sé til 

staðar. Við mat á neðangreindum líkönum verður að jafnaði miðað við marktektarkröfu 

fyrir 95% öryggisbil eða 𝛼 = 0.05.  

Samkvæmt niðurstöðum matsins hefur fastinn 	

𝛽0 tölfræðilega marktæk áhrif, vegna þess að p-gildi fastans er lægri en marktektarkrafan 

𝛼 = 0.05. Þar af leiðandi getum við hafnað núlltilgátunni og ályktað að fastinn hafi 

tölfræðilega marktæk áhrif. Gildi stuðulsins er 4.71. Að því gefnu að engin breyting verði 

í útskýringarbreytunum, er hægt að draga þá ályktun að fjöldi fullkláraðra eigna aukist.   

Gildi stuðulsins 𝛽% er 0.83. Þetta segir til um að 1% hækkun markaðsverð húsnæðis 

umfram byggingarkostnað, muni að ári liðnu, auka fjölda fullkláraðra nýbygginga að 
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jafnaði um 0.83%, að örðu þáttum óbreyttum. Þessi niðurstaða er í samræmi við 

kenningar sem voru kynntar í 2. kafla þar sem gert varð ráð fyrir því að hækkun 

markaðsverðs umfram byggingarkostnað muni auka framboð nýbygginga.  

Þegar athyglinni er beint að stuðlinum 𝛽1 sést að gildi stuðulsins er -0.53 og telst 

einungis tölfræðilega marktækur miðað við 10% marktektarkröfu. Gögnin benda til þess 

að þegar fjöldi fullkláraðra nýbygginga eykst um eitt prósent muni, að tveimur árum 

liðnum, fjöldi nýrra eigna dragast saman um 0.53%. 

𝛽2 mælist tölfræðilega marktækur og gefur til kynna að aukning í hagvexti um eitt 

prósentustig, muni að tveimur árum liðnum, valda aukningu í framboði sem nemur 2.6%.  

Útskýringarmáttur líkansins, 	𝑅1, lýsir því hvernig hlutfall breytinga í 

skýringarbreytunum útskýra breytingar í háðu breytunni. Hér að ofan mælist 

útskýringarmáttur líkansins rúmlega 83% og 73% þegar leiðrétt hefur verið fyrir fjölda 

skýribreyta. 

Hafa ber í huga að misdreifni kann að vera til 

staðar í líkaninu. Misdreifni lýsir sér þannig að 

afgangsliðurinn er ekki fastur yfir tíma. 

Misdreifnin getur þannig haft áhrif á t-og f-prófin 

og þá er hætta á að draga rangar ályktanir.  

Hér til hliðar sést hvernig afgangsliðurinn 

hefur sveiflast yfir tíma og í fljótu bragði eru 

engar sterkar vísbendingar um misdreifni þar 

sem afgangsliðurinn sveiflast um og í kringum 0 

yfir tímabilið.   

Hægt er að kanna kanna hvort  misdreifni sé til staðar með Breusch-Pagan prófi þar 

sem núlltilgáta prófsins er að engin misdreifni sé til staðar. Með því að vista afgangsliðinn 

og framkvæma Breusch-Pagan próf reyndist p-gildið vera 0.698 og miðað við 5% 

marktektarkröfu getum við ekki hafnað núlltilgátunni, um að það sé ekki misdreifni í 

líkaninu (Wooldridge, 2018). 

3.3.2  Húsnæðisverð 2000-2010 

Gögn þessarar rannsóknar eru byggð á ársfjórðungslegum upplýsingum og ná frá fyrsta 

ársfjórðungi 2000 til fjórða ársfjórðungar 2010.  

Mynd 10 Afgangsliður líkansins 
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Breytur rannsóknarinnar eru eftirfarandi:  

Ø mvh: Vísitala markaðsverðs húsnæðis, á grunni 2000.   

Ø r:  Verðtryggðir húsnæðisvextir4, mældir í prósentustigum.  

Ø  kml:  Vísitala kaupmáttar launa á grunni frá 2000. 

Ø d:  Heildarskuldir heimilanna á verðlagði hvers árs. 

Ø ∆: Ársfjórðungslega breytingar.  

Þar sem líkanið er:   

log(𝑚𝑣ℎ') = 𝛽0 + 𝛽% log(𝑚𝑣ℎ'$1) + 𝛽1 log b(
𝑚𝑣ℎ
𝑘𝑚𝑙 )'$3e + 𝛽2∆ log

(𝑟') + 𝛽3 log(𝑑'$1)

+ 𝛽4log(𝑑'$%3) + 𝑢 
 
Niðurstöður OLS matsins sjást í töflu 2.   

Tafla 2 Áhrifaþættir húsnæðisverðs árin 2000-2010 

 𝛽0 𝛽% 𝛽1 𝛽2 𝛽3 𝛽4 

Stuðull -1.389 0.877 -0.211 0.051 0.336 -0.054 

Staðalfrávik 0.558 0.155 0.133 0.015 0.110 0.051 

p-gildi 0.021 9.75e-06 0.127 0.002 0.006 0.303 

 

Ø 𝑅1=0.992 

Ø 𝐿𝑒𝑖ð𝑟é𝑡𝑡	𝑅1= 0.991 

Ø P-gildi líkansins: 2.2e-16 

Sjá má að allir stuðlar reynast tölfræðilega marktækir með 95% vissu að undanskildum 

𝛽1 og 	𝛽4. Niðurstöðurnar gefa til kynna að húsnæðisverð á hverjum tíma er háð 

húsnæðisverið hálfu ári aftur í tímann og mælist sambandið marktækt jákvætt.  

Hvað varðar 𝛽1 þá mælist neikvætt samband milli hlutfallsins og húsnæðisverðs. Þetta 

er til marks um að þegar húsnæðisverð hækkar hraðar en kaupmáttur launa, mun 

húsnæðisverð að ári liðnu lækka. Þetta lýsir því einnig að hækkun launa umfram 

 
4 Meðaltal húsnæðisvaxta á hverjum ársfjórðungi. 
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húsnæðisverð, skapar aukna kaupgetu og þar með aukna eftirspurn, sem að lokum 

endurspeglast í hækkandi húsnæðisverði.  

Taflan sýnir einnig að jákvætt samband mælist milli hærri fjármagnskostnaðar og 

húsnæðisverðs. Þessi niðurstaða er í þversögn við grunnkenningar hagfræðinnar, er 

varðar samband vaxta og eignaverð.  

Þegar athyglinni er beint að áhrifum aukinnar skuldsetningar sést að til skemmri tíma 

mun aukin lánveiting leiða til hækkunar á 

húsnæðisverði. Aftur á móti bendir formerki 

stuðulsins 𝛽4, þ.e. áhrif aukinnar skuldsetningar 

til lengri tíma, að neikvætt samband sé þarna á 

milli.  

Þegar afgangsliðurinn er teiknaður upp yfir 

tíma sést að töluverðar sveiflur er til staðar. Þá 

getur verið skynsamlegt að prófa fyrir 

sjálffylgni, en sjálffylgni lýsir sér þannig að fylgni 

er í afgangsliðnum milli tímabila. Hægt er að 

prófa fyrir sjálffylgni með svokölluðu 

sjálffylgnifalli (e. correlogram) sem getur gefið 

hugmynd um fallform sjálffylgninnar. 

Sjálffylgnifallið er í raun myndræn 

framsetning á t-prófum með töfðum gildum 

aftur í tímann. Núlltilgáta prófsins er að það 

sé engin sjálffylgni í líkaninu eða 𝐻0:	𝑟( = 0.  

Niðurstöður prófsins sjást á mynd 15 og 

staðfesta að ekki sé hægt að hafna núlltilgátu 

prófsins, um að það sé engin sjálffylgni í 

líkaninu. Þetta sést þar sem fallið fer aldrei yfir 

bláa öryggisbilið (Wooldridge, 2018). 

 

 

  

Mynd 11 Afgangsliðurinn yfir tíma 

Mynd 12 Sjálffylgnifallið 
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4 Framvinda húsnæðismarkaðsins frá 2011 til 2021 

4.1 Kórónukreppan 

Covid-19 heimsfaraldurinn hefur haft skaðleg áhrif á alþjóðahagkerfið á síðastliðnu ári. Til 

marks um það dróst landsframleiðsla helstu viðskiptalanda Íslands saman um 13% fyrstu 

sex mánuði 2020 (Seðlabanki Íslands, 2020). 

Heimsfaraldrar eru ekki nýir á nálinni og á síðastliðnum 500 árum hafa rokið upp 

sýkingar tvisvar til þrisvar sinnum á hverri öld. Það sem einkennir þó Covid-19 umfram 

aðra faraldra eru áhrifamiklar ákvarðanir stjórnvalda, þ.e. þær sóttvarnarreglur sem hafa 

verið teknar í gildi á hverjum tíma til þess á lágmarka dauðsföll af völdum veirunnar. 

Viðbúnaður hins opinbera hefur verið gríðarlega kostnaðarsamur, þar sem framleiðslan 

hefur dregist töluvert saman af þeirra völdum, einkum í geirum sem krefst návistar fólks 

eins og í ferðaþjónustunni. Því er hægt er að færa rök fyrir því að kórónukreppan sé að 

ákveðnu leyti sjálfsköpuð kreppa (Ásgeir Jónsson, 2020).  

Þá hefur Seðlabanki Íslands, eins og honum er framast unnt, reynt að lágmarka 

neikvæð áhrif Covid-19 með ýmis aðgerðum eins og inngripum á gjaldeyrismarkaðnum 

sem og með lækkun meginvaxta, sem hefur að auki haft áhrif á húsnæðismarkaðinn 

(Seðlabanki Íslands, 2020). 

4.2 Húsnæðisverð frá 2011 til 2021  

Húsnæðisverð hefur hækkað linnulaust frá 

upphafi 2011. Markaðsverð húsnæðis hefur 

hækkað árlega um 8.6%, sem jafngildir 127% 

hækkun fyrir tímabilið 2011-2021.  

Þrátt fyrir 6.6% samdrátt í landsframleiðslu 

á síðasta ári og viðvarandi 

efnahagshremmingar frá upphafi 2020 hefur 

vísitala húsnæðisverðs haldið áfram 

hækkunarferli sínu. 

Í þessum kafla ritgerðarinnar verður farið 

yfir framboðs- og eftirspurnarþróun 
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húsnæðismarkaðsins frá 2011 til 2021. Einkum verður lögð áhersla á framvindu 

markaðsins á tímum kórónukreppunnar, sem er nú að ganga yfir. Að lokum verður 

framkvæmd tölfræðigreining, álík þeirri sem var gerð í 3. kafla.   

4.3 Framboðsþróun 

Árið 2015 fór markaðsverð húsnæðis að 

hækka hraðar en byggingarkostnaður. 

Síðan þá hefur hlutfall markaðsverðs yfir 

byggingarkostnaði hækkað samfellt og 

samhliða auknum hvata fyrir verktaka 

hefur fjöldi fullkláraðra eigna aukist 

stigvaxandi.   

Að þessu sögðu, benda þó gögn 

Hagstofu Íslands til þess að 50% fækkun 

hafi verið á fjölda nýrra 

húsnæðisframkvæmda á 

höfuðborgarsvæðinu milli 2019 og 2020. 

Sem er til marks um að framboð 

nýbygginga muni dragast saman árið 

2021 (Seðlabanki Íslands, 2021).  

Nýleg framkvæmdartalning Samtaka 

iðnaðarins reiknaði á sömu leið með því 

að útlit verði fyrir skort á nýbyggingum á komandi ári og að samdrátturinn verði mestur á 

höfuðborgarsvæðinu (Samtök Iðnaðarins, 2021). 

 

Mynd 14 Fjöldi húsnæðisframkvæmda eftir 

byggingarstigum og framboðshvatinn 

(Hagstofa Íslands, 2021) 
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4.4 Húsnæðiseftirspurn 

4.4.1 Þróun launa   

Á mynd 18 sést framvinda þriggja 

launavísitalna, verðbólgu í upphafi 

hvers árs og atvinnuleysi í janúar á 

ári hverju.  

Frá og með 2011 hafa laun sífellt 

hækkað, nafnlaun hafa tvöfaldast 

og kaupmáttur aukist um 50%. Þá 

hefur leitni atvinnuleysis verið á 

niðurleið frá og með 2011 og 

verðbólga haldist nokkuð stöðug frá 

2013.  

Af myndinni má þó sjá að 

kórónukreppan hefur fyrst og 

fremst birtist í formi aukins 

atvinnuleysis og verðbólgu.  

Þrátt fyrir að atvinnuleysið hafi 

mælst 8.6% í janúar 2021 og 

verðbólga rúmlega 4% í byrjun sama árs hefur kaupmáttur ráðstöfunartekna aukist um 

2.5% milli 2019 og 2020 (Hagstofa Íslands, 2021). Þetta er til marks um að kaupgeta 

almennings hefur aukist, sem mun að jafnaði auka eftirspurn eftir húsnæði, en að 

kaupgetan hafi þróast mjög misjafnlega eftir því í hvaða atvinnugeira fólk starfar í (Jón 

Bjarki Bentsson, 2020).   

  

Mynd 15 Launa, verðbólgu og atvinnuleysisþróun 

(Hagstofa Íslands, 2021) 
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4.4.2 Vaxtaþróun  

Verðtryggðir vextir húsnæðislána 

fóru lækkandi frá 2011 til 2013. Á 

sama tíma hækkuðu meginvextir 

Seðlabankans, sem kann að koma á 

óvart.  

Lykilforsenda þess að 

peningastefnan geti haft áhrif á 

húsnæðismarkaðinn, með 

vaxtahækkunum eða lækkunum, er 

sterk vaxtamiðlun Seðlabankans, 

þ.e. að Seðlabankinn geti haft áhrif 

á vexti á húsnæðismarkaðnum með 

meginvöxtum. Líkt og sést af 

myndinni hér fyrir neðan voru 

meginvextir Seðlabankans hærri en 

verðtryggðir húsnæðisvextir frá 

upphafi 2012 til 2020, sem kann að skýrast af veikri miðlun Seðlabankans.  

Árið 2018 gerði Marías Halldór Gestsson rannsókn á miðlunarferli Seðlabanka Íslands. 

Í rannsókninni voru könnuð hvaða áhrif skyndileg hækkun meginvaxta Seðlabankans hefði 

á: skammtímavexti, óverðtryggða- og verðtryggða útlánsvexti. Rannsóknin leiddi í ljós að 

sterk miðlun væri á stýrivaxtarhækkunum á skammtímavexti og óverðtryggð útlánsvaxta. 

Annað var uppi á teningnum þegar í ljós kom að ekki væri hægt að sjá nein tengsl milli 

hækkunar á meginvaxta og hækkunar á verðtryggðum útlánsvöxtum og í raun mældust 

tengslin tölfræðilega ómarktæk. Í stuttu máli þá útskýrist veik miðlun peningastefnunnar 

til verðtryggðra húsnæðislána af þeirri ástæðu að húsnæðislán eru upp til hópa 

verðtryggð og mjög löng (Marías Halldór Gestsson, 2018).  

Til þess að styrkja miðlun meginvaxta og gera miðlunina skilvirkari hefur Seðlabankinn 

beitt ýmsum úrræðum. Bankinn hætti til að mynda að bjóða upp á 30 daga bundin innlán 

fyrir viðskiptabankanna á 2. ársfjórðungi 2020. Þetta gerir það að verkum að miðlunin 

verður betri og vaxtaskilaboð greinilegri (Seðlabanki Íslands, 2020). Sú heppilega þróun 
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hefur einnig átt sér stað að hlutfall óverðtryggðra húsnæðislána hefur aukist til muna. 

Þegar rannsókn Maríasar var gerð árið 2018 var um fimmtungur húsnæðislána 

óverðtryggð  en í upphafi 2021 reyndist þetta sama hlutfall vera komið upp í rúmlega 40% 

af heildarútlánum heimilanna. Þessi þróun mun auðvelda peningastefnunni og betri 

miðlun mun leiða til þess að peningastefnan getur haft skilvirkari áhrif á 

húsnæðismarkaðinn (Ásgeir Jónsson, Ásdís Kristjánsdóttir & Illugi Gunnarsson, 2018). 

Í upphafi 2020, breyttist þróun meginvaxta og verðtryggðra húsnæðisvaxta, þar sem 

meginvextirnir voru í fyrsta sinn frá 2012, lægri en verðtryggðir húsnæðisvextir. 

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands lækkaði meginvexti Seðlabankans í fimmgang 

árið 2020 og standa þeir nú í 0.75%. Þar af voru vextirnir lækkaðir fjórum sinnum eftir að 

fyrsta smit Covid-19 greindist hér á landi og áhrif samkomutakmarkana fóru að bitna á 

hagkerfinu. Sömuleiðis hafa bankarnir lækkað verðtryggða vexti í kjölfar kórónukreppuna, 

nánar tiltekið úr 3.06% í 2.2%5. 

4.4.3 Skuldaþróun 

Hér til hliðar er annars vegar 

sundurliðun á heildarskuldum 

heimilanna eftir ársfjórðungum frá 

2011 til 2021 og hins vegar vísitölur 

heildar- og húsnæðisskulda fyrir 

sama tímabil. Vöxtur heildarskulda 

heimilanna var fremur lítill milli 

2011 til 2017, miðað við 

aukninguna sem tók við eftir 2017. 

Til þess að setja hlutina í samhengi 

þarf að skoða árlegan vöxt, en frá 

2011 til 2017 uxu skuldi að jafnað 

um 2.8% miðað við 8.7% frá 2017 til 

2021. 

 
5 Hér er átt við meðaltal verðtryggðra húsnæðisvaxta viðskiptabankanna.   
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Þá er vert að minnast þess að lækkun vaxta hafa annars vegar gert það að verkum að 

heimilin geta nú endurfjármagnað gömul húsnæðislán á betri kjörum og minnkað 

greiðslubyrðina og hins vegar  auðveldað fyrstu kaupendum að fjármagna sín fyrstu kaup. 

Síðan hafa aðrir farið milliveginn og keypt stærri eignir með aukinni skuldsetningu, sem 

skýrir að einhverju leiti þann vöxt sem hefur átt sér stað á síðastliðnu ári (Húsnæðis og 

mannvirkjastofnun, 2021). 

4.5 Tölfræðigreining 2011-2021 

Hér að neðan verður lagt fram tölfræðilegt mat á fyrrgreindum framboðs- og 

eftirspurnarþáttum fyrir tímabilið 2011-2021 sem byggir á  gögnum Hagstofu- og 

Seðlabanka Íslands. 

4.5.1 Samband nýbygginga og framboðshvata 2011-2021 

Líkanið sem metið var með venjulegri aðferð minnstu kvaðrata er: 

log(𝑓𝑎𝑎') = 	𝛽0 + 𝛽% log(𝑞'$%) + 𝛽1∆ log(𝑓𝑎𝑎'$%) + 𝛽2(ℎ𝑣'$%) + 𝑢 

Niðurstöðurnar sjást í töflu 3.   

Tafla 3 Áhrifaþættir framboðs árin 2011-2021 

 𝛽0 𝛽% 𝛽1 𝛽2 

Stuðull 2.920 2.440  -0.872 -0.013   

Staðalfrávik 0.044  0.319  0.158  0.005  

p-gildi 1.42e-08 0.001 0.003  0.068  

 

Ø 𝑅1=0.964 

Ø 𝐿𝑒𝑖ð𝑟é𝑡𝑡	𝑅1= 0.942 

Ø P-gildi líkansins: 0.0005 

Miðað við p-gildi stuðlanna 𝛽0, 𝛽%	𝑜𝑔	𝛽1 reynast þeir allir tölfræðilega marktækir fyrir 

5% marktektarkröfu og þá er stuðulinn 𝛽2 marktækur fyrir 10% marktektarmörk. Að auki 

fundust engar vísbendingar fyrir sjálffylgni eða misdreifni í líkaninu þar sem hægt var að 

hafna núlltilgátum Durbin-Watson sjálffylgni-prófsins sem og Breusch-Pagan prófsins.  
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4.5.2 Húsnæðisverð 2011-2021 

Metið var sama líkan og í kafla 3.3.2, nema einungis fyrir tímabilið 2011-2021.  

Niðurstöðurnar sjást í töflu 4.  

Tafla 4 Áhrifaþættir húsnæðisverðs árin 2011-2021 

 𝛽0 𝛽% 𝛽1 𝛽2 𝛽3 𝛽4 

Stuðull -7.303 0.674 -0.426 -0.014 0.747  0.533 

Staðalfrávik 2.000  0.148  0.140 0.006 0.235 0.184 

p-gildi 0.001 0.0002  0.006 0.039 0.004 0.009 

 

Ø 𝑅1=0.992 

Ø 𝐿𝑒𝑖ð𝑟é𝑡𝑡	𝑅1= 0.990 

Ø P-gildi líkansins: 2.2e-16 

Nú reynast allir stuðlar tölfræðilega marktækir miðað við 5% marktektarmörk og engar 

vísbendingar um misdreifni eða sjálffylgni. Skýringarbreyturnar ná vel utan um þróun 

markaðsverðs húsnæðis þar sem útskýringarmáttur líkansins mælist 99%. 

5 Samanburður tímabilanna  

Í þessum kafla verður borin saman þróun framboðs- og eftirspurnarþátta 

húsnæðismarkaðsins fyrir tímabilin 2000-2010 og 2011-2021.    

5.1  Framboð 

Að jafnaði hafa 1.348 íbúðir bæst við húsnæðisgrunn höfuðborgarsvæðisins fyrir tímabilið 

2000-2020. Með því að draga frá fjölda fullkláraðra eigna hvers árs frá meðaltali 

tímabilsins, fæst frávik hvers árs og þá kemur í ljós nokkuð skýr skipting á framboði 

nýbygginga (Gunnar Haraldsson & Magnús Árni Skúlason, 2007). 

Mynd 18 gefur til kynna að töluverðar sveiflur hafa verið á framboðshlið 

húsnæðismarkaðsins, þar sem frávik frá meðaltali hafa verið fremur öfgakennd. 
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Í upphafi nýrrar aldar fór 

framboð nýbygginga að aukast 

sem að lokum leiddi til þess að  

offjárfest var í íbúðarhúsnæði á 

árunum fyrir hrun. Miðað við 

frávik nýbygginga frá meðaltali 

tímabilsins sést að framboð nýrra 

eigna var tiltölulega lítið frá 2009 

til 2015. Sú þróun fór þó að 

breytast þegar hlutfall 

markaðsverðs yfir 

byggingarkostnað tók að hækka á 

ný árið 2015 og síðan þá hefur 

framboð nýbygginga aukist 

samfellt.   

Ofangreind hringrás er svipuð og sú þróun sem lýst er í  kóngulóavefslíkaninu, sem 

kynnt var í 2. kafla. Í tilvikum þar sem markaðsverð er hærra en jafnvægisverð, mun 

framboðshlið markaðsins ákvarða framleiðsluna út frá of háu verði, sem veldur síðan 

offramboði. Offramboð mun síðan leiða til lægra markaðsverðs sem hefur jafnframt áhrif 

á framleiðslu næsta tímabils. Að þessu sögðu er þó útlit fyrir að framboð taki að dragast 

saman árið 2021, sem skýtur skökku við hagfræði húsnæðismarkaðsins, þar sem hlutfall 

markaðsverð yfir byggingarkostnaði hækkaði um rúmlega 8% milli 2020 og 2021. 

5.1.1 Samanburður á framboðshlið markaðsins fyrir tímabilin tvö 

Fyrr í þessari ritgerð var lagt mat á þætti sem ákvarða fjölda nýbygginga, með venjulegri 

aðferð minnstu kvaðrata. Niðurstöðurnar voru eftirfarandi: 

Tímabilið 2000-2010  

log	(𝑓𝑎𝑎') = 4.714	 + 0.825log	(𝑞'$%) − 0.531log	(𝑓𝑎𝑎'$1) + 0.026(ℎ𝑣'$1) + 𝑢  

Tímabilið 2011-2021  

		log(𝑓𝑎𝑎') = 	2.920 + 2.440	 log(𝑞'$%) − 0.872∆ log(𝑓𝑎𝑎'$%) − 0.013		(ℎ𝑣'$%) + 𝑢 

Niðurstöðurnar leiða í ljós að framboð nýbygginga, ræðst af hlutfalli markaðsverðs yfir 

byggingarkostnaði sem er jafnframt í samræmi við þær kenningar sem kynntar voru í 
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öðrum kafla. Þegar stuðulinn er borin saman fyrir bæði tímabilin sést að áhrif hlutfallsins 

eru töluvert sterkari á seinna tímabilinu. Þetta er vísbending um að framboðshlið seinna 

tímabilsins hafi verið næmari fyrir auknum hvata.  

Tölfræðin gefur þá einnig til kynna að framboðsaukning á hverjum tíma er háð 

framboðsþróun aftur í tíma. Formerki stuðlana lýsa því að neikvætt samband sé þarna á 

milli, sem kemur í raun ekki á óvart miðað við þá þróun sem lýst er í kóngulóavefslíkaninu.  

Áhrif aukinnar landsframleiðslu milli ára, þ.e. hagvöxtur, virðist hafa mismunandi áhrif 

á þróun fullkláraðra eigna eftir því um hvort tímabilið ræðir. Fyrir tímabilið 2000-2010 

mældist marktækt jákvætt samband þarna á milli. Nánar tiltekið mun aukinn hagvöxtur 

um eitt prósentustig valda 2.5% framboðsaukningu að öðrum þáttum óbreyttum og 

tveimur árum liðnum. Fyrir tímabilið 2011-2021 mældist neikvætt marktækt samband 

þarna á milli, miðað við 10% marktektarkröfu, og aukning í hagvexti um eitt prósentustig 

mun valda samdrætti í fjölda fullkláraðra eigna upp á 1.3%.  

Athygli skal þó vakin á því að líkönin innihalda mismunandi tafir fyrir 𝛽1	og 𝛽2. Þegar 

framkvæmd var tölfræðileg athugun með sömu tafir fékkst einungis tölfræðilega 

ómarktæk niðurstaða. 

5.2 Eftirspurn 

5.2.1 Raunverð og laun 

Hér að neðan er mynd sem lýsir þróun raunverðs húsnæðis og kaupmáttar 

ráðstöfunartekna fyrir tímabilið 2000-2010 & 2011-2021. Með því að stilla allar 

vísitölurnar á nýjan grunn, þannig að þær byrji á upphafsári hvors tímabils, er hægt að 

bera saman vísitölurnar með nokkuð góðu móti.  

Það liggur í augum uppi að töluvert meiri hækkanir urðu á raunverði húsnæðis á 

árunum 2000 til 2008, eða nánar tiltekið 8.5% árlegur vöxtur, saman borin við 5.4% 

raunvöxt fyrir tímabilið 2011-2021.  
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Þegar tímabilin eru borin saman, með hliðsjón af launaþróuninni, kemur jafnframt í 

ljós að raunverð húsnæðis og kaupmáttur launa hefur þróast með minni frávikum á seinna 

tímabilinu. Þó er mikilvægt að benda á að bilið milli raunverðs og launa hefur tekið að 

aukast undir lok tímabilsins. Það sem kann þó að koma á óvart er að kaupmáttur 

ráðstöfunartekna hefur ekki dregist saman, þrátt fyrir áhrif kórónukreppunnar, sem fer 

þvert á við þá þróun sem átti sér stað í kjölfar fjármálakreppunnar.  

Til þess að setja ofangreinda þróun í samhengi er vert að kanna það hvernig þróun 

húsnæðisútgjalda af einkaneyslu hefur þróast fyrir viðkomandi tímabil. Á seinni 

hluta tuttugustu aldar og árin fyrir hrun var hlutfall húsnæðisútgjalda af einkaneyslu á 

bilinu 16-20%. Heimilin hafa þó verið að leggja meira fram til húsnæðisútgjalda og í kjölfar 
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fjármálakreppunnar, til ársins 2020, hefur þetta sama hlutfall aukist og verið nær 

fjórðungi heildarútgjalda íslenskra heimila (Ásgeir Jónsson, Snorri Jakobsson & 

Steingrímur Finnsson, 2005).   

5.2.2 Vaxtaþróun 

Það sem  einkennir kreppur beggja tímabila er hvers eðlis kreppunar eru. Fjármálahrunið 

einkenndist af of miklum útlánavexti og almennri ofhitnun í hagkerfinu á meðan 

kórónukreppan hefur orsakast af  samkomutakmörkunum.  

Þá er vert að minnast þess að peningastefnan hefur brugðist mjög ólíkt við þessum 

krísum, sem hefur haft mismunandi afleiðingar á húsnæðismarkaðinn. Í 

fjármálakreppunni tóku stýrivextir að hækka allmikið, á hinn bóginn voru þeir lækkaðir 

eftir að áhrif kórónukreppunnar fóru að gera vart um sig.   

Hér að neðan er þróun verðtryggðra húsnæðislánavaxta fyrir tímabilið 2000-2021. 

Þónokkuð flökt hefur verið á verðtryggðum húsnæðislánavöxtum yfir þessa tvo áratugi. 

Hæst mældust þeir 6.5%, árið 2008, en síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar og í 

ársbyrjun 2021 standa þeir í 2%. 
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5.2.3 Skuldaþróun 

Þegar litið er til skuldaþróunar heimilanna fyrir tímabilin 2000-2010 & 2011-2021, út frá 

vísitöluþróun, sést óneitanlega að sívaxandi skuldir einkenna fyrra tímabilið. Á 

ársgrundvelli uxu heildarskuldir heimilanna að jafnaði um 13% milli 2000-2010, 

samanborið við 3.4% milli 2011-2021.   

Þá hefur húsnæðislánamarkaðurinn breyst mikið á umræddum tímabilum, að því leiti 

að nú býðst heimilum fjölbreyttara úrval lánsforma til húsnæðiskaupa. Á árunum fyrir 

hrun var meginþorri lántakenda að skuldbinda skuldir sína í verðtryggðu lánum eða 

höfuðstóll lánsins bundinn við gengiskörfu. Í dag er allt annað uppi á teningnum, þar sem 

hlutfall óverðtryggðra lána er komið upp í 40% af heildarskuldum og ekkert um 

gengistryggð lán, enda dæmd ólögmæt (Forsætisráðuneytið, 2013).   

Þá er einnig vert að skoða hlutina út frá sjónarhorni hámarks veðheimilda. Innkoma 

Íbúðarlánasjóðs og viðskiptabankanna inn á húsnæðislánamarkaðinn markaði þáttaskil á 

húsnæðislánamarkaðinum 2004, sökum þess að veðheimildir hækkuðu úr 65% yfir í 90%. 

Á ákveðum tímapunkti bauðst lántakendum síðan 100% lán (Rannsóknarnefnd Alþingis, 

2013).  

Nú er skilyrði að lántakendur leggi fram að minnsta kosti 20% eigið fé. Þó ríkja 

einhverjar undantekningar á þessum reglum líkt og fyrir fyrstu kaupendur, sem þurfa 

einungis 15% eigið fé. Þá hefur ríkið nýlega boðið eignaminna fólki upp á svokölluð 
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hlutdeildarlán í gegnum Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Hlutdeildarlán krefjast þess að 

lántakinn leggi fram 5% eigið fé og á móti kemur ríkið inn með 20% fjármagn, í formi 

lánsfjár, sem greiðist til baka þegar íbúðin er seld. Þó eru gerðar ríkar kröfur um hvaða 

einstaklingar eru lánshæfir og hverskonar íbúðir eru veðhæfar (Hlutdeildarlán, e.d.). 

5.2.4 Samanburður á áhrifaþáttum húsnæðisverðs 

Til þess að geta borið saman hvernig helstu áhrifaþættir húsnæðisverðs hafa breyst fyrir 

tímabilin 2000-2010 og 2011-2021 verða fyrrgreindar niðurstöður birtar á ný.  

Fyrir tímabilið 2000-2010 fékkst niðurstaðan:   

log(𝑚𝑣ℎ') = −1.39 + 0.88 log(𝑚𝑣ℎ'$1) − 0.21 log b(
𝑚𝑣ℎ
𝑘𝑚𝑙 )'$3e + 0.05∆ log

(𝑟')

+ 0.34 log(𝑑'$1) − 0.05 log(𝑑'$%3) + 𝑢 

Fyrir tímabilið 2011-2021 fékkst síðan niðurstaðan:   

log(𝑚𝑣ℎ') = −7.30 +0.67log(𝑚𝑣ℎ'$1) − 0.43 log ii
67"
869

j
'$3
j − 0.01∆ log(𝑟') +

																									0.75	 log(𝑑'$1) + 0.53log(𝑑'$%3) + 𝑢 

 

Þegar litið er til 𝛽%, þ.e. markaðsverð húsnæðis 6 mánuði aftur í tímann, og borið 

saman stuðla beggja líkana sést að 1% hækkun húsnæðisverðs, hafði hlutfallslega meiri 

áhrif á fyrra tímabilinu.  

Stuðulinn	𝛽1, gefur þá til kynna að hækkun kaupmáttar launa umfram markaðsverðs, 

muni skapa meiri kaupgetu einstaklinga, sem endurspeglast síðan í hækkandi 

markaðsvirði húsnæðis. Á seinna tímabilinu reyndust þessi áhrif sterkari. Líklegt er að það 

sé vegna þess að kaupmáttur launa og markaðsverð húsnæðis hafa þróast með minni 

frávikum á árunum 2011-2021. 

Gögn fyrra tímabilsins, benda til þess að jákvætt marktækt samband sé milli hærri 

vaxta og eignaverðs. Á hinn bóginn víxlast formerki þessara áhrifa í seinna líkaninu. Ætla  

má að ástæða þessarar formerkjabreytingar séu vegna sterkari vaxtamiðlunar Seðlabanka 

Íslands. 

Þegar athyglinni er beint að skammtímaáhrifum aukinnar skuldsetningar, sést að til 

skemmri tíma mælist jákvætt samband í báðum líkönunum en áhrifin töluvert sterkari á 

seinna tímabilinu. Með því að bera saman áhrif aukinnar skuldsetningar í bráð og til 

lengdar, fyrir árin 2011-2021, sést jafnframt á því að skammtímaáhrifin eru meiri en 
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langtímaáhrifin. Með öðrum orðum, þá fjara áhrif aukinnar skuldsetningu út eftir því sem 

tíminn líður.   

Þá mælast langtímaáhrifa aukinnar skuldsetningu fyrir tímabilið 2000-2010 í raun 

neikvæð. Þetta getur skýrst af þeirri staðreynd að samhliða aukinni skuldsetningu, hækkar 

greiðslubyrði, sem getur aukið áhættu og dregið úr eftirspurn eftir húsnæði. Varast skal 

þó að oftúlka þessi áhrif, þar sem þau mælast ómarktæk og áhrif stuðulsins nálægt því að 

vera engin, eða núll (Seðlabanki Íslands, 2004).  
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6   Niðurstöður 

Í þessari rannsókn var leitast svara við því hvernig áhrif lykilbreytna húsnæðismarkaðsins 

hafa þróast á árunum 2000-2021. Fyrst var tímabilinu skipt í tvennt og síðan voru áhrifin 

metin með aðhvarfsgreiningu og að lokum voru þau borin saman.  

Niðurstöður rannsóknarinnar hafa leitt í ljós að framboðsþróun húsnæðis fyrir 

tímabilið 2000-2021 hefur ráðist af hlutfalli markaðsverðs húsnæðis yfir 

byggingarkostnaði, sem er jafnframt í samræmi við hagfræði húsnæðismarkaðsins, sem 

kynntar voru í 2. kafla þessarar ritgerðar. Áhrifin eru þá sérstaklega áberandi á árunum 

2011-2021, samanborið við 2000-2010, sem er til marks um að framboðshlið markaðsins 

sé næmari fyrir auknum hvötum á seinna tímabilinu.   

Þegar allir eftirspurnarþættir húsnæðis eru skoðaðir fyrir tímabilin kemur að auki í ljós 

að flestallir þeir þættir sem hafa áhrif á verðbreytingar húsnæðisverðs, þróuðust með 

þeirri breytni að ýta undir verðhækkanir á markaðnum á árunum fyrir hrun. Sömuleiðis 

hafa umræddir þættir allir þróast með þeirri leitni að styðja við verðhækkanir á 

húsnæðismarkaðnum á árunum 2011-2021, en þó með umtalsvert minni öfgum. Til þess 

að setja niðurstöðurnar í samhengi, þá hefur ofangreind tölfræðigreining til að mynda 

staðfest að hækkun húsnæðisverð umfram laun, mun að tveimur ársfjórðungum liðnum, 

hafa meira neikvæð áhrif á húsnæðisverð á árunum 2011-2021, samanborið við tímabilið 

2000-2010. Þetta sést einnig greinilega þegar sérstakri eftirtekt er veitt að því hvernig 

vísitala raunverðs húsnæðis óx langt umfram þróun ráðstöfunartekna á árunum fyrir 

hrun.   

Að lokum hefur ofangreind rannsókn leitt í ljós að áhrif aukinnar skuldsetningu hafa 

jákvæð áhrif á húsnæðisverð en fjara út eftir því sem tíminn líður. Formerki vaxta á 

verðtryggðum húsnæðislánum hafa þá breyst fyrir umrædd tímabil. Á fyrra tímabilinu 

mældist jákvætt marktækt samband milli hærri fjármagnskostnaðar og hækkunar á 

húsnæðisverði, sem er þverstætt við kenningar hagfræðinnar. Þessi niðurstaða kemur þó 

ekki á óvart miðað við það hvernig húsnæðisverð tók að hækka allmikið á árunum fyrir 

hrun, á sama tíma og vextir húsnæðislána hækkuðu sömuleiðis mikið. Samband 

húsnæðisverðs og vaxta hafa þó mælst marktækt neikvæð fyrir tímabilið 2011-2021, sem 

getur mögulega skýrst af betri vaxtamiðlun peningastefnunnar.  
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Viðauki 1 Útleiðsla á kóngulóavefslíkaninu 

Höfum eftirfarandi ósamhverfa mismunajöfnu af fyrstu gráðu með fasta.   

		𝐸𝑓𝑡𝑖𝑟𝑠𝑝𝑢𝑟𝑛: 				𝑞'! = 𝛼 − 𝛽𝑝' , 𝛼, 𝛽 > 0			(1) 

𝐹𝑟𝑎𝑚𝑏𝑜ð:			𝑞'( = 𝛾 + 𝛿𝑝'$' ,				𝛾 < 0, 𝛿 > 0    (2) 

𝐽𝑎𝑓𝑛𝑣æ𝑔𝑖	þ𝑎𝑟	𝑠𝑒𝑚:	𝑞'! =	𝑞'( = 𝑞'                   (3) 

Til þess að finna hvort að jafnvægið sé stöðugt til lengri tíma þarf að finna: almenna 

lausn, sértæka lausn og ákveðna lausn.  Byrjum á því að rita líkanið upp sem fyrstu gráðu 

mismunajöfnu í Pt. Stingum jöfnu (1) og (2) inn í jöfnu (3): 

𝛾 + 𝛿𝑝'$% = 	𝛼 − 𝛽𝑝' 

→ 

𝑝' =
𝛼 − 𝛾
𝛽 −

𝛿
𝛽 𝑝'$%	(4) 

Síðan skulum við finna almenna launs, eða launsn sem fullnægir einsleita hluta 

jöfnunnar:  

𝑝' = −
𝛿
𝛽 𝑝'$%				(5) 

Prófum svon lausnina AEt: 

𝑝' = 𝐴𝐸'		(6) 

Stingum jöfnu (6) inn í jöfnu (5): 

𝐴𝐸' = − *
+
𝐴𝐸'$%  (7) 

Setjum jöfnu (7) jafnt núll og tökum út fyrir sviga  :  

b𝐸 +
𝛿
𝛽e𝐴𝐸

'$% = 0 → 𝐸 +
𝛿
𝛽 = 0 

Sem getur rótina: 

𝐸 = 	−	
𝛿
𝛽	 

Almenn lausn, táknuð 𝑝), er því: 

𝑝) = 𝐴(− *
+
)' (8) 

 

Til þess að finna sértæka lausn þarf að nota jöfnu (4) og kanna hvort að það sé til lausn 

fyrir �̅� sem er fasti : 
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𝑝' = �̅� (9) 

 

Stingum jöfnu (9)  inn í jöfnu (4) og einangrum fyrir �̅�: 

�̅� =
𝛼 − 𝛾
𝛽 −

𝛿
𝛽 �̅�	 

→ 

�̅� = 	 -$.
+/*

>0 

Sökum þess að við fáum enga þversögn þá er sértæk lausn, táknuð 𝑝,, þar sem sem  

𝑝' = �̅�. 

𝑝, =	 
-$.
+/*

>0 (10) 

Sem er jafnframt langtímajafnvægi fyrir verð á markaðnum pt. 

Heildarlausnin, táknuð 𝑝', er summa almennu lausnarinnar og sértæku lausnarinnar 

og er: 

𝑝' = 𝐴	(− *
+
)' + -$.

+/*
  (11) 

Til þess að finna ákveðnu lausnina þurfum við að láta t=0 fyrir heildar lausnina og  

einangra fyrir A: 

𝑝0 = 	𝐴	(− *
+
)0 + -$.

+/*
	→ 𝐴 = 𝑝0 + -$.

+/*
	 (12) 

 

Stingum jöfnu (12) inn í (11) til þess að finna ákveðn lausnina sem er: 

𝑝' = (𝑝0 +
𝛼 − 𝛾
𝛽 + 𝛿)	(−

𝛿
𝛽)

' +
𝛼 − 𝛾
𝛽 + 𝛿 
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