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Útdráttur 

Í þessari rannsókn voru könnuð áhrif lækkun vaxta og skattaívilnana á þátttöku almennings á 

íslenskum hlutabréfamarkaði. Framkvæmd var megindleg rannsókn til að kanna viðhorf 

almennings til þessara breytinga sem áttu sér stað í vaxta- og skattamálum. Einnig var 

framkvæmd eigindleg rannsókn í formi djúpviðtala við sérfræðinga á fjárfestingasviði hjá 

þekktum íslenskum fyrirtækjum. Megindlegu og eigindlegu niðurstöðurnar gáfu til kynna að 

þessar breytingar hafa jákvæð áhrif á þátttöku almennings. Niðurstöður djúpviðtala bentu til 

þess að almenningur ætti frekar að fjárfesta í sjóðum heldur en í stökum hlutabréfum vegna 

minni áhættu og lægri kröfu um þekkingu af hálfu fjárfesta. Einnig fékkst sú niðurstaða að 

fjármálalæsi og traust til fjármálafyrirtækja sé ennþá ábótavant sem skýrist af lélegri þátttöku 

almennings á hlutabréfamarkaði, en hefur verið að aukast síðustu ár. Miðað var með 95% vissu 

og marktektarmörk 0,05 sýndu niðurstöður gagnaúrvinnslu að kyn einstaklinga, þátttaka á 

hlutabréfamarkaði á síðastliðnum 12 mánuðum og eign verðbréfasafns á þessari stundu eru 

marktæk á þann hátt að þau hafa jákvæð áhrif á fjárfestingaráætlun á þessu ári. Niðurstöður 

gáfu einnig til kynna að karlar eru áhættusæknari en konur og eru því líklegri til þess að eiga 

hlutabréfasafn.  
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Inngangur 

Íslenskur hlutabréfamarkaður á sér ekki langa sögu, en þrátt fyrir stuttan tíma hafa margar 

breytingar átt sér stað varðandi verðbréfaviðskipti. Staðan á hlutabréfamarkaði í dag er að 

ákveðnu leyti einstök hérlendis. Stýrivextir Seðlabanka Íslands hafa lækkað úr 3% í byrjun árs 

2020 niður í 0,75% í lok sama árs og hafa aldrei verið jafn lágir (Seðlabanki Íslands, e.d.). 

Einnig gera nýtilkomnar skattaívilnanir fólki kleift að draga hagnað vegna hlutabréfa frá 

fjármagnstekjuskattstofni. Sagan hefur sýnt að ívilnanir hafi haft góð áhrif á þátttöku 

almennings á hlutabréfamarkaði (Magnús Sveinn Helgason, 2010).  

 Árið 2019 var gerð rannsókn um þátttöku almennings á verðbréfamarkaði sem ber 

nafnið ,,Hver er þátttaka almennings á hlutabréfamarkaði á Íslandi” eftir Eddu Jónsdóttur og 

Sóleyju Evu Gústafsdóttur. Helstu niðurstöður þeirrar rannsóknar voru að þátttaka almennings 

á Íslandi þarfnaðist umbóta miðað við önnur lönd. Ástæður fyrir slæmri þátttöku var skortur á 

trausti, lélegt fjármálalæsi og sterkt lífeyrissjóðakerfi á Íslandi. Niðurstöður gáfu til kynna að 

skattaívilnanir myndu hafa jákvæð áhrif á þátttöku almennings (Edda Jónsdóttir og Sóley Eva 

Gústafsdóttir, 2019). Rannsókn okkar er að hluta til byggð á niðurstöðum þeirra. Við ætlum að 

kafa dýpra í tvö atriði sem tekið hafa miklum breytingum síðan  rannsókn þeirra var 

framkvæmd. 

 Fyrra atriðið er núverandi lágvaxtaumhverfi. Árið 2019, þegar rannsókn Eddu og 

Sóleyjar var framkvæmd voru stýrivextir Seðlabanka Íslands 4% í stað 0,75% eins og þeir eru 

nú (Seðlabanki Íslands, 2019). Bein afleiðing af því er sú að innlánsvextir bankanna lækka og 

þar af leiðandi fá viðskiptavinirnir minni ávöxtun. Fyrri rannsóknarspurningin okkar hljóðar 

eftirfarandi ,,Hvaða áhrif hefur það á þátttöku almennings á hlutabréfamarkaði þegar vaxtastig 

lækkar?”. 

 Stýrivextir eru þeir vextir sem Seðlabanki Íslands notar til að hafa áhrif á markaðsvexti 

innlánsstofnanna, Seðlabankinn getur bæði hækkað og lækkað þá að vild. ,,Tilgangur með 

hækkun stýrivaxta getur verið  að hægja á efnahagslífinu, til að berjast við verðbólgu eða hækka 

gengi viðkomandi gjaldmiðils. Með lækkun stýrivaxta er á sama hátt reynt að örva 

efnahagslífið eða lækka gengi viðkomandi gjaldmiðils.” (Gylfi Magnússon, 2008).  

 Snemma árs 2020 byrjaði seðlabankinn að lækka stýrivexti sína til að koma til móts við 

afleiðingar COVID-19 veirunnar sem átti eftir að valda heimsfaraldri. Í mars 2020 kom 

tilkynning frá Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands, þar sem stóð eftirfarandi: 

,,Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að lækka vexti bankans um 0,5 

prósentur. Meginvextir bankans, vextir á sjö daga bundnum innlánum, verða því 1,75%.” 
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(Seðlabanki Íslands, 2020a). Tveimur mánuðum síðar voru vextir lækkaðir aftur eða um 0.75% 

niður í 1% (Seðlabanki Íslands, 2020b). Í nóvember 2020 var gefin út enn ein yfirlýsingin frá 

Peningastefnunefnd um að meginvextir Seðlabankans yrðu lækkaðir niður í 0,75% og hafa þeir 

haldist óbreyttir síðan 18. nóvember 2020.  

 Seinna atriðið sem við ætlum að einblína á eru áhrif skattaívilnana á fjárfestingar 

almennings í tengslum við hlutabréf. Skattaívilnun hefur áður verið við líði hér á landi frá árinu 

1984 til 2002. Hún leiddi til mikillar aukningar almennings á hlutabréfamarkaði (Gylfi 

Magnússon, 2007). Tilgangurinn þá var að fá almenning inn á hlutabréfamarkað og að örva 

eiginfjármyndun. Árangurinn kom snemma í ljós og sýndi sig með aukinni þátttöku. Síðan 

2002 hafa ekki aðrar skattaívilnanir verið teknar til notkunar og hafa fjármagnstekjuskattar 

sífellt hækkað, úr 10% árið 2008 upp í 22% árið 2018, sem er hlutfallsleg hækkun upp á 120% 

á 10 árum (Skatturinn, e.d.). Þetta má skilja á þann hátt að fjárfestar eru að fá minna til sín og 

því hafa fjármálafyrirtæki og almennir fjárfestar verið að óska eftir annarri ívilnun (Baldur 

Thorlacius, munnleg heimild, viðtal, 17. mars 2021). Því er seinni rannsóknarspurningin ,,Hver 

eru áhrif á þátttöku almennings á hlutabréfamarkaði þegar að fjármagnstekjuskattar lækka?”. 

 Tilgangur verkefnisins er að kanna áhrif lækkun vaxta og tilkomu skattaívilnunarinnar 

á þátttöku almennings á hlutabréfamarkaði. Við erum meðvituð um að ekki er hægt að aðskilja 

áhrifin vegna þess að báðar breytingar eru að gerast á sama tíma. Markmið þessarar ritgerðar 

er að kanna hvort þessar ofangreindar breytingar auki þátttöku almennings á íslenskum 

hlutabréfamarkaði.  

 Spurningalisti verður sendur út til almennings til þess að fá tilfinningu fyrir viðhorfi 

þeirra á þessum breytingum og kanna hvort að eitthvað sýnilegt mynstur komi fram í svörum 

þeirra. Einnig verða tekin djúpviðtöl við sérfræðinga fjárfestingafyrirtækja og svörin borin 

saman við niðurstöður spurningalistans til að athuga hvort samræmi sé milli svara.  

 Þessi ritgerð skiptist niður í sjö hluta. Fyrsti hluti snýr að þeim rannsóknum sem hafa 

verið gerðar erlendis og hérlendis á sviði fjárfestinga. Í öðrum hluta er fjallað ítarlega um 

fjármögnunarleiðir fyrirtækja til að auðga skilning lesandans á viðfangsefninu. Í þriðja hluta er 

greint frá stöðu Íslands hvað varðar þátttöku almennings á hlutabréfamarkaði gegnum árin, 

vexti, fjármagnstekjuskatt og fjármálalæsi. Í fjórða hluta er aðferðafræði rannsóknarinnar 

útskýrð og í fimmta hluta eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Í sjötta hluta eru 

niðurstöður þessarar rannsóknar bornar saman við aðrar rannsóknir á svipuðum grundvelli og 

í sjöunda hluta eru lokaorðin sett fram. 
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1. Staða þekkingar 

Í 1. hluta verður farið yfir rannsóknir sem hafa verið gerðar bæði hér- og erlendis á þátttöku 

almennings á hlutabréfamarkaði, hvernig áhrif vaxta- og skattabreytingar hafa á hlutabréfaverð 

og í lokin er gerður samanburður á skattlagningu í öðrum löndum í heiminum. 

1.1. Fjölgun á hlutabréfamarkaði  

Í bankahruninu árið 2008 töpuðu margir Íslendingar miklum upphæðum á hlutabréfum og 

vantraust skapaðist á meðal almennings á hlutabréfamarkaðnum. Í rannsókn Eddu og Sóleyjar 

(2019) kom í ljós að Íslendingar hafa ekki ennþá jafnað sig á bankahruninu og vantar mikið 

upp á traust á milli almennings og fjármálafyrirtækja, sem skilar sér í lítilli þátttöku almennings 

á íslenskum verðbréfamarkaði. ,,Niðurstöður gáfu til kynna að almenningur á Íslandi tekur 

lítinn þátt í fjárfestingum hlutabréfa og er eignaraðild almennings eingöngu 4,5% af 

heildarmarkaðsverðmæti markaðarins. ... Niðurstöður viðtala gáfu til kynna ástæður fyrir 

lélegri þátttöku, en traust var þar efst á lista. Almenningur á Íslandi virðist enn ekki hafa náð 

sér almennilega eftir fjármálahrunið 2008.” (Edda Jónsdóttir og Sóley Eva Gústafsdóttir, 

2019).  

 Í gögnum sem Kauphöllin tók saman fyrir Fréttablaðið árið 2017 kom fram að á árunum 

fyrir bankahrunið átti almenningur um 12% til 17% af markaðsvirði skráðra hlutabréfa en 

staðan í dag er 5,4%. Í áframhaldi af því viðtali sagði Páll Harðarson, forstjóri Kauphallar 

Íslands, að “við séum ennþá á þeim stað að þurfa að byggja upp traust gagnvart markaðnum” 

(Hörður Ægisson, 2017). Samanborið við þátttöku almennings í Evrópu var þetta hlutfall 24% 

í lok 2020 og bendir það til að Íslendingar eiga langt í land til þess að vera samanburðarhæfir 

hvað varðar þátttöku almennings á hlutabréfamarkaði (EFAMA, 2021).  

 ,,Svo virðist hins vegar sem traust almennings á hlutabréfamarkaði hafi vaxið verulega 

á síðasta ári.” (Hagfræðideild Landsbankans, 2021). Frá lok árs 2019 og til lok árs 2020 hafði 

fjöldi einstaklinga sem áttu hlutabréf tæplega tvöfaldast, úr 8.800 í 17.000. Meginástæðu 

aukningar almennings má rekja til mikils áhuga á hlutafjárútboði Icelandair Group í september 

síðastliðinn og fjölgaði hluthöfum í því félagi um 7 þúsund. Þessa aukningu má einnig rekja til 

breytinga sem eiga sér stað í efnahagslífinu sem er meðal annars lækkun vaxtastigs og aukning 

skattaafsláttar á fjármagnstekjum (Hagfræðideild Landsbankans, 2021).  

 Þann 17. desember 2020 voru samþykkt lög sem hækkuðu frítekjumark á 

fjármagnstekjum. Auk þess er nú hægt að nýta frítekjumarkið í tengslum við arð og söluhagnað 

hlutabréfa sem eru skráð á opinberum verðbréfamarkaði, sem er viðbót við vexti af 
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skuldabréfum og bankainnistæðum sem frítekjumarkið náði einungis áður til. Þessi breyting 

skilar sér í 300.000 krónum fyrir einstaklinga og 600.000 krónum fyrir hjón, sem áður fyrr voru 

150.000 krónur fyrir einstaklinga og 300.000 krónur fyrir hjón til frádráttar frá hagnaði fyrir 

tekjuskattsútreikning (Lög um tekjuskatt nr. 90, 2003).  

 Þátttaka almennings hefur ekki einungis aukist á Íslandi, en áberandi er að þátttakan 

hefur verið að aukast í þeim löndum sem tekin voru fyrir í rannsókn Eddu Jónsdóttur og Sóleyju 

Eddu Garðarsdóttur (2019). Þeirra gögn eru frá árinu 2012 og sýna fram á að dregið hafði úr 

þátttöku almennings á hlutabréfamarkaði. Nýrri gögn benda hins vegar til þess að þátttakan er 

á uppleið frá árinu 2012, sjá mynd 1: Hlutfall hlutabréfa af heildar fjáreignum heimila (OECD 

iLibrary, 2021). Ekki fengust nýrri gögn enn frá árinu 2019 og engar upplýsingar um Ísland 

sem varðar þetta hlutfall eru til. Mögulega er hægt er að rekja ástæðu þessarar aukningar til 

lækkunar vaxta eins og má sjá hér á landi. 

Alþjóðlega fjármálakreppan og skuldakreppan á evrusvæðinu höfðu neikvæð 

áhrif á vilja heimilanna til þess að fjárfesta beint í fjárfestingarsjóðum til ársins 

2012. Í framhaldi af því fóru heimilin að bregðast við ríkjandi 

lágvaxtaumhverfi á hlutabréfamörkuðum með því að fjárfesta hluta af sparnaði 

þeirra í fjárfestingarsjóðum. Uppsöfnuð nettókaup fjárfestingarsjóða námu 240 

milljörðum evra 2008-2019.1 (EFAMA, 2020) 

                                                 
1 The global financial crisis and the eurozone debt crisis exerted a negative effect on households’ willingness to 
invest directly into investment funds until 2012. Subsequently, households began to respond to the prevailing low-
interest environment and the rebound in stock markets by investing some of their savings in investment funds. 
Accumulated net acquisitions of investment funds amounted to EUR 240 billion in 2008-2019. 
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Mynd 1: Hlutfall hlutabréfa af heildar fjáreignum heimila (OECD iLibrary, 2021) 
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 Til stuðnings við mynd 1: Hlutfall hlutabréfa af heildar fjáreignum heimila (OECD 

iLibrary, 2021) um að fjárfesting einstaklinga á hlutabréfamarkaði hefur aukist síðan 2012, 

getum við séð á mynd 2: Hlutfall hlutabréfa af heildar fjáreignum heimila í Evrópu (EFAMA, 

2021) að hlutfall hlutabréfa af heildar fjáreignum heimila í allri Evrópu hefur verið stigvaxandi 

síðan þá.  

 

1.2. Áhrif vaxtastigs á hlutabréfaverð  

Í þessum kafla fjöllum við um áhrif vaxtastigs á hlutabréf og hvaða afleiðingar það getur haft 

á þátttöku almennings. 

 Í rannsókn sem var gerð í Bandaríkjunum árið 2017 kom fram að lágir vextir auka áhuga 

fjárfesta á áhættutöku (Lian, Ma, Wang, 2019). Þegar vextir lækka þá eykst hvati fjárfesta til 

þess að leita í áhættumeiri fjárfestingar í þeirri von um að fá ásættanlega ávöxtun. Þegar 

lækkunin á vöxtunum á ríkisvíxlum2 á sér stað og fer niður fyrir þau mörk sem fólk er orðið 

vant þá verða fjárfestingarhreyfingar öðruvísi. Áhættusækni eykst töluvert með komu lægri 

vaxta því þá virðast fjárfestar draga úr hlut sínum í handbæru fé og setja meira inn í hlutabréf 

(Lian o.fl., 2019). 

 Rannsóknin benti á að 4% lækkun á vöxtum leiddi til 8% aukningu á stöðu almennings 

á markaði. Þó að munurinn á vöxtum á ríkisvíxlum og áhættumeiri fjárfestingarinnar væri sá 

sami (5%) þá breyttist úthlutunin samt þrátt fyrir það (Lian o.fl., 2019). Rannsóknin náði til 

                                                 
2 Vextir á ríkisvíxlum, e. risk-free rate er einungis fræðileg ávöxtunarkrafa fjárfestingar með engri áhættu. 
(Investopedia, 2020)  

Mynd 2: Hlutfall hlutabréfa af heildar fjáreignum heimila í Evrópu (EFAMA, 2021) 
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fólks sem hafði klárað MBA nám við Harvard University til að sjá hvernig menntað fólk myndi 

bregðast við og einnig var framkvæmt einfalt slembiúrtak í gegnum spurningaforrit sem heitir 

mTurk þar sem einnig voru fengin svör frá almenningi. Ekki var marktækur munur á 

hreyfingum hópanna (Lian o.fl., 2019). Barnanke og Kuttner (2004) komust að þeirri 

niðurstöðu að breytingar á peningastefnu hafa mikil áhrif á hlutabréfamarkaðinn og að 

hreyfingar markaðarins hafa verið í samræmi við CAPM3. Fimmtán árum síðar komust Lian 

o.fl. að sömu niðurstöðu og styrkir það rannsókn Barnanke og Kuttner enn frekar.  

 Þó að lækkun vaxta hafi ekki bein áhrif á hlutabréf eins og þau gera með skuldabréf 

eins og Lian (2019) komst að, þá leiða lágir vextir til þess að framtíðarvirði hlutabréfa er minna 

afvaxtað. Áhrifin eru þá óbein á þann hátt að lánavextir lækka samhliða lækkun stýrivaxta og 

þá hafa bæði einstaklingar og fyrirtæki meira á milli handanna til að fjárfesta í hlutabréfum í 

stað að hafa peninginn inn á bankabók samanber málsgreininni hér að ofan (How do interest 

rates affect investments?, 2020).  

 Lian (2019) tók eftir viðhorfsbreytingu á áhættu hjá almennum fjárfestum í sinni 

rannsókn þegar vextir lækkuðu. Því er áhugavert að sjá að áhættusækni á milli kynja er 

mismunandi eins og kemur fram í Hagsjá Landsbankans. Í lok árs 2019 var mismunur hlutfalls 

á milli karla og kvenna 150%, þar sem karlar voru með 1% af heildareignum í hlutabréfum en 

konur aðeins 0,4%. ,,Þessar niðurstöður eru í samræmi við erlendar rannsóknir sem sýna að 

einhleypar konur eru að jafnaði áhættufælnari en einhleypir karlar.” (Hagfræðideild 

Landsbankans, 2021). 

 Samband vaxta og fyrirtækja er þannig háttað að þegar vextir hækka þá lækkar arðsemi 

fyrirtækisins bæði með hærri lántöku og vaxtagreiðslum á skuldum en líka vegna minni 

eftirspurnar frá viðskiptavinum og í kjölfarið þá lækka bréf fyrirtækisins. Væntingar fjárfesta 

á hagkerfinu og fyrirtækjum breytast oft í neikvæðar við hækkun vaxta vegna áhrifa þess á 

hagnað fyrirtækja sem að sama skapi lækkar hlutbréfaverðið (Panda, 2008).  

 Þegar skoðuð eru söguleg gögn frá Bandaríkjunum þá kemur samband vaxta og 

hlutabréfa betur í ljós. Á tímabilinu 1965-1981 átti hlutabréfamarkaðurinn í Bandaríkjunum í 

erfiðleikum, þar sem stýrivextir ruku upp úr öllu valdi og náðu hámarki í september 1981 í 

14% en í byrjun tímabilsins voru vextirnir 4%. Á sama tíma lækkaði S&P 500 vísitalan um 

44%. Seint árið 1981 fóru stýrivextir að lækka og enda í 4,5% í lok aldarinnar og á sama tíma 

óx hlutabréfavísitalan um 513%.  

 

                                                 
3 Capital Asset Pricing Model 
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Því má ganga út frá því að vextir geti haft mikil áhrif á gengi hlutabréfa (Interest Rates, 

Discount Rate for United States, 2021; S&P 500 Index - 90 Year Historical Chart, 2021). 

 Niðurstöður Panda (2008) benda til að bæði lang- og skammtímavextir hafa áhrif á 

hlutabréfaverð. Langtímavextir hafa neikvæð áhrif eins og er búist við vegna áhrifa þeirra á 

forvexti4 og því ættu áhrif langtímavaxta að vera neikvæð. Skammtímavextir geta aftur á móti 

haft jákvæð áhrif. Breytingar á skammtímavöxtum eru notaðar sem sveiflujafnandi aðgerðir af 

Seðlabankanum þar sem hækkun er viðbragð við miklum hagvexti og lækkun er viðbragð við 

efnahagslægð (Panda, 2008). Söguleg gögn styðja tilgátur Panda (2008), þar sem það hefur 

sýnt sig að þegar vextir hækka þá lækkar verð hlutabréfa samanber efnisgreininni að ofan.  

 Siddiqui (2003) komst að þeirri niðurstöðu að vaxtabreytingar landa gefi fjárfestum 

vísbendingar um þær hreyfingar á hlutabréfamarkaði sem koma í kjölfarið. Samband vaxta og 

hlutabréfa er í raun neikvætt samkvæmt líkaninu um núvirt sjóðstreymi. Í því líkani er núvirði 

hlutabréfa reiknað með því að reikna sjóðstreymið til framtíðar með tilliti til vaxtastigs. Hér að 

neðan koma tvö dæmi þar sem notast er við mismunandi vaxtaprósentur sem leiða í ljós hvernig 

vextir hafa áhrif á núvirðingu sjóðstreymis.  

� = 
𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡
(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡

→  
$1.0001

(1 + 0,03)1
= $970,87     � = 

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡
(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡

→  
$1.0001

(1 + 0,01)1
= $990,09  

Þetta leiðir að því að möguleg lækkun vaxta hækkar mögulegt framtíðarvirði bréfanna. 

Í samtímanum yrði einnig bein lækkun á virði bréfa ef að vextir hækka því það lækkar 

sjóðstreymið hjá fyrirtækjum sem þá að sama skapi lækkar arðsemi fyrirtækisins. Afleiðing af 

hækkun vaxta er að skuldabréf hækka í virði, því þá er kostnaðarsamara að fá lánað fjármagn. 

Í beinu framhaldi verða því skuldabréf áhugaverðari en hlutabréf því þau eru áhættuminni og 

það hefur sýnt sig áður að eftir vaxtahækkanir þá breytast oft eignasöfn hjá fjárfestum til að ná 

í öruggari ávöxtun. Í kjölfarið lækkar hlutabréfaverð vegna minni eftirspurnar. Hinsvegar þegar 

vextir lækka þá verða áhrifin öfug, peningur streymir út af skuldabréfamarkaði og inn á 

hlutabréfamarkað því skuldabréfin eru ekki eins arðbær og þau voru (Panda, 2008). 

 Næst verða teknar fyrir þær breytingar sem eiga sér stað á hlutabréfamarkaði í kjölfar 

skattabreytinga og viðbrögð almennings við þeim breytingum.  

  

                                                 
4 Discount Rate  
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1.3. Áhrif skatta á hlutabréfaverð 

1.3.1. Bandaríkin 

Í fræðigrein eftir Leonard E. Burman og William C. Randolph sem kom út árið 1994 kom fram 

að þegar skatthlutfallið lækkar eða hækkar skyndilega frá ári til árs, fjárfestar hafa tilhneigingu 

til þess að selja bréfin í meira magni til að innleysa hagnað þegar skattar eru lágir til að nýta 

sér skattaaðstæður. Árið 1986 í Bandaríkjunum urðu lagabreytingar TRA5 sem kynntu að fasti 

skatturinn sem hafði verið við lýði frá 1981 yrði breytilegur og myndi hækka um 40% árið 

eftir. Þetta leiddi til þess að sala hlutabréfa jókst um næstum því 700% á milli ára því fjárfestar 

vildu losa sig við bréfin áður en hækkunin tæki gildi (Burman og Randolph, 1994). Viðbrögð 

almennings við tímabundinni lækkun fjármagnstekjuskatts kemur ekki á óvart, vegna þess að 

fjárfestar standa þá fyrir því að borga lægri skatt af sölu hlutabréfa en áður fyrr, á annað borð 

ef að lækkunin er varanleg þá myndast ekki hvatinn til að nýta sér lægri skattinn (Burman og 

Randolph, 1994).  

 Nýting á lægri skatti kemur eingöngu fram þegar hlutabréfin eru seld og því getur verið 

varasamt fyrir ríkisstjórn að boða til lækkunar á skatti, því það gæti haft keðjuverkun á 

markaðsvirði fyrirtækja ef að almenningur byrjar að selja bréfin sín í stórum stíl til að sleppa 

undan hærri skatti (Burman og Randolph, 1994).  

 Þessi aðferð við skattlagningu fjármagnstekna er einn mest gagnrýndi 

eiginleiki bandaríska skattkerfisins. Samkvæmt gildandi lögum er 

söluhagnaður aðeins skattlagður þegar eign er seld og er almennt háð sérstöku 

skatthlutfalli sem er minna en eða jafnt og helmingur skatthlutfallsins sem 

ætti við um venjulegar tekjur; skatturinn gildir um nafnverðshækkun án 

leiðréttingar vegna verðbólgu6 (Feldstein og Yitzhaki, 1978).  

Feldstein og Yitzhaki héldu áfram að rannsaka áhrif skatta á sölu hlutabréfa og 

raungerðs hagnaðar. Tveimur árum síðar komust þeir að sömu niðurstöðum, að sala á 

hlutabréfum er viðkvæm við skattálagningu og ennfremur er tímasetningin til að raungera 

hagnaðinn enn viðkvæmari fyrir breytingum. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að 

                                                 
5 The Tax Reform Act of 1986  
6 The present method of taxing capital gains is one of the most widely criticized features of the U.S. tax system. 
Under current law, capital gains are taxed only when an asset is sold and are generally subject to a special tax rate 
that is less than or equal to half of the tax rate that would apply to ordinary income; the tax applies to the nominal 
increase in value with no adjustment for inflation. 
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lækkun fjármagnstekjuskatts myndi glæða meira líf í markaðinn og sem bein áhrif af því væri 

aukning á fjármagnstekjum. Þeir tóku fram að það þyrfti að fara varlega í breytingar á 

jaðarskatts breytingum því það hefur mikil áhrif á sölu hlutabréfa og raungerðs hagnaðar 

(Feldstein o.fl., 1980).  

 Sagan hefur sýnt það að markaðurinn tekur oft miklum breytingum þegar kynntar eru 

til sögunnar nýjar skattabreytingar. Þegar skoðuð eru gögn markaðsins í Bandaríkjunum þá má 

glögglega sjá hvernig hann bregst við. Árið 2017 var fyrirtækjaskattur lækkaður úr 28% niður 

í 21%, afleiðingin var sú að fyrirtæki höfðu meira á milli handanna og við það rauk 

úrvalsvísitalan7 þeirra upp um 7,7% (Ossinger, 2021).  

 Í framhaldi af rannsókn Feldstein (1980) var önnur rannsókn gerð þar sem kannaður 

var munur á varanlegri og tímabundinni skattaívilnun. Valdir voru tveir hópar í rannsóknina, 

það sem aðskildi hópana var tekjumarkið 25 þúsund dollarar. Þar sem fyrri hópurinn var með 

árstekjur fyrir neðan $25.000 og seinni hópurinn með jafn mikið eða fyrir ofan þá upphæð í 

árstekjur. ,,Áhrif tímabundinnar fjármagnstekjuskattsbreytingar eru aðeins hærri fyrir 

hátekjufólk, þ.e.a.s laun fyrir ofan $25.000 á ári. Aftur á móti eru varanlegar 

fjármagnstekjuskattsbreytingar aðeins marktækari fyrir lægri tekjuhópinn”.8 Þessar óvæntu 

niðurstöður er hægt að rekja til þess að það eru tiltölulega fáir hátekjuskattagreiðendur í 

gögnunum, sem leiðir til þess að þessi hópur er minna áreiðanlegur og næmari fyrir útlögum9 

(Auten og Clotfelter, 1982). Lokaniðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að áhrif 

tímabundinna breytinga á fjármagnstekjuskatti, eru töluvert hærri og eru oftar marktækari en 

varanlegu áhrifin (Auten og Clotfelter, 1982). 

1.3.2. Ísland 

Eitt sem leiddi til aukningar á þátttöku Íslendinga fyrir aldamót voru skattaívilnanir. 

Skattaívilnanir eru ekki nýjar af nálinni hér á landi en rekja má fyrstu ívilnunina vegna 

verðbréfakaupa til ársins 1984. Þar var heimilt að draga ákveðinn hluta hlutabréfakaupa frá 

skattskyldum tekjum einstaklinga (Magnús Sveinn Helgason, 2010).  

 Tilgangur ívilnunarinnar var ekki bara að örva markaðinn með aukinni þátttöku heldur 

líka að auka fjármagn sem stóð fyrirtækjunum til boða. Fimm árum síðar var skattaafslátturinn 

hækkaður en það leit út fyrir að fólk væri að misnota afsláttinn með því að kaupa í desember 

                                                 
7 NASDAQ US Benchmark index  
8 As indicated by the results in equations (4.3) and (4.4), the transitory tax rate effect is slightly larger for the high-
income group.The permanent tax rate effect, on the other hand, is significant only for the lower income group. 
9 Aðili sem er langt frá meðaltali, e. outlier 
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og selja aftur í janúar. Það fór gegn tilgangi ívilnunarinnar þannig að tveimur árum síðar var 

bætt við lið sem sneri að því að það þurfti að eiga bréfin að lágmarki í tvö ár til að njóta 

ívilnunarinnar,  það var svo hækkað upp í 5 ár stuttu síðar. Mynd 3: Fjöldi þeirra sem nýtti sér 

skattaafslátt til hlutabréfakaupa 1984-2000 (Ríkisskattstjóri, e.d.) sýnir fjölda einstaklinga sem 

nýttu sér skattaívilnunina. Þess má geta að ekki allir hafa verið að nýta sér hana því fjöldi 

skráðra eigenda árið 1999 voru 49 þúsund en rúmlega 20 þúsund nýttu sér skattaafsláttinn sem 

er rétt um 41% allra eigenda (Magnús Sveinn Helgason, 2010) og um 17% íbúa Íslands sem 

tóku þátt í hlutabréfamarkaði á því ári (Hagstofa Íslands, 2021). 

 

1.4. Samanburður á skattálagningu milli landa  

Fjármagnstekjuskattur er mismunandi á milli landa í heiminum og er því mikilvægt að gerður 

greinarmunur á honum. Hvatinn til að fjárfesta er misjafn eftir löndum og áhugavert er að skoða 

þróun hans.  

 Bandaríkin eru með misjöfn fjármagnstekjuskatts þrep í stað skatts sem gildir fyrir alla 

eins og á Íslandi. Í Bandaríkjunum er þó bæði skammtíma- og langtíma fjármagnstekjuskattur. 

Skammtímafjármagnstekjuskattur er innheimtur og flokkaður eins og venjulegur tekjuskattur. 

Langtímafjármagnstekjuskattur í dag er frá 0%-20% og er byggður á hjúskaparstöðu 

viðkomandi og árstekjum. Hér fyrir neðan er tafla sem sýnir hvernig þessi atriði hafa áhrif á 

hversu hátt prósentuhlutfall af fjármagnstekjuskatti viðkomandi þarf að greiða af sölu til dæmis 

hlutabréfa og er það byggt á árstekjum hans. Innleiðing á þessu skattkerfi leiddi til þess að 

efnaminna fólk fór frekar að taka þátt í fjárfestingum (Auten, 1999).  

 

Mynd 3: Fjöldi þeirra sem nýtti sér skattaafslátt til hlutabréfakaupa 1984-2000 (Ríkisskattstjóri, e.d.) 
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Hjúskaparstaða 0% skattur 15% skattur 20% skattur 

Einhleypur ≤ $40.400 $40.401-$445.850 > $445.850 

Í sambúð sótt um sameiginlega  ≤ $80.800 $80.801-$501.600 > $501.600 

Í sambúð sótt um í sitthvoru lagi ≤ $40.400 $40.401-$250.800 > $250.800 

Heimilsstjóri  ≤ $54.100 $54.101-$473.750 > $473.750 
Tafla 1: Fjármagnstekjuskattur á sölu hlutabréfa sem eru í langtímaeigu í Bandaríkjunum, <1 ár (Internal 

Revenue Service, 2021) 
 

 Í Indlandi er sama sagan og í Bandaríkjunum, þar er notast við langtíma- og 

skammtímafjármagnstekjuskatt. Árið 2004 ákvað indverska ríkisstjórnin undir stjórn UPA10 

flokksins að fjarlægja fjármagnstekjuskatt af þeim tekjum sem væri flokkaðar sem LTCG11, 

eða langtíma hagnaður. Skilyrðið var það að fólk þurfti að eiga bréfin yfir 12 mánuði til að 

fjármagnstekjuskatturinn myndi falla niður en STCG12 eða skammtíma hagnaður er skattlagður 

á 10%. Fyrir árið 2004 var skatturinn 20% fyrir langtíma hagnað og hefðbundinn launaskattur 

var notaður fyrir skammtíma hagnað. Það er áætlað að ríkisstjórnin hafi orðið af um það bil 4 

milljörðum dollara við þessar breytingar. Þetta leiddi til mikillar aukningar almennings á 

markaði og meiri sölu á eldri bréfum (Bagchi, 2007). Hækkunin milli áranna 2004 og 2006 var 

hlutfallslega upp á 205% eða úr 2,0% þátttöku almennings í 6,1% (Chandrasekhar o.fl., 2016). 

 Í Hollandi voru kynnt til sögunnar ný skattalög árið 2001 þar sem Holland fór aðra leið 

en flest önnur lönd í hinum vestræna heimi. Upp að því ári höfðu þau ekki verið með 

fjármagnstekjuskatt, sem leiddi til misvirðiskaupa13 almennings. Hann lýsti sér þannig að 

einstaklingar voru að fá lánsfé frá fjármálastofnunum til að kaupa verðbréf og hagnast á 

vaxtamismuninum milli bréfanna og lána. Mikilvægasta breytingin var á svokölluðum 

,,líklegum” skatti14 þar sem verðbréf, bankainnistæður og fasteignir voru skattlögð á hverju ári 

en ekki við sölu eins og þekkist annars staðar (Cnossen og Bovenberg, 2001). 

  

                                                 
10 Hægri sinnaður flokkur 
11 Langtímasöluhagnaður, e. long term capital gains 
12 Skammtímasöluhagnaður, e. short term capital gains 
13 Kaup og sala á gjaldeyri, verðbréfum, vörum og þvíumlíku til að hagnast á gengis- eða verðmismun milli 
markaða, e. arbitrage. 
14 Presumptive tax  
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 Einhverra hluta vegna var þessu breytt árið 2017 yfir í svipuð skattkerfi og eru annars 

staðar í heiminum, að því leyti að þau eru með þrjú skattþrep sem hækka eftir því sem 

fjármagnshagnaðurinn er meiri (Taxation of investment income and capital gains, 2020). 

Samkvæmt gögnum frá OECD.Library (2021) og European Central Bank (2021) hefur 

þátttakan almennings ekki breyst mikið í ljósi breytinga á fjármagnstekjuskatti sem áttu sér 

stað árið 2017. Þátttakan hefur verið á flökti síðan þá, en það bendir ekkert til þess að þessar 

breytingar höfðu áberandi áhrif á þátttöku almennings í Hollandi. 

 Áhugavert er að skoða samanburð á fjármagnstekjuskatti, sjá mynd 4: Samanburður á 

fjármagnstekjuskatti milli landa 2011-2020 af löndum sem að hafa orðið fyrir valinu í rannsókn 

þeirra Eddu Jónsdóttur og Sóley Evu Gústafsdóttur síðan 2019 og eru það Bandaríkin, Bretland, 

Frakkland, Ítalía, Svíþjóð og Þýskaland.  

 

Öll löndin nema Frakkland og Svíþjóð hafa hækkað fjármagnstekjuskattinn á þessu 

tímabili, á meðan Frakkland lækkaði sinn og Svíþjóð hélt sínum stöðugum í gegnum áratuginn. 

Mestu stökkin áttu sér stað hjá Ítalíu þar sem hækkunin á fjármagnstekjuskattinum nam 108% 

yfir allt tímabilið (Table II.4. Overall statutory tax rates on dividend income, 2020).  
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40.00%

45.00%

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

Bandaríkin Bretland Frakkland Ísland

Ítalía Svíþjóð Þýskaland

Mynd 4: Samanburður á fjármagnstekjuskatti milli landa 2011-2020 
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2. Mögulegar ávöxtunarleiðir almennings 

Í 2. hluta verður farið yfir hvaða ávöxtunarleiðir standa til boða fyrir einstaklinga til þess að 

öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu. Áður fyrr var fjármagnstekjuskattleysi upp á 150.000 

krónur bara fyrir bankainnistæður og vexti, en nú fellur einnig hagnaður af sölu hlutabréfa og 

arðgreiðslur undir þau skattleysismörk. Helstu leiðir eru sparireikningar og kaup hluta- eða 

skuldabréfa, en í þessari ritgerð er einungis fjallað um kaup og sölu verðbréfa. Þessi viðskipti 

eiga sér stað á verðbréfamarkaði sem nú til dags er meirihluta rafrænn. Bankar, lífeyrissjóðir, 

verðbréfafyrirtæki og einstaklingsfjárfestar hafa því jafnt aðgengi að því að selja og kaupa 

verðbréf. 

2.1. Hlutabréf  

Algengt er að nýsköpunarfyrirtæki eða fyrirtæki sem eru nú þegar starfandi og þurfa á 

fjármagni að halda, fara í svokallað hlutafjárútboð sem er í umsjón verðbréfafyrirtækja eða 

banka. Fyrirtæki sækja oft í þessa aðferð til að afla hærri fjármagns en það sem 

fjármálastofnanir eins og bankar geta lánað þeim (Hayes, 2020). Þegar fyrirtæki fara á 

verðbréfamarkað fara þau úr því að vera einkarekin yfir í opinber fyrirtæki (Hayes, 2020). 

Þegar einstaklingur kaupir hlutabréf ,,gerist sá um leið hluthafi í því fyrirtæki og eignast þar 

með ákveðinn hundraðshluta í hlutafé” (VÍB, 1994). Með keyptum hlutabréfum fylgja vanalega 

einhvers konar réttindi, þau geta verið mjög mismunandi eftir félögum en það algengasta er að 

eigandi þess á rétt á arði og að selja bréfin áfram til þriðja aðila. Einnig að sækja hluthafa- og 

aðalfundi og taka þátt í kosningum þeirra. Þau viðskipti eiga sér stað í Kauphöll, sem er 

eftirmarkaður fyrir núverandi hluthafa til að finna hugsanlega kaupendur. Í Kauphöll eru seldir 

og keyptir allskyns fjármálagjörningar, meðal annars hlutabréf og skuldabréf sem við munum 

fjalla um síðar.  

 Það eru ótal margir hlutir sem hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á verð hlutabréfa. Atriðin 

sem valda hækkun verðs eru sem dæmi má nefna staðfestar og jafnvel fyrirsjáanlegar 

arðgreiðslur, ný verðmöt frá greiningafyrirtækjum, stórar jákvæðar fréttir15, jákvæð og mikil 

umræða í garð félagsins og einnig í nútímasamfélagi geta samfélagsmiðlar haft áhrif. Eins og 

gerðist með Tesla inc. árið 2020 þar sem fyrirtækið hækkaði um 700%, sú hækkun hefur verið 

tengd við aukna umfjöllun, íþyngjandi löggjöf á ICE16 bíla og virkni forstjórans á 

                                                 
15 Stórar fréttir eins og innleiðing á nýrri vöru sem mun hafa áhrif á samfélagið.  
16 Bílar með olíuknúna vél e. internal combustion engine 



 

 14 

samskiptaforritinu Twitter. JPMorgan telur að ástæðan á hækkunni sé ekkert nema 

hjarðhegðun17 og vangaveltur fjárfesta (Levin, 2021).  

 Hjarðhegðun þekkja Íslendingar vel. Dæmi um það er þegar Costco opnaði dyr sínar 

árið 2018 en 71% af þjóðinni sögðust vera með Costco kort og slógu þar líklegast heimsmet í 

hlutfalli þjóðar sem á aðildarkort. Sama var uppi á teningnum varðandi komu Omaggio vasans 

en hann seldist upp á örfáum mínútum (Um 71% Íslendinga með aðild að Costco, 2018; Marta 

María Jónasdóttir, 2014).  

  Verð hlutabréfa hækkar almennt oftar en það lækkar og hvarvetna í heiminum hafa 

hlutabréf á síðustu áratugum gefið hærri ávöxtun en því fylgir einnig meiri óvissa heldur en 

ávöxtun annarra verðbréfa (VÍB, 1994).  

 Það eru til tvær gerðir hlutabréfafjárfesta, langtímafjárfestar og spákaupmenn. Helsti 

munurinn á þeim tveimur er að langtímafjárfestar ,,selja ekki bréfin þó illa gangi og einbeiti 

sér að fáum fyrirtækjum” (VÍB, 1994) þegar á sama tíma spákaupmenn vilja selja sem fyrst ef 

illa horfir (VÍB, 1994).  

Flestir eigendur hlutabréfa eru þó líklega einhvers staðar þarna á milli; kaupa 

hlutabréf til lengri tíma en hafa þó ekkert á móti því að selja gefist möguleiki 

á góðum hagnaði. Einstaklingar sem kaupa hlutabréf gera það líka af mörgum 

ástæðum. Þeir vilja njóta góðrar ávöxtunar, þá langar að eiga hlut í fyrirtæki 

eða þeir vilja leggja sitt af mörkum til uppbyggingar atvinnulífs. Suma langar 

jafnvel bara að sitja aðalfundi fyrirtækja (VÍB, 1994).  

Fjárfestingar í hlutabréfum geta verið góð ávöxtunarleið, ef einstaklingur höndlar þá auknu 

áhættu sem loðir við hlutabréfakaup. Hafa skal þó í huga að til þess að raungera hagnaðinn þarf 

að selja hlutabréfin. Hér eftir verða kynnt skuldabréf sem er önnur gerð af ávöxtunarleiðum 

fyrir einstaklinga og hafa þau verið talin öruggari en hlutabréf.  

  

                                                 
17 Það er þegar allir í hóp hegða sér eins. 
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2.2. Skuldabréf  

Skuldabréf eru talin vera mikilvægasti flokkurinn hvað varðar verðbréf því markaðsvextir 

landa mótast af viðskiptum með þau. Skuldabréf eru í grunninn lán en ekki eignarhlutur eins 

og hlutabréf. Fjárfestir lánar fyrirtæki eða stofnun pening og fer fram á vaxtagreiðslur á hverju 

ári og svo uppgreiðslu bréfsins í lok lánstíma. Það telst öruggara að fjárfesta í skuldabréfum en 

hlutabréfum því gagnsæið á framtíðargreiðslum er meira, það er alltaf hægt að reikna út hvað 

maður á að fá í vaxtagreiðslu hverju sinni. Þegar markaðsvextir hækka eftir stýrivaxtahækkun 

Seðlabankans, eða að óvissa í samfélaginu er mikil, þá flykkjast fjárfestar í skuldabréf til að fá 

þetta öryggi (VÍB, 1994).  

 Það eru til margar gerðir af skuldabréfum en þau sem Íslendingar þekkja hvað mest eru 

verðtryggð og óverðtryggð skuldabréf. Eftir fjármálahrunið árið 2008 fóru fjárfestar í auknu 

mæli að leitast í ríkisskuldabréf, eins og sjá má á úrvalsvísitölu GAMMA frá árunum 2008-

2011 þá jókst hún að meðaltali um 19,6% á þessum árum. Telja má að fjárfestar voru að leita í 

aukið öryggi (Agnar Tómas Möller, 2012).  
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3. Ísland 

Í 3. hluta er yfirferð á íslensku efnahagslífi, skilgreiningar á vöxtum og samanburður 

prósentustiga bæði innláns- og stýrivaxta frá árunum 2006 til 2020. Þar sem öll gögn eru miðuð 

við lok hvers árs er því ekki hægt að hafa árið 2021 með í þeim samanburði. Í þessum hluta er 

einnig saga íslensks hlutabréfamarkaðar kynnt, þátttaka Íslendinga í gegnum árin og tvö þeirra 

atriða sem hafa meðal annars mikil áhrif á lága þátttöku almennings á íslenskum 

verðbréfamarkaði, en það eru skortur á fjármálalæsi (Margrét Sæmundsdóttir o.fl., 2009) og 

traust til íslenskra fjármálastofnanna (Gallup, 2021). 

3.1. Vextir 

Til eru tvær gerðir vaxta, innláns- og útlánsvextir. Innlánsvextir eru þeir vextir sem bankar 

greiða almenningi fyrir að varðveita fé sitt inn á innlánsreikningum eins og sparireikningum. 

Útlánsvextir eru hins vegar vextir sem almenningur greiðir til fjármálastofnanna fyrir að fá 

lánað fjármagn. Prósentustig vaxta er stjórnað af stýrivöxtum Seðlabankans. ,,Seðlabanki 

Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins sem heyrir undir forsætisráðherra. Markmið bankans 

er að stuðla að stöðugu verðlagi, fjármálastöðugleika og traustri og öruggri fjármálastarfsemi.” 

(Seðlabanki Íslands, e.d.-c)  

Stýrivextir eru skammtímavextir sem Seðlabankinn beitir til þess að ná 

markmiðum sínum í peningastefnunni. Um þessar mundir eru vextir á viku 

innlánum hjá bankanum, með öðrum orðum vextir sem fjármálafyrirtæki fá á 

viku til að geyma pening inn á reikning bankans. Þessir vextir mynda grunn 

fyrir bæði þá vexti sem að fjármálastofnanir greiða til einstaklinga og 

fyrirtæki og eins þá vexti sem þeir heimta fyrir útlán. (Íslandsbanki, 2017) 

Stýrivextir Seðlabankans hafa aldrei verið jafn lágir og þeir eru nú í dag. Meginástæða 

á lækkun þeirra er COVID-19 heimsfaraldur þar sem Seðlabankinn ákvað að bregðast við til 

þess að koma til móts við þær aðstæður sem sköpuðust í þjóðfélaginu vegna afleiðinga sem 

faraldurinn hafði á íslenskt efnahagslíf (Seðlabanki Íslands, 2020c). Í kjölfarið á þessari lækkun 

stýrivaxta, lækkuðu innlánsvextir mjög mikið og eru þeir nálægt 0%, en ástæða fyrir því er að 

þróun innlánsvaxta ræðst af stýrivöxtum eins og má sjá á mynd 5: Samanburður á stýrivöxtum 

og innlánsvöxtum á almennum sparireikningum (Seðlabanki Íslands, 2021). ,,Seðlabankinn 

framkvæmir peningastefnuna einkum með því að stýra vöxtum á peningamarkaði, fyrst og 
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fremst í gegnum ávöxtun í viðskiptum sínum við lánastofnanir, sem síðan hafa áhrif á aðra 

markaðsvexti og þar með á peningamagn í umferð, eftirspurn og verðbólgu.” (Seðlabanki 

Íslands, e.d.-b) 

 Frá lok árs 2008 til lok árs 2009 átti sér stað gríðarleg lækkun á stýrivöxtum, þessi 

ákvörðun var tekin af Seðlabanka Íslands ,,til þess að draga úr peningalegu aðhaldi” 

(Seðlabanki Íslands, 2009) sem tengist beint efnahagshruninu. Eftir það hafa stýrivextir verið 

á flökti en aldrei orðið jafn háir og þeir voru árið 2008 og aldrei jafn lágir og þeir eru í dag, 

0,75%. 

 

Vert er að taka það fram að nauðsynlegt er að huga að raunávöxtun þegar talað er um 

vexti. ,,En raunvextir eru þeir vextir sem fást að teknu tilliti til verðlagsbreytinga, þ.e. 

kaupmáttarbreyting fjár sem ber ákveðna ávöxtun” (Seðlabanki Íslands, e.d.-a). Til þess að 

nálgast raunvexti í grófum dráttum er hægt að draga verðbólgu18 frá nafnvöxtum19, en réttari 

útkoma er gefin með jöfnu Fisher: 

(1 + 𝑟𝑟) =  
(1 + 𝑖𝑖)
(1 + 𝜋𝜋)

 

þar sem r táknar raunvexti, i nafnvexti og π stendur fyrir verðbólgu (Seðlabanki Íslands, e.d.-

a). Raunávöxtun er að jafnaði jákvæð, en staðan er öðruvísi í dag.  

                                                 
18 Það sem við köllum verðbólgu í daglegu tali er þróun á vísitölu neysluverðs. Vísitalan mælir í hverjum mánuði 
verðbreytingar á ákveðnum vörum og þjónustu.  
19 Nafnvextir eru þeir vextir sem reiknast af höfuðstól án tillits til verðlags.  

Mynd 5: Samanburður á stýrivöxtum og innlánsvöxtum á almennum 
sparireikningum (Seðlabanki Íslands, 2021) 
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Meðalnafnvextir á innlánsreikningum eru 0,05% á meðan verðbólgan er 4,3%. Ef við fylgjum 

jöfnu Fisher hér að ofan fáum við út að raunávöxtun á innlánsreikningum er neikvæð, eða - 

4,07%.  

(1 + 0,05%)
(1 + 4,3%) − 1 =  − 4,07% 

Íslendingar voru orðnir vanir því að fá jákvæða og góða ávöxtun á öruggum 

innlánsreikningum, en raunveruleikinn er annar í dag (Björn Berg, munnleg heimild, viðtal, 17. 

mars 2021). Ef fólk ætlar að halda í þjóðfélagið þarf það að fjárfesta í áhættumeiri eignum til 

að nálgast ásættanlega ávöxtun (Davíð Stefánsson, munnleg heimild, viðtal, 23. mars 2021), 

þar sem að með öllum líkindum munum við ekki sjá jákvæða raunávöxtun í náinni framtíð 

(Stefán Broddi, viðtal, 13. mars 2021).  

 Afleiðing af jákvæðri ávöxtun á sparireikningum er að borga fjármagnstekjuskatt af 

ávöxtuninni. Slíkur skattur getur verið breytilegur eins og við fjöllum um í næsta kafla.  

3.2. Fjármagnstekjuskattur 

Fjármagnstekjuskattur er sá skattur sem leggst á eignatekjur fólks eins og vextir á 

sparireikningum og leigutekjur, en eins og minnst var á í hluta 2 um mögulegar ávöxtunarleiðir 

almennings, þá fellur söluhagnaður af verðbréfum og arðgreiðslur einnig undir þann flokk. 

 Fjármagnstekjuskatturinn á Íslandi var ekki tekinn upp fyrr enn árið 1996. ,,Tvö 

frumvörp sem vörðuðu breytingar á gildandi lögum um tekjuskatt og eignarskatt vegna 

söluhagnaðar hlutabréfa og arðs og ný lög um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur voru 

samþykkt 5. júní 1996” (Skatturinn, 2021). Lögin um tekjuskatt og eignarskatt voru sameinuð 

og tóku gildi 1. janúar 1997, en ákvæði um söluhagnað hlutabréfa hófst strax 1996 (Skatturinn, 

2021). Áður fyrr höfðu vaxtatekjur verið skattfrjálsar, en allt að 42-47% skattur hefur verið 

innheimtur af söluhagnaði og arði (Skatturinn, 2021).  

 Á mynd 6: Þróun fjármagnstekjuskatts á Íslandi frá 1997-2021 (Ríkisskattstjóri, 2021) 

sést þróun fjármagnstekjuskattsins, en frá upphafi var sá skattur 10% og var hann það til 30. 

júní 2009, e ftir það hefur hann breyst mjög mikið á frekar stuttum tíma. 1. júlí 2009 hækkaði 

fjármagnstekjuskatturinn í 15%, nokkrum mánuðum síðar tók 18% fjármagnstekjuskattur við 

sem var í gildi í eitt ár.  
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 Þann 1. janúar 2011 var hann hækkaður enn frekar og í þetta skipti var hann 20%, sú 

skattprósenta var í gildi í sjö ár en 1. janúar 2018 var fjármagnstekjuskattur hækkaður í 22% 

sem hann er ennþá til dagsins í dag (Skatturinn, 2021). Frá því að fjármagnstekjuskattur var 

lagður á árið 1997 hefur hann því hækkað um 120% á 20 árum.  

 

Ríkið getur beitt allskyns skattaívilnunum til þess að örva hlutabréfamarkað og í 

leiðinni þátttöku almennings. Þær ívilnanir fela í sér í raun beinan afslátt af 

fjármagnstekjuskattinum. Þann 17. desember 2020, var slík skattaívilnun samþykkt og er hún 

í gildi í dag, en þessi ívilnun gefur afslátt af fjármagnstekjuskatti af vaxtatekjum, arðgreiðslum 

og söluhagnaði hlutabréfa. Þetta lýsir sér þannig að 300.000 krónur fyrir einstaklinga og 

600.000 krónur fyrir hjón, sem er þá frádráttur frá fjármagnstekjuskatti sem viðkomandi þyrfti 

annars að greiða. Fyrir flesta Íslendinga, eða um 93% þeirra sem eru á hlutabréfamarkaði mun 

þessi ívilnun gera það að verkum að þeir þurfa ekki að greiða fjármagnstekjuskatt. En það er 

vegna þess að eins og kemur fram í umsögn Ríkisskattstjóra þá voru fjármagnstekjur 

einstaklinga árið 2019 undir ofangreindum frítekjumörkum (Skatturinn, 2020).  

 Fyrir lagabreytingu var söluhagnaður hlutabréfa ekki frádráttarbær, til frekari 

útskýringa er sýnidæmi í Tafla 2: Sýnidæmi um áhrif skattaívilnunarinnar um hvernig 

skattaívilnun sem var samþykkt fyrir áramót virkar. Til samanburðar er stillt upp dæmi fyrir og 

eftir lagabreytingu. Í þessu dæmi er það einhleypur einstaklingur sem dregur 300.000 króna 

frítekjumarkið frá söluhagnaðinum og greiðir engan fjármagnstekjuskatt í kjölfarið.  

Mynd 6: Þróun fjármagnstekjuskatts á Íslandi frá 1997-2021 (Ríkisskattstjóri, 2021) 
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  Söluhagnaður af sölu hlutabréfa Fjármagnstekjuskattur til greiðslu 

Fyrir lagabreytingar 300.000 kr  300.000 * 22% = 66.000 kr 

Eftir lagabreytingar 300.000 kr  (300.000 - 300.000) * 22% = 0 kr 
   Tafla 2: Sýnidæmi um áhrif skattaívilnunarinnar 

3.3. Þátttaka almennings í gegnum árin 

Hér verður stuttlega greint frá sögu íslensk hlutabréfamarkaðs, aðallega þá hvernig þátttaka 

almennings hefur verið áður fyrr samanborið þátttöku almennings á hlutabréfamarkaði í dag. 

 Upphaf íslensks hlutabréfamarkaðar í núverandi mynd má rekja aftur til níunda 

áratugarins og stofnunar Hlutabréfasjóðsins Hf. (Magnús Sveinn Helgason, 2010). Á þeim tíma 

benti margt til þess að það væri að myndast hlutabréfamarkaður á Íslandi. Sá markaður var þó 

fyrst um sinn einungis búðarborðsmarkaður20 þar sem fjármálafyrirtæki keyptu hlutabréf ýmist 

fyrir eigin reikning eða í umboðssölu fyrir viðskiptavini sína og viðskiptin fóru mjög hægt af 

stað (Magnús Sveinn Helgason, 2010). 

 Þátttaka almennings fór ekki að aukast almennilega fyrr en skattaívilnunin sem kynnt 

var til leiks árið 1984 var orðin almenn vitneskja. Það gerðist þó ekki fyrr en fjórum árum eftir 

að hún tók gildi, eða árið 1988. Fólk tók seint við sér sem getur verið vísbending um að slíkt 

muni gerast aftur. Frá árunum 1988 til 1992 varð stöðug fjölgun á fjárfestum á íslenskum 

markaði sem átti bara eftir að halda áfram samkvæmt mynd 3: Fjöldi þeirra sem nýtti sér 

skattaafslátt til hlutabréfakaupa 1984-2000 (Ríkisskattstjóri, e.d.) þar sem fjöldi fólks sem nýtti 

sér skattaafsláttinn sýndi mikla aukningu á milli ára (Magnús Sveinn Helgason, 2010).  

 Árin 1994-1997 voru miklar hækkanir á hlutabréfum. Það er einkum tengt við aukinn 

áhuga almennings vegna verðhækkana og aukinnar umfjöllunar. Fleiri fyrirtæki komu á markað 

og voru því fleiri kostir sem stóðu til boða. Á þessum tímum voru nokkur ríkisfyrirtæki sem 

fóru út á markað til almennings og má þar helst nefna bankanna sem aðdráttarafl almennings. 

Vert er að taka fram að fleiri viðskipti fóru fram á frummarkaði21 heldur en eftirmarkaði sem 

bendir til að aukning á nýjum fjárfestum var mikil (Magnús Sveinn Helgason, 2010). 

 Árið 1999 áttu orðið 49 þúsund einstaklingar hlutabréf, sem var aukning upp á 14 

þúsund einstaklinga á þremur árum (samsvarar 40 prósentustiga hækkun) (Magnús Sveinn 

Helgason, 2010). Þegar aldamóta bólan sprakk árið 2001 dró verulega úr þátttöku almennings. 

                                                 
20 Á ensku ,,over the counter market” er dreifður markaður þar sem markaðsaðilar eiga viðskipti með hlutabréf, 
hráefni, gjaldmiðla eða aðrar eignir beint á milli sín, án kauphallar eða miðlara.  
21 Þar sem fyrsta útboð bréfa á sér stað. 
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Edda Rós Karlsdóttir sagði að almenningur hefði nánast horfið út af hlutabréfamarkaði vegna 

mikilla lækkanna síðustu mánuði (Heildarvelta á hlutabréfamarkaði dróst saman um þriðjung 

á árinu 2001, 2001). Vert er að taka fram að árið 2001 hætti skattaívilnunin sem hafði verið við 

lýði. Í byrjun árs 2004 fór almenningur aftur að taka þátt í meiri mæli því að hlutabréfaverð var 

á mikilli siglingu upp á við, hækkun ársins á undan var 54%, árið 2004 var hún 57% og árið á 

eftir var hún 60% (Már Wolfgang Mixa og Vaiman, 2015). Þátttaka náði hámarki árið 2006 

eins og sjá má á mynd 7: Fjöldi einstaklinga á hlutabréfamarkaði 2006-2020 (Baldur 

Thorlacius, munnleg heimild, tölvupóstur, 29. mars 2021) hér að neðan, en ekki fengust eldri 

gögn við úrvinnslu þessarar rannsóknar (Magnús Sveinn Helgason, 2010).  

 Þátttaka almennings hefur aldrei náð sér á strik eftir efnahagshrunið þó að gildi 

úrvalsvísitölunnar OMXI10 hafi vaxið um 188% síðan 2009 (Keldan, 2021). Því hafa skapast 

mörg tækifæri fyrir fólk til að hagnast á hlutabréfamarkaði, en almenningur hefur þó 

tilhneigingu til að horfa á verð og hækkun þess sem hvata til kaupa á hlutabréfum. Hættan er 

sú að koma of seint inn á markaðinn eftir miklar hækkanir og gera ráð fyrir að sú þróun haldi 

áfram (Little, 2020). Þess vegna hefur bróðurpartur hækkana farið til lífeyrissjóða og 

fagfjárfesta.  

  

 Nú í dag eru aftur á móti blikur á lofti um að þátttaka sé að aukast, þá sérstaklega vegna 

hlutafjárútboðs Icelandair og vegna neikvæðrar raunávöxtunar sem er við lýði núna á 

bankareikningum (Starfsmaður Landsbankans, munnleg heimild, viðtal, 23. mars 2021). 

 

Mynd 7: Fjöldi einstaklinga á hlutabréfamarkaði 2006-2020 (Baldur Thorlacius, munnleg heimild, tölvupóstur, 29. mars 2021) 
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3.4. Fjármálalæsi  

Ein af ástæðum þess að Íslendingar taka svona lítinn þátt á hlutabréfamarkaði er skortur á 

fjármálalæsi og trausti til íslenskra fjármálastofnana sem verður fjallað um síðar (Edda 

Jónsdóttir og Sóley Eva Gústafsdóttir, 2019). Rannsakendur sem voru að kanna lága vexti og 

áhættusækni vörpuðu einnig ljósi á atriði sem er oft kallað lögmál Weber’s sem snýst um að 

fólk hafi tilhneigingu til að meta hvata eftir hlutföllum, ,,það er að 6/1 er miklu stærra en 10/5 

frekar en mismunur og til dæmis að 6% meðalávöxtun miðað við 1% áhættulausa ávöxtun 

virðist vera meira aðlaðandi en 10% meðalávöxtun miðað við 5% áhættulaus ávöxtun” 

(Leonard E. Burman og William C. Randolph, 1994) sem tengist beint fjármálalæsi.  

 Þetta vandamál á einnig við erlendis. Árleg könnun FINRA22 leiddi það í ljós að 66% 

Ameríkana svaraði 3 eða færri spurningum rétt af þeim 5 spurningum sem snéru að ýmsum 

hliðum fjármála (U.S. Survey Data at a Glance, e.d.). Árið 2009 var unnin rannsókn af 

fjármálaráðherra (þá viðskiptaráðherra) sem sneri að fjármálalæsi Íslendinga. Niðurstöður 

veittu vísbendingar um að því sé ábótavant og þörf er á fræðslu frá hlutlausum aðilum í þeim 

efnum. Passa þarf að tala einnig um áhættuna sem fylgir því að fjárfesta en ekki bara kosti þess 

(Margrét Sæmundsdóttir o.fl., 2009). Samanber rannsókn Margrétar Sæmundsdóttur, 

hagfræðings, (Margrét Sæmundsdóttir o.fl., 2009) þar sem lýst var yfir áhyggjum OECD landa 

á skorti á fjármálalæsi þá virðist þetta vandamál vera alþjóðlegt en ekki einskorðað við Ísland.  

  

                                                 
22 Financial industry regulatory authority  
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3.5. Traust almennings til fjármálafyrirtækja 

Eftir efnahagshrunið árið 2008 féll traust almennings til íslenskra banka og fjárfestinga-

fyrirtækja töluvert niður. Sama ár gerði Gallup könnun til að sjá traust almennings og hún leiddi 

það í ljós að aðeins 40% hafi trú á bönkunum. Aðeins einu ári síðar hafði þessi tala fallið niður 

í 4% (Már Wolfgang Mixa og Kristín Loftsdóttir, 2018). Árið 2010 kom út 

rannsóknarnefndarskýrsla sem meðal annars rannsakaði viðhorf Íslendinga gagnvart spillingu 

og rúmlega 70% töldu að það væri spilling í atvinnulífinu sem útskýrir hvers vegna illa hefur 

gengið að endurheimta traust almennings. Helmingur Íslendinga telur að það sé mikilvægt að 

mynda tengsl við stjórnmálamenn til að komast langt í lífinu (Sigrún Davíðsdóttir, 2018). Á 

hverju ári tekur Gallup könnun til að kanna traust til ýmissa stofnanna og þó að Íslendingar 

hafi ekki jafnað sig eftir hrunið þá er aukningin frá árinu 2009 til dagsins í dag 550% eða úr 

4% í 26% (Gallup, 2021). Þetta er mikið fagnaðarefni enda er fjármálakerfið byggt á trausti og 

gagnsæi (Már Wolfgang Mixa, 2018).  
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4. Aðferðafræði 

Í 4. hluta er farið yfir þá aðferðafræði sem var beitt við gerð rannsóknarinnar. Fjallað verður 

um tilgang rannsóknar, gagnaöflun, greiningu gagna og val á þátttakendum í rannsókninni. 

4.1. Tilgangur rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif vaxtastigs og skattaívilnana á þátttöku 

almennings á hlutabréfamarkaði. Rannsóknin er bæði megindleg23 og eigindleg24 rannsókn. 

Umfang ritgerðarinnar er mikið og var því talið hentugast að nota töluleg gögn og viðtöl við 

viðmælendur sem eiga allir það sameiginlegt að vera flokkaðir sem fagaðilar. Það sem er 

einkennandi við megindlegar rannsóknir er að notuð er stærðfræðileg nálgun til að skoða tengsl 

mismunandi breyta og greina þau (Creswell, 2014). Eigindlegar rannsóknir hafa þann 

eiginleika að verið er að rannsaka upplifanir og unnið út frá sjónarhorni þátttakanda. Þá koma 

fram erfiðar spurningar og er mikilvægt að þátttakendum líði vel (Creswell, 2014). 

4.2. Öflun og greining gagna 

Í megindlegu rannsókninni var notast við spurningakönnun (sjá Viðauki A) sem fór fram 

dagana 17. febrúar til 1. mars 2021. Könnunin var send út á samskiptaforritinu Facebook til að 

reyna að ná til sem flestra. Til að reyna að halda svörum fjölbreyttum þá sóttum við um aðgang 

að allskyns hópum innan Facebook, þeir voru: Íbúar í Grafarvogi og Grafarholti, Fjármálatips 

og Ísafjarðarmarkaðurinn. Einnig fengum við ættingja og vini til að deila könnunni áfram til 

að fá breiðara aldursbil. Heildarfjöldi svara var 426. Við gerum okkur grein fyrir því að það 

gæti mögulega verið bjögun í gögnunum þar sem einstaklingar sem hafa þekkingu og/eða 

áhuga á hlutabréfum eru líklegri til að svara. Notast var við tölfræðiforrit við greiningu 

gagnanna og til að sjá mögulegar tengingar. Eigindlega rannsóknin fór fram dagana 17. mars 

til 25. mars 2021. Viðtölin voru í formi djúpviðtala sem áttu sér stað á vinnustöðum 

viðmælenda og einnig á rafrænu formi vegna COVID-19 og voru þau öll tekin upp með leyfi 

viðmælenda. Stuðst var við spurningalista (sjá Viðauki B) sem var byggður á upplýsingum sem 

rannsakendur leituðu eftir og einnig á þeim gögnum sem rannsakendur höfðu fyrir hendi. 

Tilgangur viðtalanna var að fá fagaðila til að veita okkur innsýn inn í verðbréfaheiminn og fá 

                                                 
23 e. qualitative research 
24 e. quantitative research 
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þeirra skoðun á þeim hlutum sem eru að gerast í samfélaginu. Gagnagreining hófst eftir að búið 

var að tala við alla aðila og var þá hlustað á upptöku og ritað niður í kjölfar þess.  

4.3. Þátttakendur  

Í megindlegu rannsókninni var notast við sjálfvalið úrtak25 við val á þátttakendum þar sem 

almenningskönnun var deilt á samskiptaforritinu Facebook. Allir þátttakendur voru nafnlausir 

og ekki var hægt að rekja svörin. 

 Í eigindlegu rannsókninni var notast við markmiðsúrtak26 við val á viðmælendum. Af 

þeim tíu fyrirtækjum sem komu til greina fengust sex þeirra til þess að taka þátt í rannsókninni. 

Tekið var viðtal við starfsmenn innan þessara sex fyrirtækja og eiga þeir það sameiginlegt að 

vera sérfræðingar á fjárfestingasviði innan þess fyrirtækis. Þrjú þessara fyrirtækja voru stærstu 

bankar Íslands, tvö þeirra voru sjóðstýringafyrirtæki sem þjóna og aðstoða almenna- og 

fagfjárfesta við hlutabréfakaup og eitt þeirra var Kauphöll Íslands sem er milliliður kaupenda 

og seljenda á hlutabréfamarkaði. Einn þátttakendana vildi ekki koma undir nafni en allir hinir 

heimiluðu að nafn sitt kæmi fram í rannsókninni.  

 

  

                                                 
25 Tilviljunarúrtak þar sem fólk velur sig sjálft sig sem úrtak í rannsókn. 
26 Þeir viðmælendur sem þykja henta markmiði rannsóknarinnar best. 
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5. Greining rannsóknar 

Í 5. hluta eru niðurstöður megindlegu og eigindlegu rannsóknanna kynntar. 

5.1. Niðurstöður megindlegra gagna 

Hér eru niðurstöður megindlegu rannsóknar kynntar. Rannsakendur öfluðu og greindu gögnin 

sem fengust úr almennings könnuninni sem dreifð var á samfélagsmiðlinum Facebook. Úrtak 

rannsóknarinnar er fremur lítið miðað við íbúafjölda og er því ekki hægt að alhæfa yfir alla 

þjóðina. Hins vegar gefa niðurstöður mögulega mynd af því hvernig þjóðin hegðar sér í 

sambandi við fjárfestingar á hlutabréfamarkaði í ljósi breyttra aðstæðna.  

 Könnunin hófst með stuttri en þó ítarlegri útskýringu á breyttum skattalögum þar sem 

frítekjumark á fjármagnstekjuskatti hækkaði í desember 2020, í kjölfar þess var spurt um 

viðhorf til breytingarinnar. Þar á eftir komu spurningar sem tengdust öðrum breytingum á 

verðbréfamarkaði en skattalögum, eins og tillögur um aðrar ívilnanir sem að almenningur 

myndi gjarnan vilja sjá eða arðgreiðslur frá fyrirtækjum sem þau eru hluthafar í. Síðan var farið 

út í spurningar sem tengdust því hvort að viðkomandi hugðist fjárfesta á hlutabréfamarkaði á 

þessu ári og ef já, þá hvernig og hvers vegna. Sömuleiðis var spurt ef viðkomandi sér ekki fram 

á að fjárfesta á þessu ári, hver ástæðan væri fyrir því.  

 Í lokin voru þátttakendur spurðir hver bakgrunnur þeirra í fjárfestingum væri, ef 

einhver, meðal annars hvort þeir hefðu stundað verðbréfaviðskipti á síðastliðnum 12 mánuðum 

og hvort þeir ættu verðbréfasafn á þessari stundu. Einnig voru sígildar bakgrunnsspurningar 

um viðkomandi eins og kyn, aldur, menntun og stöðu á vinnumarkaði á þessari stundu og einnig 

var spurning um traust gagnvart íslenskum bönkum og fjárfestingafyrirtækjum. 

5.2. Tölfræðilegur útreikningur 

Til að skoða hvort eftirfarandi frumbreytur ,,Hefur þú stundað verðbréfaviðskipti á 

síðastliðnum 12 mánuðum?”, ,,Átt þú verðbréfasafn á þessari stundu?”, aldur, kyn og menntun 

hefðu áhrif á hvort viðkomandi hyggst að fjárfesta á þessu ári, sem er fyrsta spurningin í 

megindlegu rannsókninni ,,Hyggst þú fjárfesta á verðbréfamarkaði á þessu ári?” var notast við 

tvíkosta aðhvarfsgreiningu27. Þessi greining varð fyrir valinu eftir samtal við tölfræðikennara 

við Háskólann í Reykjavík, Ewa Lazarczyk Carlson.  

 

                                                 
27 e. Binary Logistic Regression  
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Áður en útreikningarnir hófust þurfti að hreinsa gögnin, kóða þau og svör ,,Veit ekki /vil ekki 

svara” voru ekki tekin með til útreiknings. Eftir tiltekt var svarhlutfallið 96,7% (N=413). 

 Heildarlíkanið er marktækt (p<0,01). Samt sem áður voru þrjár breytur sem voru innan 

skekkjumarka (p<0,05) og þær voru ,,Hefur þú stundað verðbréfaviðskipti á síðastliðnum 12 

mánuðum?”, ,,Átt þú verðbréfasafn á þessari stundu?” og kyn. Því er hægt að segja með 95% 

vissu að þessar breytur hafa áhrif á það hvort viðkomandi hyggst að fjárfesta á þessu ári, sjá 

almennings á hlutabréfamarkaði.  

 

5.2.1. Aukinn áhugi á fjárfestingum vegna skattaívilnunarinnar 

Af 426 svörum sem bárust við spurningunni ,,Þykir þér þessar breytingar auka áhuga þinn á 

fjárfestingum?” töldu 228 eða um 54% að skattaívilnunin auki áhuga þeirra á fjárfestingum, 

þar af voru 110 konur og 118 karlar sem svöruðu játandi. Fremur hátt hlutfall þátttakenda taldi 

sig vera óviss um hvort að þessar breytingar auka áhuga sinn eða ekki. 

Mynd 8: Áhugi á fjárfestingum í kjölfar skattaívilnunarinnar (Gögn frá megindlegu rannsókninni) 

Tafla 3: Tvíkosta aðhvarfsgreining fyrir áhrif bakgrunns þátta á þátttöku almennings á hlutabréfamarkaði 



 

 28 

5.2.2. Hugsanlegar arðgreiðslu frá fyrirtækjum  

Um 60% þátttakenda svaraði játandi við spurningunni „Myndu hugsanlegar arðgreiðslur frá 

fyrirtæki ýta undir áhuga þinn á fjárfestingum í viðkomandi fyrirtæki?“ um aukinn áhuga á 

fjárfestingum ef viðkomandi fyrirtæki sem einstaklingur hyggst fjárfesta í er með 

arðgreiðslustefnu. Aftur á móti var um ¼ eða 23% þátttakenda sem svaraði “Veit ekki”, en 

aðeins 19% sögðu að arðgreiðslur myndu ekki auka áhuga sinn á fjárfestingum.  

5.2.3. Aðrar tillögur um hvata á hlutabréfamarkaði 

Þetta var opin spurning þar sem þátttakendur gátu skrifað sitt eigið svar við spurningunni sem 

hljómaði eftirfarandi ,,Eru einhverjar aðrar breytingar sem gætu ýtt undir áhuga þinn á 

fjárfestingum? Ef já, vinsamlegast skrifaðu hér fyrir neðan hvaða breytingar.” Það var valkvætt 

að svara þessari spurningu svo það bárust aðeins 109 svör af 426 talsins. Eftir tiltekt á þeim 

svörum sem hægt væri að vinna úr, kom í ljós að algengasta svarið var að fólk kallar eftir meiri 

skattaívilnun eins og hækkun frítekjumarks, lækkun fjármagnstekjuskatts og frádráttarbært tap 

á milli ára. Önnur atriði sem voru einnig nefnd oft af þátttakendum voru meðal annars meiri 

fræðsla, kynningar á verðbréfaviðskiptum og ósk um fleiri fyrirtæki á markaðinn.  

 

Mynd 9: Áhrif arðgreiðslna á áhuga á fjárfestingum (Gögn frá megindlegu rannsókninni) 
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5.2.4. Fjárfesting á þessu ári  

Eins og gögn sýna eru 42% þátttakenda spurningarinnar „Hyggst þú fjárfesta á 

verðbréfamarkaði á þessu ári?“ sem hyggjast fjárfesta á þessu ári, sem er töluvert yfir núverandi 

meðaltali, sem bendir til bjögunar í svörum. Það var svipað hlutfall þátttakenda sem hyggjast 

fjárfesta á þessu ári og þeir sem hyggjast ekki gera það. Það var þó töluverður munur á 

kynjahlutfalli hjá þeim sem hyggjast ekki fjárfesta eða um 23% karla, en um 52% kvenna ætla 

ekki að fjárfesta á þessu ári. Ekki var mikil munur á menntun fólks og þeim sem sjá fram á að 

kaupa hlutabréf á þessu ári. Þó voru tveir flokkar sem stóðu ofar en aðrir og voru það 

einstaklingar sem hafa lokið menntun á háskólastigi, bæði bakkalár- og meistaragráðu. Þegar 

kemur að stöðu á vinnumarkaði þátttakenda voru það einstaklingar sem eru launþegar í fullu 

starfi og einstaklingar í námi og vinnu sem skáru sig mest út úr hlutfallslega þegar spurt var 

hvort þau hyggjast fjárfesta á þessu ári. 56% þeirra sem svöruðu játandi voru í fullu starfi og 

19% í námi og vinnu. Af þeim sem hyggjast ekki fjárfesta í ár voru 52% í fullu starfi og 14% í 

námi og vinnu. Þessar niðurstöður geta verið bjagaðar vegna þess að þessir tveir hópar telja 

71% allra þátttakenda. Af þeim sem að hyggjast fjárfesta á þessu ári eru 78% sem hafa nú þegar 

fjárfest síðustu tólf mánuði. 

 

 

Mynd 10: Áætlun um fjárfestingar á þessu ári (Gögn frá megindlegu rannsókninni) 
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5.2.5. Ástæður fyrir fjárfestingum á hlutabréfamarkaði  

Í áframhaldi af spurningunni hér að ofan um hvort að þátttakendur hyggjast fjárfesta á þessu 

ári var spurt um ástæðu fyrir því „Þar sem þú svaraðir játandi, hvers vegna?“. Vert er að taka 

það fram að þetta var fjölvalsspurning og fjöldi svara við þessari spurningu er 178, þar sem 

aðeins þeir sem svöruðu játandi við fyrri spurningunni gátu svarað þessari í kjölfarið. 

Meginástæða meðal úrtaksins, þar sem 66% þátttakenda svaraði var að þeir eru nú þegar að 

fjárfesta og þar á eftir kom lágt vaxtastig með 50%. Þó að 24% þátttakenda kusu lagabreytingar 

sem ástæðu fyrir fjárfestingum, þá má geta þess að þetta hlutfall muni fara hækkandi í ljósi 

hversu nýleg ívilnunin er, samanber hversu lengi almenningur var að taka við sér vegna fyrri 

skattaívilnunar.  

Mynd 11: Ástæður vegna fjárfestinga (Gögn frá megindlegu rannsókninni) 
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5.2.6. Fjárfestingaleiðir 

Þátttakendur voru einnig beðnir um að svara spurningunni „Hvernig myndir þú fjárfesta?“. 

Þátttakendur  gátu hakað við fleiri en eitt svar. 124 einstaklingar af þeim 178 sem fengu þessa 

spurningu eða 70% þátttakenda ætla fjárfesta í stökum verðbréfum og tíu færri, eða 114 ætla 

að fjárfesta í verðbréfasjóðum. Í þessari spurningu var einnig svarmöguleiki “Other” í boði þar 

sem þátttakendur  gátu skrifað sitt eigið svar ef þeir hefðu eitthvað nýtt til málanna að leggja. 

3% þeirra kusu svarmöguleikann “Other” og algengasta svarið í því var rafmynt28.  

                                                 
28 Rafræn greiðslumynt sem hefur þróast til greiðslumiðlunar og viðskipta á netinu, e. cryptocurrency 

Mynd 12: Mismunur svara í eignadreifingu (Gögn frá megindlegu rannsókninni) 
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5.2.7. Ástæður fyrir því að fjárfesta ekki á hlutabréfamarkaði 

Þátttakendur voru einnig beðnir um að svara spurningunni „Þar sem þú svaraðir neitandi, hvers 

vegna?“ til þess að gera grein fyrir því hvers vegna þau hyggjast ekki fjárfesta á þessu ári og 

voru það 169 einstaklingar. Mjög svipað hlutfall var milli svarmöguleika sem voru í boði, en 

það sem stóð mest upp úr var lítil sem engin þekking og kunnátta. Nokkurt stórt hlutfall 

þátttakenda taldi ástæðu fyrir því að þeir ætli ekki að fjárfesta væri vantraust en það er hægt að 

tengja það við niðurstöður spurningar um traust til íslenskra banka og fjárfestingarfyrirtækja 

sem kemur fyrir síðar.  

 

 

 

Mynd 13: Ástæður fyrir því að fjárfesta ekki (Gögn frá megindlegu rannsókninni) 
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5.2.8. Fyrri fjárfestingarhreyfingar 

Þátttakendur voru einnig spurðir „Hefur þú stundað verðbréfaviðskipti á síðastliðnum 12 

mánuðum?“ og meirihluti þátttakenda, eða 60% hefur ekki gert það. 165 einstaklingar eða 39% 

hafa gert það og 65% þeirra sem hafa stundað verðbréfaviðskipti á síðastliðnum 12 mánuðum 

hafa einnig lokið háskólamenntun. Samanber mynd 10: Áætlun um fjárfestingar á þessu ári 

(Gögn frá megindlegu rannsókninni) þá má geta þess að það er ekki mikil aukning á nýjum 

fjárfestum miðað við þessi gögn. 

5.2.9. Verðbréfaeign 

 

Mynd 14: Þátttaka síðastliðna 12 mánuði (Gögn frá megindlegu rannsókninni) 

Mynd 15: Hlutfall þeirra sem eiga verðbréf á þessari stundu (Gögn frá megindlegu rannsókninni) 
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Af 426 svörum úrtaksins voru 239 einstaklingar eða 56% sem svöruðu neitandi við 

spurningunni „Átt þú verðbréfasafn á þessari stundu?“. Hins vegar voru 183 einstaklingar eða 

43% sem að eiga verðbréf núna. Meirihluti þeirra sem eiga verðbréfasafn hafa lokið menntun 

á háskólastigi, eða 63,9% allra sem svöruðu játandi. Af þeim 154 einstaklingum sem hafa bæði 

verið í verðbréfaviðskiptum á síðastliðnum 12 mánuðum og eiga núna verðbréfasafn eru 64,3% 

sem hafa lokið háskólamenntun.  

5.2.10. Traust til íslenskra banka og/eða fjárfestingafyrirtækja  

Þessi spurning varð fyrir valinu til þess að kanna hvort að traust til banka og 

fjárfestingarfyrirtækja á Íslandi hafi eitthvað breyst síðan eftir hrunið og hljóðar hún svona: 

„Hversu lítið eða mikið treystir þú íslenskum bönkum/fjárfestingastofnunum?“. Eins og komið 

hefur fram í rannsókn Eddu Jónsdóttur og Sóleyju Evu Gústafsdóttur (2019) þar sem þessi 

rannsókn er að hluta til byggð á, um að traust sé stór ástæða þess að þátttaka almennings sé 

svona lág hér á landi. Samkvæmt úrtaki okkar er augljóst að traust til bankanna og 

fjárfestingarfyrirtækja er að skána, en er ennþá ábótavant. Meirihluti þátttakenda völdu töluna 

3 af tölukvarðanum frá 1 til 5, þar sem 1 þýðir ekkert traust og 5 þýðir mikið traust.  

Mynd 16: Traust til banka/fjárfestingafyrirtækja (Gögn frá megindlegu rannsókninni) 
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5.2.11. Kynjahlutfall þátttakenda 

Þátttakendur voru einnig spurðir að kyni og spurningin hljóðaði eftirfarandi „Hvert er kyn 

þitt?“. Kvenmenn voru í meirihluta þar sem 243 konur tóku þátt í könnuninni eða 57% af öllum 

þátttakendum. Karlmenn voru 181 talsins sem gerir um 42,5% og 2 einstaklingar eða 0,5% sem 

skilgreina sig með öðrum hætti en karlkyns og kvenkyns.  

5.2.12. Aldur þátttakenda 

Aðspurðir „Hver er aldur þinn í árum?“ var langfjölmennasti aldurshópur svarenda á aldrinum 

frá 18-29 ára en hann taldi 121 einstaklinga sem er 28,4% af úrtakinu. Næst stærsti hópurinn 

var á aldrinum 40-49 ára eða 23,5% allra þátttakenda. Möguleg ástæða fyrir því að næst yngsti 

flokkurinn er fjölmennastur er að þetta er aldurshópurinn sem rannsakendurnir tilheyra og þar 

sem könnuninni var dreift meðal vina á samfélagsmiðlum er líklegt að það sé sá aldurshópur 

sem hafði besta aðgengi að könnuninni. Fólk á aldursbilinu 18-49 ára eru líklegri til þess að 

Mynd 18: Aldursbil í árum (Gögn frá megindlegu rannsókninni) 

Mynd 17: Kynjahlutfall (Gögn frá megindlegu rannsókninni) 
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fjárfesta á þessu ári, á hinn bóginn er aldursbilið 50-70 ára og eldri líklegra til að eiga 

verðbréfasafn á þessari stundu.  

5.2.13. Menntun þátttakenda 

Við spurningu um menntun „Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið?“ hefur 

meirihluti þátttakenda lokið BS, BA BEd eða sambærilegu háskólanámi, það voru 148 

einstaklingar eða 34,7% allra þátttakenda. Þar á eftir kemur flokkur með einstaklingum sem 

hafa lokið MA, MS, MEd, MBA eða sambærilegu námi og voru þeir 20,2% af úrtakinu. Það er 

möguleiki á bjögun, vegna þess að þeir einstaklingar sem hafa lokið háskólamenntun og hafa 

þekkingu á verðbréfamarkaði voru líklegri til þess að svara þessari könnun.  
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Mynd 19: Menntunarstig þátttakenda (Gögn frá megindlegu rannsókninni) 
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5.2.14. Staða á vinnumarkaði þátttakenda 

Þátttakendur voru einnig spurðir um stöðu sína á vinnumarkaði á þessari stundu og spurningin 

var „Hvert af eftirfarandi lýsir best stöðu þinni á vinnumarkaði í dag?“. Langalgengast var að 

þátttakendur í úrtakinu væru launþegar í fullu starfi eða um 54%, næst á eftir því komu 

einstaklingar í námi og vinnu eða um 17%.   

Mynd 20: Staða á vinnumarkaði (Gögn frá megindlegu rannsókninni) 
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5.3. Niðurstöður eigindlegra gagna  

Hér að neðan er kynnt samantekt viðtala við einstaklinga sem starfa við íslenska banka og 

fjárfestingarfyrirtæki. Byrjað var á að spyrja hvort að þátttaka Íslendinga hafi aukist á síðasta 

ári og í kjölfar þessarar spurningar var spurt hvort að lækkun vaxta hafi áhrif á þátttöku. Í 

framhaldinu var spurt út í fjármagnstekjuskatt og skattaívilnanir. Í lokin komu almennar 

spurningar um hlutabréfamarkað og þátttöku almennings.  

5.3.1. Óðinn Árnason, sjóðstjóri hjá Stefni ehf. 

Þegar Óðinn er spurður út í það hvort að þátttaka almennings hafi aukist síðasta árið á 

hlutabréfamarkaði telur hann það vera tvímælalaust og nefnir þá helst lágt vaxtastig þar sem 

fólk er ekki að fá neina raun ávöxtun á peningum sínum sem eru inn á bankareikningum, aukna 

umræðu í ljósi aðstæðna og hlutafjárútboð Icelandair sem hafa hvað mest áhrif. Aðspurður um 

hvort að fólk myndi hætta að fjárfesta ef að innlánsvextir færu aftur að hækka þá telur hann 

það mjög ólíklegt því hann er á þeirri skoðun að við munum líklegast ekki sjá aftur jákvæða 

raunávöxtun á venjulegum innlánsreikningum og þess vegna ætti þátttaka bara eftir að vaxa 

héðan af með aukinni reynslu almennings á markaði. Það þarf að auka þekkingu almennings á 

verðbréfum. Það þarf að mynda hvata fyrir fólk að fjárfesta eins og var gert núna í desember 

2020 með skattaívilnun þar sem arður og gengis- og söluhagnaður bréfa fellur núna þar undir. 

 Að mati Óðins eru þetta aðgerðir sem vonandi draga almenning meira inn á markaðinn 

því þetta er beinn skattalegur hagnaður fyrir fólk. Hann bætir við að umræðan í samfélaginu og 

þá sérstaklega frá seðlabankastjóra og fjármálaráðuneytinu spili þar stórt hlutverk til að fá 

almenning til að skoða þennan fjárfestingarkost. Hann telur að fjármálaráðgjöf til viðskiptavina 

mun ekki breytast mikið því bankinn starfar ekki út frá skattalegum sjónarmiðum en að bankinn 

gæti hvatt viðskiptavini í að kynna sér málin betur. Núna á dögunum var Stefnir ehf. að stofna 

arðgreiðslusjóð en Óðinn tekur fyrir að það sé til að ná upp í skattinn á hverju ári heldur vegna 

þess að Stefni vantaði arðgreiðslusjóð og þar sem flest fyrirtækin á markaði eru orðin virðis29 

fyrirtæki þá töldum við henta að búa til sjóð en þó að skattaafslátturinn sé ekki meginástæðan 

þá hjálpar hann vissulega. 

 Þegar kemur að óvissunni um tímalengd ívilnunarinnar talar Óðinn um að það geti haft 

mikil áhrif og nefnir þá dæmi um fyrri skattaívilnanir sem hafa verið í gegnum árin á Íslandi 

þar sem áhrif á beina þátttöku voru mikil þegar þau voru tekin af. Það hefur alltaf verið 

                                                 
29 Fyrirtæki sem eru á stöðugum iðnaði og atvinnugeira og geta greitt reglulegan arð.  
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áhyggjuefni segir hann um hvað Íslendingar taka lítinn þátt á markaði og hvað þá miðað við 

önnur lönd í kringum okkur. Hann telur að þessi ívilnun sé komin til að vera, eða allavega 

þangað til að ásættanlegri þátttöku hefur verið náð hver sem hún svo er. 

 Hvað varðar arðgreiðslustefnu fyrirtækja sagði Óðinn að þau fyrirtæki sem eru að borga 

arð og hafa verið að því stöðugt verði vinsælli núna í ljósi skattaafsláttarins því auðveldara 

verður að ná eitthvað upp í upphæðina án þess að vera að selja og kaupa bréf. Eins og hann 

minntist á áðan þá eru flest fyrirtækin á markaði, virðis fyrirtæki sem ættu að geta afmarkað 

sér góða og skýra stefnu varðandi arðinn. Því skýrari því betra því óvissa er ekki af hinu góða. 

Fyrirtæki sem hafa getu til að tileinka sér arðgreiðslustefnu ættu að gera það ef þau sjá ekki 

fram á tækifæri til frekari vaxtar. 

 Almenningur ætti að vera að fjárfesta segir Óðinn. Þá helst í sjóðum því það krefst 

minni þekkingar frá fjárfestinum. Þar er sjóðnum stýrt af sjóðstjóra sem starfar við markaðinn 

á hverjum degi og beitt er virkri stýringu á sjóðinn. Eignadreifing er einnig töluvert auðveldari 

með sjóðum en í stökum bréfum og auðvelt er að meta hvaða áhættu maður vil taka og fjárfesta 

í samræmi við það. Ef fjárfestirinn er áhugasamur um markaðinn þá skaðar ekki að setja smá í 

stök bréf þó það væri ekki til neins nema einungis til að læra á hvernig markaðurinn virkar og 

skilja þá margvíslegu hluti sem geta haft áhrif á hann. 

5.3.2. Björn Berg, forstöðumaður greininga hjá Íslandsbanka 

Björn telur að það hafi verið aukning á þátttöku almennings á hlutabréfamarkaði samanber 

útboði Icelandair á þriðja ársfjórðungi síðasta árs. Að hans mati hafi lækkun vaxta mest áhrif 

því Íslendingar hafa vanist því að geta fengið góða og jákvæða raunávöxtun á öruggum 

reikningum. Þetta var eitt af því sem aðskildi Ísland frá öðrum vestrænum ríkjum að geta gert 

þetta en það virðist vera þannig að við séum að komast á sama stað og Bandaríkin hvað varðar 

vaxtastig. Það sem fór að gerast í Bandaríkjunum var að almenningur fór að fjárfesta í 

áhættumeiri eignum eins og verðbréfum og fasteignum sem er á pari við það sem gerðist hér á 

landi árið 2020 þegar vextir fóru að lækka. Hitinn á hlutabréfamarkaði jókst sem og á 

fasteignamarkaði og það er í raun engin önnur ástæða en lækkun vaxta. Samdráttur í 

einkaneyslu og útlandaferða hefur vissulega spilað inn í en þegar það er óvissa í samfélaginu 

þá eiga fjárfestar að leita í öruggari kosti eins og skuldabréf. Vegna vaxtastigs er 

ávöxtunarkrafa á skuldabréf mjög lág og þess vegna streymdi fjármagnið inn á 

hlutabréfamarkað í staðinn. Aðspurður um hvort að hann telji það líklegt að fólk hætti að 

fjárfesta ef að vextir hækka aftur telur hann svo ekki vera. Ástæðan er sú að staðan sem er í 
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dag hefur ekki sést áður, þó að vextir myndu hækka þá færu þeir líklegast aldrei í sama far og 

þá, þeir sem væru nú þegar byrjaðir að fjárfesta myndu ekki hætta því nema ef það hefur gengið 

illa hjá þeim. Hann telur að það mætti líklegast sjá samdrátt í aukningunni 

 Hvað varðar skattaafsláttinn sem var samþykktur núna í desember þá fagnar hann þeim 

áfanga og segir að þeir séu er búnir að vera að bíða eftir þessu lengi. Hann telur að þetta hafi 

góð áhrif á þátttöku og nefnir þá bæði að þetta skilar sér í meiri ávöxtun sem eru bein áhrif en 

líka skilaboðin sem svona gjörningar bera með sér. Þetta er einföld og skilvirk leið til að hvetja 

fólk til fjárfestingar. 

 Varðandi óvissuna um tímalengdina á ívilnuninni svarar Björn að í gegnum tíðina hafa 

breytingar á fjármagnstekjuskatti verið fyrirvaralausar og í sumum tilfellum afturvirkur. Við 

höfum ekki fordæmi fyrir því að ríkisstjórnin sé að láta vita fyrir fram en hann telur það eðlilegt 

að fólk sé að selja við og við til að nýta skattaafsláttinn. Óvissan geti leitt til þess að fólk er 

fljótt að selja og kaupa aftur til að raungera hagnaðinn. Hann telur að þessi ívilnun sé ekki 

komin til að vera og nefnir þá helst hlutverk stjórnmálaflokka og óvissuna um áhersluatriði 

hverra ríkistjórnar fyrir sig. Breytingar á fjármagnstekjuskatti hafa verið miklar síðustu árin og 

verður spennandi að fylgjast með hvort að þessi ívilnun geri markaðinn áhugaverðari fyrir 

fyrirtæki og almenning, ef það gerist þá telur hann að þessi ívilnun verði lengi. 

 Þegar Björn er spurður út í það hvort að fyrirtæki með arðgreiðslustefnu verði vinsælli 

í kjölfar skattabreytingarinnar þá segist hann ekki vera viss. Hann tekur fram að arðgreiðslu 

fyrirtæki eru mjög þægileg á óvissutímum eða þegar fjárfestir er að leitast í meiri stöðugleika. 

Þessi fyrirtæki hafa alltaf verið mikilvægur partur af eignasafni og hann telur að það muni halda 

áfram. Hvort að breytingin leiðir til aukins áhuga þarf að koma í ljós en það myndi auðvelda 

fólki að ná eitthvað upp í skattahámarkið. 

 Almenningur ætti að vera að fjárfesta að mati Björns. Hann telur að þátttaka sé ekki 

nógu góð en það séu samt ástæður fyrir því af hverju þátttakan sé svona lág. Markaðurinn 

síðustu áratugi hefur ekki verið sá stöðugasti en síðustu 5-6 ár hefur hann verið það. Það sem 

gæti verið að hafa þessi áhrif er að almenningur er nú þegar að fjárfesta óbeint í bréfum í 

gegnum lífeyrissjóðina sína og telji sig þá ekki þurfa að fjárfesta umfram það. Til að ná 

ásættanlegri þátttöku þarf fræðslan að vera meiri og sparnaður þarf að aukast til að geta sett í 

markaðinn. Það vantar viðhorfsbreytingu til hlutabréfa því hér á landi er horft á fjárfestingar 

sem fjárhættuspil sem er ansi langt frá sannleikanum.  

 Varðandi fjárfestingar í dag þá telur Björn að yngri kynslóðin geri ekki greinarmun á 

því að fjárfesta í stöðugu fyrirtæki eða að kaupa í Bitcoin, það geti leitt til óheilbrigðs viðhorfs 

á markaðinn í heild sinni og virkað sem hindrun fyrir nýgræðinga. Hvað varðar hvort að 
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almenningur ætti að fjárfesta í stökum bréfum eða sjóðum þá sagði Björn að hann mætti ekki 

ráðleggja vegna eðli starfsins síns en hann telur að þá sem skorti þekkingu ættu að vera í sjóðum 

og fá þá fólk sem starfar í þessum geira til að fjárfesta fyrir sína hönd. Sjóðir hafa líka þann 

möguleika að vera í mánaðarlegri áskrift og þannig stuðlar maður að bættum sparnaði. Hins 

vegar er hægt að ná fram betri ávöxtun í stökum bréfum ef maður er heppinn sagði Björn en 

það hefur ítrekað komið fyrir að fólk hefur lagt inn fé sem það má ekki tapa sem hefur leitt til 

neikvæðs viðhorfs til hlutabréfa þegar illa hefur gengið og fólk tapað peningum. 

5.3.3. Marteinn Breki, viðskiptastjóri eignastýringar og Stefán Broddi sérfræðingur hjá 

markaðsviðskiptum hjá Arion Banka 

Þetta viðtal var tekið í sameiningu til stuðnings vegna mismikillar þekkingar á sviði almenna 

fjárfesta, rannsakendum að óvörum og er möguleg bjögun í svörum svarenda vegna þessa. 

 Báðir viðmælendur voru sammála hvor öðrum hvað varðar aukningu á þátttöku 

almennings á markaði. Þeirra tilfinning er sú að aukningin sé rétt að byrja. Stefán telur að 

lækkun vaxta sé meginástæðan fyrir aukningunni og þar á eftir komi aukin umræða og nefnir 

hann þá sérstaklega erlenda miðla sem hafa mikil áhrif á viðhorf fólks. Segist hann hafa heyrt 

börnin sín vera að tala um Bitcoin og Teslu sem gerir hann aðeins smeykan því fólk veit ekki 

hvernig á að fjárfesta. Aðgengi hefur stóraukist á síðustu árum sem gerir allar fjárfestingar 

auðveldari. Marteinn bætti við hér dæmum eins og Icelandair útboðinu og þeim sálræna þætti 

að sumar kynslóðir eru orðnar vanar því að eyða peningum í tölvuleikjum og tengja það óbeint 

við fjárfestingar. Þegar viðmælendur voru spurðir út í mögulega hækkun á vöxtum sem myndi 

mögulega leiða til minni þátttöku þá telur Stefán að hækkunin myndi þurfa að vera það mikil 

til að hafa áhrif á núverandi þátttöku. Hann telur að það afar ólíklegt að hægt verði að fá 

jákvæða raunávöxtun í framtíðinni en ef þú ert búinn að brenna þig á markaðnum þá ertu 

líklegri til að fara út af honum í leit af öruggari kostum. 

 Varðandi skattaafsláttinn þá telja þeir báðir að þetta komi til með að hafa mikil áhrif 

eins og hefur sýnt sig með ívilnunum fyrri ára en því miður þá á fólk oft erfitt með það að skilja 

lagabálka og vita ekki hvert þau eiga að snúa sér. Fyrir almenna fjárfesta sem eiga nú þegar 

bréf þá er þetta frábært sagði Marteinn. Stefán telur að þetta sé samt ekki megin drifkrafturinn 

hjá almenningi heldur þegar að fólk raungerir gengishagnaðinn sinn og sér muninn að þá séu 

þau líklegri til að fjárfesta aftur. Þeir telja að bankinn fari ekki í skattaráðgjöf til að koma til 

móts við kúnna. Kúnnar þurfa að hafa vit á því sjálfir að raungera hagnaðinn á hverju ári til að 

nýta afsláttinn. 
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 Hvað varðar óvissuna um tímalengdina á afslættinum þá telur Stefán að það fari allt 

eftir hvernig umræðan um afsláttinn verður, hvort að hann sé að gera það sem ætlast var til og 

hvaða ríkisstjórn er við völl hverju sinni. Þessi óvissa er aldrei góð. Þeir telja báðir að ívilnunin 

sé komin til að vera en þó ekki til frambúðar því þegar markaðurinn er orðinn nógu skilvirkur 

og þátttaka góð þá ætti ekki að þurfa ívilnun lengur. Stefán sagði að þegar verið var að koma 

þessu í gegn þá voru margar óánægjuraddir þannig að pólitíkin spilar ansi stórt hlutverk hvað 

varðar langlífi þessarar ívilnunar. 

 Hvað varðar vinsældir arðgreiðslufélaga núna í ljósi breytinga þá sammælast þeir um 

að þau ættu að verða vinsælli því að almenningur horfir frekar á þau því þau bjóða upp á meiri 

stöðugleika og stöðugleiki er það sem fólk skorti núna í ljósi vaxtastigsins og aðstæða í 

heiminum. Þó að flest fyrirtækin á markaði eru virðis fyrirtæki þá er það samt skiljanlegt á 

fákeppnismarkaði þar sem fyrirtæki geta bara vaxið ákveðið mikið. Stefán sagði að það þarf að 

passa sig á því að pressa ekki fyrirtæki í það að greiða arð ef það eru vaxtartækifæri í stöðunni. 

 Að mati þeirra þá ætti almenningur að vera að fjárfesta en bara ef það er það besta í 

stöðunni. Það gæti verið betra fyrir suma að greiða niður skuldir sínar heldur en að setja peninga 

í hlutabréf. Aftur á móti virðist vera mikill kynslóðamunur á viðhorfi gagnvart áhættu sem gæti 

útskýrt aukninguna sem við höfum verið að sjá síðustu mánuði. Þeir voru ósammála um að fólk 

ætti almennt að fjárfesta í sjóðum því þar þarf ekki þekkingu til að fjárfesta en fyrir þá sem 

vilja koma sér inn í þennan geira ættu að fara í stök bréf því það getur verið ansi lærdómsríkt. 

Stefán myndi frekar fjárfesta í stökum bréfum vegna aðstæðna í samfélaginu í dag, að hans 

sögn er markaðurinn heilbrigður, lítið er um innherjaupplýsingar, umræðan er að taka 

markaðinn á ný stig og traust er að aukast. Aðgengi er svo opið og dýpt upplýsinga er svo mikil 

að fólk með áhuga ætti að velja stök bréf en fyrir áhugalausa sem eru einungis að leitast eftir 

þægilegri ávöxtun þá yrðu það sjóðir. 
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5.3.4. Davíð Stefánsson, sjóðstjóri hjá Akta 

Davíð sagði að aukning hefur verið mikil á þátttöku almennings á hlutabréfamarkaði og nefndi 

helst lækkun vaxta, þá bæði hérlendis og á erlendum mörkuðum. Beint framhald af því var að 

skuldabréf tóku að lækka og þá var lítið annað í stöðunni heldur en að fjárfesta í hlutabréfum. 

Fólk er að vakna til lífsins og skoða þessa valmöguleika meir en það hefur þurft að gera, að 

mati Davíðs. 

 Viðmælandinn er þeirrar skoðunar að lágt vaxtastig leiði til aukinnar þátttöku. 

Stýrivextir eru í sögulegu lágmarki og verðbólga er í kringum 4% þannig að núna er fólk að sjá 

neikvæða raunávöxtun. Það var ekki þörf á þessum pælingum fyrir nokkrum árum því að þá 

voru vextir það háir en núna eru aðrir tímar og ef fólk ætlar að halda í við þjóðfélagið þá þarf 

það að fjárfesta í áhættumeiri eignum. Davíð óttast það ekki að missa fólk af markaði og inn á 

bankareikninga ef að vextir taka að hækka aftur vegna þeirra ólíkinda að vextir fari aftur á sama 

stig og fólk var vant. Mögulega mun áhættufælnara fólk reyna að koma sér út en hann telur að 

fjárfestingar almennings séu komnar til að vera, að mati Davíðs. 

 Davíð telur að skattaafslátturinn sem var samþykktur í desember komi til með að hafa 

góð áhrif. Hann vonar að fjármálaráðgjöf bankanna muni breytast til að hjálpa kúnnum að ná 

skatta hagræðingu þar sem það er t.d. mjög þekkt fyrirbæri í Bandaríkjunum. Akta sjóðir hefur 

ekki leyfi til að veita fjármálaráðgjöf, en hann minnist á að almenningur ætti að reyna að hugsa 

vel um þetta. Það var von Davíðs að sá möguleiki að geta tekið tap yfir árið hefði verið kynntur 

en svo var ekki. Hvað varðar óvissuna um tímalengdina á afslættinum þá telur Davíð að óvissan 

mun ekki hafa mikil áhrif vegna þess að fólk getur ekki undirbúið sig fyrir það nema að selja 

og kaupa aftur til að raungera hagnaðinn og núlla sig út. Fyrir þá fjárfesta sem þessi 

skattaafsláttur er há upphæð, ættu þeir að raungera hagnaðinn til að tryggja sig fyrir breytingum 

á ívilnuninni, sagði Davíð. Erfitt er að tjá sig um hversu lengi skattaívilnunin verður því þetta 

veltur allt á pólitíkinni hverju sinni. Það eru alþingiskosningar í haust og getur verið spennandi 

að sjá hvort að einhver flokkur taki þetta fyrir, að mati Davíðs.  

 Aðspurður sagði Davíð að það sé líklegt að arðgreiðslufyrirtæki verði vinsælli í ljósi 

breytingarinnar en ekki mikið, heldur mest hjá áhættufælnum fjárfestum. Flest fyrirtæki á 

íslenska markaðnum eru með skýra arðgreiðslustefnu svo það ætti að vera auðvelt fyrir 

almenning að finna þessi fyrirtæki. 

 Varðandi hvort að almenningur ætti að vera að fjárfesta þá var Davíð á báðum áttum. 

Að mati Davíðs getur það verið ansi flókið að fjárfesta, bæði fyrir almenning og þá sem starfa 

í þessum geira og hans tilfinning er að almenningur sekkur sér ekki nógu djúpt í markaðinn til 
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að skilja hann. Það eru tækifæri að finna á markaðnum en fjármálalæsi er ábótavant og að fólk 

áttar sig oft ekki á því hvert það á að snúa sér. Það er ansi mikilvægt að byrja að spara ungur 

og tileinka sér fjármál snemma því það hefur mikið keðjuáhrif seinna meir. Flestir ættu að 

fjárfesta í sjóðum sagði Davíð og er það vegna þess að það krefst minni þekkingar. Fyrir 

áhugasamt fólk mætti það fara í stök bréf en fara varlega í það. 

5.3.5. Baldur Thorlacius, framkvæmdastjóri sölu og viðskiptatengsla hjá Kauphöll 

Íslands 

Að mati Baldurs hefur þátttaka almennings aukist og er með gögn með sér sem styðja það. 

Tekur dæmi um hlutafjárútboð Icelandair en fyrir það þá hafði Kauphöllin tekið eftir auknum 

áhuga hjá almenningi. Þessi áhugi kom Kauphöllinni á óvart og var mikið fagnaðarefni. 

 Hann telur að helsta ástæðan sé lækkun vaxta og að fólki hafi mögulega brugðið þegar 

það gerði skattframtölin sín og sá vextina sem það var að fá á reikningum sínum. Í framhaldi 

af því hafi fólk farið að kynna sér fjárfestingar betur til að fá ásættanlega ávöxtun og hvort að 

það sé í fasteignum eða hlutabréfum fer eftir einstaklingum. Þá svaraði Baldur játandi að fólk 

gæti átt það til að draga úr fjárfestingum ef að vextir taka kipp upp á við. Hann tekur einnig 

fram að áhrif hækkunar vaxta eru oft þau að hlutabréfaverð lækkar en það ætti samt að vera 

arðbært að fjárfesta í hlutabréfum. 

 Baldur vonar að skattaafslátturinn hafi áhrif á þátttöku almennings. Kauphöllin hefur 

lengi talað fyrir því að það vanti hvata fyrir almenning og tekur dæmi um að nágrannalönd 

okkar eru með þá hvata til staðar. Skattalegir hvatar á Norðurlöndunum urðu til þess að fleiri 

fyrirtæki fóru að sækja á markað til að ná sér í fjármagn og afleiðingin var sú að það varð meira 

líf á mörkuðunum. Því fagnar Baldur þessarar lausnar. Baldur telur að fjármálaráðgjöf til kúnna 

muni taka stakkaskiptum vegna þessa. Fjármálafyrirtækin ættu að reyna að ná skatta 

hagræðingunni fyrir kúnna sína, að mati Baldurs. 

 Hvar varðar óvissuna með tímalengdina og hvort að fólk fari að selja bréfin sín á hverju 

ári til að komast hjá skattinum sagði Baldur að hann hefur heyrt fólk verið að ræða saman hvort 

það ætti að selja um leið og hagnaður væri kominn til að tryggja sig fyrir því ef að afslátturinn 

yrði skyndilega tekinn af. Hann telur að þessar pælingar séu af hinu góða því þær skapa umræðu 

sem mögulega smitar út frá sér. Hann vonar að þessi ívilnun sé komin til að vera því það sé 

búið að bíða nógu lengi eftir henni. Síðasta ívilnunin var í kringum aldamótin þannig þetta er 

orðinn langur tími. Ef það sést greinilegur ábati þá telur hann að ívilnunin verði langlíf og það 

hefur sýnt sig á öðrum mörkuðum hjá Norðurlöndunum að mikil þátttaka almennings er 
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innspýting fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem leiðir til skilvirkari og líflegri markaðar. Lítil 

og meðalstór fyrirtæki eru ekki nógu dugleg að skoða hlutabréfaleiðina vegna lítillar þátttöku 

en með þessu þá gætu þær dyr verið að opnast fyrir fyrirtækin. 

 Baldur sagði að það væri ómögulegt að segja til hvort að arðgreiðslufyrirtæki verði 

vinsælli núna en tók þá fram að fyrir fjárfesta sem eru ekki virkir í kaupum og sölu til að 

innleysa hagnaðinn þá væri fjárfesting í fyrirtæki með arðgreiðslustefnu góð leið til að ná 

eitthvað upp í afsláttinn. Ef hluthafar kalla eftir arðgreiðslu hjá fyrirtækjum sem mætti flokka 

sem stöðug fyrirtæki þá ættu fyrirtæki að skoða þann valkost, að mati Baldurs. 

 Baldur telur að almenningur ætti að kynna sér fjármál einstaklega vel hvort sem að þeir 

velja að fjárfesta eða ekki. Ástæðan bakvið það er að almenningur er nú þegar að fjárfesta 

óbeint með lífeyri sínum og einungis þeir sem hafa eitthvað afgangs fjármagn á milli handanna 

og eru áhugasamir ættu að kynna sér fjárfestingarkosti. Það er jákvætt fyrir almenning og 

samfélagið í heild ef að sem flestir fjárfesta. Baldur sagði að það er rökréttast að fjárfesta fyrst 

í sjóðum og ef að áhugi er til staðar og þekking er góð að þá mætti byrja að fjárfesta í stökum 

félögum. Vonandi yrðu beinu áhrif þau að fyrirtækjum á markaði færi fjölgandi og fleiri 

sjóðafyrirtæki með sérhæfðari sjóði. 

5.3.6. Starfsmaður í Landsbankanum 

Aðspurður um hvort að þátttaka almennings hefur aukist svaraði hann því játandi og minntist 

á að í janúar/febrúar voru um 400 nýir viðskiptavinir hjá bankanum í verðbréfaviðskiptum en 

núna í mars þá er um 1500. Hann nefnir að meginástæðan sé lækkun vaxta og að fjármagn 

leitar alltaf í bestu ávöxtunina. Almenningur er farinn að taka aftur þátt því það er búið að 

ganga vel síðan í sumar og enga ávöxtun er að fá annarsstaðar. Hlutafjáraukning Icelandair 

spilaði líka stórt hlutverk í aukningunni og var þetta mesta þátttaka almennings sem hann man 

eftir og hefur hann unnið á mörkuðum í áratugi. Hann telur að þó að vextir komi til með að 

hækka aftur þá verði það einungis þeir sem hafa tapað á markaði sem koma til með að hætta 

að fjárfesta til að fara í öruggari kosti en hjá þeim sem gengur vel þá koma þeir til með að halda 

áfram. 

 Þegar spurt var út í skattaafsláttinn og hvort að hann muni hafa góð áhrif þá svaraði 

starfsmaðurinn að hann væri búinn að vera að berjast fyrir þessu í fjölda mörg ár því hann veit 

hversu miklu máli þetta skiptir fyrir uppbyggingu markaðarins. Þetta var mikilvægt fyrir 

aldamótin og er enn mikilvægara núna sagði hann. Það eru dæmi um allan heim, að hans mati, 

sem sýna skilvirknina í því að vera með ívilnanir hafi haft góð áhrif annarsstaðar. Það er slæmt 
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hversu margir tala niður til markaðarins en á sama tíma þá er það skiljanlegt því fólk er smá 

brennt ennþá eftir hrunið en bankinn heldur áfram að leggja áherslu á góða eignadreifingu. 

 Varðandi hvort að fjármálaráðgjöf bankans komi til með að breytast svarar hann því 

neitandi vegna þess að bankinn er með þá stefnu að vera ekki með skattaráðgjöf en þeir aftur á 

móti benda kúnnum á það að kynna sér sín mál vel. Bankinn hagræðir í sínum eigin sjóðum og 

stillir hlutunum upp út frá skattalegum sjónarmiðum en stunda ekki skattaráðgjöf. Ástæðan 

fyrir því er að bankinn var mikið í skattaráðgjöf fyrir hrun og bankinn vildi ekki endurtaka það. 

Bankinn er heldur ekki að mæla með fyrirtækjum sem aðstoða við skattalega hagræðingu. 

 Hvar varðar óvissuna með tímalengdina og hvort að fólk fari að selja bréfin sín á hverju 

ári til að komast hjá skattinum sagði hann að það gæti gerst. Óvissan um þetta er ekki góð í 

augum fjárfesta og er því mikilvægt til langs tíma að skattaumhverfið sé stöðugt og ekki verið 

að breyta því of mikið. Pólitíkin spilar hér mikið inn í því hver stjórn situr í 4 ár og áherslur 

geta breyst svo mikið á milli tímabila. Hann telur að þessi ívilnun verði langlíf vegna þess að 

þetta er líka óbein leið til að koma fólki í grænar fjárfestingar, sem hafa verið í fararbroddi hjá 

bönkunum síðustu misseri. 

 Að mati hans munu fyrirtæki með arðgreiðslustefnu verða vinsælli núna vegna þess að 

þar er stöðugleiki og arðgreiðsla sem þú getur gert ráð fyrir árlega, með tilliti til hagnaðar 

fyrirtækisins. Það auðveldar almenningi að ná upp í skattaafsláttinn árlega án þess að krefjast 

einhverja hreyfinga af hálfu fjárfestisins. Fyrirtæki sem geta borgað arð ættu að gera það en 

þau sem eru í miklum vaxtarfasa ættu að passa sig að gera það ekki. 

 Almenningur ætti að vera að fjárfesta sagði hann. Reynslan sem maður fær er mikilvæg 

og það er hægt að byggja upp álitlegt eignarsafn ef maður er þolinmóður. Það eru góð tækifæri 

á markaði sem fólk ætti að vera duglegra að nýta sér. Sjóðir væru betri kostur fyrir þá fjárfesta 

sem hafa litla þekkingu en fólk sem er að læra eða hefur mikinn áhuga ætti hiklaust að leita í 

hlutabréf því þar liggur reynslan. 
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6. Umræða 

Í 6. hluta er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Við gerð á henni hefur fjárfestingahegðun 

Íslendinga í ljósi breyttra aðstæðna á hlutabréfamarkaði vegna lágs vaxtastigs og 

skattalagabreytinga verið skoðuð út frá tveimur sjónarhornum, þ.e. viðhorfi 

fjárfestingarfyrirtækja og almennings sjálfs. Viðfangsefnið var kannað bæði megindlega (hér 

eftir könnun) og eigindlega (hér eftir viðtöl) og verður því gerður samanburður út frá tveimur 

sjónarhornum. Einnig verður gerður samanburður á rannsóknum sem hafa verið gerðar hér- og 

erlendis á svipuðum grundvelli. 

6.1. Þátttaka almennings á íslenskum hlutabréfamarkaði  

6.1.1. Lágir vextir  

Erlendis hafa áhrif vaxta á hlutabréf verið rannsökuð í þaula. Niðurstöður rannsóknar Lian o.fl. 

(2019) gáfu til kynna að þegar vextir lækka þá eykst áhugi fjárfesta á áhættutöku til að ná í 

ásættanlegri ávöxtun. Panda (2008) rannsakaði einnig tengsl vaxta og hlutabréfa og komst að 

þeirri niðurstöðu að tengslin væru í raun neikvæð. Þá að þegar vextir hækka þá lækkar virði 

bréfa og öfugt. Í niðurstöðum úr viðtölunum hefur þátttaka Íslendinga tvímælalaust aukist og 

töldu allir viðmælendur að meginástæða þess væri lágt vaxtastig, þar á eftir kom hlutafjárútboð 

Icelandair, sem er það sama og greiningardeild Landsbankans hefur komist að (Hagfræðideild 

Landsbankans, 2021). Þessar niðurstöður koma heim og saman við niðurstöður úr könnuninni 

þar sem þátttakendur völdu lágt vaxtastig þegar kom að ástæðum til að fjárfesta á þessu ári.  

 Sex af sjö viðmælendum telja að þegar og ef vextir hækka á ný, munu almennir 

fjárfestar ekki draga úr hlutabréfaviðskiptum. En að mati starfsmanns Landsbankans gæti þetta 

haft töluverð áhrif á þá sem gekk illa á markaðnum og munu þeir líklega leita í öruggari 

ávöxtunarleiðir. Charles Stanley Direct (2021), rafrænn fjárfestinga vettvangur í Bretlandi, 

gerði nú á dögum rannsókn sem leiddi í ljós að fimmti hver Breti hættir að fjárfesta vegna taps 

og sveifla á markaðnum sem staðfestir vangaveltur starfsmanns Landsbankans enn frekar.  
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6.1.2. Aukin umræða í samfélaginu 

Viðmælendur nefndu einnig að aukin umræða um fjárfestingar meðal almennings hefur gert 

það að verkum að þessi ávöxtunarleið er að verða vinsælli meðal Íslendinga, sem er svipað og 

gerðist rétt fyrir aldamótin á Íslandi. Þá hófu fjölmiðlar mikla umræðu um fjárfestingar, m.a. 

tölublöð eins og Frjáls verslun, Vísbending og sjónvarpsefni Kastljós árin fyrir hrun, þar sem í 

lok þáttarins voru sérfræðingar að gefa áhorfendum ráðgjöf varðandi fjárfestingahegðun. 

Afleiðing af því var aukin þátttaka einstaklinga (Magnús Sveinn Helgason, 2010). Jón G. 

Hauksson, ritstjóri Frjálsrar Verslunar, skrifaði grein árið 2000 um þessa aukningu  

Það er ekki lengur einungis „eitthvert jakkafatalið―, eins og það hefur verið 

nefnt sem fjárfestir í hlutabréfum á Netinu heldur almenningur; mömmur, 

pabbar, ömmur, afar, nemendur, rafvirkjar, smiðir, læknar, leigubílsstjórar og 

svo mætti áfram telja. Fólk á öllum aldri og í öllum stéttum sýnir nú 

fjárfestingum í hlutabréfum áhuga sem aldrei fyrr.  

Jón G. Hauksson líkti áhuganum á hlutabréfaviðskiptum við vakningu sem er það sama 

og er uppi á teningnum í dag. 

6.1.3. Áhrif skattabreytingar á fjárfestingavilja 

Feldstein o.fl. (1980) komust að þeirri niðurstöðu að lækkun á fjármagnstekjuskatti myndi leiða 

til aukningar á hlutabréfamarkaði. Niðurstöður viðtala og könnunar gefa sterkt til kynna að 

skattaívilnanir hafa áhrif á þátttöku almennings, þar sem allir viðmælendur voru sammála um 

að skattaívilnunin sem tók gildi 17. desember 2020 hafi jákvæð áhrif á þátttöku almennings. 

Um helmingur svarenda taldi að þessar skattabreytingar ýti undir áhuga þeirra á fjárfestingum 

og u.þ.b. ¼ sem telur þetta ástæðu fyrir fjárfestingum á þessu ári.  

 Samanber skattaívilnuninni sem var við lýði um aldamótin þá sást aukningin sem átti 

sér stað í kjölfar hennar (Magnús Sveinn Helgason, 2010). Margir hafa verið að berjast fyrir 

því að fá slíka ívilnun aftur. Baldur Thorlacius (2021) sagði fyrir hönd Kauphöll Íslands að hún 

lengi beðið eftir slíkri ívilnun því skortur var á hvata fyrir almenning til að fjárfesta. Einnig 

hefur starfsmaður Landsbankans tekið þátt í uppbyggingu ívilnunarinnar, vegna þess að 

starfsmaðurinn veit hversu mikilvægt þetta er fyrir framtíð markaðarins eins og gert var fyrir 

aldamót. Flestir viðmælendur voru búnir að kynna sér breytingu á skattalögum og þegar þess 

þurfti þá útskýrðu rannsakendur lögin í stuttu máli.  
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 Aðspurðir viðmælendur um fyrirhugaðar breytingar á fjármálaráðgjöf til almennings í 

ljósi nýju skattalaga, þótti það vera áhugavert að bankastarfsmenn telja að fjármálaráðgjöf mun 

ekki breytast í ljósi ívilnunarinnar vegna þess að bankarnir starfa ekki út frá skattalegu 

sjónarmiði. Á hinn bóginn vilja þeir viðmælendur sem starfa ekki á bankasviði að bankarnir 

aðlagist þessum nýju aðstæðum og þjónusti viðskiptavini sína samkvæmt því. 

 Árið 1986 í Bandaríkjunum voru samþykkt lög varðandi fjármagnstekjuskatt um að 

næsta ár myndi hann hækka. Margir Bandaríkjamenn fóru að selja bréfin sín þá til að komast 

hjá hærri skattagreiðslum. Aðspurðir um hvort að þau telji að svipað muni gerast hér á landi 

vegna óvissu um hversu lengi þessi ívilnun mun standa þá voru skiptar skoðanir um það hvort 

fólk fari að selja hlutabréf í auknu magni til að komast hjá hærri skatti og raungera hagnaðinn 

sem fyrst eða ella. Álit viðmælenda var þó einróma að óvissa sé aldrei góð í augum fjárfesta. 

Aðeins tveir af sjö viðmælendum telja að skattaívilnunin sé komin til að vera, langflestir eru 

þó einhuga um að hún velti á hversu vel gengur og stöðu stjórnmála hverju sinni.   

6.2. Almennt um hlutabréfamarkað 

Niðurstöður úr könnuninni sýna að arðgreiðslur virðast vera mjög aðlaðandi fyrir almenning 

þar sem meira en helmingur þátttakenda svaraði játandi um að hugsanlegar arðgreiðslur myndu 

ýta undir áhuga þeirra. Niðurstöður úr viðtölunum leiddu í ljós að fyrirtæki með 

arðgreiðslustefnu munu með öllum líkindum verða vinsælli í ljósi skattabreytinga þar sem þau 

fyrirtæki auðvelda fjárfestum að ná upp í skattaafsláttinn og eru oft stöðugri. Þrátt fyrir „trend“ 

sem er að myndast meðal almennings að fjárfesta í arðgreiðslustefnu fyrirtækjum, mega 

fyrirtæki ekki falla í þá gryfju að greiða arð ef vaxtartækifæri eru til staðar.  

 Þegar kemur að því hvort almenningur ætti að vera að fjárfesta sýndu niðurstöður 

viðtalanna að í flestum tilfellum ætti hann að gera það. Í undantekningum ætti fólk frekar að 

betrumbæta efnahag sinn með niðurgreiðslu skulda, heldur enn að fjárfesta. Þetta samræmist 

gögnum könnunarinnar þar sem meirihluti þeirra sem hyggjast fjárfesta á þessu ári, eru nú 

þegar að því. Þegar aðspurðir um hvernig almenningur ætti að fjárfesta, þ.e. í sjóðum eða í 

stökum hlutabréfum töldu allir viðmælendur að fólk ætti að byrja á að fjárfesta í sjóðum ef það 

hefur ekki mikla þekkingu, vegna þess að þar fá þau faglega þjónustu og fagfólk með þá getu 

til að stýra peningum þeirra skynsamlega. Hins vegar þeir sem hafa mikinn áhuga, þekkingu 

og tíma geta fært sig yfir í stök hlutabréf, jafnvel blandað þessum tveimur leiðum saman til 

þess að dreifa áhættunni. Svipaðar niðurstöður liggja fyrir úr könnuninni þar sem einstaklingar 

hyggjast fjárfesta meira í stökum hlutabréfum en sjóðum, en munurinn er hverfandi.  
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 Þegar spurt var í könnuninni um ástæðu fyrir því hvers vegna þátttakendur stunda ekki 

hlutabréfaviðskipti, bar fólk helst fyrir sig litla sem enga þekkingu, lítinn sem engan áhuga, 

lítið fjármagn milli handanna og vantraust til fjármálastofnanna. Rannsóknir sem hafa verið 

gerðar hér á landi um traust almennings til fjármálastofnanna benda til þess að trausti sé 

ábótavant. Sem dæmi má nefna að í rannsókn Má Wolfgang Mixa og Kristínu Loftsdóttur 

(2018) kom fram að traustið féll harkalega niður eftir efnahagshrunið 2008, eða úr 40% niður 

í 4%. Í rannsókn Eddu Jónsdóttur og Sóleyjar Evu Gústafsdóttur (2019) leiddu niðurstöðurnar 

einnig í ljós að Íslendingar hafa ekki ennþá jafnað sig á þessum atburði og vantraust er ennþá 

stórt vandamál meðal Íslendinga til banka og fjárfestingarfyrirtækja. Stefán Broddi tók einnig 

fram í viðtalinu að markaðurinn sýnir merki um heilbrigði og lítið er um innherjaupplýsingar. 

Þetta ætti því að auka traust almennings til markaðarins eins og hefur verið að gerast samkvæmt 

könnun frá Gallup (Gallup, 2021).  

 Í rannsókn Margrétar Sæmundsdóttur (2009) sýndu niðurstöður vísbendingar um skort 

á almennu fjármálalæsi og kennslu á því sviði. Í opnu spurningunni í könnuninni um aðrar 

tillögur um aðgerðir sem gætu haft jákvæð áhrif á einstaklinga til hlutabréfakaupa var aukin 

fræðsla og kennsla oft nefnd af þátttakendum. Þessar niðurstöður eru hliðstæðar þeim frá 

viðskiptaráðherra (2009) sem er stór vísbending um að almenn þekking sé enn ábótavant, tólf 

árum síðar.  
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6.3. Kynjahlutföll 

Mikill munur á kynjahlutföllum liggur að baki í þessi rannsókn. Þegar kemur að 

kynjahlutföllum í könnuninni sýndu niðurstöður þess að konur eru líklegri til þess að svara 

almennings könnunum. Þessar niðurstöður eru í samræmi við ályktanir rannsóknar Smith 

(2008) en sú rannsókn leiddi í ljós að kyn hefur að einhverju leyti áhrif á þátttöku í könnunum 

á netinu og eru það konur sem eru líklegri til að taka þátt.  

 Í úrtaki viðtalanna var hlutfall kvenna einungis 14% eða, ein kona af sjö viðmælendum 

í stöðu sérfræðings á fjárfestingasviði fyrirtækjanna. Skýrsla frá Evrópusambandinu síðan 2016 

hefur sýnt að hlutfall karla og kvenna í stöðu stjórnarmanna í Evrópu er misskipt. Í einungis 10 

Evrópulöndum eru konur a.m.k. fjórðungur stjórnarmanna og voru það Frakkland, Svíþjóð, 

Ítalía, Finnland, Holland, Lettland, Þýskaland, Bretland, Danmörk og Belgía (European Union, 

2016). Hægt er að álykta að svipað ástand eigi sér stað á Íslandi út frá þessum niðurstöðum. 

 Enn eitt dæmið um kynjamun í rannsókninni er hægt að rekja til áhættusækni. Í 

könnuninni var mismunur milli karla og kvenna sem hyggjast fjárfesta á þessu ári mjög mikill. 

Tekið var hlutfall þeirra karla sem svöruðu játandi og deilt með heildarfjölda karlmanna í 

könnuninni og sömuleiðis fyrir kvenmenn. Niðurstöður gáfu til kynna að 61% karla sem tóku 

þátt hyggjast fjárfesta á þessu ári, en aðeins 28% konur. Í rannsókn Charness og Gneezy (2012) 

voru tekin saman gögn úr 15 rannsóknum sem tengjast fjárfestingum og voru þær ekki hannaðar 

til þess að kanna kynjamun og voru gerðar á mismunandi grundvelli. Þeir fundu með vissu að 

konur fjárfesta mun minna er karlar og virðast þess vegna áhættufælnari og því staðfestir þessi 

rannsókn gögn úr könnuninni hvað varðar áhættusækni á milli kynja. 
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7. Lokaorð 

Mikið líf hefur átt sér stað á íslenskum hlutabréfamarkaði á síðastliðnum misserum vegna 

breytinga á skattalögum og lækkun vaxta sem hægt er að rekja til heimsfaraldursins COVID-

19. Könnuð voru áhrif þessara þátta á þátttöku almennings á íslenskum hlutabréfamarkaði og 

rannsóknarspurningarnar voru því ,,Hvaða áhrif hefur það á þátttöku almennings í hlutabréfum 

þegar að vaxtastig lækkar?” og ,,Hver eru áhrif á þátttöku almennings á hlutabréfamarkaði 

þegar að fjármagnstekjuskattar lækka?”.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar gefa sterklega til kynna að áhrifin eru umtalsverð og að 

þau auki þátttöku fólks töluvert. Þær niðurstöður fengust bæði frá viðmælendum og úr 

könnuninni. Niðurstöður sýndu að þegar vextir lækka þá sé mælanlegur munur á aukningu á 

fjölda fjárfesta og var samhljómur á milli okkar og erlendra rannsókna. Niðurstöður könnunar 

voru þær að skattaívilnunin muni koma til með að hafa mikil áhrif á þátttöku og kemur það 

heim og saman við bæði viðtölin og gögnin frá annarri ívilnun sem var virk hér á landi fyrir 

aldamót. Fjárfesting í sjóðum væri öruggari leið fyrir fólk til að fjárfesta sem skortir þekkingu 

samkvæmt viðtölum, en gögn úr könnuninni benda til þess að fleiri hyggjast fjárfesta í stökum 

hlutabréfum en í sjóðum á þessu ári. Að því sögðu eru meginniðurstöður rannsóknarinnar þær 

að bæði lækkun vaxta og skattabreytingar hafi jákvæð áhrif á þátttöku almennings á íslenskum 

hlutabréfamarkaði. 

 Hindranir rannsóknarinnar voru hversu ungur íslenskur hlutabréfamarkaðurinn er, 

miðað við aðra hlutabréfamarkaði og skattaívilnunin sem er tiltölulega nýkomin. Sem leiðir til 

þess að hún er ennþá lítið þekkt meðal almennings samanborið við fyrri skattaívilnun, en það 

tók hana fjögur ár að ná fótfestu í viðskiptalífinu (Magnús Sveinn Helgason, 2010). Má gera 

ráð fyrir því að það taki tíma að geta rannsakað áhrif hennar betur. Lítið var um eldri íslenskar 

og erlendar rannsóknir um þetta viðfangsefni sem olli því að erfitt var að kanna markaðinn í 

þessum aðstæðum. Einnig var ekki hægt að aðskilja áhrif vaxta og skattabreytingar vegna þess 

að þær tilbreytingar eru að eiga sér stað samtímis.  

 Það eru tækifæri til frekari rannsókna á þessu sviði, meðal annars þyrfti að rannsaka 

áhrif skattaívilnunar eftir nokkur ár til að geta aðgreint áhrifin betur. Það væri einnig hægt að 

rannsaka ef og þegar vextir hækka hvort að almenningur dragi úr þátttöku sinni. Fróðlegt væri 

að rannsaka stöðu fjármálalæsis á Íslandi og hvernig væri hægt að auka það, þar sem það eru 

skýr merki um að fjármálalæsi sé ábótavant meðal Íslendinga.   
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Viðauki A 

Spurningalisti 

Spurningar til almennings. 

1) Þykir þér þessar breytingar auka áhuga þinn á fjárfestingum? 
a) Já  
b) Nei  
c) Veit ekki  

 
2) Myndu hugsanlegar arðgreiðslur frá fyrirtæki ýta undir áhuga þinn á fjárfestingum í 

viðkomandi fyrirtæki? 
a) Já  
b) Nei  
c) Veit ekki  

 
3) Eru einhverjar aðrar breytingar sem gætu ýtt undir áhuga þinn á fjárfestingum? Ef já, 

vinsamlegast skrifaðu hér fyrir neðan hvaða breytingar.  
 
4) Hyggst þú fjárfesta á verðbréfamarkaði á þessu ári? 

a) Já  
b) Nei 
c) Veit ekki  

 
5) Þar sem þú svaraðir spurningu 4 játandi, hvers vegna? Vinsamlegast hakaðu við allt sem 

á við: 
a) Lagabreytingar 
b) Lágt vaxtastig  
c) Aukin umfjöllun 
d) Er nú þegar að fjárfesta 
e) Other 

 
6) Ef já, hvernig myndiru fjárfesta?  

a) Í stökum verðbréfum  
b) Í verðbréfasjóðum 
c) Veit ekki/vil ekki svara 
d) Other  
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7) Þar sem þú svaraðir spurningu 4 neitandi, hvers vegna? Vinsamlegast hakaðu við allt 
sem á við: 

a) Vantraust  
b) Lítið fjármagn  
c) Lítill sem enginn áhugi á verðbréfamarkaði 
d) Lítil þekking og kunnátta 
e) Other  

 
8) Hefur þú stundað verðbréfaviðskipti á síðastliðnum 12 mánuðum?  

a) Já 
b) Nei  
c) Vil ekki svara 

 
9) Átt þú verðbréfasafn á þessari stundu?  

a) Já  
b) Nei  
c) Vil ekki svara  

 
10) Hversu lítið eða mikið treystir þú íslenskum bönkum/fjárfestingarstofnunum? þar sem 1 

er ekkert traust og 5 er mikið traust.  
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
11) Hvert er kyn þitt? 

a) KK  
b) KVK 
c) Skilgreini mig með öðrum hætti 
d) Vil ekki svara  

 
12) Hver er aldur þinn í árum? 

a) 17 ára og yngri 
b) 18-29 ára  
c) 30-39 ára  
d) 40-49 ára  
e) 50-59 ára 
f) 60-69 ára  
g) 70+ 
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13)  Hver er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 
a) Grunnskólapróf eða minna 
b) 1-3 ára nám á framhaldsskólastigi (svo sem grunnnám, iðnnám, tækninám, listnám, 

sveinspróf eða sambærilegt) 
c) Stúdentspróf eða sambærilegt nám 
d) Iðnmeistarapróf / starfsnám eftir framhaldsskóla sem leiðir til starfsréttinga 
e) BS, BA, BEd eða sambærilegt háskólanám 
f) MA, MS, MEd eða sambærileg háskólagráða 
g) Doktorspróf 
h) Vil ekki svara 
i) Other 

 
14) Hvar af eftirfarandi lýsir stöðu þinni á vinnumarkaði í dag? 

a) Launþegi í fullu starfi 
b) Launþegi í hlutastarfi 
c) Í fæðingarorlofi, fríi, veikindaleyfi eða öðru tímabundnu leyfi frá störfum 
d) Í námi og vinnu 
e) Atvinnulaus, án atvinnu og í atvinnuleit 
f) Í námi en ekki í vinnu 
g) Hætt(ur) að vinna, á eftirlaunum 
h) Vil ekki svara  
i) Other 
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Viðauki B 

Viðtalsrammi 

Lækkun vaxta - Fjármagnstekjuskattur – Almennt 

 

1. Hefur þátttaka almennings aukist síðasta 
árið á hlutabréfamarkaði? 

  - Ef ekki, hvers vegna? 

2. Telur þú að lágt vaxtastig hafi áhrif?   - Finnst þér líklegt eða ólíklegt að fólk 
hætti að fjárfesta ef að innlánsvextir fari 
aftur að hækka? 

3. Hefur þú kynnt þér nýju lögin sem snúa að 
breytingum á fjármagnstekjuskatti tengdum 
hlutabréfum? 

  - Ef já, hver er þín skoðun á því?                                          
- Ef nei, (útskýra í stuttu máli).                                          
- Telur þú að þessar breytingar hafi 
einhver áhrif á þátttöku almennings?                                             
Mun ykkar fjármálaráðgjöf út á við 
breytast vegna þessara breytinga? 

4. Árið 1986 í Bandaríkjunum voru samþykkt 
lög varðandi fjármagnstekjuskatt um að næsta 
ár myndi hann hækka. Margir fóru að selja 
bréfin sín þá til að komast hjá hærri skatti. 
Telur þú að svipað muni gerast á íslenskum 
markaði vegna óvissu um hversu lengi þessi 
ívilnun verður? 

  - Telur þú að þessi skattaívilnun er komin 
til að vera? 

5. Telur þú að fyrirtæki með arðgreiðslustefnu 
verði vinsælli núna í ljósi breytinga? 

  

- Ef já, hvers vegna?                                                     
- Ef nei, hvers vegna?                                            
- Samkvæmt okkar könnun voru um 60%  
sem svöruðu játandi að arðgreiðslur 
myndu ýta undir áhuga sinn til 
fjárfestingar. Telur þú að fyrirtæki ættu 
að tileinka sér arðgreiðslustefnur til að 
virka meira aðlaðandi fyrir almenna 
fjárfesta?  

6. Telur þú að almenningur ætti að vera að 
fjárfesta?   

- Hvernig myndiru mæla með að þau 
fjárfesti, einstök bréf eða sjóðir?  
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