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Formáli 

Ritgerðin er 6 ETCS eininga lokaverkefni til BS gráðu í viðskiptafræði af fjármálasviði við 

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi ritgerðarinnar var Hersir Sigurgeirsson, dósent við 

viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, vil ég þakka honum fyrir góða leiðsögn. Einnig vil ég 

þakka systur minni Thelmu Hrund Kristjánsdóttur fyrir aðstoð við yfirferð á ritgerðinni og 

sambýlismanni mínum Stefáni Þór Bogasyni fyrir dyggan stuðning. 
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Útdráttur 

Miklar umbreytingar áttu sér stað í efnahagslífi á Íslandi á árunum 2019 til 2021. 

Hagvöxtur fór lækkandi og með tilkomu Covid-19 umbreyttist ferðamannastreymi til 

landsins sem tók stóran toll af viðskiptum ferðaþjónustunnar hér á landi. Seðlabankinn 

hefur mikilvægu hlutverki að gegna við að halda verð- og fjármálastöðuleika á Íslandi og 

sporna gegn sveiflum í efnahagnum. Seðlabankinn brást við þeirri efnahagslægð sem átti 

sér stað með áhrifamiklum stýrivaxtalækkunum. Stýrivextir náðu sögulegri lægð í 

nóvember 2020, 0,75%, sem myndaði ný viðskiptatækifæri bæði fyrir fyrirtæki og 

einstaklinga. 

Stýrivextir miðlast út í fjármálakerfið og í kjölfar stýrivaxtalækkana lækkuðu bæði 

vextir og greiðslubyrði íbúðalána. Verðtryggð lán hafa átt stærstu hlutdeild íbúðalána á 

Íslandi en í kjölfar stýrivaxtalækkana hefur hlutdeild óverðtryggðra lána aukist. 

Greiðslubyrði óverðtryggðra lána á Íslandi hefur verið há vegna hárra vaxta sem hefur 

takmarkað getu margra til að taka slík lán. Stýrivaxtalækkanir hafa gert það að verkum að 

greiðslubyrði þeirra hefur lækkað töluvert, og meira en af verðtryggðum lánum, og eru 

því óverðtryggð lán orðin vinsæll kostur meðal lántakenda. Með hagstæðum lánakjörum 

jókst eftirspurn eftir fasteignum og var metfjöldi viðskipta með íbúðahúsnæði í mars 

2021. Vextir íbúðalána hafa fylgt þróun stýrivaxta og eru stýrivextir áhrifaríkt stjórntæki 

að því leyti.  
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1 Inngangur 

Stýrivextir hafa áhrif á dagleg viðskipti á íslenskum peningamarkaði. Mikilvægt er því að 

stýrivaxtabreytingar séu í takt við það ástand sem á sér stað í efnahagslífinu hverju sinni. 

Stýrivaxtalækkanir áranna 2019-2021 gerðu ýmis fjárfestingatækifæri álitlegri með lægri 

vaxtakostnaði. Eitt þessara fjárfestingartækifæra voru óverðtryggð íbúðalán 

viðskiptabanka sem að juku hlutdeild sína og urðu í fyrsta skipti vinsælli kostur en 

verðtryggð íbúðalán.  

Markmið þessarar ritgerðar er að rannsaka hver áhrif stýrivaxta eru á vexti íbúðalána 

einstaklinga. Höfundur ritgerðarinnar vill rannsaka hvernig vaxtaálag á íbúðalánum 

lánastofnana þróast í takt við stýrivaxtabreytingar. Þetta er rannsakað með samanburði á 

breytingu lægstu vaxta óverðtryggðra lána og lægstu vaxta verðtryggðra lána með tilliti 

til stýrivaxtabreytinga á árunum 2016-2021. Einnig er rannsakað hvernig greiðslubyrði 

óverðtryggðra og verðtryggðra íbúðalána hefur þróast miðað við stýrivaxtabreytingar á 

því tímabili.  

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í öðrum kafla er fjallað um markmið og helstu tæki 

Seðlabankans til að halda verð- og fjármálastöðugleika á Íslandi ásamt helstu 

stjórntækjum hans og beytingum á þeim til að hafa áhrif á peningamarkað. Í þriðja kafla 

er fjallað um stýrivexti og þróun þeirra á árunum 2019-2021 með það að markmiði að 

útskýra hvaða aðstæður leiddu til stýrivaxtabreytinga á tímabilinu. Í lok kaflans er  greint 

frá þeim áhrifum sem verðbólga hefur á stýrivexti. Í fjórða kafla er fjallað um íbúðalán,  

greint er frá helsta mun á milli óverðtryggðra og verðtryggðra lána. Rannsökuð er þróun 

vaxtaálags  óverðtryggðra og verðtryggðra ofan á stýrivexti á árunum 2016-2021. Farið er 

svo í þróun greiðslubyrði á íbúðalánum í kjölfar stýrivaxtabreytinga á sama tímabili. Í 

fimmta kafla er farið yfir niðurstöður ritgerðinnar og rannsóknaspurningu svarað. Í sjötta 

kafla eru lokaorð og umræða um hverju má búast við á komandi árum. 
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2  Seðlabankinn  

Seðlabanki Íslands var stofnaður árið 1961 í þeim tilgangi að stuðla að stöðugu verðlagi á 

Íslandi með öruggri fjármálastarfsemi á gjaldeyrismarkaði og traustri beitingu stýritækja 

sinna til að hafa áhrif á peningamagn í umferð. Hlutverk hans er að sinna hefðbundnum 

viðfangsefnum seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisforða og stuðla að virku og 

stöðugu fjármálakerfi þar á meðal viðskipti innanlands og erlendis (Seðlabanki Íslands, 

e.d-e). 

Til að tryggja stöðugt verðlag hefur Seðlabankinn ýmis stjórntæki til að takast á 

við efnahagssveiflur svo sem góðæri og kreppu. Helstu stjórntæki Seðlabankans eru 

stýrivextir, bindiskylda og viðskipti á gjaldeyrismarkaði. Seðlabankinnn metur þörf 

efnahagsins hverju sinni fyrir beitingu stjórntækja sinna og bregst snöggt og skilvirknislega 

við hverju ástandi með til dæmis stýrivaxtalækkun eða hækkun bindiskyldu.  

Til að auka gagnsæi og trúverðugleika setur Seðlabankinn fram verðbólgu- og 

efnahagsspár þar sem greindar eru efnahagshorfur fyrir komandi ár með tilliti til 

óvissuþátta sem gætu haft áhrif á spárnar. Efnahagsspár eru gerðar fjórum sinnum á ári 

til þriggja ára í senn og eru birtar í árfjórðungslegu riti Seðlabankans, Peningamál. Þær 

veita landsmönnum mikilvægar upplýsingar um ástand efnahagslífsins hverju sinni. 

Verðbólguspá veitir upplýsingar um horfur á hækkun eða lækkun verðlags fyrir ákveðin 

tímabil og notast Seðlabankinn við þjóðhagslíkanið QMM við mat á þeim (Seðlabanki 

Íslands, e.d.-b). Til að stuðla að almennri efnahagslegri velferð hefur Seðlabankinn sett 

sér markmið um að halda tólf mánaða verðbólgu sem byggist á vísitölu neysluverðs sem 

næst 2,5% (Seðlabanki Íslands, e.d.-g). 

Mikilvægt er fyrir Seðlabankann að upplýsa einstaklinga um komandi breytingar á 

stjórntækjum til stýra væntingum þeirra. Ef Seðlabankinnn tilkynnir og greinir ekki vel frá 

áætlunum um að beita stjórntækjum sínum getur breiðst út misskilningur hjá 

einstaklingum sem getur leitt til skekkju í væntingum. Daglegt líf á fjármálamarkaði snýst 

að miklu leyti um væntingar einstaklinga og skiptir því máli að þær byggist ekki á 

misskilningi. 
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Peningastefnunefnd er skipuð seðlabankastjóra, tveimur varaseðlabankastjórum 

og tveimur sérfræðingum sem forsætisráðherra skipar. Hún tekur ákvarðanir um beitingu 

stjórntækja Seðlabankans í peningamálum svo sem stýrivaxtabreytingar. Nefndin tekur 

mið af efnahagsástandi hverju sinni og tekur ákvarðanir um þær breytingar sem þurfa að 

eiga sér stað til að halda efnahagnum stöðugum. Til þess getur nefndin beitt helstu 

stjórntækjum bankans meðal annars stýrivöxtum og bindiskyldu (Jón Bjarki Bentsson, 

2020). Nefndin fundar að lágmarki sex sinnum á ári og eru greiningar nefndarinnar ásamt 

ákvörðunum um beitingu stjórntækja hennar gefnar út í fyrrnefndu riti Seðlabankans, 

Peningamál.  

Seðlabankinn selur skuldabréf til viðskiptabanka sem stýritæki til að miðla 

peningastefnunni. Seðlabankinn býður viðskiptabönkunum innlán með bundnum vöxtum 

í sjö daga vikulega eða á öllum miðvikudögum og innlán með bundum vöxtum til eins 

mánaðar sem eru í boði fyrsta miðvikudag hvers mánaðar. Hversu lengi innlán er bundið 

segir til um það tímabil sem skuldabréfin eru ekki innleysanleg fyrir fjármálastofnanirnar 

(Seðlabanki Íslands, 2019-a). Viðskiptabankar þurfa að sýna fram á hæf bréf eða 

ríkistryggð bréf með virkri viðskiptavakt í Kauphöll. 

Seðlabankinn gerir kröfu um lágmarks innstæður fjármálastofnana með 

bindiskyldu. Bindiskyldan er skylda innlánsstofnana til að eiga lausafjáreignir í ákveðnu 

hlutfalli af skuldbindingum þeirra. Hlutfallið er ákveðið í hverjum mánuði og skal sú 

upphæð geymd á bindiskyldu reikning Seðlabankans. Bindiskyldan er eitt af stjórntækjum 

Peningastefnunefndar og er trygging bankans fyrir því að innlánastofnanir verði ekki í 

lausafjárvanda á krepputímum (Seðlabanki Íslands, 2020-c). 

Með því að hækka eða lækka bindiskyldu er Seðlabankinn að nýta stjórntækið til 

að hafa áhrif á peningamagn í umferð. Með hækkun bindiskyldu þurfa innlánastofnanir 

að leggja inn hærra hlutfall lausafjár á móti skuldum á bindiskyldureikning Seðlabankans 

sem dregur, að öðru óbreyttu, úr peningamagni í umferð. Eftir bankahrunið árið 2008 

voru reglur um bindiskyldu hertar og bindiskylduhlutfall bankanna hækkað. Á hinn bóginn 

ef Seðlabankinn myndi vilja auka peningamagn í umferð þá gæti hann lækkað 

bindiskylduhlutfall bankanna. Vægi bindiskyldunnar hefur þó minnkað undanfarin ár 

vegna annarra krafna um lausafé banka svo sem LCR-hlutfalls (Seðlabanki Íslands, 2020-

c). 
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 Seðlabankinn sér um gjaldeyrisforða og getur aukið eða minnkað hann eftir þörfum 

með því að eiga viðskipti á millibankamarkaði með gjaldeyri. Þau viðskipti hafa áhrif á 

markaðsaðgerðir Seðlabankans og þurfa þau að vera í samræmi við verðbólgumarkmið. 

Ef Seðlabankinn vill auka magn íslensku krónunnar í umferð þá kaupir hann erlendan 

gjaldeyri af viðskiptabönkunum og fá þeir þá íslenska krónu í staðinn. Öfugt dæmi væri ef 

of mikið væri af íslensku krónunni í umferð getur Seðlabankinn keypt íslensku krónuna og 

látið erlenda mynt í staðinn (Seðlabanki Íslands, e.d.-c). 
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3 Stýrivextir 

Stýrivextir er eitt af stjórntækjum Seðlabankans til að framkvæma peningastefnuna og til 

að stuðla að auknum fjármálastöðugleika. Stýrivextir eru vextir Seðlabankans á 7 daga 

innlánum lánastofnana. Hvaða vextir eru í gildi hverju sinni hefur áhrif á kostnað 

lánastofnana af lánunum og hvaða kjör þær geta boðið viðskiptavinum sínum. Ef 

stýrivextir lækka geta lánastofnanir boðið viðskiptavinum sínum lægri vaxtakjör á 

reikningum og lánum þeirra og öfugt ef þeir hækka. 

Á tímum kreppu getur Seðlabankinn ýtt fram aðgerðum til að blása lífi í efnahaginn 

á ný með stýrivaxtalækkunum. Þegar kostnaður af viðskiptum við Seðlabankann lækkar, 

gefur það lánastofnunum meira svigrúm til viðskipta og eykur peningamagn í umferð. 

Kostnaður einstaklinga lækkar einnig í viðskiptum þeirra við viðskipabankana svo þeir geti 

fjármagnað sig betur. Með tímanum eykst neysla einstaklinga hægt og rólega fer 

efnahagurinn að taka við sér á ný.  

Á tímum góðæris getur verið of mikið peningamagn í umferð og vaxandi verðbólga. 

Seðlabankinn getur þá haft áhrif á peningamagn í umferð með því að hækka stýrivexti. 

Með þeim aðgerðum hækkar kostnaður fyrirtækja og einstaklinga sem minnkar 

ráðstöfunartekjur þeirra. Með auknum kostnaði þurfa fyrirtæki að finna leiðir til að takast 

á við þá byrði sem það getur haft í för með sér til dæmis með því að fækka starfsfólki á 

meðan fyrir einstakling gæti það verið að minnka neyslu sína eða seinka íbúðarkaupum. 
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Mynd 1. Meginvextir Seðlabankans árin 2001-2021 (Seðlabanki Íslands, e.d.-i). 

Mynd 1 sýnir þróun stýrivaxta á árunum 2001-2021. Hæstu stýrivextir á tímabilinu voru 

18% í október 2008 til mars 2009. Á því tímabili var fjármálakreppa um allan heim sem 

olli því að stýrivextir ruku upp. Aðgerðir Seðlabankans á næstu árum á eftir kreppuna 

fólust meðal annars í því að lækka stýrivexti til að koma íslenskum fjármálamarkaði í 

eðlilegt horf aftur. Stýrivextir voru lægstir 0,75% í nóvember 2020 til maí 2021 sem var 

sögulegur atburður því stýrivextir hafa aldrei verið jafn lágir á Íslandi. í byrjun ársins 2020 

hófst heimsfaraldur Covid-19 sem gerði efnahagslífi um allan heim erfitt fyrir. 

Seðlabankinn fór í þær aðgerðir að lækka stýrivexti til að auðvelda fyrirtækjum og 

einstaklingum að komast í gegnum þessa stöðnun sem átti sér stað í efnahagskerfi 

landsins.  

3.1  Þróun stýrivaxta árið 2019 

Á árinu 2019 hægðist töluvert á hagvexti Íslands. Ýmsir atburðir áttu sér stað sem leiddu 

að efnahagslegum erfiðleikum og hefur Seðlabankinn þurft að grípa til aðgerða til að 

sporna gegn því þunga höggi sem þetta ástand hefði getað haft á þjóðina. Aðgerðir 

Seðlabankans hafa meðal annars falið í sér miklar stýrivaxtalækkanir sem leiddu til 

sögulegs lágmarks stýrivaxta. Hér verður fjallað um þróun stýrivaxta árið 2019 og hvaða 

aðstæður áttu sér stað í þjóðfélaginu sem höfðu áhrif á þær stýrivaxtabreytingar sem áttu 

sér stað.  
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Í upphafi ársins 2019 hafð verið sterkur hagvöxtur á Íslandi allt frá árinu 2011 og 

var það lengsta hagvaxtarskeið Íslandssögunnar. Þar spilaði vöxtur ferðaþjónustunnar, 

eftir gosið í Eyjafjallajökli árið 2010, stóran part. Ferðamenn streymdu til Íslands í leit að 

ævintýrum og til á sjá íslensk náttúruundur. Þessi aukning ferðamanna hafði í för með sér 

tekjuaukningu fyrir ferðaþjónustuna og blés lífi í hótelrekstur, veitingastaði og bílaleigur. 

Næstu ár byggðust á auglýsingaherferðum um náttúru Íslands til að auka áhuga ferðafólks 

á landinu sem skilaði sér í miklum hagvexti (Ásdís Kristjánsdóttir, Óttar Snæland og Tryggvi 

Másson, 2007). 

Árið 2019 voru horfur fyrir að hægjast færi töluvert á hagvexti þar sem streymi 

ferðamanna til landsins fór minnkandi. Útflutningur þjónustu dróst saman í fyrsta skipti 

frá árinu 2008 ásamt minnkandi spennu þjóðarbúskaparins og loðnubresti. Slæmar horfur 

voru fyrir hagvöxt árið 2019 og spáði Seðlabankinn, í sínu fyrsta riti Peningamála árið 

2019, 1,8% hagvexti fyrir árið sem væri lægsti hagvöxtur sem mælst hefði frá árinu 2012 

(Seðlabanki Íslands, 2019-b) en þá mældist hann 1,6% (Hagstofa Íslands, 2013). Ljóst var 

að efnahagshorfur fóru versnandi fyrir Íslendinga og að ástandið myndi reyna á fyrirtæki 

og heimilin í landinu.  

Með fækkun ferðamanna og rýrnun viðskiptakjara reyndist ástandið erfitt og varð 

annað af tveimur stærstu íslensku flugfélögunum, Wow Air, úrskurðað gjaldþrota í mars 

árið 2019 (VR, e.d.). Wow Air spilaði virkan þátt í viðskiptalífi Íslands og var það þungt 

högg fyrir landsmenn að missa svo stórt og öflugt fyrirtæki. Í fjórða riti Peningamála í 

nóvember árið 2019 mældist atvinnuleysi 3,6% og hafði það aukist um 0,6% frá fyrsta 

ársfjórðungi ársins í kjölfar falls Wow Air (Seðlabanki Íslands, 2019-c). Hagvöxtur ársins 

2019 reyndist ekki langt frá spánni í fyrsta riti Peningamála árið 2019 en hann mældist 

1,9% (Hagstofan, 28. febrúar 2020). Yfir árið 2019 greip Seðlabankinn til aðgerða og 

lækkaði stýrivexti úr 4,5% í 3% til að halda efnahagslífinu gangandi án mikilla áfalla. 

3.2 Þróun stýrivaxta árið 2020  

Í byrjun ársins 2020 var Covid-19 faraldurinn farinn að gera vart við sig í Kína en á þeim 

tíma vissi alþjóð ekki hvað þessi faraldur myndi ná mikilli dreifingu og hversu mikil áhrif 

hann myndi hafa á efnahagslíf í öllum heiminum. Ferðaþjónustan tók ekki jafn vel við sér 

og vonir stóðu til og hagvaxtarhorfur fyrir komandi ár fóru enn versnandi. Febrúarrit 

Peningamála árið 2020 greindi frá 0,25% stýrivaxtalækkun og voru stýrivextir komnir 
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niður í 2,75%. Útlit var fyrir að útflutningur á vöru og þjónustu myndi dragast saman og 

einnig varð loðnubrestur annað árið í röð raunin (Seðlabankinn, 2020-a). 

Þegar líða fór á árið voru stjórnvöld orðin vör við gríðarleg áhrif Covid-19. 

Samkomutakmarkanir voru settar á ásamt takmörkunum á landamærum. Stór fyrirtæki 

áttu engra annarra kosta völ en að senda starfsfólk sitt heim að vinna og þurftu þau mörg 

hver að horfast í augu við tekjutap þetta árið. Mikil töf varð á innflutningi á vöru til 

landsins þar sem erlend framleiðslufyrirtæki neyddust til að loka starfsemi sinni vegna 

faraldursins. Ljóst varð að ástandið myndi hafa mikil áhrif á fyrirtæki og heimili í landinu 

og atvinnuleysi tók að aukast (Seðlabankinn, 2020-b). 

Til að koma til móts við þessar erfiðu aðstæður og auka lausafé í umferð tilkynnti 

Seðlabankinn í mars um tvær stýrivaxtalækkanir í röð, báðar 0,5%, með von um hraðari 

efnahagsbata.  

Í öðru riti Peningamála sem kom út í maí árið 2020 er greint frá kreppuástandi í 

heiminum þar sem mikil óvissa ríkti um hversu lengi þetta ástand myndi vara. Spáð var 

80% samdrætti í streymi ferðamanna inn í landið og að atvinnuleysi myndi vera 9% að 

meðaltali yfir árið sem væri það hæsta frá upphafi mælinga. Útflutningur hafði dregist 

saman um tæplega þriðjung og voru horfur á 8% samdrætti á árinu sem yrði sá mesti í 

heila öld. Ritið greindi frá næstu aðgerð Seðlabankans um næstu lækkun stýrivaxta og 

lækkuðu þeir um 0,75% og urðu stýrivextir þá 1% (Seðlabanki Íslands, 2020-d). 

Peningastefnunefnd tók ákvörðun í maí um að hætta að bjóða upp á bundin innlán 

til eins mánaðar og ýttu frekar undir að lánastofnanir tækju lán á 7 daga bundnum 

innlánum til þess að gera vextina virkari og auka lausafé í umferð (Seðlabanki Íslands, 

2020-d). Með því að stytta binditíma bundinna innlána er peningur viðskiptabankanna 

ekki bundinn í jafn langan tíma og geta þeir annað betur eftirspurn og auðveldað aðgengi 

landsmanna að lánsfé á erfiðum tímum. 

  Þegar fór að líða á árið tók einkaneyslan við sér þar sem hertar takmarkanir voru 

settar á samkomu fólks og innkomu í landið ásamt reglum um sóttkví urðu því landsmenn 

að horfast í augu við þá raun að fresta útlandaferðum um tíð. Snérist því fyrirhuguð neysla 

erlendis í neyslu á matvæli og víni við innlendar verslanir þar sem einnig voru miklar 

samkomutakmarkanir á veitingastöðum. Til að mynda var metsala á áfengi í vínbúðinni 
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árið 2020 þar sem sala jókst um 18% (Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2021). Þó svo að innlend 

neysla væri að aukast fór atvinnuleysi hins vegar vaxandi. 

Í fjórða riti Peningamála sem kom út í október 2020 er greint frá að í september hafi 

Seðlabankinn hafið reglubundna sölu á gjaldeyri til að auka dýpt og verðmyndun á 

gjaldeyrismarkaði. Gengi krónunnar hafði lækkað yfir árið 2020 en með þessum 

aðgerðum hækkaði meðalgengi krónunnar um 2,2%. Ritið greinir frá fimmtu og síðustu 

lækkun Seðlabankans á stýrivöxtum árið 2020 um 0,25% og voru vextirnir orðnir 0,75% 

sem er sögulega lágt á Íslandi (Seðlabanki Íslands, 2020-e). Yfir árið 2020 höfðu stýrivextir 

lækkað úr 3% í 0,75% sem er gífurleg lækkun sem hafði mikil áhrif á efnahagslífið.  

3.3 Þróun stýrivaxta árið 2021 

Í byrjun árs 2021 voru væntingar um efnahagsbata farnar að aukast fyrir seinnihluta 

ársins. Bólusetningar fyrir Covid-19 hófust í lok árs 2020 og spáð var að flestir íslendingar 

yrðu bólusettir í lok júlímánaðar 2021. Hlutabréfamarkaðurinn var farinn að taka við sér 

og verð á bréfum fór hækkandi. Efnhagsástandið var þó ekki orðið eðlilegt í upphafi árs 

og þurfti Seðlabankinn að halda áfram aðgerðum til að koma því í betra stand.  

Í febrúarriti Peningamála 2021 var greint frá fækkun starfa sem í boði voru vegna 

farsóttarinnar. Atvinnuleysi mældist 11% í desember 2020 og hafi aukist um 6,4% frá 

sama tíma ársins 2019. Eftir að fréttir um bólusetningar birtust hækkaði olíuverð vegna 

væntinga um að olíueftirspurn tæki við sér en þetta var snarpasti viðsnúningur sem mælst 

hefur. Stýrivextir Seðlabankans héldust óbreyttir fram í maí en þá var hækkun um 0,25% 

og urðu stýrivextir 1% (Seðlabanki Íslands, 2021-a). 

Þegar leið á árið fór atvinnuleysi að minnka og var atvinnuþátttaka orðin svipuð því 

sem hún var fyrir faraldurinn. Verð á næstum allri hrávöru mældist hærra en fyrir 

farsóttina og viðskiptakjör héldu áfram að rýrna vegna verðhækkunar á innfluttningi. 

Mikið var um nýfjárfestingar yfir árið 2021 og slaki þjóðarbúsins minnkaði hraðar en gert 

var ráð fyrir þar sem að efnahagurinn fór að taka við sér. Peningamagn fór að aukast sem 

skýrði meðal annars aukin innlán heimila og atvinnufyrirtækja (Seðlabanki Íslands, 2021-

b). 

Í júní árið 2021 voru fjöldatakmarkanir og grímuskylda afnumin. Þetta voru stórar 

fréttir fyrir landsmenn þar sem að þetta var í fyrsta skipti sem að engar fjöldatakmarkanir 

höfðu verið frá því í mars árið 2020. Takmarkalausa tímabilið varði stutt en nýtt afbrigði 
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Covid-19, Delta, kom til landsins. Hið nýja afbirgði reyndist mun skæðara en fyrri afbrigði 

og virkaði bólusetningin ekki jafn vel á það. Þetta hafði í för með sér framboðstruflanir og 

hærri kostnað við framleiðslu og dreifingu á vörum. 

Þrátt fyrir aukningu í smitum vegna Delta afbrigðisins hafa efnahagshorfur verið að 

batna. Atvinnuleysi og þjóðarbúskapsslaki hafa minnkað og í ágúst 2021 ákvað 

peningastefnunefnd að hækka stýrivexti í 1,25%. Samkvæmt könnunum Seðlabankans 

væntu markaðsaðilar að stýrivextir yrðu komnir í 2% eftir ár (Seðlabanki Íslands, 2021-c). 

3.4 Samband verðbólgu og stýrivaxta 

Verðbólga er hækkun almenns verðlags og á Íslandi er hún mæld sem tólf mánaða 

breyting vísitölu neysluverðs en sú vísitala mælir meðalverð vöru og þjónustu á Íslandi. 

Hagstofa Íslands mælir vísitölu neysluverðs og byggir það á reglubundnum athugunum á 

útgjöldum heimilanna í landinu. Aukning verðbólgu felur í sér að verðmæti peninga 

minnkar svo einstaklingar og fyrirtæki fá minna magn af vöru eða þjónustu fyrir hverja 

krónu (Seðlabanki Íslands, e.d.-f). 

Til að stuðla að stöðugu verðlagi hefur Seðlabankinn, eins og fyrr segir, sett sér 

markmið um að halda verðbólgu í 2,5% (Seðlabanki Íslands, e.d.-g). Seðlabankinn tók upp 

verðbólgumarkmið árið 2001 og breyttist þá áherslan úr því að halda gengi íslensku 

krónunnar innan vikmarka í að halda verðbólgu stöðugri. Ef verðbólga víkur meira en 1,5% 

frá markmiðinu ber Seðlabankanum skylda að upplýsa ríkisstjórn og almenning um 

ástæður þess og áformum hans um að koma verðbólgu sem næst markmiði aftur 

(Seðlabanki Íslands, e.d.-j). 

Seðlabankinn hefur áhrif á verðbólgu með stýrivaxtabreytingum. Stýrivaxtabreytingar 

hafa áhrif á skammtíma vexti á peningamarkaði, gengi gjaldmiðla, peningamagn í umferð 

og væntingar markaðarins og þessir þættir hafa áhrif á neyslu einstaklinga og eftirspurn 

á markaði (Seðlabankinn, e.d.-c). Breytingar á stýrivöxtum hafa áhrif á marga þætti í 

efnahagnum sem með tímanum veldur breytingu á verðbólgu en almennt er talið að það 

taki breytingarnar um það bil ár að verða sýnilegar og að megináhrif þeirra komi fram eftir 

eitt og hálft ár (Seðlabanki Íslands, 2001). 

Seðlabankinn hefur mismunandi áhrif á verðbólgu eftir því hvort hann lækkar eða 

hækkar stýrivexti. Með hækkun stýrivaxta hækka skammtímavextir viðskiptabankanna, 

kostnaður hækkar við viðskipti og viðskiptavinir þeirra enda með hærri vexti á 
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sparnaðarreikningum og á útistandandi skuldum með breytilega vexti (Seðlabanki Íslands, 

2001). Með hærri útgjöldum minnka ráðstöfunartekjur og neysla einstaklinga sem leiðir 

að samdrætti í neyslu og heildareftirspurn. Þannig ýta stýrivaxtahækkanir undir hjöðnun 

verðbólgu.  

Samdráttur í neyslu og eftirspurn gerir rekstri fyrirtækja erfitt fyrir og þurfa þau 

að bregðast við breyttum aðstæðum. Við minnkandi eftirspurn á vörum og þjónustu þurfa 

fyrirtæki að finna leiðir til að framboð mæti eftirspurn. Við vaxtahækkanir eykst kostnaður 

fyrirtækja og geta viðbrögð þeirra við skorti fjármagns verið hækkun verðlags til að byrja 

með. Þess vegna getur það tekið ár eða tvö fyrir raunáhrif stýrivaxtabreytinga til að koma 

í ljós í verðlagsbreytingum. Með tímanum munu fyrirtæki lækka verð hjá sér til að auka 

sölu. Gerðar hafa verið rannsóknir á hvort að breyting stýrivaxta hafi bein áhrif á 

verðbólgu og sýndu niðurstöðurnar að raunin er að svo er ekki, vegna breytilegra 

viðbragða hjá fyrirtækjum við hækkandi kostnaði (Seðlabanki Íslands, 2001) 

Stýrivaxtalækkanir hafa öfug áhrif á verðbólgu og blása lífi í efnahaginn. Vextir 

viðskiptabankanna lækka sem hvetur til aukinna viðskipta og lántöku. Ráðstöfunartekjur 

og neysla einstaklinga eykst og fyrirtæki bregðast við umframeftirspurn með 

verðlagshækkun.  

Annar áhrifaþáttur á verðbólgu er gengi íslensku krónunnar sem Seðlabankinn 

getur haft áhrif á með gjaldeyrisforða og ýtt undir gengisbreytingar hvort sem það er 

hækkun eða lækkun. Mismunur á innlendum og erlendum vöxtum hefur áhrif á verð á 

inn- og útflutningi. Með hækkun vaxta getur gengi krónunnar hækkað og þar af leiðandi 

verður verð á vörum erlendis hlutfallslega ódýrara en hérlendis og verður því 

innflutningur ódýrari en ella. Með lægra verði á innflutningi geta fyrirtæki selt vörur á 

lægra verði sem leiðir til verðbólguhjöðnunar (Seðlabanki Íslands, e.d.-d). 
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Mynd 2. Verðlagsþróun árin 2001-2021 (Seðlabanki Íslands, (e.d.-h). 

Mynd 2 sýnir verðlagsþróun á árunum 2001-2021. Verðbólga mældist hæst 18% í 

janúar árið 2009 á gefnu tímabili vegna þenslu sem hafði átt sér stað fyrir 

fjármálakreppuna í hækkun á verði hlutbréfa og húsnæðis sem ýttu undir neyslu. 

Verðbólga mældist lægst 0,80% í desember 2014 til febrúar 2015 á gefnu tímabili og hafði 

þá ekki mælst lægri í tvo áratugi. Olíuverðslækkanir, lítil alþjóðleg verðbólga og stöðugt 

gengi krónunnar höfðu áhrif á það (Seðlabanki Íslands, 2015). 

Raunvextir Seðlabankans hafa verið neikvæðir frá því í mars 2020. Raunvextir eru 

vextir að teknu tilliti til verðbólgu, þ.e. nafnvextir leiðréttir fyrir verðbólgu. Ef raunvextir 

eru neikvæðir er verðbólga hærri en nafnvextir (Keldan, e.d.). Vegna aukningar verðbólgu 

og lækkun stýrivaxta hafa raunvextir verið neikvæðir og í maí 2021 mældust þeir -2,8% 

en þá mældist verðbólga 4,6% og stýrivextir 1% (Seðlabanki Íslands, 2021-b). 

Seðlabankinn hefur byrjað að hækka stýrivexti til að takast á við aukna í verðbólgu og til 

að fá raunvexti jákvæða. 
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4 Íbúðalán 

Þegar einstaklingar ætla að kaupa sér fasteign er margt sem þarf að huga að. Velja þarf á 

milli lánastofnana sem bjóða upp á mismunandi valmöguleika til að fjármagna kaupin. 

Helstu íbúðalán sem viðskiptabankar bjóða upp á eru verðtryggð-, óverðtryggð- og 

blönduð íbúðalán. Þegar einstaklingar taka ákvörðun um íbúðalán þurfa þeir að átta sig á 

þeim efnahagsaðstæðum sem eru til staðar á þeim tíma sem lánaákvörðunin er tekin og 

hvernig framtíðarhorfur eru.  

Efnahagsaðstæður hafa áhrif á vexti og verðbætur íbúðalána þar sem stýrivextir, 

verðbólga og þróun markaðar eru áhrifaþættir íbúðalána. Efnahagsástandið eftir lántöku 

mun breytast sem getur haft jákvæð eða neikvæð áhrif á vexti lánsins. Lántaki þarf að 

hafa í huga að vextir lánsins munu breytast með árunum sem hefur áhrif á afborganir 

þess.  

Íbúðalán geta verið til allt að 40 ára eftir því hvað lántaki vill og hvað hentar honum 

best. Ef valinn er styttri lánstími er greiðslubyrði þyngri en lánið greiðist fyrr upp. 

Viðskiptabankar bjóða ýmist fasta vexti til skamms tíma eða breytilega vexti á lánum og 

geta lántakar valið um jafnar greiðslur eða jafnar afborganir á láninu. Ef mikil óvissa er í 

efnahagslífinu geta fastir vextir hentað betur þar sem lántaki festir vextina í 3 eða 5 ár 

sem tryggir stöðugari afborganir ef það verða miklar sveiflur á vöxtum.  

Fyrir lántöku þurfa einstaklingar að standast greiðslumat hjá þeim viðskiptabanka sem 

þeir kjósa að taka lánið hjá. Við greiðslumat þurfa einstaklingar að veita upplýsingar um 

fjölskylduhagi, eignastöðu, tekjur og útgjöld. Þessir kostnaðarliðir eru teknir saman og 

gert er raunhæft mat um hversu hátt lán einstaklingurinn getur tekið og hversu háa 

greiðslubyrði hann ræður við mánaðarlega (Landsbankinn, e.d.). 

Fasteignamarkaðurinn tók við sér árið 2020 og hefur hækkað stöðugt allt til dagsins í 

dag vegna lækkandi stýrivaxta og með tilkomu nýrra hlutdeildarlána. Lækkun stýrivaxta 

varð til þess að viðskiptabankar gátu boðið upp á lægri vexti á íbúðalánum sem leiddi til 

lægri greiðslubyrði. Þessi þróun hefur gert einstaklingum auðveldara fyrir að komast inn 

á fasteignamarkaðinn og að kaupa sína fyrstu eign.  

Aukin eftirspurn fasteigna hefur leitt til hækkunar íbúðaverðs. Fjöldi kaupsamninga á 

fjölbýlum í Reykjavíkurborg jókst úr 3.469 árinu 2019 í 4.335 á árinu 2020 eða um  25% 

(Þjóðskrá, e.d.). Með aukinni eftirspurn fasteigna hefur myndast skortur á markaðnum og 
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ná byggingafélög ekki að anna allri eftirspurninni. Vegna skortsins eru íbúðir að seljast á 

yfirverði og sölutími íbúða er hefur styst vegna mikils fjölda áhugasamra kaupenda. Í júní 

2020 mældist meðalsölutími íbúða 51 dagar en ári seinna, í júní 2021, mældist hann 37 

dagar (Húsnæðis og mannvirkjastofnun, 2021-b). 

Á síðastliðnum árum hefur fasteignaverð farið hækkandi sem gerir ungum 

einstaklingum erfitt fyrir að kaupa sína fyrstu fasteign. Í nóvember 2020 hrintu stjórnvöld 

af stað aðgerðum til að koma á hlutdeildarlánum sem eiga að aðstoða unga og lágtekju 

einstaklinga til að taka fyrstu skrefin í íbúðarkaupum (Húsnæðis og mannvirkjastofnun, 

2021-a). 

Með hlutdeildarláni fær einstaklingur lán frá Húsnæðismálastofnun (HMS) fyrir allt að 

20% af fasteignaverði, vaxtalaust. Allt að 75% fást við lánveitingu frá lánastofnunum og 

það sem eftir stendur, að lágmarki 5%, er eigið fé lántakanda. Við sölu fasteignarinnar fær 

ríkið 20% af matsvirði íbúðarinnar og ef fasteignaverð hefur hækkað fær ríkið söluhagnað 

miðað við 20%. Hlutdeildarlánin eru ekki eingöngu hvatning fyrir lágtekju einstaklinga til 

að eignast sína fyrstu íbúð heldur einnig hvatning fyrir byggingarfélög og fjárfesta til að 

auka framboð af íbúðum fyrir þennan markhóp (Húsnæðis og mannvirkjastofnun, 2021-

a). 

4.1 Verðtryggð lán 

Ísland er lítið hagkerfi með sjálfstæðan gjaldmiðil og því fylgja eðlilega miklar 

efnahagssveiflur. Íslensk landsframleiðsla er háð útflutningstekjum sem endurspeglast í 

óstöðugum gjaldmiðli. Í gegnum tíðina hafa stýrivextir á Íslandi verið háir og verðbólga 

sveiflukennd sem hefur á tíðum leitt til óvissu meðal lántakenda. Á Íslandi hafa verðtryggð 

lán verið vinsæll kostur og meðal ástæðna fyrir því eru háir vextir íbúðalána sem gera 

greiðslubyrði á óverðtryggðum lánum mun hærri í upphafi lánstíma en á verðtryggðum 

lánum. Flestir einstaklingar taka íbúðalán snemma á lífsleiðinni þegar þeir eru ekki 

tekjuháir og gera ráð fyrir hækkandi tekjum eftir aldri. Þeir eru því viljugri til að greiða 

hærri afborganir seinna á lífsleiðinni. 

Með verðtryggðu láni fær lántakandi lán fyrir verðbótum sem bætast ofan á höfuðstól 

lánsins. Fyrir hverja afborgun á láninu er tekið tillit til verðbólgu hverju sinni sem er 

reiknuð inn í verðbætur og bætist á höfuðstólinn. Vextir eru svo reiknaðir af 

höfuðstólnum og því er mikilvægt að Seðlabankinn reyni að halda verðbólgu sem næst 
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verðbólgumarkmiði svo höfuðstóll verðtryggðra lána rjúki ekki upp (Esther 

Finnbogadóttir, Guðrún Inga Ingólfsdóttir, Ingvi Harðarson, 2010). 

Verðtrygging á láni er trygging lánveitenda fyrir hækkun verðbólgu. Til að mynda eftir 

hrunið í janúar 2009 þegar verðbólgan var 18,6 % (Seðlabanki Íslands, e.d.-h) hækkaði 

höfuðstóll verðtryggðra lána gífurlega og margir einstaklingar áttu í erfiðleikum við að 

greiða af láninu sínu. Lánveitendur voru þannig tryggðir fyrir þeirri verðbólgu og fundu 

ekki jafn mikið fyrir henni á verðtryggðum lánum eins og þeim óverðtryggðu. 

Áður fyrr báru verðtryggð lán eingöngu fasta vexti en nú er hægt að velja á milli fastra 

og breytilegra vaxta. Með föstum vöxtum á verðtryggðu láni eru lántakendur að tryggja 

sig fyrir sveiflum í vöxtum lánastofnana sem eru meðal annars orsakaðar af breytingum í 

stýrivöxtum. Þetta gerir greiðslubyrði á láninum stöðugari. Fastir vextir til skamms tíma 

eru endurskoðaðir á 3 eða 5 ára fresti. Ef lántakandi ákveður að taka lán með föstum 

vöxtum er hægt að greiða aukalega inn á lánið upp að einni milljón á ári en fari upphæðin 

yfir eina milljón þarf að greiða uppgreiðslugjald af þeirri upphæð (Páll Frímann Árnason, 

2019).  

Með breytilegum vöxtum eru tekin mið af vöxtum bankans fyrir hverja afborgun. Það 

er meiri óstöðugleiki að hafa breytilega vexti en getur verið hagstæðara ef vextir bankans 

fara lækkandi. Með breytilegum vöxtum er alltaf hægt að greiða inn á lánið án 

uppgreiðslugjalds (Páll Frímann Árnason, 2019).  

Hægt er að taka verðtryggt lán með jöfnum greiðslum eða jöfnum afborgunum. Með 

jöfnum greiðslum greiðir lántaki sömu upphæð mánaðarlega ef vextir eru ekki 

sveiflukenndir. Eignamyndun er hægari og er lántakandi aðallega að greiða vexti af láninu 

í upphafi lánstímans (Páll Frímann Árnason, 2019).  

Með jöfnum afborgunum er lántaki að greiða jafnt af höfuðstólnum með hverri 

afborgun og eru því afborganir hærri í upphafi en með jöfnum greiðslum en á móti kemur 

að eignamyndun er hraðari en af láni með jöfnum greiðslum. Greiðslubyrði láns með 

jöfnum greiðslum er lægri í upphafi lánstímans og eru því jafnar greiðslur vinsælli kostur 

(Páll Frímann Árnason, 2019).  
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4.2 Óverðtryggð lán 

Óverðtryggð lán nutu ekki mikillra vinsælda á Íslandi á árum áður og hefur hlutdeild þeirra 

verið frekar lág miðað við verðtryggð lán. Ástæðan hefur einkum verið háir vextir af 

lánunum og há greiðslubyrði þeirra í upphafi. Í kjölfar stýrivaxtalækkana á árunum 2019 

til 2020 hafa vextir á óverðtryggðum lánum lækkað verulega og heildarkostnaður þeirra 

einnig. Þetta hefur orðið til þess að hlutdeild óverðtryggðra lána hefur farið hratt vaxandi. 

Verðbólga hefur minni áhrif á óverðtryggð en verðtryggð lán en viðskiptabankar taka 

tillit til hennar í vöxtum á óverðtryggðum lánum. Þess vegna er vextir á óverðtryggðum 

lánum hærri en á verðtryggðum. Við hverja afborgun greiðast vextir að fullu af láninu sem 

gerir afborganirnar þyngri í byrjun en á móti verður eignamyndun hraðari. Óverðtryggð 

lán henta þó ekki öllum þar sem þau bera þunga greiðslubyrði í upphafi lántímans sem 

getur reynst yngri lántakendum erfið.  

Með óverðtryggðum lánum er hægt að velja um jafnar greiðslur eða jafnar afborganir, 

einnig er hægt að velja um að festa vexti á lánunum í 3 eða 5 ár eða hafa breytilega vexti 

eins og var greint frá í verðtryggða lána kaflanum hér að ofan. 

 

 

Mynd 3. Hlutdeild óverðtryggðra lána af heildaríbúðalánum til heimila (Húsnæðis og 
mannvirkjastofnun, 2021-a) 
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Mynd 3 sýnir hlutdeild óverðtryggðra lána af heildaríbúðalánum til heimila hækkaði 

talsvert yfir árið 2020 í upphafi árs var hún 27,% en fór upp í 41% í lok árs og hefur 

hlutdeild óverðtryggrða lána aldrei verið hærri á Íslandi (Húsnæðis og mannvirkjastofnun, 

2021-a).  

4.3 Fylgni stýrivaxta og vaxta íbúðalána 

Í þessum kafla er farið yfir hvernig vaxtaálag bæði óverðtryggðra og verðtryggðra 

íbúðalána lánastofnana ofan á stýrivexti þróaðist á árunum 2016-2021. Stýrivextir hafa 

áhrif á þau kjör sem viðskiptabankar geta boðið viðskiptavinum sínum og verður því 

skoðað hversu mikil fylgni er á milli stýrvaxta og breytingu lægstu vaxta á íbúðalánum í 

raun. Gögn við útreikningana voru tekin af vef Seðlabankans og er miðað við lægstu vexti 

sem eru í boði á markaðnum í lok hvers tímabils. 

Vaxtaálagið sem er greint frá er munurinn á lægstu vöxtum á íbúðalánum 

lánastofnana og stýrivöxtum. Það má túlka það sem það álag sem lánastofnanir leggja 

ofan á vexti íbúðalána sem þeir bjóða sínum viðskiptavininum upp á. Ef þetta vaxtaálag 

helst stöðugt þá eru lánastofnanir að breyta vöxtum á íbúðalánum hjá sér í takt við 

stýrivaxtabreytingar. 

 

 

Mynd 4. Stýrivextir, lægstu vextir á markaði og vaxtaálag  á verðtryggðum lánum árin 2016-2021 
(Seðlabanki Íslands, e.d.-a). 
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Mynd 4 sýnir stýrivexti, lægstu vexti á markaði og vaxtaálag á milli þeirra fyrir 

verðtryggð íbúðalán á árunum 2016-2021. Vaxtaálag verðtryggðra lána hefur aukist með 

lækkun stýrivaxta sem sýnir að stýrivaxtabreytingar hafa ekki haft mikil áhrif á  vexti 

verðtryggðra lána en þó einhver. Vaxtaálagið var neikvætt fram að árinu 2020 en þá urðu 

stýrivextir sögulega lágir og náðu viðskiptabankarnir ekki að halda í við  þær lækkanir.  

Vaxtaálag á verðtryggðum lánum varð jákvætt þegar stýrivextir urðu lægri en vextir á 

íbúðalánum. Fylgni breytinga á stýrivöxtum og breytinga á lægstu vöxtum á verðtryggðum 

íbúðalánum er 6,5% fyrir þetta tímabil sem sýnir að stýrivaxtabreytingar miðlast 

tiltölulega lítið í vexti verðtryggðra lána. 

 

 

Mynd 5. Stýrivextir, lægstu vextir á markaði og vaxtaálag  á óverðtryggðum lánum árin 2016-2021 
(Seðlabanki Íslands, e.d.-a). 
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Fylgni milli breytinga lægstu vaxta óverðtryggðra íbúðalána og stýrivaxta er meiri en 

fylgni breytinga lægstu vaxta verðtryggðra íbúðalána og stýrivaxta. Þetta sýnir að vextir á 

óverðtryggðum lánum eru næmari fyrir stýrivaxtabreytingum en vextir á verðtryggðum 

lánum. Stýrivextir eru að miðlast vel til vaxta á óverðtryggðum íbúðalánum og eru 

stýrivextir því skilvirkt stjórntæki Seðlabankans að því leyti.  

Seðlabankinn hefur áhrif á fasteignamarkaðinn með stýrivaxtabreytingum. Með því að 

hækka stýrivexti dregur hann úr eftirspurn eftir íbúðalánum og ef hann lækkar stýrivexti 

eykur hann eftirspurn eftir íbúðalánum. Fjöldi íbúðalána hefur áhrif á fjölda 

fasteignakaupa, þetta sýnir að peningastefnan nær að miðlast vel út í efnahagslífið sem 

er eitt helsta markmið Seðlabankans. 

4.4 Samanburður verðtryggðra og óverðtryggðra lána  

Í þessum kafla eru tekin dæmi um breytingu á greiðslubyrði á verðtryggðum og 

óverðtryggðum lánum á þremur mismunandi tímapunktum; janúar 2016, janúar 2019 og 

júlí 2021. Gerður verður samanburður á lánunum og skoðað hvernig greiðslubyrði hefur 

breyst í kjölfar stýrivaxtalækkana miðað við gefnar forsendur. 

Gefnar forsendur eru einstaklingur sem ætlar að kaupa fasteign að verðmæti 

40.000.000 kr. fasteignamat íbúðarinnar er 40.000.000 kr og eigið fé einstaklingsins er 

12.000.000 kr eða 30% af kaupverði. Lántaki velur hagstæðustu vexti á markaði sem eru 

í boði fyrir hvert tímabil og jafnar greiðslur. Lánstími fyrir óverðtryggðu lánin eru 40 ár en 

30 ár fyrir verðtryggðu lánin. Gögn sem notuð eru í lánaútreikningum eru frá 

Seðlabankanum og eru vextir íbúðalánanna miðaðir við lægstu vexti sem í boði eru á 

markaðnum í lok mánaðar. 
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  janúar 2016 janúar 2019 júlí 2021 

 Lánsupphæð  40.000.000 kr. 40.000.000 kr 40.000.000 kr. 

 Vextir   7,05% 6,00% 3,45%  

 Ár  40 40 40 

 Mánuðir  480 480 480 

 Veðhlutfall  30% 30% 30% 

Lántökugjald  50.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr. 

Innborgun  12.000.000 kr. 12.000.000 kr.   12.000.000 kr.  

 Fyrsta greiðsla  175.019 kr.   154.060 kr.   107.631 kr. 

Stýrivextir  5,75%  4,5%.  1% 

Verðbólga 2,1% 3,4% 4,3% 

Tafla 1. Óverðtryggð lán árin 2016, 2019, 2021 miðað við gefnar forsendur. 

Í töflu 1 eru þrjú óverðtryggð lán á mismunandi tímapunktum janúar 2016, janúar 2019 

og júlí 2021 sett upp miðað við gefnar forsendur. Í janúar 2016 var greiðslubyrði lánsins 

175.019 kr., stýrivextir voru á þeim tíma voru 5,75%. Í janúar 2019 var greiðslubyrði 

lánsins 154.060 kr., stýrivextir voru á þeim tíma 4,5%. Í júlí 2021 var greiðslubyrði lánsins 

107.631 kr., stýrivextir voru á þeim tíma 1%. Greiðslubyrði 40.000.000 kr. óverðtryggðs 

láns lækkaði um 67.388 kr. yfir tímabilið 2016-2021. Yfir sama tímabil lækkuðu stýrivextir 

um 4,75% en verðbólga jókst og var 2,2% hærri. 
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  janúar 2016 janúar 2019 júlí 2021 

 Lánsupphæð  40.000.000 kr. 40.000.000 kr.  40.000.000 kr.  

 Vextir   3,65% 3,55% 1,9% 

 Ár  30 30 30 

 Mánuðir  360 360 360 

 Veðhlutfall  30% 30% 30% 

 Lántökugjald  50.000 kr.  50.000 kr. 50.000 kr. 

 Innborgun  12.000.000 kr.  12.000.000 kr.  12.000.000 kr. 

 Fyrsta greiðsla  128.089 kr. 126.515 kr. 102.099 kr. 

 Stýrivextir   5,75%  4,5% 1% 

 Verðbólga  2,1% 3,4% 4,3%  

Tafla 2. Verðtryggð lán árin 2016, 2019, 2021 miðað við gefnar forsendur. 

Í töflu 2 eru þrjú verðtryggð lán á mismunandi tímapunktum janúar 2016, janúar 2019 

og júlí 2021 sett upp miðað við gefnar forsendur. Í janúar 2016 var greiðslubyrði lánsins 

128.089 kr., stýrivextir voru á þeim tíma 5,75%. Í janúar 2019 var greiðslubyrði lánsins 

126.515 kr., stýrivextir voru á þeim tíma 4,5%. Í júlí 2021 var greiðslubyrði lánsins 102.099 

kr., stýrivextir voru á þeim tíma 1%. Greiðslubyrði 40.000.000 kr. Verðtryggðs láns lækkaði 

um 25.990 kr. Yfir tímabili 2016-2021.  

Greiðslubyrði bæði óverðtryggðra og verðtryggðra lána lækkaði yfir tímabilið. 

Stýrivaxtalækkanir hafa haft áhrif á vaxtakjör lánanna, einkum á óverðtryggðum lánum 

þar sem greiðslubyrði þeirra lækkaði meira en greiðslubyrði verðtryggðu lánanna. Það 

sem er þó ólíkt við greiðslubyrði óverðtryggðra og verðtryggðra lána er að greiðslubyrði 

verðtryggðra lána þyngist með lánstímanum á meðan greiðslubyrði óverðtryggðra lána 

helst í takt við vaxtastig.  

Óverðtryggð lán eru í fyrsta skipti vinsælli en verðtryggð lán á Íslandi. Áður fyrr voru 

vextir á óverðtryggðum lánum mun hærri sem gerðu greiðslubyrðina í upphafi lánstímans 

töluverða. Í janúar árið 2016 var mismunur á greiðslubyrði á óverðtryggða og verðtryggða 

lánunum 46.930 kr á meðan mismunurinn var mun lægri í júlí 2021 eða 5.532 kr. Miðað 
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við gefnar forsendur. Vextir verðtryggðu lánanna lækkuðu úr 3,65% í 1,9% á meðan vextir 

á óverðtryggðu lánunum lækkuðu úr 7,05% í 3,45% yfir gefið tímabil.  
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5 Niðurstöður  

Á árunum 2019-2021 var lægð í íslensku efnahagslífi og nýtti Seðlabankinn sitt helsta 

stjórntæki, stýrivexti, til að aðstoða landsmenn í gengum erfiða tíma. Stýrivextir lækkuðu 

úr 4,5% í janúar 2019 niður í 0,75% í nóvember 2020 og höfðu aldrei verið lægri. Þessar 

lækkanir mynduðu ýmis viðskiptatækifæri og höfðu áhrif á vexti íbúðalána.  

Komist var að niðurstöðu við rannsóknarspurninguna „hafa stýrivextir áhrif á vexti 

íbúðalána einstaklinga?“  Svarið við henni er já, stýrivextir hafa áhrif á vexti íbúðlána. 

Fylgni breytinga á stýrivöxtum og breytinga lægstu vaxta á verðtryggðum lánum reyndist 

6,5% og fylgni breytinga á stýrivöxtum og breytinga lægstu vaxta á óverðtryggðum lánum 

reyndist 47,9% yfir tímabilið 2016-2021. Stýrivextir miðlast betur til vaxta á 

óverðtryggðum lánum og reyndist vaxtaálag óverðtryggðra lána á þessu tímabili stöðugra 

en vaxtaálag verðtryggðra lána. Með beitingu stýrivaxta er Seðlabankinn með áreiðanlegt 

stjórntæki til að takast á við efnahagssveiflur.  

Stýrivaxtalækkanirnar höfðu áhrif á fasteignamarkaðinn þar sem að vextir á 

íbúðalánum lækkuðu í kjölfar stýrivaxtabreytinganna. Fjöldi kaupsamninga hækkaði í 

kjölfar stýrivaxtalækkananna og íbúðaverð hækkaði vegna aukinnar eftirspurnar eftir 

fasteignum. Viðskiptakjör urðu betri sem juku umsvif markaðarins og voru því aðgerðir 

Seðlabankans að sýna jákvæð áhrif og blésu lífi í efnahaginn á Íslandi. 

Fylgni breytinga stýrivaxta og breytinga vaxta á óverðtryggðum lánum var hærri en hjá 

verðtryggðum lánum og koma áhrifin fram í lækkaðri greiðslubyrði. Greiðslubyrði 

íbúðalána lækkaði á árunum 2016-2021 en stýrivextir í janúar 2016 voru 5,75% og 1% í 

júlí 2021. Greiðslubyrði óverðtryggðra lána lækkaði um 67.388 kr. en greiðslubyrði 

verðtryggðra lána lækkaði um 25.990 kr. miðað við þær forsendur sem voru gefnar.   
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6 Lokaorð og umræða 

Ýmsir atburðir geta gerst í daglegu lífi sem hafa áhrif á efnahagslífið. Árið 2020 breiddist 

Covid-19 faraldurinn út og kom heiminum að óvörum og breytti lífi einstaklinga um allan 

heim. Á erfiðum tímum er styrkur í því að hafa virka ríkisstjórn og Seðlabanka sem ráðast 

í aðgerðir gegn þeim áföllum sem á dynja. Seðlabanki Íslands hefur veitt fjármálamarkaði 

öflugan stuðning á óvissutímanum sem fylgdi Covid-19 farsóttinni árin 2019-2021, meðal 

annars með stýrivaxtabreytingum. Þrátt fyrir að áður hafi komið krepputímar á Íslandi 

voru aðstæðurnar sem mynduðust vegna Covid-19 ný áskorun fyrir Seðlabankann sem 

nýtti þau tól sem hann hafði til að milda höggið á efnahag landsins.   

Ríkisstjórnin greip einnig til aðgerða og setti á samkomutakmarkanir sem neyddu 

vinnustaði í að senda starfsfólk sitt í fjarvinnu. Með samkomutakmörkunum og starfsfólk 

í fjarvinnu hafa sum fyrirtæki þurft að tæknivæðast til að gera fyrirtækjum kleift að starfa 

á sem eðlilegasta hátt miðað við aðstæður. Það má líta á þetta sem framtíðartækifæri 

fyrir fyrirtæki að tæknivæðast fyrr og fyrir einstaklinga að geta sinnt vinnu óháð 

staðsetningu. 

Í byrjun ársins 2021 voru stýrivextir sögulega lágir og verðbólga var yfir 

verðbólgumarkmiði Seðlabankans. Vænta má að á næstu árum fari Seðlabankinn í 

aðgerðir til að koma efnahagnum í eðlilegt far aftur með stýrivaxahækkunum með vonum 

um verðbólguhjöðnun. Stýrivextir eru nú þegar búnir að hækka tvisvar á árinu og voru 

orðnir 1,25% í ágúst 2021. Samhliða þeim hækkunum hækkuðu vextir íbúðalána allra 

bankanna. Athyglisvert verður að fylgjast með hver þróun stýrivaxta og vaxta íbúðalána 

verður næstu árin og hvort stýrivextir haldi áfram að miðlast eðlilega inn í vexti 

lánastofnana.  
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Viðauki  

Viðauki fyrir kafla 4.3. Gögn tekin af Seðlabankanum. Miðað er við lægstu vexti á 

markaði og stýrivexti í lok hvers mánaðar.  
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Viðauki fyrir kafla 4.4 
 
Útreikningar á verðtryggðum lánum árin 2016, 2019 og 2021. Vexti eru miðaðir við lægstu 
vexti á markaði í lok mánaðars.  
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Útreikningar á óverðtryggðum lánum árin 2016, 2019 og 2021. Vexti eru miðaðir við lægstu 
vexti á markaði í lok mánaðars.  
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