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Útdráttur 

Húsnæðismarkaðurinn hefur verið í mikilli umfjöllun og daglegri umræðu fólks undanfarin 

misseri. Samdráttur hefur verið í hagkerfinu en þrátt fyrir það hefur húsnæðisverð farið hækkandi. 

Barist er um hverja einustu eign, sölutími styttist, eignir á sölu fer fækkandi, húsnæði selst á 

yfirverði og skuldir heimilanna aukast. Aðgerðir Seðlabankans og ríkisstjórnar hafa haft jákvæð 

áhrif á efnahagskerfið. Stýrivextir leiddu af sér örvun hagkerfisins og má búast við að 

efnahagssveiflan hefði verið verri ef ekki hefði farið í lækkanir stýrivaxta. Ríkisstjórnin kynnti 

úttekt séreignarsparnað og aðgerðir tengdar tekjumissi sökum atvinnuleysis, bæði til að styðja við 

starfsfólk og fyrirtæki.  

Tilgangur ritgerðarinnar var að komast að því hvort að vægi grunnáhrifaþátta á fasteignaverðs hafi 

breyst frá ársbyrjun 2020. Þar sem framboðshliðin er tregbreytanleg til skamms tíma samanborið 

við eftirspurnarhliðina þá voru þeir áhrifaþættir sem hafa áhrif til skamms tíma notaðir til 

aðhvarfsgreiningar. Fórum við þó einnig yfir stöðu og hvata framboðshliðarinnar til framkvæmda 

í meginmáli.  

Niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar benda til þess að útlánsvextir lánastofnanna hafa haft mesta 

vægi á húsnæðisverð. Erfitt er þó að meta hvort að þetta sé skammtímabreyting vegna aukins 

sparnaðarhlutfalls og takmarkanir á neyslu heimilanna eða hvort að þetta sé breyting til frambúðar. 

Gaman verður að fylgjast með framvindu mála í komandi framtíð og endurmata stöðuna þegar 

starfsemi hagkerfa kemst í fyrra horf. 
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Inngangur 

Hagfræðingar virðast vera einróma sammála um að fasteignaverð spili stóran þátt í vexti og 

samdrætti hagkerfa. Til dæmis kom sterk staða húsnæðismarkaðar Bandaríkjanna, þegar 

verðbréfamarkaðurinn hrundi árið 2001, í veg fyrir að kreppan yrði verri en hún var (Miller o.fl., 

2011). Þróun á húsnæðismarkaði er mörgum hugleikin, bæði einstaklingum og þjóðinni sem heild. 

Húsnæðismarkaður er mikilvægur fyrir sjálfbæra þróun ríkja. Húsnæði er hluti af grunnþörf fólks 

sem getur aukið lífsgæði þeirra. Að eignast sitt eigið húsnæði er því stórt markmið hjá mörgum 

(Kamal o.fl., 2016). Að fólk búi í viðunandi húsnæði hefur verið talið til mannréttinda frá árinu 

1948 þegar ritað var undir mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna (Húsnæðis- og 

mannvirkjastofnun, 2021). Húsnæði er stærsta fjárfesting flestra heimila, og liggur því stór hluti 

af eignum heimila í fasteignum (Tsatsaronis, 2004). 76% af eignum heimilanna er í formi fasteigna 

(Arion banki, 2021). Samkvæmt mælingum Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar býr meirihluti 

þjóðarinnar í eigin húsnæði. Hlutfall þeirra sem búa í eigin húsnæði nemur 70,8%, þeir sem eru á 

leigumarkaði 16,6% og 11,5% búa í foreldrahúsum (Helgason o.fl. 2020). Skiptir því miklu máli 

hvernig húsnæðisverð þróast fyrir eignamyndun heimila. Varast þarf þó eignabólur sem geta orðið 

til á húsnæðismarkaði. Slíkar bólur hafa neikvæð áhrif á hagkerfi þegar þær springa (Agnello og 

Schuknecht, 2009).  

Fasteignamarkaður á tímum farsótta 

Samkvæmt upplýsingum Hagstofunnar dróst verg landsframleiðsla saman um 6,5% árið 2020 en 

spár höfðu gert ráð fyrir meiri samdrætti eftir að kórónufaraldurinn braust út. Hún telur það vera 

til marks um það fjárhagsstaða heimila og fyrirtækja hafi verið sterk áður en faraldurinn braust út. 

Seðlabankinn var fljótur að bregðast við þessum versnandi efnahagshorfum og fór að hefja 

stýrivaxtalækkanir. Í upphafi árs 2020, fyrir faraldurinn, stóðu stýrivextir Seðlabankans í 3% og 

fóru lægst í 0,75%. Þeir standa nú í 2%. Stýrivaxtalækkanirnar leiddu af sér örvun í efnahagslífinu 

og gerðu heimilunum kleift að fjármagna eða endurfjármagna fasteignalán sín á betri kjörum en 

áður. Sökum þessarar ódýru fjármögnunar varð meira líf á fasteignamarkaði og velta jókst þrátt 

fyrir heimsfaraldur og efnahagslega óvissu. Við höfum séð verðbólgu fara hækkandi, meðal annars 

vegna hækkana á fasteignamarkaði, og er það ein af ástæðum þess að Seðlabankinn hefur hækkað 

stýrivexti aftur (Alþýðusamband Íslands, 2021). Það hve fljótt ákvörðunin hefur á hagkerfið og 
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hversu mikil áhrif hún mun hafa getur þó breyst frá tíma til tíma þar sem fleiri þættir spila inn í 

eins og staða hagkerfisins, væntingar almennings og trúverðugleiki Seðlabankans (Pétursson, 

2001). Enn er verið að átta sig á endanlegum afleiðingum faraldursins en ljóst er að mismunandi 

hópar urðu fyrir mismiklum áhrifum. Ferðaþjónustan og tengdar greinar hafa orðið verst úti á 

meðan að aðrar greinar hafa orðið fyrir minni skaða. Faraldurinn hafði þó ekki einungis neikvæð 

áhrif á atvinnugreinar heldur hafa sumar greinar hagnast á þeim neyslubreytingum sem hafa átt sér 

stað sökum sóttvarnaraðgerða og ferðatakmarkana. Sömu sögu má segja um heimilin. Heimili sem 

urðu ekki fyrir atvinnu eða tekjumissi hafa því í raun einungis notið jákvæðra áhrifa lækkunar 

vaxta og aukningar kaupmáttar. En á sama tíma eru heimili sem hafa orðið fyrir atvinnu- eða 

tekjumissi frá árbyrjun 2020 (Alþýðusamband Íslands, 2021).  

Þvert á móti hefðbundnum fræðilegum kenningum um neikvæð áhrif farsótta á fasteignamarkað 

og markaðsaðstæður, þá hafa átt sér stað verðhækkanir á fasteignamarkaði (Francke og Korevaar, 

2021). Samkvæmt þeim ætti eftirspurn eftir fasteignum að minnka og verðið að falla, eða vaxa 

hægar, á meðan krónan veikist og innflutningsverð hækkar. Hið gagnstæða á svo við í 

uppsveiflum; krónan styrkist og verð á innflutningi lækkar, á meðan fasteignamarkaðurinn hækkar 

(Júlíus Þór Halldórsson, 2021) fór fasteignaverð hækkandi í mörgum löndum eftir útbreiðslu 

kórónuveirunnar. Samkvæmt skýrslu ráðgjafafyrirtækisins Knight Frank sem náði til 55 landa og 

var gefin út á öðrum ársfjórðungi 2021 þá hækkaði húsnæðisverð á heimsvísu um 9,2%. Eitt af 

hverjum þremur löndum sáu árshækkun fasteignaverðs um 10%. Fasteignaverð fór einungis 

lækkandi í tveimur löndum í skýrslunni og það var á Indlandi og á Spáni (Evertett-Allen o.fl., 

2021).  

Frá því í lok ársins 2019 geisar farsótt í heiminum skírð af World Health Organization nafninu 

COVID-19. Þetta er ný tegund kórónuveiru sem hefur leitt til þess að milljónir manna hafi látið 

lífið og valdið samdrætti í heimshagkerfinu (Yiu, 2021).Seðlabanki Íslands spáði því sumarið 2020 

að samdráttur í landsframleiðslu árið 2020 yrði 8% (yfirlýsing fjarmálastöðuleikanefndar, 2020). 

Samdrátturinn reyndist þó ekki jafn mikill og samkvæmt tölum frá Hagstofunni var hann 6,5% frá 

fyrra ári. Fyrir árið 2020 hafði ríkt níu ára hagvaxtartímabil í landsframleiðslu (Hagstofa Íslands, 

2020). Til að sporna við útbreiðslu veirunnar hefur verið tekið til ýmissa sóttvarnaraðgerða um 

allan heim. Þær hafa haft neikvæð áhrif á ýmsa þætti í rekstri fyrirtækja, sem aftur hefur leitt af sér 

að atvinnuleysi náði hæstu hæðum í mörgum þróuðum ríkjum. Atvinnuleysi í Bandaríkjunum 
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hækkaði úr 3,5% 2019 í 14,8% 2020. Svipaða sögu má segja um Kanada, úr 5,73% 2019 í 13,7% 

2020, samkvæmt skýrslu OECD. Áhrif veirunnar eru enn að koma í ljós og eru þau mismikil milli 

geira og eignaflokka. Fasteignamarkaðurinn hefur orðið fyrir miklum áhrifum (Francke og 

Korevaar, 2021). Þrátt fyrir þessar aðstæður og væntingar aðila þá fór fasteignaverð hækkandi í 

mörgum löndum í staðinn fyrir að lækka eins og við var að búast við slíkar hremmingar. 

Þróun húsnæðisverðs síðustu tvo áratugi 

Því liggur fyrir að fasteignaverð er ofarlega í hugum heimila. Síðustu tvo áratugi hafa lönd upplifað 

óhóflegar miklar hækkanir á fasteignamörkuðum. Í hruninu 2001 gerðist það í mörgum löndum að 

fasteignaverð sveiflaðist ekki í takt við hagsveiflu hagkerfa. Lágir vextir og nýjungar á 

lánamörkuðum keyrðu áfram eftirspurn eftir fasteignum og aukin skuldsetning ýtti undir aukna 

neyslu. Skuldsetning heimilanna náði hæstu hæðum í mörgum OECD ríkjum árin fyrir hrun. Það 

endaði með því að alþjóðleg efnahagskreppa átti sér stað þegar bankarnir féllu árið 2008. 

Verðbólur geta myndast á fasteignamarkaði og geta afleiðingar orðið gríðarlegar eins og árið 2008 

(André, 2010). 

Lækkun stýrivaxta ætti almennt séð að valda því að húsnæðisverð hækki þar sem 

fjármögnunarkostnaður húsnæðis minnkar og eftirspurn eftir því eykst í kjölfarið. Aukin eftirspurn 

eftir húsnæði ætti að öðru óbreyttu að valda auknum hækkunum á húsnæðisverði. (Pétursson, 

2001). Við sjáum í dag að verðhækkanir hafa átt sér stað á íslenskum húsnæðismarkaði frá því að 

kórónuveiran fór á stjá. Umsvif á fasteignamarkaði jukust og náði veltan hámarki í mars á þessu 

ári. Á grafi hér að neðan sést þróun vísitölu fasteignaverðs. Vísitala íbúðarhúsnæðis hefur hækkað 

úr 132,9 frá aldarmótum upp í 790.02 núna í lok október sem samsvarar næstum því sexföldun. 

Spurning hvort það sé ástæðan fyrir því að margir halda því fram að fasteignaverð fari aldrei 

lækkandi. En við sjáum hér að neðan að það er ekki alltaf raunin. Frá 2008 – 2010 fór fasteignaverð 

lækkandi. Hér ber að hafa í huga að um nafnvirðislækkun er að ræða. Raunvirðislækkun var enn 

meiri sökum verðbólgu og gengisveikingar.  
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Mynd 1 - Vísitala íbúðaverðs. (Þjóðskrá, 2021) 

Samkvæmt Seðlabanka Íslands hafa umsvif á fasteignamarkaði þó dregist saman undanfarna 

mánuði og voru þinglýstir kaupsamningar í september 2021  tæplega 40% færri en í mars. Þrátt 

fyrir þessa fækkun hækkar húsnæðisverð hratt. Fjölda íbúða á sölu drógust saman í fyrra og var 

framboð íbúða á landinu um 1.500 í október og hafa ekki verið færri í einum mánuði síðan í upphafi 

mælinga. Seðlabankinn telur að minna framboð íbúða ýti undir áframhaldandi hækkun 

húsnæðisverðs að nokkru leyti en hlutfall íbúða sem hafa verið seldar á yfirverði hefur þrefaldast 

frá miðju síðasta ári og fjöldi náði hámarki í maí eða 32% seldar á yfirverði (Seðlabanki Íslands, 

2021).  

Spár markaðsaðila fyrir kórónuveirufaraldurinn  

Athyglisvert er að líta aðeins til baka og skoða spár viðskiptabankanna sem voru gefnar út 2019 

fyrir næstu ár. Íslandsbanki metur aðstæður þannig að kaupmáttur launa og raunverð íbúða hafi 

verið mun betra en misserin á undan. Til skamms tíma litið á árunum áður hafði markaðurinn 

einkennst af framboðsskorti og aukinni eftirspurn. Vöxtur í kaupmætti launa og raunverði íbúða 

hafði verið að jafnaði svipaður, en árið 2017 fór íbúðarverð hratt úr takti við kaupmátt. Framboð 

fór þó að aukast og dró einnig úr eftirspurn. Þau spáðu fyrir um að hækkun íbúðaverðs yrði 3% 

fyrir árin 2020 og 2021. Röksemdin sem þau byggðu spá sína á voru væntingar um aukningu í 

framboði, minni fólksfjölgun, aukið atvinnuleysi og hægari kaupmáttaraukningu (Íslandsbanki, 

2019).  
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Eftir að peningastefnunefnd Seðlabankans hafi metið efnahagsaðstæður árið 2019 og komandi tíð, 

gaf nefndin í skyn að frekari vaxtalækkanir væru ekki fram undan nema efnahagshorfur myndu 

skyndilega versna. Matsaðilar Arion banka voru þó ekki alveg sammála um efnahagshorfur og 

töldu að bjartsýni væri í spá Seðlabankans. Töldu þeir því ekki ólíklegt að frekari vaxtalækkanir 

væri í kortunum til að örva efnahagslífið. Þrátt fyrir miklu aukningu framboðs sem átti sér stað, 

töldu þeir líkt og Íslandsbanki að húsnæðisverð myndi hækka. Þó yrðu hækkanir hóflegri fyrir 

2020 og 2021 en fyrir 2018 og 2019. Spá þeirra var 2,8% hækkun 2020 og 3,5% 2021 (Úr forinni 

í, 2021).  

Landsbankinn sá fram á efnahagsbata á næstu árum. Ásamt því töldu þeir að aðstæður til 

íbúðakaupa væru almennt góðar. Framboð hafði aukist, húsnæðisverð hækkar lítið í samanburði 

við aukningu í kaupmætti og útlánsvextir til íbúðarkaupa með allra lægsta móti. Hann lýsti þó yfir 

áhyggjum yfir því að íbúðir sem væru að koma fullkláraðar inn á markaðinn frá framboðshliðinni 

væru ekki í takt við óskir eftirspurnarhliðarinnar, að þær íbúðir sem væru í byggingu væru mun 

stærri og dýrari, en að eftirspurn væri fyrst og fremst eftir einföldum, litlum og ódýrari íbúðum. 

Eftir að hafa tekið alla þessa áhrifaþætti saman spáði bankinn fyrir um rúmlega 4,% árlega hækkun 

íbúðarverðs á árunum 2020 og 2021 (Hagfræðideild Landsbankans, 2019).  

Spár markaðsaðila eftir kórónuveirufaraldurinn  

Í þjóðhags- og verðbólguspá hagfræðideildar Landsbankans frá 20. október 2021 kemur fram að 

hún telur líklegt að hámarks hækkunum hafi verið náð á íbúðarmarkaði og nú muni hóflegri 

hækkanir eiga sér stað næstu árin. Hún telur að aukning sparnaðar í faraldrinum og skortur á 

fjárfestingarkostum hafi leitt af sér að meira fjármagn rataði að inn á fasteignamarkað. Veltir hún 

því fyrir sér hvort að eftirspurn muni minnka þegar neysla og fjárfestingar fara aftur í fyrra horf 

eftir kórónuveirufaraldurinn og að fasteignamarkaðir muni róast. Hún spáir því að hækkun muni 

nema 14% árið 2021. Hækkunin mun vera hóflegri næstu árin; 9% árið 2022, 4% árið 2023 og 5% 

árið 2024 (Hagfræðideild Landsbankans, 2019).  

Arion banki spáir einnig hóflegri hækkunum líkt og Landsbankinn á komandi árum í hagspá sinni 

frá 17. mars 2021. En við sjáum þó að spá þeirra er frábrugðin spá Landsbankans að því leyti að 

Arion spáir 6,3% hækkun árið 2021, 5,7% árið 2022 og svo enn minni hækkun árið 2023 eða 5,1%. 

Hann nefnir að tvískipting vinnumarkaðarins og áður óséð lágvaxtaumhverfi höfðu hækkandi áhrif 
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á fasteignamarkaðinn. Þeir telja einnig að toppnum í hækkunum hafi verið náð og að markaðurinn 

muni róast þegar líður á spátímann. Þrátt fyrir það telur hann þó að raunverðshækkanir verði 

töluverðar í sögulegum samanburði (Efnahagshorfur 2021-2023 , 2021).  

Við sjáum að Landsbankinn og Arion banki telja að hækkanir á fasteignamarkaði hafi átt sér stað 

sökum aukinnar eftirspurnar og þeirra þátta sem hafa áhrif á eftirspurn. Ásgeir Jónsson, 

Seðlabankastjóri Íslands, gagnrýnir þó Reykjavíkurborg og framboð á markaðnum. Telur hann 

vera til nóg af landi til uppbygginga á nýjum hverfum. Hann telur þó að framboð fasteigna verði 

ekki vandamál til lengri tíma litið þar sem nóg er af landsvæði og að verktakabransinn taki við sér. 

Kristrún Frostadóttir hagfræðingur var ekki lengi að gagnrýna þessar athugasemdir Ásgeirs. Hún 

segir að framboð húsnæðis vera seigfljótandi en eftirspurn geti hins vegar tekið snöggum 

skammtímabreytingum eftir því hversu mikið aðgengi er að fjármagni (Snær Snæbjörnsson, 2021). 

Hannes Steindórsson formaður Félags fasteignasala telur að fasteignamarkaðurinn hafi heilt yfir 

ekki ennþá róast í kjölfar stýrivaxtahækkana. Hann telur einnig að langt sé í land þangað til að 

jafnvægi náist á markaðnum á ný. Telur hann að það taki markaðinn um þrjú til fimm ár fyrir 

framboð til að anna eftirspurninni sem ríkir í núverandi aðstæðum, nema eitthvað óvænt gerist. 

Hann giskar á að það þyrftu að vera um 1.000-1.500 íbúðir á sölu á höfuðborgarsvæðinu. Í dag eru 

um 240-250 íbúðir á sölu (Jóhann Óskar Jóhannsson, 2021).  

Helstu þættir sem hafa áhrif á fasteignaverð 

Fasteignaverð ræðst af framboði og eftirspurn. Mismunandi þættir hins vegar drífa áfram framboð 

og eftirspurn. Á framboðshliðinni er það aðgengi að fjármagni og byggingarkostnaður sem vega 

mikið og hefur það áhrif á það hversu margar fasteignir eru byggðar og eru að skila sér fullkláraðar 

inn á markaðinn. Hvati framkvæmdaraðila ræðst af þeim mun sem er á byggingarkostnaði og 

markaðsvirði fasteigna. Ef markaðsvirði er hærra en kostnaður framkvæmda myndast hvati fyrir 

byggingaraðila að fara í framkvæmdir. Markaðurinn ætti því að byggja þangað til að jafnvægi næst 

þegar byggingarkostnaður er jafn markaðsvirði fasteigna (Lind, 2018). Við höfum séð miklar 

hækkanir á fasteignamarkaði og eru þó nokkrir þættir sem hafa áhrif á það hvernig fasteignaverð 

þróast. Samkvæmt rannsókn eftir Christos S. Savva frá árinu 2018 þá komst hann að þeirri 

niðurstöðu að eftirfarandi þættir hafa marktæk áhrif á fasteignaverð: Stýrivextir Seðlabanka, 

útlánsvextir og útlánsfjárhæðir bankanna, verg landsframleiðsla, atvinnuleysi, kaupmáttur, 

fólksfjölgun, og fólksflutningur til og frá landinu. Allir þessir þættir eru á eftirspurnarhlið 
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markaðsins (Savva, 2018). Því má velta fyrir sér hvort að þessar miklu hækkanir sem við sjáum í 

dag séu drifnar áfram á aukinni eftirspurn eða skorti á framboði.  

Fræðilegur kafli  

Vextir og lánamarkaður 

Líklegast áhrifamesti þátturinn á fasteignaverð og í raun alla verðmyndun eignaflokka og 

fjárfestinga eru vextir. Neikvætt samband er á milli vaxta og fasteignaverðs. Þegar vextir lækka, 

þá hækkar verð á fasteignum og einnig öðrum fjárfestingarkostum eins og hlutabréfum (Savva, 

2018). Þessi staðhæfing er í takt við líkan Hagfræðistofnunar Íslands. Frá seinni hluta 2004-2007 

fór fasteignaverð hækkandi á meðan bankar lánuðu skipulega til íbúðarkaupa (Friðriksson o.fl., 

2010). Vaxtaákvarðanir Seðlabankans hafa bæði áhrif á skammtíma- og langtímavexti, laust fé, 

peningamagn og bankaútlán í fjármálakerfinu, virði íslensku krónunnar gagnvart öðrum 

gjaldmiðlum og verð annarra fjáreigna. Ákvarðanir bankans hafa einnig áhrif á væntingar 

markaðsaðila og framtíðarþróun allra ofannefndra þátta. Allt þetta hefur síðan áhrif á það hvernig 

einstaklingar og fyrirtæki ákvarða neyslu og fjárfestingaákvarðanir sínar sem hefur áhrif á 

heildareftirspurn og verðbólgu í hagkerfinu (Pétursson, 2001). Vextir í viðskiptum Seðlabankans 

við önnur fjármálafyrirtæki geta haft umtalsverð áhrif á markaðsvexti, bæði á inn- og útlánum 

banka og sparisjóða, kröfu um ávöxtun á skuldabréfum og aðra vexti (Gylfi Magnússon, 2008). 

Því hafa ákvarðanir Seðlabankans bein áhrif á útlánsvexti fasteignalána. Þegar útlánsvextir lækka, 

þá hækkar fasteignaverð, að öllu öðru óbreyttu, þar sem lægri vextir minnka greiðslubyrði og 

kostnaðinn við lántöku. Vextir eru gjaldið sem þú greiðir fyrir lánsféð yfir ákveðið tímabil. 

Neyslufall fólks breytist við þessa ákvarðanatöku þar sem verið að fórna neyslu í framtíð fyrir 

aukna neyslu í nútíð. Slík lántaka gerir mörgum kleift að kaupa sér fasteign. Án lánastofnanna 

yrðu fasteignakaup töluvert erfiðari og óaðgengilegri og jafnvel ómöguleg fyrir fólk. Flestir þurfa 

að nýta sér þennan kost einhvern tímann á lífsleiðinni til að fjármagna fasteignakaup. Því ættu 

stýrivaxtabreytingar undir venjulegum markaðsaðstæðum að valda því að verð á húsnæði breytist 

(Pétursson, 2001). Breytingar á stýrivöxtum hafa áhrif á eignarverð margra eignaflokka, t.d. 

hlutabréfa og húsnæðis svo eitthvað sé nefnt. Lækkun stýrivaxta ætti undir venjulegum 

markaðsaðstæðum valda því að húsnæðisverð hækkaði þar sem aðgengi að ódýrara fjármagni 

eykst. Því verður ódýrara að fjármagna fasteignakaup sem eykur eftirspurn eftir húsnæði, og aukin 
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eftirspurnin ætti að hafa jákvæð áhrif á húsnæðisverð, þ.e.a.s. leiða til hækkunar þess (Pétursson, 

2001). 

Verg landsframleiðsla, atvinnuleysi og kaupmáttur 

Verg landsframleiðsla hefur einnig áhrif á fasteignaverð. Það er s.s. fylgni milli landsframleiðslu 

og fasteignaverðs. Ef landsframleiðsla dregst saman, þá lækkar fasteignaverð og öfugt í uppsveiflu. 

Tekjur hafa einnig jákvæð áhrif á fasteignamarkaðinn (Savva, 2018). Þetta eru þó ekki bein áhrif 

heldur fylgir þetta Okun og lögmáli hans, þá er bein tenging á milli atvinnuleysis og hagvaxtar í 

hagkerfi. Samdráttur í hagkerfi ætti því að leiða af sér aukningu í atvinnuleysi þar sem eftirspurn 

eftir neyslu minnkar. Ef eftirspurn eftir framleiðslu fyrirtækja minnkar þá minnkar eftirspurn þeirra 

eftir vinnuafli sem eykur atvinnuleysi (Contech, 2021). Atvinnuleysi hefur neikvæð áhrif á 

fasteignaverð. Lönd með hátt atvinnuleysi hafa að öðru óbreyttu lægra fasteignaverð þar sem 

eftirspurnin minnkar, sem hefur lækkandi áhrif á fasteignaverð (Savva, 2018). Við sjáum það 

einnig í líkani frá Hagfræðistofnun Íslands þá nefna þeir að breytingar á atvinnuleysi eru lykilstærð 

í líkaninu. Atvinnuleysi hefur áhrif á kauphækkanir og kauphækkanirnar hafa síðan áhrif á hækkun 

fasteignaverðs (Friðriksson o.fl., 2010). 

Mannfjöldi 

Mannfjöldaþróun hefur jákvæð fylgni við fasteignaverð. Christos skiptir mannfjöldaþróun í tvennt. 

Fyrir það fyrsta er um að ræða náttúrulega mannfjöldaaukningu t.d. sem afleiðing af hærri 

fæðingatíðni og lægri dánartíðni. Þetta eru þó tregbreytilegar stærðir þar sem þær breytast ekki 

skyndilega á milli tímabila og eru frekar háðar langtímaþróun og dánartíðni er nátengd aukinnar 

vitneskju í læknisfræði. Seinni þátturinn er svo búferlaflutningar fólks til og frá landinu. Sú 

breyting er nátengdari stöðu hagkerfisins og meiri skammtímabreyting. Erfiðara getur verið að spá 

fyrir um breytingar í fólksflutningum til og frá landinu en auðveldara er að spá fyrir um fyrri 

þáttinn (Savva, 2018). Í riti Stjórnarráðs Íslands um langtímahorfur í efnahagsmálum og 

opinberum fjármálum er talað um að öllu jöfnu er hægt með nokkurri vissu að spá fyrir um þróun 

mannfjölda og aldur fólks. Þar er nefnd sama ástæða og Christos, að þessi stærð sé tregbreytanleg. 

Þar er maður einnig sammála um að erfiðara getur verið að spá fyrir um búferlaflutninga 

(Stjórnarráð Íslands, 2021). Samband er á milli mannfjölda og eftirspurnar eftir fasteignum. 

Mannfjöldabreytingar hafa áhrif á eftirspurn eftir húsnæði. Aukning í mannfjölda, og sérstaklega 
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aukning í fjölda heimila, veldur aukinni eftirspurn eftir húsnæði (Mulder,2006). Eftirspurn eftir 

húsnæði gæti því aukist ef fjöldi heimila eykst t.d. ef fleiri einstaklingar kjósa að búa einir (How 

does the housing market affect the economy, 2021). Á móti myndi fækkun mannfjölda leiða af sér 

minni eftirspurn eftir húsnæði.  

Byggingarkostnaður og hvati til framkvæmda 

Rannsóknir um megináhrifaþætti framboðshliðar eru töluvert færri en rannsóknir á 

eftirspurnarhliðinni, þrátt fyrir mikilvægi þeirra á húsnæðismarkaði og þjóðhagslegra aðstæðna 

(Sommerville, 1998). Byggingarkostnaður og verðbólga hafa einnig jákvæða fylgni við 

fasteignaverð, þar sem hærri hráefnis og vinnuaflskostnaður leiðir til hærra verðs (Savva, 2018). Í 

þeim bókmenntum sem eru til staðar, þá hagar byggingarkostnaður sér ekki í takt við kenningar. 

Fjöldi nýframkvæmda ætti að fækka við hækkun byggingarkostnaðar. En oftar en ekki, þá eru 

niðurstöðurnar öfugar við kenningar, þar sem undirliggjandi virði fasteigna á markaði eykst ef 

kostnaður við að byggja sömu eign eykst. Það er í takt við niðurstöður í rannsókn Potepan að 

fasteignaverð hækkar þegar byggingarkostnaður hækkar (Potepan, 1996).  

Til þess að meta ábatann af því að fara í fjárfestingar hefur verið stuðst við Tobin’s Q hlutfallið 

eftir James Tobin. Þá er verið að meta fjárfestingarkosti út frá því að fjárfestingar eiga að ákvarðast 

af því hvernig hlutfall jaðartekna er á móti jaðarkostnaði endurnýjunar. Til þess að heimfæra þetta 

á húsnæðismarkað og hvata til framkvæmda ræðst hann af því hvort að jaðarverð sé hærra en 

jaðarkostnaður framkvæmdanna. Erfiðara er þó að meta ástandið á húsnæðismarkaði þar sem erfitt 

er að meta jaðarhlutföll fyrir Q. Hins vegar er hægt að miða við meðaltal Q yfir ákveðið tímabil ef 

gögn um það eru aðgengileg. Ef Q liggur fyrir ofan meðaltal Q eykst hagnaðarmöguleiki á 

framkvæmdum nýbygginga og fer vaxandi eftir því sem að Q færist lengra frá meðaltalinu. Ef Q 

liggur hins vegar fyrir neðan meðaltalið þá er hagstæðara að sleppa framkvæmdum þar sem 

markaðsvirði nýrra eigna er minna er framkvæmdarkostnaður. Framkvæmdum ætti því að fækka 

og fjölga í takt við sveiflurnar á Q frá meðaltali (Berg og Berger, 2006). Nokkrar rannsóknir hafa 

bent til sterkrar fylgni milli framkvæmda og Tobin’s Q. Rannsóknir um markaði í löndum eins og 

Finnlandi, Bandaríkjunum og Svíþjóð komust allir að samskonar niðurstöðurm um fylgni Q og 

framkvæmda. Ástæðan fyrir því að fáar rannsóknir hafa verið gerðar um samband á milli Q og 

fjárfestinga til nýbygginga er sökum þess hve óaðgengileg gögn geta verið þegar kemur að gæðum 
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og marktækni þeirra um húsnæðisverð á markaði og byggingarkostnað, til að geta metið Q (Berg 

og Berger, 2006).  

Meginmál 

Nú verður fjallað um þróun þeirra breyta sem eru taldar hafa mest áhrif á húsnæðismarkað og 

verðmyndun hans. Byrjað verður á því að fara yfir breyturnar á eftirspurnarhliðinni. Vextir og 

aðgengi að fjármagni, mannfjöldaþróun, atvinnuleysi og kaupmátt. Í lok kaflans verður farið yfir 

þann þátt sem hefur mesta vægi á framboðshliðinni en það er byggingarkostnaður og hvati til 

framkvæmda.  

Vextir og lánamarkaður 

Seðlabankinn hefur það markmið að halda verðbólgu í kringum 2,5%. Til þess að ná 

verðbólgumarkmiðinu hefur Seðlabankinn eitt meginstjórntæki, þ.e. stýrivexti. Hann framkvæmir 

peningastefnuna með því að hafa áhrif á peningamarkaði. Stýrivextirnir gilda í viðskiptum bankans 

við fjármálafyrirtæki og áhrif þeirra dreifast þaðan út í hagkerfið. Seðlabankinn gerir það með því 

að breyta vaxtakjörum á skammtímafjármagni slíkra stofnanna. Þeir hafa því tæki og tól til að 

stjórna verði grunnfjárs. Með vöxtunum geta þeir haft áhrif á magn og lausafé í fjármálakerfinu 

sem hefur svo áhrif á vaxtamyndun íslenska hagkerfisins (Pétursson, 2001). Þegar 

verðbólguþrýstingur er yfirvofandi eða vaxandi hækkar Seðlabankinn stýrivexti í þeim tilgangi að 

gera lánsfé dýrara og draga úr fjárfestingu og neyslu og um leið að örva sparnað og hækka gengi 

íslensku krónunnar, sem hægir á efnahagslífinu. Seðlabankinn getur einnig lækkað stýrivexti sem 

hefur þá öfug áhrif og hefur örvandi áhrif á hagkerfið. Eins og var gert þegar 

kórónuveirufaraldurinn skall á og niðursveifla var í hagkerfinu sökum hennar. Stýrivöxtum verður 

ekki beitt til þess að ná öðrum markmiðum en um verðbólgu (Friðriksson, 2007).  

Stýrivextir bankans stóðu í 2,75% snemma árs 2020. Samkvæmt tímalínu embættis landslæknis 

þá var lýst yfir óvissustigi vegna kórónuveirufaraldursins 29. janúar 2020 (Viðbrögð á Íslandi, 

e.d.), og við sjáum að stýrivextir fóru skarpt lækkandi fljótlega eftir að veiran lamaði samfélagið 

og voru lækkaðir úr 2,75% niður í 0,75%. Stóðu þeir í þessu vaxtastigi frá 18. nóvember 2020 og 

alveg fram að 18. maí 2021 . Þessar aðgerðir Seðlabankans gera lánastofnunum kleift að lána 

heimilum og fyrirtækjum á lægri vöxtum. Lægri vextir eiga að skila sér í lægri greiðslubyrði á 

lánum, bæði til heimila og fyrirtækja sem ýtir undir aukna eftirspurn. Lægri greiðslubyrði gerir 



11 

 

það auðveldara að standa skil á lánum, ef tekjur fólks skyldu minnka. En nú höfum við séð vextina 

aftur fara hækkandi og standa þeir í 2% (Seðlabanki Íslands, e.d.).  

Þróun útlánsvaxta  

Eins og kom fram að ofan vega útlánsvextir húsnæðislána stóran þátt í því hvernig húsnæðisverð 

þróast. Hér að neðan sjáum má sjá þróun útlánsvaxta Landsbankans frá nóvember 2011 samhliða 

þróun stýrivaxta Seðlabanka Íslands. Bæði óverðtryggðir og verðtryggðir vextir hafa farið 

lækkandi á þessu tímabili. Þessi þróun ætti því að öllu öðru óbreyttu að hafa jákvæð áhrif á 

fasteignaverð. Þetta gerir fólki kleift að fjármagna fasteignakaup og endurfjármagna lán sín á lægri 

kjörum en áður. Þar sem greiðslubyrði fólks er lægri gerir það því einnig kleift að kaupa sér dýrari 

fasteign. Þar sem greiðslurnar af láninu lækka með lægri vöxtum getur fólk notað ráðstöfunartekjur 

sínar í að skuldsetja sig fyrir dýrari fasteign en áður. 

  

Mynd 2 - Þróun breytilegra vaxta íbúðarlána og stýrivaxta. ( Landsbankinn, 2021 og Seðlabanki 

Íslands, e.d.) 

Verðtryggð lán  

Verðtryggð lán hafa lægri greiðslubyrði en þau óverðtryggðu í upphafi lánstímabils sem gerir 

lántökum kleift að ráðast fyrr í fasteignakaup en ef sami aðili ætlaði í óverðtryggt lán, þá 

sérstaklega ef um 40 ára jafngreiðslulán er að ræða. Gott er að hugsa sér ungan lántaka sem horfir 

fram á hækkandi tekjur með vaxandi starfsaldri. Honum gæti hentað að taka verðtryggt 

jafngreiðslulán. Þá fer greiðslubyrðin á láninu sem hlutfall af tekjum lækkandi með hækkandi 

launum. Þetta getur þó skapað freistnivanda fyrir einstaklinginn. Því að upphaflega greiðslubyrðin 
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er svo lág og blekkjandi þar sem hún endurspeglar ekki framtíðargreiðslubyrði sem getur valdið 

því að fólk vanmeti framtíðargreiðslur lánsins og gæti endað á því að fara í of stór fasteignakaup 

sem það ræður svo ekki við að standa undir. (Forsætisráðuneytið 2014). Þarf líka að velta fyrir sér 

hvort laun muni þróast í takt við verðbólgu. Skyndilegt verðbólguskot gæti valdið 

greiðsluerfiðleikum þar sem höfuðstóll lánsins hækkar sem veldur hærri lánagreiðslum og laun 

hækka ekki í takt við verðbólguna. Eins getur eigið fé lántakans orðið neikvætt ef fasteignaverð 

lækkar á sama tíma og verðbólga er mikil. Fasteignaverð þarf ekki einu sinni að lækka, það getur 

verið nóg að verðbólga hækki umfram fasteignaverð, til að eigið fé þurrkist út. Við sáum þetta 

gerast í fjármálahruninu 2008 þar sem verðbólga var hærri en nafnverðshækkun á fasteignaverði. 

Raunverð fasteigna fór því lækkandi á sama tíma og höfuðstóll verðtryggðra lána fór hækkandi. 

Neikvætt eigið fé leiðir þó ekki alltaf af sér að fólk lendi í hremmingum. Það sem spilar meira inn 

í er hvort fólk hafi tök á því að standa undir aukinni greiðslubyrði lánanna í kjölfarið á hækkun á 

höfuðstól lánsins. Fasteignaverð og verðbólga er sveiflukennd eins og hver annar markaður. Til 

lengri tíma litið koma hækkanir launa og fasteignaverðs á móti þeirri hækkun sem verður á 

höfuðstól og greiðslubyrði láns. Ef lántakanda tekst að þrauka í gegnum verðbólguskellinn og að 

standa undir aukinni greiðslubyrði þá ætti hann að vinna til baka það eigið fé sem hann tapaði þar 

sem greiðslubyrði sem hlutfall af ráðstöfunartekjum ætti að lækka á ný (Landssamtök 

Lífeyrissjóða, 2015).  

Óverðtryggð lán  

Óverðtryggð lán hafa hærri greiðslubyrði í upphafi lánstímans sökum þess að verðbólga er reiknuð 

inn í nafnvexti lánsins á hverjum gjalddaga. Ef íslenskum lántökum er einungis boðið upp á 

óverðtryggð lán og verðtryggingin yrði felld úr gildi myndi það draga talsvert úr aðgengi fólks að 

fjármagni. Þunga greiðslubyrðin í upphafi tímabils gæti orðið til þess að fólk standist ekki 

greiðslumat og kröfur um greiðsluhæfi og hámarkslán út frá þeim þáttum myndi ekki duga fyrir 

fasteignakaupum. Einnig yrði það til þess að kröfur um greiðsluhæfi myndu aukast til muna. 

Líklegra er að lántaki með óverðtryggt lán með breytilega vexti lendi í greiðsluerfiðleikum en sá 

sem tók verðtryggt lán. Það er sökum þess hve óstöðugt markaðsumhverfið er á Íslandi. Þegar 

verðbólgan eykst þá hefur það í för með sér að lánastofnanir hækka vextina á næsta 

vaxtabreytingadegi sem þyngir greiðslubyrði lántakanda. En á móti vegur sá þáttur að 

höfuðstóllinn, og um leið greiðslubyrðin, lækkar að raunvirði við aukna verðbólgu þar sem 
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höfuðstóllinn er ekki beintengdur við verðbólgu. Og þar sem höfuðstóllinn á slíkum lánum er 

greiddur hraðar niður eru minni líkur á því að þau séu yfirveðsett (Landssamtök Lífeyrissjóða, 

2015).  

Frá fjármálahruninu sprettur reglulega upp sú umræða um það hvort að eigi að afnema 

verðtryggingu lána. Landssamtök lífeyrissjóða vilja þó meina að svo sé ekki því það sé 

hagkvæmast fyrir lántaka að hafa sem flest tiltæk lánaform til að velja úr við lántöku. Lántakar 

verða þó að kynna sér vel mismuninn á lánum sem standa þeim til boða. Útfærslur lána fela í sér 

mismunandi áhættur og kosti. Megináherslur lántaka liggja oft á nafnvirði lána og greiðslubyrði 

þeirra en hafa takmarkaðan skilning á raunvirði fjármagnsins (Landssamtök Lífeyrissjóða, 2015).  

Kostir og gallar við hvert lánaform  

Það liggja fyrir að það eru kostir og gallar sem fylgja mismunandi lánaformum. Verðtryggðu lánin 

hafa lægri greiðslubyrði en óverðtryggð lán í byrjun tímabils, sem auðveldar fólki að standast 

greiðslumat fyrir slíkum lánum. Verðtrygging ver lántaka fyrir sveiflum í greiðslubyrði vegna 

verðbólgu. Vextir verðtryggðra lána ættu alla jafna að vera lægri en vextir óverðtryggðra lána sem 

nemur viðbótarverðbólguálagi sem lagt er á vexti óverðtryggðra lána. Þetta eru þó bara kostirnir 

og meginástæður fyrir því hvers vegna fólk kýs að taka verðtryggð lán yfir þau óverðtryggðu. 

Ekkert lánsform er gallalaust. Þessi lága upphaflega greiðslubyrði getur verið blekkjandi og gerir 

fólki erfiðara að átta sig á framtíðargreiðslubyrði og hana á fólk til að vanmeta. Höfuðstólinn 

greiðist hægar niður en á óverðtryggðum lánum og þar af leiðandi er heildarkostnaður lánsins 

talsvert hærri. Minna eigið fé og hærri nafngreiðslubyrði á seinni hluta lánstíma verðtryggðra 

jafngreiðslulána hefur valdið því að fólk hafi ekki kost á því að draga úr vinnu undir lok 

starfsævinnar eða jafnvel búa áfram í sínu húsnæði þegar fólk fer á eftirlaun. En hvað með 

óverðtryggðu lánin, hverjir eru kostir og gallar þeirra? Á óverðtryggðum lánum þá lækkar að 

raunvirði höfuðstólinn og greiðslubyrðin við aukna verðbólgu. Lánið greiðist hraðar niður, minni 

líkur eru á að þau leiði til yfirveðsetningar. En þar sem eru kostir þar fylgja gallar. Há greiðslubyrði 

verður til þess að hámarkslán duga ekki fyrir fasteignakaupum og kröfur um greiðsluhæfi aukast. 

Það er líklegra að lántakar ráði ekki við slíka greiðslubyrði og það sérstaklega ekki í óstöðugu 

umhverfi eins og á Íslandi (Landssamtök Lífeyrissjóða, 2015).  
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Sjónarhorn lánastofnanna  

Það getur verið auðveldara sagt en gert fyrir lántaka að taka rétta ákvörðun um hvort lánsformið 

henti betur. Lánastofnanir hafa hins vegar tök á að verja sig gegn þessari verðbólguáhættu. 

Áhættan ræðst af því hversu mikil óvissa er um þróun verðlags í framtíðinni. Lánastofnanir á 

Íslandi bjóða ekki upp á óverðtryggð lán með föstum vöxtum til langs tíma, einungis 3 eða 5 ár í 

senn, vegna mikillar verðbólguáhættu hérlendis. Ef slík lán væru í boði og lánastofnanir myndu 

festa vexti út lánstímann þá myndu vextirnir í boði endurspegla verðbólguvæntingar lánveitanda 

út lánstímabilið. Ef hins vegar þessar verðbólguvæntingar reynast lægri en verðbólgan í raun á 

lánstímabilinu þá myndar það tap fyrir lánveitanda. Lánastofnanir gætu til dæmis gert ráð fyrir 3% 

verðbólgu út lánstímabilið en verðbólgan væri 5% að meðaltali yfir sama tímabil. Myndu þessar 

aðstæður mynda virðisrýrnun í fjármagni lánastofnanna sem nemur þeim mun á vöxtunum sem 

þeir veittu og þeim vöxtum sem buðust á markaði yfir lánstímann, eða í öðrum orðum tap vegna 

verðbólguáhættu. Eðli málsins samkvæmt myndu margir lántakar hins vegar vilja taka óverðtryggt 

fastvaxtalán þar sem þau eru með þekkta og fasta greiðslubyrði. Þá myndu lánveitendur taka á sig 

verðbólguáhættuna (Landssamtök Lífeyrissjóða, 2015).  

Lánastofnanir eiga erfitt með að áætla verðbólgu komandi ára með markvissum hætti því bjóða 

þau einungis upp á langtímalán sem fylgja verðlagi. Þannig verja lánastofnanir sig fyrir 

verðbólguáhættu með því að færa hana yfir á lántaka. Því fylgja verðtryggð lán og óverðtryggð lán 

með breytilegum vöxtum verðlagi hvers tímabils. Þægilegt er að skoða þetta samhliða því hvernig 

Fisher skipti vaxtamyndun í þrennt:  

Nafnvextir = Raunvextir + Væntingar um verðbólgu + Áhættuálag  

Einfalda skilgreiningin á raunvöxtum er sú tala sem fæst þegar verðbólgu er bætt við raunvexti. 

Fjárfestingar og sparnaður ákvarða raunvaxtastig í hverju hagkerfi fyrir sig, sem og alþjóðavöxtum 

ef um opið hagkerfi er að ræða sem er opið fyrir erlendum fjármagnsflutningum. Að gefinni jöfnu 

hér að ofan sjáum við hvernig lánastofnanir reikna út vextina sína fyrir óverðtryggðu lánin. Það 

má skipta verðbólguþættinum í tvennt. Fyrsti hlutinn er væntingar um verðbólgu en það er mat 

almennings og fyrirtækja á framtíðarverðbólgu og seinni liðurinn er áhættuálagið sem er ætlað til 

þess að verja lánastofnanir fyrir verðbólguáhættu. Þeir bæta við áhættuálaginu til að sporna gegn 

hugsanlegri virðisrýrnun útlána ef síðan verðbólgan reynist vera meira en áætlun gerði ráð fyrir. 

Þessir þættir eru svo endurmetnir fyrir hvern vaxtaákvörðunardag og álaginu á raunvexti breytt í 
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takt við þróun verðlags hvers tíma. Því liggur það fyrir hvernig lánastofnanir haga útlánsvöxtum 

sínum á óverðtryggðum lánum með breytilegum vöxtum og hvers vegna slík lána fylgja verðlagi. 

Að öllu öðru óbreyttu er verðbólguáhætta meiri þar sem verðbólga er mikil og eftir því sem 

lánatímabilið lengist. Í löndum þar sem verðbólga er sveiflukenndari munu lánastofnanir leggja 

hærra áhættuálag ofan á raunvexti en tíðkast í löndum með lægri og stöðugri verðbólgu. Ísland 

hefur verið fyrirmyndardæmi um land með óstöðuga og sveiflukennda verðbólgu samanborið við 

Bretland (Landssamtök Lífeyrissjóða, 2015). 

 

Mynd 3 - Vísitala neysluverðs og verðbólgumarkmið. (Seðlabanki Íslands, e.d.) 

Sama hvort lánið er tekið, óverðtryggt eða verðtryggt þá er verðbólguáhættan óumflýjanleg, nema 

til 3 eða 5 ára ef þú ákveður að festa vexti. En þá ertu hins vegar farinn að spá um það hvort að 

vextir munu hækka eða lækka á næstu árum. Ef talið er að vextir munu hækka þá gæti það orðið 

hagkvæmur kostur að festa vexti og forðast þessar sveiflur sem geta orðið á vaxtamarkaði. 

Kostnaður verðbólgu mun með einum eða öðrum hætti lenda á lántakanda, annað hvort í gegnum 

verðtryggingu eða verðbólguálag. Við sjáum hér að ofan hversu sveiflugjörn verðbólgan er 

hérlendis. Hún hefur haldist nokkuð stöðug og lág þarna rétt undir verðbólguálagi Seðlabankans 

sem nemur 2,5% verðbólgu á ársgrundvelli. Við sjáum þó á myndinni að verðbólgan er aðeins 

farin að segja til sín, en það er meðal annars vegna þess hve mikið fasteignaverð hefur hækkað. 

Vísitala neysluverðs án húsnæðisliðarins mælist töluvert lægri.  
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Lánastofnanir þurfa ekki að fara í jafn flókna útreikninga og framtíðarspár fyrir verðtryggðu lánin. 

Óþarfi er að reikna út vænta og óvænta verðbólgu á verðtryggð lán þar sem þau eru bundin vísitölu 

neysluverðs og fylgja því sjálfkrafa verðlagi að hverju sinni. Með öðrum orðum þá er nafnvöxtum 

verðtryggðra lána breytt jafn óðum í takt við verðlagsþróun og hækkar höfuðstóll lánsins í takt við 

breytingar. Þetta er skilvirk leið fyrir lánastofnanir til að eyða út verðbólguáhættu frá sínum 

vaxtakjörum og færa hana yfir á lántakendur þar sem þeir bera verðbólguáhættuna með 

verðtryggingunni. Vextir verðtryggðra lána ættu því alla jafna að vera lægri en vextir 

óverðtryggðra lána sem nemur áhættuálagi vegna verðbólgu (Landssamtök Lífeyrissjóða, 2015). 

Vöxtur peningamagns og útlána 

Vöxtur peningamagns í umferð hefur verið að hægja á sér. Með lækkandi vöxtum og aðgerðum 

Seðlabankans jókst vöxtur peningamagns þegar áhrif aðgerðanna til að auka peningamagn í 

umferð kom fram. Vöxturinn mældist mestur í nóvember 2020 en frá þeim tíma hefur hann 

minnkað og stóð í 8,1% á þriðja fjórðungi 2021. Svipuð aukning var á seinni ársfjórðungi 2021. 

Þessi vöxtur peningamagns í umferð var ekki einsdæmi hér á landi heldur einnig í löndunum í 

kringum okkur. Peningavöxturinn endurspeglar þær breytingar sem voru gerðar á peningalegu 

aðhaldi sem mörg lönd gripu til, auk aðgerða stjórnvalda til að halda hagkerfum landa gangandi í 

gegnum farsóttina.Útlán lánakerfisins hafa aukist um 5,5% það sem er af ári og haldast nokkuð 

stöðug miðað við árið áður, en þá mældist aukningin um 6% á síðasta fjórðungnum. Þar vegur 

vöxtur útlána til heimilanna þungt og hefur hann aukist um 9-11% það sem er af ári. Eins og á 

síðustu misserum þá er þessi vöxtur vegna aukinna íbúðarlána enda höfum við séð aukningu í 

umsvifum á fasteignamarkaði. Hlutdeild endurfjármögnunar fer minnkandi sökum vaxtahækkana 

Seðlabankans. Viðskiptabankarnir hafa verið að sækja að sér markaðshlutdeild og eru nú 

útistandandi íbúðalán um 70% samanborið við 55% í byrjun kórónuveirufaraldursins. En það sem 

er athyglisvert að sjá þá hefur útgáfa sértryggðra bréfa lítið aukist en fjármögnun þeirra byggist á 

aukningu í innlánum. Innlán heimilanna jukust um 8,5% á milli ára á þriðja ársfjórðungnum 

(Seðlabanki Íslands, 2021). 

Athyglisvert er að innlán heimilanna í bankakerfinu hafa aukist þrátt fyrir lágt vaxtastig. Farsóttin 

dró verulega úr neyslumöguleikum heimila sem leiddi af sér aukinn sparnað. Þessi aukni sparnaður 

leitaði að einhverju leyti í innlán hjá bankakerfinu. Aukin innlán í bankakerfinu gera bönkunum 

kleift að auka vöxt sinn til útlána (Seðlabanki Íslands, 2021). Aukning sparnaðarhlutfalls 
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heimilanna gæti einnig stafað af tekjuáhrifum, eða með öðrum orðum, því lægra sem vaxtastig er, 

þeim mun hærra verður sparnaðarhlutfall heimilanna. Eftir því sem ávöxtun af sparnaðinum verður 

lægri því hærra sparnaðarhlutfall þarf til að fá sömu krónuávöxtun og áður (Aizenman o.fl., 2017). 

Stærsti hluti sparnaðar heimilla leitaði inn á íbúðarmarkaðinn þegar skert var að neysluhegðun 

fólks vegna sóttvarnaraðgerða (Seðlabanki Íslands, 2021).  

Lítil breyting hefur átt sér stað á vaxtaálagi og skuldahlutföllum. Þó hafa skuldir heimilanna aukist 

sem hlutfall af vergri landsframleiðslu og er nú meiri en fyrir kórónuveirufaraldurinn. 

Seðlabankinn telur þó skuldsetningu heimilanna vera hóflega. Hlutfall fyrstu kaupenda á 

íbúðamarkaði hefur aukist og samhliða því hefur íbúðarverð hækkað sem hefur leitt af sér að 

veðsetningarhlutfall nýrra íbúðalána hefur hækkað að meðaltali. Aukning hefur verið í 

óverðtryggðum íbúðalánum og hefur hlutfall þeirra aldrei verið hærra. Sama má segja um hlutfall 

lána á breytilögum vöxtum. Því verða vaxtaáhrif Seðlabankans fljótvirkari út í hagkerfið þar sem 

hlutfall óverðtryggðra lána á breytilögum vöxtum er stór hluti skulda heimilanna. Eftirspurnin 

hefur þó aukist á föstum vöxtum frá því í sumar. Vextir á nýjum húsnæðislánum þróast í takt við 

stýrivaxtabreytingar Seðlabankans og hefur því vaxtaálag á íbúðalánum haldist tiltölulega stöðugt 

(Seðlabanki Íslands, 2021).  

Heimilin hafa á undanförnum misserum í stórum stíl verið að færa sig yfir í óverðtryggð lán. Ásgeir 

Jónsson Seðlabankastjóri var meðal annars spurður að því hvort honum finnist það raunhæft að 

við munum á endanum alfarið segja skilið við verðtrygginguna: „Verðtryggingin var upphaflega 

sett á vegna þess að við réðum ekki við verðbólguna. Núna eru tímarnir breyttir. Í fyrsta sinn er 

það raunverulegur valkostur fyrir heimilin að skipta yfir í nafnvexti og þannig afnema 

verðtrygginguna að eigin frumkvæði af sínum lánum. Þetta eru mikil tímamót og fela í sér að 

verðtryggingin mun deyja út.“ (Hörður Ægisson, 2020)  

Hlutfall verðtryggða skulda heimilanna hefur farið minnkandi og stóð í 50% í lok annars 

ársfjórðungs. Til viðmiðunar voru um 69% skulda heimilanna verðtryggð í byrjun 

kórónuveirufaraldursins. Sökum þess hve mikið vextir lækkuðu hafa óverðtryggð lán orðið að 

ákjósanlegri kosti fyrir heimilin. Einnig hafa heimilin farið að kjósa það frekar að festa vexti en að 

hafa þá breytilega eða um 62% nýrra óverðtryggðra lána eru með föstum vöxtum og hefur þetta 

hlutfall aldrei mælst hærra. Staðan er engu að síður sú að meirihluti skulda heimilanna ber 

breytilega vexti. Samhliða þessari þróun þá hefur meðaltal veðsetningarhlutfalls íbúðarlána farið 
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hækkandi, eins og áður sagði. Það fór þó lækkandi vorið 2020 en hefur farið hækkandi síðan þá. 

Það er talið að það sé sökum endurfjármögnunar á eldri lánum sem átti sér stað vorið 2020. En 

meðaltalið hefur aftur farið hækkandi sökum hærra íbúðarverðs og minni endurfjármögnunar. Ný 

lán hafa borið svipað meðaltal greiðslubyrðarhlutfalls en hlutfall lána með hátt slíkt hlutfall fer 

hins vegar hækkandi og það er sökum þess hve margir eru að taka óverðtryggð lán og 

greiðslubyrðin er hærri á því lánsformi, þá sérstaklega ef tekin eru lán með föstum vöxtum, 

íbúðarverð fer hækkandi og Seðlabankinn hefur verið að hækka stýrivexti. Hækkandi 

greiðslubyrðarhlutfall felur í sér þá áhættu að heimilin gætu átt erfiðara með að standa undir 

skuldbindingum sínum. Seðlabankinn hefur verið að fylgjast með þessari þróun og lagði fram nýja 

löggjöf varðandi hámarksgreiðslubyrðarhlutfall útlána lánastofnana (Seðlabanki Íslands, 2021).  

Fjármálastöðugleikanefnd Seðlabankans lýsti yfir áhyggjum yfir aukinni skuldsetningu og hækkun 

fasteignaverðs, og ákvað að setja nýjar reglur um hámark greiðslubyrðar. Reglurnar fólu í sér að 

greiðslubyrðarhlutfall af nýjum fasteignalánum takmarkist við 35% en 40% fyrir fyrstu kaupendur. 

Greiðslubyrðarhlutfall er reiknað sem hlutfall greiðslubyrðar fasteignalána af mánaðarlegum 

ráðstöfunartekjum lántaka. Nefndin telur þó að það hafi töluvert dregið úr óvissu um stöðu 

fjármálafyrirtækja og að gæði útlána hafi heilt yfir verið að þróast í jákvæða átt og hafi batnað. 

Hún telur einnig að aukin skuldsetning samhliða hratt hækkandi eignaverði sé að færa 

sveiflutengda kerfisáhættu að minnsta kosti á sama stig og fyrir útbreiðslu farsóttarinnar (Ingvar 

Þór Björnsson, 2021).  

Una Jónsdóttir hagfræðingur hjá Hagfræðideild Landsbankans telur að hækkun á 

greiðslubyrðarhlutfalli fasteignalána muni ekki hafa mikil áhrif sökum þess hve fáir taka lán með 

hærra greiðslubyrðarhlutfalli en breytingar á reglum Seðlabankans kveða á um. Ef marka má 

upplýsingar frá viðskiptabönkunum þá munu þessar breytingar á greiðslubyrðarhlutfalli ekki hafa 

mikil áhrif á möguleika fólks til húsnæðiskaupa. Bankarnir séu nú þegar að miða við svipað hlutfall 

og hámark Seðlabankans leyfir. Arion banki telur þó að þetta muni allra helst hafa áhrif á fyrstu 

kaupendur ef einhvern og munu þeir vera líklegri til að taka verðtryggð lán en áður. Landsbankinn 

segir að þetta muni geta dregið úr möguleikum fólks til að taka hærri lán fyrir dýrari fasteignum 

en áður. Una spáir því að nýju reglurnar muni leiða til þess að einstaklingar skuldsetji sig síður um 

of og muni þar af leiðandi draga úr ósjálfbærum hækkunum á fasteignaverði. Aðgerðirnar gætu 

haft kælandi áhrif á markaðinn en erfitt er að segja það með vissu. Stýrivaxtahækkanir væru líklegri 
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til að hafa snöggkælingu á markaðinn. En sú leið myndi aftur á móti hækka greiðslubyrði lántaka 

sem stangast við aðgerðir nefndarinnar. „En markmið aðgerðarinnar í gær var ekki að hafa áhrif á 

fasteignamarkaðinn heldur að stuðla að heilbrigðri fjárhagsstöðu heimila og þá stuðla að 

fjármálastöðugleika í heild,“ segir hún (Helgi Vífill Júlíusson, 2021).  

Aukning fyrstu kaupenda  

Fyrstu kaupendur eru skilgreindir sem einstaklinga sem ganga frá kaupsamningi á sinni fyrstu eign. 

Frá 2009 höfum við séð þá þróun að fjöldi fyrstu kaupenda fer hækkandi og hefur hlutfall þeirra 

farið í methæðir síðustu þrjú árin. Í dag er það um 32,7% og hefur aldrei verið jafn hátt. Þessi 

þróun er að eiga sér stað þrátt fyrir miklar hækkanir í raunvirði fasteigna síðustu ára. Hækkanir á 

fasteignamarkaði leiða af sér að meira eigið fé þurfi til útborgunar til fasteignaláns en það er 

ákveðið hlutfall af kaupverði. Á móti vega vaxtalækkanirnar sem við höfum séð á tímum 

farsóttarinnar. Við lækkun vaxta lækkar greiðslubyrði einstaklinga sem leiðir af sér aukna 

greiðslugetu (Fyrstu kaupendur aldrei fleiri, 2021). 

.  

Mynd 4 – Fyrstu kaupendur. (Þjóðskrá, e.d.) 

Nýting séreignarsparnaðar  

Aðgerðir ríkisstjórnar á tímum farsóttarinnar sem gera fólki kleift að nýta séreignarsparnað meðal 

annars til fasteignakaupa, hefur auðveldað aðgengi einstaklinga og fyrstu kaupenda að fjármagni 

(Aðferðir vegna heimsfaraldurs COVID-19, e.d.). Séreignarsparnaður er bæði 
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viðbótarlífeyrissparnaður og séreign einstaklings. Ef launþegi kýs að stofna til séreignarsparnaðar 

þá leggur hann að eigin vali annað hvort 2% eða 4% af mánaðarlaunum sínum og fær mótframlag 

frá vinnuveitenda upp á 2%. Hann virkar þannig að launþegi leggur 2-4% fyrir af mánaðarlaunum 

sýnum og fær mótframlag upp á 2% frá vinnuveitanda sem má líta sem launauppbót. Ekki er 

greiddur skattur af séreignarsparnaði fyrr en hann er greiddur út (Hvað er séreignarsparnaður, e.d.). 

Úrræði þetta hefur verið nýtt að samtals upphæð 32 milljarða króna og í apríl síðastliðnum höfðu 

um 22 milljarðar ratað inn á fasteignamarkaðinn eða um 68% af heildinni (Magnús Geir 

Eyjólfsson, 2021).  

 

Mynd 5 - Séreignarúrræði í Covid –19. (Stjórnarráð Íslands, e.d.) 

Atvinnuleysi  

Atvinnuleysi hefur bæði bein og óbein áhrif á stærð, umsvif og verðmyndun á fasteignamarkaði. 

Beinu áhrifin á eftirspurnarhliðinni verða vegna áhrifa á tekjur heimila og minnkar þar af leiðandi 

fjölda kaupenda þar sem tekjutap sem skapast af atvinnumissi kemur í veg fyrir það að fólk standist 

greiðslumat fyrir láni. Framboðshliðin verður fyrir áhrifum af þessu, því vitandi þetta minnkar 

hvati framkvæmdaraðila sem leiðir af sér að færri nýbyggingar. Óbeinu áhrifin eru þau að hærra 

atvinnuleysi leiðir af sér lægri væntar tekjur heimila sem minnkar líkurnar á því að fólk eignist 

hús. Hærra atvinnuleysi gerir heimilum erfiðara fyrir að selja eigið húsnæði og minnkar því hvata 

fólks til flutninga, minni eftirspurn og færri eignir á sölu (Gan og Zhang, 2013).  
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Mynd 6 – Atvinnuleysi. (Vinnumálastofnun, e.d.) 

Kórónuveirufaraldurinn og aðgerðir ríkisstjórnar gegn atvinnumissi 

Hamfarir urðu á vinnumarkaði sökum faraldursins. Niðursveifla og samdráttur í hagkerfinu, verg 

landsframleiðsla dróst saman um 6,5% árið 2020 og atvinnuleysi náði sögulegu hámarki. Frá 

síðasta fjármálahruni 2008 ríkti hátt stig atvinnuleysis sem hafði dvínað síðan 2010 og var 

mánaðarlegt atvinnuleysi í stöðugu lágmarki frá 2015-2018 eða í kringum 2,5% að jafnaði. Áður 

en kórónuveirufaraldurinn skall á hafði atvinnuleysi þó farið hækkandi. Var það komið upp í 5% 

í ársbyrjun 2020. Atvinnuleysi náði hámarki í lok árs 2020 og byrjun næsta árs og var í kringum 

11%. Afleiðingar faraldursins hafa fyrst og fremst komið fram í atvinnumissi og tekjutapi þeirra 

sem misstu vinnuna. Ólíkt öðrum íslenskum kreppum ber minni og viðkvæmari hópur skaðann. 

Það virðist þó vera merki um batnandi ástand þar sem efnahagslífið hefur tekið aðeins við sér og 

störfum fer fjölgandi frá vormánuðum 2021 þegar sú ákvörðun var tekin að draga úr 

sóttvarnaraðgerðum. Til að sporna við því að fólk yrði fyrir tekjumissi vegna faraldursins greip 

ríkisstjórnin til aðgerða. Hlutabótaleiðin var kynnt og einnig ráðningarstyrkir til fyrirtækja sem 

ráða inn fólk af atvinnuleysisskrá, sem hafði jákvæð áhrif á ástandið (Árið í hnotskurn, 2021).  

Ráðningarstyrkirnir voru veittir til að sporna gegn langtímaatvinnuleysi (Arnar Páll Hauksson og 

Hildur Margrét Jóhannsdóttir, 2021). Þar fá atvinnuveitendur styrk gegn því að ráða inn starfsfólk. 

Meirihluti launakostnaður starfsfólksins, ef ekki allur, er greiddur af ríkinu (Ráðningarstyrkur, 

e.d.). Um 5.400 manns hafa fengið starf í gegnum átakið frá því í mars (Landsbankinn, 2021). 
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Hægt er að draga þá ályktun að ef úrræðið væri ekki til staðar hefði allavega hluti af þessum 5.400 

manns endað á atvinnuleysisskrá. Ríkisstjórnin kynnti einnig hlutabótaleiðina vorið 2020 og tók 

hún gildi 15. mars sama ár og var úrræðið í boði til 31. maí 2021. Hlutabótaleiðin var sérstök 

aðgerð ríkisstjórnarinnar við tímabundinni skerðingu starfshlutfalls starfsfólks sökum 

kórónuveirufaraldursins. Starfsmaður sem varð fyrir skerðingu á starfshlutfalli og þar af leiðandi 

tekjumissi gat nýtt sér úrræðið og sótt um styrk úr Atvinnuleysistryggingasjóði sem samsvarar 

skerta starfshlutfallinu. Megintilgangur úræðisins var að gera starfsfólki og fyrirtækjum kleift að 

viðhalda ráðningarsambandi. Hlutabótaleiðin fól í sér laun sem voru greidd samhliða minnkuðu 

starfshlutfalli, að ákveðinni upphæð, sem komu ekki til skerðingar á atvinnuleysisbótum 

(Hlutabótaleið/Minnkað starfshlutfall, e.d.).  

Þar sem faraldurinn bitnaði mest á þeim greinum sem tengjast ferðaþjónustu eða rekstri sem þurfti 

að skerða framboð sitt sökum samkomutakmarkana kemur ekki á óvart að þær atvinnugreinar nýttu 

sér hlutabótaleiðina hlutfallslega mest. Þetta eru atvinnugreinar eins og veitinga-, ferða- og 

gistiþjónusta (Bergþóra Baldursdóttir og Tryggvi Snær Guðmundsson, 2021). Af þeim hlutabótum 

sem greiddar voru runnu 47% þeirra til einstaklinga í ferðaþjónustu (Stjórnarráð Íslands, 2021). 

Heildarbætur hlutabótaleiðarinnar námu tæplega 28 milljörðum króna. 6.700 fyrirtæki og 36.500 

launamenn nýttu sér úrræðið (Arnar Páll Hauksson, 2021). Ráðningarstyrkir hafa leikið stórt 

hlutverk við minnkun atvinnuleysis. Þannig hafa um 5.400 manns fengið starf frá því í mars. 

Tímabil ráðningarstyrkja eru nú farin að renna út og skiptir miklu fyrir framhaldið hvort 

ráðningarsambönd vegna styrkja haldast áfram eða ekki (Landsbankinn, 2021).  

Áhrif stýrivaxta á atvinnuleysi 

Peningastefna Seðlabanka Íslands hefur áhrif á útgjaldaákvarðanir fyrirtækja. Þau finna fyrir 

stýrivaxtabreytingum og haga starfsemi sinni eftir markaðsaðstæðum. Hvernig áhrifum fyrirtæki 

verða fyrir fer hins vegar eftir stærð, eðli starfseminnar og fjármögnunarleiða. Fyrirtæki sem nýta 

sér lánsfjár- eða bankafjármögnun sem eru tengd þróun innlendra skammtímavaxta verða fyrir 

beinum áhrifum vaxtabreytinga. Með lækkun vaxta þá lækkar lántökukostnaður fyrirtækja og 

sömuleiðis ávöxtunarkrafa þeirra á nýjar fjárfestingar. Eykst því vilji til að fara í nýjar fjárfestingar 

og framkvæmdir að öðru óbreyttu. Þessi nýju verkefni ættu að krefjast þess að fyrirtækið ráði inn 

fleira starfsfólk eða greiði fólki aukna yfirvinnu (Pétursson, 2001). Því má ætla að atvinnuleysi 

hefði orðið hærra ef Seðlabankinn hefði ekki örvað hagkerfið með stýrivaxtalækkunum.  
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Launavísitala 

Hagstofa Íslands samkvæmt 1.gr. laga 89/1989 reiknar og birtir mánaðarlega launavísitölu og 

vísitalan er miðuð við metaltal hvers mánaðar og birt miðjan næsta mánaðar. Grunnurinn á 

launavísitölunni er sett frá desember 1988 sem 100 stig og miðast við laun nóvember mánaðar 

1988. 2.gr. laganna segir að vísitalan á að sýna eins hægt og er breytingu heildarlauna allra 

launþega fyrir fastan vinnutíma og í því er innifalið breytingu greidda launa fyrir dag-, kvöld- og 

næturvinnu. Auk þess álögum og kaupauka. 3.gr. Laganna segir að við mat á launabreytingum á 

Hagstofa Íslands að afla nauðsýnlegum skýrslum og gögnum. Einnig þarf Hagstofan að hafa 

samráð við aðra aðila á vegum samtaka á vinnumarkaðnum sem eru að fást við kjararannsóknir og 

möt á launabreytingum. Allar opinberar stofnanir sem vinna við launa- og tekjuskýrslum þurfa að 

láta Hagstofuna fá allar upplýsingar sem tengjast þessum efnum (Lög um launavísitölu nr. 

89,1989) 

Eins og stendur hér fyrir ofan hefur launavísitalan verið birt frá því í janúar 1989 og mældar eru 

allar breytingar launþátta en tekið er fram að breytingar á vinnustundum og samsetningu hefur 

áhrif á launavísitöluna nema ef það séu samingsbundar breytingar sem jafna má til launabreytinga. 

Við mælingu á vísitölunni er vinnutími og samsening hópsins haldið föstu milli mælinga til að 

getað endurspeglað launaþróun í landinu. Launavísitalan byggist fyrst og fremst á tímakaupi 

reglulegra launa í hverjum mánuði sem er reiknuð og birt um miðjan næsta mánaðar eins og segir 

í 1.gr. laga 89/1989  

Fyrstu átta mánuði ársins hækkaði launavísitalan um 5.7% en samkvæmt kjarasamningum eru ekki 

fleiri áfangahækkanir á árinu. En búast má við að launavísitalan hækki meira fram til áramóta 

vegna kostnaðaráhrifa og styttingu vinnuvikunnar á opinberum markaði (Landsbankinn, 2021).  

Eins og sést á töflunni hér að neðan hefur meðal launavísitalan á árinu frá janúar til og með október 

hækkað um 8.5% en eins og kemur fram hér á ofan er hægt að rekja þessa hækkun mest til 

launahækkana samkvæmt kjarasamningum sem náðist til meirihluta launafólks á 

vinnumarkaðinum (Hagstofa Íslands, 2021).  
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Mynd 7 - Árshækkun launavísitölu. (Hagstofa Íslands, e.d.) 

Launaþróun 

Þrátt fyrir mikinn samdrátt í hagkerfinu og þungan vinnumarkað hafa launahækkanir verið miklar 

og töluvert umfram áætlaða hækkun (Landsbankinn, 2021). Lámarkstekjur einstaklinga fyrir fullt 

starf var 165.000kr árið 2010 og hefur hækkað uppi 351.000kr nú til dags. Breyting lámarkstekna 

má sjá á myndinni hér að neðan, þar sést að mesta hækkunin á lámarkstekjum einstaklinga var frá 

árinu 2015 en þá hækkaði launin um 31.000kr frá árinu 2014. Það sem hefur áhrif á hækkun launa 

eru kjarasamningar, í þeim er meðal annars samið um launahækkun, orlof og vinnutíma sem er 

kallaður miðlægur kjarasamningur. En öll stéttafélög eru með sýn eigin sammingsumboð sem ríkið 

semur svo við. loka höndin á kjarasamningsgerð er háttað með sérstökum stofnsamning sem er 

gerður á milli stofnanna og stéttarfélags (Stjórnarráð Íslands, e.d.).  
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 Mynd 8 - Þróun lámarkstekna. (Félag verslunar og skrifstofufólks, e.d.) 

 

Almennt um vísitölu neysluverðs  

Hagstofa Íslands mælir breytingu vísitölu neysluverðs sem er svo mæld mánaðarfresti sem gefur 

breytingu milli mánaða. Breytingin segir til um meðalverð vöru og þjónustu á markaði sem tilheyra 

neyslukörfunni. Neyslukarfan er byggð á niðurstöðum útgjaldarannsókna sem Hagstofan 

framkvæmir, þar er kannað hvaða vörur og þjónusta neytendur eru að kaupa og í hvaða magni. 

Niðurstaðan útgjaldarannsóknanna segir til um vægi einstakra vara eða þjónustuþátta hafa á 

vísitölu neysluverðs. Síðan árið 2000 hefur útgjaldarannsóknin verið samfelld og niðurstöðurnar 

nýttar við árleg grunnskipti (Seðlabanki Ísland, e.d.).  

Þann 1.mars 1995 tóku gildi lög um vísitölu neysluverðs samkvæmt 5. gr. laga 12/1995. Í 1.gr. 

laga 12/1995 um vísitölu neysluverðs segir að Hagstofa Íslands skal reikna og birta vísitölu sem 

sýnir breytingar á verðlagi einkaneyslu. Vísitalan skal nefnast vísitala neysluverðs. Sem skal rísa 

frá grunni og Hagstofan ákveður samkvæmt niðurstöðum frá neyslukönnunum. Nefnd skipuð af 

einum fulltrúa sem tilnefndur er af Hæstarétti, einum tilnefndum af Alþýðusambandi Íslands og 

einum tilnefndum af Vinnuveitendasambandi Íslands skulu vera ráðgjafar Hagstofunnar um gerð 

vísitölunnar og fylgjast með reglubundnum útreikningi. Kostnaður við nefndina er greidd úr 

ríkissjóði. Í 2. gr. laga 1271995 segir að Hagstofunni skal ekki sjaldnar en á fimm ára fresti gera 

athugun á heimilisútgjöldum, neyslukönnun. Sú könnun á að spanna heimili fólks án tillits til 

búsetu, fjölskyldugerðar, starfa og atvinnugreina og segja til um hvers kyns heimilisútgjalda. Eftir 

úrvinnslu könnunarinnar á Hagstofan að breyta grunni vísitölu neysluverðs í samræmi við 



26 

 

niðurstöður könnunar og aðra upplýsinga sem aflað eru sérstaklega í þessu skyni. Hagstofan á svo 

að gera opinberlega grein fyrir könnuninni og einnig niðurstöðum og hvernig þeim, er svo beitt til 

myndunar nýrrar vísitölugruns. Í 3. gr. Laga 12/1995 stóð að vísitala neysluverðs skal vera reiknuð 

á hverjum mánuði og miðast við verðlag tvo fyrstu virka daga hvers mánaðar og vísitalan á sem 

kostur er miðast við meðalverðlag í landinu. En 3. gr. Var breytt með L. 27/2007 sem tók gildi 

þann 1.janúar 2008. Í þeim stendur að vísitala neysluverðs á að vera reiknuð á mánaðarfresti og 

miðast við verðlag í vikutíma miðan hvers mánaðar. En heimilt er að safna verðupplýsingum yfir 

lengra tímabil ef verðlag vöru breytist lítið. Ef ekki er hægt að miðast við samtímaupplýsingar um 

verðlag, verðbreytinga eða ef það sé ekki talið eiga við má Hagstofa Íslands miðast við meðaltal 

mánaðar eða mánaða eftir því sem við á og að vísitalan skal vera eins nálægt og það getur miðast 

við meðalverðlag í landinu. Á lokum getu ráðherra sett nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga 

samkvæmt 4.gr. laga 12/1995 (Lög um vísitölu neysluverð nr. 12, 1995). 

Vísitala neysluverðs er fyrst og fremst notuð til að mæla verðbólgu, sem er breytingar á verðgildi 

og kaupmætti en verðbólgan er mikilvægur mælikvarði á stöðuleika í efnahagslífinu. Til að reikna 

vísitöluna er mikilvægt að vörum eða þjónustu sé heldri föstu yfir ákveðið tímabil til að haldast 

við óbreytan kaupmátt (Hagstofa Íslands, e.d.). 

  

Mynd 9 - Meðalbreyting vísitölu neysluverðs. (Hagstofa Íslands, e.d.) 
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Þegar skoðað er töfluna hér fyrir ofan sést að meðaltalið á vísitölu neysluverðs sé að hækka og 

verður líklega komin á það stig líkt og árið 2013. Þessi hækkun getur verið vegna faraldursins þar 

sem skortur er á mörgum vörum. 

Verðbólga 

Verðbólga er skilgreind sem viðvarandi hækkun verðlags yfir ákveðin tíma og að verðgildi peninga 

minnkar. Almennt verðlag er meðalverð voru og þjónustu sem fæst fyrir hverja krónu á markaði 

en ekki verð á stakri vöru eða þjónustu. Allar hækkanir eru ekki endilega útaf verðbólgu heldur 

getur það verið breyting á hlutfallslegu verði og peningastefnan bregst ekki við þeim hækkunum. 

Það sem hefur áhrif á verðbólgu eins og hækkun á launakostnaði þar sem það hefur áhrif á hækkun 

vara og þjónustu einnig krefst launafólk hærri laun ef búist er við aukinni verðbólgu, ef vöxtur 

eftirspurnar er meiri en framboðs eykst verðbólguþrýstingur. Vísitala neysluverð er notuð bæði 

fyrir viðmið á verðtryggingum og til að mæla verðbólgu (Seðlabanki Ísland, e.d.).  

Þróun kaupmáttar  

Kaupmáttur hefur áhrif að alla þætti hagfræðinnar, allt frá neytendum að kaupa almennar vörur og 

til fjárfesta á hlutabréfamarkaðnum og hagvaxtar framtíðar. Þegar virðis rýrnun gjaldmiðils á sér 

stað vegna óhóflegrar verðbólgu geta neikvæðir hagrænir atburður átt sér stað, sem dæmi má nefna 

hækkun verðs á vöru og þjónustu sem veldur auknum kostnaði til lifnaðar, hærri vextir sem hefur 

áhrif á greiðslubyrði fólks. Þar af leiðandi hefur verðbólga bein áhrif á fasteignamarkað þar sem 

hún getur valdið vaxtahækkunum, bæði á óverð- og verðtryggðum vöxtum fólks sem hefur tekið 

lán fyrir fasteignaviðskiptum sínum. Til að reikna út kaupmátt launa þá þurfum við að skoða þróun 

launavísitölu með tilliti til verðlagsvísitölu neysluverðs. Það er gert með því að deila vísistölu 

neysluverðs í laun. Til að reikna breytingu á kaupmætti yfir ákveðið tímabil t.d. frá 31.janúar 2020 

yfir í 31.janúar 2021 þarf fyrst að reikna launin deilt með vísitölu neysluverð janúar 2020 og svo 

aftur í janúar 2021 og athuga þá breytingu sem hefur átt sér stað. Þessi breyting sem á sér stað 

segir okkur hvort við getum keypt meira eða minna fyrir launin okkar, ef breytingin er meiri en 

0% hefur kaupmáttar aukning launa hækkað miðað við vöruverð en ef hún er undir 0% hefur 

kaupmáttur launa lækkað miðað við vöruverð. 

Formúlan fyrir kaupmátt er  
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Kaupmáttur launa = (Launavísitala/Verðlags vísitölu Neysluverðs) * 100 

Kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann minnkaði um 12.4% árið 2010 en hefur síðan verið hækkandi 

frá 2011 og náðst að halda kaupmættinum stöðugri nú en síðustu kreppu (Kjaratölfræðinefnd, 

2021).  

 

Mynd 10 - Kaupmáttur (útreikningar rannsakenda) 

Eins og sjá má á grafinu hér fyrir ofan var kaupmátturinn árið 2010 í -0.6% en hækkaði strax næsta 

ár þangað til ársins 2016 þegar kaupmátturinn náði toppnun með 9.5% og fór lækkandi til 2019. 

Þrátt fyrir heimsfaraldurinn hefur kaupmátturinn vaxið bæði í ár og í fyrra enda í samræmi við 

launa vísitöluna þar sem hún hækkaði líka töluvert á þeim árum.  

Mannfjöldaþróun á Íslandi 

Eins og kom fram í rannsóknum fræðimanna þá hefur mannfjöldaþróun áhrif á húsnæðisverð. Að 

öllu öðru óbreyttu þá ætti mannfjöldaaukning að leiða af sér meiri eftirspurn eftir húsnæði. 

Hagstofan tekur saman gögn um mannfjöldaþróun á Íslandi. Hér að neðan sjáum við hvernig 

mannfjöldi landsins hefur þróast frá 2010. Í byrjun árs 2010 var íbúafjöldi 317.630 og hefur vaxið 

um 51.162 manns og stendur nú í 368.792. Þetta samsvarar því aukningu um rúmlega að meðaltali 

4.651 á ári. 
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Mynd 11 - Mannfjöldaaukning. (Hagstofa Íslands, e.d.) 

Mannfjöldaþróun er skipt í tvennt af fræðimönnum. Náttúruleg mannfjölgun, tregbreytanleg stærð 

og auðveldara að spá fyrir um, og búferlaflutningar, skammtímabreytingar sem erfiðara er að spá 

fyrir um og tengjast hagsveiflum og atvinnutækifærum. Athugunarvert er því að skoða hvernig 

þróun hefur verið á Íslandi og hvort að rök fræðimanna eigi við mannfjöldaþróun hér á landi. Til 

þess að skipta mannfjöldaþróun landsins í tvo fyrrnefnda flokka þá byrjum við að skoða breytingu 

á mannfjölda á milli ára. Búferlaflutningar eru gögn sem eru tekin saman af Hagstofunni og eru 

aðgengileg á heimasíðu hennar. Til þess að átta sig á náttúrulegri mannfjöldaþróun þá drögum við 

búferlaflutning frá breytingu á milli ára. Þá sést skýrt að náttúruleg mannfjöldaþróun flöktir ekki 

jafn mikið og búferlaflutningar. Hæsta náttúrulega aukningin var 2.956 árið 2010 og lægsta 1.751 

árið 2017. Dreifisviðið er því 1.205. Svipmyndin er öðruvísi þegar kemur að búferlaflutningum. 

Þar sjáum við neikvætt gildi árið 2010 eða -2.134 og árið 2018 sjáum við að aðfluttir umfram brott 

flutta eru 8.240. Dreifisviðið á búferlaflutningum er því töluvert breiðara þar sem meira bil er á 

milli hæsta og lægsta gildi. Dreifisviðið er því 10.374 og meira um flökt og skammtímabreytingar 

á þeirri stærð. Athugunarvert er líka að sjá að mesta aukning í mannfjölda þessara ára var 2018 en 

um 81,5% þeirra aukningar var sökum búferlaflutninga.  
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Mynd 12 - Kjarnafjölskyldur. (Hagstofa Íslands, e.d.) 

Það sem hefur haft mest vægi í sambandi mannfjölda og eftirspurnar eftir fasteignum eru fjöldi 

heimila/fjölskyldna. Hagstofan tekur einnig saman gögn um fjölda kjarnafjölskyldna á Íslandi. 

Áhugavert er að skoða þá þróun en frá 2010 hefur vöxtur þeirra aukist síðan og toppaði fjölgun 

kjarnafjölskylda sig árið 2018 sama ár og búferlaflutningar náðu hámarki. Frá 2017 hefur vöxtur 

kjarnafjölskyldna aukist og sáum við aukningu um 1.416 að meðaltali frá 2017.  

Byggingarkostnaður og hvati til framkvæmda 

Nú höfum við fjallað um og skoðað þróun helstu áhrifaþátta á eftirspurnarhliðina samkvæmt 

fræðum og rannsóknum. En hvað er að gerast á framboðshliðinni? Framboðshliðin er jafn 

mikilvæg og eftirspurnarhliðin og því liggur fyrir að kafa ofan í framboðshliðina eins og hún er í 

dag. Til þess að viðskipti geta átt sér stað þarf að vera bæði framboð og eftirspurn. Samkvæmt 

fræðum og fyrri rannsóknum getur verið erfitt að áætla hvernig framboð bregst við breytingum í 

byggingakostnaði og markaðsaðstæðum. Eitt er þó vitað að hvati framkvæmdaaðila ræðst mikið 

af því hvort að kostnaður sé lægri en söluverð framkvæmdanna. Því ætti að vera byggt þangað til 

að markaðsvirði fasteigna verði jafn kostnaði framkvæmdanna (Lind, 2018). Til þess að meta það 

getum við skoðað Tobin’s Q, sem er hlutfall á milli markaðsvirði fasteigna á móti kostnaði 

framkvæmdanna. Í fræðilega kaflanum var rætt um að aðgengi að marktækum 

markaðsupplýsingum væri ekki alltaf til staðar og gæti valdið því að ekki sé hægt að skoða Q 

hlutfallið. Hérlendis er það ekki vandamál þar sem við höfum stofnanir eins og Þjóðskrá, 

Hagstofuna og Seðlabanka Íslands sem halda utan um þróun markaðsaðstæðna. Þjóðskrá heldur 

utan um þróun á húsnæðismarkaði, Hagstofan sýnir þróun byggingarkostnaðar í formi vísitölu sem 
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endurspeglar þá þætti sem lýsa kostnaði í framkvæmdum hvers tíma af mikilli nákvæmni 

(Hagstofa Íslands, e.d.). Til að meta Q hlutfallið hérlendis höfum við ákveðið að nýta okkur 

gagnagrunn Seðlabanka Íslands fyrir QMM þjóðhagslíkanið þar sem þeir skilgreina Tobin’s Q í 

handbók sinni sem hlutfall húsnæðisverðs (PH í gagnagrunni þeirra) á móti kostnaði 

framkvæmdanna (PIH í gagnagrunni þeirra). Því smá skrifa jöfnu Tobin‘s Q sem PH/PIH=Q 

(Daníelsson o.fl.,2019).  

 

Mynd 13 - Tobin´s Q á Íslandi frá 2000 - 2021. (Seðlabanki Íslands, 2020) 

Línuritið hér að ofan sýnir okkur þróun Q gildisins samkvæmt tölum úr gagnagrunni 

Seðlabankans. Miðað við núverandi markaðsaðstæður virðist það liggja fyrir að meiri hvati ætti 

að vera til framkvæmda heldur en við höfum áður séð. Fasteignaverð hefur hækkað töluvert 

umfram kostnað framkvæmdanna því er meira svigrúm á markaði fyrir nýbyggingar 

framkvæmdaraðila. Það má þó áætla að ör hækkun sem þessi gæti einnig valdið því að 

framkvæmdaraðilar óttist það að markaðurinn gangi til baka og vilji því ekki fara í of miklar og 

stórtækar framkvæmdir ef markaðurinn skyldi þróast aftur í átt að sjálfbæru langtímajafnvægi, 

sérstaklega þar sem hlutfallið er orðið hærra en það var í síðasta fjármálahruni og að 

húsnæðismarkaðurinn gekk hratt til baka árin eftir hrun. Hér á landi sáum við hækkanir raunverðs 

um 120% frá árunum 1997-2007 sem jafngildir um 8% hækkun á ári að meðaltali (Seðlabanki 

Íslands, 2011). Eftir þessar miklu hækkanir fór markaðurinn að sveiflast niður á við þegar raunvirði 

húsnæðis lækkaði um rúmlega 30% árið 2010 og 15% árið 2011 (Hagstofa og Þjóðskrá). 



32 

 

Ber þó að hafa í huga að samkvæmt nýklassískum hagfræðikenningum þá er framboð á 

fasteignamarkaði föst stærð til skamms tíma, s.s. tregbreytanleg. Núverandi framboð á 

fasteignamarkað ræðst því af því sem hefur verið byggt síðustu tugi ára. Því ættu 

skammtímabreytingar á verði fasteigna aðeins að ráðast af breyttri eftirspurn en ekki framboði 

(Duvander og Forsberg, 2017). Fjárfestingar í nýframkvæmdum hafa þó jákvæða fylgni við 

hagvöxt og neikvæða fylgni við vaxtastig og núverandi framboð á fasteignamarkaði. Það þýðir, 

Ceteris paribus, því meira sem framboð er á húsnæðismarkaði því lægra verður verð á fasteignum. 

(Sorensen og Whitta-Jacobsen, 2005). Lægra vaxtastig í núverandi umhverfi ætti því að hvetja 

aðila til framkvæmda. Erfiðara getur samt verið að spá fyrir um það hvernig þróunin muni vera 

þar sem aukning í framboði fasteigna og nýframkvæmda er tregbreytanleg. Því þurfa 

framkvæmdaraðilar að varast það að fara í mikla uppbyggingu sökum aukinnar eftirspurnar sem 

er að eiga sér í núverandi markaðsaðstæðum.  

Hagstofan heldur utan um fjölda fullgerða íbúða sem koma inn á markað ár hvert. Frá árinu 2000 

hafa að meðaltali 1991 íbúðir skilað sér fullkláraðar á markaðinn. Ef við horfum á mynd 14 hér að 

neðan með það í huga hvað mynd 13, Tobin‘sQ, sýndi okkur þá sjáum við að framkvæmdir á 

íbúðum hefur aukist á sama tíma og söluverð hækkaði hraðar en byggingarkostnaðar.  

 

Mynd 14 - Fullgerðar íbúðir ár hvert. (Hagstofa Íslands, e.d.)  

Í hagsjá Landsbankans segir að miðað við stöðuga mannfjöldaþróun þurfa um 1.700 íbúðir að 

komast á það byggingarstig að verða fokheldar á ári hverju til þess að mæta þörf. En á síðustu 



33 

 

tveimur árum hafa yfir 3.000 íbúðir komist á það stig á ári hverju. Bankinn sér ekki merki um 

mikla uppsafnaða þörf fyrir nýjar íbúðir um þessar mundir þó íbúðasala sé mikil og verð hækki. 

Þar sem eftirspurn er ekki endilega það sama og þörf sem hefur aukist mikið meðal annars vegna 

vaxtalækkana. Hann telur að þessi eftirspurn getur horfið jafn fljótt og hún kom (Landsbankinn, 

2021). 

Mikill skortur er á rauntímagögnum um nýbyggingar svo hægt sé að meta húsnæðisþörf og til að 

bregðast við markaðsaðstæðum. Þann 5. nóvember 2021 var ný mannvirkjaskrá tekin upp hjá 

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem mun geyma nákvæmar og áreiðanlegar rauntímaupplýsingar 

um mannvirki á Íslandi og einnig stöðu á húsnæðismarkaði og reiknað er með því að endanleg 

útgáfa verði tilbúin í júní 2022. Þessi skrá mun sýna framboð húsnæðis og hvað er í byggingu og 

sjá byggingarstig íbúða og með því auðvelda yfirsýn, gera keypt að endurbæta áætlunargerð og 

koma í veg fyrir framboðsveiflum og verðhækkunum (Stjórnarráð Íslands, 2021).  

Þróun útlána til uppbygginga íbúðarhúsnæðis 

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri Reykjavíkur gagnrýndi afstöðu bankanna varðandi útlán til 

uppbyggingar íbúðarhúsnæðis. Hann sagði að bankarnir hafi verulega dregið saman eða hreinlega 

hætt að lána til framkvæmda nýrra íbúðarverkefna frá árinu 2019. Nefndi hann að bankarnir hefðu 

tekið þessa afstöðu sökum þess að þeir hafi talið að nóg væri af framboði nýrra íbúða og ef haldið 

yrði áfram þeim vexti í nýbyggingum myndi offramboð verða á markaði. Nefnir hann einnig að 

framboðsskortur sé nú á húsnæðismarkaði vegna þessara ákvarðana bankanna (Helgi Vífill 

Júlíusson, 2021). Veltir maður því fyrir sér hvort að bankarnir hafi dregið úr fjármagni vegna ótta 

við offramboð þar sem það myndi leiða af sér að verð á markaði myndi lækka og verkefni 

framkvæmdaraðila yrðu ekki jafn arðbær sem hefði svo neikvæð áhrif á endurgreiðslugetu 

framkvæmdaaðila.  

Það virðast þó vera skiptar skoðanir um það hvort að þetta sé raunverulega það sem gerðist. Hvort 

að bankarnir hafi í raun skrúfað fyrir lánsfjármagns til nýbygginga. Í svari frá Landsbankanum við 

þessum ásökunum sögðust þau ekki hafa hætt að lána til íbúðarverkefna og engin ákvörðun hafi 

verið tekin um það. Bankinn segist hafa stutt við uppbyggingu með lánveitingum. En að eftirspurn 

eftir lánveitingum fari eftir ýmsum þáttum, til dæmis getu verktaka til að taka að sér ný verkefni 

og lóðaframboði til framkvæmda. Virðast þau ekki vera vör við breytingar í eftirspurn eftir 

lánveitingum og telja sig vera leiðandi viðskiptabanka fyrir slíkar lánveitingar og hafa þjónað 
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þessum iðnaði vel og munu halda áfram góðu samstarfi við verktaka. Landsbankinn var ekki eini 

bankinn sem virtist hissa yfir ásökunum Dags og segist Arion banki horfa jákvæðum augum til 

slíkra lánveitinga og hafi meðal annars breytt ferlum innan bankans á þessu ári til að auka aðgengi 

verktaka að fjármagni. Breytingarnar voru byggðar á þeim grunni að markaðurinn væri ekki að ná 

að anna aukinni eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði og að breytingin hafi aukið eftirspurn eftir 

framkvæmdalánum og lánveitingum bankans almennt til framkvæmda (Helgi Vífill Júlíusson, 

2021). Íslandsbanki er á sömu blaðsíðu og hinir tveir bankarnir og telur Birna bankastjóri 

orsakavaldinn ekki vera bankana. Fullyrðir hún að áhugi bankans til lánveitinga sé mikill og að 

barist sé um verkefni í framkvæmdafjármögnun (Þorsteinn Ásgrímsson, 2021).  

Metfjöldi íbúða kom inn á markað á síðasta ári eða um 3.800 íbúðir. Samdráttur var þó á íbúðum 

í byggingu í lok árs miðað við árið 2019. Samtök iðnaðarins greina einnig frá því að í talningu 

sinni frá mars síðastliðnum að íbúðum á höfuðborgarsvæðinu í byggingu fari fækkandi. Vegna 

efnahagslegrar óvissu og áhrif faraldursins hefur dregið úr verkefnum en þeir telja að tímabundið 

ástand ríkir þar sem mikil fjölgun var í veittum byggingarleyfum á síðasta ári (Seðlabanki Íslands, 

2021). Lækkun stýrivaxta Seðlabankans hafa stutt við byggingarstarfsemi og aðgerð ríkisstjórnar 

„Allir vinna“ til að örva hagkerfið og endurgreiða virðisaukaskatt af vinnu 

byggingarframkvæmdum (Stjórnarráð Íslands, 2021). Litlar breytingar hafa orðið á fjölda starfandi 

í byggingariðnaði undanfarin misseri. Gefur þetta vísbendingu um það að byggingargeirinn hafi 

ekki orðið fyrir miklu áfalli á tímum farsóttarinnar og sé tilbúinn til að bregðast við breyttum 

markaðsaðstæðum þegar óvissan um framhaldið minnkar. Það er þó rétt að skuldir 

byggingargeirans við kerfislega mikilvægra banka; Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankans 

hafi dregist saman. Í lok janúar höfðu þær dregist saman um 15% af raunvirði miðað við árið áður. 

Telur Seðlabankinn og Landsbankinn ástæðuna vera að aukning í sölu nýbygginga og hækkandi 

fasteignaverð hafi haft jákvæð áhrif á tekjuöflun og skuldastöðu fyrirtækja í þessum geira 

(Seðlabanki Íslands, 2021). Raunvirðislækkun skulda gefi til kynna að lausafjárstaða 

framkvæmdaaðila sé betri og þurfi ekki eins miklar lánveitingar og áður til að hefja framkvæmdir 

(Helgi Vífill Júlíusson, 2021).  

Áhrif stýrivaxta á byggingarkostnað 

Stýrivextir hafa áhrif á gengi íslensku krónunnar gagnvart erlendum gjaldmiðlum. Það getur þó 

verið erfiðara að spá fyrir um breytinguna og áhrifin sem vaxtabreytingin mun hafa þar sem 
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endanlegt gengi ræðst af væntingum innlendra og erlendra efnahagsframvindu, þar með talið af 

væntingum um vaxta- og verðbólguþróun bæði hérlendis og erlendis. Ófyrirséð vaxtalækkun í 

hlutfalli við sambærilega erlenda vexti ætti yfirleitt að valda veikingu íslensku krónunnar. Vegna 

vaxtalækkunarinnar eru innlendar fjáreignir ekki jafn arðsamar og fyrir vaxtalækkun. Því ætti 

eftirspurn eftir íslensku krónunni að minnka sem veldur veikingu krónunnar. Þetta getur þó einnig 

valdið öfugum áhrifum þar sem væntingar markaðsaðila hafa áhrif á ákvarðanatöku þeirra 

varðandi kaup og sölu á gjaldmiðli. Stýrivaxtalækkunin gæti því leitt af sér að krónan styrkist þar 

sem aðilar líta á þetta sem merki um það að það sé ekki verðbólga í væntingum. Markaðsaðilar 

gætu því litið á þetta sem tækifæri til að verja sig fyrir verðbólgu og kaupa meira af gjaldmiðlinum 

en fyrir vaxtabreytingu (Pétursson, 2001).  

Rannsókn 

Nú höfum við rýnt ítarlega í þróun á húsnæðismarkaði á Íslandi og þá þætti sem hafa áhrif á 

eftirspurn og framboð. Í þessum kafla munum við setja fram hagrannsóknarlíkan til að rannsaka 

hvaða áhrifaþættir vega mest í myndun húsnæðisverðs til skamms tíma. Við viljum leitast við að 

átta okkur betur á því hvað er að valda þeim verðhækkunum sem við höfum séð frá því að 

kórónuveirufaraldurinn skall á. Þar sem skiptar skoðanir hafa verið á því hvað sé að valda þessum 

hækkunum vonumst við til þess að aðhvarfsgreiningin okkar muni teikna upp skýrari mynd og 

umfangi hvers áhrifaþáttar fyrir sig.  

Gögnin sem við nýttum okkur í líkanið voru sótt úr gagnagrunni Seðlabanka Íslands fyrir Quarterly 

Macroeconomic Model (QMM). QMM er ársfjórðungslegt þjóðhagslíkan bankans og töluverður 

hluti rannsókna innan bankans styðjast við notkun þess (Seðlabanki Íslands, e.d.). Gagnagrunnur 

líkansins heldur utan um töluverðan fjölda þátta sem hafa áhrif á efnahagskerfið. Fyrir fyrsta hluta 

rannsóknarinnar sóttum við gögn fyrir sex breytur í gagnagrunninn. Fyrir það fyrsta er það PH sem 

stendur fyrir Housing Prices eða húsnæðisverð sem er háða breytan í líkaninu okkar. Óháðu 

breyturnar eru RLVH (en. long-term indexed mortgage rate), þar sem tekið er saman vegið 

meðaltal vaxta útlánsstofnanna til húsnæðislána og markaðshlutdeild þeirra eða hlutdeild þeirra í 

útistandandi lánum til heimilanna, POWA (en. population of working age) eða mannfjöldi á 

vinnualdri sem miðar við fólk á aldrinum 16-67 ára, W (en. wage) sem heldur utan um launaþróun, 

og UR (unemployment rate) sem segir til um atvinnuleysisstig. Síðast en ekki síst er það þróun 

byggingarkostnaðar, BC sem stendur fyrir building cost. Tímabilið sem við vildum skoða var frá 



36 

 

ársbyrjun 2020 þegar kórónuveiran fór á stjá og fram til dagsins í dag. Tímabilið er því frá 2020 

Q1 - 2021 Q3 eða sjö ársfjórðungar. Í seinna líkaninu gerðum við nokkrar breytingar og sóttum 

okkur aðra óháða breytu, RHPI (Real household post-tax income) eða raun ráðstöfunartekjur 

heimilanna eftir skattgreiðslur. Þar lengdum við einnig tímabilið sem náði frá ársbyrjun 2010 Q1 

- 2021 Q3. Töflureiknirinn Microsoft Excel var notaður til aðhvarfsgreiningar og útleiðslu á 

líkönum.  

Niðurstöður 

Eftir að hafa keyrt líkanið í Data Analysis viðbótinni í Microsoft Excel á mismunandi vegu komu 

marktækustu niðurstöðurnar þegar við töfðum allar óháðu breyturnar um tvo ársfjórðunga. 

Breytingarnar sem við sjáum á húsnæðisverði endurspeglast því af breytingum á óháðu breytunum 

sem áttu sér stað tveimur tímabilum áður. Til dæmis verða verðbreytingar á 2020 Q3 vegna 

breytinga á óháðu breytunum sem áttu sér stað 2020 Q1. Hugmyndin um að prófa töf á háðu 

breytunni okkar er byggð á þeirri röksemdarfærslu að húsnæðisverð yrði líklegast ekki strax fyrir 

breytingu á áhrifaþáttum þar sem miðlunartími áhrifaþátta á breytinga á húsnæðisverð 

endurspeglast ekki strax í verðbreytingum. Þær breytingar sem við höfum séð yfir tímabilið eru 

lækkanir á útlánsvöxtum, hækkandi laun, hærra atvinnuleysi, sem fer þó lækkandi aftur, og 

aukningu á mannfjölda. Byggingarkostnaður hefur meðal annars hækkað sökum hærri launa, 

gengisveikingu og meiri eftirspurn eftir byggingarvörum til framkvæmda. Það tekur tíma fyrir 

áhrif þessara þátta að koma í ljós. Margt þarf að gerast frá því að t.d. vextir eða laun hækka þar til 

að fólk gengur frá húsnæðiskaupum. Mislangur tími líður þangað til fólk finnur fyrir áhrifum 

breytinganna sem eiga sér stað og hvernig þær endurspeglast í húsnæðisverði.  

Fyrsta líkanið 

Útskýringarmáttur (en. Adjusted R Square) líkansins var um 99,97%, sem okkur þykir vera hátt, 

jafnvel of hátt. Við ákváðum við að athuga hvernig fylgni er á milli breytanna. Í töflunni hér að 

neðan sjáum við að mikil fylgni er á milli þeirra. Þegar breytur hafa fylgni yfir ±0,5 er hún talin 

vera mikil. Þegar óháðu breyturnar eru með mikla fylgna, þá mun breyting á einni óháðri breytu 

valda breytingu á hinum óháðu breytunum sem getur valdið bjögun í niðurstöðum líkansins. 

Niðurstöðurnar munu vera óstöðugar og mun smávægileg breyting valda miklu flökti. Því getur 

verið erfitt að áætla hvaða breytur eiga heima í líkaninu og hverjar ekki. Erfitt verður að meta gildi 
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stuðlana og vægi áhrifa þeirra á háðu breytuna. Með öðrum orðum þá er erfitt er að meta hvernig 

breyting á t.d. vöxtum muni hafa á háðu breytuna þar sem breyting í vöxtum hefur keðjuverkandi 

áhrif á breytingar á hinum óháðu breytunum. Þess vegna gefa stuðlarnir okkur ekki endanlega 

niðurstöðu varðandi áhrif breytinga. Óstöðugleiki líkansins getur leitt til þess að útskýringarmáttur 

líkansins verður of hár. Það er vegna þess að allir þessir þættir eru nátengdir og sveiflast gjarnan í 

takt.  

SUMMARY 

OUTPUT  

  

Regression Statistics 

Multiple R 0.999972594 

R Square 0.999945188 

Adjusted R Square 0.99967113 

Standard Error 0.00055574 

Observations 7 

ANOVA      

  df SS MS F Significance F 

Regression 5 0.005634389 0.001126878 3648.662389 0.012568204 

Residual 1 3.08847E-07 3.08847E-07   

Total 6 0.005634698      

 

 

Coeffic

ients 

Standard 

Error t Stat P-value 

Lower 

95% 

Upper 

95% 

Lower 

95.0% 

Upper 

95.0% 

Inter

cept -20.74 1.4990 -13.836 0.0459 -39.788 -1.6940 -39.788 -1.6940 

RLV

H -16.27 0.4034 -40.339 0.0158 -21.399 -11.147 -21.399 -11.147 

PO

WA 3.0181 0.2688 11.2288 0.0565 -0.3971 6.4333 -0.3971 6.4333 

UR -0.227 0.0067 -34.139 0.0186 -0.3119 -0.1427 -0.3119 -0.1427 
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W -9.810 0.3354 -29.247 0.0218 -14.072 -5.5484 -14.072 -5.5484 

BC 23.284 0.7164 32.5039 0.0196 14.1825 32.3873 14.1825 32.3873 

Vextir (RVLH) 

Gildið fyrir vexti var –16,27 sem þýðir að hækkun vaxta um 1% hefur neikvæð áhrif á vísitölu 

fasteignaverðs um 16,27 einingar. Eftir því sem p-gildi er lægra því marktækari er stuðullinn. P-

gildið var 0,02. Því getum við hafnað núlltilgátunni við 5% marktektarmörk, þar sem P = 0,02 < 

0,05, sem gefur til kynna að stuðullinn sé marktækur.  

Mannfjöldi á vinnualdri (POWA) 

Gildið fyrir mannfjölda á vinnualdri var 3,02 sem þýðir að aukning í mannfjölda á vinnualdri um 

eina manneskju hefur jákvæð áhrif á vísitölu fasteignaverðs um 3,02 einingar. P-gildið var þó 

hærra en á vöxtum og var 0,06 fyrir mannfjölda á vinnualdri. Því getum við hafnað núlltilgátunni 

við 10% marktæktarmörk, þar sem P = 0,06 < 0,1, sem gefur til kynna að stuðullinn sé ekki eins 

marktækur og hinir. 

Laun (W) 

Gildið fyrir laun var –9,81 sem þýðir að aukning á vísitölu launa um 1 hefur neikvæð áhrif á 

vísitölu fasteignaverðs um –9,81 einingar. P-gildið var það sama og á vöxtum eða 0,02. Því getum 

við hafnað núlltilgátunni við 5% marktækarmörk, þar sem P = 0,02 < 0,05, sem gefur til kynna að 

stuðullinn sé marktækur.  

Atvinnuleysi (UR) 

Gildið fyrir atvinnuleysi var –0,23 sem þýðir að aukning í atvinnuleysi um 1% hefur neikvæð áhrif 

á vísitölu fasteignaverðs um –0,23 einingar. P-gildið var einnig lágt eða 0,02 . Því getum við hafnað 

núlltilgátunni við 5% marktækarmörk, þar sem P = 0,02 < 0,05, sem gefur til kynna að stuðullinn 

sé marktækur. 

Byggingarkostnaður (BC) 

Gildið fyrir byggingarkostnað var 23,28 sem þýðir að aukning í vísitölu byggingarkostnaðar um 1 

einingu hefur jákvæð áhrif á vísitölu fasteignaverðs um 23,28 einingar. Því liggur fyrir að 

byggingarkostnaður virðist hafa mest áhrif á fasteignaverð á tímabilinu. P-gildið var einnig lágt 
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eða 0,02. Því getum við hafnað núlltilgátunni við 5% marktektarmörk, þar sem P = 0,02 < 0,05, 

sem gefur til kynna að stuðullinn sé marktækur. 

Fylgni 

milli 

breyta PH RLVH POWA W UR BC 

PH 1           

RLVH -0.94 1         

POWA 0.91 -0.9 1       

W 0.93 -0.8 0.87 1     

UR 0.81 -0.8 0.87 0.84 1   

BC 0.90 -0.8 0.84 0.99 0.85 1 

Sá áhrifaþáttur sem er ekki í líkaninu okkar og stjórnar gjarnan þróun allra breytanna eru 

stýrivextir. Stýrivextir voru lækkaðir í kjölfari farsóttarinnar og fóru úr 2,75% niður í 0,75%. Þeir 

hafa aftur farið hækkandi og standa nú í 2%. Lægri stýrivextir ættu að lækka útlánsvexti 

lánastofnanna, sem eykur aðgengi að fjármagni til húsnæðiskaupa. Aukning í heildareftirspurn 

hagkerfisins sökum vaxtalækkana gæti valdið framleiðsluspennu í hagkerfinu. Þá vinna fyrirtæki 

við hærra framleiðslustig en við eðlilega nýtingu framleiðsluþátta. Til þess að geta annað aukinni 

eftirspurn þarf aukna notkun vinnuafls. Aukin eftirspurn eftir vinnuafli ætti að lækka atvinnuleysi 

og að öllu öðru óbreyttu skapa þrýsting á launakostnað upp á við. Hlutfallsleg hækkun launa miðað 

við önnur lönd gæti svo haft áhrif á mannfjölda í gegnum búferlaflutninga. Stýrivaxtalækkanir og 

eftirspurn eftir afurðum til framkvæmda hafa áhrif á byggingarkostnað. Vaxtalækkanir ættu að 

valda gengisveikingu sem þýðir að verð á innfluttum vörum eykst í íslenskum krónum. 

Byggingarkostnaður eykst því bæði vegna veikingar krónunnar og hærri launakostnaðar 

(Pétursson, 2001).  

Óháðu breyturnar sem höguðu sér í takt við fræðin og fyrrum rannsóknir sem við fjölluðum um í 

fræðilega kaflanum voru vextir, mannfjöldi, atvinnuleysi og byggingarkostnaður. 

Byggingarkostnaður virðist hafa mesta vægi af breytunum fyrir gefið tímabil. Þar næst á eftir koma 

útlánsvextir. Stuðullinn fyrir laun kom okkur hins vegar á óvart þar sem hækkun í launum ætti að 

leiða af sér hærri ráðstöfunartekjur og meira svigrúm til fjárfestinga í húsnæði. Í líkaninu okkar 

var niðurstaðan hins vegar sú að hækkandi laun valda lækkun í húsnæðisverði. Það gefur til kynna 
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að húsnæði sé óæðri vara yfir tímabilið. Húsnæði ætti þó að flokkast sem nauðsynjavara, en þar 

sem húsnæðisverð hefur farið hlutfallslega meira hækkandi en laun, hefur kaupmáttur gagnvart 

húsnæði minnkað, ef við skoðum þennan þátt einan og sér. Veltum við því fyrir okkur hvort 

tekjuáhrif séu að valda þessari bjögun. Gæti verið að fjármagnið frá launahækkunum sé að leita 

annað en inn á húsnæðismarkað? Eru einhver staðkvæmdaráhrif að eiga sér stað í neyslu fólks. 

Við höfum séð aukningu í sparnaði heimilanna þrátt fyrir lágt vaxtastig. Gæti það verið vegna þess 

að þar sem launaþróun er hlutfallslega minni en hækkun húsnæðisverðs veldur það því að erfiðara 

er að kaupa draumaeignina og að fólk leggi frekar til hliðar þar sem það sér ekki fram á það að 

geta keypt sér húsnæði við núverandi markaðsaðstæður. Mögulega gætu einhver 

staðkvæmdaráhrif átt sér stað á húsnæði á móti varanlegum neysluvörum. Mikil aukning hefur átt 

sér stað í sölu stórra raftækja, húsgögnum og almennt í innbúi fólks inn á heimilið (Fanndís Birna 

Logadóttir, 2021).  

Þar sem líkanið gaf óskýra mynd ákváðum við til að átta okkur betur á umfangi hvers þáttar fyrir 

sig keyrðum líkanið aftur nema með háðu breytuna PH á móti einni óháðri breytu í einu. 

Húsnæðisverð var háða breytan okkur á móti óháðu breytunum hér í töflunni að neðan. Nú fáum 

við aðra mynd á þetta þar sem útskýringarmáttur líkansins með útlánsvexti sem einu óháðu 

breytuna er mestur, með hæsta stuðulinn og einnig lægsta p-gildið. Mannfjöldi virðist hafa næstum 

hverfandi áhrif yfir tímabilið, stuðullinn er 0.0001. Aftur á móti sjáum við að laun virðast nú hafa 

jákvæð áhrif á fasteignaverð og einnig atvinnuleysi. Það er öfugt miðað við niðurstöður líkansins 

hér að ofan þegar við keyrðum allar óháðu breyturnar í einu á móti húsnæðisverði. Veltum við því 

fyrir okkur hvort þetta gæti mögulega örsakast af því að fólk hefur ekki orðið fyrir eins miklu 

tekjutapi og undir venjulegum kringumstæðum þar sem aðgerðir ríkisstjórna studdu vel við fólk. 

Tekjutengdar atvinnuleysisbætur, hlutabótaleiðin og úttekt séreignarsparnaðar minnkuðu skaðann 

sem atvinnumissirinn olli. Neikvæð áhrif atvinnuleysis og tekjutaps á húsnæðismarkað hafi s.s. 

ekki verið jafn sýnileg og undir venjulegum markaðsaðstæðum.  
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Adjusted R 

Square Coefficient P-value 

RLVH 0.8671 -50.5107 0.0014 

POWA 0.7862 0.0001 0.0049 

W 0.8329 2.4228 0.0026 

UR 0.5866 8.1336 0.0273 

BC 0.7775 5.7153 0.0054 

Líkan eftir breytingar  

Þar sem mikil fylgni var á milli óháðu breytanna gerðum við breytingar á líkaninu og höfðum 

tímabilið lengra. Breytingar sem við gerðum voru að hafa allar stærðir á raunvirði og á föstu 

verðlagi. Einnig tókum við út óháðu breyturnar fyrir laun, atvinnuleysi og mannfjölda. Í staðinn 

fyrir þessar þrjár breytur notuðum við ráðstöfunartekjur heimilanna eftir skatt (en. Real houshold 

post-tax income, RHPI). Þessi breyta nær betur utan um raunkaupmátt heimilanna. Hér er tekið 

tillit til þátta sem launajafnan úr fyrra líkaninu náði ekki utan um. Þættir sem bætast við: Tekjur 

annars staðar en frá vinnu, húsnæðisbætur, atvinnuleysisbætur, innleysing á séreignarsparnaði og 

hlutfallslegar breytingar á greiðslum í séreignarsparnað. Einnig eru skattgreiðslur dregnar frá til 

að fá ráðstöfunartekjur og svo deilt með vísitölu neysluverðs til að fá raunráðstöfunartekjur 

heimilanna.  

Tímabilið var einnig lengt, erfitt getur verið að fá marktækar niðurstöður á svona stuttu tímabili 

eins og í hinu líkaninu. Því ákváðum við fyrir það fyrsta að keyra líkanið okkar á 

ársfjórðungsgögnum úr QMM gagnagrunni Seðlabanka Íslands frá 2010 Q1 - 2019 Q4. Í seinna 

skiptið var það keyrt frá 2010 Q1 - 2021 Q3, með seinkun um tvö tímabil á óháðu breytunum 

okkar. Ef tímabilin tvö eru borin saman þá er athyglisvert að sjá að útskýringarmáttur líkananna 

breytist. Hann hækkar úr 87,37% upp í 91.66% þegar kórónuveirutímabilið er með. Einnig lækka 

p-gildin á öllum óháðu breytunum okkar. Því getum við hafnað núlltilgátunni við 1% 

marktækarmörk fyrir flest allar óháðu breyturnar okkar þar sem P-gildin < 0,01, sem gefur til 

kynna að stuðullinn sé marktækur. Hins vegar er það ekki raunin fyrir vexti frá 2010-2019. Þar er 

p-gildið 0,05249 og við getum hafnað núlltilgátunni við 10% marktækarmörk. Frá 2010-2021 

getum við hins vegar hafnað núlltilgátunni við 1% marktækarmörk á öllum breytunum. Gildi 

stuðlana eru einnig að breytast á milli tímabila. Byggingarkostnaður virðist hafa minna vægi en 
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áður en raunráðstöfunartekjur heimilanna og vextir meira vægi en áður. Hlutfallslega breytingin 

er þó mest á vægi útlánsvaxta á raunfasteignaverð. 

 2010-2019 

Adjusted R Square 0.873666996   

  Coefficients P-value 

RLVH -6.543915157 0.05249 

RHPI 2.23194E-06 0.00082 

BC 2.572695056 0.00049 

 2010-2021 

Adjusted R Square 0.916592356   

  Coefficients P-value 

RLVH -8.09685671 0.00042951 

RHPI 2.30144E-06 1.14218E-05 

BC 2.23359945 6.1136E-05 

Stærsta vandamálið sem við sáum í fyrsta líkaninu sem við keyrðum var mikil fylgni á milli óháðu 

breytanna. Með gerð nýja líkansins og nýju breytunni tókst okkur að minnka fylgni á milli 

breytanna og niðurstaðan varð marktækari. Enn er þó mikil fylgni á milli RHPI og BC en það er 

vegna þess að laun (W) er stærð sem er reiknuð inn í báðar breyturnar í gagnagrunni QMM.  

Fylgni milli 

breyta 2010-2021 PH RVLH RHPI BC 

PH 1       

RLVH -0.727334914 1     

RHPI 0.753011663 -0.4415 1   

BC 0.672411339 -0.6465 0.802216921 1 

Eftir að hafa breytt líkaninu sáum við lækkun á P-gildum. Skýringarhlutfallið var ekki eins hátt og 

áður og niðurstöður eru í meiri takt við fræðin og fyrri rannsóknir, þar sem vextir hafa neikvæða 

fylgni við fasteignaverð og ráðstöfunartekjur heimilanna og byggingarkostnaður hafa jákvæða 

fylgni við fasteignaverð. Hlutfallslega mesta aukningin var á vöxtum á milli tímabila. Þess vegna 

metum við niðurstöðurnar sem svo að útlánsvextir bankanna hafi haft mest áhrif á hækkanir á 

húsnæðismarkaði frá ársbyrjun 2020.  
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Skammtímabreyting eða framtíðin 

Eins og var fjallað um í meginmáli ritgerðar hafa verið skiptar skoðanir um það hvað sé 

megindrifkraftur hækkandi húsnæðisverðs. Ef marka má niðurstöður okkar virðast útlánsvextir 

lánastofnanna hafa mesta vægi, en við veltum fyrir okkur hvers vegna vægi þeirra er að aukast. 

Við höfum séð aukningu í skuldsetningu heimilanna um 9-11% það sem af er ári. Heimilin hafa 

verið að endurfjármagna lán og hafa verið að færa sig úr verðtryggðum lánum yfir í óverðtryggð 

lán. Aðgengi að óverðtryggðum lánum hefur aukist vegna lágs vaxtastigs, gæti það einnig vegið 

örsök meira vægi í útlánsvöxtum á húsnæðismarkaði. Þrátt fyrir lágt vaxtastig hefur sparnaður 

heimilanna aukist. Ef það er vegna þess að neyslumynstur heimila hefur breyst á tímum 

kórónuveirunnar má gera ráð fyrir að þetta sé skammtímabreyting, að vægi vaxta þegar kemur að 

verðmyndun á húsnæðismarkaði muni aftur fara lækkandi þegar efnahagskerfi opna aftur fyrir alla 

þjónustu sem hefur tapast vegna farsóttarinnar. Ef þetta er framtíðarbreyting í neyslu heimilanna 

má áætla að útlánsvextir muni halda áfram að hafa meira vægi á húsnæðismarkaði en fyrir 

farsóttina. Fyrst að vægi vaxta hefur aukist, hefur það í för með sér að stýrivaxtabreytingar 

Seðlabankans ættu að hafa meira vægi á húsnæðismarkaði, þar sem þeir geta haft skilvirk áhrif á 

markaðinn í gegnum breytilega útlánsvexti.  

Lokaorð 

Óhætt er að segja að þær breytingar sem hafa orðið í efnahagskerfinu og daglegu lífi var eitthvað 

sem enginn sá fyrir. Endanlegar afleiðingar veirufaraldursins eiga enn eftir að koma í ljós. Aðgerðir 

ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans hafa valdið breytingum á húsnæðismarkaði. Verðhækkanir 

hafa verið drifnar áfram óbeint í gegnum lækkun stýrivaxta. Áhrif peningastefnunnar á umsvif í 

hagkerfinu getur tekið töluverðan tíma til að koma alveg í ljós. Það getur hins vegar tekið nokkru 

lengri tíma fyrir þessar verðbreytingar að hafa áhrif á útgjaldaákvarðanir fyrirtækja og 

einstaklinga. Þar sem vaxtabreytingarnar valda keðjuverkun getur tekið tíma fyrir hagkerfið að 

aðlagast nýjum markaðsaðstæðum, alveg frá því að neysluvenjur einstaklinga breytast við 

vaxtabreytingar og greiðslubyrði lána sem gætu haft áhrif á neyslu þeirra. Þetta hefur svo áhrif á 

fyrirtæki þar sem einstaklingar breyta neyslu sinni. Þá þurfa fyrirtæki að breyta framboði sínu til 

að anna nýrri eftirspurn. Það hefur svo áhrif á það hversu mikið vinnuafl fyrirtæki þurfa og 

breytingar á vinnumarkaðnum hafa áhrif á það hvernig ráðstöfunartekjur einstaklinga eru. Það 

tekur því tíma fyrir allar þessar breytingar og nýjar markaðsaðstæður að ná nýju jafnvægi 
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(Pétursson, 2001). Útlánsvextir bankanna fóru lækkandi í takt við stýrivexti. Gerði það heimilum 

kleift að nálgast ódýrara fjármagn í gegnum nýjar lántökur og endurfjármögnun. Nú eru heimilin 

farin að kjósa í stórum stíl óverðtryggð lán með föstum vöxtum, og hefur þetta valdið aukningu á 

skuldum heimilanna. Þrátt fyrir hátt atvinnuleysi urðu ekki miklar sveiflur í ráðstöfunartekjum 

heimilanna samkvæmt raunráðstöfunartekjum þeirra í mælingum Seðlabankans. Hlutabótaleiðin, 

Allir vinna og úttekt séreignarsparnaðar studdu vel við bak heimilanna í gegnum erfiða tíma. Ef 

ekki hefði verið farið í þessar aðgerðir hefði ástandið orðið allt annað. Samdráttur hagkerfisins 

hefði orðið meiri. Önnur svipmynd hefði verið á húsnæðismarkaði og í raun erfitt að spá fyrir um 

það hvað hefði orðið.  

Meðaltal nýrra íbúða ár hvert frá aldamótum var rétt undir 2.000 íbúðir ár hvert og rúmlega 3.800 

íbúðir skiluðu sér inn á markaðinn í fyrra. Ef marka má markaðsspár bankanna frá árinu 2019 og 

fjölda íbúða sem eru að koma inn á markaðinn á ári hverju má áætla að framboðsskortur sé ekki 

til staðar. Landsbankinn metur það sem svo að um 1.700 íbúðir þurfi ár hvert til að anna 

mannfjöldaaukningu (Landsbankinn, 2021). Línuritið yfir þróun Tobin’s Q á Íslandi gefur einnig 

til kynna að hvati framkvæmdaraðila ætti að aukast miðað við núverandi markaðsaðstæður. 

Hlutfallið hefur aldrei verið eins hátt og það er í dag, þar sem markaðsvirði húsnæðis er töluvert 

yfir byggingarkostnaði þess. Þetta hlutfall gefur þó einfaldaða mynd af hvata framkvæmdaraðila, 

þar sem það eru líklegast fleiri þættir sem hafa áhrif, sem ekki er tekið tillit til í hlutfallinu. Eins 

og við nefndum hér að ofan gæti verið um skammtímaástand að ræða þar sem neysluvenjur og 

sparnaðarhlutfall einstaklinga breyttist á tímum kórónuveirunnar. Því ætti það að hafa fælandi áhrif 

að fara í of miklar framkvæmdir ef þróunin skyldi ganga til baka. Raunvirði skulda 

framkvæmdaraðila til kerfislega mikilvægra banka hefur lækkað um 15% sem gefur til kynna að 

fjárhagsstaða framkvæmdaraðila er betri en fyrir faraldurinn. Þeir hafa notið góðs af hækkandi 

húsnæðisverði og aðgengi að sterkum seljendamarkaði.  

Það liggur fyrir að ekki er um framboðsskort að ræða. Framboð er tregbreytanleg stærð og það 

verða ekki miklar skammtímaverðsveiflur á húsnæðismarkaði vegna þess. Snöggar verðsveiflur 

eru að öllu jöfnu drifnar áfram af snöggum breytingum á eftirspurnarhlið markaðsins. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að útlánsvextir séu megináhrifavaldur hækkananna sem við höfum 

séð á farsóttartímabilinu. Það væri áhugavert að komast að því hvers vegna lágvaxtaumhverfið 

sem ríkti hér hafði meiri áhrif á markaðinn en fyrir það. Það virðist engar rannsóknir eða 
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endanlegar niðurstöður vera komnar í ljós varðandi það. En aukning í sparnaðarhlutfall heimilanna 

þrátt fyrir lágt vaxtastig og breyttar neysluvenjur gefa til kynna að neyslumöguleikar og 

hugsunarháttur fólks breyttist. Fólk var einnig að verja töluvert meiri tíma inn á heimilum sínum, 

vegna takmarkanna og fjarvinnu. Athyglisvert væri að kryfja málið og aðstæður betur og fylgjast 

með því hvort neysla heimilanna fari aftur í fyrra horf, en þar sem um stutt tímabil ræðir verður 

það líklegast að bíða og sjá hvað framtíðin ber í skauti sér.  
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