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Útdráttur 

Töluverðar breytingar hafa átt sér stað á árunum 2019 til 2022 í íslensku atvinnulífi þar 

sem efnahagur landins varð fyrir miklu áfalli þegar heimsfaraldur lamaði 

ferðamannastreymi til landsins. Atvinnuleysi jókst og mörg fyrirtæki úr ýmsum 

atvinnugreinum stóðu fyrir þeirri áskorun að þurfa segja upp starfsfólki og jafnvel leggja 

niður starfsemi sína vegna aðgerða stjórnvalda með lokunum og takmörkunum. Upp var 

komin erfið staða fyrir íslenskt atvinnulíf þar sem mikill vöxtur hafði verið í ferðaþjónustu 

síðustu ár og var ferðþjónustan orðin ein mikilvægasta tekjulind okkar Íslendinga. 

Hlutverk Seðlabanka Íslands er að halda verð- og fjármálastöðugleika í landinu og reyna 

að komast hjá miklum sveiflum í efnahagi landsins. Seðlabanki Íslands lækkaði sína 

stýrivexti í kjölfar þess ástands er komið var upp og voru þeir í sögulegu lágmarki í 

nóvember 2020 er stýrivaxtastig Seðlabanka Íslands nam 0,75 prósentum og voru þessar 

aðgerðir áhrifamiklar fyrir markaðinn. 

Óverðtryggð lán tóku við sér í kjölfar aðgerða Seðlabanka Íslands en verðtryggð lán 

hafa verið með stærri hlutdeild íbúðalána hérlendis síðustu ár. Stýrivextir Seðlabanka 

Íslands frá ársbyrjun 2012 til árslok 2022 voru að meðaltali 4,09 prósentur og því voru 

vextir óverðtryggðra lána almennt háir og þar af leiðandi hærra greiðslubyrði lántakenda. 

Í kjölfar lækkunnar stýrivaxta þá lækkaði greiðslubyrði óverðtryggðra lána og því urðu þau 

lán freistandi lánamöguleiki fyrir marga lántakendur. Þar sem lánakjör voru hagstæð þá 

varð mikil hreyfing á íslenskum fasteignamarkaði og varð mikil eftirspurn eftir fasteignum. 

Stýrivextir eru áhrifaríkt stjórntæki þar sem vextir íbúðalána fylgja þróun stýrivaxta og 

þegar stýrivextir eru lágir þá fer almenningur  að hreyfa við sparnaðarfé sínu til að nýta 

þessa góðu vexti sem í boði eru á þeim tíma. Rannsókn höfundar á áhrifum 

stýrivaxtabreytinga Seðlabanka Íslands  á greiðslubyrði lántakenda skiluðu sterkum 

niðurstöðum og gaf hún höfundi vísbendingar um að stýrivaxtabreytingar ársins 2020 

muni vega þungt á lántakendum sem tóku óverðtryggð lán á breytilegum vöxtum þegar 

stýrivextir voru í sögulegu lágmarki 2020.  

 



6 

Efnisyfirlit 

Formáli ........................................................................................................................... 4 

Útdráttur ........................................................................................................................ 5 

Töfluskrá ........................................................................................................................ 7 

1 Inngangur ................................................................................................................ 8 

2 Seðlabanki Íslands................................................................................................. 10 

2.1 Peningastefna Seðlabanka Íslands ............................................................... 10 

2.2 Stýrivextir ...................................................................................................... 11 

2.3 COVID-19 og efnahagur landins ................................................................... 12 

2.4 Breytingar stýrivaxta á milli ára .................................................................... 13 

2.4.1     Breyting stýrivaxta árin 2019 – 2022 ...................................................... 14 

3 Lánastofnanir ........................................................................................................ 16 

3.1 Verðtryggð lán .............................................................................................. 18 

3.2 Óverðtryggð lán ............................................................................................ 20 

3.2.1 Fastir vextir ........................................................................................... 23 

3.2.2 Breytilegir vextir ................................................................................... 23 

3.2.3 Greiðslubyrði lántakenda ..................................................................... 24 

4 Fasteignamarkaður Bandaríkjanna 2000 - 2007................................................... 25 

4.1 Fasteignamarkaðir Bandaríkjanna árið 2007 og Íslands árið 2022 .............. 25 

5 Fylgni á milli stýrivaxta og vaxta íbúðalána .......................................................... 27 

6 Niðurstöður .......................................................................................................... 29 

7 Umræða og lokaorð .............................................................................................. 31 

Heimildir ....................................................................................................................... 32 

Viðauki ......................................................................................................................... 35 

 



7 

Töfluskrá 

TAFLA 1. HEILDARFJÖLDI FERÐAMANNA YFIR FIMM ÁRA TÍMABIL ..................................................... 13 

TAFLA 2. STÝRIVEXTIR SEÐLABANKA ÍSLANDS 2002-2022 ............................................................. 13 

TAFLA 3. BREYTINGAR STÝRIVAXTA 2019-2022 .......................................................................... 14 

TAFLA 4. ÞRÓUN MÁNAÐARLEGRA GREIÐSLNA AF VERÐTRYGGÐU LÁNI .............................................. 19 

TAFLA 5. VÍSITALA NEYSLUVERÐS 2021-2022 ............................................................................ 20 

TAFLA 6. ÞRÓUN AFBORGANA AF ÓVERÐTRYGGÐU LÁNI ................................................................. 21 

TAFLA 7. ÞRÓUN HREINNA NÝRRA ÚTLÁNA HEIMILANNA ................................................................ 22 

TAFLA 8. VAXTAPRÓSENTA ÍBÚÐALÁNA VIÐSKIPTABANKA ÍSLANDS ................................................... 23 

TAFLA 9. STÝRIVEXTIR OG LÆGSTU VEXTIR ÓVERÐTRYGGÐRA LÁNA 2012-2022 ................................. 27 

TAFLA 10. STÝRIVEXTIR OG LÆGSTU VEXTIR VERÐTRYGGÐRA LÁNA 2012-2022 ................................. 28 



8 

1 Inngangur  

Stýrivextir Seðlabanka Íslands er öflugt stjórntæki sem hefur margvísleg áhrif á dagleg 

viðskipti hérlendis. Seðlabanki Íslands breytir stýrivöxtum sínum í takt við þróun 

efnahagslífsins hverju sinni. Miklar stýrivaxtalækkanir áttu sér stað frá árinu 2019 til 2021 

þar sem mikil óvissa ríkti í samfélaginu vegna COVID-19. Stýrivaxtalækkanir fela oft í sér 

tækifæri til fjárfestinga þar sem vaxtakostnaður viðskiptabanka lækkar yfirleitt í takt við 

þær lækkanir sem Seðlabanki Íslands tilkynnir. Óverðtryggð íbúðalán urðu spennandi 

kostur fyrir einstaklinga í fasteignahugleiðingum vegna góðra vaxtakjara, þá jókst 

hlutdeild þeirra lána mikið og fljótt urðu óverðtryggðu íbúðalán vinsælli en verðtryggðu 

lánin á meðal lántakenda.  

Rannsóknarspurning og markmið þessarar ritgerðar er að kanna hvaða áhrif 

stýrivaxtabreytingar Seðlabanka Íslands hafa á greiðslubyrði lántakenda. Samanburður 

verður gerður á stýrivaxtabreytingum og lægstu vaxta óverðtryggðra- og verðtryggðra 

lána á árunum 2012-2022. Einnig verður litið til Bandaríkjanna og þar mun höfundur bera 

saman hvernig lánastofnanir þarlendis mátu lánshæfni einstaklinga og hvort að svipaðar 

aðstæður gætu átt sér stað hérlendis. 

Þessari ritgerð verður skipt upp í sjö kafla. Í öðrum kafla er Seðlabanki Íslands tekinn 

fyrir þar sem fjallað er um markmið Seðlabanka Íslands og hvaða stjórntæki Seðlabanki 

Íslands getur nýtt sér til að viðhalda fjármálastöðugleika í landinu og ná sínum 

markmiðum. Áhersla verður lögð á stýrivexti og hvaða áhrif stýrivaxtabreytingar hafa á 

þjóðfélagið og efnahag landsins. Heimsfaraldurinn COVID-19 er einnig tekinn fyrir og þá 

er fjallað um hvernig Seðlabanki Íslands brást við þeim efnahagserfiðleikum sem 

mynduðust í kjölfar veirunnar.  Í þriðja kafla verður fjallað um lánastofnanir og þá eru 

verðtrygg og óverðtryggð lán tekin fyrir. Gert er grein fyrir helsta mun á milli þessara 

tveggja valkosta íbúðalána. Í fjórða kafla er farið yfir stýrivaxtabreytingar og þróun vaxta 

óverðtryggðra lána og verðtryggðra lána frá byrjun árs 2012 til byrjun ársins 2022, skoðað 

er svo hvort að fylgni sé á milli þessarra tveggja þátta. Svo í fimmta kafla eru aðstæður á 

fasteignamarkaði Bandaríkjanna á árunum 2000-2007 skoðaðar og er lögð áhersla á 
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lánshæfi lántakenda á þeim tíma og þær aðstæður bornar saman við það sem er nú að 

eiga sér stað hérlendis. Í sjötta kafla eru niðurstöður ritgerðarinnar kynntar og 

rannsóknarspurningu svarað. Lokaorð og umræða er svo að finna í sjöunda kafla 

ritgerðarinnar en þar er farið yfir hverju má búast við í komandi framtíð sé litið til 

stýrivaxta og greiðslubyrði lántakenda. 
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2 Seðlabanki Íslands  

Í þessum kafla verður fjallað um starfsemi Seðlabanka Íslands, farið verður yfir hver 

hlutverk hans eru og hvaða stjórntæki hann getur nýtt sér sé þörf. Árið 1961 var 

Seðlabanki Íslands aðskilinn frá Landsbankanum og var það gert í þeim tilgangi að stuðla 

að stöðugra verðlagi á gjaldeyrismarkaði og þá að stilla upp öruggri fjármálastarfsemi. 

Tilgangur Seðlabanka Íslands er að stilla upp traustum stýritækjum með það að markmiði 

að hafa áhrif á fjármagn í umferð á íslenskum gjaldeyrismarkaði og sýna gagnsæi í þeim 

ákvörðunum sem teknar eru. Meðal viðfangsefna Seðlabanka Íslands er að varðveita 

gjaldeyrisforða og stuðla að því að fjármálakerfi landsins sé virkt og öruggt (Seðlabanki 

Íslands, e.d.-b). 

Seðlabanki Íslands hefur ýmis stjórntæki til þess að halda verðlagi landsins í stöðugu 

jafnvægi og koma í veg fyrir miklar sveiflur í efnahagi. Helstu stjórntæki Seðlabanka 

Íslands eru stýrivextir, bindiskylda og viðskipti á gjaldeyrismarkaði. Bregðast þarf skjótt 

við efnahagsveiflum og Seðlabanki Íslands greinir því þörf inngripa hverju sinni áður en 

gripið er til aðgerða. Inngrip Seðlabanka Íslands vega mikið á íslenskt efnahagslíf og því 

eru stjórntæki Seðlabanka Íslands vand með farin. Árið 2019 stóð íslenskt atvinnulíf fyrir 

mikilum áskorunum sem fylgdu heimfaraldrinum COVID-19 og þá beitti Seðlabanki Íslands 

stýrivaxtalækkun með það að markmiði að koma meira fjármagni í umferð. Breytingar á 

stjórntækjum Seðlabanka Íslands skipta einstaklinga landsins miklu máli og því er 

mikilvægt fyrir Seðlabanka Íslands að sýna fram á gagnsæi og stuðla að góðu 

upplýsingaflæði til íbúa landsins. Seðlabanka Íslands ber að upplýsa almenning er 

breytingar eru gerðar, sé breyting á stýrivöxtum, bindiskyldu eða breytingar verða á 

viðskiptum á gjaldeyrismarkaði (Fjármálaeftirlitið,  2014). 

2.1 Peningastefna Seðlabanka Íslands 

Á vegum Seðlabanka Íslands starfar sérstök peningastefnunefnd. Nefnd þessi tekur 

ákvarðanir um beitingu stjórntækja Seðlabanka Íslands í peningamálum. 

Peningastefnunefnd fundar að minnsta kostir sex sinnum á ári og séu einhverjar 
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ákvarðanir teknar er birt yfirlýsing, sú yfirlýsing verður að birtast fyrir opnun markaða 

þann dag sem ákvörðun er kynnt (Seðlabanki Íslands, e.d.-a). 

Þann 27. mars árið 2001 gaf Seðlabanki Íslands út verðbólgumarkmið sem skilgreinir 

stöðugt verðlag sem 2,5 prósenta verðbólgu á tólf mánuðum. Verði vik verðbólgunnar 

meiri en 1,5 prósent í hvora átt skal Seðlabanki Íslands gera opinberlega grein fyrir þeim 

ástæðum sem olli vikum sem þessum og hvaða leiðir verði farnar til úrbóta (Seðlabanki 

Íslands, 2001). Í meginatriðum þá mætti lýsa stefnunni á þann hátt að verðstöðuleiki sé 

gerður að meginmarkmiði peningastefnunnar og er sá stöðuleiki tölulegur. Markmiðið er 

birt opinberlega og þannig reynt að stuðla að því að verðbólguvæntingar verði í samræmi 

við verðbólgumarkmið, með þessu telur Seðlabanki Íslands sig hafa auðveldað almenningi 

að fylgjast þróun peningamála og hvort stjórn peningamála landsins sé nálægt settu 

markmiði. 

2.2 Stýrivextir 

Breytingar á stýrivöxtum eru aðgerðir sem Seðlabanki Íslands getur gripið til til þess að 

halda stefnu í peningastefnu sinni og eru stýrivextir eitt af mikilvægustu stjórntækjum 

Seðlabanka Íslands. Stýrivextir eru þeir vextir sem litið er til í viðskiptum Seðlabanka 

Íslands við lánastofnanir og ráða þeir að mestu um framvindu skammtímavaxta á 

almennum markaði. Breytingar á stýrivöxtum hafa það í för með sér að vextir til 

lántakenda lánastofnana breytast og ráðast því kjör lánastofnana á óverðtryggðum lánum 

til viðskiptavina sinna á stýrivaxtaprósentu Seðlabanka Íslands. Vextir þessir eru vextir á 

sjö daga bundnum innlánum lánastofnana í Seðlabankanum (Vísindavefur, 2008). 

Ef efnahagur landsins er í niðursveiflu og samdráttur er yfirvofandi getur Seðlabanki 

Íslands gripið til þess að lækka stýrivexti með það að markmiði að blása í segl efnahag 

landsins og halda stöðugleika. Með stýrivaxtalækkunum verður kostnaður viðskiptavina 

Seðlabanka Íslands minni og því gefur það lánastofnunum svigrúm til að auka viðskipti sín 

út í efnahag landsins og auka flæði peninga í landinu. Með stýrivaxtalækkunum fylgir 

einnig lækkun til einstaklinga í viðskiptum við lánastofnana. Einstaklingar sjá því kjörið 

tækifæri í að festa fjármuni sýna frekar í eignum frekar en að geyma fjármagn sitt inn á 

bankareikning sínum.  
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2.3  COVID-19 og efnahagur landins 

Á fordæmalausum tímum eins og tilvist heimbyggðarinnar hefur einkennst af síðustu ár 

með tilveru COVID-19, þá hafa margar þjóðir þurft að grípa til efnahagsaðgerða til þess 

að halda efnahagi stöðugum. Í kjölfar COVID-19 þá lamaðist ein stærsta tekjulind landsins 

er landamæri Íslands voru lokuð um tíma og því þurftu ævintýraþyrstir ferðalangar að 

fresta Íslandsferð um ófyrirsjáanlegan tíma (Kornvall, e.d.). Eins og Tafla 1 hér að neðan 

gefur til kynna, þá má sjá niðursveiflu frá árinu 2019 til ársins 2020. Samkvæmt 

Ferðamálastofu komu 2.013.190 ferðamenn til landsins árið 2019 en árið 2020 sýndi allt 

aðra mynd þar sem komur ferðamanna drógust saman um 75,8 prósent á milli ára. Árið 

2020 voru ferðamenn 486.308 talsins og hafði þessi veruleiki lamandi áhrif á íslenskt 

atvinnulíf sem og efnahag landsmanna (Ferðamálastofa, e.d.). 

Tafla 1.  

Heildarfjöldi ferðamanna yfir fimm ára tímabil. 

(Ferðamálastofa, e.d.) 

Í kjölfar lokaðra landamæra neyddust mörg innlend fyrirtæki að leggja starfsemi sína 

niður og loka tímbundið, mörg fyrirtæki lentu í kröppum dansi við greiðslubyrði sína og 

stefndi allt í erfiða tíma fyrir marga. Ríkisstjórn Íslands rétti þeim sem þurftu hjálparhönd 

með því að bjóða upp á ýmsar aðgerðir og þar má nefna svokallaða hlutabótaleið. 

Hlutabótaleiðina gátu þau fyrirtæki nýtt sér sem féllu undir forkröfur leiðarinnar og fengið 

greiddar bætur frá ríkinu. Ef aðgerðir stjórnvalda skertu starfsemi fyrirtækis, þá gat það 

fyrirtæki sótt um að fá greitt í gegnum hlutabótaleiðina. Samkvæmt tölum 

Vinnumálastofnu þá voru hátt í 1.000 fyrirtæki sem nýttu sér hlutabótaleiðina, hvort að 
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öll þessi fyrirtæki hafi með sanni orðið fyrir tekjutapi í kjölfar aðgerða stjórnvalda er allt 

annað mál (Vinnumálastofnun, 2020). Aðgerðir sem þessar sýna hversu mikil áhrif 

heimsfaraldurinn hafði á íslenskt atvinnulíf. 

2.4 Breytingar stýrivaxta á milli ára 

Í Töflu 2, hér að neðan má sjá línurit sem sýnir þróun stýrivaxta yfir 20 ára tímabil frá árinu 

2002 til 2022. Á árunum 2005 til 2010 má sjá stökk stýrivaxta, þar sem stýrivaxtaprósenta 

sat í 18 prósentum og voru þeir hækkaðir 28. október 2008. Ástæða hækkunarinnar var 

til að mæta þeim halla sem myndaðist í kjölfar efnahagshrunsins 2008. Hallinn lýsti sér 

þannig að gengi íslensku krónunnar lækkaði skarpt og var raungengi til að mynda þriðjungi 

undir meðaltali áranna 1980 og til loka októbermánaðar 2008.  

Tafla 2 

Stýrivextir Seðlabanka Íslands 2002-2022. 

 

(Seðlabanki Íslands, e.d.-d) 

Þegar litið er til línuritsins í Töflu 2 hér að ofan má sjá að sögulegu lágmarki var náð 

þann 18. nóvember 2020 þegar Seðlabanki Íslands tilkynnti um enn eina lækkunina á 

stýrivöxtum og stóðu því stýrivextir í 0,75 prósentum. Peningastefnunefnd Seðlabanka 

Íslands tók ákvörðun um þessa lækkun vegna mikillar fjölgun smita í samfélaginu og hafði 

ríkisstjórn Íslands hert sóttvarnir til muna. Með hertum sóttvarnaraðgerðum drógst 

verulega úr viðspyrnu atvinnulífsins og efnahagi landsins (Seðlabanki Íslands, 2020). 
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2.4.1 Breyting stýrivaxta árin 2019 – 2022   

Í Töflu 3 að neðan má sjá graf sem sett upp út frá tölum sem gefnar eru af Seðlabanka 

Íslands en í grafinu sjást þær breytingar sem eiga sér stað frá ársbyrjun 2019 til byrjun árs 

2022. Stöðugleiki hafði náðst í íslensku atvinnulífi og voru markmið peningastefnunefndar 

að viðhalda stöðuleika í gengi krónunnar. Flæði peninga ársins 2018 til 2019 má rekja til 

komu ferðamanna til landsins og hafði sú atvinnugrein orðið á skömmum tíma ein 

tekjumesta atvinnugrein landsmanna. Örlítil lækkun átti sér stað á miðju ári 2019 en í 

ágúst gaf peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands út tilkynningu er fjallaði um ástæðu 

lækkunarinnar en hana má rekja til breytingu á þjóðhagsspá Seðlabanka Íslands sem birt 

var í ágústhefti Peningamála, hefti gefið út á vegum Seðlabanka Íslands. Í þeirri spá var 

gert ráð fyrir 0,2 prósenta samdrætti sem var þá lítillega minni samdráttur en spáð var 

fyrir í maí sama ár (Seðlabanki Íslands, 2019). 

Tafla 3.  

Breytingar stýrivaxta árin 2019-2022. 

 

(Seðlabanki Íslands, e.d.-d) 

Sjá má í Töflu 3 að töluverð lækkun stýrivaxtaprósentu á sér stað í byrjun árs 2020. 

Ferðamaðurinn verður sjaldséður hér á landi og flestar spár Seðlabanka Íslands fóru út 

um gluggann. Efnahagur landsins var í uppnámi, atvinnuleysi jókst og voru spár 

Seðlabanka Íslands að atvinnuleysi fari í 12 prósent árið 2020. Upp var komið 

neyðarástand í samfélaginu og þann 20. maí 2020 gefur Peningastefnunefnd út yfirlýsingu 
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þar sem nefndin ákveður að lækka stýrivexti um 0,75 prósentur. Aðgerðir þessar voru 

gerðar með þeim tilgangi að auka laust fé í umferð og styrkja miðlun peningastefnunnar. 

Sögulegu hámarki er svo náð sama ár er stýrivaxtarprósenta Seðlabanka Íslands stóð í 

0,75 prósentum. Þann 18. nóvember 2020 gefur peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands 

út yfirlýsingu þar sem ákveðið var að lækka stýrivexti enn frekar eða um 0,25 prósentu til 

viðbótar, því stóðu stýrivextir í 0,75 prósentum. Mikil óvissa ríkti á þessum tíma og taldi 

peningastefnunefndin að aðgerðir sem þessar myndu vera áhrifaríkar. Nú væri flæði 

peninga töluvert meira í samfélaginu, Íslendingar myndu losa út þá peninga sem þeir áttu 

á sparnaðarbókum sínum og koma þeim í umferð með viðskiptum sínum innan lands, 

fyrirtæki myndu mögulega sjá fjárfestingartækifæri í kjölfar þessa lækkana Seðlabanka 

Íslands. Seðlabanki Íslands gerði einnig ráð fyrir því að með lágum stýrivöxtum að þá yrðu 

lánastofnanir opnari fyrir útlánum til nýsköpunnar og styrkingu innviða en raunin reyndist 

önnur (Seðlabanki Íslands, 2020). 

Lánastofnanir á borð við lífeyrissjóði og banka stóðu fyrir mikilli áskorun, lágir 

stýrivextir þýða að bankarnir vilja frekar koma sínum peningum í lán sem væru þá 

hagkvæmari kostur en ávöxtun þeirra væri í geymslu þeirra. Á sama tíma og Seðlabanki 

Íslands leggur áherslu á að ákvörðun þeirra um stýrivaxtalækkun sé til að styrkja innviði 

og nýsköpun þá eru lánastofnanir að horfa á fasteignamarkaðinn. 
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3 Lánastofnanir 

Nú verður fjallað stuttlega um þær lánastofnanir sem í boði eru hérlendis og lagt áherslu 

á viðskiptabankana þrjá. Farið verður yfir mismunandi gerðir lána sem viðskiptavinum 

gefst kostur á um að velja þar sem kostir þeirra og gallar verðar teknir fyrir. Í dag er 

kaupendum fasteigna gefinn kostur á að velja á milli mismunandi gerða lánastofnana 

hérlendis. Valmöguleikarnir virðast í fyrstu vera margir og geta leitt til valkvíða lántakenda 

eða leitt til einfaldrar ákvörðunar út frá reynslu annarra í nærumhverfinu, fyrrum 

viðskiptum við banka eða söluráðgjafa einnar stofnunnar. Þó svo að lánastofnaninar séu 

svo margar þá gefst ekki öllum kostur að taka lán hjá öllum þessum lánastofnunum. Þeir 

sem lána eru viðskiptabankar, lífeyrissjóðir og Íbúðalánasjóður. Lántakendum gefst kostur 

á að velja á milli viðskiptabankanna þriggja og Íbúðalánasjóðs en lífeyrissjóðirnir bjóða 

ekki öllum lán og eru forkröfur þeirra yfirleitt á þann máta að lántakendur þurfa að hafa 

verið í viðskiptum við lífeyrissjóðinn til þess að geta tekið lán hjá þeim. Þessar forkröfur 

einfalda ákvarðanir þeirra sem lánið ætla að taka því eftir standa yfirleitt fimm til átta 

mismunandi lánastofnanir sem kostur er á, Íslandsbanki, Arion banki, Landsbankinn, 

Íbúðalánasjóður og lífeyrissjóðir, þar sem skilyrðum er mætt. Allir lánveitendur bjóða 

viðskiptavinum sínum upp á verðtryggt lán en þrettán þeirra bjóða einnig upp á 

óverðtryggð lán (Aurbjörg, e.d.). 

Þeir sem starfa á íslenskum vinnumarkaði þurfa að greiða í lífeyrissjóð og ef 

einstaklingur ætlar að taka lán þá getur hann kannað hvort að hann mæti skilyrðum 

lífeyrissjóða. En ekki eru allir lífeyrissjóðir með ströng skilyrði og stundum eru skilyrðin oft 

strangari, sumir lífeyrissjóðir krefjast þess að lántaki skuli hafa greitt inn á tiltekinn 

lífeyrissjóð síðustu sex mánuði fram að lántöku. Önnur skilyrði geta verið vægari eins og 

að lántaki sé með séreignasparnað hjá viðkomandi lífeyrissjóði eða hafi greitt á sínum 

starfsferli til viðkomandi lífeyrissjóðs. Allir lánveitendur hafa takmarkanir á sýnum 

útlánum og eru þær takmarkanir mismunandi (Aurbjörg, e.d.). 

Lánastofnanir eru með hámark á grunnláni sem getur falist í prósentu af 

heildarverðmæti eignar, fasteignamati eða markaðsvirði, en hámarkið getur einnig falist 

í hámarki á upphæð. Grunnlán er lán sem þá veitist af 1. veðrétt húsnæðisins en það 

reiknast út frá því kaupverði sem greiða á fyrir eignina og er yfirleitt miðað við að hámarki 

70 prósenta veðsetningu. Það þýðir að ef kaupverð eignar er 100 milljónir íslenskra króna 
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og lántaki ætli sér að taka 80 prósenta lán, þá er sett veð á 70 milljónir sem lánast þá hjá 

lánveitenda en greiða þarf þá 30 milljónir, ætli lántaki að fá 80 prósenta lán fyrir eigninni 

þá bætist 10 prósenta lán að auki og nefnist það viðbótarlán (Aurbjörg, e.d.). Þá er 

kaupverð eignarinnar 100 milljónir, lánveitandi lánar 70 milljónir í grunnlán og 10 milljónir 

í viðbótarlán, greiði þá lántaki 20 milljónir við kaupin á fasteigninni. 

Einstaklingur sem er í fasteignahugleiðingum þarf að huga að ýmsu þegar það kemur 

að lántöku en vextir á láninu eru oft vendipunktur í ákvörðunartöku margra lántakenda. 

Skilyrði lánastofnana eru ólík sem og kjör þeirra en vextir stofnananna geta verið 

misjafnir. Fyrir fyrstu kaupendur kann fasteignamarkaðurinn vera eins og frumskógur og 

geta upplýsingar miðlaðar frá útlánastofnunum verið flóknar og oft villandi. Lánastofnanir 

bjóða almennt upp á verðtryggð lán sem og óverðtryggð þó svo en það bjóða ekki allir 

upp á óverðtryggð lán. Einnig eru sumar lánastofnanir sem bjóða upp á verðtryggð lán 

með breytilegum vöxtum eða föstum vöxtum, síðan þarf að huga að lántökugjaldi og 

lánatíma. Eins og áður kom fram þá reynist þessi vettvangur flókinn fyrir marga og öll 

þessi hugtök geta verið villandi. Seðlabanki Íslands gegnir mikilvægu hlutverki þegar 

kemur að vöxtum bankanna en stýrivextir Seðlabanka Íslands stjórna að miklu leiti 

útlánavöxtum bankanna og þá sérstaklega óverðtryggra lána með breytilegum vöxtum. 

Lánastofnanir og þá sérstaklega viðskiptabankarnir þrír fóru að bjóða sínum 

viðskiptavinum upp á sérlega freistandi lántöku þar sem vextir þeirra til útlána voru 

lækkaðir í takt við breytingar Seðlabanka Íslands. Stöðugur vöxtur hafði þá ríkt á 

fasteignamarkaðnum frá árinu 2016. Þessa uppsveiflu má rekja með óbeinum hætti til 

stýrivaxtalækkunarinnar. Vextir ráðstöfunarreikninga hjá viðskiptabönkum landsins stóðu 

í stað og verðbólga jókst á sama tíma, þetta þýðir að peningar sem geymdir eru inn á 

ráðstöfunarreikningum bankanna fyrnast upp þar sem ársvextir þeirra haldast ekki í 

hendur við verðbólgu landsins. 

Vextir veltureikninga Íslandsbanka standa í 0,10-0,35 prósentum og reiknast þeir á 

ársgrundvelli. Óverðtryggðir sparireikningar eru þó með hærri vaxtaprósentu en þar eru 

ýmis skilyrði sem viðskiptavinur þarf að uppfylla sem einkennast af aldri, 

lágmarksupphæðum, binditíma í 10-365 daga, húsnæðissparnaðarreikningur og 

lífeyrisreikning sé eitthvað nefnt. Vextir á þeim eru 0,30-3,20 prósent og reiknast þeir á 

ársgrundvelli, dæmi er tekið af Íslandsbanka en aðrir viðskiptabankar landsins bjóða 
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svipuð kjör til viðskiptavina sinna (Íslandsbanki, e.d.). Séu þessir reikningar teknir til 

hliðsjónar við verðbólgu má sjá að þróun verðbólgunnar er ekki í takt við veltureikninga 

bankanna. 

Það er mismunandi eftir lánastofnunum hvaða vaxtaprósentu er boðið upp á hverju 

sinni. Lánastofnanir á borð við lífeyrissjóði ákvarða vexti á stjórnarfundi og eru það þá 

stjórnir lánastofnuninnar sem ákvarðar vexti hverju sinni. Það á hinsvegar ekki við um 

viðskiptabankana þrjá, þar hafa stjórntæki Seðlabanka Íslands og verðbólga áhrif á 

vaxtaprósentu. 

3.1 Verðtryggð lán 

Verðtryggð lán koma í tveimur tegundum. Sé einstaklingur í fasteignahugleiðingum og 

ætli hann sér að taka verðtryggt lán fyrir hluta eignarinnar þá ákveður hann hvort hann 

ætli sér að taka verðtryggt lán með breytilegum vöxtum eða föstum vöxtum, fastir vextir 

eru bundir til 5 ára. Lánstími verðtryggðra íbúðalána er almennt á bilinu 5 til 30 ár. Lánað 

er þá fyrir allt að 70 prósentum af kaupverði eignar en sé óskað eftir 80 prósenta láni 

bætist 10 prósent af óverðtryggðu láni ofan á 70 prósenta lánið.  

Vísitala neysluverðs og breytingar á verðlagi landsins hafa bein áhrif á verðtryggð lán 

þar sem hækkun eða lækkun verðbólguprósentu hefur beina tengingu við hækkun eða 

lækkun greiðslubyrði lántakenda með verðtryggð lán. Verðtryggð lán einkennast af lægra 

greiðslubyrði í upphafi og eru almennt lægri en óverðtryggð lán. Þegar mikil verðbólga er 

í landinu leggjast verðbætur við höfuðstól þeirra er taka verðtryggð lán og verður því 

höfuðstóll verðtryggðra lána hærri vegna hækkunnar á verðbólgu í landinu (Arion banki, 

e.d.). Þar sem greiðslubyrði í upphafi er lægri mun eignamyndun vera hægari fyrir vikið 

eins og má sjá í Töflu 4 hér að neðan.  
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Tafla 4. 

Þróun mánaðarlegra greiðslna af verðtryggðu láni. 

 

(Landsbankinn, e.d.-b) 

Þegar litið til hagfræðarinnar og ákvörunnartöku fólks þá gerir hagfræðin ráð fyrir að 

fólk taki skynsamar ákvarðanir út frá þeim kostum er bjóðast hverju sinni. Peningaleg 

verðmæti einstakra hluta á verðbólgutímum er almennt ekki talið hafa áhrif á 

ákvaðanatöku fólks heldur telur hagfræðin fólk taka ákvörðun með tiliti til rauðverulegs 

verðmæti hluta hverju sinni. Fólk sem stendur fyrir ákvörðun um hvort verðtryggt eða 

óverðtryggt lán sé hagstæðara er mikilvægt að átta sig á samhengi verðbólgu og 

vaxtaprósentu verðtryggðra lána. Því má segja að þá teljast 12 prósenta vextir háir sé 

verðbólguprósenta í 3 prósentum en sé verðbólguprósenta í 9 prósentum þá teljast 12 

prósenta vextir lágir. Einstaklingar þurfa að meta þá áhættu sem fylgir því að taka 

verðtryggt lán vegna verðbólgu og er hægt að meta áhættuna út frá óvissu um 

verðbólguþróunina hverju sinni. Almennt er verðbólga meiri á tímum mikillar óvissu 

(Arnór Sighvatsson o.fl., 2009).  
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Tafla 5.  

Vísitala neysluverðs 2021-2022. 

 

(Seðlabanki Íslands, e.d.-a) 

Árið 2020 mældist verðbólga í 4,2 prósentum á fyrsta ársfjóðungi er hærra en 

verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands þar sem skilgreining á stöðugu verðlagi mælist í 

2,5 prósent verðbólgu á tólf mánuðum (Seðlabanki Íslands, 2021). Í ársbyrjun 2022 greindi 

Hagstofa Íslands frá því að vísitala neysluverðs í janúar hafi staðið í 517,9 stigum eða í 5,7 

prósent á ársgrundvelli. Samkvæmt tölum Hagstofunnar þá hefur vísitala neysluverðs 

hækkað stöðugt frá janúar 2021 eins og sjá má í Töflu 5 hér að ofan, mánaðarleg breyting 

vísitölunnar hefur staðið í 4,6 prósenta hækkun að meðaltali. Í kjölfar stöðugrar 

hækkunnar vísitölu neysluverðs, þá hækkuðu vextir verðtryggðra lána og því höfuðstóll 

lántaka sömuleiðis. 

3.2 Óverðtryggð lán 

Annar kostur sem einstaklingar í fasteignakaupum hafa um að velja þegar lán er tekið 

nefnist óverðtryggt lán. Það sem einkennir óverðtryggð lán er að höfuðstóll þeirra er ekki 

bundinn við verðbólgu. Höfuðstóll lánsins hækkar því aldrei heldur lækkar hann yfir 

lánstímann, lán sem þessi skila sér því í hraðari eignamyndun en verðtryggð lán. Hins 

vegar er greiðslubyrði óverðtryggðra lána almennt hærri en verðtryggðra lána.  
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Tafla 6.  

Þróun afborgana af óverðtryggðu láni. 

 

(Landsbankinn, e.d.-a) 
Eins og með verðtryggðu lánin þá bjóða lánastofnanir upp á breytilega vexti og fasta 

vexti á lánin. Vextir óverðtryggðra lána eru hærri en engar verðbætur vegna verðbólgu 

leggjast á höfuðstól lánsins. Viðskiptabankar landsins lána allt að 70 prósent af kaupverði 

eignar og gefa einnig kost um að veita 80 prósent lán og þá er tekið inn svo kallað 

viðbótarlán. 

Óverðtryggð lán voru vinsæll kostur frá árunum 2018 til ársins 2021. Eins og sjá má í 

Töflu 7 hér að neðan, samkvæmt gagnavinnslu Seðalbanka Íslands, sést  aukningin sem 

átti sér stað í óverðtryggðum lánum almennings í landinu yfir tímabilið 2018 - 2021. 

Verðtryggðu lánin standa enn í miklum meirihluta en óverðtryggðu sóttu í sig veðrið á 

þessum árum vegna stýrivaxtalækkunnar Seðlabanka Íslands (Seðlabanki Íslands, 2021). 

Bankarnir voru með þessu hvattir til að losa um sína fjármuni sína og það með útlánum 

út í samfélagið og þannig auka fjármagn í umferð. Bankarnir lækkuðu í kjölfarið vexti sína 

á óverðtryggðum lánum, vaxtalækkun þeirra á óverðtryggðum lánum leiddi til þess að fólk 

í fasteignahugleiðingum byrjaði enn fremur að skoða óverðtryggð lán vegna góðra kjara 

þeirra. 
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Tafla 7.  

Þróun hreinna nýrra útlána heimilanna. 

 

(Seðlabanki Íslands, 2021) 

Mikil umsvif hafa verið á fasteignamarkaðinum síðustu misseri og framboðið á 

markaðnum hefur ekki náð að anna eftirspurn, því hafa fasteignir hækkað í verði. Á sama 

tíma og skortur er á íbúðum og fasteignaverð hækkar þá hafa kjör til fasteignakaupa aldrei 

verið jafn hagstæð. Við skrif þessarar ritgerðar þá stendur stýrivaxtaprósenta Seðlabanka 

Íslands í 2,75 prósentum eða 2 prósentum hærra en þegar stýrivaxtaprósetan var sem 

lægst eða í 0,75 prósentum. Verðbólga stendur í 6,2 prósentum sem er töluvert yfir 

verðbólgumarkmiði Seðlabanka Íslands. Kjör viðskiptabankanna þriggja eru í takt við 

báðar þessar hækkanir, þá verðbólgu- og stýrivaxtahækkun. Samkvæmt nýjustu 

upplýsingum er varðar vaxtarprósentu íbúðalána viðskiptabankanna þriggja þá standa 

vextir óverðtryggðra lána hærra en vextir verðtryggðra lána um ríflega tvö prósent. 

(Aurbjörg, e.d.). Eins og má sjá í Töflu 8 hér að neðan þá eru vaxtakjör bankanna 

mismunandi eftir gerðum lána, vaxtaprósentur töflunnar eru miðaðar við þau kjör sem 

eru í boði við gerðar þessarar ritgerðar. Grænir reitir töflunnar sýna hvaða viðskiptabanki 

býður upp á hagkvæmustu vextina og rauðu reitirnir sýna hvaða viðskiptabanki býður upp 

á hæðstu vextina. 
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Tafla 8. 

Vaxtaprósenta íbúðalána viðskiptabanka Íslands. 

Vaxtaprósentur 

íbúðalána 

Óverðtryggt 

Breytilegir vextir 

Óverðtryggt 

Fastir vextir 

Verðtryggt 

Breytilegir vextir 

Verðtryggt 

Fastir vextir 

Íslandsbanki 4,15% 5,30% 2,70% 1,50% 

Landsbankinn 4,70% 5,20% 1,90% 2,20% 

Arion 4,79% 5,69% 1,89% 1,49% 

(Aurbjörg, e.d.) 

3.2.1 Fastir vextir 

Lánastofnanir bjóða upp á kosti er varða bindingu vaxta á útlánum þeirra, þá geta vextirnir 

verið fastir eða breytilegir. Fastir vextir lýsa sér svo að lántaki bindur vexti lánsins í 

tiltekinn tíma og getur því tryggt sig fyrir vaxtasveiflum. Eins og gefur til kynna þá eru 

vextirnir fastir og þá bundnir í tiltekinn tíma, það minnkar áhættuna sem fylgir því að vera 

með breytilega vexti. Lánastofnanir eins og viðskiptabankarnir þrír bjóða viðskiptavinum 

sínum að festa vextir sína í 36 eða 60 mánuði í senn. Það er svo mismunandi hver 

vaxtaprósentan verður og byggist það á tveimur atriðum, þá binditíma vaxta og 

lánshlutfall af fasteignamati eignar. Því sem lánshlutfallið er lægra, því lægri er 

vaxtarprósentan. Sama gildir um binditíma vaxtana, sé tekið 36 mánaða binding, þá eru 

vextirnir lægri en sé vextirnir bundnir til 60 mánaða. Samkvæmt vefsíðu Landsbankans 

geta fastir vextir verið lægstir í 5 prósentum, sé þá lánshlutfallið 50 prósent af 

fasteignamati og vextirnir séu þá bundnir til 36 mánaða. Hinsvegar standa fastir vextir 

hæst í 6,40 prósentum en þá er lánshlutfallið 70 prósentum til 85 prósentum af 

fasteignamati eignar og binditími vaxta eru 60 mánuðir (Landsbankinn, e.d.). 

3.2.2 Breytilegir vextir 

Breytilegir vextir eru háðir þeim sveiflum sem eru á markaði hverju sinni, vextirnir munu 

þá hækka og lækka í takt við markaðsaðstæður og er þá tekið mið af vaxtatöflu hverju 

sinni (Gildi, e.d.). Vextir sem þessir geta bæði verið hagstæðir og óhagstæðir fyrir lántaka 

þar sem sveiflur á mörkuðum geta verið miklar og getur því greiðslubyrði breyst mikið á 

milli mánaða. Verðbólga spilar hér stórt hlutverk þar sem há verðbólguprósenta ýtir undir 
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þrýsting til Seðlabanka Íslands að mæta verðbólgunni, þá getur Seðlabanki Íslands gripið 

til sinna ráða og hækkað stýrivexti sína. Með hækkun stýrivaxta þá hækka óverðtryggð 

lán, breytilegir vextir og því greiðslubyrði lánataka sömuleiðis. 

3.2.3 Greiðslubyrði lántakenda 

Sérhver einstaklingur sem tekur lán ber að greiða upp lánið á ákveðnum tíma, lánið ber 

með sér vexti sem eru reiknaðir á ársgrundvelli. Greiðslubyrði af lánum fer eftir upphæð 

lánsins og til hversu margra ára það er. Þá er verðtrygging húsnæðislána mikilvægur 

þáttur, hvort að lánið sé verðtryggt eða óverðtryggt. Gefum okkur að einstaklingur taki 

70 prósent jafngreiðslulán til 40 ára fyrir eign að verðmæti 45.000.000 króna. Lánið er 

óverðtryggt lán með breytilegum vöxtum og er tekið árið 2020 þegar stýrivextir voru 0,70 

prósentur, þá voru lægstu vextir af þeim lánum 3,30 prósent (Seðlabanki Íslands, e.d.-d). 

Þá mun fyrsta afborgun þessa láns vera 13.500.000 krónur, lánsupphæð er því 31.000.000 

krónur. Með gefnar breytur á má áætla að greiðslur þessa láns séu 116.401kr á mánuði. 

Nú hafa stýrivextir hækkað og þar með vextir lánsins einnig, gefum okkur að vextir lánsins 

standi í 4,5 prósentum. Þá hefur mánaðarleg greiðsla hækkað um 22.963 krónur, úr 

116.401 krónum í 139.364 krónur, þetta er 19,73 prósent hækkun. Lánið er 

jafngreiðslulán, sem þýðir að mánaðarleg afborgun muni alltaf vera sú sama út 

lánstímann, fyrri hluta lánstímans greiðist stærri hluti greiðslunnar í vaxtakosntnað, seinni 

hluta lánstímans fer stærri hluti greiðslunnar í að greiða niður lánið (Björn Brynjúlfur 

Björnsson, 2017). 
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4 Fasteignamarkaður Bandaríkjana 2000 - 2007 

Í þessum kafla verður fasteingamarkaður Bandaríkjana árin 2000-2007 skoðaður með 

þróun fasteignamarkaðarins hérlendis til hliðsjónar. Skömmu eftir að internet bólan 

sprakk rétt fyrir aldamótin 2000 ríkti mikil óvissa í Bandaríkjunum og var mikil þörf á 

endurlífgun efnahagskerfi Bandaríkjanna. Lánastofnanir vildu lítið sem ekkert lána til 

nýsköpunar eftir fall internetsins og voru því bankarnir hvattir til þess að lána til 

fasteignakaupa. Lán voru fyrst um sinn ekki veitt hverjum sem er og voru gerðar stífar 

kröfur til þeirra er vildu taka lán en þær forsendur breyttust fljótt þegar bankarnir gátu 

farið að selja áfram sínar eignir til sinna banka. Þá fóru gæði lántakenda að skipta minna 

máli og breyttust viðhorfin fljótt meðal útlánastofna þar sem þeir lánuðu nánast hverjum 

sem er (Knowledge at Wharton, 2018). 

Greiðslumat bankanna var orðið vafasamt og snerist lánastarfsemin þá að mestu um 

að fá inn sem flesta viðskiptavini og lána sem flestum. Lánakjör voru af bestu gerð og þótti 

auðvelt fyrir viðskiptavinina að sjá fyrir sér greiðsluhæfni sína á settum lánakjörum. 

Lánakjör þessi voru yfirleitt með breytilegum vöxtum og lánin óverðtryggð. Allir vildu 

komast inn á markaðinn, fasteignaverð hélt áfram að hækka og var fjárfesting í steypu 

vænlegasta leiðin fyrir almenning að geyma pening sinn. Kjör bankanna leiddu til þess að 

einstaklingar vildu losa um peninga sína úr bankareikningum vegna óhagstæðra 

vaxtakjara veltureikninga og koma þeim í betri farveg. Í stað þess að sitja á peningum í 

banka þar sem geymslureikningar bankanna báru almennt lága vexti, þá losaði fólk um 

peninga sína með fasteignakaupum eða endurfjármögnun lána sinna þar sem vextir á 

húsnæðislánum voru hagstæðari en vextir á geymslureikningum og fasteignaverð 

hækkaði (Carol M. Kopp, 2021). 

4.1 Fasteignamarkaðir Bandaríkjanna árið 2007 og Íslands árið 2022 

Þó svo aðstæður séu öðruvísi að mörgu leiti þá eru samt sem áður líkindi á milli þess sem 

átti sér stað á árunum 2000 til 2007 í Bandaríkjunum og þess sem nú er að eiga sér stað 

hér á landi. Í aldanna rás hefur það þótt góðs viti að festa pening í steypu þar sem 

stöðugleikinn er mikill og hefur hækkun fasteigna verið arðbær fyrir marga. Margir hafa 

stokkið á vagninn sem er oft sagður vera að fara frá lestarstöðinni, margir fyrstu 

kaupendur. Fyrstu kaupendur eru þó að glíma við ótal fleiri vandamál en pressu frá 
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samfélaginu heldur er eftirspurn fasteigna  í miklum hæðum og er fasteignaverð stöðugt 

að hækka á sama tíma. Framboð af fasteignum er af skornum skammti og þá sérstaklega 

sem höfða til greiðslugetu fyrstu kaupenda, unnið er hörðum höndum að byggja en þar 

er íbúðarverð vanalega hátt og því oft stór biti fyrir einstaklinga sem vilja stíga sín fyrstu 

skref á fasteignamarkaðinum. 

Þegar framboð á fasteignamarkaði er lítið og þar sem eftirspurn er mikil, þá mun verð 

hækka og getur markaðurinn ýtt undir að íbúðir fara á yfirverði þ.e.a.s. að fasteignir eru 

að seljast á hærra verði en þær eru metnar á (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2020). 

Þegar aukning peningamagns í landinu verður of mikil þá getur það leitt til hærra verðlags 

að frádregnum hagvexti og breytingum í veltuhraða, getur peningamagn flætt yfir í aðrar 

eignir og hækkað verð á þeim. Hækkun fasteignaverðs má oft rekja til aukins 

peningamagns í landinu þar sem vextir viðskiptabankalandsins eru ekki í takt við 

verðbólgu (Ásgeir Jónsson, 2013). Þetta leiðir oft til mikilla erfiðleika fyrir fyrstu 

kaupendur á fasteignamarkaðinum þar sem oft eru þetta ungir einstaklingar að hefja sinn 

starfsferil og ekki með mikið auka fé á mikilli handanna. Fyrstu kaupendur leggja því oft 

allt sitt sparnaðarfé undir til borgunnar á fyrstu afborgun en gætu lent í því að þurfa að 

taka á sig stærra lán sé fasteignin eftirsóknarverð og talið líklegt að eignin fari á yfirverði. 

Sé einstaklingur hlynntur því að halda sér við verðtryggt lán á föstum vöxtum, sem er 

vænlegast fyrir þá sem eiga erfitt með breytingar á mánaðarlegu greiðslubyrði sínu, þá 

gæti sá sami einstaklingur freistast til að taka aðeins meiri áhættu og taki því ferkar 

óverðtryggt lán ef skyldi koma til þess að íbúðin verði eftirsóknarverð og barist verður um 

eignina. 

Aðstæður sem áttu sér stað í Bandaríkjunum árin 2000-2007 eru öfgakenndar 

aðstæður en það má vissulega sjá líkindi er það kemur að hvernig einstaklingar eru að 

taka á sig erfið lán. Sömu lögmál gilda í dag og gerðu hér um áður um stýrivexti og 

vaxtahækkananir, sé mikil óvissa í samfélaginu, þá eru miklar líkur á því að töluverðar 

breytingar verða á lánavöxtum. 
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5 Fylgni á milli stýrivaxta og vaxta íbúðalána 

Í þessum kafla er farið yfir hvernig þróun stýrivaxta Seðlabanka Íslands og vaxta á 

íbúðalánum viðskiptabanka landsins yfir tíu ára tímabil, frá 2012 til 2022. Stýrivextir hafa 

mikil áhrif á hvaða vaxtakjör viðskiptabankarnir geta boðið viðskiptavinum sínum hverju 

sinni og því er áhugavert að skoða fylgnina á milli stýrivaxta og lægstu vexti á íbúðalánum. 

Gögnin sem notuð eru við útreikninga eru tekin af vef Seðlabanka Íslands og er miðað við 

lægstu vexti sem boðið var upp á í lok hvers tímabils. 

Tafla 9.  

Stýrivextir og lægstu vextir óverðtryggðra lána 2012-2022. 

 

(Seðlabanki Íslands, e.d.-d) 

Tafla 9 sýnir stýrivexti og lægstu vexti óverðtryggðra lána hverju sinni á árunum 2012-

2022, þá má sjá að vextir óverðtryggðra lána og stýrivextir Seðlabankans fylgja hvoru öðru 

nokkuð örugglega. Yfir þriggja ára tímabil, frá ársbyrjun 2013 til árslok 2016, er lítil 

breyting á stýrivöxtum og sömu sögu má segja vaxtakjör óverðtryggðra lána. Reiknuð 

fylgni þessarra tveggja breyta er 0,986 eða nánast fullkomin fylgni. Því má segja að þegar 

Seðlabanki Íslands breytir stýrivöxtum sínum að þá hefur það bein áhrif á óverðtryggð lán. 
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Tafla 10.  

Stýrivextir og lægstu vextir verðtryggðra lána 2012 - 2022. 

 

(Seðlabanki Íslands, e.d.-d) 

Tafla 10 sýnir hvernig þróun verðtryggðra lána og stýrivaxta hefur verið yfir sama 

tímabil, eða frá 2012 til 2022. Séu stýrivextir lágir, þá má gera ráð fyrir að viðskiptabankar 

lækki sína vexti í kjölfarið og því eykst eftirspurn eftir íbúðum, hinsvegar ef stýrivextir eru 

háir þá má gera ráð fyrir því að vextir íbúðalána hækki einnig og því minni eftirspurn eftir 

eignum. Þá má líta til þess að með hækkun stýrivaxta þá hækka vextir óverðtryggra lána 

og þar með greiðslubyrði lántakenda. Fylgni á milli stýrivaxta og verðtryggðra lána yfir 

gefið tímabil er 0,904 eða það er nánast fullkomin fylgni. Með þessu má segja að 

stýrivaxtabreytingar hafa áhrif á bæði eftirspurn á fasteignamarkaði hérlendis sem og 

greiðslubyrði lántakenda með óverðtryggð lán. 
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6 Niðurstöður 

Markmið þessarar ritgerðar var að rannsaka hvaða áhrif stýrivaxtabreytingar Seðlabanka 

Íslands hafa á greiðslubyrði lántakenda og hvernig greiðslubyrði þróast miðað við 

stýrivaxtabreytingar. Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: „Hvaða áhrif hafa 

stýrivaxtabreytingar Seðlabanka Íslands á greiðlubyrði lántakenda?“. Þegar stýrivextir 

eru hækkaðir þá hækka vaxtakjör óverðtryggðra lána hjá viðskiptabönkum og því hækka 

vextir lána í kjölfarið. Stýrivextir hafa bein áhrif á óverðtryggð lán með breytilegum 

vöxtum og óbein áhrif á óverðtryggð lán með föstum vöxtum þar sem lánasamningar geta 

verið breytilegir. En stýrivaxtabreytingar hafa ekki bein áhrif á verðtryggð lán, þá hvorki 

verðtryggð lán með breytilegum vöxtum né föstum, en þar hefur vísitala neysluverðs bein 

áhrif.  

Mikilvægi gagnsæis lánastofnana til sinna viðskiptavina er grundvallar atriði þegar 

húsnæðislán eru tekin. Viðskiptavinir verða vera upplýstir um hvernig lán eru í boði og 

hvað fellst í þeim. Lántakendur sem bera verðtryggð lán með breytilegum vöxtum skulu 

hafa verið upplýsir um þær breytingar sem geta orðið á lánum þeirra til lengri tíma með 

tilliti til hækkunnar á vísitölu neysluverðs. Fyrstu kaupendur eru hvattir til þess að missa 

ekki af lestinni ef þeir ætla sér að kaupa eign, markaðurinn kallar á hvatvísar ákvarðanir 

neytenda sem geta leitt til greiðsluerfiðleika í framtíðinni. Fyrstu kaupendur í dag synda í 

blóðugu hafi annarra kaupenda sem þyrstir að komast á markaðinn, framboð eigna er af 

skornum skammti en á sama tíma er eftirspurn í sögulegu hámarki.  

Standi kaupandi fyrir þeim vanda að hafa verið einn af nokkrum sem buðu sömu 

upphæð í sömu eign, þá eru töluverðar líkur á því að eignin fari á yfirverði. Fyrstu 

kaupendur í dag eru því að standa fyrir þeim vanda að eiga fyrir 20 prósent af eigninni en 

það er ekki nóg þegar eftirspurnin mikil. Eigi einstaklingur 8.000.000 krónur á sinni 

bankabók til kaupa á fasteign þá gæti hann tekið 80 prósent fyrir eign að verðmæti 

40.000.000 krónur. Þurfi einstaklingur þessi að bjóða hærra verð í eignina, sem metin er 

á 40.000.000 krónur, þá er boðið í eignina á yfirverði. Nú voru sársaukamörkin í 8.000.000 

krónur í fyrstu afborgun en allt í einu hækkar þessi fyrsta afborgun og því minnkar 

handbært fé í eigu þessa einstaklings. Þessi þrýstingur, að missa ekki af lestinni, getur leitt 

til þess að einstaklingar taki óhagstætt lán sem þeir einfaldlega ráða ekki við. Hækkun 
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mánaðarlegra afborgana geta vegið þungt á þeim heimilum sem sitja á óhagstæðum 

húsnæðislánum á tímum óvissu í samfélaginu.  

Þar sem stýrivaxtabreytingar hafa bein áhrif á óverðtryggð lán þá er hægt að reikna út 

hvernig greiðslubyrði þeirra lána hefur breyst frá þeim árum sem stýrivaxtaprósenta var 

sem lægst. Greiðslubyrði óverðtryggðra lána sem tekin voru árið 2020 hafa hækkað og 

eru þessar hækkanir miklar. Hafi einstaklingur tekið óverðtryggt lán þegar 

stýrivaxtaprósenta Seðlabanka Íslands var 0,70 þá hafa mánaðarlegar afborganir verið 

bærilegar en þegar stýrivextir hækka, þá hækka mánaðarlegar afborganir. Muni 

stýrivextir halda áfram að hækka á næstu árum þá gætu þessir lántakendur lent í 

vandræðum með mánaðarlegar afborganir sínar, hækkun þeirra gæti hækkað um nokkra 

tugi þúsunda í sumum tilfellum. 
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7 Umræða og lokaorð 

Heimsfaraldur, stríð, ádeilur ríkja, skortur á hráefnum og svo margt annað getur haft áhrif 

á efnahag heimsbyggðarinnar. Undir lok árs 2019 stóð allt mannkynið fyrir nýrri ógn þar 

sem bannvæn veira skók heimsbyggðina og á nokkrum mánuðum var öllu skellt í lás í 

flestum ríkjum heims. Þegar á reynir, þá er mikilvægi sterkrar samheildar mikið. COVID-

19 kom öllum á óvörum og þurftu stjórnvöld um allan heim að bregðast við þeim 

áskorunum sem fylgdu. Ríkisstjórn Íslands og Seðlabanki Íslands réðust í kröftugar 

aðgerðir gegn þeim áskorunum sem dynjuðu á landinu. Stýrivaxtabreytingar Seðlabanka 

Íslands veittu fjármálamarkaði landsins öflugan stuðning. Dýrmæta reynslu má taka frá 

heimsfaraldurstímum þar sem þjóðir um allan heim, þurftu að sameinast á eitt og komast 

í gegnum þessi erfiði saman. 

Sé litið til aðgerða stjórnvalda hér á landi og þá sérstaklega Seðlabanka Íslands, þá voru 

þær aðgerðir mjög áhrifaríkar og stýrivaxtalækkanir Seðlabanka Íslands komu miklu 

fjármagni inn á markaðinn á ný. Nú hafa stýrivextir hækkað frá árinu 2020, eins og gert 

var ráð fyrir, og má búast við því að þeir hækki enn fremur. Nýjar áskoranir hafa komið 

upp á yfirboðið þar sem Pútín Rússlandsforseti réðist inn með her sinn í Úkraníu, aðgerðir 

Pútíns hafa leitt til þess að mikil verðbólga hefur myndast um allan heim og þá einnig hér 

á Íslandi. Efnahagur fór batnandi eftir COVID-19 en nú þegar þessi nýja ógn stendur yfir 

þá hefur enn og aftur myndast mikil óvissa á mörkuðum um allan heim.  

Verðbólga mun halda áfram að hækka á meðan óvissa ríkir yfir. Þetta mun leiða til þess 

að verð hækkar á flest öllu. Þar sem verðbólga mun hækka þá munu vextir verðtryggðra 

lána einnig hækka, Seðlabanki Íslands mun þurfa og hefur stigið inn með 

stýrivaxtahækkunum til þess að koma upp á móti verðbólgunni og því hafa óverðtryggð 

lán einnig hækkað. Einstaklingar sem tóku óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum árið 

2020 þegar stýrivextir voru 0,75 prósent, munu sjá greiðslubyrði sína hækka um nokkur 

þúsund krónur næstu mánuði þar sem stýrivextir munu að öllum líkindum halda áfram að 

hækka.  
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Viðauki 

Viðauki 1 

  
 

Óverðtryggð lán 

Lægstu vextir 

Verðtryggð lán 

Lægstu vextir 

Meginvextir 

 Seðlabankans 

2012 Janúar 5,40 3,90 4,13 

 
Febrúar 5,40 3,75 4,13 

 
Mars 5,40 3,75 4,38 

 
Apríl 5,65 3,75 4,38 

 
Maí 5,65 3,75 4,88 

 
Júní 6,15 3,75 5,13 

 
Júlí 6,40 3,75 5,13 

 
Ágúst 6,40 3,75 5,13 

 
September 6,40 3,75 5,13 

 
Október 6,40 3,75 5,13 

 
Nóvember 6,75 3,75 5,38 

  Desember 6,75 3,75 5,38 

2013 Janúar 6,75 3,75 5,38 

 
Febrúar 6,75 3,50 5,38 

 
Mars 6,75 3,50 5,38 

 
Apríl 6,75 3,50 5,38 

 
Maí 6,75 3,50 5,38 

 
Júní 6,75 3,50 5,38 

 
Júlí 6,75 3,50 5,38 

 
Ágúst 6,75 3,50 5,38 

 
September 6,75 3,50 5,38 

 
Október 6,75 3,50 5,38 

 
Nóvember 6,75 3,50 5,38 

  Desember 6,75 3,50 5,38 

2014 Janúar 6,75 3,50 5,38 

 
Febrúar 6,75 3,50 5,38 

 
Mars 6,75 3,50 5,38 

 
Apríl 6,75 3,50 5,38 

 
Maí 6,75 3,50 5,25 

 
Júní 6,75 3,50 5,25 
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Júlí 6,75 3,50 5,25 

 
Ágúst 6,75 3,50 5,25 

 
September 6,75 3,50 5,25 

 
Október 6,75 3,50 5,25 

 
Nóvember 6,50 3,50 5,00 

  Desember 6,00 3,50 4,50 

2015 Janúar 6,00 3,65 4,50 

 
Febrúar 6,00 3,65 4,50 

 
Mars 6,00 3,65 4,50 

 
Apríl 6,00 3,65 4,50 

 
Maí 6,00 3,65 4,50 

 
Júní 6,10 3,65 5,00 

 
Júlí 6,10 3,65 5,00 

 
Ágúst 6,10 3,65 5,50 

 
September 6,60 3,65 5,50 

 
Október 7,00 3,65 5,50 

 
Nóvember 7,05 3,65 5,75 

  Desember 7,05 3,65 5,75 

2016 Janúar 7,05 3,65 5,75 

 
Febrúar 7,05 3,65 5,75 

 
Mars 7,05 3,65 5,75 

 
Apríl 7,05 3,65 5,75 

 
Maí 7,05 3,65 5,75 

 
Júní 7,05 3,65 5,75 

 
Júlí 7,05 3,65 5,75 

 
Ágúst 7,05 3,65 5,25 

 
September 6,55 3,65 5,25 

 
Október 6,55 3,65 5,25 

 
Nóvember 6,55 3,65 5,25 

  Desember 6,50 3,65 5,00 

2017 Janúar 6,35 3,65 5,00 

 
Febrúar 6,35 3,65 5,00 

 
Mars 6,35 3,65 5,00 

 
Apríl 6,35 3,65 5,00 

 
Maí 6,10 3,65 4,75 

 
Júní 5,85 3,65 4,50 

 
Júlí 5,85 3,65 4,50 

 
Ágúst 5,85 3,65 4,50 
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September 5,85 3,65 4,50 

 
Október 5,60 3,65 4,25 

 
Nóvember 5,60 3,65 4,25 

  Desember 5,60 3,65 4,25 

2018 Janúar 5,60 3,65 4,25 

 
Febrúar 5,60 3,65 4,25 

 
Mars 5,60 3,65 4,25 

 
Apríl 5,60 3,65 4,25 

 
Maí 5,75 3,65 4,25 

 
Júní 5,75 3,65 4,25 

 
Júlí 5,75 3,65 4,25 

 
Ágúst 5,75 3,65 4,25 

 
September 5,75 3,65 4,25 

 
Október 5,75 3,65 4,25 

 
Nóvember 6,00 3,55 4,50 

  Desember 6,00 3,55 4,50 

2019 Janúar 6,00 3,55 4,50 

 
Febrúar 6,00 3,55 4,50 

 
Mars 6,00 3,55 4,50 

 
Apríl 6,00 3,55 4,50 

 
Maí 6,00 3,55 4,00 

 
Júní 5,60 3,25 3,75 

 
Júlí 5,40 3,19 3,75 

 
Ágúst 5,40 3,19 3,50 

 
September 5,30 3,09 3,50 

 
Október 5,20 2,90 3,25 

 
Nóvember 5,05 2,90 3,00 

  Desember 5,05 2,90 3,00 

2020 Janúar 5,05 2,90 3,00 

 
Febrúar 4,90 2,90 2,75 

 
Mars 4,19 2,79 1,75 

 
Apríl 4,00 2,30 1,75 

 
Maí 4,00 2,30 1,00 

 
Júní 3,50 2,00 1,00 

 
Júlí 3,50 2,00 1,00 

 
Ágúst 3,50 2,00 1,00 

 
September 3,50 1,95 1,00 

 
Október 3,50 1,95 1,00 
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Nóvember 3,50 2,00 0,75 

  Desember 3,30 1,90 0,75 

2021 Janúar 3,30 1,90 0,75 

 
Febrúar 3,30 1,90 0,75 

 
Mars 3,30 1,90 0,75 

 
Apríl 3,30 1,90 0,75 

 
Maí 3,30 1,90 1,00 

 
Júní 3,45 1,90 1,00 

 
Júlí 3,45 1,90 1,00 

 
Ágúst 3,45 1,90 1,25 

 
September 3,65 1,90 1,25 

 
Október 3,80 1,90 1,50 

 
Nóvember 3,80 1,90 2,00 

  Desember 3,95 1,50 2,00 

 

2022 Janúar 4,15 1,50 2,00 

 
Febrúar 4,15 1,50 2,75 

  Mars 4,15 1,49 2,75 

 

Hér er að neðan er fylgni reiknuð 

  

Óverðtryggð 

lán 

Lægstu vextir 

Verðtryggð lán 

Lægstu vextir 

Meginvextir 

 Seðlabankans 

Óverðtryggð lán 

Lægstu vextir 1 
  

Verðtryggð lán 

Lægstu vextir 0,889 1 
 

Meginvextir 

 Seðlabankans 0,986 0,904 1 
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