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Útdráttur 
Verðmyndun á fasteignamarkaði fer eftir ýmsum breytum og segja má að 

fasteignamarkaðurinn hagi sér að vissu leyti eins og fullkominn samkeppnismarkaður. Fylgir 

hann þróun ýmissa breytna og eru nokkrar þeirra taldar vera einna áhrifamestar á verðmyndun 

á fasteignamarkaði skoðaðar hér. Það eru breytur eins og kaupmáttur ráðstöfunartekna og 

raunverð fasteigna, en það er talið einn áhrifamesti þáttur á verðmyndun á fasteignamarkaði. 

Þó geta breyturnar haft ólík áhrif milli tímabila og umfjölluninni er skipt niður á þrjú tímabil. 

Þegar Íbúðalánasjóður starfaði einn á íbúðalánamarkaði, eftir komu bankanna á 

íbúðalánamarkað og eftir hrun bankakerfsins í október 2008. 

Notuð er fylgni til að greina hvort eitthvert samband sé milli þróunar vísitölu íbúðaverðs á 

höfuðborgarsvæðinu og fyrrnefndra þátta. Auk þess sem huglægt mat er notað allt í þeim 

tilgangi að greina hvað var áhrifamest í verðmyndun á tímabilunum þremur. Verða 

niðurstöðurnar bornar saman við niðurstöður erlendra og innlendra fræðimanna. 

Í ljós kom að aðstæður hverju sinni á fasteignamarkaði skipta máli því áhrifaþættir á 

verðmyndun eru ólíkir eftir þeim. Aðgengi að fjármagni til lánsfjármögnunar virðist þó vera 

áhrifamesti þátturinn og verða ýmist til að hækka eða lækka verð töluvert, eftir því hvort hann 

eykst eða dregst saman.  
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Formáli 
Ritgerð þessi er unnin af undirrituðum nemanda í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst og 

vegur hún 14 ECTS einingar. Er ritgerðin unnin með kröfur Háskólans á Bifröst um fræðileg 

vinnubrögð í huga og hefur reglum skólans verið fylgt eftir bestu getu undirritaðs. 

Var ritgerðin unnin með það í huga að hún nýtist sem flestum aðilum sem að 

fasteignamarkaðnum koma svo þeir geti áttað sig á því hvernig markaðurinn starfar. Vonar 

höfundur því að hún nýtist sem flestum óháð því hvort um kennara, nemendur eða aðra er að 

ræða. 

Stefán Valgarð Kalmansson var leiðbeinandi við gerð ritgerðarinnar og kann ég honum bestu 

þakkir fyrir upplýsingar og aðstoð. Auk þess fær Grétar Jónasson sérstakar þakkir fyrir veittar 

upplýsingar. 

 

 

 

 

 

 

 

Reykjavík, 4. maí 2010 

 

____________________________________________________________ 

Elmar Pálmi Lárusson 
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1 Inngangur 
Verðsveiflur voru þónokkrar á íslenskum fasteignamarkaði á árabilinu 1999 til upphafs ársins 

2010, en rekja má tilvist þeirra til ýmissa breytinga sem áttu sér stað á fasteignamarkaðnum 

og í efnahagslegu umhverfi. Ætla má því að ýmsar breytur hafi haft áhrif á verðmyndun og 

áhugavert er að skoða hvort breyturnar hafi haft mismikil áhrif á verðþróun eftir því hvernig 

staðan var á fasteignamarkaði. Markaðurinn tók nokkrum veigamiklum breytingum á 

fyrrnefndu tímabili en fyrst ber að nefna að Íbúðalánasjóður var stofnaður árið 1999, 

bankarnir komu inn á íbúðalánamarkað árið 2004 auk þess sem ætla má að bankahrunið í 

október 2008 hafi haft áhrif á þróun fasteignamarkaðar.  

Verðmyndun á fasteignamarkaði ákvarðast af framboði og eftirspurn líkt og á öðrum 

mörkuðum, en þar eru nokkrar breytur sem taldar eru hafa hvað mest áhrif. Til dæmis má 

nefna að talið er að kaupmáttur launa, raunvextir og raunverð fasteigna hafi áhrif á 

verðmyndun á fasteignamarkaði þó eflaust ólíkt eftir því hvernig samfélagið stjórnast af þeim. 

Stjórnvöld geta jafnframt haft áhrif á fasteignamarkaðinn með peningastjórn og 

lagasetningum þannig að markaðurinn virðist stundum vera frekar viðkvæmur fyrir 

breytingum. Að auki eru fleiri breytur sem ætla má að geti haft áhrif á verðmyndun til dæmis 

hagvöxtur og byggingar nýrra íbúða og því er áhugavert að skoða það sérstaklega.  

Hér verður leitað svara við rannsóknarspurningunni: Hverjir eru helstu áhrifavaldar á 

verðmyndun á fasteignamarkaði og breyttust þeir eitthvað á tímabilinu 1999 til 2010? Það er 

að segja hvort skipt hafi máli hvernig staðan var á fasteignamarkaði og í samfélaginu almennt 

og hvaða áhrif ýmsir þættir höfðu á fasteignaverð. Verða í því samhengi skoðaðar sex breytur 

sem taldar eru hafa mikil áhrif á verðmyndun á fasteignamarkaði. En þær eru þróun lánskjara, 

kaupmáttur launa, aðgangur að fjármagni, kaupmáttur ráðstöfunartekna, raunverð fasteigna og 

raunvextir. Markmið með greiningunni er að rannsaka hvaða verðþróun hefur verið á 

fasteignum og hver hefur helst haft áhrif á verðmyndun þeirra af breytunum sex, eða hvort 

aðrir þættir hafi frekar haft áhrif. Tímabilið frá stofnun Íbúðalánasjóðs og fram að innkomu 

bankanna á íbúðalánamarkað verður skoðað fyrst. Næst verður farið í þann tíma þegar 

bankarnir voru einn helsti íbúðalánaveitandinn sem var frá ágúst 2004 og til október 2008. Að 

lokum verður farið yfir tímabilið eftir bankahrunið í október 2008 og fram á árið 2010. Með 

því að greina hvaða breytur voru áhrifmestar í verðmyndun á fasteignamarkaði ætti frekar að 
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vera hægt að spá um þróun fasteignaverðs, þá bæði hvað varðar miklar hækkanir og lækkanir. 

Niðurstaðan gæti þá jafnvel leitt til þess að auðveldara væri að átta sig á hegðun 

fasteignamarkaðarins, hvort sem hann einkennist af uppsveiflu eða kólnun. 

Notuð verða töluleg gögn um verðmyndun og verðþróun á fasteignamarkaði til að svara 

fyrrnefndum spurningum, tölfræðileg greining ætti því að vera besta leiðin að niðurstöðu. 

Spurningum verður svarað með því að skoða hvað hefur einna helst haft áhrif með því að 

skoða fylgni milli einstakra þátta og verður í því samhengi stuðst við aðhvarfsgreiningu þar 

sem samfylgnistuðull Pearsons R og R2 verður skoðað. Samfylgnistuðull sýnir hlutfallslegan 

styrk línulegs sambands milli þeirra breyta sem verið er að skoða og með notkun á honum má 

sjá hvort og á hvaða hátt breytur haga sér eins. Þannig á að vera hægt að meta áhrif einstakra 

breytna á fasteignaverð, en líkt og áður hefur komið fram er tilgangur ritgerðarinnar að skoða 

hvaða þættir hafa haft mest áhrif á verðmyndun á fasteignamarkaði.  

Þau gögn sem notuð verða í aðhvarfsgreiningu koma frá Fasteignaskrá Íslands, Hagstofu 

Íslands og Seðlabanka Íslands. Þegar aðhvarfsgreining verður gerð verður vísitala íbúðaverðs 

á höfuðborgarsvæðinu sem Fasteignaskrá Íslands (e.d.) gefur út alltaf notuð, þar sem janúar 

1994=100. En vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali 

fermetraverðs og er reiknað meðalfermetraverð í níu flokkum íbúðarhúsnæðis. Hlutdeild 

hvers flokks í heildarverðmæti á fasteignamarkaði, 24 mánuði á undan, er síðan notuð til að 

vega með. Þróun vísitölu íbúðaverðs verður borin saman við fyrrnefnda þætti sem taldir eru 

hafa áhrif á verðmyndun fasteigna og ættu mestu áhrifin að endurspeglast í sterkri fylgni 

ýmist neikvæðri eða jákvæðri eftir því sem við á. Með aðhvarfsgreiningu má skoða viss 

tímabil og verður það gert til að athuga hvort fylgni hafi verið ólík á þeim þremur tímabilum 

sem áður hafa verið nefnd. 

Ætla má að vissir annmarkar séu til staðar og má í fyrsta lagi nefna að ekki er hægt að alhæfa 

neitt um áhrif einstakra breyta á vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu þrátt fyrir að fylgni 

sé þeirra á milli og því þarf að taka allri greiningu með fyrirvara. Sérstaklega þegar greiningin 

byggir á huglægu mati en því þarf stundum að beita þegar tölfræðileg greining á ekki við. 

Fjölmörg atriði hafa áhrif og sum sem virðast hafa áhrif samkvæmt fylgni hafa það kannski 

ekki. Vísitala íbúðaverðs getur einfaldlega hreyfst samhliða breytunum án orsakasambands. 

Einnig byggir greiningin stundum á huglægu mati því ekki er alltaf hægt að bera saman tölur, 

getur það skekkt stöðuna á einhvern hátt. Að auki getur það verið annmarki á greiningunni að 

notuð er vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu en ekki alls Íslands, gæti það skekkt 

heildarmyndina eitthvað. Þrátt fyrir það er fasteignamarkaður á höfuðborgarsvæðinu stærstur 
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og áhrifamestur. Jafnframt skortir tölulegar upplýsingar um viss tímabil, til dæmis eru ekki 

aðgengilegar upplýsingar frá ágúst 2008 og fram á árið 2010 um fjölda lána hjá 

innlánsstofnun og fjárhæðir þeirra lána. Upplýsingar frá viðkomandi tímabili eru bara um 

fjárhæðir lána Íbúðalánasjóðs. Það er því ekki hægt að greina allt á sambærilegan hátt. 

Í kafla tvö er byrjað á því að fara yfir rannsóknir erlendra fræðimanna um fasteignamarkaði í 

átján iðnríkjum og hvað hafi helst áhrif á miklar verðhækkanir og lækkanir þar. Síðan er litið 

á rannsókn Greiningardeildar Landsbankans um þróun fasteignverðs og sagt frá þeim þáttum 

sem þeir töldu einna áhrifamesta varðandi fasteignaverð hérlendis á því tímabili þegar 

bankarnir voru að lána til íbúðakaupa.  

Í kafla þrjú er farið yfir þróun fasteignamarkaðarins á Íslandi, hverjir hafa í gegnum tíðina 

verið að veita fasteignalán og hvaða breytingarnar hafa orðið á því. Hvernig talið var að 

fasteignaverð myndi þróast og hver þróunin varð í raun og veru.  

Verðmyndun og velta á fasteignamarkaði er til umfjöllunar í kafla fjögur, hvernig framboð og 

eftirspurn ákvarðast þar og hvaða breytur eru taldar hafa verðmyndandi áhrif á 

fasteignamarkaði. Síðan er litið á hvernig verðþróun og velta var á tímabilinu 1999 til 2010. Í 

beinu framhaldi af því verður nánar farið í þá þætti sem hafa áhrif á framboð og eftirspurn og 

því fasteignaverð. Byrjað er á að rekja þróun lánskjara og hvernig vextir hafa þróast. Síðan 

verður fjallað um kaupmátt launa og hvaða áhrif hann getur haft á verðmyndun á 

fasteignamarkaði. Aðgengi fólks að fjármagni er næsta viðfangsefni og verða fjöldi og 

fjárhæðir nýrra íbúðalána skoðuð í því samhengi. Kaupmáttur ráðstöfunartekna er því næst 

útskýrður og þróun hans 1999 til 2008. Næst er fjallað um raunverð fasteigna sem jafnframt er 

talið vera einn áhrifamesti valdurinn á framboð fasteigna. Að lokum eru raunvextir útskýrðir 

og fjallað um þróun þeirra.  

Í kafla fimm er fjallað um fasteignamarkað frá stofnun Íbúðalánasjóðs og hvaða áhrif stofnun 

hans er talin hafa haft. Því næst verður farið í að greina helstu áhrifavalda á framboð og 

eftirspurn á tímabilinu janúar 1999 og út ágúst 2004, í þeim tilgangi að greina hvaða breyta 

virðist hafa haft mest áhrif á verðmyndun á fasteignamarkaði.  

Í kafla sex er fjallað um fasteignamarkaðinn eftir að ný íbúðalán bankanna voru í boði eða frá 

ágúst 2004. Síðan er gerð sambærileg greining á helstu áhrifavöldum á verðmyndun á 

fasteignamarkaði á tímabilinu september 2004 út október 2008. 

 Þróun fasteignamarkaðarins frá október 2008 er síðan til umræðu í kafla sjö. Fjallað er um 

hvað einkenndi fasteignamarkaðinn á þessum tíma og minnst á nýja áhrifavalda miðað við 
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fyrri tímabil. Loks er farið í greiningu á fyrrnefndum áhrifavöldum á verðmyndun, það er 

vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu. 

Í kafla átta er skoðað hvort aðrir þættir sem minnst hefur verið á sem áhrifaþættir hafi haft 

áhrif á verðmyndun á fasteignamarkaði. Er þá fyrst fjallað um verga landsframleiðslu til að 

greina hagvöxt. Síðan eru áhrif nýbygginga greind bæði þeirra sem hafist er handa að byggja 

auk þeirra sem klárað er að byggja árlega. Í þeim tilgangi að greina hvort þær hafi í raun áhrif. 

Því næst er fjallað um væntingar fólks og hvort þær tengist þróun vísitölu íbúðaverðs. 

Hlutverk fasteignasala á fasteignamarkaði er umfjöllunarefni kafla níu meðal annars með það 

í huga hvort væntingar þeirra um söluþóknun hafi á einhvern hátt stýrt þróun fasteignaverðs. 

Í kafla tíu er fjallað um framtíðarsýn á fasteignamarkaði. Hvernig talið er að markaðurinn 

muni þróast frá árinu 2010 til framtíðar og hvort einhverjar nýjar eða aðrar breytur verði meiri 

áhrifavaldar en áður var. 

Að lokum verður síðan dregin saman heildarniðurstaða úr efnivið ritgerðarinnar. Þar sem sagt 

er frá helstu breytum sem hafa áhrif á verðmyndun hérlendis og borið saman við rannsóknir 

fræðimanna sem nefndar voru í kafla 2. Þannig sést hvort hægt sé að greina einhvern mismun 

á milli landa eða jafnvel tímabila eftir því hvort um verðlækkanir eða hækkanir var að ræða. 
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2 Rannsóknir fræðimanna 
Luca Agnello og Ludger Schuknecht (2009) rannsökuðu fyrir Seðlabanka Evrópu (European 

Central Bank) fasteignamarkaðinn í átján iðnríkjum, og skoðuðu hvað hafði mest áhrif í 

miklum hækkunum (boom) eða lækkunum (bust) á fasteignamörkuðunum. Þrátt fyrir að 

rannsóknin sé ekki að öllu leyti gerð á sambærilegan hátt við það sem gert verður í þessari 

ritgerð er áhugavert að bera saman niðurstöður, til að sjá hvort mikill munur sé milli 

áhrifavalda á fasteignaverð. Niðurstöður Agnello og Schuknecht, sem tengjast viðfangsefninu 

verðmyndun á fasteignamarkaði, eru að flestar nýlegar verðhækkanir hafa verið mjög 

þrautseigar og af töluvert öflugri stærðargráðu miðað við hækkanir síðustu 40 ára. Það virðist 

vera frekar sterk fylgni milli stærðar og umfangs hækkanna og lækkanna sem koma í 

framhaldinu. Einnig komust þeir að því að samdráttur í vergri landsframleiðslu fer að miklu 

leyti eftir umfangi og lengd hækkanna og þróunar á fjármagni og lánum á tímabilinu. Hvað 

varðar þróun fasteignaverðs komust Agnello og Schuknecht að því að það sem hefur helst 

áhrif á hækkanir þess og lækkanir er stefna stjórnvalda um vaxtastig til skamms tíma, innlend 

og alþjóðleg þróun aðgangs fólks að fjármagni og lánum auk skorts á reglum um veðsetningu. 

En reglur stjórnvalda sem hægja á vexti fjármagns og lánastarfsemi eru taldar minnka líkur á 

miklum hækkunum (Agnello og Schuknecht, 2009).  

Agnello og Schuknecht (2009) nota nokkrar formúlur og töluvert flóknar greiningar á þróun 

og fylgni ýmissa breyta til að greina hvort og hvernig ýmsar stærðir hafa hagað sér gegnum 

tíðina. Allt í þeim tilgangi að athuga hvort þeir gætu notað gögnin til að spá fyrir um miklar 

hækkanir eða lækkanir á fasteignamarkaði. Hér á eftir verður ekki farið í eins flóknar 

stærðfræðilegar greiningar heldur reynt að greina hvort eitthvert orsakasamband sé milli 

breytanna meðal annars með því að skoða fylgni þeirra og hvaða breytur hafa haft mest áhrif á 

mismunandi tímum.  

Ef litið er á rannsóknir á íslenskum fasteignamarkaði virðist Greiningardeild Landsbankans 

hafa gert rannsóknir á fasteignamarkaðnum að einhverju leyti þegar bankinn herjaði á hann 

(Björn Rúnar Guðmundsson og Edda Rós Karlsdóttir, 2005). Það rit sem helst samræmist því 

sem skoðað verður hér síðar er Fasteignamarkaður á fleygiferð sem gefið var út í maí 2005, 

en þar var farið yfir spá um þróun fasteignaverðs. Hafa þarf þó í huga að Greiningardeild 

Landsbankans var ekki óháður aðili því það hefur verið í þágu bankans að fasteignaverð og 
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velta á markaðnum héldist eins og verið hafði eða myndi aukast. Skoðuðu þau hvernig ýmsir 

þættir þróuðust á sama tíma, til dæmis fasteignaverð og kaupgeta, auk raunverðs fasteigna og 

fjölda byrjana á nýbyggingum. Þannig reyndi Greiningardeildin að sjá hvernig fyrri þróun 

hefði verið og það var notað til að spá fyrir hvernig talið væri að þróun yrði í framtíðinni. Það 

er það ekki alveg í samræmi við þær rannsóknir á fylgni sem notaðar verða hér, því þeir 

greina ekki hversu sterk tengslin eru heldur eingöngu hvort svipuð þróun sé til staðar. 

Niðurstöður fyrrnefndrar greinar voru þær að spáð var áframhaldandi hækkun fasteignaverðs, 

þar sem raunverð myndi til langs tíma hafa mest áhrif á verðið en eftirspurnin til skamms 

tíma. Töldu þau að aukinn aðgangur að lánsfé, lækkun vaxta og lenging lánstíma hefði haft 

mest áhrif til hækkunar fasteignaverðs. Auk þess sem kaupmáttur hefði mikil áhrif á 

fasteignaverð (Björn Rúnar Guðmundsson og Edda Rós Karlsdóttir, 2005). 

Áhugavert verður að bera niðurstöður beggja rannsókna við þá sem hér fæst, þessa sem 

Agnello og Schuknecht framkvæmdu því þar voru skoðuð átján iðnríki sem ættu að geta sýnt 

svipaða áhrifavalda á verðmyndun eins og hérlendis. En niðurstaða Greiningardeildar 

Landsbankans er jafnframt áhugaverð þar sem deildin var starfandi innan banka sem starfaði á 

markaði um íbúðalán. 
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3 Fasteignamarkaður 
Stjórnvöld hafa í gegnum tíðina reynt að gæta þess að allir sem vilji geti keypt sér húsnæði og 

hafa í þeim tilgangi meðal annars sett ýmis lög um húsnæðislán og fasteignamarkað. Árið 

1900 var Veðdeild Landsbanka Íslands stofnuð, en hún hafði það hlutverk að veita lán til 

fasteignakaupa í þéttbýli. Gegndi Veðdeildin því hlutverki til ársins 1955. Á þeim tíma voru 

það Bygginga- og landnámssjóður og Stofnlánadeild landbúnaðarins sem lánuðu til 

fasteignakaupa í sveitum. Árið 1956 tók til starfa Húsnæðismálastofnun ríkisins, síðar þekkt 

undir nafninu Húsnæðisstofnun ríkisins, en samhliða henni starfaði áfram Veðdeild 

Landsbankans við að afgreiða lán (Jón Rúnar Sveinsson, e.d.).  

Árið 1998 tóku gildi Lög um húsnæðismál nr. 44, en samkvæmt 1. grein laganna var tilgangur 

þeirra að stuðla að því að bæði lánveitingar og annað skipulag húsnæðismála tryggðu öryggi 

og jafnrétti í húsnæðismálum meðal landsmanna. Jafnframt voru lögin sett til að auka 

möguleika fólks á að eignast og leigja húsnæði á sanngjörnum kjörum. Í kjölfar fyrrgreindra 

laga tók Íbúðalánasjóður til starfa og tók þá við hlutverki Húsnæðisstofnunar ríkisins, og við 

þessa komu Íbúðalánasjóðs á íbúðalánamarkað hefst það tímabil sem farið verður yfir hér 

(Íbúðalánasjóður e.d.b).  

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er skilgreindur á eftirfarandi hátt: 

Íbúðalánasjóður er sjálfstæð ríkisstofnun sem veitir einstaklingum, sveitarfélögum, 

félögum og félagasamtökum húsnæðislán til íbúðarkaupa og byggingarframkvæmda. 

... Tilgangur sjóðsins er að stuðla að því með lánveitingum og skipulagi 

húsnæðismála að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum og að 

fjármunum verði sérstaklega varið til þess að auka möguleika fólks til að eignast og 

leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum. (Íbúðalánasjóður e.d.b). 

Samkvæmt Halli Magnússyni (2008) var Íbúðalánasjóður, áður en bankarnir komu inn á 

íbúðalánamarkað, einn helsti lánveitandinn á markaðnum með um 80% hlutfall af íbúðalánum 

auk þess sem lífeyrissjóðirnir voru með um 15% og bankarnir um 5%. Þrátt fyrir það hefðu 

bankarnir getað verið með stærri hlutdeild því þeir hefðu getað lánað íbúðalán á fyrsta veðrétt 

margra stærri eigna, en þá hefði Íbúðalánasjóður veitt þeim ríkisábyrgð í formi húsbréfalána á 
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öðrum veðrétti. Ríkisreknu bankarnir sáu hinsvegar enga ástæðu til að keppa við 

Íbúðalánasjóð með þeim hætti. Íbúðalánasjóður sat því einn að markaðnum og því má ætla að 

allar breytingar á starfsemi sjóðsins hafi getað haft áhrif á verðmyndun á fasteignamarkaði.  

Ef litið er nánar á tímabilið eftir að Íbúðalánasjóður hóf starfsemi sína, kemur í ljós að nokkrir 

aðilar spáðu því á árunum 2001 til 2003 að fasteignaverð myndi lækka eða draga myndi úr 

verðhækkunum. Til dæmis spáði Seðlabanki Íslands því á árinu 2001 að fasteignaverð ætti 

eftir að lækka að raungildi (Eyþór Ívar Jónsson, 2001). Auk þess virðist fólk hafa velt því 

fyrir sér á árinu 2002 hvenær fasteignaverð myndi hætta að hækka. En talið var að samspil 

efnahagslegra þátta ættu eftir að varna því að fasteignaverð myndi hækka mikið meira. Má í 

því samhengi nefna að talið var að Seðlabanki Íslands þyrfti að fara að hækka vexti vegna 

þenslu auk þess sem farið var að bera á greiðsluerfiðleikum hjá almenningi (Eyþór Ívar 

Jónsson, 2002). Á árinu 2003 lýsti síðan Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn yfir áhyggjum sínum af 

fasteignaverði í heiminum og töldu þeir líkur á því að fasteignaverð ætti eftir að lækka 

umtalsvert (Eyþór Ívar Jónsson, 2003a). Margir höfðu því verið farnir að búast við lækkun 

fasteignaverðs rétt áður en bankarnir komu inn á íbúðalánamarkað, en raunin átti svo 

sannarlega eftir að verða önnur. 

Upphaf ,,verðbólu“ á íslenskum fasteignamarkaði telja Samtök atvinnulífsins (e.d.) að megi 

rekja til stefnuyfirlýsingar ríkisstjórnarinnar þegar alþingiskosningar voru yfirstaðnar á árinu 

2003. Þar kom fram að ríkisstjórnin hugðist á kjörtímabilinu hækka hámarkslán og 

lánshlutfall almennra íbúðalán í allt að 90% af verðgildi eigna. Töldu Samtök atvinnulífsins 

að með því væri ríkisstjórnin að stefna stöðugleika í efnahagslífinu í hættu og fengu því 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands til að gera fyrir sig skýrslu um þetta. Niðurstaða þeirrar 

skýrslu var sú að breytingarnar sem gætu orðið í kjölfar þessu gætu ógnað jafnvægi í 

efnahagslífinu með 11 til 16% hækkun á fasteignaverði sem væri þá viðbót við þá hækkun 

sem annars var spáð.  

Einkareknu bankarnir þrír: Landsbankinn, KB banki síðar Kaupþing og Íslandsbanki síðar 

Glitnir voru komnir inn á markaðinn árið 2003og höfðu þeir töluverðan aðgangur að lánsfé á 

erlendum mörkuðum. Svo virðist sem eigendur og stjórnendur bankanna hafi ekki verið sáttir 

við nýja stefnu stjórnvalda um hækkun hlutfalls hámarks íbúðarlána. Fannst þeim, að sögn 

Halls Magnússonar (2008), að stjórnvöld ættu frekar að láta þeim eftir íbúðalánamarkaðinn og 

draga úr starfsemi Íbúðalánasjóðs. Í ágúst árið 2004 komu bankarnir síðan inn á 

íbúðalánamarkað og ætla má að koma þeirra hafi haft mikil áhrif á verðmyndun því 

breytingarnar voru þó nokkrar. Bankarnir urðu fljótlega einhverjir stærstu lánveitendurnir á 
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íbúðalánamarkaði með sín nýju lán, en þrátt fyrir að margir hafi tekið lán hjá þeim til að 

kaupa fasteignir voru auk þess margir sem kusu að nota lánin til að endurfjármagna gömlu 

íbúðalánin sín vegna hagstæðra vaxtakjara. Buðu bankarnir í upphafi upp á 90% lán en á 

tímabili hækkaði hlutfallið í 100% og voru lánin án hámarksfjárhæða. Vextir á lánunum voru 

um helmingi lægri en bankarnir höfðu áður boðið upp á. Í desember 2004 hóf Íbúðalánasjóður 

að lána allt að 90% af brunabótamati íbúða, en upphaflega átti fara upp í það hlutfall í 

nokkrum áföngum allt fram til ársins 2007. Innkoma bankanna á íbúðalánamarkað og þeirra 

lánshlutfall varð hinsvegar til þess að því var flýtt. En þrátt fyrir að hlutfallið hafi verið 

hækkað var mjög lítið eða minna en 20% af útlánum Íbúðalánasjóðs 90% lán. Það var vegna 

hámarksfjárhæðar sjóðsins og vísunar í brunabótamat sem varð til þess að fáir áttu kost á þess 

háttar lánum (Hallur Magnússon, 2008). Bankarnir buðu síðar einstaklingum íbúðalán í 

erlendri mynt og varð hlutfall þeirra nokkuð því þau þóttu með hagstæðum vöxtum og 

gengisþróun var líka hagstæð (Fjármálaráðuneytið, 2009a). 

Bankahrunið í október 2008 virðist hafa haft nokkur áhrif á fasteignamarkaðinn, en þó hafa 

aðrar breytur verið byrjaðar að hafa áhrif því einhver lækkun á verði virðist hafi átt sér stað frá því 

fyrr á árinu 2008. Sem dæmi um breytingarnar sem gátu haft áhrif er að bankarnir voru búnir að 

draga úr lánveitingum sínum. Varað var við þessari kólnun á fasteignamarkaðnum í fyrrnefndri 

skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands, þar sem því var spáð að hærra fasteignaverð myndi 

auka magn nýbygginga og íbúðaframboð samhliða því. Ríkisstjórnin reyndi á árinu 2008 að koma 

í veg fyrir samdrátt á fasteignamarkaði með því að breyta til dæmis lánareglum Íbúðalánasjóðs 

þar sem hámarkslán sjóðsins voru hækkuð úr 18 í 20 milljónir og byrjað var að miða við 80% af 

kaupverði. Einnig átti Íbúðalánasjóður að lána til banka og fjármálastofnana til að fjármagna bæði 

ný íbúðarlán og líka til að hjálpa þeim við að endurfjármagna þau íbúðalán sem þeir höfðu þegar 

veitt. Þessar tilraunir stjórnvalda drógu þó ekki úr kólnun á markaðnum, aðrir hlutir virðast hafa 

vegið þyngra (Samtök atvinnulífsins, e.d.).  
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4 Verðmyndun og velta á fasteignamarkaði 
Ætla má að fasteignamarkaður sé að vissu leyti eins og markaður sem einkennist af 

fullkominni samkeppni vegna þess að það margir aðilar bjóða vöru sína til sölu, en hér eru 

einstaklingar sem að bjóða fram fasteignir sínar. Allir geta komið inn á markaðinn og selt 

fasteignir sínar og það er enginn einn aðili sem getur stjórnað verðinu því allir eru verðtakar. 

Eftirspurn og framboð mætast einfaldlega þar sem jafnvægisverð ríkir (Ágúst Einarsson, 

1999). Framboð á fasteignamarkaði hliðrast þó ekki eins auðveldlega eins og eftirspurn því 

tíma tekur að byggja húsnæði og opinberir aðilar geta líka haft áhrif. Eftirspurn stjórnast af 

öðrum þáttum eins og vaxtaþróun og getur breyst hraðar.  

Ýmis atriði eru talin hafa áhrif á getu og vilja fólks til að kaupa fasteignir og hafa því 

verðmyndandi áhrif bæði til hækkunar eða lækkunar eftir því sem við á hverju sinni. Markaðurinn 

bregst á mismunandi hátt við skilaboðum sem hann fær úr umhverfinu eins og á öðrum 

mörkuðum, þar sem eftirspurn og framboð ráðast af ýmsum þáttum. Verðmyndun á 

fasteignamarkaði ætti því að ráðast af samspili þessara þátta en áhrif þeirra gætu verið 

mismunandi milli tímabila. Til dæmis má ætla að ráðandi áhrifabreytur á verðmyndun geti verið 

ólíkar ef tímabil einkennist af verðbólu, heldur en á öðru tímabili sem einkennist af verðfalli.  

Samkvæmt Greiningardeild Landsbankans hefur eftirspurn hvað mest áhrif á fasteignaverð til 

skamms tíma en til langs tíma skiptir framboð nýs húsnæðis mestu máli (Björn Rúnar 

Guðmundsson og Edda Rós Karlsdóttir, 2005). En það sem hefur áhrif á kaupgetu fólks og þar af 

leiðandi eftirspurn eftir fasteignum eru lánskjör, kaupmáttur launa og aðgangur að fjármagni en 

allt þetta eru þættir sem hafa gífurleg áhrif á það hvort fólk hafi fjármagn til kaupa eða ekki. Af 

þessu sést að lánastofnanir geta haft gríðarleg áhrif á fasteignamarkaði, líkt og sást greinilega 

þegar bankarnir komu inn á lánsfjármarkaðinn en fjallað verður um það síðar. Framboð nýrra 

fasteigna og eldri ákvarðast aftur á móti af kaupmætti ráðstöfunartekna, raunverði fasteigna og 

raunvöxtum. Raunverð fasteigna er talið vera áhrifamest í sambandi við framboð fasteigna, því 

einstaklingar vilja frekar selja ef þeir telja sig hagnast af því en leigja frekar fasteignir sínar ef þeir 

gera ráð fyrir hækkunum í framtíðinni (Björn Rúnar Guðmundsson og Edda Rós Karlsdóttir, 

2005). Einnig má benda á að Greiningardeild Landsbankans bjó til líkan sem sýndi að 1% 

varanleg hækkun á raunverði yki framboð nýbygginga um 6%, en velta má fyrir sér hvað meint er 

með varanlegri hækkun (Björn Rúnar Guðmundsson og Edda Rós Karlsdóttir, 2005). Fjölmargir 
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aðrir þættir geta þó haft áhrif á framboð og eftirspurn sem ekki verður farið nánar í hér. Má til 

dæmis nefna fólksfjöldaþróun, breytt fjölskyldumunstur, þróun eignaverðs á öðrum mörkuðum, 

þróun fasteignamarkaða erlendis, væntingar fólks auk ýmissa einkenna fasteigna (Eyþór Ívar 

Jónsson, 2003b). Í næstu köflum verður hins vegar farið í þá þætti sem nefndir voru í upphafi 

kaflans og greint hvernig áhrif þeirra hafa birst á íslenska fasteignamarkaðinum, auk þess sem 

farið verður í þrjár aðrar breytur óháð tímabilum. 

Þegar litið er á hvernig kaupverð á fermeter þróaðist á íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu á 

árunum 1999 til 2008 kemur í ljós að kaupverð á fermetra hækkaði úr 88.594 krónum árið 

1999 upp í 261.977 krónur á árinu 2008, en ekki eru til nýrri tölur. Nam hækkunin 195,7% 

sem telja má nokkuð mikið miðað við þróun áranna á undan. Því á jafnlöngu tímabili frá 1990 

til 1999 hækkaði kaupverð á fermeter um 34,8% (Fasteignaskrá Íslands, e.d.).  

Þegar litið er á vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu (janúar 1994=100) sést verðþróunin 

vel. Í fyrsta lagi sést að stofnsetning Íbúðalánasjóðs árið 1999 virðist hafa haft nokkur áhrif á 

verðþróun því vísitala íbúðaverðs fyrir íbúðarhúsnæði allt hækkaði um 22,1 stig á árinu. Á 

meðan hún hækkaði um 15 stig á árinu 2000. Töluverð hækkun varð líka á vísitölunni á árinu 

2004 þegar bankarnir komu inn á íbúðalánamarkað eða 51,1 stig líkt og sjá má á mynd 4.1. 

Enn meiri hækkun varð síðan á vísitölu íbúðaverðs fyrir íbúðarhúsnæði allt á árinu 2005 þegar 

hún hækkaði um 59,2 stig. Hélt vísitalan síðan áfram að hækka allt til ársins 2008 þegar hún 

byrjaði að lækka fyrir íbúðarhúsnæði allt. En hæst varð vísitalan 357,4 stig í janúar 2008 sem 

var töluvert fyrir ofan meðaltal tímabilsins 232,0 stig (Fasteignaskrá Íslands, e.d.).  

Mynd 4.1 Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu janúar 1999 til mars 2010 

Heimild: Fasteignaskrá Íslands 
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Líkt og sjá má á mynd 4.1 hefur þróun vísitölu íbúðaverðs á höfuborgarsvæðinu verið önnur 

fyrir sérbýli heldur en fjölbýli. Frá árinu 1999 þegar Íbúðalánasjóður hafði tekið til starfa og 

fram til ársins 2004 var mjög lítill munur á þróun vísitölu íbúðaverðs eftir því hvort um var að 

ræða eign í fjölbýli eða sérbýli. Ef litið er á tímabilið 2004 til 2008 þegar bankarnir buðu upp 

á íbúðalán sín sést að frá árinu 2005 hækkaði vísitala íbúðaverðs í sérbýli meira heldur en í 

fjölbýli og íbúðarhúsnæðis alls og hélst efst eftir það. Af þessu má ráða að koma bankanna á 

íbúðalánamarkað hafði sérstaklega mikil áhrif á verð eigna í sérbýli og var munurinn 

töluverður miðað við verð eigna í fjölbýli. Frá hruni bankakerfisins í október 2008 og fram í 

mars 2010 lækkaði vísitala íbúðaverðs miðað við íbúðarhúsnæði alls um 45,2 stig þrátt fyrir 

hækkun í fjóra mánuði. Lækkaði vísitalan svipað bæði í fjölbýli og sérbýli og því virðist 

hvorugt hafa haft meiri áhrif til lækkunar vísitölu íbúðaverðs fyrir íbúðarhúsnæði alls 

(Fasteignaskrá, e.d.). 

Þegar litið er á veltu á fasteignamarkaði, sjá mynd 4.2, sést að veltan var tiltölulega jöfn frá 

árinu 2000 og fram til ársins 2004. Tveir toppar voru á veltunni í desember 2004 þegar gerðir 

voru 1031,7 kaupsamningar og í júní 2007 þegar gerðir voru 989,1 kaupsamningar, en eftir 

toppinn í desember 2004 dró töluvert úr veltunni sem jókst svo mikið á árinu 2007. Var velta 

á fasteignamarkaði síðan í algjöru lágmarki á árinu 2009, og var þá minni velta heldur en 

þegar Íbúðalánasjóður var einn um að veita íbúðalán. Frá því bankarnir komu inn á 

íbúðalánamarkað byrjuðu töluverðar nafnverðs hækkanir að eiga sér stað, og voru þær að 12 

mánaða meðaltali 23,3% í desember 2004. Hæst fóru ársmeðaltals nafnverðs hækkanirnar í 

40,4% í ágúst árið 2005 og dró úr hækkunum eftir það, þrátt fyrir hækkanir frá miðju ári 2007 

og fram til 2008. Eftir bankahrunið byrjaði nafnverð fasteigna miðað við 12 mánaða meðaltal 

að lækka rólega og fóru lækkanir á nafnverði íbúðaverðs að sjást í ársmeðaltölum í október 

2008. Hraða tók á lækkuninni á árinu 2009 og hélst 12 mánaðar nafnverðs lækkun um og yfir 

10% í byrjun árs 2010. Raunverðsbreytingar áttu sér líka stað eftir að bankarnir komu inn á 

íbúðalánamarkað, en hækkanirnar voru ekki jafn háar og á nafnverði. Frá apríl 2008 voru 

stöðugar lækkanir á raunverði íbúðaverðs ef litið er á 12 mánaða meðaltal, virtist síðan hafa 

dregið úr lækkun raunverðs í byrjun árs 2010 (Fjármálaráðuneytið, 2009a og Seðlabanki 

Íslands, 2010).  
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Mynd 4.2 Íbúðaverð og velta á höfuðborgarsvæðinu 2000 til febrúar 2010 

Heimild: Seðlabanki Íslands 

4.1 Þróun lánskjara 
Fasteignakaup hafa undanfarin ár að langmestu leyti verið fjármögnuð með lánsfé og því er 

þróun lánskjara einn lykilþáttur verðmyndunar á fasteignamarkaði og hafa þau áhrif á 

eftirspurn. Í gegnum tíðina hafa ýmsir aðilar líkt og áður hefur komið fram boðið almenningi 

lán en ríkið hefur jafnframt rekið stofnanir sem höfðu það hlutverk. Í fyrsta lagi má nefna 

veðdeild Landsbanka Íslands, síðar Húsnæðismálastofnun ríkisins og þar á eftir 

Húsnæðisstofnun ríkisins. Íbúðalánasjóður tók til starfa árið 1999 og tók þá við hlutverki 

Húsnæðisstofnunar ríkisins. Bankarnir komu síðar inn á íbúðalánamarkað og buðu hagstæðari 

vexti en Íbúðalánasjóður. Samkvæmt Eyþóri Ívari Jónssyni (2004), eiga vaxtahækkanir að 

hafa áhrif á fasteignaverð þannig að þegar vextir hækka dragi úr þenslu á markaðnum og 

verðhækkanir stöðvist, en óvíst er um þessi áhrif þegar farið er rólega í hækkanirnar. Þrátt 

fyrir stýrivaxtahækkanir Seðlabanka Íslands hækkuðu ekki íbúðalánavextir haustið 2004 til 

2006, en fyrir þann tíma höfðu stýrivaxtahækkanir orðið til þess að hækka vexti fasteignalána. 

Þegar vextir á íbúðalánum byrjuðu að hækka hafði það hinsvegar ekki þau áhrif því fólk 

virðist ekki hafa látið það stoppa sig, heldur hélt áfram að taka íbúðalánin samkvæmt 

Fjármálaráðuneytinu (2009a). 

Sé litið á þróun á vöxtum sem Seðlabanki Íslands birtir samkvæmt lögum 38/2001 frá 2003 til 

2010 má sjá að vextir óverðtryggðra lána hækkuðu töluvert eftir komu bankanna á 

íbúðalánamarkað. Voru óverðtryggðu vextirnir í september 2004 8,5% og hækkuðu þeir 

nánast samfellt til desember 2008 og janúar 2009 þegar þeir voru 21,0%. Í kjölfarið hófst 

lækkun og voru þeir orðnir 8,5% í mars 2010. Breytingar á almennum vöxtum verðtryggðra 
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lána voru hinsvegar ekki eins miklar, en þeir voru 5,4% í september 2004 lækkuðu þeir eftir 

það og voru lægstir 4,15% í janúar 2005 og héldust til mars 2006. Þá hækkuðu þeir og náðu 

hámarki í desember 2007 til júlí 2008 í 6,3%, en voru komnir niður í 4,8% í mars 2010. 

Verðtryggðu vextirnir voru því lægstir í kjölfar komu bankanna inn á íbúðalánamarkað, sem 

hægt er að tengja við að lánskjör hafi batnað þrátt fyrir að hækkanir hafi síðar orðið á þeim 

(Seðlabanki Íslands, e.d.).  

Mynd 4.3 Almennir vextir verðtryggðra og óverðtryggðra lána 

Heimild: Seðlabanki Íslands 

4.2 Kaupmáttur launa 
Líkt og áður hefur komið fram hefur kaupmáttur launa áhrif á eftirspurn á fasteignamarkaði 

en hann sýnir hvað fólk getur keypt mikið af vöru eða þjónustu fyrir laun. Skoðun á 

launaþróun skiptir því miklu máli þegar verið er að líta á verðmyndun á fasteignamarkaði. 

Samkvæmt Hagstofu Íslands (e.d.a) er kaupmáttur yfirleitt reiknaður sem breyting launa með 

tilliti til breytinga á vísitölu neysluverðs, þannig að kaupmáttur launa minnkar þegar 

verðbólga er meiri en launahækkanir og eykst þegar laun eru hærri. Endurspeglar kaupmáttur 

launa hversu mikið er hægt að kaupa fyrir heildarlaun áður en búið er að taka tillit til beinna 

skatta.  

Hægt er að nota eftirfarandi formúlu til að meta greiðslubyrði lána á móti launum: 

V= ( F ( r, f, T ) ) / ( w * L ) 
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Þar sem F stendur fyrir afborganir af lánum, r er vaxtakostnaður, f táknar fasteignaverð á 

höfuðborgarsvæðnu og T er lengd íbúðaláns. Neðri hluti formúlunnar samanstendur síðan af 

launum miðað við launavísitölu w og L stendur fyrir fjölda vinnustunda (Fjármálaráðuneytið, 

2009b). 

Síðan er hægt að nota aðra formúlu til að sjá hver útgjöld heimila hvað varðar 

húsnæðiskostnað eru, en þá er gert ráð fyrir að hlutfallið V, það er greiðslubyrði lána á móti 

launum, sé í jafnvægi og að L fjöldi vinnustunda sé óbreyttur, sú formúla er eftirfarandi: 

V(fast) = ( F ( r, f, T ) / ( w ) 

Þegar hlutfallið V(fast) lækkar sýnir það að kaupgeta einstaklinga á íbúðamarkaði eykst, sem 

þá getur leitt til þess að fleiri ákveða að fjárfesta í íbúðarhúsnæði sem getur orðið til þess að 

fasteignaverð hækkar (Fjármálaráðuneytið, 2009b). 

Eftir nánast stöðugar hækkanir frá árinu 1999 hóf kaupmáttur launa að lækka um mitt árið 

2007. Síðan þá hefur vísitala kaupmáttar launa lækkað nánast í hverjum mánuði fyrir utan 

nokkrar undantekningar. Stóð vísitala kaupmáttar launa í 119,8 í ágúst 2007 en hafði lækkað 

niður í 104,8 í febrúar 2010. Samtímis hækkaði hinsvegar launavísitala en hún var 321,1 í 

ágúst 2007 en 368,6 í febrúar 2010. Laun hækkuðu því á tímabilinu á meðan kaupmáttur 

þeirra fór lækkandi (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Mynd 4.4 Mánaðarleg þróun vísitölu kaupmáttar launa og launavísitölu 1999 til febrúar 2010 

Heimild: Hagstofa Íslands 
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Miðað við þessa miklu hlutfallslegu lækkun á vísitölu kaupmáttar launa er greinilegt að fólk 

hafði minna fjármagn í höndunum frá byrjun árs 2008 til að ráðstafa, meðal annars til 

fasteignakaupa. Ætti þessi minnkandi kaupgeta að geta haft áhrif á fasteignamarkaði til 

verðlækkunar því fólk er ekki tilbúið að greiða eins mikið og áður fyrir fasteignir. 

4.3 Aðgangur að fjármagni 
Aðgangur að fjármagni hefur verið mismunandi gegnum tíðina, en líkt og áður hefur komið 

fram var Íbúðalánasjóður nánast eini lánveitandi íbúðalána frá 1999 til 2004, auk til dæmis 

lífeyrissjóðanna. Stefna ríkisins í íbúðalánamálum og lagasetningar hafa því eflaust haft áhrif 

á verðmyndun á fasteignamarkaði.  

Í byrjun ársins 1999 byrjaði ríkið undir nöfnum Íbúðalánasjóðs að aðstoða tekjulitla 

einstaklinga og fjölskyldur með því að veita 90% veiðlán til 40 ára þar sem sveitarfélög tóku 

ábyrgð, en ábyrgð var á lánum þeirra allt frá upphafi. Í desember 2004 hóf Íbúðalánasjóður að 

bjóða uppá 90% veðlán til allra og var hámarkslánsfjárhæð þeirra hækkuð í 14,5 milljónir í 

byrjun árs 2005. Haustið 2004 komu bankar og lífeyrissjóðir inná íbúðalánamarkaðinn og 

buðu uppá 90% veðlán til allt að 40 ára án hámarksfjárhæðar. Bankarnir gengu skömmu síðar 

lengra og buðu upp á 100% veðlán sem þó voru að hámarki 25 milljónir. Hætt var þó fljótlega 

að veita þau lán nema í sérstökum tilfellum (Björn Rúnar Guðmundsson og Edda Rós 

Karlsdóttir, 2005). 

Ef litið er á hvernig íbúðalánamarkaður þróaðist eftir tilkomu bankanna kemur í ljós gríðarleg 

lánsfjáraukning samanber mynd 4.5. Strax í október 2004 náði lánsfjármagn frá 

innlánsstofnunum hámarki í 33.766 milljónum meðan Íbúðalánasjóður lánaði í sama mánuði 

4.506 milljónir. Fjöldi lána hjá innlánsstofnunum varð einnig gríðarlegur á stuttum tíma og í 

október 2004 náði fjöldi lána líka hámarki, því veitt voru 2.986 lán. Fjöldinn fór síðan hratt 

niður og í ágúst árið 2008 voru einungis veitt 43 lán. Upplýsingar vantar hinsvegar um fjölda 

og fjárhæðir nýrra íbúðalána hjá innlánsstofnunum frá því í september 2008 og því ekki hægt 

að sjá hvernig þróunin var, til dæmis eftir bankahrunið. Íbúðalánasjóður virðist hafa haldið 

sínu striki í lánsfjármagni í hverjum mánuði frá ágúst 2004 og fram til 2010 þó að 

lánsfjárveitingarnar hafi verið í algjöru lágmarki í byrjun árs 2010, að undanskildum ágúst 

2009. Má því ætla að bæði ásókn og aðgengi að fjármagni hafi minnkað eftir því sem leið á 

þann tíma sem bankarnir voru inni á lánsfjármarkaðnum, sem sést í lækkun á lánsfjármagni 

(Seðlabanki Íslands, 2010). 
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Mynd 4.5 Fjöldi og fjárhæðir nýrra íbúðalána ágúst 2004 til febrúar 2010 

Heimild: Seðlabanki Íslands  

4.4 Kaupmáttur ráðstöfunartekna  
Ráðstöfunartekjur ákvarðast af launum að frádregnum sköttum og vaxtakostnaði vegna 

íbúðakaupa. Kaupmáttur þeirra ákvarðast síðan af því hvernig laun, skattar og vextir þróast, auk 

þess hvort verðbólga rýrir kaupmátt. Ráðstöfunartekjur heimilanna hækkuðu stöðugt frá 1999 til 

2008 líkt og sjá má á mynd 4.6. Sé hinsvegar litið á kaupmátt ráðstöfunartekna á mann sést að 

miklar breytingar áttu sér stað á honum á viðkomandi tímabili, var hann neikvæður tvö ár af 

tímabilinu, árin 2001 og 2008. Þessi lækkun gæti hafa haft þau áhrif að framboð fasteigna 

minnkaði því fólk hafði minna til ráðstöfunar en áður og ekki því eins eftirsóknarvert að selja 

húsnæði því viðbúið er að minna fengist fyrir það (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Mynd 4.6 Þróun ráðstöfunartekna heimilanna og kaupmáttar ráðstöfunartekna á mann 1999 til 2008 

Heimild: Hagstofa Íslands 
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4.5 Raunverð fasteigna  
Líkt og áður hefur komið fram, er talið að raunverð fasteigna hafi hvað mest áhrif á framboð 

fasteigna vegna þess að þegar verðið er hátt vilja fleiri selja í von um meiri hagnað. Fer það þá 

eftir samspili hins aukna framboðs og eftirspurnar hvort aukið framboð verður til þess að lækka 

verð á fasteignum. Þegar litið er á raunverð og markaðsverð fasteigna á landinu öllu, sést að 

raunverð hafði allt frá mars 2001 farið hækkandi, en það náði toppi í janúar árið 2008 í 174,9 

stigum (mars 2000=100). Eftir það féll raunverð fasteigna hratt og var í mars 2010 var það komið 

niður í 116,3 stig. Má eflaust útskýra þetta fall með því að lítil spurn var eftir húsnæði sem sést á 

lækkandi fjárhæðum lána sem veitt voru af Íbúðalánasjóði sem áður hefur verið greint frá í kafla 

4.6. Markaðsverð húsnæðis þróaðist öðruvísi á sama tímabili en það náði toppi í september 2005 

og þá hafði það náð 33,4% 12 mánaða meðaltalshækkun dró töluvert úr hækkunum eftir það, en 

eilítil hækkun varð svo aftur. Lækkanir á 12 mánaða meðaltali hófust síðan í október 2008 og 

voru stöðugar lækkanir eftir það, en í mars 2010 hafði markaðsverð lækkað um 4,5% samkvæmt 

12 mánaða meðaltali (Seðlabanki Íslands, 2010). 

Mynd 4.7 Markaðsverð húsnæðis á landinu öllu mars 2001 til mars 2010 

Heimild: Seðlabanki Íslands 

4.6 Raunvextir 

Raunvextir eru síðasti þátturinn sem talið er að geti haft áhrif á framboð fasteigna, en 

neikvæðir raunvextir ættu frekar að verða til þess að minnka framboð fasteigna. Það er vegna 

þess að ekki er eins eftirsóknarvert að hafa peninga í höndunum, því vegna verðbólgu verður 
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ávöxtun þeirra neikvæð og því getur verið betra að láta peningana liggja í eignum. En einföld 

útskýring á raunvöxtum er eftirfarandi: 

Raunvextir = nafnvextir – verðbólgustig.  

Þegar litið er á þróun raunvaxta á almennum sparisjóðsbókum, sem eru óverðtryggðar, og 

bundnum innlánum sem eru verðtryggð kemur sín hvor niðurstaðan í ljós. Raunvextir 

almennra sparisjóðsbóka voru neikvæðir allt tímabilið og mestu lægðirnar voru á árunum 

2001 þegar raunvextir voru -6,4% og 2008 þegar þeir voru -8,9%. Bundin innlán hafa aftur á 

móti verið með jákvæða raunávöxtun allan tímann og er það eflaust vegna verðtryggingar 

þeirra. Raunvextir bundinna innlána hafa því eflaust ekki haft mikil áhrif á fasteignamarkað 

því ávöxtunin var nánast sú sama allt tímabilið. Ætla má að framboð á fasteignamarkaði hafi 

frekar skýrst af raunvöxtum almennra sparisjóðsbóka, þannig að dregið hefði úr framboði 

fasteigna á árunum 2001 og 2008 sem þá hefði getað leitt til verðhækkana ef eftirspurn hefur 

verið meiri, nema ef áhrif annarra breyta hafa vegið þyngra (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Mynd 4.8 Raunvextir 2000 til 2008 

Heimild: Hagstofa Íslands 
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5 Fasteignamarkaður frá stofnun Íbúðalánasjóðs 
Á tímabilinu 1999 til haustsins 2004 var Íbúðalánasjóður nánast einn um að veita íbúðalán og 

hækkaði vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu þá um 51,8%. Líkt og áður hefur komið 

fram, átti tilkoma sjóðsins að gera öllum sem vildu kleift að kaupa sér húsnæði og því 

áhugavert að skoða hvort mikil áhrif hafi orðið á fasteignamarkaðnum í kjölfarið. Samkvæmt 

Páli Péturssyni (2002) fyrrverandi félagsmálaráðherra hafði Íbúðalánasjóður þau áhrif á 

upphafsárum sínum að fjölmargar fjölskyldur fengu félagslega aðstoð í húsnæðismálum. Á 

fyrstu fjórum árum sjóðsins tvöfölduðust viðbótarlán og leiguíbúðalán sem byggðu á 

félagslegum grunni, en miðað við það jukust umsvif sjóðsins töluvert á upphafs árum hans.  

Líkt og áður hefur komið fram virðist tímabilið 1999 til ágúst 2004 hafa verið frekar stöðugt 

hvað varðar verðþróun, því þrátt fyrir hækkun var hún nokkur í upphafi en jafnaðist svo út 

yfir frekar langt tímabil. En á árinu 2003 hafði þó fyrrnefnd yfirlýsing ríkisstjórnarinnar um 

breytingar á íbúðalánum þau áhrif að raunverð íbúðarhúsnæðis hækkaði, þannig að íbúðaverð 

var greinilega farið að hækka töluvert áður en bankarnir komu inn á íbúðalánamarkaðinn.  

5.1 Eftirspurn 
Þegar litið er á þróun kaupmáttar launa sést að í upphafi tímabilsins eða á árinu 1999 byrjaði 

vísitala kaupmáttar launa að lækka allt fram á árið 2000 og eftir það var hún í eilitlum 

sveiflum. Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu fylgdi þessum sveiflum kaupmáttar launa 

á vissan hátt þar sem eilítið dró úr hraða hækkunar hennar. Er samfylgnistuðulinn Pearsons 

R=0,93 og R2=0,86 sem sýnir að mjög sterk fylgni var á milli breytanna. Kaupmáttur launa 

hefur því getað haft áhrif á eftirspurn svo úr henni dró þegar kaupmáttur launa dróst saman. 

Framboð hefur þá getað aukist á sama tíma sem hefur getað leitt til verðlækkunar, en vegna 

þess að kaupmáttur var ekki í miklum niðursveiflum hafa áhrifin til lækkunar eflaust staðið 

mjög stutt. Ætla má því að kaupmáttur hafi haft þau áhrif að verð hækkaði þegar kaupmáttur 

launa hækkaði (Fasteignaskrá Íslands, e.d. og Hagstofa Íslands, e.d.). 
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Mynd 5.1 Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu og vísitala kaupmáttar launa janúar 1999 

til ágúst 2004 

Heimild: Fasteignaskrá Íslands og Hagstofa Íslands 

Líkt og komið hefur fram markast upphaf tímabilsins, janúar 1999, af því að Íbúðalánasjóður 

var stofnsettur og við það jókst aðgangur fólks að fjármagni, því allir sem vildu kaupa áttu að 

geta keypt með meiri lánum, Með þessum aukna aðgangi hefði eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði 

átt að aukast því fleirum var gert kleift að kaupa húsnæði en áður. Það hefði síðan átt að leiða 

til þess að fasteignaverð myndi hækka ef framboð hefði ekki aukist á sama tíma. Þegar litið er 

á vísitölu íbúðaverðs á fyrsta starfsári Íbúðalánasjóðs kemur í ljós hækkun úr 110,8 stigum í 

janúar 1999 upp í 132,9 stig í janúar 2000, eða 22,1 stig. Samsvarar það 19,9% hækkun á 

fyrsta starfsári sjóðsins. Frá janúar 2000 til janúar 2001 hækkaði vísitala íbúðaverðs á 

höfuðborgarsvæðinu hinsvegar um 15,2 stig sem jafngildir hækkun upp á 11,4% 

(Fasteignaskrá Íslands, e.d.). Gæti þetta því bent til þess að aukinn aðgangur að fjármagni í 

byrjun tímabilsins hafi haft þau áhrif að hækka verð og því verið verðmyndandi þáttur. Er það 

í samræmi við niðurstöður Agnello og Schuknecht (2009) um áhrif vegna breytinga á aðgengi 

að fjármagni til fasteignakaupa. Því hér virðist verðhækkun hafa átt sér stað meðal annars 

vegna þess.   

Ekki eru til staðar upplýsingar um lánskjör eða almenna vexti verðtryggðra vaxta fyrr en frá 

árinu 2003. Því er ekki raunhæft að fjalla um lánskjör á viðkomandi tímabili, árið 2003 gæti 

gefið aðra mynd heldur en allt tímabilið. Verður því ekki fjallað um þennan áhrifaþátt.  
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5.2 Framboð 
Framboð fasteigna á tímabilinu hefði í fyrsta lagi átt að breytast eftir kaupmætti 

ráðstöfunartekna. Þegar árlegar breytingar á vísitölu íbúðaverðs eru bornar saman við 

kaupmátt ráðstöfunartekna á mann á tímabilinu 1999 til 2003 kemur nokkur fylgni í ljós. Sést 

það á samfylgnistuðlinum Pearsons R=0,77 og R2=0,59. Þegar kaupmáttur ráðstöfunartekna 

jókst til dæmis á árinu 2002 hækkaði vísitala íbúðaverðs um 14,0 stig. Auk þess að þegar 

kaupmáttur ráðstöfunartekna lækkaði um 2,9 á árinu 2001 dró úr árlegum breytingum vísitölu 

íbúðaverðs, en þá hækkaði vísitala íbúðaverðs einungis um 7,0 stig miðað við 15,2 stig á árinu 

áður (Hagstofa Íslands, e.d. og Fasteignaskrá Íslands, e.d.). Samdráttur í kaupmátti 

ráðstöfunartekna á mann hefur því getað dregið úr framboði og eftirspurn samtímis sem hefur 

getað hægt á hækkun vísitölu íbúðaverðs tímabundið. Þegar kaupmátturinn jókst síðan aftur 

má ætla að eftirspurn hafi aftur aukist og framboð við það en þá hefur vísitala íbúðaverðs 

hækkað meira. 

Mynd 5.2 Árleg breyting vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu og kaupmáttar ráð-

stöfunartekna á mann 1999 til 2003 

Heimild: Fasteignaskrá Íslands og Hagstofa Íslands 

Raunverð fasteigna er talið, líkt og áður hefur komið fram, áhrifmesti þátturinn á framboð 

fasteigna á fasteignamarkaði. Þegar raunverð hækkar ætti framboð fasteigna að aukast á 

markaðnum og við það gæti verð lækkað ef eftirspurn eftir fasteignum er ekki jafn mikil. En 

aukist eftirspurn á sama tíma ætti aukið framboð ekki að hafa neikvæð áhrif á vísitölu 
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íbúðaverðs heldur verða til þess að hún haldi jafnframt sínu striki. Þegar litið er á tímabilið 

janúar 1999 til ágúst 2004 kom í ljós samfylgnistuðullinn Pearsons R=0,96 og R2=0,92. Var 

því mjög sterk fylgni milli raunverðs fasteigna og vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu á 

viðkomandi tímabili (Fasteignaskrá Íslands, e.d. og Hagstofa Íslands, e.d.). Hér virðist því 

sem hækkun á raunverði fasteigna og aukið framboð samtímis því, hafi ekki haft áhrif til 

verðlækkunar á fasteignamarkaði heldur hafi eftirspurn aukist samtímis. Má því segja að 

framboðsbreytingar í kjölfar þróunar raunverðs hafi ekki haft mikil áhrif á verðmyndun því 

samsvarandi eftirspurn fylgdi.  

Mynd 5.3 Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu og raunverð janúar 1999 til ágúst 2004 

Heimild: Fasteignaskrá Íslands og Seðlabanki Íslands 

Raunvextir hafa áhrif á það hvort fólk sjái hag sinn bestan í því að selja fasteignir eða sitja 

áfram í þeim. Því má ætla að neikvæðir raunvextir verði til þess að minnka framboð eldri 

fasteigna en á sama tíma að auka framboð nýbyggðra fasteigna því betra þætti að fjárfesta 

heldur en að láta verðbólgu éta vexti upp. Þá færi það eftir því hvort framboð myndi aukast 

meira eða minnka, hvort raunvaxtabreytingar myndu leiða til verðhækkanna eða ekki. Þegar 

litið er á tímabilið 2000 til 2003, en tölur um raunvexti voru ekki tiltækar frá árinu 1999, 

kemur í ljós samfylgnistuðullinn Pearsons R=0,92 og R2=0,86. Mjög sterk fylgni hefur því 

verið milli breytanna en hafa þarf í huga hve fáar tölurnar eru, því það getur skekkt 

heildarmyndina eitthvað. Þegar tölurnar eru skoðaðar frekar sést að á árinu 2001 þegar 

neikvæð ávöxtun almennra sparisjóðsbóka var í hámarki í -6,4% hafði dregið úr hækkunum 
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vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu, en hún hafði hækkað um 7 stig. Þegar árið 2002 er 

skoðað sést að þegar neikvæð ávöxtun almennra sparisjóðsbóka hafði dregið saman hækkaði 

vísitala íbúðaverðs um 14,0 stig (Fasteignaskrá Íslands, e.d. og Hagstofa Íslands, e.d.). Ætla 

má því að framboð hafi minnkað á sama tíma og eftirspurn getur hafa aukist, og það leitt til 

hægri verðhækkanna. Hér virðast því raunvextir hafa haft áhrif á verðþróun. 

Mynd 5.4 Árleg breyting vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu og raunvextir almennra 

sparisjóðsbóka 2000 til 2003 

Heimild: Fasteignaskrá Íslands og Hagstofa Íslands 

5.3 Samantekt 
Þróun vísitölu íbúðaverðs bendir til þess að aukinn aðgangur að lánum hafi verið 

verðmyndandi þáttur, sérstaklega á fyrsta starfsári Íbúðalánasjóðs. Áhrifin birtust þannig að 

verð hækkaði, væntanlega vegna þess að eftirspurn jókst eflaust töluvert frá stofnsetningu 

sjóðsins. Þetta voru mestu breytingarnar á vísitölunni á þessum árum og því má ætla að þessi 

þáttur hafi haft mikil áhrif á verðmyndun. Samræmist það því sem Agnello og Schuknecht 

komust að um að ef reglur stjórnvalda hamla vexti lánsfjármarkaða getur það orðið til þess að 

draga úr verðhækkunum. Því hér settu stjórnvöld lög sem breyttu lánamöguleikum margra og 

með afnámi fyrri reglna sem voru með meiri takmörkunum hefði verðið frekar átt að geta 

hækkað því fleiri gátu keypt fasteignir heldur en áður (Agnello og Schuknecht, 2009). 

Kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann virðist jafnframt hafa haft áhrif, því vegna samdráttar á 

honum hefur getað dregið úr framboði og eftirspurn samtímis þannig að hægst hafi á 
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hækkunum vísitölu íbúðaverðs. Með auknum kaupmætti hækkaði vísitala íbúðaverðs aftur og 

því hefur framboð geta aukist aftur, því fleiri hafa séð fram á að geta selt, og eftirspurn aukist 

samhliða. Er það í samræmi við það sem kom fram hjá Greiningardeild Landsbankans um að 

kaupmáttur hefði mikil áhrif á fasteignaverð (Björn Rúnar Guðmundsson og Edda Rós 

Karlsdóttir, 2005). Vísitala íbúðaverðs hækkaði síðan aftur samtímis því að kaupmáttur 

ráðstöfunartekna jókst, svo áhrifin hafa bæði haft áhrif til hækkunar og lækkunar vísitölunnar. 

Kaupmáttur launa virðist líka haft áhrif á verðmyndun þannig að þegar kaupmáttur launa jókst 

og líka eftirspurn, hækkaði verð, en áhrifin virðast hafa verið seinni að koma til lækkunar 

þegar kaupmáttur launa dróst saman. Að lokum virðist þróun raunvaxta hafa haft einhver áhrif 

á verðmyndun með því að hægja á verðhækkunum. Því lækkun raunvaxta virðist hafa orðið til 

þess að minnka framboð fasteigna samtímis því að eftirspurn jókst.  

 Sá þáttur sem virðist ekki hafa haft mikil áhrif á verðmyndun er þróun raunverðs, því auknu 

framboði fasteigna þegar verð hækkaði virðist hafa fylgt samsvarandi eftirspurn. Auk þess er 

óvíst hvernig lánskjör eða almennir vextir verðtryggðra lána hafi haft áhrif því ekki var hægt 

að skoða þróun þeirra samanborið við vísitölu íbúðaverðs því elstu tölur sem Seðlabanki 

Íslands birtir eru frá árinu 2003.  
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6 Fasteignamarkaður eftir ný íbúðalán bankanna 
Sérstakt andrúmsloft virðist hafa myndast þegar bankarnir komu inn á íbúðalánamarkað með 

lán sín árið 2004. Skyndilega jukust umsvif á fasteignamarkaði gífurlega og fjöldi lána var 

veittur. Árin á eftir einkenndust af þenslu og mikilli sölu auk þess sem fjöldi íbúða var 

byggður. Skuldsetning varð mikil vegna hækkandi íbúðaverðs en fljótlega áttuðu bankarnir 

sig á því að komið gat til þess að skuldir yrðu hærri en virði eignar og fóru þá að gæta sín 

betur í lánveitingum. Taldi Greiningardeild Landsbankans að fasteignaverð á þessum tíma 

væri 6% undir 15 ára meðaltali og að auki var talið að kaupgeta almennings myndi ekki hamla 

hækkunum á fasteignamarkaði í bráð. Þó taldi Greiningardeild Landsbankans vissa hættu vera 

á verðbólu ef fasteignaverð héldi áfram að hækka með þeim hætti sem verið hafði, á móti 

kæmi þó að aukið framboð nýrra íbúða (Björn Rúnar Guðmundsson og Edda Rós Karlsdóttir, 

2005). Samkvæmt Eyþóri Ívari Jónssyni (2004) var ekki talin mikil hætta á verðbólu því 

vextir voru í sögulegu lágmarki og vaxtahækkanir yfirvofandi, en á árunum 2003 til 2005 

hækkaði fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu um 45%.  

Þau atriði sem Greiningardeild Landsbankans taldi að hefðu haft verðhækkandi áhrif á árunum 

fyrir 2005 voru kaupmáttaraukning, lækkun vaxta, lenging lánstíma, hærri veðhlutföll og afnám 

hámarksfjárhæða lána, en flest þessara atriða voru í höndum bankanna sjálfra (Björn Rúnar 

Guðmundsson og Edda Rós Karlsdóttir, 2005). Aftur á móti telur Fjármálaráðuneytið (2009a) að 

fasteignaverð hafi hækkað á árunum 2004 og 2005 í tengslum við hærri ráðstöfunartekjur. 

Síðan dró úr framboði íbúðalána bankanna frá byrjun árs 2006 og lánshlutföll voru lækkuð. Um mitt 

ár 2006 var lánshlutfall Íbúðalánasjóðs líka lækkað í 80% en verðhækkun varð aftur í febrúar 2007 

þegar lánshlutfall var aftur hækkað í 90% í aðdraganda alþingiskosninga. Fjármálaráðuneytið 

(2009a) telur hinsvegar að fólk hafi almennt verið bjartsýnt hvað varðaði fasteignamarkaðinn og það 

hafi hjálpað við að halda fasteignaverði háu á árunum 2006 og 2007.  

Íbúðalán bankanna þýddu nýja möguleika í lántöku og fjármögnun fyrir fólk, og bankarnir voru 

ekki með jafn föst takmörk á lánveitingum sínum eins og Íbúðalánasjóður, samanber hámarkslán 

sjóðsins. Ætla má því að koma bankanna á íbúðalánamarkað hafi valdið breytingum á verðmyndun, 

þannig að nýjar breytur fóru að hafa meiri áhrif og verður reynt að greina þær hér neðar. 
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6.1 Eftirspurn 
Lánskjör á íbúðalánum hafa áhrif á eftirspurn líkt og áður hefur komið fram og ættu því að 

geta haft áhrif á þróun vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu. Þegar litið er á tímabilið 

eftir að bankarnir komu inn á íbúðalánamarkað, kemur í ljós að vextir voru í lágmarki þegar 

bankarnir komu inn á markaðinn en í kjölfarið tóku þeir að hækka. Þegar verðtryggðir vextir 

sem Seðlabanki Íslands birtir eru bornir saman við vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu 

á tímabilinu október 2004 og út október 2008, kemur í ljós samfylgnistuðullinn Pearsons 

R=0,73 og R2=0,54. Má draga af því draga þá ályktun að jákvætt frekar sterkt samband var 

milli breytanna. Rétt er að hafa í huga að fylgnin er jákvæð en ekki neikvæð og því virðist 

hækkun vaxta ekki hafa haft þau áhrif á vísitöluna sem vænta mátti, það er að hækkandi vextir 

hefðu átt að lækka vísitölu íbúðaverðs því með hærri vöxtum hefði átt að draga úr eftirspurn. 

Vísitalan hélt áfram að hækka þótt vextirnir hækkuðu. Þetta sést meðal annars á því að 

vísitalan hækkaði frá september 2004 úr 206,7 og til janúar 2008 í 357,4, á meðan 

verðtryggðir vextir hækkuðu úr 4,2% í 6,3% (Fasteignaskrá Íslands, e.d. og Seðlabanki 

Íslands, e.d.). Samkvæmt Fjármálaráðuneytinu (2009a) virðist fólk á þessu tímabili ekki hafa 

látið hækkandi vexti stöðva sig við töku lána, heldur hafi annað haft meiri áhrif til dæmis 

þensla og almenn bjartsýni.  

Mynd 6.1 Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu og almennir vextir verðtryggðra lána 

september 2004 til október 2008 

Heimild: Fasteignaskrá Íslands og Seðlabanki Íslands 
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Þegar litið er á samband vísitölu íbúðaverðs og óverðtryggðra vaxta yfir sama tímabil er 

samfylgnistuðullinn Pearsons R=0,94 og R2=0,88. Nokkuð sterkt jákvætt samband var því 

milli breytanna og sterkara en milli vísitölunnar og verðtryggðra vaxta. Jákvætt sambandið 

sýnir að breyturnar þróuðust á svipaðan hátt en vísitalan lækkaði ekki þegar óverðtryggðir 

vextir hækkuðu og þessi tengsl þeirra sýna heldur ekki þau áhrif sem vænta mátti 

(Fasteignaskrá Íslands, e.d. og Seðlabanki Íslands, e.d.). Fasteignalán eru jafnan verðtryggð 

og því má ætla að óverðtryggðir vextir séu síður áhrifavaldar á fasteignaverð. Hér hafa því 

breyturnar eflaust frekar sveiflast á svipaðan hátt og óverðtryggðir vextir og ekki haft áhrif á 

vísitölu íbúðaverðs. 

Mynd 6.2 Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu og almennir vextir óverðtryggðra lána 

september 2004 til október 2008 

Heimild: Fasteignaskrá Íslands og Seðlabanki Íslands 

Kaupmáttur launa er talinn hafa áhrif á eftirspurn á fasteignamarkaði og þegar litið er á tengsl 

vísitölu kaupmáttar launa og vísitölu íbúðaverðs frá september 2004 til október 2008 kemur í 

ljós samfylgnistuðullinn Pearsons R=0,80 og R2=0,64. Frekar sterk jákvæð tengsl eru milli 

breytanna á viðkomandi tímabili þannig að kaupmáttur launa virðist hafa haft nokkur áhrif á 

eftirspurn á fasteignamarkaði. Sem hefur þá orðið til þess að draga úr hækkunum 

fermetraverðs. Vísitala íbúðaverðs hækkaði samhliða því að kaupmáttur launa hækkaði og 

þegar kaupmáttur launa byrjaði að mjakast niður í byrjun árs 2008, fór að draga úr hækkunum 

á vísitölu íbúðaverðs (Fasteignaskrá Íslands, e.d. og Seðlabanki Íslands, e.d.). Út frá þessu má 

ætla að kaupmáttur hafi haft sterkari áhrif til hækkunar vísitölu íbúðaverðs þegar hann 
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hækkaði heldur en til lækkunar, því lækkun vísitölu íbúðaverðs fylgdi ekki eins mikið lækkun 

kaupmáttar launa. 

Mynd 6.3 Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu og kaupmáttur launa september 2004 til 

október 2008 

Heimild: Fasteignaskrá Íslands og Hagstofa Íslands 

Að auki hefur aðgangur að fjármagni áhrif á eftirspurn á fasteignamarkaði, en með komu 

bankanna á fasteignalánamarkað jukust möguleikar fólks á að fá lán auk minni takmarkana á 

lánunum en hjá Íbúðalánasjóði. Líkt og áður hefur komið fram voru ekki hámarksfjárhæðir 

hjá bönkunum og það eitt hefur eflaust haft þau áhrif að verð hækkaði því greiðslugeta fólks 

var meiri en áður. Mikil aukning varð á veltu á markaðnum þegar bankarnir byrjuðu að bjóða 

upp á ný lán sín auk þess sem vísitala íbúðaverðs hækkaði mikið og því hafði koma bankanna 

áhrif á eftirspurnina. Þótt fjöldi lána hjá lánastofnunum hafi verið mestur í upphafi lánveitinga 

bankanna og fækkað svo hratt hélt vísitalan áfram að hækka. Skertur aðgangur að fjármagni 

virðist því ekki hafa haft lækkandi áhrif á vísitölu íbúðaverðs á viðkomandi tímabili, áhrifin 

hafa verið sterkari þegar aðgangur að fjármagni jókst (Fasteignaskrá Íslands, e.d). Er það að 

vissu leyti sambærilegt við það sem fram kemur hjá Agnello og Schuknecht (2009) um að 

breytingar á aðgangi að lánsfjármagni í hverju landi hafi áhrif á fasteignaverð. Þeir tala að 

vísu um að áhrifin hafi bæði verið til hækkunar og lækkunar en hér virðist aukinn aðgangur að 

fjármagni aðallega haft áhrif en ekki þegar hann skertist. 
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6.2 Framboð 
Þegar framboð fasteigna er skoðað þarf að líta á kaupmátt ráðstöfunartekna, vegna þess að 

einungis eru gefnar út árlegar tölur. Ekki er því raunhæft að bera það saman við mánaðarlega 

vísitölu íbúðaverðs. Þess í stað verður notaður útreikningur á árlegri breytingu á vísitölu 

íbúðaverðs og það borið saman við kaupmátt ráðstöfunartekna á mann. Þegar litið er á 

fylgnina á tímabilinu 2004 til 2008 verður að hafa í huga að um er að ræða fá ár og getur það 

skekkt niðurstöður. Í ljós kom samfylgnistuðullinn Pearsons R=0,91 og R2=0,83 sem sýnir að 

mjög sterkt jákvætt samband var milli breytanna. Þegar kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann 

jókst, hækkaði vísitala íbúðaverðs yfir árið samhliða því og þegar kaupmáttur 

ráðstöfunartekna var neikvæður um 0,3 stig á árinu 2008 lækkaði vísitala íbúðaverðs um 19,8 

stig yfir árið (Fasteignaskrá Íslands, e.d. og Hagstofa Íslands, e.d.). Ætla má að þegar 

kaupmáttur ráðstöfunartekna jókst hafi framboð fasteigna aukist því þá bjóst fólk við að geta 

selt á hærra verði. Þetta aukna framboð gæti hafa dregið úr hraða hækkana en það virðist ekki 

hafa haft þau áhrif að verð lækkaði. 

Mynd 6.4 Árleg breyting vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu og kaupmáttur 

ráðstöfunartekna á mann 2004 til 2008 

 Heimild: Fasteignaskrá Íslands og Hagstofa Íslands 

Næst er það raunverð sem hefur áhrif á framboð fasteigna, en þegar raunverð er sem hæst 

vilja flestir selja og þess háttar aukning á framboði, ef ekki fylgir samsvarandi eftirspurn, ætti 

að geta leitt til lækkunar fasteignaverðs. Þegar litið er á tímabilið október 2004 til október 

2008 kemur í ljós samfylgnistuðullinn Pearsons R=0,87 og R2=0,76 þannig að frekar sterk 
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fylgni var milli raunverðs og vísitölu íbúðaverðs. Raunverð náði hámarki sínu í janúar 2008 

og fór eftir það lækkandi svo að fram til þess hefði hækkandi raunverð átt að þýða framboð 

fleiri eigna sem hefði átt að lækka verðið (Fasteignaskrá Íslands, e.d. og Seðlabanki Íslands, 

e.d.). Eftirspurnin virðist hinsvegar hafa verið það mikil, að minnsta kosti í upphafi 

tímabilsins, að verð fór seint lækkandi. 

Mynd 6.5 Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu og raunverð september 2004 til október 

2008 

Heimild: Fasteignaskrá Íslands og Seðlabanki Íslands 

Að lokum hafa raunvextir áhrif á framboð fasteigna líkt og áður hefur komið fram, en mjög 

sterk fylgni var milli árlegra breytinga á vísitölu íbúðaverðs og raunvaxta almennra 

sparisjóðsbóka á árunum 2004 til 2008. Sést það á samfylgnistuðlinum Pearsons R=0,87 og 

R2=0,75. Þróun breytanna var því mjög sambærileg þannig að þegar neikvæð ávöxtun 

almennra sparisjóðsbóka jókst urðu árlegar breytingar á vísitölu íbúðaverðs í byrjun 

tímabilsins. Þegar verðhækkanir vísitölunnar minnkuðu var neikvæð ávöxtun miðað við 

raunvexti meiri. Í lok tímabilsins þegar raunvextir voru -8,9%, lækkaði vísitala íbúðaverðs á 

höfuðborgarsvæðinu um 19,8 stig. Þrátt fyrir þessa fylgni er ekki hægt að gera ráð fyrir að 

neikvæðu raunvextirnir hafi minnkað framboð fasteigna nema samhliða því hafi verið 

minnkandi eftirspurn líkt og á árinu 2008, sem þá hefur getað leitt til lækkunar á vísitölu 

íbúðaverðs (Fasteignaskrá Íslands, e.d. og Hagstofa Íslands, e.d.). Frekar er því hægt að gera 
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ráð fyrir að breyturnar hafi sveiflast á sambærilegan hátt en áhrif raunvaxta hafi ekki verið 

mikil á vísitölu íbúðaverðs. 

Mynd 6.6 Árleg breyting vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu og raunvextir almennra 

sparisjóðsbóka 2004 til 2008 

Heimild: Fasteignaskrá Íslands og Hagstofa Íslands 

6.3 Samantekt 
Þegar litið er á áhrif framboðs og eftirspurnar á vísitölu íbúðaverðs eftir að bankarnir komu 

inn á íbúðalánamarkað virðast nokkrar breytur hafa haft hvað mest áhrif. Í fyrsta lagi skal 

nefna að bættur aðgangur að fjármagni á tímabilinu virðist hafa haft mikil áhrif en vísitala 

íbúðaverðs hækkaði hratt við komu bankanna á íbúðalánamarkaðinn. Verðmyndun hefur því 

eflaust að miklu leyti hafa ráðist af því, vegna þess að áður var ekki grundvöllur fyrir því að 

verð hækkaði svo mikið, því aðgangur að fjármagni var ekki eins góður. Kaupmáttur 

ráðstöfunartekna virðist líka hafa haft þó nokkur áhrif, en þegar hann jókst virðist framboð 

fasteigna hafa aukist og fólk búist við að geta selt eignir sínar á hærra verði en áður. Fjöldi 

eigna hefur þá verið settur á sölu sem hefur getað leitt til verðlækkana líkt og sést á lækkun 

vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu. Jafnframt virðist raunverð fasteigna hafa fylgt 

vísitölu íbúðaverðs frekar náið á tímabilinu og því gæti hækkun á raunverði hafa orðið til þess 

að auka framboð. Hærra raunverð og aukið framboð gæti síðan hafa leitt til lækkunar á 

vísitölunni þegar eftirspurnin var ekki lengur jöfn framboðinu. Kaupmáttur launa virðist að 

lokum hafa haft áhrif á vísitöluna, sérstaklega til hækkunar, en það virðist hafa tekið hann 
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lengri tíma að hafa áhrif þegar dró úr kaupmætti launa. Er þetta í samræmi við niðurstöðu 

Greiningardeildar Landsbanks (Björn Rúnar Guðmundsson og Edda Rós Karlsdóttir, 2005). 

Auk þess að vera í samræmi við það sem fram kemur hjá Agnello og Schuknecht (2009) um 

að þróun aðgangs að lánsfjármagni hafi áhrif á verð, bæði hjá almenningi og líka hjá 

bönkunum þegar þeir fengu aðgang að erlendu fjármagni. 

Það sem virðist síst hafa haft áhrif á ákvarðanir fólks um fasteignakaup á tímabilinu eru 

verðtryggðir vextir. Endurspeglast það í því að þrátt fyrir hækkanir vaxta virðast áhrifin hafa 

verið lítil á vísitölu íbúðalána því hún lækkaði ekki þrátt fyrir að vextirnir hækkuðu. Jafnframt 

virðast raunvextir ekki hafa teljandi áhrif heldur hafa þeir sveiflast á sambærilegan hátt og því 

eflaust fylgt einhverjum öðrum breytum frekar. Lækkun raunvaxta leiddi ekki til 

verðhækkunar sem búast hefði mátt við vegna aukinnar spurnar eftir fasteignum til 

fjárfestingar. 
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7 Þróun fasteignamarkaðar frá október 2008 
Allt frá árinu 2008 hefur raunverð fasteigna farið lækkandi og ætla má að þetta hafi gert stöðu 

fasteignaeigenda verri en áður, því eign þeirra í húsnæði fór minnkandi á sama tíma og 

áhvílandi skuldir hækkuðu vegna verðtrygginga á lánum. Verðlækkanirnar hafa eflaust hægt á 

fasteignamarkaðnum því þeir sem vildu selja gætu hafa ákveðið að bíða og leigja jafnvel 

fasteignina ef hún nýtist þeim ekki sjálfum. Þetta getur hafa dregið úr veltu á markaðnum sem 

meðal annars birtist í lengri meðalsölutíma fasteigna, en samkvæmt Seðlabanka Íslands 

(2010) var hlutfallið 12,1 í október 2008 en 30,3 í febrúar 2010. Með minni veltu geta áhrifin 

til lækkunar dregist saman eða staðið í stað samkvæmt Greiningardeild Landsbankans (Björn 

Rúnar Guðmundsson og Edda Rós Karlsdóttir, 2005). Því getur verið að verðbreytingar hefðu 

birst öðruvísi ef ekki hefði hægt svo á fasteignamarkaðnum líkt og á árinu 2008 og eftir 

bankahrunið í október það ár. 

Að auki fluttu fleiri af Íslandi en til þess árið 2009 og það gæti hafa orðið til þess að draga úr 

eftirspurninni. Áhrif fólksflutninga af landinu má þó ætla að komi ekki fram af neinum þunga í 

þeim tölum sem skoðaðar verða vegna þess hversu stutt tímabilið er (Fjármálaráðuneytið, 2009a). 

Makaskiptasamningar voru líka frekar algengir frá október 2008 meðal annars vegna samdráttar á 

markaðnum, en makaskiptasamningar án lausafjár voru að meðaltali 53 frá október 2008 til 

nóvember 2009. Fólk keypti ekki lengur fasteignir án þess að vera búið að selja sína fasteign og 

þeir sem áttu eignirnar vildu frekar fá peninga og aðra fasteign heldur en að sitja jafnvel uppi með 

of stóra fasteign eða of mikla greiðslubyrði. Makaskiptasamningar gætu því jafnframt skekkt 

verðmyndun á fasteignamarkaði samkvæmt Fjármálaráðuneytinu (2009a) því með þeim virðist 

verð hærra en það var í raun. Þetta varð til þess að verðþróun sem gefin var upp var ekki rétt 

miðað við ef um beina sölu hefði verið að ræða og verður að hafa það í huga. 

Stjórnvöld reyndu að draga úr samdrætti og koma til móts við fasteignamarkaðinn á árinu 

2008 með hækkunum hámarkslánsfjárhæða Íbúðalánasjóðs líkt og áður hefur komið fram. 

Auk þess sem stimpilgjöld af kaupum fyrstu íbúða voru afnumin. Jafnframt heimilaði 

Íbúðalánasjóður þeim sem áttu tvær húseignir og gátu ekki borgað nema af annarri að fresta 

afborgunum af hinni. Meðal annars leiddi þetta til þess að útlán Íbúðalánasjóðs jukust um 9 

milljarða, um 6 milljarða hjá lífeyrissjóðum en samdráttur varð á útlánum bankanna upp á 24 
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milljarða. Svo að aðgerðirnar voru til að styrkja stöðu Íbúðalánasjóðs þrátt fyrir að 

heildarvelta á fasteignamarkaði hafi samtímis dregist saman um 8 milljarða 

(Fjármálaráðuneytið, 2009b).  

Verð í byrjun árs 210 var enn töluvert hærra heldur en um það leyti sem bankarnir komu inn á 

íbúðalánamarkað þrátt fyrir að vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu hafi lækkað. Samanber 

það að vísitalan var 206,7 stig í september 2004 en 303,5 í mars 2010, var vísitalan því 46,8% 

hærri í mars 2010 þrátt fyrir lækkanir frá árinu 2008 (Fasteignaskrá Íslands, e.d.). Lækkun 

vísitölunnar hefur því verið frekar hæg en frekar verður spáð fyrir um þróun hennar í kafla tíu.  

7.1 Eftirspurn 
Eftirspurn stjórnast meðal annars af lánskjörum líkt og áður hefur komið fram en þegar litið er 

á verðtryggða vexti frá október 2008 og út febrúar 2010 kemur í ljós frekar lítil fylgni milli 

þeirra og vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu. Sést þetta á því að samfylgnistuðullinn 

Pearsons R er R=0,59 og R2=0,35 (Fasteignaskrá Íslands, e.d. og Seðlabanki Íslands, e.d.). 

Hafa vextir verðtryggðra lána farið lækkandi á viðkomandi tímabili samhliða lækkun vísitölu 

íbúðaverðs og er það öfug þróun við það sem ætla mætti. Lækkandi vextir hefðu frekar átt að 

hafa þau áhrif að hækka vísitölu íbúðaverðs því eftirspurn hefði átt að aukast á sama tíma. 

Aðrar breytur hafa því eflaust haft sterkari áhrif á verðþróunina en einnig verður að hafa það í 

huga hve stutt tímabil þetta er og því er ekki hægt að alhæfa í þessu samhengi.  

Mynd 7.1 Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu og almennir vextir verðtryggðra lána 

nóvember 2008 til febrúar 2010 

Heimild: Fasteignaskrá Íslands og Seðlabanki Íslands  
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Þegar litið er á tengsl óverðtryggðra vaxta og vísitölu íbúðaverðs kemur í ljós að 

samfylgnistuðullinn Pearsons R er R=0,74 og R2=0,55 einhver fylgni er því milli breytanna 

(Fasteignaskrá Íslands, e.d. og Seðlabanki Íslands, e.d.). Þetta sýnir það sama og verðtryggðu 

vextirnir, að lækkun óverðtryggðra vaxta hefur ekki orðið til að hækka vísitölu íbúðaverðs á 

höfuðborgarsvæðinu, aðrar breytur hljóta frekar að hafa haft áhrif á verðþróun. 

Mynd 7.2 Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu og almennir vextir óverðtryggðra lána 

nóvember 2008 til febrúar 2010 

Heimild: Fasteignaskrá Íslands og Seðlabanki Íslands  

Kaupmáttur launa hefur jafnframt áhrif á eftirspurn og því skal litið á tengsl vísitölu 

kaupmáttar launa og vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu frá nóvember 2008 til febrúar 

2010. Kemur þá í ljós að samfylgnistuðullinn Pearsons er R=0,83 og R2=0,70 (Fasteignaskrá 

Íslands, e.d. og Seðlabanki Íslands, e.d.). Frekar sterk tengsl eru því milli breytanna, þetta 

getur hafa orðið til þess að minnkandi kaupmáttur launa á tímabilinu hafi dregið úr eftirspurn. 

Minnkandi eftirspurn hefur síðan getað leitt til lækkunar vísitölu íbúðaverðs.  

Að lokum skal skoða áhrif aðgangs að fjármagni á vísitölu íbúðaverðs, en eins og áður er ekki 

raunhæft að ætla að mæla áhrifin með fylgni. Þess í stað er mikilvægt að átta sig á því að á 

tímabilinu var Íbúðalánasjóður aðallánveitandinn og þegar fjárhæðir lána hans eru skoðaðar 

sést að þeir hafa haldið uppteknum hætti og eftirspurn eftir lánum þeirra virðist af tölum 

heildarútlána, samanber mynd 4.5, ekki hafa aukist nema örlítið eftir fall bankanna og hófu 

útlánin svo að lækka kringum byrjun árs 2009 (Seðlabanki Íslands, 2010). Eftirspurn hlýtur að 
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hafa minnkað á fasteignamarkaði samhliða því og framboð jafnvel líka, því fólk sá ekki fyrir 

sér að geta selt eignir á sambærilegu verði við það sem áður þekktist. Samdráttur í eftirspurn 

hefur síðan getað orðið til þess að lækka vísitölu íbúðaverðs því framboð hefur kannski 

dregist saman líka. Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu hafði hins vegar lækkað fyrir 

bankahrunið þannig að fall bankanna og minnkandi aðgangur að fjármagni vegna þess virðist 

ekki hafa verið aðaláhrifavaldurinn (Fasteignaskrá Íslands, e.d.). Er það í andstöðu við 

niðurstöður Agnello og Schukneckt (2009). Bankarnir höfðu þó dregið úr útlánum fyrir hrun 

og því gæti það hafa sést í lækkun fasteignaverðs. En þó má ætla að aðrar breytur hafi eflaust 

haft sterkari áhrif en áður.  

Mynd 7.3 Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu og kaupmáttur launa nóvember 2008 til 

febrúar 2010 

Heimild: Fasteignaskrá Íslands og Hagstofa Íslands. 

7.2 Framboð 
Framboð gæti hafa stjórnast af kaupmætti ráðstöfunartekna, en upplýsingar um hann frá 

árunum 2009 og 2010 eru ekki til staðar og því ekki hægt að greina hvaða áhrif hann hafði á 

tímabilinu eftir hrun bankanna. Ekki eru heldur til staðar upplýsingar um raunvexti og því er 

ekki hægt að alhæfa neitt um áhrif þeirra.  

Raunverð fasteigna ætti að geta haft þó nokkur áhrif á framboð fasteigna á tímabilinu því það 

breyttist töluvert frá tímanum þegar bankarnir hófu að bjóða upp á íbúðalán. Þegar litið er á 

fylgni milli breytanna kemur í ljós samfylgnistuðullinn Pearsons R=0,96 og R2=0,93, sem 
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þýðir að sterk fylgni var milli breytanna (Fasteignaskrá Íslands, e.d. og Seðlabanki Íslands, 

e.d.). Lækkun raunverðs hefði getað minnkað framboð á fasteignamarkaðnum sem síðan hefði 

getað hækkað vísitölu íbúðaverðs ef eftirspurn hefði ekki minnkað í sama mæli. Virðist sem 

bæði framboð og eftirspurn hafi minnkað á tímabilinu og vegna þess virðist lækkun raunverð 

ekki hafa haft hækkandi áhrif á vísitölu íbúðaverðs því eftirspurn var einfaldlega ekki nógu 

mikil. Breyturnar breyttust því á svipaðan hátt, en vegna kólnunar á markaðnum hafði 

raunverð lítil áhrif á vísitölu íbúðaverðs.  

Mynd 7.4 Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu og raunverð nóvember 2008 til febrúar 

2010 

Heimild: Fasteignaskrá Íslands og Seðlabanki Íslands 

7.3 Samantekt 
Kaupmáttur launa virðist hafa haft hvað mest áhrif á verðmyndun á fasteignamarkaðnum 

þegar litið er á vísitölu íbúðaverðs, og þá til lækkunar, því ætla má að minnkandi kaupmáttur 

launa hafi dregið úr eftirspurn sem síðan hefur lækkað vísitölu íbúðaverðs. Lækkun vaxta 

hafði ekki þau áhrif að hækka verð á íbúðum og heldur ekki til að hægja á verðlækkunum því 

íbúðaverð hélt áfram að lækka. Ólíkt þeim áhrifum sem Greiningardeild Landsbankans taldi 

að lækkun vaxta myndi hafa, en aðrir þættir virðast einfaldlega hafa vegið þyngra (Björn 

Rúnar Guðmundsson og Edda Rós Karlsdóttir, 2005). Skertur aðgangur að fjármagni fylgdi 

hruni bankanna og hefði samdráttur því átt að hafa orðið í eftirspurn. Vísitalan var byrjuð að 
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lækka áður en aðgangur að fjármagni skertist og það hefur því eflaust ekki haft veigamikil 

áhrif á vísitöluna. Raunverð fasteigna var jafnframt byrjað að lækka fyrir bankahrun og vegna 

kólnunar á markaðnum virðast áhrif þess á verðmyndun hafa verið mjög lítil, en það er ekki í 

samræmi við niðurstöður Greiningardeildar Landsbankans, ástæðan gæti verið sú að hér var 

verðið að lækka (Björn Rúnar Guðmundsson og Edda Rós Karlsdóttir, 2005). Raunverðið 

þróaðist líkt og vísitala íbúðaverðs, en varð ekki til að hækka hana með minnkandi framboði. 

Aðrar breytur er ekki hægt að meta því upplýsingar liggja ekki fyrir um hvernig þróun þeirra 

var á tímabilinu. 
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8 Áhrif annarra þátta 
Þrátt fyrir að fjallað hafi verið um þær breytur sem taldar eru hafa einna helst áhrif á framboð 

og eftirspurn, eru ýmsar aðrar breytur sem gera má ráð fyrir að hafi líka áhrif á verðmyndun 

líkt og áður hefur komið fram. Fasteignamarkaður stjórnast einfaldlega af mörgum þáttum 

sem geta haft mismunandi sterk áhrif á hverjum tíma. Breyturnar sem nánar verður farið í hér 

á eftir, til dæmis fjöldi fullgerðs íbúðarhúsnæðis, hafa tekið þó nokkrum breytingum á 

tímabilinu 1999 til 2009 og því raunhæft að skoða hvort breytingarnar sjáist endurspeglast í 

vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu. Ef þess háttar fylgni væri til staðar mætti þá 

jafnvel ætla að viðkomandi þættir hefðu haft áhrif á þróun íbúðaverðs. 

8.1 Hagvöxtur 
Hagvöxt er hægt að skilgreina sem magnbreytingu landsframleiðslu á milli ára, eða verga 

landsframleiðslu. Með henni er lýst ráðstöfunaruppgjöri þjóðhagsreikninga og hvernig 

verðmætum sem myndast innan lands er ráðstafað, ýmist til fjármunamyndunar eða neyslu. 

Jafna vergrar landsframleiðslu er: 

Y = C + G + I + B + (X – Z) 

Þar sem C stendur fyrir einkaneyslu, G samneyslu, I fjármunamyndun og B eru 

birgðabreytingar sem saman standa fyrir þjóðarútgjöld. X táknar útflutning og Z innflutning 

(Hagstofa, 2006). 

Verg landsframleiðsla tengist því efnahagslegu ástandi í þjóðfélaginu og áhugavert er því að 

skoða hvort hægt sé að sjá einhvers konar tengsl milli hennar og verðþróunar á 

fasteignamarkaði. Þegar litið er á verga landsframleiðslu á tímabilinu 1999 til 2009 sést að 

hún hefur aukist ár frá ári þrátt fyrir að vöxtur hennar hafi verið minnstur milli áranna 2008 og 

2009. Verg landsframleiðsla í upphafi tímabilsins eða árið 1999 var 632.399 milljónir miðað 

við 1.500.162 milljónir árið 2009, en það voru bráðabirgðatölur (Hagstofa Íslands e.d.). 

Þegar skoðuð er fylgni milli vergrar landsframleiðslur og árlegra breytinga vísitölu íbúðaverðs 

á höfuðborgarsvæðinu kemur í ljós samfylgnistuðullinn Pearsons R=-0,39 og R2=0,15. Mjög 

lítil fylgni hefur því verið milli breytanna á árunum 1999 til 2009 og því virðist breyting á 

vergri landsframleiðslu ekki hafa haft nein áhrif á verðmyndun á fasteignamarkaði 
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(Fasteignaskrá Íslands, e.d. og Hagstofa Íslands, e.d). Ætla má að sértækari breytur sem 

tengjast beint fasteigna- og íbúðalánamarkaðnum hafi frekar haft áhrif.  

Mynd 8.1 Verg landsframleiðsla 1999 til 2009 

Heimild: Hagstofa Íslands 

Mynd 8.2 Árleg breyting vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu og verg landsframleiðsla 

1999 til 2009 

Heimild: Fasteignaskrá Íslands og Hagstofa Íslands. 



50 

 

8.2 Nýbyggingar 
Hversu mikið byggt er af nýjum íbúðum fer eftir launa- og verðbólguþróun, atvinnuástandi, 

vaxtastigi og aðgangi að lánsfé. Að auki getur fjölgun þjóðarinnar haft áhrif og það hvort 

fleiri flytji til landsins eða frá því. Til dæmis var aukin eftirspurn eftir íbúðum samkvæmt 

Greiningardeild Landsbankans þegar fólk fór að flytjast til Íslands frá öðrum löndum kringum 

aldamótin 2000 (Björn Rúnar Guðmundsson og Edda Rós Karlsdóttir, 2005).  

Líkt og sjá má á mynd 8.3 varð nánast samfelld aukning á íbúðarhúsnæði sem byrjað var að 

byggja á árunum 1999 til 2007, fyrir utan eilítinn samdrátt á árunum 2004 og 2006. En samkvæmt 

Fjármálaráðuneytinu (2009a) jókst fjárfesting í íbúðarhúsnæði um 150% á árunum 1997-2007. 

Frá árinu 2008 hefur hins vegar orðið samdráttur í byrjun nýrra bygginga íbúðarhúsa á 

höfuðborgarsvæðinu og sjást þær breytingar einna helst á því að á árinu 2009 var einungis byrjað 

á 155 íbúðum á höfuðborgarsvæðinu. Hefur fjöldi bygginga sem byrjað var að byggja á 

höfuðborgarsvæðinu ekki verið eins lítill allt frá árinu 1983 samkvæmt Hagstofu Íslands (e.d.) það 

er að segja allt það tímabil sem Hagstofan birtir tölur um byggingu íbúðarhúsnæðis.  

Fjöldi fullgerðs íbúðarhúsnæðis sveiflaðist ekki eins mikið eins og þeirra sem byrjað var á 

árlega. Á tímabilinu fjölgaði þó fullgerðu íbúðarhúsnæði yfirleitt milli ára, en breyting varð á 

því strax milli áranna 2006 og 2007. Enn meiri samdráttur varð á árunum 2008 og 2009 þegar 

fjöldinn var í algeru lágmarki, samanber að einungis 484 íbúðarhúsnæði voru kláruð árið 2009 

miðað við 2.120 árið 2006 (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Mynd 8.3 Bygging íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu 1999 til 2009 

Heimild: Hagstofa Íslands 



51 

Þegar fasteignaverð er hátt verður það til þess að framboð og magn nýbygginga eykst, líkt og 

áður hefur komið fram þegar fjallað hefur verið um raunverð og áhrif þess. En samkvæmt 

Greiningardeild Landsbankans á mikið framboð nýbygginga að geta stöðvað eða dregið úr 

miklum verðhækkunum ef þær eru til staðar á fasteignamarkaði, en það ætti líka að geta 

lækkað verð ef samsvarandi eftirspurn er ekki til staðar. Mikið framboð nýrra fasteigna getur 

orsakast af því að fasteignaverð er hærra en byggingarkostnaður samkvæmt Greiningardeild 

Landsbankans. Byggingarverktakar eiga þá að bregðast við með byggingu fleiri íbúða og með 

því aukna framboði ætti verð að lækka og nálgast byggingarkostnað. Þetta gæti því verið ein 

ástæða þess að fasteignaverð hefur farið lækkandi því magn nýbygginga hefur verið gríðarlegt 

(Björn Rúnar Guðmundsson og Edda Rós Karlsdóttir, 2005). 

Þegar vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu var borin saman við fjöldi bygginga sem 

byrjað var á árlega, kom í ljós samfylgnistuðullinn Pearsons R=0,70 og R2=0,49. Nokkur 

fylgni var því milli breytanna þannig að þegar íbúðaverð dróst saman var fjöldi bygginga sem 

byrjað var á að minnka (Fasteignaskrá Íslands, e.d. og Hagstofa Íslands, e.d.).  

Mynd 8.4 Árleg breyting vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu og íbúðarhúsnæði sem 

byrjað var að byggja 1999 til 2009 

Heimild: Fasteignaskrá Íslands og Hagstofa Íslands 

Þó virðist fjöldi íbúða sem byrjað var að byggja á höfuðborgarsvæðinu á árinu 2003 ekki hafa 

haft áhrif til verðlækkunar líkt og vænta mætti. Vísitala íbúðaverðs hélt áfram að hækka og 

það var ekki fyrr en en á árinu 2006 sem lækkun sást á vísitölunni þrátt fyrir að byrjað hafi 

verið á miklum fjölda bygginga. Spurn eftir íbúðum hlýtur að hafa verið mikil og aðrir þættir 
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hljóta að hafa verið að hafa meiri áhrif á verðþróun íbúðarhúsnæðis, því vísitalan hélt áfram 

að hækka. Einnig sést að byrjað var að byggja þó nokkurn fjölda íbúða á árinu 2007 og getur 

verið að það hafi verið sterkur áhrifaþáttur þess að vísitalan lækkaði eins mikið og raunin varð 

árið 2008 (Fasteignaskrá Íslands, e.d. og Hagstofa Íslands, e.d.). Ætla má að aðrir þættir hafi 

verið hættir að hafa áhrif til verðhækkunar á fasteignamarkaði og fjöldi bygginga í vinnslu 

orðið til þess að kæla markaðinn enn frekar. 

Sé aftur á móti litið á tengsl vísitölu íbúðarhúsnæðis og íbúðarhúsnæðis sem fullgert var á hverju 

ári kemur í ljós samfylgnistuðullinn Pearsons R=0,72 og R2=0,52. Eilítið meiri fylgni hefur því 

verið þar á milli. Þrátt fyrir það hefur mikið magn nýrra íbúða sem kláraðar voru á hverju ári, og 

ætla má að hafi verið settar á markað í kjölfarið, ekki orðið til þess að lækka verðið nema kannski 

síðustu ár tímabilsins (Fasteignaskrá Íslands, e.d. og Hagstofa Íslands, e.d.). 

Mynd 8.5 Árleg breyting vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu og fullgert íbúðarhúsnæði 

1999 til 2009 

Heimild: Fasteignaskrá Íslands og Hagstofa Íslands 

Fjöldi íbúða sem byrjað var á og sem kláraðar voru árlega virðist því ekki alltaf hafa mikil 

áhrif til lækkunar verðs þrátt fyrir að fjöldinn hafi oft verið mikill. Sérstaklega ekki á þeim 

árum sem einkenndust af einhverjum breytingum á aðgangi að lánsfé, til dæmis á árunum 

1999, 2004 og aðrir þættir hljóta að hafa vegið upp á móti hinu mikla framboði nema þá helst 

þegar kólnun var farin að eiga sér stað á fasteignamarkaði. 
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8.3 Væntingar fólks 
Líkt og komið hefur nokkrum sinnum fram virðist sem væntingar og almenn bjartsýni meðal 

fólks hafi haft nokkur áhrif á það hvernig fasteignaverð hefur þróast. Er því áhugavert að 

skoða huglægt mat eins og væntingar til að sjá hvort það hafi getað haft áhrif á fasteignaverð. 

Ef fólk hefur vænt þess að hafa það gott og jafnvel betra í framtíðinni má ætla að það hafi 

frekar tekið ákvarðanir um að fjárfesta í fasteignum þrátt fyrir að verð hafi hækkað mjög 

mikið. 

Væntingavísitala Gallups hefur verið mæld frá mars 2001 og hægt er að nota hana til að sjá 

hvernig fólk hefur metið efnahagsaðstæður og atvinnumál á viðkomandi tíma, auk væntinga 

þess eftir 6 mánuði, um efnahagslífs, atvinnumál og heildartekjur heimila (Gallup e.d.). 

Vísitalan er fengin þannig út að deilt er í fjölda jákvæðra svara um viðkomandi málefnin með 

fjölda þeirra sem svara bæði jákvætt og neikvætt. Við það fæst hlutfall sem margfaldað er 

með 200, en sé væntingavísitalan 100 er hlutfallið jafnt milli neikvæðra og jákvæðra 

einstaklinga. Þegar vísitalan er yfir 100 eru fleiri jákvæðir og öfugt (Gallup, e.d.).  

Þegar litið er til þróunar væntingavísitölu Gallup sést að hún var í algjöru lágmarki á árinu 

2009 og langt undir meðaltalinu sem var 99,9 stig. Var væntingavísitalan tiltölulega jöfn frá 

árunum 2002 til 2006 þegar hún tók dýfu niður og skömmu síðar sveiflu upp. Allt frá árinu 

2007 hefur hún dalað eftir að hún náði toppinum í maí 2007 í 154,9 stigum (Gallup, e.d.). 

Mynd 8.6 Væntingavísitala Gallup mars 2001 til janúar 2010 

Heimild: Gallup 
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Þegar litið er á þróun vísitölunnar frá mars 2001 og fram í janúar 2010 kemur í ljós 

samfylgnistuðullinn Pearsons R=-0,19 og R2=0,04 (Fasteignaskrá Íslands, e.d. og Gallup, 

e.d.). Nánast engin fylgni hefur því verið milli væntinga fólks og þróunar vísitölu 

fasteignaverðs. Út frá því má draga þá ályktun að aðrir þættir hafi vegið þyngra heldur en 

almenn bjartsýni hjá fólki. Þó er ekki hægt að útiloka að áhrifin séu einhver, en þau virðast að 

minnsta kosti ekki vera ríkjandi. 

Mynd 8.7 Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu og væntingavísitala 

Heimild: Fasteignaskrá Íslands og Gallup 
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9 Fasteignasalar 
Ætla má að fasteignasalar geti haft einhver áhrif á hvernig verðmyndun á fasteignamarkaði 

þróist, til dæmis með því hvernig þeir taka ákvarðanir um ásett verð á fasteignum. Hafa 

fasteignasalar á Íslandi stofnað með sér Félag fasteignasala sem hefur þann tilgang:  

... að gæta hagsmuna fasteignasala, sinna lögboðnu eftirlits- og agavaldi, m.a. í 

tengslum við Eftirlitsnefnd Félags fasteignasala, fylgjast með að fasteignasalar fylgi 

siðareglum félagsins í störfum sínum, stuðla að framþróun fasteignaviðskipta ofl. 

(Félag fasteignasala, e.d.). 

Félagið hefur sett siðareglur sem skipa stóran sess í störfum þeirra og eru mikilvægar til að 

tryggja góð samskipti aðila í fasteignaviðskiptum. Sem dæmi má nefna að samkvæmt þeim 

eiga félagsmenn að stunda fagleg og heiðarleg vinnubrögð, auk þess að vekja traust og 

virðingu annarra. Jafnframt skulu fasteignasalar vinna þau störf sem þeir taka að sér eftir 

bestu samvisku og þekkingu á þann hátt sem telst faglegur, ábyrgur og vandaður. Stjórn 

Félags fasteignasala hefur síðan eftirlit með að fasteignasalar fylgi siðareglunum og ákveða 

hvort fasteignasali hefur gerst brotlegur við þær í ágreiningsefnum (Félag fasteignasala, e.d.). 

Samkvæmt Grétari Jónassyni (munnleg heimild, 7. apríl 2010), framkvæmdastjóra Félags 

fasteignasala hefur fjöldi fasteignasala verið í kringum 200-230 en flestir voru þeir á árunum 

2005 og 2006 þegar fjöldinn komst upp í 270. Fjöldi sölumanna jókst hinsvegar mikið eftir 

tilkomu bankanna á fasteignalánamarkað vegna söluaukningar.  

Nota sumir fasteignasalar svokallaða verðsjá fasteigna, sem Fasteignaskrá Íslands gefur upp, 

þegar þeir ákveða verð á fasteignum samkvæmt Grétari Jónassyni (munnleg heimild, 7. apríl 

2010) en galli við notkun hennar er að um er að ræða meðaltöl yfir stór svæði sem á stundum 

ekki við. Langflestir fasteignasalar nota hinsvegar eigið mat sem byggir á skoðun á 

fasteigninni og reynslu þeirra af sölu svipaðra eigna við verðákvörðun. Eigandi fasteignar er 

hinsvegar alltaf sá sem á lokaorðið um ásett verð fasteignar.   

9.1 Söluþóknun 
Söluþóknun er eitt af því sem ætla mætti að hefði áhrif á verðmat á fasteignamarkaði því 

fasteignasalar hafa margir hverjir fengið greidda söluþóknun sem hlutfall af söluverði og það 
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er því í þeirra þágu að söluverð sé sem hæst. Fasteignasalar ákveða sjálfir hvaða söluþóknun 

þeir taka af störfum sínum samkvæmt Grétar Jónassyni, en þurfa á hinn bóginn að semja við 

kaupanda þjónustunnar áður en þeir hefja störf. Áður fyrr var ákvæði í lögum um að 

söluþóknun mætti ekki fara yfir 2% en það ákvæði var að sögn Grétars afnumið því það var 

talið brot á samkeppnislögum. Langflestir fasteignasalar starfa eftir prósentum en ekki fastri 

krónutölu og algengast er að söluþóknun sé um 1,5% til 2,7%, en ýmislegt getur verið 

innifalið í því til dæmis auglýsingar, skjalaöflun og fleira (Grétar Jónasson, munnleg heimild, 

7. apríl 2010).  

Freistni hefði getað leitt til þess að fasteignasalar hefðu verðlagt húsnæði hærra en almennt 

var í þeirri von að fá hærri söluþóknun vegna frjálsrar verðlagningar, og ætla má að seljendur 

hafi verið sáttir við það. Siðareglur fasteignasala eru þó skýrar og samkvæmt þeim verða þeir 

að gæta hagsmuna bæði kaupanda og seljanda. Jafnframt verða kaupendur fasteigna að vera 

tilbúnir að kaupa fasteignir á uppsettu verði, og ef verð er of hátt að þeirra mati þá kaupa þeir 

ekki. Ekki er því hægt að fullyrða um að fasteignasalar hafi haft afgerandi áhrif á þróun 

fasteignaverðs vegna væntinga þeirra um söluþóknun, markaðurinn verður að vera tilbúinn að 

samþykkja það verð sem sett er á. Einnig er mikið í húfi fyrir þá því ef þeir verða uppvísir að 

einhvers konar svikum geta þeir misst starfsleyfið. 
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10 Framtíðarsýn á fasteignamarkaði 
Í byrjun árs 2010 var Íbúðalánasjóður helsti lánveitandi á fasteignamarkaði samanber aukin útlán 

hans eftir bankahrunið í október 2008. Hafði þá mjög dregið úr starfsemi bankanna á 

íbúðalánamarkaði. Hugsanlegt er að þessi skerti aðgangur að fjármagni hafi haft áhrif á 

verðmyndun til framtíðar og telur Fjármálaráðuneytið (2009a) að verð á fasteignamarkaði muni 

halda áfram að lækka vegna minni umsvifa bankanna. Íbúðalánasjóður hefur, líkt og áður hefur 

verið minnst á, verið með meiri takmarkanir á lánveitingum sínum heldur en bankarnir og alltaf 

haft ákveðin hámarkslán í gildi. Hámarkslán hjá Íbúðalánasjóð voru í byrjun árs 2010 20 milljónir 

eða 80% af kaupverði eigna að hámarki (Íbúðalánasjóður, e.d.a). Fólk hefur því ekki eins mikinn 

aðgang að fjármagni eins og áður til að kaupa sér dýrar eignir í sérbýli ef það á ekki fyrir 

útborguninni sjálft. Ætla má því að þetta geti haft þau áhrif að íbúðaverð lækki að minnsta kosti á 

dýrustu eignunum í sérbýli sem hækkuðu mest allra samkvæmt vísitölu íbúðaverðs, eða að 

minnsta kosti hlutfallslega mest á þeim.  

Annað sem getur leitt til áframhaldandi lækkunar á fasteignaverði er að nettó brottflutningur fólks 

af Íslandi til ársins 2009 sýndi, samkvæmt Fjármálaráðuneytinu (2009a), að fólki í landinu 

fækkar. Þessi fólksfækkun ætti að verða til þess að það dragi úr eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði, því 

ekki er nauðsynlegt að byggja mikið til að anna eftirspurninni því hún ætti ekki að ná að aukast 

mikið ef margir flytja af landi brott. Mikill fjöldi nýbygginga stendur auður og jafnvel 

hálfkláraður því 31. desember 2009 voru 3.549 íbúðir í byggingu samkvæmt Hagstofu Íslands 

(e.d.). Líkt og áður hefur komið fram var fjöldi bygginga sem byrjað var á árinu 2009 í algjöru 

lágmarki og hafði ekki verið byrjað á svo fáum íbúðabyggingum allan þann tíma sem Hagstofa 

Íslands birtir upplýsingar um, eða frá 1983. Það er því ekki nauðsynlegt að byggja mikið af nýjum 

fasteignum því fólki virðist einfaldlega vera að fækka og aðrir eru ekki að flytja í nema mjög 

litlum mæli til landsins. Staðan ætti því að vera þannig á fasteignamarkaði að framboð ætti að 

vera meira heldur en eftirspurnin og því þarf fólk ekki lengur að yfirbjóða hvert annað til að fá 

fasteignir. Frekar er hægt að bjóða lægra í fasteignir sem hafa verið lengi á sölu. 

Fjármálaráðuneytið (2009a) spáir því að áfram muni draga úr byggingu á íbúðarhúsnæði á árinu 

2010 en aukning muni byrja að sjást í byggingu íbúðarhúsnæðis í kringum 2011 til 2012.  

Bankarnir og Íbúðalánasjóður eignuðust og eiga fjölda íbúða frá einstaklingum frá hruni 

bankakerfisins í október 2008 og eitthvað frá því fyrir þann tíma. Að auki hafa þeir eignast ýmsar 
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fasteignir frá byggingarfyrirtækjum og eignarhaldsfélögum. Spáir Fjármálaráðuneytið (2009a) því 

að fasteignaverð eigi eftir að lækka enn meira áður en botninum er náð því þegar þessar fasteignir 

verði settar á markað muni það leiða til verðlækkunar. Hvenær fasteignirnar verða seldar er 

hinsvegar algjörlega í höndum bankanna og Íbúðalánasjóðs og eflaust verður þess gætt að setja 

ekki nema hluta af þessum eignum á fasteignamarkaðinn í senn til að hafa ekki áhrif til 

verðlækkunar á markaðnum. Með miklum verðlækkunum rýrist verð eignanna og þeir fá minna 

fyrir sinn snúð. 

Fólk hafði í lok árs verið að takast á við minnkun kaupmáttar, sívaxandi skuldir, töluvert 

atvinnuleysi og minnkandi eignarhlut í eigin íbúðarhúsnæði. Telur Fjármálaráðuneytið (2009b) að 

þessar breytingar geti valdið því að fólk velur síður að taka lán svo að áframhaldandi samdráttur 

ætti að eiga sér stað á fasteignamarkaði af þeim völdum. Ætla má að þegar kaupmáttur launa fer 

að aukast aftur muni fasteignaverð aftur hækka en að það muni taka nokkur ár 

(Fjármálaráðuneytið, 2009b). 

Þróun vaxta á íbúðalánum eða verðtryggðir vextir hafa ekki haft mikil áhrif á verðþróun á 

fasteignamarkaði og því er ekki hægt að búast við því að áhrifin verði mikið meiri í framtíðinni. 

Íbúðalánasjóður (2010) virðist spá því að samdráttur verði áfram á fasteignamarkaði 

vegna þess að áætlað er að ný útlán á árinu 2010 verði um 25 til 33 milljarðar, en það var 

lækkun upp á 4 milljarða frá áætlun sem þeir höfðu áður gefið út í desember 2010 

(Íbúðalánasjóður, 2009). Hafa þeir dregið tölurnar niður vegna óvissu um útlán auk þess 

sem mikil lægð var á markaðnum.  

Söluþóknun fasteignasala hefur ekki breyst mikið í gegnum tíðina og því má ætla að þær 

muni ekki hafa mikil áhrif á það hvernig fasteignaverð muni þróast. Þar ætti máttur 

neytanda að koma í veg fyrir hrakval hjá fasteignasölum, þannig að þeir geti ekki ákveðið 

hærri söluþóknun heldur en sanngjarnt er. 

Verðlækkanir munu því ef allt ofangreint gengur eftir einkenna fasteignamarkaði næstu 

árin. Ekki er þó hægt að alhæfa nokkuð í þessu samhengi og er rétt að nefna að ekki þarf 

nema ein áhrifamikil breyta að breytast til að verðlækkanir standi í stað eða snúist í 

hækkanir. Fortíðin sýndi þegar bankarnir komu inn á íbúðalánamarkað hversu mikil áhrif 

þess háttar breytingar geta haft. 
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Niðurlag 
Fasteignamarkaður einkenndist af miklum breytingum á tímabilinu 1999 til 2010, því ólíkar 

stofnanir og fyrirtæki voru að keppast sín á milli um að veita lánsfjármagn til fólks til 

íbúðakaupa. Verðmyndun á fasteignamarkaði virðist jafnframt hafa verið ólík á þeim þremur 

tímabilum sem litið hefur verið á og áhrif breyta á fasteignaverð ólík eftir því. Af því má ráða 

að ekki er hægt að líta á þróun verðs sem eitt tímabil heldur verður að skoða hvert tímabil 

fyrir sig sem hefur einkenni verðhækkana eða lækkana til að fá sem raunhæfasta niðurstöðu 

líkt og hér hefur verið gert. 

Þegar Íbúðalánasjóður var settur á stofn árið 1999 byrjaði verð að hækka án þess þó að um 

verðbólumyndun væri að ræða. Aukinn aðgangur að fjármagni hefur því án efa haft áhrif á 

fasteignaverð. Sama gerðist árið 2004 þegar bankarnir fóru að veita íbúðalán sín en hækkunin 

varð töluvert meiri en árið 1999. Ætla má að það hafi verið vegna þess hve miklar breytingar 

voru gerðar á lánveitingunum og hve lítið var af takmörkunum við lánsfjárveitingar. Skertur 

aðgangur að lánsfjármagni virðist hins vegar ekki jafn sterkur áhrifavaldur, því líkt og komið 

hefur fram virðast aðrir áhrifavaldar hafa haft meiri áhrif á árinu 2008. Áhrif aðgangs að 

fjármagni á verðmyndun fasteigna virðist því vera mestur þegar hann eykst en ekki eins 

sterkur þegar hann dregst saman. 

Kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann hafði áhrif á tímabilinu 1999 til 2004 því vegna 

samdráttar í honum virðist hafa hægt á hækkunum á vísitölu íbúðaverðs, síðan hækkaði hún 

þegar kaupmáttur ráðstöfunartekna jókst. Sömu sögu er hægt að segja um tímabilið 2004 til 

2008 þegar hann virðist hafa haft áhrif bæði til hækkunar og lækkunar. Ekki er hinsvegar 

hægt að segja um áhrif hans þegar verð lækkaði því tölur voru ekki til staðar um kaupmátt 

ráðstöfunartekna frá 2009 og 2010. Kaupmáttur ráðstöfunartekna hefur því greinileg áhrif á 

verðmyndun á fasteignamarkaði þrátt fyrir að ekki sé hægt að alhæfa um allt tímabilið sem 

hér hefur verið fjallað um. 

Kaupmáttur launa virðist líka hafa verið sterkur áhrifavaldur á verðmyndun, sem sést á því að 

á tímabilinu 1999 til 2004 þegar kaupmáttur launa jókst og eftirspurn líka hækkaði verð, en 

þegar hann dróst saman voru áhrif til lækkunar líka til staðar. Kaupmáttur launa hélt áfram að 

hafa þessi áhrif á verðmyndun allt tímabilið bæði til hækkunar og lækkunar. Virðist hann hafa 
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haft mjög mikil áhrif frá október 2008 og jafnvel verið einn áhrifamesti þátturinn þá til 

lækkunar fasteignaverðs. 

Raunvextir virðast hafa haft nokkur áhrif með því að hægja á verðhækkunum því lækkun 

raunvaxta virðist hafa orðið til þess að minnka framboð fasteigna samtímis því að eftirspurn 

jókst frá 1999. Aftur á móti virðast raunvextir ekki hafa teljandi áhrif frá árinu 2004, heldur 

virðast þeir hafa sveiflast á sambærilegan hátt og vísitala íbúðaverðs og lækkun raunvaxta 

leiddi ekki til verðhækkunar sem búast hefði mátt við vegna aukinnar spurnar eftir fasteignum 

til fjárfestingar. Áhrifin eru því greinilega mismunandi og ætla má að aðrir þættir vegi þyngra 

í verðmyndun fasteigna. 

Raunverð fasteigna er talið áhrifamikill þáttur á fasteignaverð og gæti það hafa fylgt vísitölu 

íbúðaverðs sterkt þannig að hækkun á raunvirði hafi orðið til að auka framboð, sem þá gæti 

hafa leitt til lækkunar á vísitölunni þegar eftirspurn var ekki lengur jöfn framboði. Ætla má að 

raunverð hafi haft nokkur áhrif eftir komu bankanna á fasteignamarkað því raunverð og 

vísitala íbúðaverðs virðast hafa fylgst náið að. Og í lok þess tímabils sem þeir voru að lána 

gæti framboðs breyting vegna hás raunverðs hafa orðið til þess að lækka vísitölu íbúðaverðs. 

Raunverð var byrjað að lækka fyrir október 2008 og vegna kólnunar á markaði virðast áhrif 

þess að verðmyndun hafa verið minni þann hluta tímabilsins, og aðrir þættir geta hafa verið að 

hafa meiri áhrif. 

Þróun lánskjara, það er vextir á íbúðalánum, er síðasti þátturinn sem var sérstaklega greindur 

eftir tímabilum, en með hækkandi vöxtum hefði verð átt að lækka á fasteignum. Þetta var 

hinsvegar ekki staðan á fasteignamarkaðnum heldur virðist sem aðrar breytur hafi haft meiri 

áhrif þegar reynt var að nota hærri vexti til að kæla markaðinn. Sama sagan var í kringum 

2008 þegar nota átti lægri vexti til að draga úr kólnun á markaðnum, en það dugði ekki. 

Lánskjör virðast því ekki vera áhrifamikill þáttur á verðmyndun á íslenskum 

fasteignamarkaði, eða að minnsta kosti ekki á þeim tímabilum sem voru skoðuð hér. 

Aðrir áhrifaþættir, íbúðabyggingar, væntingavísitala og hagvöxtur, sem farið var í virðast lítil 

áhrif hafa haft á verðmyndun þegar litið var á allt tímabilið frá 1999 til 2010. Að minnsta 

kosti kemur ekki fram skýr fylgni þeirra milli þegar samfylgnistuðull er skoðaður. Aftur á 

móti má gera ráð fyrir að íbúðabyggingar geti hafa haft áhrif á verðmyndun á seinnihluta 

tímabilsins því kólnun var mjög mikil á markaðnum og mikið til af ókláruðum byggingum. 

Fasteignasalar virðist ekki hafa haft mikil áhrif á verðmyndun þó þeir hafi vissulega 

hagsmuna að gæta hvað varðar fasteignaverð því langflestir þeirra fá greidda hlutfallslega 
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söluþóknun. Fólk ætti hinsvegar ekki að vera tilbúið að greiða verð sem er ekki í samræmi við 

markaðsverð á svipuðum eignum þannig að almenningur ætti alltaf að geta haft taumhald á 

þeim. Jafnframt hafa þeir siðareglur og ef þeir fylgja ekki því að tryggja hag bæði kaupanda 

og seljanda geta þeir átt á hættu að missa starfsleyfi sitt þannig að mikið er í húfi hjá þeim. 

Fasteignasalar taka jafnframt ekki lokaákvörðun um verð heldur eru það seljendurnir auk þess 

sem kaupendur geta haft áhrif með því að kaupa ekki og seljendur geta þá neyðst til að lækka 

verðið.  

Niðurstöður um áhrifavalda á verðmyndun á fasteignamarkaði eru því í nokkru samræmi við 

það sem fram kom hjá bæði Agnello og Schukneckt (2009) og Greiningardeild Landsbankans 

(Björn Rúnar Guðmundsson og Edda Rós Karlsdóttir, 2005). Því stjórnvöld hafa nokkur áhrif 

á verðmyndun á fasteignamarkaði til dæmis með lagasetningum sem hafa áhrif á 

lánsfjáraðgang fólks. Auk þess sem aðgangur bæði innanlands og erlendis að fjármagni hefur 

haft áhrif á verðmyndun. Kaupmáttur fólks hefur líka mikil áhrif þá sérstaklega til hækkunar á 

íbúðaverði. Lækkun vaxta og stefna stjórnvalda um vaxtastig virðast þó lítil áhrif geta haft 

nema aðrir þættir séu til staðar sem styðja við þau áhrif sem er ekki alveg í samræmi við 

niðurstöður fyrrgreindra. 

Framtíðin á fasteignamarkaði virðist muna einkennast af verðlækkun að minnsta kosti einhver 

ár fram yfir árið 2010, en það fer eftir því hvernig mikilvægir áhrifavaldar á verðmyndun 

þróast hvernig verð þróast. Niðurstaðan er áhugaverð og í ljós hefur komið að áhrifavaldar á 

fasteignaverð eru ólíkir eftir því hvort um er að ræða verðhækkanir eða lækkanir. Væri jafnvel 

áhugavert að fara í frekari rannsóknir á efninu og nákvæmari þar sem hægt væri að skoða 

lengra tímabil auk áhrifa fleiri breyta. Vonandi mun einhver fara í þess háttar rannsóknir í 

framtíðinni til að skerpa enn frekar á þekkingu á fasteignamarkaðnum og verðmyndun á 

honum. 
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