
 
 

Af hverju vilja stjórnmálamenn ekki að landsmenn njóti lægri vaxta? 

 

Nýlega felldi Hæstiréttur enn einn dóminn um réttarstöðu skuldara og lánardrottins og kemst að þeirri 

niðurstöðu að þrátt fyrir að dómurinn hafi áður talið að gengistrygging höfuðstóls lána í íslenskum krónum 

væri ólögmæt gefi það hvorki Alþingi né öðrum heimild til þess að breyta öðrum ákvæðum viðkomandi 

lánasamninga með afturvirkum hætti. Því var afturvirkni ákvæða laga nr. 151/2010 dæmd ómerk. Þetta 

kemur okkur hjá ASÍ ekkert á óvart, enda vöruðum við bæði viðskiptaráðherra og Alþingi við að þessi 

ákvæði stangist á við ákvæði kröfuréttar og þar með stjórnarskrána. Reyndar töldum við einnig miklar 

efasemdir um að Alþingi hefði yfirhöfuð heimild til þess að breyta innihaldi lánasamninga eftirleiðis nema 

með samkomulagi milli skuldara og kröfuhafa. Þessi niðurstaða Hæstaréttar er einnig í samræmi við fyrri 

dóm réttarins þar sem ákvæði 3. mgr. 9. gr. og 12. gr. laga nr. 32/2009 væru hluti kröfuréttar sem varinn 

væri af 72. gr. stjórnarskrárinnar, í það sinn var það kröfuhafa til góða.  

 

Þessi niðurstaða er mikilvæg og mun vafalaust gagnast þeim einstaklingum sem fengu ólögmæt 

gengistryggð lán í bönkunum. Hafa verður í huga að dómstólar hafa einnig komist að þeirri niðurstöðu að 

erlend lán, sem tekin voru í erlendum myntum og greitt hefur verið af í erlendum myntum, væru lögmæt og 

því ekki tilefni neinna inngripa eða breytinga á slíkum lánasamningum af hálfu dómstóla. Því er ekki um 

það að ræða að Hæstiréttur hafi innleitt eitthvert allsherjar réttlæti eða sanngirni varðandi hina vandasömu 

skuldaúrvinnslu. Hlutverk dómstóla er að skera úr um ágreining milli tveggja aðila á grundvelli þeirra 

samninga sem gerðir hafa verið og þeirra laga sem um þá samninga gilda. 

 

Hvernig sem þessu er snúið er ljóst að stjórnarskrá landsins setur úrvinnslu skuldamála verulega skorður 

varðandi meðferð mála. Að sama skapi undirstrikar fyrrgreindur dómur að það er einnig miklum 

erfiðleikum bundið að ná einhverri heildarlausn á þessu vandamáli. Hvorki Alþingi eða nokkur annar hefur 

umboð til þess að semja um breytingar á lánasamningum skuldara og kröfuhafa án samþykkis þeirra né 

heldur rýra réttarstöðu þeirra gagnvart kröfurétti. Tilraun ríkisstjórnarinnar og Alþingis til þess að leysa úr 

vanda þeirra sem tóku erlend lán með setningu laga nr. 151/2010, þar sem sumir fengu klárlega úrlausn 

sinna mála en aðrir töldu gengið á rétt sinn – staða sem alltaf getur komið upp þegar stefnt er að stórum 

samfélagslegum lausnum á flóknum úrlausnarefnum þar sem fundin er málamiðlun milli ólíkra hagsmuna 

skuldara og kröfuhafa – gekk einfaldlega ekki upp. Stjórnarskráin tryggir þeim sem telja á sér brotið 

skýlausan rétt til að verja hagsmuni sína fyrir dómstólum og hefur Hæstiréttur í þessu tilfelli tekið undir 

með viðkomandi skuldurum. Þetta var því að mínu mati ákaflega mikilvægur dómur sem veitir okkur 

leiðsögn um það hvernig standa þarf að málum. 

 

Í kjölfar þessa dóms hefur sú staða nú komið upp, að sumir landsmenn njóta þess að greiða lága erlenda 

nafnvexti á húsnæðis- og bílalánum sínum. Hér munar ekki litlu eins og Alþýðusambandið hefur bent á 



undanfarna mánuði. Á eftirfarandi mynd má sjá muninn á húsnæðisvöxtum hér á landi eins og þeir birtast í 

upplýsingum Seðlabanka Íslands um almenna verðtryggða vexti að viðbættri verðbólgu og á þeim 

nafnvöxtum til húsnæðislána sem algengastir eru á Evrusvæðinu frá hrunárinu 2008 til dagsins í dag. 

Hvað sem líður umræðu um úrvinnslu á skuldavanda heimilanna – sem auðvitað er mikilvæg – er ekki 

síður mikilvægt að horfa til þess hvernig við getum tryggt landsmönnum hagstæðari óverðtryggð lán til 

húsnæðiskaupa í framtíðinni. Takist það mun það ekki bara gagnast nýjum húsnæðiskaupendum heldur 

gera okkur hinum kleift að endurfjármagna gömlu verðtryggðu húsnæðislánin okkar og stórlækka 

greiðslubyrðina. 

 
Þá vaknar spurningin hvers vegna stjórnmálamenn vilji ekki tryggja að allir landsmenn fái að njóta lægri 

óverðtryggðra vaxtakjara?  Eina leiðin til að þetta verði hægt er að horfast í augu við að krónan er ónýt 

sem grundvöllur að stöðugleika. Margir hafa bent á þessa staðreynd og nú síðast Jón Sigurðsson, forstjóri 

Össurar, í erindi sínu á Viðskiptaþingi. 

 

Afar erfitt er hins vegar að fá íslenska stjórnmálamenn til þess að ræða þessa stöðu af einhverri alvöru. 

Þess í stað er sífellt staglast á vanda Evrusvæðisins og mikilvægi þess fyrir þjóðina að hafa sveigjanlegan 

gjaldmiðil og keppast síðan við að yfirbjóða hver annan um leiðréttingar á ,,forsendubrestinum‘‘ þegar á 

þennan sveigjanleika reynir. Vissulega er mikill vandi á Evrusvæðinu. Vandi sem á rót sína að rekja til 

ákvarðana óábyrgra stjórnmálamanna í einstaka ríkjum svæðisins – einkum löndunum við Miðjarðahaf. En 

þar á bæ hafa stjórnmálamenn í það minnsta axlað ábyrgð sína á því að finna raunhæfar leiðir til þess að 

tryggja að sá stöðugleiki sem evran hefur tryggt þessum ríkjum verði varinn umfram allt. Það hafa þeir 

m.a. gert með því að setja raunverulegar skorður fyrir því að einstök ríki Evrópu geti hagað sér með 

óábyrgum hætti því það varði alla íbúa Evrópu og ekki bara viðkomandi lands ef þeir gera það. Það er 

athyglisvert að viðbrögðin hér á landi af hálfu þeirra, sem voru ábyrgir fyrir þeirri óábyrgu efnahagsstefnu 

sem hér réði ríkjum, eru að benda á að stóru ríki Evrópu beiti lítil aðildarríki ofríki og fantaskap. Af 

málflutningnum að dæma fellst fullveldi í því að að verja réttinn til þess að reka áfram óábyrga 

efnahagsstefnu. Þess skal getið að það eru ekki stóru ríki Evrópu sem ein standa að því að setja þetta 

aðhald heldur hafa þau ríki Evrópu sem áratugum saman hafa rekið ábyrga efnahagsstefnu eins og 

Danmörk, Svíþjóð og Finnland auk Þýskalands, Frakklands og fleiri ríkja fylgt þessu eftir því það er ekki 

einkamál viðkomandi ríkja að valda sjálfum sér og öðrum skaða. 

  

Á myndinni má sjá að hvað sem segja má um ,,vanda Evrusvæðisins‘‘ eru húsnæðisvextir í Evrópu 

nokkuð innan við 4% nafnvexti – víða bundið til nokkuð margra ára – og ekki hægt að sjá að meintur vandi 

þess gjaldmiðils hafi nein mælanleg áhrif á húsnæðisvexti. Þrátt fyrir að gríska ríkið eigi erfitt um lántökur 

og ávöxtunarkrafan á ríkispappírum þar hafi farið í um 25% á eftirmarkaði eru húsnæðisvextir í Grikklandi 



vel innan við 4%. Skýringin á því er að grísk heimili eru lítið skuldsett og lán til þeirra talin þokkalega örugg 

þrátt fyrir stöðu ríkissjóðs og ekki þurfa þeir að glíma við verðbólguvanda af hruni gjaldmiðils eins og hér. 

  

Það sama verður ekki sagt um krónuna. Eftir gríðarlegt fall hennar 2008 tókst að stöðva það á árinu 2009 

og fram eftir ári 2010 virtist eins og hún ætlaði að þokast upp á við aftur. Vonbrigði með auknar 

fjárfestingar og aukin hagvöxt ásamt framlengingu gjaldeyrishaftanna til næstu ára gerði það hins vegar að 

verkum að forsendur þessarar styrkingar brustu og hún féll mjög mikið vorið 2011. Þó krónan hafi rétt 

aðeins úr kútnum á haustmánuðum 2011 hefur hún tekið nýja dýfu núna og líklegt að hún muni endast 

langt fram á sumar. Gjaldeyrishöftin virðast þannig hvorki ná að verja né styrkja krónuna, eins og bent var 

á þegar þau voru sett á haustið 2008. 

 

Þetta er hinn mikli herkostnaður sem þjóðinni er gert að bera af sveigjanleika þessa minnsta gjaldmiðils í 

heiminum. Þó krónan sé 20-25% undir sögulegu jafnvægi – jafnvægi sem dygði til að tryggja hér 

samkeppnishæfan útflutning – veikist hún stöðugt og gengi hennar á frjálsum aflandsmarkaði er nú um 

60% veikara en skráð opinbert gengi. Þrátt fyrir að bankar keppist nú hver um annan þveran að bjóða 

,,hagstæð óverðtryggð húsnæðislán‘‘ á grundvelli neikvæðra vaxta á skammtíma innlánsreikningum – sem 

hæglega gætu leitt bankana í sama lausafjárvanda eftir fimm ár og þeir glímdu við árið 2007 – eru vextir 

hér gríðarlega háir í evrópsku samhengi. 

 

Ef við skoðum þriggja herbergja íbúð sem kostar um 27-28 mill.kr. og keypt er í ársbyrjun 2008 og berum 

saman greiðslubyrði sambærilegrar fjölskyldu á Íslandi og í Evrópu kemur í ljós skuggalegur munur. Í 

þessu dæmi er annars vegar notaðir verðtryggðir vextir sem Seðlabanki Íslands birtir mánaðarlega sem 

almenna vexti að viðbættri verðbólgu og meðalvextir á Evrusvæðinu samkvæmt upplýsingum samtaka 

Evrópskra húsnæðislánveitenda (www.hypo.org). Greitt er af láninu ársfjórðungslega og sýnir myndin þær 

greiðslur. 

 

Miðað er við verðtryggt lán en hækkun höfuðstóls vegna verðbótaþáttar bætt við greiðslubyrðina til að 

gera lánin samanburðahæf. 

 

Samkvæmt þessu hefur greiðsla íslensku fjölskyldunnar verið á bilinu 550 þús.kr. á ársfjórðungi í um 2,5 

mill.kr. og samtals á þessum rúmum fjórum árum hefur heildar greiðslubyrði þessarar fjölskyldu verið 

http://www.hypo.org/


samtals 23,3 mill.kr., þar af hefur hún greitt 11,7 mill.kr. og aðrar 11,5 mill.kr. hafa bæst við höfuðstólinn 

sem komin er í 32,7 mill.kr. Evrópska fjölskyldan hefur hins vegar greitt 6,8 mill.kr. og þar af fóru 2,8 

mill.kr. til lækkunar á höfuðstólnum sem nú stendur í 21,2 mill.kr 

 

Þetta er í hnotskurn kostnaðurinn sveigjanleika krónunnar. Séð í þessu samhengi er nauðsynlegt að 

almenningur spyrji stjórnmálamennina líkt og Alþýðusambandið hefur gert – hvers vegna megum við ekki 

fá lægri óverðtryggða vexti með upptöku annars gjaldmiðils? Væri ekki miklu auðveldara fyrir þjóðina að 

glíma við þann vanda sem Evrusvæðið er að glíma við en þann vanda sem hér endurtekur sig árum og 

áratugum saman sem er verðbólga og háir vextir með krónu? Er ekki komið nóg? 

 

Margir hafa haldið því fram að á þessu sé sú einfalda lausn að taka einhliða upp Kanadadollar eða norska 

krónu. Betur væri að þetta væri hægt, það segi ég satt. En því miður er þetta óraunhæft og fyrir því eru 

nokkrar ástæður. 

1. Við eigum ekki nægan gjaldeyrisforða sjálf til að kaupa það magn af viðkomandi gjaldeyri til að 

mæta lausu fé í umferð. Því yrðum við að fá samþykki AGS og Norðurlandanna að nota lánin frá 

þeim til þessa arna og það gæti reynst þrautin þyngri. Ljóst má vera að þessar þjóðir myndu ekki 

vilja fá greitt með krónum fyrir sinn gjaldeyri enda stæði til að leggja hann af. 

2. Ef okkur tækist að safna saman nægum gjaldeyri til að umbreyta myntinni er ljóst að lítið væri eftir 

til að mynda varaforða – sá sem er að láni fór í myntbreytinguna. Auðvitað skiptir máli á hvaða 

skiptigengi þessi aðgerð yrði framkvæmd. Ef krónan er of veik (aflandsgengið er 250-260 á 

evrunni) rýrna eignir okkar tekjur gríðarlega við myntbreytinguna og ef krónan er of sterk göngum 

við nærri samkeppnishæfni atvinnulífsins og þar með störfum okkar og tekjum.  

3. Gefum okkur að við notum jafnvægisgengið sem gæti legið í kringum 130-140 kr. á evruna. Þegar 

umbreytingunni væri lokið skiptir miklu máli að aðgerðin sé svo trúverðug og traust – að hér verði 

svo öflugt atvinnulíf – að ekki leiki minnsti vafi á því að við munum standa við skuldbindingar okkar 

gagnvart erlendum innistæðueigendum sem eru æði margir. Ef þeir telja hins vegar að nú séu þeir 

lausir og best sé að taka evrurnar og hverfa aftur heim á þarlendan fjármálamarkað er ljóst að 

bankarnir lenda fljótlega í lausafjárvanda – þá vantar þá meiri gjaldeyri í lausu fé. Í venjulegu 

hagkerfi myndi Seðlabankinn sjá til þess að bankinn fengi ,,innlendu myntina‘‘ ef ekki með öðru þá 

með prentun fleiri seðla. Þetta er hins vegar ekki hægt og þá erum við komin í sama vanda nema 

hvað við erum búin að sólunda varasjóðnum sem við fengum að láni hjá AGS og Norðurlöndunum 

til að hleypa þeim erlendu fjárfestum, sem eignuðust íslensk verðbréf þegar þeir voru að veðja á 

vaxtamun milli Íslands og annarra landa, út úr hagkerfinu með erlendan gjaldeyri og sitjum uppi 

með afleiðingarnar. Það er ástæðan fyrir því að AGS og Norðurlöndin myndu trúlega aldrei 

samþykkja svona aðgerð – hún gengur einfaldlega ekki upp. 

4. Þá er ótalin sá vandi sem yrði í framtíðinni að ef okkur tekst að koma hagvexti í gang þarf 

peningamagnið í umferð að fylgja hagvextinum– en ekki vaxa meira en sem nemur hagvexti. Til 

að gera það í hagkerfi með gjaldmiðil annars ríkis verður Seðlabankastjóri að fara reglulega til 

þess ríkis með afrakstur útflutningsins og kaupa meiri gjaldeyri og ef hér kæmi upp einhver 

efnahagskreppa aftur (og það verðum við að gera ráð fyrir að muni gerast) er enginn bakhjarl og 

engin prentsmiðja.  

 

Þess vegna var það að ársfundur ASÍ komst að þeirri niðurstöðu að eina færa leiðin út úr þessum 

ógöngum sem núverandi gjaldmiðill og ábyrgðarlaus efnahagsstefna undanfarinna ára hefur leitt okkur í 

væri umsókn um aðild að ESB og upptaka evru. Og það eins fljótt og auðið er ef okkur tekst að ná 

ásættanlegum aðildarsamningi sem tryggir hagsmuni okkar í sjávarútvegs-, landbúnaðar- og 



byggðamálum. Takist þetta er okkur greið leið inn í myntsamstarf Evrópuríkjanna innan ramma ERM-II í 

stað núverandi gjaldeyrishafta til að lækka vexti og koma fjárfestingum og atvinnusköpun í gang. Það sýnir 

reynsla Eystrasaltsríkjanna að aðlögunarferli vaxtanna hefst strax innan ERM-II þannig að áhrifin koma 

mikið fyrr en þann dag sem við fengjum myndina sjálfa. Ekki hafa orðið neinar þær grundvallar breytingar 

á okkar aðstæðum sem breyta þessari stöðu. 

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ 


