
 

 

 

Hvernig getum við lækkað húsnæðisvexti heimilanna? 

Alþýðusambandið hefur frá upphafi látið sig húsnæðismál varða, bæði framboð af íbúðarhúsnæði á 

viðráðanlegum kjörum sem og vexti og fjármögnun húsnæðiskerfisins.  

ASÍ hefur lýst þeirri skoðun sinni að umsókn um aðild að ESB og upptaka evru sé eina varanlega 

lausnin á skulda- og greiðsluvanda heimilanna því á meðan við búum við óstöðugleika krónunnar 

munu vextir hér á landi verða mun hærri en í nágrannalöndunum. En hvað er til ráða þangað til við 

getum tekið upp evru? Er hægt að gera einhverjar breytingar á fyrirkomulagi fjármögnunar húsnæðis 

sem skilað gætu lægri vöxtum? Ekki er nægilegt að banna verðtryggð lán, því að óbreyttu eru 

óverðtyggðu lánin dýrari til lengri tíma. Skynsamlegra er að auka vægi óverðtryggðra lána og gera 

nauðsynlegar breytingar á fyrirkomulagi húsnæðislána þannig að þau verði hagstæðari en nú er 

Hverju þarf að breyta? 

Samstæð og öguð hagstjórn ríkis og Seðlabanka getur lækkað hér vexti umtalsvert. Stöðugt gengi, 

lágir vextir og lága verðbólgu verða þá að vera algjört forgangsmál í hagstjórninni. Þá er mikilvægt að 

hverfa frá því fyrirkomulagi að byggja vaxtaákvarðanir á ákvörðunum stjórna banka eða annarra 

lánastofnana en láta vextina þess í stað ráðast beint af niðurstöðu verðbréfamarkaðarins. Það kemur 

nefnilega í ljós þegar við berum saman húsnæðisvexti lánastofnana og ávöxtunarkröfu á markaði með 

verðbréf að húsnæðisvextirnir eru miklu hærri, sbr. mynd 1 og mynd 2. Annað sem kemur í ljós er að 

lánastofnanirnar bregðast mun fyrr og meira við verðbólguskotum en fjárfestar á verðbréfamarkaði. 

 

Ef við berum saman (sjá mynd 3) ávöxtunarkröfu á verðtryggðum húsnæðisbréfum Íbúðalánasjóðs að 

viðbættri 12 mánaða hækkun vísitölu neysluverðs annars vegar og 5-10 ára óverðtryggðum 

ríkisbréfum hins vegar kemur í ljós að þau ár sem gengi krónunnar er í jafnvægi virðist 



nafnávöxtunarkrafa þessara tveggja tegunda ríkisbréfa vera sú sama. Mesta athygli vekur hins vegar 

þau ár sem gengi krónunnar fellur verulega eins og árin 2001, 2006 og 2008 og raunar einnig 2011 

hækkar nafnávöxtunarkrafa verðtryggðu bréfanna mun meira en sem nemur ávöxtunarkröfu 

óverðtryggðu ríkisbréfanna. Í þessu felast að okkar mati mikil tækifæri til þess að byggja nýjan grunn 

húsnæðisvaxta á. Hér virðast fjárfestar á markaði meta hagsmuni sína til mun lengri tíma en við 

höfum mátt venjast af hálfu banka og lánastofnana. Þeir virðast ekki bregðast við með því að smyrja 

háum óvissuálögum á vextina heldur byggja ákvörðun sína á verðbólguvæntingum til 5-10 ára. 

 

 

Þannig virðast fjárfestar á eftirmarkaði ,,stinga sér í gegnum öldutoppinn‘‘ frekar en að reikna sér álag 

vegna þegar orðinnar verðbólgu. 

Danska húsnæðiskerfið  

Ef litið er til annarra landa hafa margir staldrað við danska húsnæðislánakerfið, en það kerfi varð til í 

lok 18 aldar og hefur af bæði Moody‘s og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum verið talið það kerfi sem staðið 

hefur af sér ýmis áföll og tryggt hagsmuni bæði fjárfesta og skuldara m.v. ólíkar aðstæður. 

Helstu einkenni danska húsnæðiskerfisins eru einmitt að þar eru vextir á verðbréfamarkaði ráða 

húsnæðisvöxtum í gegnum sérhæfðar húsnæðislánastofnanir. Vextirnir eru lágir eða 1,5% breytileg 

kjör og 4,5% m.v. fasta vexti og geta lántakendur valið hversu á milli þessara vaxtaviðmiðanna.  



 

Kerfið byggir á ströngum reglum og viðurkenndum húsnæðisstofnunum er einum heimilt að gefa út 

skrá veðskuldabréf. Svo virðist sem ýmis atriði í okkar kerfi, eins og þinglýsingarkerfið, skráningarkerfi 

íbúða, umfang húsnæðismarkaðar á verðbréfamarkaði o.s.fr. falli einkar vel að þessu kerfi og því 

hefur ASÍ ákveðið að bjóða dönskum sérfræðingum hingað til lands í janúar til að fjalla nánar um 

einkenni þessa lánakerfis.  

Óverðtryggð húsnæðislán 

Spurningin er hvort við getum myndað nægilega virkan og umfangsmikinn markað fyrir óverðtryggð 

húsnæðislán, þar sem við gætum byrjað að fikra okkur nær því fyrirkomulagi sem þekkist í Evrópu. 

Heimilin gætu þá valið sér óverðtryggð húsnæðislán með mismunandi kjörum s.s. vöxtum, lengd og 

tíma milli vaxtaendurskoðunar. Danska kerfið er athyglisvert að því leyti að uppgreiðslur og 

endurfjármögnun eru hannaðar með það að leiðarljósi að auka viðskipti með þessi bréf á markaði og 

gera eftirmarkaðinn þannig virkari og dýpri en ella. Eins og sjá má af mynd 4 eru húsnæðislán hér á 

landi um 45-55% af umfangi verðbréfamarkaðarins og óverðtryggð ríkisbréf önnur 30%.  

 

Ef farið yrði í slíka kerfisbreytingu með skipulögðum hætti er líklegt að umfang þessa markaðar gæti 

orðið nægjanlegt til að tryggja eðlilega verðmyndun. Það gæti orðið mikilvægur grunnur að algerlega 

nýrri nálgun í húsnæðislánum, en þá yrði að huga að eftirfarandi þáttum. 



Í fyrsta lagi verður að setja skýran ramma um þetta fyrirkomulag með löggjöf. 

Í öðru lagi er mikilvægt að bjóða upp á mismunandi vaxtakjör þar sem heimilin geta valið milli 

breytilegra óverðtryggðra vaxta eða festa vextina í tiltekin tíma með endurskoðunar vaxta.. 

Í þriðja lagi verðum við að horfast í augu við þá staðreynd, að á meðan við búum við óstöðugan 

gjaldmiðil mun vaxta- og greiðslubyrði hækka mikið þegar gengið fellur og vextir hækka. Því verður að 

byggja greiðslujöfnun inn í kerfið, sem tekur á þeim vanda sem verður af verðbólguskot í kjölfar 

gengisfalls. Víða erlendis hafa húsnæðislán einmitt verið útfærð með þeim hætti að lántakendur hafa 

möguleika á því að jafna greiðslubyrðina með því að breyta vægi afborgana af höfuðstól á móti 

breytingum á vöxtum og jafnvel valið neikvæðar afborganir þegar vextir hækka mikið – þ.e. að taka 

lán fyrir vöxtunum með einfölgum og ódýrum hætti.   

 


