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Efni: Varað við vaxtahækkunum  

Erindi þetta er sent fulltrúum í peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands í aðdraganda vaxtaákvörðunar 

nefndarinnar þann 9. febrúar. Alþýðusamband Íslands varar við stórfelldum vaxtahækkunum til að 

bregðast við verðbólgu og hvetur nefndina til að huga að öðrum stjórntækjum bankans. Vaxtahækkun á 

þessum tímapunkti mun hafa í för með sér hreina kjaraskerðingu almennings.  

Um þessar mundir mælist verðbólga 5,7% og hefur hækkað hratt undanfarin misseri. Skýringin liggur fyrst 

og fremst í aðstæðum á húsnæðismarkaði og þá bæði mikilli hækkun húsnæðisverðs og nú hækkandi 

fjármagnskostnaði. ASÍ telur að það hafi verið mistök að grípa ekki fyrr til þjóðhagsvarúðartækja til að 

hægja á eftirspurn eftir húsnæði. Í ályktun miðstjórnar ASÍ frá því í maí á síðasta ári var áréttað að 

vaxtahækkun væri ekki eina leiðin til að takast á við vaxandi verðbólgu og að Seðlabankinn hefði önnur 

tæki til sporna gegn þenslu á húsnæðismarkaði1. Verðbólga um þessar mundir er til marks um að grípa 

hefði þurft fyrr og með kröftugri hætti inn í húsnæðismarkað.  

Skarpar vaxtahækkanir hafa þegar þrengt að heimilum landsins. Stór fjöldi lántakenda hefur fært sig yfir í 

óverðtryggð lán, bæði vegna hagstæðari kjara og fyrir beina og óbeina hvatningu bæði stjórnvalda og 

Seðlabankastjóra. Þannig sagðist Seðlabankastjóri í maí 2020 vonast til að vextir myndu haldast lágir á 

Íslandi og í ágúst sl. spáði hann nýju framfaraskeiði þar sem minni þörf yrði á vaxtahækkunum.  

Fyrstu kaupendur eru í sérstaklega viðkvæmri stöðu en þeir hafa farið inn á fasteignamarkað við hátt 

raunverð og lága vexti. Ekki er hægt að halda því fram að kaupendur hafi tekið rangar ákvarðanir enda 

voru valkostirnir nánast engir í ljósi húsnæðisskorts.  

Við þær aðstæður sem uppi eru er ekki einsýnt að hækkun vaxta ein og sér dragi úr verðbólgu. Áhrifin 

gætu allt eins orðið öfug. Því reynir verulega á samspil peningamálastefnu og ríkisfjármálastefnu. Í 

samvinnu við BSBR hefur ASÍ kallað á markvissar aðgerðir af hálfu stjórnvalda til að takast á við vandann á 

húsnæðismarkaði. Með þessu bréfi er hvatt til þess að peningastefnunefnd sýni varkárni í sínum 

viðbrögðum. Þrengt er að heimilum með hækkandi vöruverði og tengingu lána og leigu við verðbólgu en 

nú þarf að leggjast á eitt að íþyngja heimilum ekki um of því það getur haft alvarlegar afleiðingar á 

framfærslumöguleika. 
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1 Sjá https://www.asi.is/frettir-og-utgafa/frettir/almennar-frettir/alyktun-midstjornar-asi-um-styrivaxtahaekkun-sedlabankans/  


