
Zurich, 4. desember 2022

Til: efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis

Efni: Umsögn varðandi lagafrumvarp um afnám verðtryggingar til neytenda (50. mál, 153. 
löggjafarþing 2022-2023).

Ágætu nefndaraðilar,

Það er afskaplega jákvætt að komið sé frumvarp um afnám verðtryggingar til neytenda. Sá sem þessa 
umsögn skrifar vill vísa í lokaorð skýrslu um eigna-, tekju- og atvinnustöðu ólíkra hópa fólks á Íslandi 
eftir hrun sem rituð var fyrir félags- og jafnréttismálaráðherra (sjá 149. löggjafarþing, þingskjal 213 - 
207. mál). Skýrslunni var skilað í júní 2021. Vísað er í skýrsluna sjálfa, sér í lagi h. lið hennar, til 
ítarlegri umfjöllunar. Í skýrslunni er ritað:

Spurningin sem var lögð fram í þingsályktunartillögunni var að fjalla um „áhrif 
verðtryggingar lána heimilanna á heimilin og hagkerfið”. Með fyrrgreinda umfjöllun í 
huga má benda á eftirfarandi punkta:

Þegar kemur að áhrifum verðtryggingar lána heimilanna á heimilin má taka saman 
eftirfarandi:

1. Verðtryggð lán eru, í upphafi lánstímans, með lægri greiðslubyrði en
óverðtryggð lán, en kostnaður vegna þeirra er, sé miðað við tímabilið janúar 2001 til 
ágúst 2010 svipaður eða hærri en kostnaður vegna óverðtryggðra lána (sjá mynd h.8). 
Þá er stöðugleiki nafnkostnaðar (vextir plús verðbætur) verðtryggðra lána nær hinn sami 
eða eilítið minni en í tilfelli óverðtryggðra lána yfir sama tímabil (sjá mynd h.9).

2. Verðtryggð lán flokkast sem lán með neikvæðri afborgun. Slík lán hafa verið
bönnuð víða um heim eða aðgengi neytenda a.m.k. skert verulega og/eða lántakar 
varaðir alvarlega við að taka þau vegna neytendaverndarsjónarmiða þar sem slík lán 
hvetja til skuldsetningar: lántakinn freistast til að taka hærra lán en hann getur í raun 
ráðið við. Lántakinn er þannig hvattur til að taka of há lán og í raun breyta sér í 
spákaupmennskulántaka (e. speculative borrower) sem treystir á að eignaverð hækki 
nægilega til þess að hann geti staðið undir greiðslum á láninu með því að selja húsnæðið.

Þegar kemur að áhrifum verðtryggingar lána heimilanna á hagkerfið má benda 
sérstaklega á eftirfarandi:

3. Verðtryggð lán, líkt og önnur lán með neikvæðum afborgunum, auka hættuna
á fjármálalegum óstöðugleika vegna aukins hlutfalls spákaupmennskulántaka meðal 
lántaka í hagkerfinu.

4. Verðtrygging á lánum heimilanna „þvælist fyrir" peningastefnu Seðlabankans
og kemur í veg fyrir að hún virki fljótt og vel á eftirspurn í hagkerfinu. Verðtrygging gerir 
þar með Seðlabankanum það erfiðara fyrir að ná verðbólgumarkmiði sínu.



5. Þar sem verðtrygging þvælist fyrir Seðlabankanum Í tilraunum hans við að ná
verðbólgumarkmiðinu þarf Seðlabankinn að beita stýrivaxtatæki sínu af meiri hörku en 
ef lán heimila væru óverðtryggð. Þetta þýðir hærra og óstöðugra vaxtastig en ef lán 
heimila væru almennt óverðtryggð.

6. Hærra og óstöðugra vaxtastig ýtir undir vaxtamunarviðskipti og
gjaldeyrisbólur: gengi krónunnar verður óstöðugra en ella vegna algengrar notkunar á 
lánum með neikvæðum afborgunum, þ.e. verðtryggingu.

7. Þar sem vægi innfluttra vara er mikið í neysluverðsvísitölunni leiðir óstöðugra
gengi krónunnar til óstöðugri verðbólgu sem aftur hefur neikvæð áhrif á getu 
Seðlabankans til að hafa stjórn á verðbólguvæntingum og þar með verðbólgu. Verðbólga 
verður því óstöðugri og hærri vegna verðtryggingar á lánum heimilanna.

8. Verðtrygging ýtir einnig undir útlánagetu bankastofnanna. Þar með myndast
jákvæð afturvirkni (e. positive feedback) milli verðbólgu og útlánagetu bankastofnana 
vegna verðtryggingar lána.

Niðurstaða skýrslunnar um þessi atriði standa óbreytt frá því henni var skilað inn. Því mælir 
undirritaður með því að frumvarpið sé samþykkt í óbreyttri mynd, sérstaklega hvað varðar I. kafla 
þess, b. lið: „Þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. mgr. er óheimilt að verðtryggja neytendalán og fasteignalán til 
neytenda."

Sé áhugi fyrir því getur undirritaður svarað frekari spurningum um málið. Nefndaraðilar eru einnig 
hvattir til að lesa h. lið fyrrnefndar skýrslu sem rituð var fyrir félags- og jafnréttismálaráðherra.

Virðingarfyllst,

Dr. Ólafur Margeirsson, hagfræðingur


