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Hægir á aukningu nýrra íbúðalána 

Innlánsstofnanir fyrirferðamestar á íbúðalánamarkaði 

Íbúðalánamarkaður hefur verið mikið í umræðunni 
á undanförnum misserum og mun eflaust verða það 
áfram. Svo virðist sem bankarnir hafi setið nær einir 
að markaðnum síðustu mánuði, en umfang 
íbúðalána bæði Íbúðalánasjóðs og lífeyrissjóða hefur 
heldur dregist saman. Hér verður því einungis 
fjallað um íbúðalán innlánsstofnana og horft á 
verðtryggð og óverðtryggð útlán. Horft er framhjá 
íbúðalánum í erlendum gjaldmiðlum sem hafa verið 
hverfandi á tímabilinu. 

Sagan á bakvið útlánaþróun bankanna til 
íbúðaviðskipta er mjög fjölbreytt. Töluvert er lánað 
út, en uppgreiðslur eru líka verulegar þannig að 
miklar hreyfingar eru á bak við þróunina. Töluvert 
er um að fólk endurskipuleggi fjármál sín og sé að 
breyta samsetningu skulda. 

Nettóbreyting niður á við 

Sé litið á nettóbreytingu á íbúðalánum bankanna 
sést að breytingin er jákvæð í hverjum mánuði 
þannig að útlánin eru að aukast. Það er hins vegar 
athyglisvert að heildarútlán hvers mánaðar hafa 
farið sífellt minnkandi frá haustmánuðum í fyrra. 
Alls hafa nettóútlán, þ.e.a.s. útlán umfram 
uppgreiðslur, aukist um tæpa 48 ma.kr. á þessum 13 
mánuðum, þarf af um 30 ma. kr. óverðtryggt og um 
18 ma.kr. verðtryggt. 

Uppgreiðslur eru verulegar 

Uppgreiðslur íbúðalána á þessu tímabili hafa verið 
verulegar, eða um 94 ma.kr. Uppgreiðslur 
verðtryggðra lána hafa verið meiri eða um 70 ma.kr. 
sem eru um 75% uppgreiðslna. Uppgreiðslur 
óverðtryggðra lána námu um 24 ma.kr. á tímabilinu.  

Verðtryggð lán vinsælli en óverðtryggð  

Ný íbúðalán voru veitt á tímabilinu  fyrir rúma 140 
ma.kr. Ný útlán voru á bilinu 10-12 ma.kr. í hverjum 
mánuði fram í nóvember 2013, en hafa síðan lækkað 
töluvert. Það vekur athygli að hlutfall verðtryggðra 
lána er mun hærra en óverðtryggðra, eða um 62% á 
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tímabilinu öllu. Hlutfall verðtryggðra lána virðist 
frekar hafa farið vaxandi yfir tímabilið og því er ekki 
að sjá að mikil umræða um ókosti verðtryggðra lána 
hafi haft áhrif á lántakendur.  

Íbúðalán eru einungis hluti veltunnar 

Eins og áður segir var nettóaukning íbúðalána 
bankanna um 48 ma.kr. á þessu tímabili. 
Samkvæmt upplýsingum Þjóðskrár má ætla að velta 
vegna viðskipta með íbúðarhúsnæði hafi numið um 
290 mö.kr. á sama tímabili. Nettóaukning íbúðalána 
nemur því vel innan við 20% af veltunni fyrir 
tímabilið allt. Brúttóaukningin, eða ný útlán, nemur 
hærra hlutfalli. 

Nú er það auðvitað ekki þannig að öll íbúðaviðskipti 
séu fjármögnuð með nýjum útlánum. Kaupendur 
leggja fram eigið fé, lán hvíla á eignum sem eru 
yfirtekin o.s.frv. Sala á nýju húsnæði, sem 
væntanlega er oftast fjármögnuð með meiri lántöku 
en ella, hefur líka verið hlutfallslega lítil. Þannig að 
margt kemur til.  

Það er hins vegar athyglisvert að íbúðalán virðast 
hafa fjármagnað sífellt minni hluta veltunnar síðasta 
hálfa árið og er breytingin veruleg. Þetta sýnir 
auðvitað að vaxandi hluti viðskipta á markaði er 
fjármagnaður með öðrum leiðum en íbúðalánum. 
Ein skýringin er eflaust aukin þátttaka lögaðila á 
fasteignamarkaði, en á fjórða ársfjórðungi 2013 voru 
12% viðskipta á höfuðborgarsvæðinu sala til lögaðila 
í samanburði við 9% á fyrsta ársfjórðungi. Þá kann 
að vera að efnameiri einstaklingar séu hlutfallslega 
umfangsmeiri í viðskiptum en verið hefur. Einnig 
má nefna að fjármagn sem kemur inn í landið í 
gegnum fjárfestingarleið Seðlabankans kann að hafa 
áhrif. Samkvæmt upplýsingum Seðlabankans voru 
13% fjárfestinga í gegnum þessa leið, alls 11,8 
ma.kr., í fasteignum í árslok 2012. Þetta þýðir að um 
900 m.kr. hafi að jafnaði farið til fasteignakaupa í  
hverjum mánuði. Miðað við fyrirliggjandi 
upplýsingar má ætla að upphæðin hafi verið svipuð 
á árinu 2013. Peningar úr fjárfestingarleið gætu því 
hafa samsvarað u.þ.b. fjórðungi af nettóaukningu 
íbúðalána á árinu 2013. 
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Innihald og form skjals þessa er unnið af starfsmönnum Hagfræðideildar Landsbankans hf. (hagfraedideild @landsbankinn.is) 
og byggist á aðgengilegum opinberum upplýsingum á þeim tíma sem greiningin var unnin. Mat á þeim upplýsingum 
endurspeglar skoðanir starfsmanna Hagfræðideildar Landsbankans á þeim degi þegar greiningin er dagsett, en þær geta breyst 
án fyrirvara.  

Landsbankinn hf. og starfsfólk hans taka ekki ábyrgð á viðskiptum sem byggð eru á þeim upplýsingum og skoðunum sem hér eru 
settar fram, enda eru þær ekki veittar sem persónuleg ráðgjöf fyrir einstök viðskipti.  

Bent skal á að Landsbankinn hf. getur á hverjum tíma haft beinna eða óbeinna hagsmuna að gæta, ýmist sjálfur, dótturfélög 
hans eða fyrir hönd viðskiptamanna, s.s. sem fjárfestir, lánardrottinn eða þjónustuaðili. Greiningar eru engu að síður unnar 
sjálfstætt af Hagfræðideild Landsbankans og innan Landsbankans eru í gildi reglur um aðskilnað starfssviða sem eru 
aðgengilegar á vef bankans. 

 


