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Summary 
 

The Housing Financing Fund offers housing bonds guaranteed by 

the government. Other lending institutions offer bonds with higher 

interest rates which is explained by a higher rate of return, since their 

loans are not backed by the government. On July first in 2004 the 

Housing Financing Fund will be replaced by apartment bonds in the 

form of monetary bonds. 

 

The maximum lending amount lent by the Housing Financing Fund 

will also be raised and the maximum proportion of the property’s value 

allowed to be lent. Banks and savings banks have responded by raising 

the total amount of their long term loans to lengthen the maximum 

payback period, as well as offering loans in a foreign currency with 

lower interest rates than those offered by local property mortgage 

lenders. 

 

The main conclusion reached in this assignment is that by raising 

loans offered from the Housing Financing Fund it will decrease loans 

by banks and savings banks, since their interests are higher than those 

of the Housing Financing Fund. A proportion of people will 

nevertheless seek to get foreign loans from banks and savings banks 

which will in return counterbalance the decrease in local currency 

loans. 
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Útdráttur 
 

Íbúðalánasjóður býður upp á húsbréf sem árið 2003 og fram til 

fyrsta júlí 2004 bera um 5,1% vexti auk verðtryggingar og 

ríkisábyrgðar. Aðrar útlánastofnanir bjóða hærri innlenda vexti sem 

skýrist af hærri ávöxtunarkröfu þar sem lán þeirra eru ekki ríkistryggð. 

Fyrsta júlí mun Íbúðalánasjóður innleiða nýtt kerfi þar sem íbúðabréf í 

formi peningabréfa leysa húsbréfin af hólmi. Vextir íbúðabréfanna 

verða kunnir fyrirfram og munu afföll eða yfirverð húsbréfanna heyra 

sögunni til.  

Árið 2002 var hlutur Íbúðalánasjóðs um 78 prósent af langtíma 

útlánum til fasteignakaupa. Lífeyrissjóðirnir sáu um 17 prósent af 

fasteignalánunum og ráku svo bankar og sparisjóðir lestina með síðustu 

fimm prósentin. Ekki er hægt að aðgreina skammtíma útlán frá 

neyslulánum en bankar og sparisjóðir sjá að mestu um fjármögnun á 

þeim lánum. Nýlegri tölu um skiptingu lánahlutfalls liggja ekki fyrir. 

Fyrir liggur að hámarkslán Íbúðalánasjóðs hækki ásamt 

lánahlutfalli. Ekki er þó ljós enn sem komið er hver hækkunin verður. 

Bankar og sparisjóðir hafa svarað fyrirhugaðri hækkun með lengingu 

lánstíma lána sinna, hækkun veðsetningarhlutfalls og lækkun vaxta sem 

þó eru hærri en vextir húsbréfa. Einnig bjóða þeir nú í auknum mæli 

upp á óveðtryggð lán í erlendri mynnt og eru vextir þeirra lána lægri en 

vextir innlendra fasteignalána.  

Helsta niðurstaða verkefnisins er að hækkun hámarkslána og 

lánshlutfalls Íbúðarlánasjóðs muni draga úr innlendum útlánum banka 

og sparisjóða þar sem vextir þeirra eru hærri en vextir Íbúðalánasjóðs. 

Einhver hluti fólks mun þó leita í erlend lán hjá bönkum og 

sparisjóðunum og mun það vega upp á móti samdrætti í innlendum 

útlánum. 

 


