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     SAMKEPPNI Á ÍBÚÐALÁNAMARKAÐI 

ÁGRIP 

Þessi Ritgerðin er gerð í þeim tilgangi að rannsaka áhrif þess á íbúðarverð og skuldsetningu 

heimilanna  að íslensku viðskiptabankarnir byrjuð árið 2004 að veita íbúðarlán í beinni 

samkeppni við Íbúðalánasjóð. Framkvæmd var rannsókn á hugsanlegum áhrifaþáttum sem 

stuðlað gætu að verðhækkun á íbúðarhúsnæði og aukið skuldsetningu heimilanna. 

Aðhvarfsgreining var notuð til þess að meta hugsanlega  áhrifaþætti á verðþróun þar sem hægt 

var að nálgast tölulegar upplýsingar í tímaröð. Aðrir hugsanlegir áhrifavaldar sem ekki var 

hægt að setja fram á því formi voru skoðaðir útfrá sögulegum gögnum og hagfræðilegum 

sjónarmiðum um framboð og eftirspurn. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar á tímaröðunum 

sýndu enga fylgni við verðþróun á íbúðaverði. Söguleg skoðun leiddi í ljós að við aukið 

aðgengi almennings að lánsfé hafa verðhækkanir nær undantekningalaust fylgt í kjölfarið. 

Innkoma banka á lánamarkað stuðlaði enn frekar að auknu aðgengi á lánsfé, ekki síst þar sem 

þeir kepptust við að bjóða betur en Íbúðalánasjóður. Skuldastaða þeirra sem tóku lán hjá 

bönkunum þ.e.a.s með 100% veðsetningu og lán með höfuðstól í erlendri mynt er almennt 

ekki góð við núverandi aðstæður þar sem íbúðaverð fer lækkandi og gengi íslensku krónunnar 

er í sögulegu lágmarki (águst 2009). Íbúðalánsjóður bauð ekki svo háa veðsetningu eða lán í 

erlendri mynt. 
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FORMÁLI 

Ritgerð þessi er 14 ECTS-eininga lokaritgerð til BS gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á 

Bifröst. Höfundur er Snorri Harðarson og fór vinnsla og ritun hennar fram á tímabilinu júní til 

ágúst árið 2009. 

Efni ritgerðarinnar er að skoða áhrif þess á fasteignaverð og skuldsetningu heimilanna í 

landinu að íslensku viðskiptabankarnir byrjuð að lána almenningi til íbúðakaupa í samkeppni 

við Íbúðalánasjóð á  haustmánuðum árið 2004. Er það von höfundar að ritgerðin muni auka 

skilning og vekja áhuga lesenda á viðfangsefninu. 

Leiðbeinandi minn við vinnslu ritgerðarinnar var Stefán Kalmansson, aðjúnkt við Háskólann 

á Bifröst. Undirritaður vill koma á framfæri þökkum til þeirra sem veittu aðstoð við vinnslu 

ritgerðarinnar. Sérstakar þakkir fá Stefán Kalmansson leiðbeinandi við þessa ritgerð og Árni 

Sverrir Hafsteinsson nemandi í viðskiptafræðum við Háskólann á Bifröst fyrir tæknilega 

aðstoð. 

 

Ég undirritaður hef unnið þetta verkefni sjálfstætt og er það afrakstur eigin rannsókna. 

Verkefnið er að öllu leyti eigið verk og skilmerkilega vísað til heimilda þar sem vitnað er til 

verk annarra. Í því efni hefur reglum skólans verið fylgt eftir bestu getu. 

 

 

 

Bifröst, 11. ágúst 2009 

 

___________________________________ 

Snorri Harðarson 
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INNGANGUR 

Verkefni þetta er unnið í þeim tilgangi að rannsaka áhrif þess á íbúðarverð og skuldsetningu 

heimilanna  að íslensku viðskiptabankarnir byrjuðu árið 2004 að veita íbúðarlán í beinni 

samkeppni við Íbúðalánasjóð. Á sama ári var veðsetningarhlutfall á lánum Íbúðalánasjóðs 

hækkað verulega og gat orðið allt að 90% af markaðsvirði fasteigna.  Þessu til viðbótar 

ákváðu íslensku viðskiptabankarnir að hefja lánveitingar fyrri einstaklinga til kaupa á 

íbúðarhúsnæði í beinni samkeppni við sjóðinn. Fyrir hafði Íbúðalánasjóður mjög sterka stöðu 

á þessum markaði  og aðeins lífeyrissjóðir gátu veitt honum einhverja samkeppni. Lánakjör 

bankanna tóku ekki mið af þeim reglum sem Íbúðalánasjóður starfaði eftir lögum samkvæmt. 

Íbúðalánasjóður starfaði samkvæmt reglum um hámarks lánshlutfall og lánsupphæð, reiknuðu 

út frá brunabótamati fasteigna. Reglur þessar höfðu þó eins og áður hefur komið fram verið 

rýmkaðar verulega á árinu. Lánakjör bankanna sem buðu um tíma allt að 100% fjármögnun af 

markaðsverði fasteigna og hámarkslán sem voru miklu hærri en þau sem Íbúðalánasjóður 

bauð á þessum tíma. Endurfjármögnun á íbúðarhúsnæði stóð einnig til boða hjá bönkunum 

þ.e.a.s að ekki þurfti að kaupa nýtt húsnæði til að fá lán. Hjá Íbúðalánasjóði var það hinsvegar 

forsenda þess að hægt væri að taka húsnæðislán. Bankarnir lækkuðu einnig vexti sína niður 

fyrir vexti Íbúðalánasjóðs, sú vaxtalækkun skilaði lægst 4,15% vöxtum
1
. 

Fasteignaverð tók í kjölfar þessara breytinga að hækka og þensla á markaðnum varð það mikil 

að varla má finna því fordæmi. Velta á fasteignamarkaði tók mikinn kipp og mettölur á veltu 

voru birtar reglulega í fjölmiðlum. Verkefni þetta er unnið í þeim tilgangi að leiða út þróun á 

fasteignaverði í kjölfar samkeppni bankanna og hvaða beinu áhrif það hafði á aukna 

skuldsetningu heimilanna. Ekki verður þó fjallað sérstaklega um beinar afleiðingar fyrir 

heimilin í kjölfar þróunarinnar. 

Í skýrslunni leitast höfundur við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hver var verðþróun fasteigna eftir að bankarnir hófu samkeppni við íbúðalánasjóð og hvaða 

áhrif hafði það á skuldsetningu heimilanna? 

Til þess að greina áhrifaþætti í verðmyndun íbúðarhúsnæðis var sett upp aðhvarfslíkan. Háð 

breyta líkansins var í öllum tilvikum kaupverð á m
2
 mælt af Fasteignaskrá Íslands (áður 

Fasteignamat ríkisins)
2
 en óháðar breytur hugsanlegir áhrifaþættir sem hægt var að færa 

hagfræðileg rök fyrir að stjórni verðmyndun húsnæðis og voru aðgengilegar sem tímaseríur. 

                                                 
1
 Gunnar Haraldsson, Magnús Árni Skúlason. (2007, febrúar).Bls.4. 

2
 Fasteignarskrá Íslands. (e.d.). Talnaefni 
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Óháðar breytur voru því eftirfarandi, útlánsvextir Íbúðalánasjóðs, ávöxtunarkrafa íbúðabréfa á 

markaði og verðbólguvæntingar markaðarins. 

Skýrslunni er skipt i 8 kafla. Fyrsti kafli inniheldur lýsingu á þeirri aðferðafræði sem notuð 

var við vinnslu skýrslunnar. Í öðrum kafla er fjallað sögulega um fasteignalán á Íslandi, einnig 

er skoðað hvernig þau hafa tekið breytingum og þróast í áranna rás. Í þriðja kafla eru skoðaðar 

mismunandi lánasamsetningar, auk þess er fjallað um lántökur í erlendum gjaldmiðli og 

veðsetningarhlutfall. Lánastofnunum sem starfa á íslenska fasteignalánamarkaðnum eru gerð 

skil í fjórða kafla. Umfjöllun um fasteignamarkaðinn útfrá hagfræðilegum sjónarmiðum 

framboðs og eftirspurnar er svo að finna í fimmta kafla. Í sjötta kafla er skoðað hvaða áhrif 

innkoma bankanna hafði á fasteignamarkaðinn og skuldsetningu heimilanna . Aðhvarfslíkan 

er svo leitt út í sjöunda kafla. Lokaorð höfundar eru í áttunda og síðasta kafla skýrslunnar.  

 

Markmið þessarar skýrslu er: 

 Að hún verði fræðandi, áreiðanleg og fullnægi kröfum skólans  

um lokaritgerð til B.S gráðu. 

 Að skýrslan dýpki skilning rannsakanda og lesenda á íslenska fasteignamarkaðnum. 

 Að þjálfa rannsakanda í að beita viðurkenndum vísindalegum aðferðum við rannsókn 

fræðilegra viðfangsefna. 

 Skýrslan geri fræðilega skil á helstu þáttum viðfangsefnisins. 

Helstu annmarkar skýrslunnar eru: 

 Túlkun gagna er að hluta til huglæg. 

 Ekki er hægt að sýna fram á orsakasamband allra áhrifavalda. 

 Ekki voru aðgengileg gögn yfir allar hugsanlegar óháðar breytur. 

 Erfitt er leggja mat á raunverulegan skuldavanda heimilanna vegna þeirrar óvissu sem 

ríkir eftir bankahrunið í október 2008. 

 Ekki var gerð marktektarkrafa við aðhvarfslíkan  
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1 AÐFERÐAFRÆÐI 

Í þessum kafla er lýsing á rannsóknarferlinu sem fram fer við vinnslu á ritgerðinni og lýsing á 

því hvernig það mun fara fram. 

 Notast var við rannsóknarferli sem sjá má á neðangreindri mynd.
3
 

 

Mynd 1: Rannsóknarferlið 

Í upphafi verkefnisins er rannsóknarsviðið skilgreint og markmið rannsóknarinnar sett fram en 

það var að rannsaka afleiðingar þess að íslensku viðskiptabankarnir komu af fullum þunga 

inná íbúðalánamarkaðinn á haustmánuðum árið 2004. Lagt var mat á þær heimildir sem lágu 

fyrir í upphafi og vinna við öflun á frekari gögnum fór fram. Verkefnið var því næst skilgreint 

og afmarkað, höfundur valdi sér upp frá því eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hver var verðþróun fasteigna eftir að bankarnir hófu samkeppni við íbúðarlánasjóð og hvaða 

áhrif hafði það á skuldsetningu heimilanna? 

Rannsóknaráætlun á viðfangsefninu var svo gerð í kjölfarið þar sem sett var fram áætlun um 

hvernig vinnsla ritgerðarinnar færi fram, efni var einnig skilgreint og afmarkað. Við úrvinnslu 

á gögnum var stuðst við fræðilegar kenningar og frumheimildir, í þeim tilfellum sem ekki var 

hægt að nálgast frumheimildir var notast við afleiddar heimildir þ.e.a.s heimildir sem aðrir 

rannsakendur höfðu aflað sér. Heimildirnar voru fengnar úr fræðibókum, skýrslum og 

veraldarvefnum. Við úrvinnslu og mælingar á tölulegum gögnum  er notuð aðhvarfsgreining
4
 

á hugsanlega áhrifaþætti sem hægt var að setja fram sem tímaseríur.  Niðurstaða 

ritgerðarinnar er að lokum kynnt þar sem viðfangsefni hennar er skoðað með hliðsjón af því 

hvort rannsóknarspurningunni hafi verið svarað eða ekki. 

  

                                                 
3
 Sekaran, Uma. (2003). Bls. 56. 

4
 Sjá viðauka A. 
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2 SÖGULEG SAMANTEKT 

Við kaup á húsnæði þurfa flestir einstaklingar að fjármagna kaupin með lántökum. Fram til 

ársins 2004 var ríkið langstærsti lánveitandinn á markaðnum og eingöngu lífeyrissjóðir veittu 

ríkinu einhverja samkeppni.
5
 

2.1. ALMENNT UM ÍSLENSKA FASTEIGNALÁNAMARKAÐINN 

Grunnurinn að íslenska íbúðalánakerfinu var að ákveðnu leyti lagður árið 1900.  Þann 12 

janúar það ár voru samþykkt lög á Alþingi sem gerðu stofnun svokallaðrar veðdeildar 

Landsbankans mögulega. Meginatriði laganna voru eftirfarandi, veðdeildin veitir lán gegn 

fyrsta veðrétti í jarðeignum og vátryggðum húsum sem nemur allt að helmingi verðgildis
6
.  

Fyrirkomulagið virkar þá þannig að veðdeildin gefur út svokölluð bankabréf, sem bankinn sér 

um að breyta svo í peninga. Lánin voru boðin með  4,5%, vöxtum að viðbættum 0,5% gjaldi 

sem ætlað var að standa straum af kostnaði við rekstur veðdeildarinnar og til fjármögnunar á 

varasjóð.   Lánin voru veitt til allt að 40 ára og voru greiðslur afborgana með þeim hætti að 

lántakendur greiddu árlega jafna upphæð af vöxtum og afborgun út allan lánstímann.  

Landsjóður lagði til tryggingar vegna bankabréfanna sem samsvarar 200 þúsund krónum í 

dönskum ríkisskuldabréfum. Útlán eða bankavaxtabréf deildarinnar máttu ekki fara umfram 

sexfalda upphæð tryggingarfjár og varasjóðs samtals.  Það er athyglisvert að þó þessi 

bankalög séu meira en hundrað ára gömul hefur margt i þeim  haldist fram til dagsins í dag án 

mikilla breytinga.
7
  

Á fyrstu sex áratugum tuttugustu aldarinnar gegndi veðdeildin hlutverki sem stærsti 

lánveitandi húsnæðislána einkum í þéttbýli og átti þannig drjúgan þátt í uppbyggingu 

þéttbýlis, þó sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, sömu sögu má segja um þær lánastofnanir 

sem síðar fylgdu henni í kjölfarið. Til marks um þetta þá tvöfaldaðist íbúafjöldi í á árunum frá 

1900 til 1910, fór úr 5.800 í 11.600. Þess ber þó að geta að á þessum árum var mikill 

uppgangur í efnahagslífinu sem eflaust hafði einnig áhrif á þessa þróun.  Á landsbyggðinni 

voru lánveitingar aftur á móti í höndum sérstakra stofnanna, eins og Bygginga- og 

landnámssjóðs og Stofnlánadeildar landbúnaðarins. Til marks um áherslur þeirra sem héldu 

um stjórnartaumana á þessum tíma er athyglisvert að benda á að fram til árisins 1930 var 

meira fé varið til uppbyggingar í sveitum landsins en í þéttbýli.  

                                                 
5
 Hallur Magnússon. (2008, 1. apríl). 

6
 Sjá Viðauka A. 

7
 Jón Rúnar Sveinsson. (e.d). Húsnæðis lán i hundrað ár 
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Lög um verkamannabústaði voru sett á Alþingi 1929 og voru fyrstu íbúðirnar tilbúnar um mitt 

ár 1932. Var þetta gert til að auðvelda verkamönnum að koma sér þaki yfir höfuðið. Kerfið 

var þannig upp byggt að greiða þurfti 15% af kostnaðarverði íbúðarinnar í upphafi og síðan 

var greidd leiga sem var almennt lægri en á almennum markaði sem gekk að hluta upp í kaup 

á húsnæðinu. Með þessu móti var hægt að eignast hana á 42 árum.
8
 

Við brotthvarf breska hersins að lokinni síðari heimsstyrjöldinni varð eftir mikið af bröggum 

þar sem fátækt fólk hreiðraði um sig og við það urðu til stór hverfi með mikið af 

barnafjölskyldum  þar sem fólk bjó við slæman kost. Verkalýðsforystan og félagsmenn hennar 

sammæltust um að slá af kaupkröfum sínum og setja þess í stað úrbætur í húsnæðismálum á 

oddinn. Um miðjan sjöunda áratuginn náðist samkomulag um að byggja upp nýtt hverfi, 

Breiðholtið þar sem mikið var byggt af félagslegu húsnæði og um leið fóru hjallarnir og 

hreysin að hverfa.
9
 

2.2. ÞRÓUN FASTEIGNAMARKAÐARINS 

Veðdeildin lánaði vel á fjórðu milljón króna á fyrsta áratuginn. Miðað við verðgildi dagsins í 

dag er það ekki stór fjárhæð, en á þeim tíma var verðmæti einnar krónu mun meira en í dag 

jafnvel mörg hundruð eða þúsundfalt. Með tilliti til þess er ljóst að um stórar fjárhæðir var að 

ræða á verðgildi þess tíma. Þegar fyrri heimstyrjöldin skall á fylgdi í kjölfarið verðbólga sem 

hafði mikil áhrif á lánveitingar. Hérlendis margfaldaðist verðlag en lánin fylgdu ekki með 

verðlaginu. Við þetta minnkuðu lánamöguleikar verulega og við tók rólegt tímabil á 

húsnæðislánamarkaði sem stóð fram á þriðja áratuginn. En að þeim tíma loknum tók við 

hagsældartímabil sem hafði góð áhrif á húsnæðislánamarkaðinn.
10

 

Á fjórða áratugnum skall heimskreppan á, við það minnkaði áhugi fólks og geta á miklum 

fjárútlátum. Í kjölfar kreppunnar hófst svo síðari heimsstyrjöldin með tilheyrandi verðbólgu, 

öllu þessu fylgdi mikil lægð á húsnæðislánum. Veðdeildin hélt þó áfram lánveitingum fram á 

sjötta áratuginn en umfang hennar á þeim tíma var orðið það lítið að hlutverk hennar sem 

leiðandi aðili á fasteignalánmarkaðnum var í raun komið í hendur annarra stofnanna. 

Stofnanir þessar voru flest allar tengdar einhverjum pólitískum böndum því að 

húsnæðislánakerfið var á þeim tíma orðið hápólitískt, ólíkt því sem áður hafði verðið en fyrir 

þann tíma hafði það ekki verið umdeilt. Lítinn fjölda húsnæðislána á tímum síðari 

heimsstyrjaldarinnar og uppgangsárunum eftir hana má einkum rekja til þess að stjórnvöld sáu 

                                                 
8
 Jón Rúnar Sveinsson. (e.d). Húsnæðis lán i hundrað ár 

9
 Alþýðusamband Íslands (e.d). Saga verkalýðshreyfingarinnar 

10
 Jón Rúnar Sveinsson. (e.d). Tilurð og þróun Húsnæðisstofnunnar 
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sér leik á borði til að draga úr lánveitingum, þetta var hægt þar sem almenningur hafði mun 

meira handbært fé en áður. Það hafði einnig áhrif  að sett höfðu verið lög um skattfrelsi eigin 

vinnu við íbúðabyggingar sem leiddi til hvetjandi áhrifa á einkaframtak fyrir fólk til 

íbúðarbygginga. Þessi hvetjandi áhrif má glögglega merkja á því að á seinni hluta stríðsáranna 

og fram yfir fimmta áratuginn var met tímabil í byggingu íbúða. Á þessum tíma hafði ólíkt því 

sem áður hafði verið myndast góð skilyrði fyrir stóran  hluta verkafólks til að eignast sína 

eigin íbúð. Þessari sjálfsbjargarviðleitni var veittur opinber stimpill árið 1952 með lögum um 

Lánadeild smáíbúða.
11

 En afgreiðsla þeirra lána fór öll fram í gengum veðdeild Landsbankans 

sem fjallað hefur verið um hér að framan.  

Reynsla þessara smáíbúðalána var talin mjög góð og þess vegna var stofnuð sérstök 

húsnæðismálastjórn árið 1955. Fyrstu árin var það í höndum stjórnarmanna sjálfra að móttaka 

umsóknir og úthluta lánum. Árið 1957 var umfangið orðið slíkt að koma varð á betra 

skipulagi fyrir stofnunina í kjölfarið varð til Húsnæðismálastofnun ríkisins. Veðdeild 

Landsbankans sá um bankahlið lánveitinganna allt fram að stofnun Íbúðalánasjóðs árið 1999. 

Íbúðalánasjóður tók við hlutverki Húsnæðisstofnunar ríkisins þegar ný lög um húsnæðismál 

nr.44/1988 öðluðust gildi og Byggingarsjóður ríkisins og Byggingarsjóður verkamanna voru 

sameinaðir.
12

 

2.3. VERÐTRYGGING 

Í lögum um húsnæðismálastjórn nr. 55 frá 1955 er að finna fyrstu innleiðingu löggjafans á 

verðtryggingu
13

. Næstu 20 til 25 árin var þó sú meginregla ráðandi að verðtrygging náði nær 

eingöngu til fjárfestingarlána með löngum lánstíma. Veðdeild Landsbankans fékk með 

ofangreindum lögum heimild til að gefa út bankabréf sem skipt var í tvö flokka A og B flokk. 

Annar þessara flokka B-flokkur skildi vera með Vísitölukjörum þ.e.a.s að heimild var að 

binda greiðslur afborgana við Vísitölu framfærslukostnaðar. Með lögunum var veðdeildinni 

einnig veittur forgangur að vísitölubundnum kjörum þar til hámarksölu bréfanna væri náð. 

Athyglisvert er hinsvegar að í lögunum var engin heimild veitt öðrum aðilum, þannig að ætla 

má að hér hafi fyrst og fremst verið um varúðarráðstöfun að ræða.
14

 Árið 1979 var komið á 

almennu verðtyggingarkerfi. Á áttunda áratugnum hafði verðbólga vaxið verulega og var 

komin í um 50%. Þegar hér var komið við sögu nutu spariskírteini, lífeyrissjóðir og 

fjárfestingarsjóður verðtryggingar.  Innlánsfé í bönkum rýrnaði því verulega í samanburði þar 

                                                 
11

 Jón Rúnar Sveinsson. (e.d). Tilurð og þróun Húsnæðisstofnunnar 
12

 Íbúðalánasjóður. (e.d). Upplýsingar um Íbúðalánasjóð 
13

 Sjá Viðauka A. 
14

 Bjarni Bragi Jónsson.(1998). Bls. 39 
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sem vextir á þeim voru opinbert ákveðnir og óverðtryggðir.15 Það var því ákveðið að 

gildissvið verðtyggingar út til bankanna og að veita ákvæðunum bindandi gildi. Í kjölfar þessa 

urðu til lög um verðtryggingu fjárskuldbindinga þar sem áður sett lög frá 1966 voru tekin til 

endurskoðunar. Að þessu hafði verið unnið veturinn 1978-79. Lagabreyting þessi var 

margþætt þar sem taka átti á efnahagsástandinu og var breytingin á verðtryggingunni aðeins 

hluti þeirra. Lögin í heild sinni hafa gengið undir nafninu Ólafslög, í höfuð þáverandi 

forsætisráðherra Ólafs Jóhannessonar.
16

 

2.4. LENGING LÁNSTÍMA OG VIÐBÓTARLÁN 

Í kjölfar breytinganna árið 1999 varð mikil uppsveifla á fasteignamarkaði.
17

 Tvær breytingar 

sem gerðar voru á reglum Íbúðalánasjóðs hafa þó að öllum líkindum örvað þann vöxt umfram 

það sem efnahagsskilyrði gáfu tilefni til, áhrif þessara breytinga gætti þó eflaust ekki mikið 

fyrst um sinn. Í byrjun árs 1996 voru húsbréfalán boðin til lengri tíma en áður, lengsti lánstími 

fór þá úr 25 árum upp í 40 ár. Eftirspurn eftir lengri lánstíma fór hægt af stað en þó var um 

fimmtungur heildarútgáfu húsbréfa árið á eftir til 40 ára. Um ¾ hlutar útgefinna húsbréfa árið 

1999 voru hins vegar til 40 ára. Lenging lánstímans úr 25 í 40 ár minnkaði greiðslubyrði 

umtalsvert hjá tekjulægri fjölskyldum sérstaklega þegar tekið hefur verið tillit til vaxtabóta. 

Breytingarnar höfðu þau áhrif að greiðslubyrði nýrra húsbréfa voru lægri en umtalsverð 

lækkun á vöxtum hefði skilað. 

Íbúðalánasjóður byrjaði árið 1999 að veita viðbótarlán til fólks í lægri tekjuhópum, lánin gátu 

numið allt að 25% af kaupverði og heildarveðsetningar sem nam allt að 90% af kaupverði.
18

 

Tæplega 1200 slík lán voru veitt strax á fyrsta árinu. Aukinn aðgangur að lánsfé á borð við 

það sem gerðist árið 1999 getur haft verulega áhrif á íbúðarverð á markaði sem var fyrir 

yfirspenntur. Þetta var þó aðeins byrjunin því eftirspurn eftir viðbótarlánum átti eftir að aukast 

enn meira árin á eftir, sérstaklega árin 2002 og 2003 en það ár voru veitt u.þ.b. 3000 

viðbótarlán. Heildarupphæð þessara lána árið 2003 var rúmlega 6 milljarðar króna, sem var 

um 9% af íbúðarlánum þess árs. Viðbótarlánin komu ekki síst lágtekjufólki til góða, sem áður 

var á leigumarkaði og átti ekki möguleika á að fjárfesta í eigin húsnæði.
19

 

  

                                                 
15

 Bjarni Bragi Jónsson.(1998). Bls. 43 
16

 Bjarni Bragi Jónsson.(1998). Bls. 44 
17

 Seðlabankinn Íslands. (2004).Bls.12 
18

 Íbúðalánasjóður. (e.d). Endurskipulagning á verðbréfaútgáfu Íbúðalánasjóðs 
19

 Seðlabankinn Íslands. (2004).Bls. 13 
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3 LÁNAKJÖR Á FASTEIGNAMARKAÐI 

Flestir sem ráðast í húsnæðiskaup eða húsbyggingar þurfa að fjármagna það með lántökum, 

mikilvægt er fyrir slíka aðila að kynna sér vel hvaða kjör standa þeim til boða. Þegar sótt er 

um húsnæðislán þarf lántakandi að sýna fram á greiðslugetu sína, það er venjulega gert með 

svokölluðu greiðslumati. Flestar lánastofnanir fara fram á að slíkt greiðslumat hafi farið fram 

og fylgi lánsumsókn.Greiðslumat er útreikningur á greiðslugetu og lánsþörf lántakanda eða 

hversu dýrt húsnæði hann getur keypt miðað við eignir sínar, tekjur og gjöld.
20

 

Öll lán sem veitt eru til húsnæðiskaupa eru veðlán, oftast er veðsett á þá eign sem keypt er til 

tryggingar á láninu, eða á aðrar fasteignir að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Lán eru oftast 

veitt í samræmi við greiðslugetu lántakanda og eða í samræmi við kaupverð eignarinnar. 

Lánastofnanir miða einnig við  hvert er  brunabóta og fasteignarmat eignarinnar þegar hún er 

veðsett, og hvort á henni hvíli fleiri veð fyrir. Fasteignarlán fara undantekningarlaust á fyrsta 

veðrétt eignarinnar. Greiðsluupphæð afborgana af lánum ráðast svo af vöxtum þess og 

lánstíma. Þannig er greiðslubyrði af 25 ára láni hærri en af 40 ára láni, afborgun af láni sem 

ber háa vexti hærri en þess sem ber lægri vexti o.s.frv.
21

  

3.1.  TEGUNDIR LANGTÍMALÁNA 

Langtímalán sem boðið hefur verið upp á hér á landi undanfarna áratugi eiga það flest 

sameiginlegt að vera verðtryggð. Íbúðalánasjóður býður lán með jöfnum greiðslum eða 

svokölluð  jafngreiðslulán (annuitets lán). Hjá lífeyrissjóðunum og bönkum hefur einnig verið 

boðið upp á lán með jöfnum afborgunum. Lán í erlendri mynt stóðu til boða hjá bönkunum 

um tíma, en það eru lán þar sem höfuðstóll lánsins er tengdur við ákveðinn gjaldmiðil eða 

ákveðinna samsetningu myntar svokallaða myntkörfu. Þessi lán voru ekki vísitölutryggð og 

vextir voru almennt lægri en á öðrum lánum sem stóðu lántakendum til boða á sama tíma. Í 

flestum tilfellum miðað við LIBOR vexti
22

. Þess ber þó að geta að á móti tóku lántakendur á 

sig þá áhættu sem stafaði af sveiflum og breytingum á gengi krónunnar gangvart þessum 

gjaldmiðlum.
23

 

3.1.1.  LÁN MEÐ JÖFNUM AFBORGUNUM 

Hægt er segja að lán með jöfnum afborgunum henti þeim sem ráða við hærri afborganir þau 

eru hagstæðari til lengri tíma en jafngreiðslulán, þar sem heildarvaxtargreiðsla að lánstíma 

                                                 
20

 Forsætisráðuneytið. (e.d). Húsnæðislán 
21

 Forsætisráðuneytið. (e.d). Húsnæðislán 
22

 Sjá Viðauka A. 
23

 Frjálsi Fjárfestingarbankinn.(2005, 31. mars.).Bls. 2. 
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liðnum er lægri. Þegar lán eru með jöfnum afborgunum þá er höfuðstólnum dreift jafnt á 

fjölda afborgana en vextir eru greiddir til viðbótar. Þá greiðir lántakandi hærri heildargreiðslur 

til að byrja með en síðan lækkar heildargreiðslan eftir því sem vextir af höfuðstól lækka. 
24

  

Jafnar afborganir skuldabréfa má reikna á eftirfarandi hátt: 

𝐴𝑓𝑏𝑜𝑟𝑔𝑢𝑛𝑖 =


𝑓
 1 + 𝑛 𝑓 + 1 − 𝑖   

h = höfuðstóll, n = nafnvextir í % á ári, f = fjöldi afborgana, i = númer afborgunar
25

 

Á mynd 2 sést myndræn útskýring á dreifingu vaxta og afborgana höfuðstóls á láni með 

jöfnum afborgunum. Til einföldunar er ekki gert ráð fyrir verðtryggingu.Rauða línan sýnir 

afborganir af  höfuðstól lánsins, bláa línan sýnir heildargreiðslu með vöxtum. Eins og sjá má 

eru vaxtargreiðslur mjög háar til að byrja með en fara svo stiglækkandi þegar líður á 

lánstímann. Afborgun af höfuðstól lánsins er aftur sú sama í krónum allan lánstímann. 

3.1.2.  JAFNGREIÐSLULÁN 

Lán með jöfnum greiðslum eða jafngreiðslulán (e. Annuitets) hentar þeim sem kjósa jafna 

greiðslubyrði allan lánstímann. Greiðslur verða þá lægri til að byrja með en af lánum með 

jöfnum afborgunum og vextir á heildartímabili því hærri. Með jafngreiðsluláni greiðir 

lántakandinn alltaf sömu upphæð á hverjum gjalddaga, en greiðir hinsvegar mismunandi 

hlutfall vaxta og höfuðstóls. Til að byrja með er hlutfall vaxta mjög hátt en smátt og smátt 

eykst hlutfall höfuðstóls eftir því sem líður á lánstímann. 
26

 

                                                 
24

 Almenni Lífeyrissjóðurinn.(e.d). Langtímalán 
25

 Sigurður B. Stefánsson (ritstj.). (2003). Bls.391. 
26

 Almenni Lífeyrissjóðurinn.(e.d). Langtímalán 

Mynd 2. Lán með jöfnum afborgunum 
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Almenna formúlan fyrir jafngreiðslubréf  er rituð á eftirfarandi hátt
27

: 

𝑃𝑀𝑇 = 100 ∗
n ∗  1 + n t

 1 + n t − 1
 

Húsnæðisbréf  Íbúðalánsjóðs  eru verðtryggð jafngreiðslulán og því verður að gera  ráð fyrir 

vöxtum og verðbótum, slíkt lán myndi því reiknast á eftirfarandi hátt: 

𝑉 = PMT ∗  
1 −

1
 1 + r N+1

r
 ∗  1 + r ∗

d

360
∗

It

I0
 

n = nafnvextir í %, t = tímalengd í árum, r = ávöxtunarkrafa í %, N = fjöldi ára til 

lokagjalddaga, 

d = fjöldi daga frá síðasta gjalddaga til uppgjörsdags, I0 = gildi vísitölu neysluverðs á 

útgáfudegi,It = gildi vísitölu neysluverðs á uppgjörsdegi (dagvísitala)
28

 

 

Á mynd 3 sést myndræn útskýring á hlutföllum á milli vaxta og afborgana á jafngreiðsluláni. 

Til einföldunar er ekki gert ráð fyrir verðtryggingu.  

Bláa línan sýnir heildargreiðslur með vöxtum, rauða línan sýnir hlutfall höfuðstóls af 

greiðslunni. Á myndinni sést vel að hlutfall afborgunar af höfuðstól er lág til að byrja með en 

fer hækkandi þegar líður á lánstímann. Að sama skapi er þá hlutfall vaxta hátt til að byrja með 

en fer lækkandi eftir því sem líður á lánstímann.
29

 

                                                 
27

 Sigurður B. Stefánsson (ritstj.). (2003). Bls.396. 
28

 Sigurður B. Stefánsson (ritstj.). (2003). Bls.396. 
29

 Almenni Lífeyrissjóðurinn.(e.d). Langtímalán 

Mynd 3. jafngreiðslulán 
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3.1.2. FASTEIGNALÁN Í ERLENDRI MYNT 

Jafngreiðslulán og lán með jöfnum afborgunum sem fjallað er um hér að ofan eru nánast alltaf 

verðtryggð. Erlendis eru fasteignalán nær undantekningarlaust óverðtryggð hvort sem um er 

að ræða jafngreiðslulán eða lán með jöfnum afborgunum.
30

 Því var komin fram á sjónarsviðið 

ákveðin nýjung í fjármögnun fasteigna þegar íslensku bankarnir hófu að veita lán í erlendri 

mynt sem ekki voru verðtryggð. Lán þessi voru aftur á móti gengistryggð þar sem þau voru 

veitt í erlendri mynt, en erlendis eru húsnæðislán nær undartekningarlaust í mynt viðkomandi 

lands. Þau gengistryggðu lán sem bankarnir buðu upp á þessum tíma voru óverðtryggð lán 

með jöfnum afborgunum. Við óbreytt ástand í gengismálum voru þessi lán því mjög 

hagstæður kostur þar sem eignarmyndun var mun hraðari en á verðtryggðum lánum í 

íslenskum krónum. Gallinn við verðtryggð langtímalán er einmitt mjög hæg eignamyndun, 

sem dæmi þarf að greiða af 40 ára húsbréfaláni í 25 ár áður en höfuðstóllinn fer niður fyrir 

upphaflega fjárhæð lánsins. En slík framsetning er mikil einföldun þar sem sveiflur í gengi 

hafa mikil áhrif á endurgreiðslu slíkra lána auk þess sem þau bera breytilega vexti, lán 

Íbúðarlánasjóðs til almennings eru undantekningarlaust með föstum vöxtum.
31

 Til að átta sig á 

hvað það þýðir að lánin fylgi gengi myntkörfu, er hér skoðað einfalt dæmi. 

Á mynd 4 sést hvernig þróun á gengi 

japanska  jensins hefur verið á þriggja ára 

tímabili eða frá júlí 2006 til júlí 2009. 

Mælingin er gerð á almennu sölugengi 

Landsbankans. Í upphafi tímabilsins eða í 

júlí 2006 var almennt sölugengi á jeni 

0,6369 kr. en í lok júlí 2009 var það 

1,3578 kr.
32

 Reiknuð hækkun á tímabilinu 

er því: 

1,3578 / 0,6369 – 1 = 1,132. 

Gengi á japönsku jeni hefur því hækkað um 113% á þessu tímabili. 

 

                                                 
30

 Greiningardeild Landsbankans.(2004, 10. Febrúar).Bls.4. 
31

 Greiningardeild Landsbankans.(2004, 10. Febrúar).Bls.4. 
32

 Landsbankinn.(e.d.).Gengisþróun 

Mynd 4. Gengisþróun jen 
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Á mynd 5 sést hvernig þróun á gengi 

svissnesk franka var á sama tímabili.  Í 

upphafi tímabilsins var almennt 

sölugengi á franka 59,18 kr. en í lok 

tímabils 118,86 kr.
33

 Reiknuð hækkun 

á tímabilinu er því: 

 118,86 / 59,18 – 1 = 1,008. 

 

Gengi á svissneskum franka hefur því hækkað um 101% á þessu þriggja ára tímabili. 

Á þeim tíma sem  lánveitingar  í erlendri mynt stóðu sem hæst var algengt að myntkörfur 

væru blanda af þessum tveimur gjaldmiðlum. Af fasteignaveðlánum eru um það bil 78 

milljarðar króna í svissneskum frönkum og 87 milljarðar króna i japönskum jenum.
34

 Þó að 

skoðun þessi miðist við það var þó allur háttur hafður á samsetningu slíkra lána. Miðað við þá 

hækkun sem orðið hefur á þessum tveimur gjaldmiðlum er að ljóst höfuðstóll á langtímaláni 

sem settur er saman úr þessum tveimur myntum hefur hækkað gríðarlega á þessum árum. 

3.2. FASTEIGNALÁN OG EIGNAMYNDUN  

Ef íbúðarlán eru tekin en notuð í öðrum tilgangi hefur það áhrif á eðlilega eignamyndun á 

markaðnum. Að því er áhrærir íbúðalán lífeyrissjóða og banka er ekki  einu sinni víst að þau 

tengist viðskiptum með íbúðarhúsnæði þó veðréttur húsnæðis sé nýttur við lántökur. Það er 

einnig hugsanlegt að lán frá opinberum lánastofnunum sem veita lán eingöngu til íbúðarkaupa 

séu notuð í öðrum tilgangi. Eftir því sem vaxtakjör víkja meira frá markaðsvöxtum eða beinar 

niðurgreiðslur vaxta í formi vaxtabóta aukast vex hvatinn til slíks. Ýmsar ástæður geta verið 

fyrir því að íbúðareigendur vilja taka út eigið fé sem bundið er í íbúðarhúsnæði. Tilgangurinn 

getur t.d. verið fjármögnun við stofnun fyrirtækis, fjármagna neyslu eða nota sem ellilífeyri.
35

  

 

                                                 
33

 Landsbankinn.(e.d.).Gengisþróun 
34

 Seðlabanki Íslands.(2009, 27. mars).Bls.1. 
35

 Seðlabankinn Íslands. (2004).Bls. 15. 

Mynd 5. Verðþróun á franka 
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Ýmsum aðferðum má beita til að ná þessu fram t.d. íbúð seld og önnur ekki keypt í staðinn, 

keypt ódýrari eign án þess að minnka skuldir eða skuldum bætt á jafn dýra eign. Með lífeyris-

og bankalánum má taka svokallað viðbótarlán án þess að íbúðarkaup eigi sér stað. Þegar um 

lán frá Íbúðalánsjóð er að ræða kann því að vera varið til að greiða niður önnur óhagstæðari 

lán að hluta eða jafnvel öllu leyti. Þessi óhagstæðari geta verið tilkomin af allt öðru en 

fjárfestingu vegna íbúðarhúsnæðis. Það er því ekki undrunarefni að fjármunamyndun sé minni 

en lántökur þegar heimildir til lántöku á kjörum sem eru mun betri en markaðskjör eru í boði. 

Það er þó einkum aðgangur að opinberum húsnæðislánum til kaupa á notuðu húsnæði sem 

auðveldar fólki að greiða upp óhagkvæm lán ótengdum húsnæðiskaupum með því að skipta 

um húsnæði.  

Ekki er óraunhæft að gera ráð fyrir að einnig séu dæmi um að stofnun atvinnurekstrar sé 

fjármögnuð með því að kaupa húsnæði með hærri skuldsetningu en á því húsnæðis sem selt 

var á undan í þeim tilgangi að ganga á eigið fé sem bundið hafði verið í húsnæðinu.  Með 

þessu móti má í raun með ríkisábyrgð afla lánsfjár til atvinnurekstrar. Möguleikar á að 

notfæra sér þessa leið aukast með hækkandi hámarkslánum og auknu veðsetningarhlutfalli 

íbúðarlána. Gera má ráð fyrir því að eftir sem möguleikar aukast á því að fara þessa leið að 

fjöldi þeirra sem það geri fari vaxandi.
36

 

3.3. BANKAR BJÓÐA VEÐHLUTFALL ALLT AÐ 100 %  

Þann  8. nóvember 2004 byrjuðu viðskipta bankarnar allir þ.e.a.s ‚Íslandsbanki, Landsbankinn 

og KB banki að bjóða lán til allt að 40 ára sem gátu numið allt að 100% af markaðsvirði til 

húsnæðiskaupa. Íslandsbanki var fyrstur til að tilkynna  eða þann 5. nóvember  að 

viðskiptavinum bankans stæði þetta til boða. Strax daginn eftir fylgdu svo hinir tveir 

bankarnir í kjölfarið og tilkynntu að slíkt stæði þeirra viðskiptavinum til boða frá og með 8. 

nóvember.
37

  

Í þeim tilfellum þar sem brunabótamat er lægra en markaðsverð býðst lántakendum 

viðbótarbrunatrygging til brúa bilið. Lánsfjárhæð getur numið allt að 25 miljónum króna. 

Aðstoðarforstjóri Íslandsbanka Jón Þórisson greindi frá því að samkvæmt skoðunarkönnun 

sem Gallup gerði reyndist mikil áhugi á meðal yngra fólks á að kaupa eigið húsnæði en  það 

gæti  reynst erfitt að fullfjármagna fyrstu kaupin. Fram kemur að lántakendur verði að 

uppfylla ákveðin skilyrði sem bankinn settur meðal annars að vera ákveðnum viðskiptum við 

                                                 
36

 Seðlabankinn Íslands. (2004).Bls. 15. 
37

 Morgunblaðið.(2004, 8. Nóvember). 
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bankann og að standast sérstakt  greiðslumat. Lánakjör þessara lána voru ýmist verðtryggð lán 

í íslenskri mynt með 4,2% og endurskoðunarákvæði, óverðtryggð lán í íslenskri mynt með 

breytilegum vöxtum og óverðtryggð myntkörfulán með breytilegum vöxtum. Haft var eftir 

Guðmundi Bjarnasyni forstjóra Íbúðalánasjóðs þann 5. nóvember að Íbúðalánasjóður muni 

halda sínu striki.
38

 

  

                                                 
38

 Morgunblaðið.(2004, 8. Nóvember). 
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4 LÁNASTOFNANIR 

4.1.1.  ÍBÚÐALÁNASJÓÐUR 

Íbúðalánasjóður tók við hlutverki Húsnæðisstofnunar ríkisins þegar ný lög um 

húsnæðismál nr. 44/1998 öðluðust gildi árið 1999. Í kjölfarið voru Byggingarsjóður ríkisins 

og Byggingarsjóður verkamanna sameinaðir.
39

Íbúðalánasjóður er sjálfstæð stofnun í eigu 

ríkisins sem hefur það hlutverk að veita einstaklingum, sveitarfélögum, félögum og 

félagasamtökum húsnæðislán til íbúðakaupa og byggingaframkvæmda. Íbúðalánasjóður er 

fjárhagslega sjálfstæð stofnun sem stendur undir lánveitingum sínum með tekjum af eigin 

rekstri. Tilgangur sjóðsins er að stuðla að því að landsmenn geti búið við jafnrétti og öryggi í 

húsnæðismálum og er ætlað að miða lánveitingar og skiplag húsnæðismála í samræmi við þá 

stefnu. Því ber honum að sjá til þess að fjármunum verði sérstaklega varið til þess að auka 

möguleika fólks til að eignast og leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.
40

 

4.1.2.  LÍFEYRISSJÓÐIR 

Umræður á Alþingi hófust 1957 um stofnun almennra lífeyrisjóða, það var hinsvegar ekki fyrr 

en 1969 sem samkomulag náðist um málið. Þá gerðu ASÍ og VSÍ með sér samkomulag um 

stofnun skyldu lífeyrissjóða á félagslegum grundvelli sem náði til allra launamanna innan 

Alþýðusambandsins. Grunnstoðir samningsins eru þrjár, samtrygging, skylduaðild og 

sjóðstofnun. Þetta var áréttað með nýjum samning sem gerður var árið 1995.
41

 Hefð er fyrir 

því að lífeyrissjóðir láni sjóðfélögum sínum. Lán Lífeyrissjóða til sjóðsfélaga hafa verið við 

lýði allt frá stofnun sjóðanna. Þannig hafa Samvinnulífeyrissjóðurinn og Lífeyrissjóður 

verslunarmanna veitt sínum sjóðsfélögum lán í tæp 50 ár og enn lengra er síðan  

Lífeyrissjóður bankamanna byrjaði lánveitingar. Lífeyrissjóðir sem stofnaðir voru 1970 hófu 

fljótlega lánveitingar til sinna sjóðfélaga.
42

  Þegar lánsfjárskömmtun var við líði var þetta 

nánast helgur réttur manna en nokkuð dró úr þessum lánveitingum á fyrri hluta tíunda 

áratugarins.
43

 Undir aldamótin tóku þær að vaxa nokkuð á nýjan leik, skýringin kann að vera 

sú að áhættu var haldið niðri með verðreglum auk þess sem ávöxtun var öllu betri en á þeim 

innlendu skuldabréfum sem sjóðunum stóð annars til boða. Vextir sem lífeyrissjóðir bjóða eru 

yfirleitt rétt yfir húsbréfavöxtum.
44

 

                                                 
39

 Íbúðalánasjóður. (e.d). Upplýsingar um Íbúðalánasjóð 
40

 Íbúðalánasjóður. (e.d). Um Íbúðalánasjóð 
41

 Alþýðusamband Íslands (e.d). 
42

 Landssamtök lífeyrissjóða.(2004, 21. maí.). 
43

 Seðlabankinn Íslands. (2004).Bls. 25. 
44

 Seðlabankinn Íslands. (2004).Bls. 25. 
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4.1.3.  BANKAR Í SAMKEPPNI VIÐ ÍBÚÐALÁNSJÓÐ 

Árið 2004 var ráðist í gagngerðar breytingar á reglum um fjármögnun Íbúðalánasjóðs. 

Ástæðan fyrir þessum breytingum var liður í að framfylgja ákvæði ríkisstjórnarinnar um 

breytingar á stefnumótun sjóðsins frá 23. maí 2003. En þá var tekin sú ákvörðun að hækka í 

áföngum íbúðarlán í allt að 90% af verðgildi eigna. Tilgangurinn var að tryggja landsmönnum 

hagkvæmari íbúðarlán í gengum Íbúðalánasjóð. Sú breytinga var gerð að í stað útgáfu 

húsbréfa og fasteignaverðbréfa voru gefin út íbúðarbréf og ÍLS-verðbréf. Hámarkslán voru 

svo hækkuð í nokkrum áföngum í 90% af verðgildi undirliggjandi eigna. Tilgangurinn var að 

lækka vexti og auka aðgengi að lánsfjármangi fyrir heimilin. Árangur þessara aðgerðar lét 

ekki á sér standa og vextir lækkuðu umtalsvert auk þess sem aðgengi að fjármagni jókst til 

muna fyrir heimilin í landinu. Bankar höfðu veitt húsnæðiseigendum viðbótarlán til 

fjármögnunar fyrir breytinguna og því ljóst að þar var verið að ganga á þeirra hlut. Svar 

bankanna var að mæta þessari auknu samkeppni af fullum krafti og buðu sambærileg kjör eða 

betri en Íbúðalánasjóður, þrátt fyrir að sjóðurinn nyti fyrirgreiðslu í formi ríkisábyrgðar.
45

 

Bankarnir lánuðu mikið um haustið 2004 og árið 2005, en i upphafi árs 2006 drógu þeir 

verulega úr framboði auk þess að lækka lánshlutföll. Um mitt sama ár var lánshlutfall 

Íbúðalánasjóðs svo lækkað niður í 80%. Í kjölfarið stöðvuðust verðhækkanir með lækkandi 

raunvirði. Það var svo í aðdraganda Alþingiskosninga í febrúar 2007 sem þáverandi 

félagsmálaráðherra ákvað að hækka lánshlutfall sjóðsins að nýju i 90% . Í kjölfarið fylgdi ný 

verðhækkunar bylgja sem stóð yfir fram á fyrri hluta árs 2008.
46

 

 

                                                 
45

 Viðskiptaráð Íslands.(2008, 9.apríl). 
46

 Samtök Atvinnulífsins.(2008).Bls.4. 
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5 FRAMBOÐ OG EFTIRSPURN 

Hefðbundin skilgreining á markaði er þar sem framboð og eftirspurn koma saman. Dæmi um 

slíkt gæti verið verðbréfamarkaður, starfsemi á einhverskonar sölumarkaði á borð við 

Kolaportið  eða jafnvel námskeiðahald eða fyrirlestur. Á öllum þessum stöðum á sér stað 

framboð og eftirspurn.
47

 Eftirspurn er það magn sem kaupendur vilja og hafa bolmagn til að 

kaupa.
48

 Eftirspurn eftir nauðsynjavörum er þó almennt stöðugri en eftirspurn á lúxusvörum 

þ.e.a.s þær hafa minni verðteygni.
49

 Framboð á markaði stýrist af því hversu mikið seljendur 

eru tilbúnir að selja á tilteknu verði og hversu mikið þeir geta selt.
50

 

Fasteignamarkaður  er eins og orðið gefur til kynna markaður þar sem fram fer kaup og sala, 

en er eitthvað sem er öðruvísi við framboð og eftirspurn á fasteignarmarkað en t.d. 

ávaxtamarkaði? 

5.1. FRAMBOÐ OG EFTIRSPURN Á FASTEIGNAMARKAÐI 

Hvort heldur sem litið er á húsnæði sem vöru eða fjárfestingu er ekki óskynsamlegt að álykta 

að verð á fasteignamarkaði ákvarðist af framboði og eftirspurn á hverjum tíma. En 

íbúðarhúsnæði er á margan hátt flóknari en aðrar vörur á markaðnum. Vissulega þarf fólk að 

búa einhverstaðar og má því segja að grunnskjól sé nauðsynjavara. Ýmsir kostir eru í boði á 

húsnæðismarkaðnum í þessu sambandi þá ýmist séreignir eða leiguhúsnæði. Á markaðnum er 

að finna allt frá ósamþykktu leiguhúsnæði sem uppfyllir lágmarkskröfur um grunnskjól til 

hágæða íbúðarhúsnæðis sem gerir mun meira en að uppfylla lágmarkskröfur í þessu 

sambandi. Húsnæðisverð á höfuðborgarsvæðinu er hæst í miðbænum m.v hvern fermetra, en 

fer svo stiglækkandi eftir því sem fjarlægð við hann eykst. Miðað við fasteignaverð árið 2003 

var munurinn á verði í miðbænum og úthverfum um 15%-20%. Húsnæði sem er miðsvæðis er 

mun eldra en í jaðarbyggð höfuðborgarsvæðisins og munurinn því líklega enn meiri sé tekið 

tillit til þess.
51

 Lækkun á vöxtum hækkar hlutfallslega meira verð á fasteignum í miðbænum 

en í úthverfum.
52

 

Húsnæðismarkaðurinn er því fjarri því að vera einsleitur og erfitt að setja allt íbúðarhúsnæði í 

einn flokk þegar þetta er skoðað. Fjölmargir þættir hafa áhrif á íbúðarverð og hægt er að taka 

                                                 
47

 Águst Einarsson. (1999).Bls. 19. 
48

 Mankiw, N. Gregory and Taylor, Mark P. (2006). Bls.65. 
49

 Mankiw, N. Gregory and Taylor, Mark P. (2006). Bls.68. 
50

 Mankiw, N. Gregory and Taylor, Mark P. (2006). Bls.70. 
51

 KB banki (2004, september).Bls. 2. 
52

 KB banki (2004, september).Bls. 3. 
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sem dæmi vaxtarkjör íbúðarlána, kaupmátt ráðstöfunartekna, lánstíma íbúðarlána, 

lánsframboð, staðsetningu og umhverfi, og framboð á húsnæði. Þessi upptalning er ekki 

tæmandi en gefur nokkuð góða mynd af því hversu margra áhrifaþátta taka verður tillit til í 

þessu sambandi.
53

 

5.2. FASTEIGNAVERÐ OG BYGGINGARKOSTNAÐUR  

Þegar til lengri tíma er litið ætti að myndast jafnvægi á milli byggingarkostnaðar og á verði 

nýrra fasteigna. Fyrir þessu má færa einföld rök, þegar fasteignarverð á íbúðum er hærra en 

sem nemur byggingarkostnaði verður mikil hagnaðarmyndun hjá byggingarverktökum. Við 

slíkar aðstæður bregðast þeir við með því að byggja fleiri íbúðir. Ójafnvægi á milli 

fasteignaverðs og kostnaðar við nýbyggingar leiðir til þess að ýmist er of mikið framboð eða 

of  lítið framboð sem markaðurinn smá saman leiðréttir og hann jafnast út. Á þeim árum sem 

rannsókn þessi nær til hækkaði fasteignarverð töluvert meira en byggingarkostnaður og sem 

dæmi má nefna að í apríl árið 2005 var fasteignaverð 54% yfir 15 ára meðaltali. Þó skal bent á 

að þessi viðmiðun segir ekki alla söguna þar sem byggingarvísitala tekur ekki mið af 

lóðarkostnaði, það liggur fyrir að sá kostnaðarliður hefur aukist mikið í tengslum við 

nýbyggingar. Mörg dæmi eru um að byggingaraðilar hafi þurft að leggja út í miklar 

fjárfestingar í byggingarlandi áður en byggingarframkvæmdir hefjast.  Kostnaður 

byggingarfyrirtækjanna vegna þessa leggst svo á endanlegt söluverð þar sem hann er í raun 

einn af kostnaðarliðum byggingarinnar  byggingarfyrirtækin vilja  að sjálfsögðu fá hann til 

baka þegar íbúðirnar seljast.
54

 

 

                                                 
53

 Gunnar Haraldsson, Magnús Árni Skúlason. (2007, febrúar).Bls. 21. 
54

 Greiningardeild Landsbankans.(2005 , 27. maí).Bls. 14. 
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Mynd 6. Íbúðir í byggingu 31.desember 

 

Á mynd 6 má sjá þróun á þeim fjölda íbúða sem voru í byggingu 31. Desember á 

höfuðborgarsvæðinu ár hvert, frá árinu 1985 til ársins 2007. Rauða lína sýnir meðaltal fyrir 

tímabilið sem var 2161 íbúð. Bláa línan sýnir fjölda íbúða í byggingu á tímabilinu sem voru 

fæstar árið 1999 en svo verður mikil viðsnúningur og árið 2007 er fjöldi þeirra kominn í  

3529.
55

 

5.3. KAUPGETA ALMENNINGS Á FASTEIGNAMARKAÐI 

Það sem stýrir kaupgetu almennings á fasteignamarkaði er kaupmáttur launa og þau lánakjör 

sem í boði eru hverju sinni, stór áhrifaþáttur er einnig hversu gott aðgengi er á lánsfé og 

fjármagni. Á undanförnum árum hefur farið saman mikil kaupmáttaraukning, lækkun vaxta, 

lenging lánstíma, hækkun veðhlutfalla og afnám hámarksfjárhæða. Við þessar breytingar hafa 

skapast kjöraðstæður til myndunar eignarverðbólu sem síðar springa, finna má mörg fordæmi 

um slíkt erlendis þar sem slíkar aðstæður hafa myndast.1
56

Verðhækkanir eru eina leiðin til að 

ná jafnvægi  á fasteignamarkaði þegar kaupgeta eykst mjög hratt, þar sem framboð á nýjum 

fasteignum nær ekki að vaxa með sama hraða vegna þess að það tekur tíma að byggja 

þær.Þetta “jafnvægi” er hins vegar tímabundið og óstöðugt, því að þegar frá líður mun 

verðhækkunin kalla fram aukið framboð nýrra íbúða. Þá geta þurft að koma til verðlækkanir 

til að fá fram varanlegu jafnvægi á markaðinn. Erfitt er að finna algilda mælikvarða til að 

segja fyrir um hvort fasteignaverð sé hátt eða lágt. Skoða þarf fasteignaverð út frá tveimur 

                                                 
55

 Hagstofa Ísland. (e.d). Bygging íbúðarhúsnæðis eftir landsvæðum 
56

 Greiningardeild Landsbankans.(2005 , 27. maí).Bls.2. 
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þáttum, annarsvegar kaupgetu almennings og hinsvegar hver er hinn raunverulegi 

byggingakostnaður sem liggur til grundvallar verðinu.
57

 

5.4. VERÐTEYGNI Á ÍBÚÐAHÚSNÆÐI 

Þar sem húsnæði telst til nauðsynjavara ætti eftirspurn á því að vera tiltölulega óteygin, það 

hefur þó sýnt sig að verð á húsnæði getur sveiflast mjög mikið sem hefur miklar afleiðingar 

fyrir fjárhag heimila og efnahagslífið almennt. Það sem gerir þó íbúðarhúsnæði frábrugðið 

flestum öðrum nauðsynjavörum er sú staðreynd að um er að ræða fjárfestingu sem getur 

staðið sem veð fyrir fjármögnun á öðrum fjárfestingum eða jafnvel neyslu. Þessi staðreynd 

flækir málið umtalsvert þar sem verðhækkun á húsnæði getur leitt til svokallaðra auðsáhrifa. 

Það leiðir svo aftur til aukinnar eftirspurnar i hagkerfinu, neysla eykst með þeim afleiðingum 

að húsnæðisverð hækkar enn meira í kjölfarið. Mörg dæmi þess má finna hér á landi að fólk 

fór í svokallaða  endurfjármögnun á húsnæði, hækkaði veðhlutfall á húsnæði sínu eða lengdi í 

lánum til að auka greiðslugetu sína til annarra þarfa. Við slíkar aðstæður skapast hætta á  

verðbólumyndun húsnæðis  sem á endanum springur með tilheyrandi afleiðingum. Samband 

verðs og vaxtakjara er þó ekki einfalt þar sem ýmsar aðrar ástæður, s.s. fólksfjölgun eða 

breytingar í aldursdreifingu geta haft mikil áhrif á verðþróun og framboð á íbúðarhúsnæði.
58
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6 INNKOMA BANKANNA OG AFLEIÐINGAR Á FASTEIGNAMARKAÐINN 

Fjárfesting í íbúðarhúsnæði er ein mikilvægasta fjárhagslega ákvörðun hverrar fjölskyldu. Því 

er ekki ofsögum sagt að sveiflur í verði og fjármögnun skipti mjög miklu fyrir fjárhag 

almennings.
59

 Til að skoða áhrif innkomu bankanna á fasteignamarkaðinn var farin sú leið að 

einskorða rannsóknina við höfuðborgarsvæðið. Ástæðan er sú að íbúðarlán bankanna voru 

nær eingöngu veitt til fjárfestinga á höfuðborgarsvæðinu. Hér hefði verið hægt að fara þá leið 

að bera saman verðþróun á höfuðborgarsvæðinu annarsvegar og landsbyggðinni hinsvegar. 

Höfundur taldi aftur á móti að taka þyrfti tillit til svo margra annarra áhrifaþátta að heppilegra 

væri að bera saman breytingu á milli ára innan svæðisins til að átta sig á áhrifunum. Þess 

vegna er höfuðborgarsvæðið skoðað sérstaklega og athyglinni beint að breytingum á milli ára. 

6.1. VERÐÞRÓUN ÍBÚÐARHÚSNÆÐIS Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU 

Eins og áður hefur komið fram var það á haustmánuðum 2004 sem bankarnir hófu innreið 

sína á íbúðarlánamarkaðinn. Því er mjög fróðlegt að skoða hvernig verðþróun á 

íbúðarhúsnæði þróaðist árið 2004 og 2005 samanborið við árin á undan og eftir. Til að skoða 

það má sjá hér í töflu 1.  þróun á íbúðarverði á höfuðborgarsvæðinu frá árinu 1990 til 2006. 

Útreikningar byggja á einföldu meðaltalsverði á fermetra þar sem grunngildi fyrir árið 1990 er 

hundrað.
60

  

Tafla 1. Hlutfallsleg hækkun á íbúðaverði 

 

Meðaltalshækkun  kemur ekki fram  en hún var tæplega 9% yfir tímabilið. Þegar myndin er 

skoðuð má greinilega sjá að tvö tímabil skera sig verulega úr hvað varðar hækkun á milli ára. 

Árið 1999 er hækkun frá fyrra ári um 16% sem er mikil aukning samanborið við árin á undan. 

Árið á eftir er sömu sögu að segja hækkun á milli ára er aftur 16%. En það var einmitt árið 

1999 sem Íbúðalánasjóður tók til starfa í núverandi mynd. Árið 2005 sker sig verulega úr því 

hækkun frá fyrra ári er þar 32%. Þessar tölur eru mjög áhugaverðar einkum vegna þess að 
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miklar breytingar áttu sér stað á seinni hluta ársins 2004 eins og fjallað hefur verið um í fyrri 

köflum.  

6.2. VELTA OG FJÖLDI KAUPSAMNINGA Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU 

Velta og fjöldi kaupsamninga ætti að gefa nokkuð góða vísbendingu um veltu á lánamarkaði, 

þar sem flestir sem festa kaup á íbúðarhúsnæði taka til þess lán eins og fjallað hefur verið um 

hér að ofan. Til að reyna að varpa ljósi á viðbrögð fasteignamarkaðarins þegar bankar byrjuðu 

lánveitingar til íbúðarkaupa fer höfundur þá leið að skoða sérstaklega síðustu 6. mánuði ársins 

2004. Hér er farin sama leið og áður og notaðir eru síðustu 6. mánuðir ársins á undan eða 

2003 með tölum af höfuðborgarsvæðinu. 

6.2.1. SAMANBURÐUR Á VELTU MILLI ÁRA Á FASTEIGNAMARKAÐNUM 

 Á mynd 7. sést velta á fasteignamarkaði á 

umræddu tímabili. Bláu súlurnar sýna veltu 

hvers mánaðar árið 2003 en þær rauðu árið á 

eftir eða 2004. Heildarvelta tímabilsins á 

árinu 2003 var 66.162 milljónir kr. en yfir 

sama tímabil ári síðar var hún orðin 99.169. 

milljónir kr.
61

 Reiknuð hlutfallsleg aukning á 

milli tímabilanna er því :  

99.169 / 66.162 – 1= 0,4988 

Hlutfallsleg hækkun á milli tímabila er því rétt tæp 50% sem er langt umfram verðbólgu þess 

tíma. Hún getur því ein og sér ekki skýrt þessa miklu aukningu. Hér bendir því margt til þess 

að þær breytingar sem áttu sér stað árið 2004 og fjallað hefur verið um hér að ofan hafi  áhrif.  

6.2.2. SAMANBURÐUR Á UPPHÆÐ KAUPSAMNINGA 

Meðaltal á hverjum þinglýstum kaupsamningi 

ætti að gefa ákveðnar vísbendingar um kaupgetu 

hverju sinni. Mynd 8. sýnir meðalupphæð á 

kaupsamningi frá sama tímabili og að ofan. Bláu 

súlurnar sýna tölur frá árinu 2003 en þær rauðu 
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Mynd 7. Velta á fasteignamarkaði 

Mynd 8. Meðalupphæð kaupsamninga 
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tölur frá sama tíma 2004. Meðaltal yfir heildartímabilið árið 2003 var 15. miljónir en fyrir árið 

2004 18,2 miljónir.
62

 Hlutfallsleg hækkun á milli tímabila reiknast því: 

18,2 / 15 - 1 = 0,216 

Breytingar á milli ára er því 21,6% sem er einnig langt umfram verðbólgu á tímabilinu.  

6.2.3. FJÖLDI ÞINGLÝSTRA KAUPSAMNINGA 

Að lokum er hér borið saman fjöldi þeirra kaupsamninga sem þinglýst var á tímabilinu. 

Mynd 9. sýnir fjölda þinglýstra samninga á umræddu tímabili. Bláu súlurnar sýna fjölda 

samninga sem gerðir voru á áðurnefndu tímabil 

árið 2003 en rauðu súlurnar fyrir árið 2004. 

Heildar fjöldi samninga árið 2003 var 4.420 en 

árið 2004 voru þeir orðnir 5.460.
63

 hlutfallsleg 

hækkun á milli tímabila reiknast því: 

5460 / 4420 – 1= 0,235 

Fjölgun á þinglýstum samningum á milli tímabila er því 23,5%. Slík fjölgun á samningum 

verður ekki skýrð með fólksfjölgun einni saman, því gefur þessi athugun vísbendingu í sömu 

átt og athuganir sem gerðar voru á tímabilinu hér að ofan. 

6.3. ÁHRIF TIL AUKINNAR SKULDSETNINGAR HEIMILANNA 

Á mynd 10. má sjá að kaupmáttur fólks til kaupa á íbúðahúsnæði jókst mikið haustið 2004 við 

innkomu bankanna. Þessi kaupmáttaraukning leiddi svo til stóraukinnar eftirspurnar eftir 

íbúðum með tilheyrandi verðhækkunum. 

Ein helsta ástæða aukinnar kaupgetu er 

lengri meðalgreiðslutími lána og hærra 

lánshlutfall. Frá þeim tíma að bankarnir 

komu á fasteignamarkaðinn haustið 2004 

og fram til haustsins 2006 varð hækkun á 

húsnæði á bilinu 30-40%. Miðað við 
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Mynd 10. Raunverð fasteigna 
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þennan mælikvarða var fasteignaverð mun hærra en staðist gæti til lengdar.
64

 

Mögulegar afleiðingar þess að taka lán fyrir 90-100% af kaupverði íbúðarhúsnæðis er að 

áhvílandi lán verði svipuð og söluverðmæti og stundum jafnvel hærri. Með greiðari aðgang að 

lánsfé er stuðlar að því að fólk ræðst fyrr í húsnæðiskaup, og kaupir jafnframt dýrara 

húsnæði.
65

 Þó svo að andvirði íbúðar fari niður fyrir áhvílandi skuldir tímabundið hefur það 

kollvarpandi áhrif á hagi eigandans ef hann ætlar að eiga húsnæðið áfram og ræður við 

greiðslur afborgana og getur því staðið í skilum. Málið horfir öðruvísi við fyrir lántakanda 

sem lendir í greiðsluerfiðleikum þar sem áhvílandi skuldir eru hærri en söluandvirði 

eignarinnar. Í þeim tilfellum þar sem áhvílandi skuldir eru undir söluandvirði á skuldari þess 

kost að selja eignina og flytja í leiguhúsnæði eða festa kaup á ódýrari eign. Við áðurnefndar 

aðstæður þar sem áhvílandi skuldir eru hærri en söluvirði eignarinnar eru ekki hægt að beita 

þessu úrræði. Eins getur það staðið i vegi fyrir búferlaflutningum og komið í veg fyrir að 

launþegar komist í atvinnuleit annað. Að húsnæðið er óseljanlegt sökum veðsetningar.
66

 

Samkvæmt  gagnagrunni starfshóps Seðlabankans um skuldir heimilanna, en hann 

samanstendur af gögnum frá Íslandsbanka, Nýja Kaupþingi, NBI, ÍLS, sparisjóðunum auk 

annarra minni fjármögnunarfyrirtækja eru heildarfasteignaveðskuldir um 1.260 milljarðar 

króna. Í þessa tölu vantar fasteignalán frá lífeyrissjóðum en þeir eru taldir geta verið um 170 

milljarðar króna. Því má gera ráð fyrir að heildarskuldir vegna fasteignalána séu um 1.430 

Milljarðar króna. Taka skal fram að öll lán þar sem veð í húsnæði er að baki skuldinni er 

skilgreint sem húsnæðislán.  Eins og áður hefur komið fram í kafla 3 er hlutur lána í erlendri 

mynt 198 milljarðar af þessari upphæð þar af 87 milljarðar í japönskum jenum og 78 

milljarðar i svissneskum frönkum.
67

 Samkvæmt bráðabirgða niðurstöðum Seðlabankans sem 

birtar voru í mars á þessu ári  er eiginfjárstaða um fjórtán þúsund heimila neikvæð en það 

jafngildir um 18% af heimilum í landinu. Einnig kemur fram að eiginfjárstaða um sextán 

þúsund heimila eða 20% sé innan við fimm milljónir króna. Skuldir vegna bílalána og 

yfirdráttaheimilda eru ekki í bráðabirgðatölunum og því má búast við að heildarskuldir 

heimilanna séu mun hærri.
68
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7 AÐHVARFSLÍKAN 

Til þess að greina áhrifaþætti í verðmyndun íbúðarhúsnæðis var sett upp aðhvarfslíkan. Háð 

breyta
69

 líkansins var í öllum tilvikum kaupverð á m
2
 mælt af Fasteignaskrá Íslands (áður 

Fasteignamat ríkisins)
70

 en óháðar breytur
71

 voru tímaseríur sem færa má hagfræðileg rök 

fyrir að stjórni verðmyndun húsnæðis. 

Gerð þess aðhvarfslíkans sem notað er í skýrslunni er svokallað log-línulegt teygnilíkan. 

Ástæða þess að notast var við slíka gerð líkans í stað hefðbundins línulegs líkans er nokkuð 

tæknilegs eðlis en nánari útlistun  á því er gerð stuttlega skil hér neðar í textanum. Óháðar 

breytur eru í öllum tilvikum settar inn í líkanið með mismunandi töf (e. lag) til þess að reyna 

að sjá hvort tafin viðbrögð geti verið á háðu breytunni.
72

 Við útreikninga aðhvarfslíkansins 

var notuð Data Analysis viðbótin við MS Excel hugbúnaðinn. Ekki var sett fram sérstök 

marktektarkrafa fyrir rannsóknina í heild en vitnað er í t- og p- gildi
73

 á nokkrum stöðum í 

textanum. Ekki reyndist mögulegt að sníða öll viðkomandi gögn inn í líkanið vegna þeirra 

formkrafna sem líkan af þessari gerð þarfnast. Notast var við mánaðarlegar tímaseríur en þau 

gögn sem ekki voru til á því formi eða var ekki hægt með einum eða öðrum hætti að færa yfir 

á það form voru því ekki nothæf. Fjallað verður um meðhöndlun hverrar tímaseríu að neðan. 

Þegar unnið er með tímaseríur í aðhvarfsgreiningu þarf 

að taka tillit til nokkurra atriða sem geta skekkt 

niðurstöður en meðal þeirra eru villur af völdum 

sjálffylgni og misdreifni.
747576

 Yfirburði log-línulegs 

líkans yfir línulegt líkan má skoða myndrænt á mynd 

11. Á myndinni eru tilbúin gögn sem fylgjast að yfir 

lengri tíma en hafa neikvæða fylgni yfir styttri 

tímaramma. Það má hugsa sér að línurnar tákni verð 

tveggja staðkvæmra vara í hagkerfi með mikilli 

verðbólgu. Augljóst er með því að skoða myndina (a) 
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71

 Sjá Viðauka A. 
72

 Newbold, P., Thorn, B. og Carlson, W.L.(2006).Bls. 553. 
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Mynd 11. Yfirburðir log-línulegs 
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að línurnar flökta andhverft hvor við aðra. Ef reiknaður er einfaldur fylgnistuðull á gögnin 

kemur þó í ljós að mikil jákvæð fylgni mælist með línunum enda er meginstefna beggja 

línanna sú sama. Þetta má leiðrétta með því að nota log-línulegt líkan í stað þess línulega, en 

þegar gögnin hafa verið meðhöndluð með því að taka log-mismun af hverri athugun (mynd b) 

mælist einföld fylgni verulega neikvæð. Annan kost log-línulegra líkana umfram línuleg líkön 

má sjá með því að bera saman sömu myndir; ef notað er áðurnefnt dæmi um tvær 

staðkvæmdar vörur og verðbólgu má sjá að sveiflur á efri myndinni eru þær sömu að 

nafnvirði yfir allan tímann og eru því að minnka að raunvirði (hlutfallslega). Log-línulega 

líkanið (mynd b) mælir hlutfallslegar breytingar og sýnir sveiflurnar því að raunvirði og 

leiðréttir því þessa villu.
77

 

7.1. ÚTLÁNSVEXTIR ÍBÚÐALÁNASJÓÐS 

Eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði fer að miklu leiti eftir verði þess, en greitt verð fyrir húsnæði 

ætti að endurspeglast að miklu leiti í þeim vaxtakjörum sem í boði eru á hverjum tíma. Það lá 

því beint við að nota útlánsvexti Íbúðalánasjóðs
78

 

sem breytu í rannsóknina. Mynd 12. sýnir þróun 

útlánsvaxta Íbúðalánasjóðs á móti verði á fermetra 

og mynd 13. sýnir log-mismun sömu gagna. 

Útlánsvextir 

Íbúðalánasjóðs breytast 

ekki svo ört að hægt sé að 

kalla þá tímaseríu í 

hefðbundnum skilningi, 

en þar sem 

vaxtabreytingar voru 

nokkuð þéttar mat 

höfundur það sem svo að óhætt væri að setja þá upp sem dummy
79

 tímaseríu með óbreyttum 

vöxtum (log mismunur = 0) þar sem engin breyting varð. Hagfræðileg rök eru fyrir  því að 

neikvæð fylgni eigi að ríkja á milli þessara breyta, enda auka lægri vextir kaupmátt 

almennings á íbúðahúsnæði og auka þar með eftirspurn á markaði. 
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Mynd 12. Útlánsvextir á móti fermetra 

Mynd 13. logmunur á útlánsvöxtum og fermetra 
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Könnuð var fylgni á log-mismun óháðu breytunnar og log-mismun óháðu breytanna með töf 

upp á 0, 1 og 2 mánuði. Ekki reyndist marktæk fylgni sbr. töflu 2. 

 

Tafla 2. Log- munur með töf 

7.2. ÁVÖXTUNARKRAFA ÍBÚÐABRÉFA Á MARKAÐI 

Margvísleg rök eru fyrir tengslum íbúðaverðs og ávöxtunarkröfu húsnæðisbréfa
80

, en það eru 

þau bréf sem ÍLS fjármagnar sig í gegn um. Notast var við bréfið HFF150914
81

 en það bréf er 

styðst þeirra fjögurra bréfa sem eru útistandandi. 

  

Mynd 14. HFF150914 á móti fermetra 
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Mynd 15. HFF14YTM vs. fermetra log-munur 

 

Tafla 3. Log-munur með töf -2. 

Úr niðurstöðum aðhvarfslíkansins má lesa að stuðlar líkansins eru ómarktækir að einum 

undanskildum, en það er ávöxtunarkrafa íbúðabréfa tafin um tvö tímabil
82

. Í tilviki sem þessu 

er þó ekki hægt að slá því föstu að um raunverulega fylgni sé að ræða þar sem óraunhæft er að 

ætla að markaðurinn horfi einungis á ávöxtunarkröfurnar fyrir tveim mánuðum, en ekki fyrir 

einum eða þremur mánuðum samanber mynd 16. 
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Mynd 16. Mismunur eftir töf. 

Þróun húsnæðisverðs sýndi því ekki marktæka fylgni við ávöxtunarkröfu stuttra íbúðarbréfa. 

7.3. VERÐBÓLGUVÆNTINGAR MARKAÐAR 

Erfitt er að mæla verðbólguvæntingar markaðar með óyggjandi hætti, en ekki er hægt að 

ganga út frá því að spár greiningaaðila endurspegli trú markaðarins á hverjum tíma. Í þessari 

greiningu var brugðið á það ráð að bera saman tvö stutt ríkisskuldabréf útgefin af íslenska 

ríkinu, annað verðtryggt og hitt óverðtryggt. Verðtryggða bréfið sem miðað var við er 

HFF150914 (íbúðabréf) og óverðtryggða bréfið RIKB 13 0517. Bréfin hafa gjalddaga 

(maturity) árin 2014 og 2013 og gæti áhættuálag þeirra því verið ólíkt, en þessi bréf voru þau 

tvö bréf úr hvorum flokki sem styðst var á milli gjalddaga á. Þetta ætti þó ekki að koma að 

sök í þessari rannsókn þar sem leitast er við að finna hlutfallslegar breytingar á 

verðbólguvæntingum en ekki verðbólguvæntingarnar sjálfar. Samkvæmt kenningu Fishers
83

 

og einfaldri högnunarsetningu ættu verðbólguvæntingar að vera u.þ.b: 

𝑣𝑒𝑟ð𝑏ó𝑙𝑔𝑢𝑣æ𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 =
1 + 𝑌𝑇𝑀 𝑅𝐼𝐾𝐵13

1 + 𝑌𝑇𝑀 𝐻𝐹𝐹14
− 1 

 

Mynd 17. Verðbólguvæntingar v.s Fermetra 
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 Tanzi, V. (1984).Bls.72. 
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Mynd 18. Mynd 17. Verbólguvæntingar v.s Fermetra log-munur 

 

Tafla 4. Niðurstöður verðb. v.s ferm. 

Þó nokkra fylgni megi sjá með verði íbúðarhúsnæðis og verðbólguvæntingum töfðum um 

einn og tvo mánuði verður þó að líta svo á að hún sé tilfallandi enda áhrifin í sitt hvora áttina 

eftir því hvort óháða breytan er tafin um eitt eða tvö tímabil. 

Prófaðar voru nokkrar aðrar samsetningar líkana til þess að finna aðhvarf verðbreytinga 

íbúðarhúsnæðis við markaðsstærðir. Meðal samsetninga sem prófuð voru, voru  líkön með 

samblöndum breyta úr þeim líkönum sem sýnd eru að ofan. Aðrar breytur sem prófaðar voru 

m.a. gengi krónu, LIBOR vextir og ávöxtunarkrafa óverðtryggðra ríkisskuldabréfa. Skemmst 

er frá því að segja að það skilaði ekki neinum markverðum niðstöðum. 
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8 NIÐURSTÖÐUR 

Ljóst er að íbúðaverð hvort sem lítið er á íbúðir sem nauðsynjavöru eða lúxusvöru stjórnast 

eins og verðlag almennt á markaði af eftirspurn hvers tíma. Langur byggingatími nýrra íbúða 

getur hamlað því að hægt sé að mæta aukinni eftirspurn sem myndast mjög skyndilega. Aukin 

eftirspurn sem ekki er hægt að mæta með auknu framboði stuðlar að hækkandi verðlagi. 

Niðurstöður aðhvarfslíkans sýna enga marktæka fylgni íbúðarverðs við útlánsvexti 

Íbúðalánasjóðs eða ávöxtunarkröfu markaðarins á íbúðabréfum. Sem bendir til þess að 

vaxtakjör á markaði stýri því almennt ekki með beinum hætti aukinni eftirspurn. Mæling á 

verðbólguvæntingum markaðarins skilaði sömuleiðis ekki marktækri fylgni við íbúðaverð og 

ætla má að framtíðarhorfur útfrá verðbólgu hafi ekki með beinum hætti áhrif á eftirspurnina. 

Rétt er að benda á að hver mæling var sjálfstæð og tilgangurinn að sýna fram á beina fylgni en 

ekki að þróa heilstætt líkan yfir orsakasamband verðþróunar húsnæðis. 

Skoðun á sögulegum gögnum sýnir að þegar aðgengi að lánsfé til íbúðakaupa hefur aukist 

hafa hækkanir á verði jafnan fylgt strax í kjölfarið. Sá kaupmáttur sem skapast í kjölfar aukins 

aðgengis virðist því hafa stærri áhrif í skammtímanum en raunverulegur kaupmáttur launa. 

Breytingar sem gerðar voru á reglum Íbúðalánsjóðs um hækkað lánshlutfall stuðluðu að 

auknu aðgengi að lánsfé. Með innkomu viðskiptabankanna varð aðgengið í raun gert ennþá 

auðveldara þar sem um hreina samkeppni var að ræða á tímabili á milli þeirra og 

Íbúðalánasjóðs um lánveitingar til handa skuldurum.  

Hækkað lánshlutfall og aukið aðgengi lánsfjár stuðlaði að auknum lántökum heimilanna á 

þessu tímabili enda fór íbúðaverð hækkandi og kaup á íbúðum kröfðust sífellt stærri 

fjárfestingar fyrir heimilin. Almenn skuldastaða heimilanna í landinu er ekki talin ásættanleg 

enda eignfjárstaða margra mjög lág eða neikvæð, samkvæmt skýrslu Seðlabankans um 

skuldastöðu heimilanna. Margar skýringar liggja að baki því hvernig þetta ástand myndaðist 

og ekki við bankana eina að sakast í þeim efnum. Það liggur þó ljóst fyrir að skuldastaða 

heimila sem tóku 100% lán af markaðsverði svo ekki sé talað um gengistryggð lán hjá 

bönkunum (slík lán voru ekki í boði hjá Íbúðalánasjóði) er síst betri en annarra skuldara. Hafa 

ber þó í huga að gengi íslensku krónunnar hefur mikil áhrif á gengislánin. 
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LOKAORÐ  

Eftir bankahrunið haustið 2008 hefur ríkt mikil óvissa á fasteignamarkaðnum og erfitt að sjá 

fyrir hver þróunin verður á næstu árum. Aðgengi að lánsfé hefur takmarkast verulega og sala 

á markaðnum er mjög lítil og í raun má segja að hún hafi hrunið. Núverandi ástand hefur leitt 

til þess að leigumarkaður hefur vaxið því flestir hafa ekki bolmagn til að fjárfesta án aðgengis 

að lánsfé auk þess sem fólk heldur að sér höndum vegna óvissunnar sem ríkir í 

efnahagsmálum. Ein af þeim aðgerðum sem stjórnvöld hafa gripið til er breyta húsnæði sem 

þegar hefur verið byggt og ekki tekist að selja í leiguhúsnæði í gengnum Íbúðalánsjóð. Á 

Íslandi hefur leigumarkaður ekki verið sterkur í gegnum tíðina og hátt hlutfall landsmanna 

hefur búið í eigin húsnæði samanborð við önnur lönd. Fróðlegt verður að fylgjast með því í 

náinni framtíð hvort þessi þróun sé komin til að vera eða hvort um tímabundið ástand sé að 

ræða sem síðar tekur á sig aðra mynd.  
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HUGTAKASKRÁ 

Aðhvarfsgreining (e. Regression). Aðferð til að meta línuleg eða ólínuleg tengsl á milli 

háðra og óháðra breyta. 

Ávöxtunarkrafa (e. Yield To Maturity). Er sú krafa sem gerð er til ávöxtunar á fé á 

ársgrundvelli. 

Háð breyta (e. Dependant Variable). Er sú breyta sem verður fyrir áhrifum einnar eða fleiri 

óháðra breyta. 

Log-línuleg aðhvarfsgreining (e. log-linear regression). Þegar náttúrulegur logri breytu er 

notaður í aðhvarfslíkan. Sjá einnig náttúrulegur logri og aðhvarfsgreining. 

LIBOR vextir (e. LIBOR rates). London Interbank Offered Rate eru vextir sem tilgreindir 

bankar í Lundúnum bjóða öðrum bönkum á lánum veittum til tiltekins tíma. Þessir vextir eru 

notaðir sem viðmiðun í lánasamningum. 

Náttúrulegur logri/logaritmi. (e. natural logarithm). Þegar náttúrulegur logri er tekinn af 

tölu þá kemur út jafngildi hennar táknað sem veldisvísir af veldisstofninum e. 

Óháð breyta (e. Independant Variable). Sú breyta í tengslum tveggja breyta sem hefur áhrif 

á hina. 

t-gildi (e. t-value/t-test). Er gæðamæling tölfræðilegs líkans, sambærilegt p-gildi. 

Veðlán. Þegar tekið er veðlán þá er eign sett að veði fyrir láninu. T.d. þegar tekið er lán til 

húsnæðiskaupa þá er húsnæðislán veðlán sem þýðir að lánið er tryggt með veði í eigninni sem 

kaupa á, eða í öðrum fasteignum. 

Verðtrygging. Trygging fyrir því að tiltekin greiðsla í framtíðinni haldi kaupmætti sínum frá 

þeim degi sem verðtryggður samningur er gerður. Verðtrygging láns eða skuldabréfs þýðir að 

höfuðstóll lánsins breytist mánaðarlega eftir því sem breytingar verða á verðlagi. Yfirleitt er 

miðað við vísitölu neysluverðs. 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


