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Íslenskur íbúðamarkaður

Formáli
Skilvirkur íbúðamarkaður er stórt hagsmunamál fyrir heimilin á
landinu sem og fyrir hagkerfið í heild sinni. Við sem komum að
íbúðamarkaðinum eigum það sameiginlegt að hafa hagsmuni
af því að vel takist til við að búa til góða umgjörð í kringum
hann. Hjá Íslandsbanka er litið á það sem samfélagslega skyldu
bankans að varpa reglulega ljósi á stöðu íbúðamarkaðarins. Það
er bæði gert í samstarfi við aðila utan bankans og með útgefnu
efni eins og þessari skýrslu sem nú lítur dagsins ljós og er rituð af
sérfræðingum sem starfa hjá bankanum.
Þessi nýja skýrsla Greiningar Íslandsbanka um íbúðamarkaðinn
sýnir að hann er enn á uppleið, bæði hvað fjölda kaupsamninga
snertir og veltu í fjárhæðum talið. Frá árinu 2010 hefur veltan og
fjöldi kaupsamninga vaxið að jafnaði um fjórðung á hverju ári.
Samhliða aukinni veltu hefur húsnæðisverð hækkað ár frá ári og
gerir Greining ráð fyrir að hækkunin í ár verði 8,1% og að framhald
verði á hækkun húsnæðisverðs á næstu árum.
En er innistæða fyrir þessum verðhækkunum og hvaða
undirliggjandi þættir valda því að húsnæðisverð hækkar?
Mikilvægt er að leggja reglulega fram gagnrýnar spurningar um
það hvort aðstæður á markaði byggi á sterkum undirliggjandi
efnahagslegum rökum eða hvort um bólumyndun sé að ræða.
Í skýrslunni er einmitt leitast við að svara þessum og öðrum
áleitnum spurningum um íbúðamarkaðinn.

Fyrir Íslandsbanka, jafnt sem aðrar fjármálastofnanir, ríður á að
vera vakandi yfir þróun markaðarins og átta sig á áhrifum þeirra
aðgerða sem ráðist er í. Ennfremur að vanda til verka og bjóða
upp á upplýsandi og góða þjónustu. Það er nefnilega þannig að
flestir skipta sjaldan um húsnæði á lífsleiðinni.
Við segjum frá því með stolti að á undanförnum misserum höfum
við markvisst bætt aðgengi að greinargóðum upplýsingum og
vandaðri ráðgjöf. Á vefnum okkar er að finna úrval af upplýsingum
um fasteignaviðskipti, eins og þessa skýrslu, og í öllum útibúum
okkar starfa nú sérhæfðir húsnæðislánaráðgjafar sem flestir eru
vottaðir fjármálaráðgjafar. Þeir taka sérstaklega vel á móti fólki í
fasteignahugleiðingum og bjóða góða þjónustu.
Það er von okkar hjá Íslandsbanka að þær upplýsingar sem koma
fram í skýrslunni hjálpi einstaklingum jafnt sem fyrirtækjum við að
taka upplýstari og betri ákvarðanir í sínum fasteignaviðskiptum.

Birgir Runólfsson
Útibússtjóri húsnæðislána Íslandsbanka

Íslandsbanki og
íbúðamarkaðurinn
Íslandsbanki býður einstaklingum fjölbreytt úrval húsnæðislána
sem henta ólíkum hópum. Í öllum útibúum Íslandsbanka eru
starfandi sérhæfðir húsnæðislánaráðgjafar sem flestir hverjir eru
vottaðir fjármálaráðgjafar frá Háskólanum í Reykjavík ásamt því að
búa yfir langri starfsreynslu við lánveitingar vegna húsnæðiskaupa.
Á www.islandsbanki.is er að finna greinargóðar upplýsingar og
reiknivélar sem aðstoða fólk í fasteignahugleiðingum við að velta
fyrir sér ólíkum lánamöguleikum.
Samhliða aukinni veltu á íbúðamarkaði hefur orðið mikill vöxtur
í nýjum húsnæðislánveitingum hjá Íslandsbanka. Húsnæðislán
telja nú þriðjung af útlánasafni bankans. Auk þess ber að nefna að
fjölmörg fyrirtæki sem starfa á fasteignamarkaði eru í viðskiptum
við Íslandsbanka, svo sem byggingaverktakar, fasteignasalar
og verkfræðistofur svo dæmi séu tekin. Það er því ljóst að
íbúðamarkaðurinn er bankanum afar mikilvægur.

Mynd 1. Skipting lánasafns Íslandsbanka um mitt árið 2015
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Samantekt
Við spáum því að íbúðaverð muni hækka um 8,1% á þessu ári,
7,9% á næsta ári og um 7,5% á árinu 2017. Að raunvirði nemur
hækkunin 6,3% á þessu ári, 5,1% á næsta ári og 3,8% á árinu
2017. Bætt fjárhagsstaða heimilanna m.a. vegna hraðs vaxtar í
kaupmætti launa mun drífa hækkun íbúðaverðs á næstunni.

Dýrustu sérbýlin eru, líkt og fjölbýlin, í miðbæ Reykjavíkur en
fermetraverð sérbýla á því svæði nam rúmum 388 þús. kr. að
meðaltali á árinu 2015. Á höfuðborgarsvæðinu hefur fermetraverð
sérbýla í póstnúmerum 104 (51,3%), 101 (44,1%) og 107 (42,9%)
hækkað mest frá árinu 2010.

Kaupmáttur launa og ráðstöfunartekna er ráðandi þáttur um
þróun verðs íbúða til lengri tíma. Hefur kaupmáttur launa hækkað
um fimmtung frá því að íbúðaverðið byrjaði að taka við sér að
nýju árið 2010 og raunverð húsnæðis hefur einnig hækkað um
fimmtung.

Hæsta fermetraverð á höfuðborgarsvæðinu er á íbúðum í
stærðarflokki 0-70 m2 eða um 383 þús. kr. Hefur verð slíkra íbúða
hækkað um 53% frá því á árinu 2010. Íbúðir í stærðarflokknum
210+ m2 kostuðu um 255 þús. kr. og munar því um 50% á
fermetraverði íbúða í stærsta og minnsta stærðarflokknum. Til
samanburðar þá nam þessi munur 15% þegar íbúðaverð var með
hæsta móti fyrir hrun.

Frá árinu 2010 hefur íbúðaverð hækkað mest á höfuðborgar
svæðinu og á Vestfjörðum eða um 40,2% og 36,5%. Á
Suðurnesjum hefur íbúðaverð hækkað minnst frá árinu 2010 eða
um 4,5%.
Á fyrstu þremur fjórðungum ársins 2015 hækkaði íbúðaverð
á Vestfjörðum mest eða um 19% og næstmest á Vesturlandi
eða um 7,9%. Íbúðaverð hækkaði minnst á Suðurnesjum og á
Norðurlandi eystra eða um 5% í báðum landshlutum. Hækkun á
höfuðborgarsvæðinu nam 7,2% yfir sama tímabil.
Fermetraverð er hæst á höfuðborgarsvæðinu en það sem af
er árinu 2015 var það um 315 þús. kr. að meðaltali. Íbúðaverð
á landsbyggðinni er töluvert lægra en dýrasti landshlutinn er
Norðurland eystra þar sem fermetraverð er um 199 þús. kr. en
sá ódýrasti er Vestfirðir þar sem fermetraverð er um 97 þús. kr.
Íbúðaverð í dýrasta landshlutanum er því um 3,25 sinnum dýrara
en í þeim ódýrasta.
Íbúðaverð í hlutfalli við tekjur sýnir sambærilega mynd þ.e. hæst
á höfuðborgarsvæðinu þar sem að 100 m2 íbúð kostar um 6,2
árslaun en lægst á Vestfjörðum þar sem að 100 m2 íbúð kostar
1,8 árslaun. Með sama sparnaði eru því höfuðborgarbúar um
3,4 sinnum lengur en Vestfirðingar að safna fyrir sambærilegri
íbúð. Mikill munur á fermetraverði á milli landshluta á sér því ekki
hliðstæðu þegar horft er á tekjur eftir landshlutum.
Frá árinu 2010 hafa íbúðir í fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu hækkað
um 44,7% og sérbýli um 20,7%. Á árinu 2015 nam hækkun í
fjölbýli 7,7% og hækkun sérbýla 4,5%.
Dýrustu fjölbýlin eru í 101 Reykjavík og kostaði fermetrinn þar
um 421 þús. kr. að meðaltali fyrstu þrjá fjórðunga ársins 2015
og hefur fermetrinn í þessu hverfi hækkað mest af öllum á
höfuðborgarsvæðinu frá árinu 2010 eða um rúm 62%. Næst
dýrasta hverfið er póstnúmer 107 en þar er fermetraverðið um
363 þús. kr.
Fjölbýli eru ódýrust í póstnúmeri 111 þar sem þau seldust að
meðaltali á rúmar 262 þús. kr. á árinu 2015. Fermetrinn er næst
ódýrastur í póstnúmeri 109 á um 266 þús. kr. Þessi tvö hverfi eru
engu að síður á meðal þriggja hverfa þar sem fjölbýli hafa hækkað
mest á árinu 2015. Mesta hækkunin átti sér stað í póstnúmerum
108 og 109 þar sem meðal fermetraverð hækkaði um rúm 11% .

Skuldir heimilanna sem hlutfall af ráðstöfunartekjum hafa lækkað
úr 256% í 184% frá árinu 2010 þar til í júní síðastliðnum. Er þetta
hlutfall lægra en í Noregi, Hollandi og í Danmörku en það er svipað
í Svíþjóð svo dæmi séu tekin. Léttari skuldabyrði er hvati fyrir
íbúðamarkaðinn.
Meðalaldur Íslendinga hefur hækkað, dregið hefur úr fæðingar
tíðni og hlutfall einhleypra hefur einnig aukist. Ætti þessi þróun að
öllu öðru óbreyttu að benda til þess að þörf á minni íbúðum sé nú
hlutfallslega meiri en áður.
Við áætlum að fjöldi gistinátta umfram þær sem skráðar eru
samkvæmt vef Hagstofunnar á öllum gerðum gististaða verði um
4,4 milljónir á árinu 2015. Til einföldunar þá jafngildir það því að
rúmlega þrjú þúsund gististaðir með pláss fyrir fjóra séu í útleigu
að meðaltali hvern einasta dag ársins. Er sá fjöldi um tvisvar
sinnum meiri yfir háannatímann á sumrin. Myndar þetta þrýsting
til hækkunar á verði íbúðarhúsnæðis, sérstaklega á þeim svæðum
sem ferðamannastraumurinn liggur hvað þyngst.
Íbúum landsins hefur fjölgað um 1,2% að meðaltali á ári síðastliðin
10 ár og sýna fólksflutningar á milli landshluta hlutfallslega meiri
ásókn í suðvesturhorn landsins en aðra landshluta. Undanfarin
áratug hefur mesta fólksfjölgunin átt sér stað á Suðurnesjum
eða um 29% og næstmesta á höfuðborgarsvæðinu um 15%. Yfir
sama tímabil hefur íbúum á Norðurlandi vestra og á Vestfjörðum
fækkað um 6% og 9,5%. Aukin eftirspurn eftir húsnæði vegna
fólksfjölgunar hefur því verið meiri á suðvesturhorni landsins en
í öðrum landshlutum.
Óverðtryggð húsnæðislán mældust 8,35% af vergri lands
framleiðslu við lok árs 2014 á sama tíma og verðtryggð
húsnæðislán mældust 59% af vergri landsframleiðslu. Fyrir árið
2010 voru óverðtryggð húsnæðislán varla mælanlegur hluti af
skuldum heimila með veði í íbúðarhúsnæði.
Síðustu árin hefur hlutfall verðtryggðra lánveitinga mælst allt
að 2/3 hlutar af nýjum húsnæðislánveitingum innlánastofnana.
Í könnun Capacent meðal húsnæðiskaupenda sem gerð var
á síðari hluta árs 2014 svöruðu rétt tæplega 17% því til að þeir
hefðu valið blöndu af verðtryggðu og óverðtryggðu láni fyrir
kaupunum.
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Greiðslumöt fjármálastofnana taka að lágmarki mið af grunn
neysluviðmiði gefnu út af velferðarráðuneytinu. Grunnneysluviðmið
fjögurra manna fjölskyldu fyrir utan húsnæðiskostnað eru tæplega
340 þúsund krónur á mánuði ef miðað er við að annað barnið sé
á leikskóla og hitt í grunnskóla þar sem er skólamötuneyti og í
frístundavistun að skóladegi loknum.
Hlutfallslega mest er af íbúðum sem eru 110 fermetrar eða
minni á höfuðborgarsvæðinu eða rúm 56%. Til samanburðar
þá er þetta hlutfall á landsbyggðinni rúm 45% og því meira um
minni íbúðir á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni. Hærra
fermetraverð á höfuðborgarsvæðinu veldur að öllum líkindum
meiri eftirspurnarþrýstingi, og þar með meiri verðhækkun, á minni
íbúðir heldur en gengur og gerist á landsbyggðinni.
Skortur á smærri íbúðum er nokkuð merkilegur í ljósi þess
að vöxtur í fjölda íbúða hefur verið umfram vöxt í fjölda íbúa á
höfuðborgarsvæðinu frá árinu 2000. Sé þróunin á stærð íbúða á
höfuðborgarsvæðinu skoðuð sést að á árinu 2000 voru um 62%
allra íbúða á höfuðborgarsvæðinu undir 110 fermetrum en á
árinu 2015 hefur þetta hlutfall lækkað niður í 56%. Stærri íbúðir
eru því að aukast hlutfallslega meira yfir tímabilið og þegar íbúðir
í byggingu eru skoðaðar kemur í ljós að einungis 37% þeirra eru
undir 110 fermetrum. Er því útlit fyrir áframhaldandi skort á minni
íbúðum.
Byggingarkostnaður hefur hækkað um 28% frá því í janúar 2010.
Ætti hækkun á byggingarkostnaði því að öllu öðru óbreyttu að
koma verr niður í þeim landshlutum þar sem hækkun á verði
íbúðarhúsnæðis á árinu 2015 hefur ekki haldið í við hækkun á
byggingarkostnaði þ.e. á Suðurnesjum, Suðurlandi, Austurlandi
og Norðurlandi eystra.
Við spáum því að fjárfesting í íbúðarhúsnæði muni vaxa um 8,5%
á árinu 2015, þrátt fyrir samdrátt fyrri helming ársins, 21,5%
á árinu 2016 og um 18,2% á árinu 2017. Verður vöxturinn á
árunum 2016 og 2017 að miklu leyti drifinn áfram af þeim 2.300
leiguíbúðum sem stjórnvöld ráðgera að byggja á næstu fjórum
árum. Þrátt fyrir talsverðan vöxt þá er fjárfesting í íbúðarhúsnæði
ennþá lág í sögulegu samhengi en fer upp í langtímameðaltal sem
hlutfall af landsframleiðslu árið 2017 gangi spá okkar eftir.

Verð íbúða í hlutfalli af tekjum, leiguverði og byggingarkostnaði er
ekki langt frá langtíma meðaltali sem veitir vísbendingu um að ekki
sé verðbóla á íbúðamarkaðinum. Í samanburði á milli aðildarríkja
OECD er Ísland einnig eitt fárra landa þar sem verð er hvorki
undir- né yfirverðlagt. Áðurgreind hlutföll hafa þó öll hækkað
nokkuð undanfarið sem gefur ástæðu til að vera sérstaklega á
varðbergi gagnvart því að verðbóla myndist á þessum markaði á
næstu misserum, sérstaklega á þeim svæðum þar sem hækkunin
hefur verið mest.
Útlit er fyrir að kaupsamningar verði rúmlega 8.600 á árinu
2015 sem nemur 24% vexti milli ára og að veltan verði í kringum
269 ma.kr. sem nemur 27% vexti. Á fyrstu þremur fjórðungum
ársins 2015 hafa um 68% allra kaupsamninga verið gerðir á
höfuðborgarsvæðinu og um 79% af heildarveltunni einnig átt sér
stað þar. Næst umfangsmesta landsvæðið er Norðurland eystra.
Minnsta umfang viðskipta er á Vestfjörðum og á Norðurlandi
vestra.
Vísbendingar eru um að hlutfall leigjenda, sem hefur verið í
kringum 25% undanfarin ár, fari lækkandi þar sem fjöldi þinglýstra
kaupsamninga hefur aukist hlutfallslega umfram fjölda þinglýstra
leigusamninga undanfarin ár. Haldi þessi þróun áfram mun
eftirspurn eftir leiguhúsnæði minnka en á móti kemur að framboð
leiguhúsnæðis hefur verið takmarkað og stór hluti þess farið í
útleigu til ferðamanna sem hafa tekið vaxandi hluta af framboðinu.
Frá árinu 2009 hefur hlutfall fyrstu kaupenda verið að aukast
og fyrstu þrjá fjórðunga ársins 2015 voru tæplega 23%
kaupsamninga fyrstu kaup, sem er um 15 prósentustigum hærra
en meðaltalið á árinu 2009. Hangir þetta saman við batnandi
eiginfjárstöðu en allir aldurshópar voru á árinu 2014, í fyrsta
skiptið eftir hrun, með jákvætt eigið fé að meðaltali á mann.
Húsnæði er mikilvægur þáttur í fjárfestingum heimilanna og er
íbúðaeign sem hlutfall af heildareignum heimilanna um 72%
hér á landi. Þá er húsnæði stærsti einstaki liður í útgjöldum
heimilanna. Því er ljóst að þróun íbúðaverðs hefur umtalsverð áhrif
á fjárfestingu almennings og um leið velmegun hans.
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Íbúðamarkaðurinn ólíkur
eftir landshlutum

Fermetraverð er hæst á höfuðborgarsvæðinu, en þar kostaði
fermetrinn að meðaltali rúmlega 315 þús. kr. miðað við þá
kaupsamninga sem gerðir hafa verið á fyrstu þremur fjórðungum
ársins 2015. Fermetrinn er svo ódýrastur á Vestfjörðum en
þar kostaði hann rúmlega 97 þús. Munar því um 226% á

Frá 2010

Suðurnes

Norðurland
vestra

Í kjölfar hrunsins lækkaði íbúðaverð og náði lágmarki í flestum
landshlutum á árinu 2009 eða 2010. Á Vestfjörðum náðist þetta
lágmark fyrr og hefur verðið þar verið að taka við sér frá árinu
2008. Á Reykjanesi hefur íbúðaverð verið lengur að taka við
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Íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu sker sig úr
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Mynd 3. Hækkun á meðalfermetraverði eftir landshlutum

Norðurland
eystra

Við spáum því að verð íbúðarhúsnæðis hækki um 8,1% í ár,
7,9% á næsta ári og um 7,5% á árinu 2017. Vaxandi kaupmáttur
ráðstöfunartekna ásamt lýðfræðilegum þáttum mun þrýsta
verðinu upp. Mun raunverð íbúðarhúsnæðis hækka um 6,3% í ár,
5,1% á næsta ári og um 3,8% á árinu 2017. Raunverðshækkunin
verður hröðust á fyrri hluta spátímans bæði vegna þess að
þá mun nafnverðshækkunin verða meiri og verðbólgan lægri
gangi spá okkar eftir. Einnig er ástæðan sú að á fyrri hluta
spátímabilsins spáum við meiri vexti kaupmáttar launa og
hagvexti. Undir lok spátímabilsins mun raunverð íbúðarhúsnæðis
að okkar mati standa nokkuð hátt sögulega séð og talsvert hátt
í einstökum landshlutum líkt og á höfuðborgarsvæðinu. Farið
er ítarlega yfir þá þætti sem lagðir eru til grundvallar við gerð
spárinnar í kaflanum „Hvaða þættir hafa áhrif á íbúðaverð?“

Íbúðaverð hefur þokast talsvert upp á við í öllum landshlutum
frá árinu 2010. Hækkun á meðalfermetraverði á Suðurnesjum er
talsvert minni en í öðrum landshlutum en hún nemur 4,5% frá
árinu 2010. Fermetraverð hefur yfir sama tímabil hækkað mest á
höfuðborgarsvæðinu og á Vestfjörðum eða um 40,2% og 36,5%.
Á fyrstu þremur fjórðungum ársins 2015 hækkaði fermetraverð
langmest á Vestfjörðum eða um 19% og næstmest á Vesturlandi
eða um 7,9%. Fermetraverð á höfuðborgarsvæðinu hefur hækkað
um 7,2% yfir sama tímabil á árinu 2015. Minnsta hækkunin átti
sér stað á Austurlandi eða um 4,9%.

Vestfirðir

Spáum talsverðri hækkun íbúðaverðs

sér og hefur það ekki ennþá, á árinu 2015, náð sömu hæðum
og það var í fyrir hrun. Íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu og
Vesturlandi náði lágmarki árið 2010 og hefur höfuðborgarsvæðið
tekið mjög hratt við sér og fasteignaverð aldrei verið hærra þar.

Höfuðborgarsvæðið

Fasteignaverð hefur þróast mismunandi eftir landshlutum og
sker höfuðborgarsvæðið sig talsvert úr hvað það varðar. Verðið er
hæst þar og hefur einnig hækkað hlutfallslega meira en í öðrum
landshlutum. Innan höfuðborgarsvæðisins er einnig nokkuð
misjöfn þróun á milli hverfa og er fermetrinn dýrastur í miðbæ
Reykjavíkur. Það sama má segja um einstaka landshluta en verð á
milli bæjarfélaga innan sama landshluta getur verið afar misjafnt.
Einnig er nokkuð mismunandi þróun eftir stærð og gerð íbúða. Sé
fasteignaverð sett í samhengi við launatekjur eftir landshlutum
er ekki að sjá að sá þáttur hafi teljandi áhrif á þann mikla mun
á fasteignaverði sem er á milli landshluta. Undirstrikar þetta
áhrif staðbundinna þátta sem ráða öðru fremur bæði verðinu á
íbúðarhúsnæði og þróun þess.

Frá 2014
Heimild: Þjóðskrá Íslands

Mynd 2. Þróun fermetraverðs eftir landshlutum
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Þegar fermetraverð er skoðað í samhengi við laun eftir
landshlutum er tekið dæmi af 100 fermetra íbúð og hversu mörg
árslaun slík íbúð kostar í einstökum landshlutum. Er í útreikningum
miðað við meðallaun í hverjum landshluta fyrir sig samkvæmt
skattframtölum. Í ljós kemur afar svipuð uppröðun og þegar
fermetraverð er skoðað eitt og sér, þ.e. fjárfesting í íbúðarhúsnæði
er dýrust á höfuðborgarsvæðinu og ódýrust á Vestfjörðum í
hlutfalli við tekjur. 100 fermetra íbúð á höfuðborgarsvæðinu kostar
6,2 árslaun á meðan sambærileg íbúð á Vestfjörðum kostar 1,8
árslaun. Það tekur því, að öllu öðru óbreyttu, um 3,5 sinnum
lengri tíma að safna fyrir húsnæði á höfuðborgarsvæðinu en það
tekur að safna fyrir sambærilegu húsnæði á Vestfjörðum. Sé tekið
tillit til launa verða fasteignakaup á Suðurnesjum og Suðurlandi
dýrari en á Vesturlandi, þrátt fyrir lægra fermetraverð, og má rekja
ástæðuna til lægri meðallauna á Reykjanesi og Suðurlandi en á
Vesturlandi.

Mynd 5. Hversu mörg árslaun þarf að greiða fyrir 100 m2
íbúð eftir landshlutum á árinu 2014

Norðurland
eystra

Íbúðaverð í hlutfalli við laun hæst
á höfuðborgarsvæðinu

Munurinn á milli dýrasta og ódýrasta fermetrans eftir landshlutum
á árinu 2014 var um 262% á meðan munur á milli hæstu og
lægstu launa nam 26%. Þessi mikli munur á fermetraverði á milli
landshluta á sér því ekki hliðstæðu þegar horft er á tekjur eftir
landshlutum og því ljóst að það eru aðrir áhrifaþættir sem valda
þeim mikla mun sem sést á fermetraverði eftir landshlutum.

Höfuðborgarsvæðið

fermetraverði í dýrasta landshlutanum og þeim ódýrasta. Hefur
bilið á milli ódýrari landshluta og þeirra dýrari aukist umtalsvert
yfir síðustu tvo áratugi en þá munaði um 30 þúsund krónum á
dýrasta landshlutanum (höfuðborgarsvæðið) og þeim ódýrasta
(Vestfirðir) eða um 71%.

9

Heimild: Þjóðskrá Íslands og RSK

Mynd 4. Fermetraverð 2015, fjöldi kaupsamninga og verðþróun eftir landshlutum
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Mesta hækkun íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu
Frá árinu 2010 hefur verð í fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu
hækkað um 44,7% á meðan sérbýli hafa hækkað um 20,7%.
Meðalfermetraverð í fjölbýli hækkaði um 7,7% fyrstu þrjá
fjórðunga ársins 2015 á meðan það hefur hækkað um 4,5%
fyrir sérbýli. Dýrustu fjölbýlin eru í 101 Reykjavík en þar seldist
fermetrinn að meðaltali fyrir tæpar 421 þús. kr. fyrstu þrjá
fjórðunga ársins 2015 og hefur fermetrinn í þessu hverfi hækkað
mest á höfuðborgarsvæðinu frá árinu 2010 eða um rúm 62%.
Næstdýrasta hverfið er póstnúmer 107 en þar er fermetraverðið
um 363 þús. kr. Minnsta hækkun á fermetraverði sl. fjögur ár
hefur verið á Álftanesi, í Hafnarfirði og í Breiðholti. Þessi svæði
eru jafnframt þau ódýrustu á höfuðborgarsvæðinu þegar horft
er á fermetraverð. Fermetrinn er ódýrastur í póstnúmeri 111
og seldist að meðaltali á rúmar 262 þús. kr. á árinu 2015.
Fermetrinn er næst ódýrastur í póstnúmeri 109 eða tæpar 266
þús. kr. Í ljósi þessa er áhugavert að sjá að þessi tvö hverfi eru á
meðal þeirra þriggja hverfa þar sem verðið hefur hækkað mest
á árinu 2015. Mesta hækkunin átti sér stað í póstnúmerum
108 og 109 þar sem meðalfermetraverð hækkaði um rúm 11%
á báðum stöðum. Verð í fjölbýli hefur svo dregist saman um

Fermetraverð: 315 þús. kr.
Fjöldi íbúa per íbúð: 2,7
Árslaun fyrir 100 m2 íbúð: 6,2
Dýrasta hverfi: 101 Reykjavík
(421 þús.)
Ódýrasta hverfi: 111 Reykjavík (227 þús)

1,2% í póstnúmeri 170. Mynd 6 sýnir fermetraverð á höfuðborgar
svæðinu eftir póstnúmerum og verðþróun á árinu 2015.
Dýrustu sérbýlin eru, rétt eins og fjölbýlin, í miðbæ Reykjavíkur
en fermetraverð sérbýla á því svæði nam rúmum 388 þús. kr. að
meðaltali á árinu 2015. Fermetraverð sérbýla í póstnúmerum
104 (51,3%), 101 (44,1%) og 107 (42,9%) hefur hækkað mest
á höfuðborgarsvæðinu frá árinu 2010. Á árinu 2015 hafa sérbýli
í póstnúmeri 104 hækkað mest eða um 28,6% en minnst
í póstnúmeri 105 þar sem verðið lækkaði um 8,1%.

Mynd 6. Fermetraverð í fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu eftir póstnúmerum*
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*M.v. fyrstu þrjá fjórðunga ársins 2015
Heimild: Þjóðskrá Íslands

Mynd 7. Fermetraverð sérbýla á höfuðborgarsvæðinu eftir póstnúmerum*
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Hafa ber í huga að meiri sveiflur eiga sér stað í verði á sérbýlum
þar sem færri samningar eru á bakvið meðaltalsútreikninga en
rúmlega 80% allra kaupsamninga á fyrstu þremur fjórðungum
ársins 2015 voru gerðir vegna kaupa í fjölbýli.
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Mynd 8. Þróun fermetraverðs á höfuðborgarsvæðinu eftir stærð
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Fermetraverð á minni íbúðum á höfuðborgarsvæðinu hefur
hækkað talsvert hraðar en á þeim stærri líkt og sést á mynd 8.
Meðalfermetraverð íbúða í stærðarflokknum 0-70 m2 var rúmlega
383 þús. kr. fyrstu þrjá fjórðunga ársins 2015 og hefur það
hækkað um 53% frá því á árinu 2010. Íbúðir í stærðarflokknum
210+ m2 kostuðu að meðaltali tæplega 255 þús. kr. og munar
því um 50% á fermetraverði íbúða í stærsta og minnsta
stærðarflokknum. Til samanburðar þá nam þessi munur 15%
þegar íbúðaverð var með hæsta móti fyrir hrun.
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Heimild: Þjóðskrá Íslands

Mynd 9. Verð og verðþróun eftir póstnúmerum á höfuðborgarsvæðinu
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Íbúðaverð á landsbyggðinni hæst á Norðurlandi eystra
Norðurland eystra
Á Norðurlandi eystra var fermetrinn að meðaltali seldur á tæplega
199 þús. kr. fyrstu þrjá fjórðunga ársins 2015 og er Norðurland
eystra því næstdýrasti landshlutinn á eftir höfuðborgarsvæðinu.
Fermetrinn hefur hækkað um 30,1% frá árinu 2010 og hækkaði
um 5,0% fyrstu þrjá fjórðunga ársins 2015. Langmestu
fasteignaviðskiptin á Norðurlandi eiga sér stað á Akureyri og er
fermetraverðið hæst þar. Fermetraverð bæði fjölbýla og sérbýla
var á svipuðu róli á árinu 2014 eða tæplega 210 þús. kr. Ef gert
er ráð fyrir sambærilegri hækkun á Akureyri og fyrir landshlutann
í heild má gera ráð fyrir að fermetraverð á Akureyri sé í kringum
220 þús. kr. að meðaltali um þessar mundir. Ódýrast er að kaupa
íbúð á Ólafsfirði en þar seldist fermetrinn í fjölbýli á 49 þús. kr. að
meðaltali á árinu 2014. Einungis sex íbúðir í fjölbýli eru að baki
þess meðaltals og er marktæknin því umdeilanleg. Siglufjörður
kemur næst á eftir og seldist fermetrinn þar, bæði í fjöl- og
sérbýlum, á 80 þús. kr. Fleiri samningar eru þar að baki og verðið
á Siglufirði því líklega marktækara. Athyglisvert er að sjá hversu
mikill munur er ódýrustu bæjarfélögunum og því dýrasta en hver
fermetri á Akureyri er til dæmis um 130 þús. kr. dýrari að meðaltali
en á Siglufirði eða rúmlega 160%.
Íbúðir á bilinu 0-70 m2 eru dýrastar á hvern fermetra og íbúðir sem
eru stærri en 210 m2 ódýrastar rétt eins og á höfuðborgarsvæðinu.
Fermetraverð íbúða í minnsta stærðarflokknum nam að
meðal
tali um 230 þús. kr. á meðan fermetraverð íbúða í
stærsta flokknum nam um 154 þús. kr. Er því sambærilegur
hlutfallslegur verðmunur á þessum tveimur flokkum líkt og á
höfuðborgarsvæðinu eða um 49%. Minnsti flokkurinn hefur hins
vegar ekki skorið sig úr með eins afgerandi hætti á Norðurlandi
eystra eins og á höfuðborgarsvæðinu.

Fermetraverð: 199 þús. kr.
Fjöldi íbúa per íbúð: 2,4
Árslaun fyrir 100 m2 íbúð: 4,2
Dýrast: Akureyri (220 þús.)
Ódýrast: Ólafsfjörður (51 þús.)
Siglufjörður (84 þús.)

Mynd 10. Þróun fermetraverðs á Norðurlandi eystra eftir stærð
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Heimild: Þjóðskrá Íslands

Vesturland
Á Vesturlandi seldist fermetrinn að meðaltali á tæplega 170 þús.
kr. á árinu 2015. Vesturlandið er því þriðji dýrasti landshlutinn.
Frá árinu 2010 hefur fermetrinn hækkað um 20,7% og hækkaði
um 7,9% á árinu 2015. Dýrustu fjölbýlin eru í Borgarnesi og var
fermetrinn á 164 þús. kr. Akranes kemur þar á eftir með 161
þús. kr. á fermetrann. Þess bera þó að geta að mun fleiri viðskipti
eru á bakvið verðið á Akranesi og því líklegt að það endurspegli
raunverulegt markaðsverð betur. Dýrustu sérbýlin á Vesturlandi
eru staðsett í Stykkishólmi. Þar er fermetraverðið 175 þús. kr.
og Akranes kemur svo næst með 174 þús. kr. á fermetrann.
Ef við reiknum með þeirri hækkun sem hefur átt sér stað fyrir
landshlutann í heild má gera ráð fyrir að fermetraverð í dýrustu
byggðakjörnunum sé tæplega 189 þús. kr. að meðaltali um þessar
mundir og um 105 þús. kr. í þeim ódýrustu. Sé fermetraverð á
Vesturlandi eftir stærð íbúða skoðað sést að það er hæst á íbúðum
sem eru á bilinu 70-110 m2 að stærð en fermetrinn kostaði rúmar
190 þús. kr. fyrstu þrjá fjórðunga ársins 2015. Ódýrustu íbúðirnar
eru svo í stærðarflokknum 210 m2 eða stærri en þar kostaði
fermetrinn tæpar 136 þús. kr. að meðaltali yfir sama tímabil.

Fermetraverð: 170 þús. kr.
Fjöldi íbúa per íbúð: 2,5
Árslaun fyrir 100 m2 íbúð: 3,4
Dýrast: Stykkishólmur/Akranes
(190 þús.)
Ódýrast: Ólafsvík (105 þús.)

Mynd 11. Þróun fermetraverðs á Vesturlandi eftir stærð*
*Ekki fengust gögn fyrir 0-70 m2 á árinu 2009 sökum fárra kaupsamninga
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Suðurland
Fermetrinn á Suðurlandi seldist á rúmar 163 þúsund krónur að
meðaltali fyrstu þrjá fjórðunga ársins 2015 og hækkaði um 5,3%
yfir sama tíma. Hefur fermetraverðið hækkað um 23,1% frá árinu
2010. Mestu fasteignaviðskiptin á Suðurlandi eiga sér stað á
Selfossi og í Vestmannaeyjum.
Dýrustu fjölbýlin eru á Selfossi en þar seldist fermetrinn á um 177
þús. kr. á árinu 2014. Ódýrustu fjölbýlin eru á Höfn en þar seldist
fermetrinn á 139 þús. kr.
Í Hveragerði er að finna dýrustu sérbýlin á Suðurlandi en þar
seldist fermetrinn í sérbýlum á 167 þús. kr. á árinu 2014. Ódýrustu
sérbýlin eru í Þorlákshöfn þar sem fermetrinn seldist á 131 þús. kr.
Ef við gerum ráð fyrir sömu hækkun í dýrustu byggðakjörnunum
og í landshlutanum í heild fyrir fyrstu þrjá fjórðunga ársins 2015
má gera ráð fyrir fermetraverði í kringum 186 þús. kr. að meðaltali
fyrir fjölbýli og um 176 þús. kr. að meðaltali fyrir sérbýli á þeim
svæðum um þessar mundir. Verðið í ódýrustu byggðakjörnunum
er þá í kringum 138 þús. kr. með sömu nálgun.
Sé þróun á fermetraverði á Suðurlandi skoðuð eftir stærð íbúða
sést að hæsta fermetraverðið er á íbúðum í stærðarflokknum
0-70 fermetrar eða um 195 þús. kr. og varð snörp hækkun á
fermetraverði í þessum flokki á fyrstu þremur fjórðungum ársins
2015 eða sem nemur 19%. Ódýrasta fermetraverðið er, sem fyrr,
í stærðarflokknum 210 fermetrar eða stærra en þar nam það að
meðaltali um 131 þús. kr. á árinu 2015.

Fermetraverð: 163 þús. kr.
Fjöldi íbúa per íbúð: 2,7
Árslaun fyrir 100 m2 íbúð: 3,6
Dýrast: Selfoss (186 þús.)
Ódýrast: Þorlákshöfn (138 þús.)

Mynd 12. Þróun fermetraverðs á Suðurlandi eftir stærð
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Suðurnes
Á Suðurnesjum seldist fermetrinn á tæplega 162 þús. kr. á
árinu 2015 og eru Suðurnesin því fimmti dýrasti landshlutinn.
Á Suðurnesjum hefur fermetraverð hækkað um 4,5% frá árinu
2010 og er það minnsta hækkun allra landshluta yfir tímabilið.
Fermetraverð hækkaði um 5,0% á fyrstu þremur fjórðungum
ársins 2015 og hefur því fermetraverð lækkað frá árinu 2010 að
árinu 2015 undanskildu. Keflavík og Njarðvík standa undir rúmum
70% af þeim viðskiptum sem eiga sér stað á Suðurnesjum ef horft
er á fjölda kaupsamninga.
Dýrustu fjölbýlin eru í Njarðvík en þar seldist fermetrinn á um 175
þús. kr. á árinu 2014 og ódýrustu fjölbýlin eru í Grindavík þar sem
fermetrinn seldist á 134 þús. kr. Verð í fjölbýli í landshlutanum
lækkaði í öllum bæjarfélögum, að Grindavík undanskilinni, frá
árinu 2010 til ársins 2014 en þar hækkuðu fjölbýli um 1,5% yfir
tímabilið. Ódýrustu fjölbýlin eru í Sandgerði en þar seldust fjögur
slík á árinu 2014 og nam fermetraverðið 98 þús. kr. að meðaltali.
Er fátt um samninga vegna kaupa í fjölbýli í flestum minni
byggðakjörnum Suðurnesja og ber því að hafa það í huga þegar
fermetraverð í fjölbýli er skoðað á þeim svæðum.
Dýrustu sérbýlin eru í Njarðvík en þar nam fermetraverð
164 þús. kr. Næstdýrustu sérbýlin eru svo í Keflavík þar sem
fermetraverðið nam 161 þús. kr. og eru þessi tvö bæjarfélög því
nokkuð sambærileg þegar kemur að verði sérbýla. Ódýrustu
sérbýlin eru svo í Sandgerði og í Garði eða í kringum 120 þús. kr.
fermetrinn. Ef gert er ráð fyrir sömu hækkun og fyrir landshlutann
í heild má áætla að fermetraverð í dýrustu byggðakjörnum
Suðurnesja sé í kringum 184 þús. kr. að meðaltali í fjölbýli og
í kringum 172 þús. kr. fyrir sérbýli um þessar mundir.

Fermetraverð: 162 þús. kr.
Fjöldi íbúa per íbúð: 2,4
Árslaun fyrir 100 m2 íbúð: 3,7
Dýrast: Njarðvík (184 þús.)
Ódýrast: Sandgerði (103 þús.)

Mynd 13. Þróun fermetraverðs á Suðurnesjum eftir stærð
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Þegar þróun fermetraverðs eftir stærð íbúða er skoðuð kemur
í ljós að dýrustu íbúðirnar eru á bilinu 70-110 m2 en fermetrinn
í slíkum íbúðum kostaði að meðaltali um 177 þús. kr. fyrstu þrjá
fjórðunga ársins 2015. Lægsta fermetraverðið er svo á íbúðum
sem eru 210 m2 eða stærri eða um 129 þús. kr.
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Austurland
Fermetraverð á Austurlandi var það þriðja ódýrasta á landinu
á árinu 2015 en þar nam það um 134 þús. kr. og hækkaði um
4,9% yfir fyrstu þrjá fjórðunga ársins 2015. Frá árinu 2010 hefur
fermetrinn hækkað um 22,5%.
Dýrustu fjölbýlin eru á Reyðarfirði þar sem fermetrinn seldist á
169 þús. kr. á árinu 2014 og þau næstdýrustu á Egilsstöðum þar
sem fermetrinn seldist á 162 þús. kr. Hafa ber í huga að einungis
eru fimm kaupsamningar að baki fermetraverðs á Reyðarfirði
samkvæmt tölum Þjóðskrár. Ódýrustu fjölbýlin eru á Seyðisfirði
þar sem fermetrinn seldist á 82 þús. kr.
Dýrustu sérbýlin eru á Egilsstöðum þar sem fermetrinn seldist
á 161 þús. kr. og þau ódýrustu á Seyðisfirði en fermetrinn þar
kostaði 63 þús. kr. að meðaltali á árinu 2014. Þegar Austurland er
skoðað þarf að huga að því að fjöldi kaupsamninga sem liggja að
baki þeirra gagna sem stuðst er við hverju sinni geta gefið tilefni
til að taka niðurstöðum með fyrirvara. Ef gert er ráð fyrir sömu
hækkun og fyrir landshlutann í heild má áætla að fermetraverð í
dýrustu byggðakjörnum Austurlands sé í kringum 177 þús. kr. að
meðaltali í fjölbýli og í kringum 169 þús. kr. fyrir sérbýli um þessar
mundir. Fermetraverð í ódýrustu byggðakjörnum Austurlands er
þá í kringum 66 þús. kr..

Fermetraverð: 134 þús. kr.
Fjöldi íbúa per íbúð: 2,4
Árslaun fyrir 100 m2 íbúð: 2,4
Dýrast: Reyðarfjörður (177 þús.)
Ódýrast: Seyðisfjörður (66 þús.)

Mynd 14. Þróun fermetraverðs á Austurlandi eftir stærð
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Norðurland vestra
Fermetraverð á Norðurlandi vestra var næst ódýrast á landinu
árið 2015 en það nam um 126 þús. kr. og hækkaði um 7,6% yfir
fyrstu þrjá fjórðunga ársins 2015. Frá árinu 2010 hefur fermetrinn
hækkað um 9,4% og kemur sú hækkun að mestu leyti til árið
2015.
Einungis eru tiltækar upplýsingar fyrir Blönduós og Sauðárkrók
á vef Þjóðskrár. Var fermetraverð í fjölbýli á Sauðárkróki um 117
þús. kr. á árinu 2014 og sérbýla 164 þús. kr. Á Blönduósi var
fermetraverð sérbýla talsvert lægra en á Sauðárkróki eða um 97
þús. kr. Ekki voru gerðir nógu margir kaupsamningar um íbúðir
í fjölbýli á Blönduósi á árinu 2014 til að hægt sé að birta gögnin
á vef Þjóðskrár og því engar upplýsingar tiltækar. Er ástæða til
að taka fram að fáir kaupsamningar eru að baki fermetraverðs
í framangreindum kaupstöðum sem getur skekkt niðurstöður.
Ef gert er ráð fyrir sömu hækkun og fyrir landshlutann í heild má
áætla að fermetraverð í dýrustu byggðakjörnum Norðurlands
vestra sé í kringum 176 þús. kr. að meðaltali um þessar mundir.
Fermetraverð í ódýrustu byggðakjörnum Norðurlands vestra er þá
í kringum 104 þúsund.
Þegar þróun fermetraverðs eftir stærð íbúða er skoðuð kemur
í ljós að dýrustu íbúðirnar eru á bilinu 0-70 m2 en fermetrinn í
slíkum íbúðum kostaði að meðaltali um 151 þús. kr. fyrstu þrjá
fjórðunga ársins 2015. Lægsta fermetraverðið er svo á íbúðum
sem eru 210 m2 eða stærri eða um 99 þús. kr.

Fermetraverð: 126 þús. kr.
Fjöldi íbúa per íbúð: 2,2
Árslaun fyrir 100 m2 íbúð: 2,8
Dýrast: Sauðárkrókur (176 þús.)
Ódýrast: Blönduós (104 þús.)

Mynd 15. Þróun fermetraverðs á Norðurlandi vestra eftir stærð*
*Ekki fengust gögn fyrir 0-70 m2 á árinu 2009 sökum fárra kaupsamninga
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Vestfirðir
Á Vestfjörðum fengust ódýrustu íbúðirnar á árinu 2015 en þar
seldist fermetrinn á um 97 þús. kr. á fyrstu þremur fjórðungum
ársins og hækkaði fermetraverðið á Vestfjörðum mest allra
landshluta yfir árið 2015 eða um 19%. Hefur fermetraverð í
þessum landshluta því hækkað um 36,5% frá árinu 2010 en
mesta hækkunin á sér stað, líkt og áður sagði, á árinu 2015.
Mestu viðskiptin eiga sér stað á Ísafirði og er fermetraverð þar
einnig hæst. Fermetrinn í fjölbýli kostaði 104 þús. kr. á árinu 2014
og 101 þús. kr. í sérbýli. Í Bolungarvík er fermetrinn ódýrastur
en þar kostaði hann 75 þús. kr. í sérbýlum. Gögn Þjóðskrár ná
einungis til Ísafjarðar og Bolungarvíkur og bjóða því ekki upp
á frekara niðurbrot eftir bæjum á Vestfjörðum. Ef gert er ráð
fyrir sömu hækkun og fyrir landshlutann í heild má áætla að
fermetraverð í dýrustu byggðakjörnum Vestfjarða sé í kringum
124 þús. kr. að meðaltali um þessar mundir. Fermetraverð í
ódýrustu byggðakjörnum Vestfjarða er þá með sömu nálgun í
kringum 89 þúsund.
Þegar þróun fermetraverðs eftir stærð íbúða er skoðuð kemur
í ljós að dýrustu íbúðirnar eru á bilinu 0-70 m2 en fermetrinn í
slíkum íbúðum kostaði að meðaltali um 121 þús. kr. fyrstu þrjá
fjórðunga ársins 2015. Lægsta fermetraverðið er á íbúðum
sem eru í stærðarflokkunum 110-150 m2 og 150-210 m2 en
fermetrinn í báðum þessum flokkum kostaði í kringum 87 þús. kr.

Fermetraverð: 97 þús. kr.
Fjöldi íbúa per íbúð: 2,2
Árslaun fyrir 100 m2 íbúð: 1,8
Dýrast: Ísafjörður (124 þús.)
Ódýrast: Bolungarvík (89 þús.)

Mynd 16. Þróun fermetraverðs á Vestfjörðum eftir stærð
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Hvaða þættir hafa áhrif á íbúðaverð?
Rannsóknir á íbúðamarkaðinum hér á landi sem og í öðrum
löndum benda til þess að þróun á verði íbúða til lengri tíma
markist helst af fjárhagslegri stöðu heimilanna, s.s. þróun
ráðstöfunartekna, og lýðfræðilegum þáttum á borð við fólks
fjölgun. Aðgengi að íbúðalánum og kjör geta valdið talsverðum
sveiflum umhverfis þetta langtímasamband líkt og nýleg dæmi
sanna hér á landi t.d. þegar viðskipta
bankarnir komu inn á
íbúðamarkaðinn 2004. Í grunninn endurspeglar langtímahækkun
á verði íbúða þó fyrst og fremst hækkun á raunverði landrýmis
sem er takmörkuð auðlind.
Raunverð íbúða hér á landi sem og í flestum öðrum ríkjum Evrópu
hefur sveiflast umhverfis langtíma hækkunarferli. Til lengri tíma
hefur raunverð íbúða í ríkjum Evrópu hækkað um 0-3% á ári en
hækkunin hér á landi nemur 1,4% á ári að meðaltali síðustu 45
ár. Í flestum ríkjum hafa sveiflur umhverfis þessa langtímahækkun
staðið nokkuð lengi þ.e. lengur en tíu ár.

Þrátt fyrir mikilvægi þjóðhagsstærða í því að ákvarða
íbúðaverð ræðst það einnig af svæðisbundnum þáttum.
Húsnæðismarkaðurinn hér á landi er þannig samsafn af
svæðisbundnum mörkuðum þar sem þættir er ráða efnahagsog félagslegri stöðu hvers svæðis og framboð landrýmis ræður
verði íbúða. Þetta er sýnilegt hér á landi m.a. í afar ólíkri þróun
á verði íbúða eftir sveitarfélögum og jafnvel innan einstakra
sveitarfélaga. Það er því í höndum einstakra sveitarstjórna
að hafa áhrif, t.d. með lóðaframboði, á verðþróun íbúða
á viðkomandi svæði ekki síður en þeirra sem hafa með
hagstjórnina að gera á landsvísu og jafnframt er það að stórum
hluta á ábyrgð sveitarfélaga að koma í veg fyrir miklar sveiflur í
verði íbúðarhúsnæðis.
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Vaxandi eftirspurn
Margir áhrifaþættir koma til álita þegar eftirspurn eftir húsnæði er
skoðuð. Eftirfarandi eru nokkrir helstu áhrifaþættirnir en þeir eru
síðan teknir til nánari umfjöllunar í þessum kafla:

Kaupmáttur ráðstöfunartekna

Lýðfræðilegir þættir

» Kaupmáttur ráðstöfunartekna hefur verið að aukast
undanfarið og hefur það leitt til hækkunar raun
verðs íbúða.

» Fjölskyldur eru að minnka, meðalaldur Íslendinga
er að hækka og íbúafjöldi á suðvestur
horni
landsins eykst hlutfallslega hraðar en í öðrum
landshlutum. Allt hefur þetta áhrif á íbúða

markaðinn.

» Atvinnutekjur eru stærsti þáttur ráðstöfunartekna
og því er eðlilega búið að vera sterkt samband á
milli launaþróunar og íbúðaverðs.
» Fjölgun starfandi einstaklinga undanfarin misseri
hefur stækkað mengi þeirra sem hafa fjárhagslega
burði til að standa undir reglulegum afborgunum
húsnæðislána.

Eiginfjár- og skuldastaða heimilanna
» Skulda- og eiginfjárstaða heimilanna hefur aukið
getu þeirra til íbúðakaupa og hefur því haft mikil
áhrif á verðþróun.

Framboð lánsfjár og vaxtakjör

» Fleiri flytjast nú til landsins en frá því og hefur það
áhrif til hækkunar á íbúðaverði.

Aðgerðir stjórnvalda
» Hið opinbera hefur áhrif á íbúðamarkaðinn með
ýmsum hætti t.a.m. með húsaleigubótum og
vaxtabótum.

Erlendir ferðamenn
» Íbúðamarkaðurinn hefur ekki farið varhluta af
þeirri miklu aukningu erlendra ferðamanna sem
verið hefur undanfarin ár.

» Framboð lánsfjár og vaxtakjör hafa umtalsverð
áhrif á það svigrúm sem heimilunum er skapað
til íbúðakaupa.

Ráðstöfunartekjur heimilanna ráðandi þáttur
Kaupmáttur ráðstöfunartekna heimilanna er ráðandi þáttur í
þróun íbúðaverðs til lengri tíma. Sést þetta samband skýrt þegar
íbúðamarkaðurinn hér á landi er skoðaður. Sama samhengi finnst
í öðrum löndum þó svo að sambandið sé missterkt.

Ráðstöfunartekjur heimilanna eru samsettar úr ýmsum þáttum.
Samanstanda þær af heildartekjum heimilanna að frádregnum
eigna- og tilfærsluútgjöldum. Atvinnutekjur eru stærsti einstaki
þáttur heildartekna heimilanna eða um 70%. Þróun atvinnutekna

Mynd 17. Raunverð íbúða, kaupmáttur ráðstöfunartekna og fjöldi starfandi, breyting á milli ára
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Mynd 19. Raunverð íbúða, kaupmáttar launa
og ráðstöfunartekna, vísitölur

Mynd 18. Raunverð íbúða og kaupmáttur launa
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markast af launaþróun og heildarvinnustundum og hefur hvort
tveggja mikil áhrif á verðþróun íbúða. Þannig hefur hækkun launa
umfram verðbólgu undanfarin ár stuðlað að hækkun raunverðs
húsnæðis. Hefur kaupmáttur launa hækkað um fimmtung frá
því að íbúðaverðið byrjaði að taka við sér að nýju árið 2010 og
raunverð húsnæðis einnig um fimmtung. Þá hefur fjölgað í hópi
þeirra sem eru starfandi og atvinnuleysi minnkað og þannig eru
fleiri sem geta sýnt fram á tekjustreymi, staðið undir afborgunum
lána og ráðist í íbúðarkaup. Hefur atvinnuleysið á ofangreindu
tímabili farið úr 8,7% niður í 5,0% og hlutfall starfandi úr 76% í
80%. Í alþjóðlegum samanburði er þróun raunverðs íbúða hér á
landi ekki úr takti við það sem sést hefur í öðrum löndum þar sem
hagkerfið hefur verið að taka við sér.

ofar. Með þetta til hliðsjónar teljum við að raunverð íbúða muni
halda áfram að hækka yfir spátímabilið. Reiknum við með því
að raunverð hækki um 6,3% í ár, 5,1% á næsta ári og 3,8% árið
2017. Mun hækkunin á þessu tímabili verða, líkt og undanfarið,
mismunandi á milli landshluta og tegunda íbúða.

Útlit er fyrir að launahækkanir verði umfram verðbólgu á næstu
misserum, að fjöldi starfandi aukist og að atvinnuleysi minnki.
Kaupmáttur ráðstöfunartekna mun að mati okkar halda áfram
að hækka vegna þessa og þrýsta raunverði íbúðarhúsnæðis

Fleiri þættir hafa áhrif á þróun kaupmáttar ráðstöfunartekna en
atvinnutekjur og fjöldi starfandi. Þannig hafði það umtalsverð áhrif
á ráðstöfunartekjur heimilanna þegar þeim var heimilað að nýta
hluta séreignarsparnaðar síns til neyslu á árinu 2009. Áhrif þessa
á ráðstöfunartekjur heimilanna átti eflaust sinn þátt í því að hleypa
nýju lífi í íbúðamarkaðinn á þeim tíma. Síðan þá hefur dregið úr
aðgengi að séreignarsparnaði og var heimildin felld niður frá og
með árinu 2015. Vinnur þetta á móti launahækkunum og fjölgun
vinnustunda í verðþróun íbúðarhúsnæðis um þessar mundir.
Nánar er rætt um áhrif aðgerða stjórnvalda á íbúðarmarkaðinn
síðar í þessum kafla.

Mynd 20. Raunverð íbúða í alþjóðlegu samhengi, vísitölur
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Heimild: OECD og The Economist
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Skuldastaða heimilanna að batna
Skuldastaða heimilanna var há í ársbyrjun 2009 í sögulegum
jafnt sem alþjóðlegum samanburði. Var það áhyggjuefni þar sem
svo mikil skuldsetning getur hamlað efnahagsbata. Það hefur því
verið afar mikilvægt fyrir áframhaldandi vöxt hagkerfisins sem
og viðsnúning íbúðamarkaðarins að ná skuldsetningunni niður.
Er skuldsetning heimilanna nú orðin nokkuð viðráðanleg og ekki
lengur há hvorki í alþjóðlegum né í sögulegum samanburði. Skuldir
heimilanna eru þannig, bæði sem hlutfall af landsframleiðslu og
ráðstöfunartekjum, komnar í svipaða stöðu og þær voru áður en
bólan fór að myndast á íbúðamarkaðinum hér fyrir rúmum áratug.
Nú eru skuldir heimila t.d. í Danmörku, Hollandi og Noregi meiri
en hér á landi en þær eru svipaðar í Svíþjóð svo dæmi séu tekin
af nálægum löndum. Inn í þennan samanburð þarf raunar að
taka með að hér er íbúðareign almennari en gengur og gerist
í nálægum ríkjum en á móti eru vaxtagreiðslur þyngri þar sem
raunvextir langtímalána eru hér hærri.

Mynd 21. Úttekt séreignarsparnaðar sem hlutfall
af ráðstöfunartekjum
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Heimild: Hagstofa Íslands

Mynd 22. Skuldir heimilanna í alþjóðlegum samanburði (% af ráðstöfunartekjum)
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Skuldir heimilanna stóðu hæst eftir hrunið, í 126% af
landsframleiðslu í ársbyrjun 2009. Fyrir skuldaleiðréttingu
stjórn
valda í lok síðastliðins árs höfðu skuldir heimilanna
lækkað um rúmlega 200 ma.kr. vegna hinna ýmsu úrræða
til skuldalækkana og lækkunar skulda í kjölfar dóma. Voru
skuldir heimilanna þannig komnar í 88% af landsframleiðslu
í júní sl. og hafa lækkað um 12 prósentustig frá sama mánuði
í fyrra. Hefur hlutfallið ekki verið lægra síðan um síðustu
aldamót. Lækkun skulda heimilanna ásamt hækkun verðs
íbúða hefur lækkað skuldir sem hlutfall af heildareignum og
eignum í íbúðarhúsnæði. Voru skuldir heimilanna sem hlutfall
af heildareignum þeirra án lífeyrissjóða í 43% í lok árs í fyrra
og hefur það hlutfall ekki verið lægra síðan í lok árs 2007.
Skuldir heimilanna með veði í íbúðarhúsnæði sem hlutfall af
heildareignum heimila í fasteignum var komið í 40,9% í lok júní
sl. og er það hlutfall orðið nokkuð lágt í sögulegu samhengi.
Verðrými heimilanna er því talsvert um þessar mundir. Má reikna
með að það rýmki enn með frekari hækkun á íbúðaverði og í ljósi
þess að hluti af ofangreindum skuldaaðgerðum stjórnvalda á
eftir að koma fram.

Ísland

Noregur

Svíþjóð

Heimild: Seðlabanki Íslands

Í maí 2014 voru samþykkt á Alþingi lög sem stuðla að lækkun
á verðtryggðum skuldum heimila vegna íbúðalána. Aðgerðirnar
snúast annars vegar um beina niðurfærslu lána og hins vegar
heimild til skattfrjálsrar ráðstöfunar iðgjalda séreignarsparnaðar
inn á húsnæðislán eða til húsnæðiskaupa. Heimildin til
skattfrjálsrar ráðstöfunar er tímabundin og gildir til þriggja ára
þegar um er að ræða greiðslu inn á lán, en í fimm ár þegar um er
að ræða sparnað til húsnæðiskaupa. Mun heildarlækkun skulda
heimilanna vegna þessa nema um 80 mö. kr. og eru ¾ hlutar
þeirrar lækkunar þegar komnir til framkvæmda. Reikna má með
því að það hafi þegar aukið eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði og
eigi þannig þátt í að hækka húsnæðisverð um þessar mundir.
Heildaráhrifin eru hins vegar ekki að fullu komin fram. Áhrifa af
skattfrjálsri ráðstöfun iðgjalda séreignarsparnaðar mun hins
vegar gæta á næstu misserum og einnig auka eftirspurn eftir
íbúðarhúsnæði og hækka verð þess. Munu skuldir heimilanna
lækka á þriggja ára tímabili til loka júní 2017 vegna þessa
úrræðis en endanleg fjárhæð í þeirri leið liggur ekki fyrir.
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Mynd 23. Skuldir heimilanna sem hlutfall af VLF (%)
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Lýðfræðilegir þættir undirstöðuatriði
Lýðfræðilegir þættir eru meðal þeirra þátta sem eru ráðandi um
þróun íbúðaverðs til lengri tíma litið. Má þar nefna fólksfjölgun,
aldurssamsetningu og fjölskyldustærð ásamt fólksflutningum á
milli landshluta og landa.
Íbúum hér á landi hefur verið að fjölga á síðustu árum og
nemur vöxturinn 1,2% að meðaltali á ári síðustu 10 árin.
Talsverður vöxtur var í íbúafjölda í efnahagsuppsveiflunni
fyrir árið 2008. Nam vöxturinn 2,4% á tímabilinu 2005-2007
og skýrist sá hraði vöxtur af miklum innflutningi á vinnuafli
á þeim tíma enda var þá talsverð umframeftirspurn eftir
vinnuafli. Aukið atvinnuleysi í kjölfar hrunsins leiddi hins
vegar til þess að umtalsverður fjöldi fólks flutti af landi brott

og mældist fólksfækkun í landinu á árinu 2009 en það
hafði ekki gerst síðan 1888. Með uppsveiflunni í hagkerfinu
síðustu árin hefur íbúum fjölgað á ný og nam fólksfjölgunin
í fyrra 1,0%. Að hluta skýrist fólksfjölgunin af því að fleiri
eru nú farnir að flytja til landsins en frá því. Ekki nægir
að horfa einungis á fólksfjölgun á landinu öllu þegar þróun
íbúðamarkaðarins er skoðuð þar sem þróun á fjölda íbúa er
afar ólík eftir landshlutum. Fólksflutningar á milli landshluta
sýna hlutfallslega meiri ásókn í suðvesturhorn landsins en aðra
landshluta. Undanfarin áratug hefur mesta fólksfjölgunin átt sér
stað á Suðurnesjum en þar hefur íbúum fjölgað um tæp 29%.
Næstmesta fólksfjölgunin á sér stað á höfuðborgarsvæðinu eða
um tæp 15%. Yfir sama tímabil hefur íbúum á Norðurlandi vestra

Mynd 24. Fjöldi að- og brottfluttra og fólksfjölgun
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Mynd 25. Hlutfallsleg fólksfjölgun/fólksfækkun síðastliðin 2 ár (10 ár)
Íbúar 1.1.2015: 6.970
-0,9% (-9,5%)

Íbúar 1.1.2015: 29.257
+0,8% (+2,9%)
Íbúar 1.1.2015: 7.137
-1,8% (-6,0%)

Íbúar 1.1.2015: 12.496
+0,5% (+1,7%)

Íbúar 1.1.2015: 15.566
+1,2% (+7,9%)
Íbúar 1.1.2015: 211.282
+2,7% (+14,7%)

Íbúar 1.1.2015: 24.366
+2,2% (+11,8%)

Íbúar 1.1.2015: 22.026
+3,9% (+28,7%)
Heimild: Hagstofa Íslands

og á Vestfjörðum fækkað um 6% og 9,5%. Sé horft til síðustu
tveggja ára kemur svipuð þróun í ljós, ennþá fjölgar íbúum mest
á Suðurnesjum og á höfuðborgarsvæðinu á meðan íbúum á
norðvesturhorni landsins fækkar. Haldi þessi þróun áfram mun
eftirspurn eftir húsnæði alla jafnan vera meiri á suðvesturhorni
landsins. Hefur þessi ólíka þróun í íbúafjölda á milli landshluta
haft áhrif á verðþróunina en verðhækkun húsnæðis hefur mælst
mest á höfuðborgarsvæðinu á síðustu árum.
Meðalaldur Íslendinga hefur hækkað mikið undanfarna áratugi
eins og sjá má á mynd 26 og er þjóðin langlífari en áður.
Húsnæði sem er aðlaðandi í augum eldra fólks er um margt
ólíkt því sem yngra fólkið sækist eftir. Í mörgum tilfellum vilja
eldri borgarar minnka við sig og fara í íbúð sem krefst ekki eins
mikils umstangs og viðhalds, íbúð þar sem er auðvelt aðgengi
og rekstrarkostnaður lægri svo dæmi séu tekin.
Einnig hefur dregið úr fæðingartíðni þannig að fædd börn á
hverja konu í dag eru um einu barni færra en á árinu 1970 líkt
og sést á mynd 27. Einnig hefur tíðni hjónaskilnaða aukist og
hefur hlutfall einhleypra af þeim sem eru 16 ára og eldri vaxið
úr 40,8% í 43,4% frá árinu 2008. Hækkandi aldur, minnkandi
fjölskyldustærð og vaxandi hlutfall einhleypra ætti að öllu
öðru óbreyttu að benda til þess að þörf á minni íbúðum sé nú
hlutfallslega meiri en áður.

Mynd 26. Meðalaldur Íslendinga
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Mynd 27. Fædd börn á hverja konu
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Áhrif fjölgunar erlendra ferðamanna mikil
Fjölgun ferðamanna og vöxtur ferðaþjónustunnar hér á landi
hefur haft umtalsverð áhrif á eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði
á síðustu árum. Áhrifin eru margvísleg en vöxtur þessarar
greinar hefur verið stór þáttur í atvinnusköpun og hagvexti
hér á landi síðustu ár og þannig í raun afar stór þáttur í þeirri
auknu eftirspurn eftir íbúðum sem kaupmáttur ráðstöfunartekna
heimilanna hefur skapað. Hafa um 42% allra starfa sem
myndast hafa í hagkerfinu frá því að það byrjaði að taka við
sér eftir hrunið 2008 verið í ferðaþjónustu. Þetta hlutfall gefur
góða vísbendingu um vægi þessarar greinar í viðsnúningi í
fjárhagslegri stöðu heimilanna á tímabilinu.
Vöxtur ferðaþjónustunnar og fjölgun ferðamanna hefur valdið
talsverðri fólksfjölgun hér á landi, sérstaklega yfir háannatíma
ferðaþjónustunnar þ.e. sumarmánuðina. Þörf ferðamanna fyrir
gistirými hefur skapað aukna eftirspurn eftir hótelherbergjum og
annarskonar gistiaðstöðu. Hótelum og gistiheimilum hefur því
fjölgað umtalsvert sem hefur haft áhrif á lóða- og íbúðaverð.
Hluta af þörf greinarinnar fyrir gistirými er mætt með
framboði af íbúðarhúsnæði í gegnum deilihagkerfið þar sem
fjárfestingar greinarinnar í hótel- og gistirými hafa ekki fylgt eftir
vextinum í fjölda ferðamanna og sérstaklega ekki á vinsælustu
gistisvæðunum t.d. á höfuðborgarsvæðinu. Hefur deilihagkerfið
vaxið umtalsvert samhliða þessari aukningu í fjölda ferðamanna
og mætt þeirri þörf sem skortur á gistirými á hótelum og
gistiheimilum hefur skapað, sérstaklega yfir háannatímann
í ferðaþjónustunni. Afleiðing þessa er að umtalsverður fjöldi
íbúða t.d. í miðborg Reykjavíkur er leigður út til ferðamanna.
Samkvæmt upplýsingum frá Airbnb jukust íslenskar skráningar
á vefnum þeirra um 107% frá 1. ágúst 2014 til 1. ágúst 2015 en
fjöldi gesta sem nýttu sér gistiaðstöðu á Íslandi í gegnum Airbnb
jókst umfram það eða um 150% yfir sama tímabil.
Við áætlum við að fjöldi gistinátta umfram þær sem skráðar eru
samkvæmt vef Hagstofunnar á öllum gerðum gististaða verði
um 4,4 milljónir á árinu 2015. Til einföldunar þá jafngildir það
því að rúmlega þrjú þúsund gististaðir með pláss fyrir fjóra séu
í útleigu að meðaltali hvern einasta dag ársins. Er sá fjöldi um
tvisvar sinnum meiri yfir háannatímann á sumrin. Myndar þetta
þrýsting til hækkunar á verði íbúðarhúsnæðis, sérstaklega á
þeim svæðum sem ferðamannastraumurinn liggur hvað þyngst.
Erfitt er að segja nákvæmlega til um hvernig þessum óskráðu
gistinóttum er varið en vænta má að deilihagkerfið taki sífellt
stærri hluta af þeim.

Áhrif skatta og styrkja á íbúðamarkaðinn
Öll ríki Evrópu eru með skatta- og styrkjakerfi sem hafa með
beinum hætti áhrif á íbúðamarkaðinn. Kerfin endurspegla hinn
félagslega þátt húsnæðismarkaðarins í stefnu stjórnvalda. Skattaog styrkjakerfin hafa almennt hvatt til sparnaðar í fasteignum
frekar en í öðrum eignum líkt og verðbréfum og verið til fyrir þá
sem eiga sitt eigið húsnæði fremur en þá sem eiga húsnæði til
að leigja út. Umtalsverðar breytingar hafa verið gerðar á þessum
kerfum í flestum ríkjum Evrópu á síðustu áratugum og hafa þau
verið gerð hlutlausari með tilliti til tegunda eigna.

Mynd 28. Áætlaður fjöldi óskráðra gististaða*
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Heimild: Hagstofa Íslands

Hér á landi hefur hið opinbera komið með margvíslegum hætti að
húsnæðismálum almennings. Það sem einkennt hefur aðkomu
þess öðru fremur er áhersla á séreign. Á íhlutun hins opinbera
á þessum markaði sér langa sögu en sérstakar lánveitingar
til íbúðakaupa hófust árið 1900 og upphaf hins félagslega
íbúðakerfis má rekja aftur til ársins 1929.
Nú liggur fyrir frumvarp félagsmálaráðherra um félagslegt
húsnæðiskerfi. Þar kemur fram að hrinda eigi í framkvæmd
aðgerðum til umbóta fyrir húsnæðismarkaðinn á Íslandi.
Fjölga á hagkvæmari og ódýrari íbúðum, þar sem lagður
verður grunnur að nýju félagslegu leiguíbúðakerfi til að tryggja
tekjulágum fjölskyldum leiguhúsnæði til lengri tíma. Slíkt kerfi
ætti að jafnaði að leiða til þess að leiga einstaklinga með lágar
tekjur verði ekki hærri en 20-25% af tekjum. Stefnt er að því
að byggja 2.300 íbúðir á næstu fjórum árum með áherslu á
að íbúðir verði af hóflegri stærð og að tryggð verði félagsleg
blöndun í leiguíbúðunum. Fjallað er nánar um þau áhrif sem
þetta hefur á fjárfestingu í íbúðarhúsnæði í texta við mynd
45. Tekjulágar fjölskyldur, sem hafa ekki átt kost á íbúðum
í félagslegu kerfi, eiga þannig að öðlast greiðari aðgang að
ódýru og öruggu leiguhúsnæði. Miðað verður við að tekjur
íbúa verði í lægstu tveimur tekjufimmtungum þegar flutt er inn.
Farið verður í aðgerðir til að auka framboð húsnæðis og lækka
byggingarkostnað. Stuðningur við almennan leigumarkað
mun aukast, húsnæðisbætur verða hækkaðar á næstu tveimur
árum til að lækka frekar húsnæðiskostnað efnaminni leigjenda.
Skattlagningu af leigutekjum íbúða í eigu einstaklinga verður
breytt í þeim tilgangi að lækka leiguverð og auka framboð
leiguíbúða. Komið verður til móts við þá sem kaupa sína fyrstu
íbúð. Hvatt verður til sparnaðar, þeir sem sparað hafa tilgreint
hámarkshlutfall af tekjum í formi séreignarsparnaðar í tiltekinn
tíma munu geta tekið sparnaðinn út skattfrjálst. Upphæð
vaxtabóta og skerðingarákvæði eiga einkum að aðstoða
fjölskyldur með tekjur undir meðallagi. Sett verða sérlög um
fasteignalán til neytenda og lánveitendum veitt svigrúm til að
horfa til fleiri þátta en niðurstöðu greiðslumats við ákvörðun um
lánveitingu. Farið er sérstaklega yfir hvað liggur til grundvallar
greiðslumats í kaflanum „Fjölbreyttir möguleikar í fjármögnun“.
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Fjölbreyttir möguleikar í fjármögnun
Aðgengi að lánsfjármagni ásamt lánskjörum getur haft
umtalsverð áhrif á íbúðaverð. Nýlegt dæmi um það er þegar
veðhlutfall lána var hækkað hér á landi árið 2004 og bankar í
einkaeigu komu í auknum mæli inn á húsnæðislánamarkaðinn
en í kjölfar þess hækkaði verð íbúða mikið og langt umfram
það sem rökstyðja mátti með aukningu ráðstöfunartekna
heimilanna, lýðfræðilegum breytingum og öðrum áhrifaþáttum.
Annað dæmi er þegar viðbótarlánin komu til sögunnar árið 1999
en viðbótarlánakerfið olli minni eftirspurn eftir félagslegum
eignaíbúðum sem húsnæðisvalkosti fyrir lágtekjufólk en ella.

Nokkrir þættir koma til álita þegar aðgengi að lánsfjármagni til
íbúðakaupa er skoðað. Þessir þættir geta meðal annars verið
almenn efnahagsleg áhrif, áherslur lánveitenda sjálfra sem
og ríkjandi löggjafar og regluverks hverju sinni. En gagnvart
íbúðakaupendum má segja að aðgengi að lánsfjármagni
takmarkist einna helst af eftirfarandi þáttum:

Takmarkandi þáttur

Lýsing

Lánsfjárhlutfall (veðhlutfall)

Það hlutfall af kaupverði íbúðarhúsnæðis sem lánveitendur eru reiðubúnir að lána fyrir. Því lægra
sem lánsfjárhlutfallið er því meira eigið fé þarf kaupandi að leggja fram við kaup á fasteign.

Vaxtakjör lána

Því lægri vexti sem lán bera því léttari er mánaðarleg greiðslubyrði og auðveldara um vik að
standast greiðslumat.

Endurgreiðsluskilmálar

Því lengri sem lánstíminn er því léttari er mánaðarleg greiðslubyrði auk þess sem niðurgreiðsluform
skiptir máli, þ.e. hvort um er að ræða jafnar afborganir af höfuðstól eða jafngreiðslur (e. annuitet).

Mat á greiðslugetu
lántakanda

Lánveitendur gera kröfur um að lántakendur standist greiðslumat. Það byggir m.a. á mati
lánveitanda á getu lántakanda til að standa straum af öðrum útgjöldum til viðbótar við
greiðslubyrði lánsins.
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Flestir íbúðakaupendur taka húsnæðislán fyrir meirihluta
kaupverðs íbúða. Veðhlutfall hefur því mikil áhrif á það hversu
dýra eign fólk getur keypt. Almennt lánsfjárhlutfall bankanna
hefur haldist um þó nokkurt skeið í 80-85% af kaupverði
íbúðarhúsnæðis. Þó hafa verið í boði aukalán vegna fyrstu
íbúðarkaupa þannig að lánsfjárhlutfall getur hæst orðið 90% af
fyrstu eign en það er háð kaupverði eignarinnar.

Sé dæmi tekið um grunnneysluviðmið velferðarráðuneytis
fyrir einstakling búsettan á höfuðborgarsvæðinu eru það rétt
ríflega 90 þúsund krónur á mánuði fyrir utan húsnæðis- og
samgöngukostnað og rétt innan við 300 þúsund krónur ef um
fjögurra manna fjölskyldu er að ræða þar sem annað barnið
er á leikskóla og hitt í grunnskóla (með skólamötuneyti og
frístundavistun að skóladegi loknum).

Eitt helsta umræðuefnið í tengslum við húsnæðislánamarkaðinn
undanfarin misseri eru kröfurnar sem gerðar eru til lántakenda við
mat á greiðslugetu. Með tilkomu nýrra neytendalánalaga sem tóku
gildi í nóvember 2013 var fjármálafyrirtækjum settar strangari
skorður við gerð greiðslumata. Þannig er lánveitendum m.a. skylt
að fara ekki niður fyrir grunnviðmið sem velferðarráðuneytið gefur
út varðandi framfærslukostnað lántakenda og sett hafa verið fram
lágmarksviðmið um rekstrarkostnað bifreiðar svo dæmi sé tekið.
Það er svo undir hverjum lánveitanda komið hvort sett viðmið séu
hærri en reglurnar segja til um.

Grunnviðmið velferðarráðuneytis
Grunnviðmið velferðarráðuneytis eiga að gefa vísbendingar
um hvað fólk þarf að lágmarki til að framfleyta sér.
Grunnviðmið eiga þannig að gefa vísbendingu um hver geti
verið lágmarksútgjöld í ákveðnum útgjaldaflokkum. Byggt er
á útgjaldadreifingu samkvæmt neyslukönnun Hagstofunnar
og grunnviðmið annarra Norðurlandaþjóða höfð til hliðsjónar.

Mynd 29. Grunnviðmið um framfærslukostnað miðað við búsetu á höfuðborgarsvæðinu

Samgöngur
» Ökutæki og almenningssamgöngur
» Annar ferðakostnaður

»

43.600 kr. (12,8%)

Þjónusta
» Lyf, lækningavörur og
heilsugæsluþjónusta
» Menntun og dagvistun
» Veitingar
» Önnur þjónusta fyrir heimili

339.687 kr.
(100%)
Dæmi um fjögurra
manna fjölskyldu

»

» Matur, drykkjarvörur og aðrar
dagvörur til heimilishalds
» Föt og skór
» Heimilisbúnaður
» Raftæki og viðhald raftækja

151.455 kr. (44,6%)

»

99.021 kr. (29,2%)

»

» Sími og fjarskipti

Neysluvörur

Tómstundir
og afþreying
45.611 kr. (13,4%)

Heimild: Velferðarráðuneytið
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Aukin fjölbreytni í lánsfjármögnun
Segja má að íbúðamarkaðurinn hafi botnfrosið á árinu 2008.
Í kjölfarið tóku vextir að lækka og óverðtryggð lánsfjármögnun
varð álitlegri kostur en áður. Ástæðan fyrir aukinni sókn í
óverðtryggð lán var ekki eingöngu lægri vextir heldur einnig sú
staðreynd að verðbólgan hafði reynst þrálát, afar sveiflukennd
og ófyrirsjáanleg. Höfuðstóll verðtryggðra lána hafði hækkað
mikið, öfugt við íbúðaverð og ráðstöfunartekjur heimilanna
sem höfðu lækkað. En með lækkandi óverðtryggðum vöxtum
sáu margir hag sinn í því að endurskipuleggja fjármálin sín
og endurfjármagna verðtryggð og gengistryggð lán með
óverðtryggðum húsnæðislánum sem bankarnir hófu að bjóða
upp á. Segja má að það hafi verið upphafið að fjölbreyttari
lánsfjármögnun í íslenskum krónum en áður hafði sést,
a.m.k. um áratugaskeið. En fram að þessu hafði verðtryggð
lánsfjármögnun verið allsráðandi í lánveitingum í krónum.
Nú er svo komið að hægt er að velja úr fjölbreyttu úrvali
verðtryggðra og óverðtryggðra lánsforma sem bæði bankar
og lífeyrissjóðir bjóða upp á til fjármögnunar á íbúðarhúsnæði.
Vextir á óverðtryggðum lánum geta ýmist verið breytilegir eða
fastir til þriggja eða fimm ára í senn. Vextir á verðtryggðum
lánum eru ýmist breytilegir, fastir til fimm ára í senn eða fastir út
lánstímann.
Frá því að óverðtryggð húsnæðislán voru kynnt til sögunnar árið
2010, í því formi sem við þekkjum í dag, hefur hlutdeild þeirra
aukist. Mældust þau 8,35% af vergri landsframleiðslu við lok
árs 2014 á sama tíma og verðtryggð húsnæðislán mældust
59% af vergri landsframleiðslu. Fyrir 2010 voru óverðtryggð
húsnæðislán varla mælanlegur hluti af skuldum heimila
með veði í íbúðarhúsnæði. Samhliða þessari þróun hefur
veðsetningarhlutfall heimila lækkað. Hækkandi húsnæðisverð
og skuldaleiðréttingar skipta vissulega miklu máli hvað það
snertir en með auknu hlutfalli óverðtryggðra lána lækkar hærra
hlutfall af skuldum heimilanna hraðar (að raunvirði) en ella væri
enda enginn fjármagnskostnaður sem bætist við höfuðstól slíkra
lána.

Mynd 30. Ný íbúðalán innlánastofnana til heimila
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39%
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2015

Óverðtryggt

Verðtryggt
Heimild: Seðlabanki Íslands

Óvíst verður að teljast hvort framhald verði á hlutdeildaraukningu
óverðtryggðra lána. Þar spilar þróun efnahagsmála stórt hlutverk
og hvernig tekst til með hagstjórnina. Aukinn stöðugleiki
dregur úr þörfinni fyrir verðtryggingu og færir hagkerfið og
íbúðalánamarkaðinn nær því sem þekkist í nálægum og stöðugri
hagkerfum. Þó að ýmislegt hafi áunnist í því að renna styrkari
stoðum undir stöðugleika hér á landi m.a. með fjölþættari
gjaldeyrisöflun þjóðarbúsins og bættri hagstjórn þá er talsvert í
land með að stöðugleiki sé tryggður til framtíðar.
Hlutfall óverðtryggðra lána af nýjum lánveitingum var mjög hátt
frá 2010 til 2012 en veltan á íbúðamarkaði var reyndar ekki mikil
á þeim tíma. En síðan þá hefur hlutdeild verðtryggðra lána verið
ríflega 60% af nýjum lánveitingum innlánsstofnana, allt upp í
66% á árinu 2014.

Mynd 31. Skuldir heimila með veð í íbúðarhúsnæði sem hlutfall af VLF og fasteignum
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Mynd 32. Þróun íbúðalánavaxta (%)
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Birtingarmynd greiðslumats
og mismunandi lánstegunda
Þegar hinir takmarkandi þættir fyrir aðgengi að lánsfjármagni eru
bornir saman við mat á greiðslugetu sést vel hve miklu auðveldara
er að standast greiðslumat fyrir verðtryggðum lánum heldur
en óverðtryggðum lánum enda vaxtabyrði stór áhrifaþáttur á
greiðslugetu og þá um leið getu til að kaupa íbúðarhúsnæði.
Ef tekið er dæmi um hjón með tvö börn sem eru með 600 þús. kr.
í ráðstöfunartekjur, einn fjölskyldubíl og greiðslubyrði annarra
lána rétt tæplega 60 þúsund krónur á mánuði, er greiðslugeta
þeirra til að borga af húsnæðislánum skv. greiðslumatsviðmiðum
Íslandsbanka rétt tæplega 140 þús. kr. á mánuði.
Miðað við þennan útreikning geta hjónin tekið að hámarki 20,3
m.kr. í óverðtryggt lán, 24,9 m.kr. í blandað lán eða 31,4 m.kr. í
verðtryggt lán. Miðað við 80% lánsfjárhlutfall er hámarkskaupverð
íbúðarhúsnæðis rúmlega 39 m.kr. ef lánsfjármögnun er að fullu
verðtryggð en 25,4 m.kr. ef eingöngu er tekið óverðtryggt lán fyrir
kaupunum, að því gefnu að eigið fé sé ekki takmarkandi þáttur
heldur eingöngu greiðslugetan.

Mynd 33. Hámarkskaupverð
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0

Óverðtryggð lán
Eigið fé

Blandað lán

Verðtryggð lán

Lánsupphæð
Heimild: Greining Íslandsbanka

Í ljósi þessa kemur það eflaust fáum á óvart að eftirspurn eftir
óverðtryggðum lánum hefur dregist saman eftir að óverðtryggðir
vextir tóku að hækka á nýjan leik. Á sama tíma hefur húsnæðisverð
hækkað og vextir verðtryggðra lána verið í sögulegu lágmarki.
Eftirspurn eftir verðtryggðum lánum hefur því aukist samhliða
þessu og aukinni veltu á íbúðamarkaði.

Útreikningur skv. greiðslumatsviðmiðum Íslandsbanka*
Framfærslukostnaður									297.393
Rekstrarkostnaður bifreiða									 60.000
Greiðslubyrði lána										 58.312
Rekstrarkostnaður fasteigna									 46.667
Samtals mánaðarleg útgjöld									462.372
Samtals mánaðarlegar tekjur									600.000
Greiðslugeta af húsnæðislánum á mánuði

						

*Rekstrarkostnaður fasteignar er áætlaður m.v. 28 m.kr. fasteignamat íbúðarhúsnæðis.		

137.628
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Blönduð fjármögnun orðin vinsælli
Það sem oft vill gleymast í umræðunni um val á mismunandi
lánstegundum er að sífellt fleiri lántakendur velja að vera með
blandaða húsnæðisfjármögnun. Það er til dæmis hægt að vera
með hluta af fjármögnuninni verðtryggða, hluta óverðtryggða
og þar af hluta með breytilegum vaxtakjörum og hluta með
föstum vöxtum til nokkurra ára. Í könnun Capacent meðal
húsnæðiskaupenda sem gerð var á síðari hluta árs 2014
svöruðu rétt tæplega 17% því til að þeir hefðu valið blöndu af
verðtryggðu og óverðtryggðu láni fyrir kaupunum.
Einnig er orðið nokkuð algengt að þeir sem eru með lán fyrir,
endurfjármagni það að hluta með annarri tegund láns til þess að
blanda fjármögnuninni.
Segja má að hvatinn til þess að færa sig á milli lánsforma hafi
aukist á undanförnum árum. Það er ekki síst vegna þess að nú er
einfaldara og ódýrara að skipta um lánsform en áður:

Mynd 34. Var lánið verðtryggt, óverðtryggt eða blanda
af verðtryggðu og óverðtryggðu láni?
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» Stimpilgjöld af lánasamningum hafa verið afnumin.
» Með nýjum lögum um neytendalán sem tóku gildi í nóvember
2013 var sett hámark á innheimtu uppgreiðslugjalda á
lánum með föstum vöxtum. Hámarksuppgreiðslugjald er
1% en greiða má aukalega inn á höfuðstól lána, allt að einni
milljón króna á ársgrundvelli, án þess að til komi gjald vegna
umframgreiðslunnar.

Óverðtryggt

Verðtryggt

Blanda af verðtryggðu og óverðtryggðu

Heimild: Gallup, Fasteignakaupendavagn janúar 2015. Svör þeirra fasteignakaupenda
sem tóku nýtt lán fyrir húsnæðiskaupum. (Nefna mátti fleiri en einn svarmöguleika og því
eru hlutfallstölur reiknaðar eftir fjölda þeirra sem tóku afstöðu en ekki fjölda svara).

» Lánveitendur innheimta yfirleitt ekki fullt lántökugjald þegar
eldra húsnæðislán hjá þeim er endurfjármagnað með öðru
húsnæðisláni.

Lítil íbúðafjárfesting þrátt fyrir vöxt
Færri íbúar á hverja íbúð
Um 140 þúsund íbúðir eru á landinu öllu og skiptast þær niður á
landshluta eins og sýnt er á mynd 38. Höfuðborgarsvæðið hefur
að geyma um 58% af heildarfjölda íbúða landsins. Næstflestu
íbúðirnar eru svo á Norðurlandi eystra og er Akureyri þar
atkvæðamest með um þriðjung af öllum íbúðum í landshlutanum.
Þegar skiptingin er borin saman við hvernig íbúar landsins dreifast
niður á landshlutana er í flestum tilfellum samræmi þar á milli.
Höfuðborgarsvæðið sker sig úr en þar er hlutfall af heildaríbúum
talsvert hærra en hlutfall af heildaríbúðum. Sé einungis horft
á þennan mælikvarða bendir hann til skorts á íbúðum á
höfuðborgarsvæðinu.

Þetta er þó einföldun þar sem taka þarf tillit til stærðar íbúða,
lýðfræðilegra og annarra staðbundinna þátta svo að dæmi séu
tekin áður en hægt er að segja til um hvort um sé að ræða skort
eða offramboð í tilteknum landshlutum.
Fjöldi íbúa á hverja íbúð á Íslandi er um 2,6. Á mynd 37 sést
hvernig þetta hlutfall hefur þróast eftir landshlutum sl. 15 ár
en íbúum á hverja íbúð hefur fækkað á þeim tíma. Sjá má
að um áramót 2014-2015 eru flestir íbúar á hverja íbúð á
höfuðborgarsvæðinu og á Suðurlandi en fæstir á Vestfjörðum en
þar eru 2,2 íbúar á hverja íbúð. Hvar jafnvægi næst í þessu hlutfalli
getur verið afar staðbundið. Sé horft til Suðurnesja þá sýnir sá
landshluti einkenni offramboðs.
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Mynd 35. Fjöldi íbúða eftir landshlutum 2015

Mynd 36. Fjöldi íbúa eftir landshlutum 2015
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Heimild: Hagstofa Íslands og Þjóðskrá Íslands

Mynd 37. Fjöldi íbúa á hverja íbúð eftir landshlutum, áramótastöður
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Mynd 38. Hlutfallsleg skipting íbúða og íbúa eftir landshlutum
62,0% 64,2%

Höfuðborgarsvæðið

9,6% 8,9%

7,2% 6,7%

7,2% 7,4%

5,0% 4,7%

Norðurland
eystra

Suðurnes

Suðurland

Vesturland

Hlutfall af heildarfjölda íbúða

4,0% 3,8%
Austurland

2,5% 2,1%
Vestfirðir

2,5% 2,2%
Norðurland vestra

Hlutfall af heildarfjölda íbúa
Heimild: Hagstofa Íslands og Þjóðskrá Íslands
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Á mynd 42 má sjá hvernig stærðarskipting íbúða á höfuðborgar
svæðinu er eftir póstnúmerum. Mest er um smærri íbúðir í dýrasta
hverfinu eða í miðbænum og eru þar um78% allra íbúða undir
110 fermetrum. Breiðholt, að Seljahverfi frátöldu, kemur svo næst
með um 75% allra íbúða undir 110 fermetrum. Þau hverfi sem
eru í nálægð við miðbæinn, 107, 105, 103 og 104 eru einnig með
hlutfallslega fleiri íbúðir sem eru minni en 110 fermetrar heldur
en að jafnaði á höfuðborgarsvæðinu. Seltjarnarnes heyrir til
undantekninga þar sem þar eru hlutfallslega fáar íbúðir undir 110
fermetrum, þrátt fyrir nálægð við miðbæinn, eða um 35% allra
íbúða bæjarfélagsins. Hlutfallslega er minnst um litlar íbúðir í 271
Mosfellsbæ, á Álftanesi og í Garðabæ.
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Heimild: Hagstofa Íslands og Þjóðskrá Íslands

Mynd 40. Hlutfallsleg stærðarskipting íbúða eftir landshlutum
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Skortur á minni íbúðum er nokkuð merkilegur í ljósi þess að fjölgun
íbúða hefur verið umfram fjölgun íbúa á höfuðborgarsvæðinu
frá árinu 2000 eins og sést á mynd 39. Þegar þróunin á stærð
íbúða á höfuðborgarsvæðinu er skoðuð má sjá að íbúðir stærri
en 110 fermetrar hafa aukist hlutfallslega meira en þær sem eru
undir 110 fermetrum. Á árinu 2000 voru um 62% allra íbúða
á höfuðborgarsvæðinu minni en 110 fermetrar en á árinu 2015
hefur þetta hlutfall lækkað niður í 56%. Í könnun sem Capacent
gerði á árinu 2014 kom fram að eftirspurn eftir húsnæði í
stærðum allt að 120 fermetrum var umfram framboð. Virðist því
framboð húsnæðis eftir stærðarflokkum hafa þróast í ranga átt
sem hefur ýtt undir skort á minni íbúðum að einhverju leyti. Séu
íbúðir á matsstigi 1-6 skoðaðar kemur í ljós að meirihluti þeirra,
eða um 62%, eru stærri en 110 fermetrar. Er því ekki hægt að sjá
að þessari þróun verði snúið við í nánustu framtíð.

80%

Suðurnes

Skortur á smærri íbúðum hefur verið talsvert í umræðunni og er
sýnilegur í verðþróun þeirra á ýmsum svæðum og þá sérstaklega
á höfuðborgarsvæðinu. Á mynd 40 sést að hlutfallslega mest
er af íbúðum sem eru 70 m2 eða minni á Suðurnesjum eða
18,2%, næstmest á höfuðborgarsvæðinu eða 18%. Ef horft er
á íbúðir sem eru 110 fermetrar eða minni eru þær hlutfallslega
flestar á höfuðborgarsvæðinu eða rúm 56%. Til samanburðar
þá er þetta hlutfall á landsbyggðinni rúm 45%. Því er ljóst að
hlutfallslega meira er um minni íbúðir á höfuðborgarsvæðinu en
á landsbyggðinni. Hærra fermetraverð á höfuðborgarsvæðinu
veldur að öllum líkindum meiri eftirspurnarþrýstingi, og þar með
meiri verðhækkun, á minni íbúðir heldur en gengur og gerist á
landsbyggðinni. Lýðfræðileg þróun hefur einnig ýtt undir aukna
eftirspurn eftir minni íbúðum.

Mynd 39. Þróun íbúða- og íbúafjölda eftir landshlutum frá árinu 2000

Suðrunes

Umtalsverður vöxtur var í íbúðafjárfestingu þar á árunum 2007
og 2008 þegar fjöldi íbúða jókst um 29,7% og 9,8%. Varð nokkuð
skörp lækkun í fjölda íbúa á hverja íbúð í kjölfar þessa og hefur
fermetraverð á Suðurnesjum verið lengur að taka við sér eftir hrun
en í öðrum landshlutum. Á landinu öllu hefur fjöldi íbúða aukist
um 1,7% árlega síðastliðin fimmtán ár eða svo. Á Suðurnesjum
hefur þessi aukning numið 3,9% á ári yfir sama tímabil en að
árunum 2007 og 2008 frátöldum er meðaltalið sambærilegt því
sem er á öllu landinu. Norðurland vestra sýnir samdrátt í fjölda
íbúða sem nemur 0,7% árlega en fjöldi íbúða á Vestfjörðum
hefur nánast staðið í stað. Þessir tveir landshlutar eru jafnframt
þeir einu þar sem að íbúafjöldi hefur verið að dragast saman í
töluverðan tíma. Á mynd 39 má sjá hvernig fólksfjöldi hefur þróast
í samhengi við fjölda íbúða. Sést þar að langmesta aukning í fjölda
íbúða er á Suðurnesjum og er hún talsvert umfram aukningu
í íbúafjölda.

Höfuðborgarsvæðið
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110-150 m2
Heimild: Þjóðskrá Íslands

Mynd 41. Þróun á hlutfallslegri stærðarskiptingu íbúða
á höfuðborgarsvæðinu
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Mynd 42. Hlutfallsleg stærðarskipting íbúða á höfuðborgarsvæðinu eftir póstnúmerum
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Byggingarkostnaður dregur úr nýbyggingum
Í kjölfar hrunsins var lengi vel óarðbært að ráðast í bygginga
framkvæmdir, byggingarkostnaður hafði hækkað sökum gengis
falls sem olli miklum hækkunum á innfluttu efni og íbúðaverð hafði
lækkað. Nú þegar íbúðaverð hefur tekið við sér er orðið arðbærara
að ráðast í framkvæmdir, sérstaklega á þeim svæðum þar sem
íbúðaverð hefur hækkað mest þ.e. á höfuðborgarsvæðinu og á
Norðurlandi eystra.
Byggingarkostnaður hefur hækkað um 28% frá því í janúar
2010. Þegar undirvísitölur eru skoðaðar hefur mesta hækkunin
verið á undirvísitölunni vélar, flutningur og orkunotkun. Einnig
hefur orðið töluverð hækkun á vinnuliðnum sem vegur þyngra
í byggingarvísitölunni en vélar, flutningur og orkunotkun. Vegur
því hækkun á vinnuliðnum þyngst þegar ástæður hækkunar á
byggingarkostnaði eru skoðaðar. Á fyrstu þremur fjórðungum
ársins 2015 hefur byggingarvísitalan til að mynda hækkað um
tæp 6% og má rekja þá hækkun að mestu leyti til hækkunar á

vinnukostnaði en vinnuliðurinn hækkaði um 22,5% yfir sama
tímabil. Ástæða þessarar hækkunar er fyrst og fremst vegna
kjarasamninga sem undirritaðir voru á árinu með tilheyrandi
launahækkunum. Þessi hækkun á byggingarkostnaði gæti hafa
komið niður á íbúðafjárfestingu á árinu að einhverju leyti en miðað
við kaupsamninga fyrstu þrjá fjórðunga ársins 2015 hefur verð
á íbúðarhúsnæði hækkað umfram byggingarkostnað í fjórum
landshlutum, höfuðborgarsvæðinu, Vesturlandi, Vestfjörðum og
á Norðurlandi vestra. Ætti hækkun á byggingarkostnaði því að
öllu öðru óbreyttu að koma verr niður í þeim landshlutum þar
sem hækkun á verði íbúðarhúsnæðis á árinu 2015 hefur ekki
haldið í við hækkun á byggingarkostnaði þ.e. á Suðurnesjum,
Suðurlandi, Austurlandi og Norðurlandi eystra. Hafa ber í huga
að byggingarvísitalan tekur ekki tillit til alls þess kostnaðar
sem fellur til við byggingu íbúða og má í því samhengi nefna
fjármagnskostnað, kostnað við hönnun, leyfisgjöld og lóðaverð
sem dæmi um vantalda kostnaðarliði.

Mynd 43. Vísitala byggingarkostnaðar og undirvísitölur
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Heimild: Hagstofa Íslands
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Mynd 44. Raunverð íbúða og byrjað/fullgert á árinu
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Heimild: Hagstofa Íslands og Seðlabanki Íslands

Áhugaverð staðreynd um íbúðamarkaðinn jafnt hér á landi
sem erlendis er að verð íbúða og fjöldi kaupsamninga um nýjar
íbúðir hreyfast í sömu átt. Þannig fjölgar nýjum íbúðum þegar
verðið hækkar og öfugt. Þetta bendir til þess að verktakar og
aðrir sem standa að nýbyggingum bregðist við hærra íbúðaverði
eða væntingum um hækkandi íbúðaverð með auknu framboði
nýbygginga. Hversu hratt framboðið bregst við verðbreytingum er
hins vegar afar mismunandi á milli landa og fer það ekki síst eftir
framboði á byggingarlandi og stöðu byggingarkostnaðar gangvart
verði íbúðarhúsnæðis. Almennt bregst framboðið tiltölulega hægt
við og því er í flestum rannsóknum reiknað með því að framboðið
sé því sem næst fast til skemmri tíma litið. Á tímabilinu sem sýnt
er á mynd 44 var að meðaltali byrjað á um 2.000 íbúðum árlega
fram að hruni. Eftir hrun hefur þetta meðaltal fallið niður í um 400
íbúðir og því verður að teljast líklegt að byggingamarkaðurinn
muni vaxa talsvert á næstu árum. Eru nýbyggingar um þessar
mundir bundnar að mestu við þau svæði þar sem íbúðaverð hefur
hækkað mest og arðbærast er að byggja.

Spáum talsverðum vexti í íbúðafjárfestingu
Vöxtur hefur verið í fjárfestingu í íbúðarhúsnæði frá árinu
2010 enda var fjárfesting þá í sögulegu lágmarki. Vöxturinn
nam til dæmis 14,8% á árinu 2014 og 10,8% árið þar á undan.
Fjárfesting í hlutfalli af landsframleiðslu var 3% á árinu 2014
en frá árinu 2000 var hún um 4,1% að meðaltali á ári. Því er
óhætt að segja að þrátt fyrir talsverðan vöxt sé fjárfesting í
íbúðarhúsnæði ennþá lág í sögulegu samhengi. Við spáum því

Mynd 45. Íbúðafjárfesting og raunverð íbúða
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Raunverð íbúða (vísitala, v. ás)
Fjárfesting í íbúðum (ma.kr., fast verðlag 2014, h.ás)
Heimild: Hagstofa og Greining Íslandsbanka

að fjárfesting í íbúðarhúsnæði muni vaxa um 8,5% á árinu
2015, 21,5% á árinu 2016 og um 18,2% á árinu 2017. Verður
vöxturinn á árunum 2016 og 2017 að miklu leyti drifinn áfram
af þeim 2.300 leiguíbúðum sem stjórnvöld ráðgera að byggja
á næstu fjórum árum. Því til viðbótar verður vöxtur í almennri
íbúðafjárfestingu m.a. vegna fólksfjölgunar, lóðaframboðs, verð
þróunar á íbúðum og verðþróunar á byggingarkostnaði.

Íslenskur íbúðamarkaður

Íbúðum í eigu lánastofnana fækkar
Í mars á árinu 2015 voru um 2.600 íbúðir í eigu fjármálastofnana,
eða tæplega 2% af heildarfjölda íbúða á landinu, en mest áttu
fjármálastofnanir rúmlega 3.500 íbúðir um mitt ár 2013. Meirihluti
þessara íbúða er í eigu Íbúðalánasjóðs sem átti 2.341 íbúð í árslok
2014 eða um 77% af heildaríbúðum í eigu fjármálastofnana á
þeim tíma. Sala á íbúðum Íbúðalánasjóðs hefur gengið vel á árinu
2015 og hafði sjóðurinn selt 772 íbúðir í lok september og var
sala á 114 íbúðum til viðbótar langt komin. Sjóðurinn stefnir á að
vera búinn að ljúka sölu á flest öllum sínum fasteignum undir lok
ársins 2016. Flestar íbúðir Íbúðalánasjóðs eru á Suðurnesjum eða
um 41% en einungis 18% þeirra eru á höfuðborgarsvæðinu. Því
hafa þessar íbúðir takmörkuð áhrif á markaðinn á höfuðborgar
svæðinu og skýrir hátt hlutfall íbúða á Suðurnesjum eflaust að
einhverju leyti hvers vegna það gengur hægt að selja þessar
íbúðir en íbúðamarkaðurinn þar hefur verið lengur að taka við sér
en í öðrum landshlutum. Rúmlega helmingur allra íbúða í eigu
fjármálastofnana er í útleigu sem minnkar söluþrýsting á þær
að einhverju leyti. Engu að síður má gera ráð fyrir að megnið af
þessum íbúðum sé ýmist nú þegar til sölu eða verði seldar eins
skjótt og auðið er þar sem rekstur fasteigna er alla jafnan ekki hluti
af reglulegri starfsemi þessara stofnana.

Mynd 46. Fjöldi íbúða í eigu lánastofnana
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Er verðbóla á íbúðamarkaðinum?
Vegna mikilvægis íbúðamarkaðarins fyrir efnahagslífið hafa
sveiflur á honum haft umtalsverð áhrif bæði á hagkerfið í
heild og fjármálakerfið. Bólumyndun á íbúðamarkaði hefur
þannig oft alvarleg eftirköst í formi samdráttar hagkerfisins og
fjármálaóstöðugleika. Í gegnum söguna hafa erfiðleikar í banka
kerfum víða um heim tengst því þegar verðbólur á íbúðamarkaði
springa. Rannsókn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sýnir að um
tveir þriðju allra bankaáfalla í nýlegri hagsögu komu í kjölfar
bólumyndunar á íbúðamarkaði. Kostnaðurinn við að vinna úr
slíkum áföllum getur verið mikill. Það er því afar mikilvægt að
fylgjast náið með þeim mælikvörðum sem geta gefið vísbendingu
um hvort slík bóla sé að myndast.

Einn mögulegur kostnaður við langvarandi fjármagnshöft er
myndun eignaverðsbólu en höftin skapa skilyrði fyrir lægri
innlenda vexti og læsa inni fjármagn sem er að keppa um
fáa fjárfestingarkosti en hvort tveggja ætti að ýta verði á
íbúðarhúsnæði upp. Hækkun húsnæðisverðs hér á landi hefur
verið nokkuð hröð undanfarið og hefur það vakið upp spurningar
um hvort hún sé umfram það sem er stutt efnahagslegum
grunnþáttum. Rétt er þó að rifja upp í þessu samhengi að síðasta
verðbóla sem varð hér á íbúðamarkaði kom upp þegar engin
gjaldeyrishöft voru. Verðbólur á þessum markaði geta því myndast
bæði innan og utan gjaldeyrishafta.

Mynd 47. Íbúðaverð og laun
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Mynd 48. Íbúðaverð og byggingarkostnaður
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Mynd 49. Íbúðaverð og leiguverð
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Mynd 50. Íbúðaverð/laun – alþjóðlegur samanburður á fráviki frá meðaltali
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Erfitt getur verið að meta hvort verðmæti eigna sé í jafnvægi
en sögulegt hlutfall milli íbúðaverðs og launa, leiguverðs eða
byggingarkostnaðar getur gefið nokkuð góða vísbendingu.
Verð íbúða í hlutfalli af tekjum, leiguverði og byggingarkostnaði
er ekki langt frá langtíma meðaltali sem gefur merki um að ekki
sé verðbóla á íbúðamarkaðinum. Áðurgreind hlutföll hafa þó
öll hækkað nokkuð undanfarið sem gefur ástæðu til að vera
sérstaklega á varðbergi gagnvart því að verðbóla myndist á
þessum markaði á næstu misserum. Eins og komið hefur fram þá
hefur íbúðaverð hækkað hlutfallslega meira á höfuðborgarsvæðinu
en í öðrum landshlutum og hverfi innan höfuðborgarsvæðisins
hafa hækkað meira en önnur. Eru því sérstakar ástæður til að hafa
gætur á þeim svæðum þar sem hækkunin hefur verið mest.

Í samanburði á milli aðildarríkja OECD er Ísland eitt fárra landa
þar sem verð er nú nálægt jafnvægi. Bendir stofnunin á þetta í
nýlegri greiningu sinni á íslenska íbúðamarkaðinum. OECD notar
tvo mælikvarða á það hvort húsnæði sé undir- eða yfirverðlagt.
Annars vegar er notað verð íbúðarhúsnæðis á móti leiguverði,
sem er mælikvarði á arðsemi þess að eiga sitt eigið húsnæði, og
hins vegar verð íbúðarhúsnæðis á móti tekjum sem mælir hversu
vel heimilin í viðkomandi landi hafa efni á að búa í eigin húsnæði.
Á Íslandi er frávik frá sögulegu meðaltali þessara hlutfalla lítið.
Hlutföllin gefa hins vegar vísbendingar um að bólumyndun sé á
íbúðamarkaðinum í Belgíu, Ástralíu, Kanada, Nýja-Sjálandi og
Frakklandi svo dæmi séu tekin. Þá er íbúðarhúsnæði undirverðlagt
m.a. í Japan, Ungverjalandi, Eistlandi og Þýskalandi.

Mynd 51. Íbúðaverð/leiguverð – alþjóðlegur samanburður á fráviki frá meðaltali
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Íbúðamarkaðurinn í uppsveiflu
Aukin viðskipti á íbúðamarkaði
Velta á fasteignamarkaði hefur aukist jafnt og þétt frá ársbyrjun
2010 samhliða því að verð íbúða hefur hækkað. Veltan tók
mikið stökk árið 2011 þegar hún jókst um 54% frá árinu áður á
verðlagi ársins 2015. Í tölum fyrir árið 2015 er síðasti fjórðungur
ársins undanskilin og má reikna með að veltan verði í kringum
269 ma.kr. og að fjöldi kaupsamninga verði rúmlega 8.600 að
því gefnu að þróunin á síðasta fjórðungi verði sambærileg við
fyrstu þrjá fjórðunga ársins. Verði það raunin fyrir árið 2015
mun fjöldi kaupsamninga hafa vaxið að meðaltali um 24% milli
ára frá ársbyrjun 2010 og veltan um 27%. Þegar heildarveltu
og heildarfjölda kaupsamninga er skipt niður á landshluta
sést hvernig höfuðborgarsvæðið ber höfuð og herðar yfir aðra

landshluta þegar kemur að umfangi viðskipta með íbúðarhúsnæði.
Um 72% af öllum kaupsamningum sem gerðir voru á árinu 2014
voru vegna kaupa á húsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Þegar hlutfall
veltu er skoðað er það hærra eða í kringum 80% en ástæðan
er fyrst og fremst hærra fermetraverð á höfuðborgarsvæðinu.
Á fyrstu þremur fjórðungum ársins 2015 hafa um 68% allra
kaupsamninga verið gerðir á höfuðborgarsvæðinu og um 79% af
heildarveltunni einnig verið þar. Næst umfangsmesta landsvæðið
er Norðurland eystra. Minnsta umfang viðskipta er á Vestfjörðum
og á Norðurlandi vestra.

Mynd 52. Heildarvelta og heildarfjöldi kaupsamninga á íbúðamarkaðinum
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Mynd 53. Hlutfall af heildarveltu og fjölda kaupsamninga á íbúðamarkaðinum eftir landshlutum
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Aukning í fyrirhuguðum íbúðakaupum
Mynd 54. Vísitala: fyrirhuguð húsnæðiskaup
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Útlit er fyrir áframhaldandi uppgang á íbúðamarkaði ef marka má
vísitölu Gallup varðandi fyrirhuguð húsnæðiskaup á næstu sex
mánuðum. Vísitalan hækkaði um 3 stig eða um 23% í september
þannig að aukinn fjöldi aðila hyggst festa kaup á íbúð á næstu
mánuðum og er eftirspurn því að aukast enn frekar.

Hraðari velta
Heildarfjöldi fasteigna á söluskrá hefur farið minnkandi undanfarin
ár og er staðan í dag undir 12 mánaða meðaltali frá árinu 2006.
Á árinu 2015 hafa að meðaltali verið um 3.300 fasteignir á
söluskrá. Fjöldi fasteigna á söluskrá náði hámarki árið 2010 þegar
tæplega 5.500 fasteignir voru að meðaltali á skrá. Í september
á árinu 2015 eru rétt rúmlega 3.000 fasteignir til sölu. Fækkun

fasteigna til sölu nemur því 45% frá því að þær ná hámarki.
Fækkunin hefur verið ör síðastliðið ár og frá því í september á
árinu 2014 hefur íbúðum fækkað úr 3.912 í 3.024 eða um tæp
23%. Þar af hefur framboð einbýla, raðhúsa og parhúsa dregist
saman um 31% og framboð fjölbýla og hæða um 21%. Haldi
þessi þróun áfram mun það ýta enn frekar undir verðhækkanir
á íbúðum. Að sama skapi er meðaltíminn sem tekur að selja
fasteignir að styttast og hefur hann ekki verið styttri frá árinu
2007. Meðaltíminn var lægstur eftir hrun í 2,3 mánuðum í júlí
2015 en hæst fór hann upp í tæplega 40 mánuði í upphafi árs
2010. Árið 2007 var meðaltími eigna á söluskrá á bilinu 3-4
mánuðir. Frá apríl til júní 2015 gætir áhrifa verkfalls lögfræðinga
í BHM á meðaltímann sem olli því að þinglýsingar töfðust
gríðarlega yfir tímabilið.

Mynd 55. Meðalsölutími eigna og fjöldi eigna
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Makaskiptasamningum hefur fækkað
Makaskiptasamningar eru kaupsamningar um íbúðarhúsnæði
sem fela í sér að hluti kaupverðs er greiddur með annarri fasteign.
Slíkir samningar geta haft töluverð áhrif á verðmyndun, en við
makaskipti er oft hagur beggja að skrá verð eignar sinnar hærra
en ella væri. Á tímum lausafjárþurrðar og kreppu er þetta oft eina
leiðin sem fær er til að skipta um húsnæði og minnka við sig. Árið
2009 fór hlutfall makaskiptasamninga hæst upp í tæp 36% af
fasteignaviðskiptum. Makaskiptasamningar voru að meðaltali um
3,7% af öllum fasteignaviðskiptum árið 2014, sem er sambærilegt
við árið 2007 þegar hlutfallið var um 3%. Hefur því hlutfall
makaskiptasamninga minnkað aftur og færst nær því sem talist
getur eðlilegt.

Mynd 56. Makaskiptasamningar sem hlutfall af heildarfjölda
kaupsamninga
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Á að kaupa eða leigja?
Horfa þarf til margra þátta þegar tekin er ákvörðun um hvort
betra sé að kaupa eða leigja íbúðarhúsnæði til búsetu. Þættir sem
skipta verulegu máli varðandi ákvörðunina eru m.a. væntingar
um verðbreytingar á húsnæðis- og leigumarkaði, lánskjör íbúða
lána, ávöxtunarmöguleikar í öðrum tegundum eigna og útgjöld
vegna húsnæðis. Einnig koma til álita þættir sem snúa ekki
beint að fjárhag eins og búsetuöryggi og sveigjanleiki varðandi
húsnæðisstærð og staðsetningu.
Á mynd 57 sést hvernig raunverð íbúðarhúsnæðis og leiguverðs
hefur þróast undanfarin misseri. Íbúðaverð hefur hækkað um
19,2% frá upphafi ársins 2011 á meðan leiguverð hefur hækkað
um 10,6% að raunvirði. Fyrri hluta tímabilsins, eða allt þar til í
mars 2013, voru hækkanir á íbúðaverði og húsaleigu nokkuð
hóflegar. Frá þeim tímapunkti og þar til í september á árinu 2015
hefur íbúðaverð svo hækkað talsvert eða um 17,3% en húsaleiga
hefur hækkað nokkuð minna eða um 9,3% yfir sama tímabil. Hóf
íbúðaverð að hækka hraðar en húsaleiga á seinni hluta ársins
2014 og hefur sú þróun að mestu haldist út árið 2015. Eins og
fram hefur komið teljum við að raunverð íbúða muni halda áfram
að hækka á næstu misserum. Reiknum við með því að leiguverð
muni fylgja þeirri þróun.
Þegar horft er yfir tímabilið frá 2004 til 2013 hefur hlutfall
þeirra sem búa í leiguhúsnæði verið 20,1% að meðaltali. Þetta
hlutfall náði lágmarki á árinu 2007 í 15,4% enda höfðu bæði
breytingar á íbúðalánakerfinu ásamt bættri fjárhagslegri stöðu
heimilanna og hröð hækkun íbúðarhúsnæðis þá hvetjandi áhrif
til íbúðakaupa. Eftirspurn eftir leiguhúsnæði jókst svo í kjölfar
efnahagshrunsins samhliða því að fjárhagsstaða heimila versnaði
og verð íbúðarhúsnæðis lækkaði. Náði hlutfall aðila í leiguhúsnæði
hámarki á árinu 2012 í 25,4%.
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2017 2018

Heimild: Þjóðskrá Íslands

Mynd 57. Raunvirði íbúðaverðs og leiguverðs (allt landið)
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Á árinu 2007 náði raunverð íbúða hámarki og varð mikil
raunverðslækkun næstu ár á eftir sem leiddi til taps á
eiginfé íbúðareigenda sem margir voru í skuldsettri stöðu í
íbúðarhúsnæði. Nú hefur dæmið hins vegar snúist við og ljóst
er að þeir sem átt hafa sitt eigið húsnæði síðan verðið byrjaði að
hækka hafa fengið ágætis ávöxtun á eigið fé sitt. Sérstaklega má
þar nefna þá sem hafa verið í skuldsettri stöðu í íbúðarhúsnæði
á þeim hluta markaðarins sem hækkað hefur hvað mest. Hlutfall
leigjenda er hins vegar enn tiltölulega hátt sögulega séð en vænta
má þess að það sé á niðurleið. Vísbendingar um það sjást í fjölda
þinglýstra kaupsamninga sem hafa aukist hlutfallslega umfram
fjölda þinglýstra leigusamninga undanfarin ár eins og sést á
mynd 59. Ef hlutfall leigjenda heldur áfram að lækka þá mun
eftirspurnin eftir leiguhúsnæði minnka. Á móti kemur að framboð
á íbúðarhúsnæði til leigu hefur verið afar takmarkað og stór hluti
þess farið í útleigu til ferðamanna sem hafa tekið vaxandi hluta
af framboðinu samhliða þeim öra vexti sem verið hefur í komum
ferðamanna til landsins undanfarin ár.

Íslenskur íbúðamarkaður

Kostnaður aðila í eigin húsnæði felst í fjármagnskostnaði þeirrar
lántöku sem nýtt er til húsnæðiskaupanna, fórnarkostnaði þess
fjármagns sem bundið er í húsnæðinu ásamt viðhaldskostnaði,
opinberum gjöldum og öðrum gjöldum sem falla til við rekstur
íbúðar eins og tryggingar, hiti, rafmagn o.þ.h. Einnig þarf að taka
tillit til tilfærslna á borð við vaxtabætur. Á móti er kostnaðurinn
við að leigja í flestum tilfellum leiguverðið að frádregnum
leigubótum. Í sumum tilfellum leggst ofan á kostnaðinn
rekstrarkostnaður t.d. vegna hita og rafmagns. Þá þarf einnig
að taka tillit til viðskiptakostnaðar þ.e. kostnaðar við að kaupa
og selja íbúðarhúsnæði á móti því að leigja og segja upp leigu á
sambærilegu húsnæði. Útreikningur á þessu og samanburður
getur oft verið flókinn og ekki síst þegar taka þarf með í reikninginn
væntanlega þróun leiguverðs, vaxta, skatta og gjalda og síðan
staðbundna þætti sem geta ráðið miklu hvað þetta varðar.
Stjórnvöld geta haft talsvert um það að segja hversu álitlegt er
á hverjum tíma að kaupa eða leigja íbúðarhúsnæði. Yfirvofandi
eru vaxtahækkanir af hálfu Seðlabankans sem leiða til hækkunar
vaxta og draga alla jafnan úr kaupum á íbúðarhúsnæði. Þá hefur
félagsmálaráðherra sett fram tillögur að frumvörpum þar sem
fram kemur að samræma eigi húsaleigubætur og vaxtabætur,
greiða eigi niður byggingarkostnað um allt að 30% og fjölga
eigi ódýrum leiguíbúðum. Ef slíkum áætlunum verður hrint í
framkvæmd mun leiguhúsnæði sem kostur að öllum líkindum
vænkast. Aðgerðir í peningamálum og opinberum fjármálum
gætu því dregið úr hlutfallslegri fækkun leigjenda á næstunni.
Sveigjanleiki varðandi húsakynni er meiri innan leigumarkaðarins,
en hins vegar hefur meðalsölutími eigna minnkað gífurlega
síðustu ár og hefur sveigjanleikinn á húsnæðismarkaði þ.a.l.
aukist. Líkt og fram hefur komið hefur meðalsölutími fasteigna
ekki verið styttri síðan fyrir hrun.
Búsetuöryggi er ekki mikið á leigumarkaði og leigutakar geta átt
það á hættu að missa húsnæði með tiltölulega skömmum fyrirvara
og mikil eftirspurn eftir leiguhúsnæði ásamt takmörkuðu framboði

Mynd 58. Hlutfall leigjenda
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gerir það að verkum að erfitt getur reynst að fá sambærilega
íbúð á nálægum stað. Skiptir búsetuöryggi ekki síst máli þegar
um barnafjölskyldur er að ræða. Með þetta til hliðsjónar getur
fjárfesting í eigin húsnæði reynst ákjósanlegri.
Helstu kostir þess að kaupa og eiga fasteign eru þeir að
íbúðaeigendur eru að byggja upp eiginfjárstöðu sína með
hækkandi verði húsnæðis. Þeir hafa einnig frjálsar hendur hvað
varðar viðhald á eign og innréttingu á henni. Íbúðaeigendur búa
við meiri stöðugleika og öryggi heldur en leigjendur með þeim
fyrirvara að skuldsett kaup íbúða eru ávallt áhættusöm sérstaklega
þegar skuldsetningarhlutfallið er hátt og afborganir lána taka
stóran hluta af ráðstöfunartekjum heimilisins. Það er ekki að

Mynd 59. Fjöldi þinglýstra kaup- og leigusamninga
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Sérstaða fyrstu kaupa
ástæðulausu að gerðar eru kröfur til eiginfjár og tekna kaupenda
íbúða. Þessar kröfur gera það að verkum að fjárhagsstaða margra
sem myndu vilja vera í eigin húsnæði heimilar það ekki. Með þessu
er verið að horfa til þess að íbúðaeigendur eru ábyrgir fyrir öllum
útgjöldum sem koma til við að eiga fasteign og fjárhagsstaða
þeirra þarf að vera nægjanlega rúm til að ráða við þær sveiflur
sem geta verið í þessum útgjöldum. Íbúðaeigendur hafa ekki jafn
mikinn sveigjanleika hvað það varðar að losa sig undan þessum
fjárhagslegu skuldbindingum og leigjendur og geta þannig ekki
jafn auðveldlega brugðist við skyndilegum sveiflum í verði.
Hlutfallið á milli íbúða- og leiguverðs gefur til kynna hvort þessar
stærðir séu að þróast í takt eða ekki. Á mynd 60 kemur nokkuð
greinilega í ljós hvernig íbúðaverð hækkaði umfram leiguverð á
árunum í aðdraganda hrunsins. Eftir hrun hafa umræddar stærðir
þróast nokkurn veginn í takt þar til á fyrri hluta ársins 2013 þegar
íbúðaverð byrjaði að hækka meira en leiguverð eins og áður hefur
komið fram. Getur þetta hlutfall því gefið vísbendingar um það
hvenær íbúðaverð er hátt (eða lágt) í samanburði við leiguverð.
Þetta hlutfall er einungis einn af mörgum áhrifaþáttum sem líta
þarf til þegar mat er lagt á það hvort æskilegt sé að kaupa eða
leigja.
Annar áhrifaþáttur sem þarf að skoða er raunverð íbúða í
sögulegu samhengi og þróun þess. Er þannig hægt að leggja mat
á það hvort raunverð íbúða sé hátt eða lágt á hverjum tímapunkti
og hvert það er að stefna. Þegar raunverð íbúða er lágt sögulega
séð og hækkandi gæti verið góður tími til að kaupa. Því er öfugt
farið þegar það er hátt og lækkandi. Þegar íbúðaverð sem hlutfall
af leiguverði er orðið hátt gæti það merkt verðbólu og gefið
vísbendingu um að ekki sé góður tími til að kaupa. Með þessum
hætti er hægt að styðjast við umrædda mælikvarða til viðmiðunar
þegar ákvörðun er tekin um hvort æskilegt sé að kaupa eða leigja.
Hafa ber þó í huga að verðþróun í fortíðinni endurspeglar ekki
verðþróun í framtíðinni. Einnig þarf að huga að því að verðþróun
er afar ólík á milli svæða, líkt og bent hefur verið á, og því hlutfall
íbúða- og leiguverðs óhjákvæmilega einnig ólíkt á milli svæða.

Þeir sem standa frammi fyrir sínum fyrstu kaupum á íbúða
markaði eru á ýmsan hátt í annarri stöðu en aðrir kaupendur á
sama markaði. Lánveitendur hafa verið að koma til móts við fyrstu
kaupendur og boðið þeim betri kjör en ella, m.a. með afslætti
eða jafnvel niðurfellingu lántöku- og eða stimpilgjalda ásamt
því að fyrstu kaupendur eiga þann kost að fá hærra lánshlutfall
en almennt býðst. Á síðasta ári lagði ríkisstjórnin fram frumvörp
sem auðvelda áttu einstaklingum að kaupa sína fyrstu íbúð
með því að gefa þeim kost á að nota allt að 1,5 milljónir króna af
séreignarsparnaði sínum skattfrjálst til að kaupa fasteign næstu
fimm árin.
Þessar aðgerðir hafa gert það að verkum að hlutfall kaup
samninga sem fela í sér fyrstu kaup hefur hækkað undanfarið
samhliða auknum umsvifum á íbúðamarkaðinum. Á árunum
2008-2011 var hlutfall fyrstu kaupa tiltölulega lágt, eða undir
10%. Um þær mundir hafði eiginfjárstaða versnað til muna sem
olli því að kaupendur, og þar á meðal fyrstu kaupendur, áttu
erfitt með að leggja út fyrir þeim hluta íbúðarhúsnæðis sem
ekki er fjármagnaður með lánsfé. Olli þetta hækkandi aldri fyrstu
kaupenda sem margir hverjir bjuggu lengur í foreldrahúsum.
Hlutfall einstaklinga á aldrinum 18-34 ára sem búa í foreldra
húsum hefur vaxið úr 30% í 36% frá 2005 til 2014. Hefur þetta

Mynd 61. Hlutfall fyrstu kaupa af heildarfjölda kaupsamninga
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sama hlutfall fyrir aðila á aldrinum 25-34 ára vaxið úr 10% í 14%
yfir sama tímabil en Capacent Gallup hefur greint frá því að flestir
sem kaupa sér fyrstu íbúð séu á aldrinum 25-34 ára líkt og sjá má
á mynd 65. Frá árinu 2009 hefur hlutfall fyrstu kaupenda verið að
aukast og fyrstu þrjá fjórðunga ársins 2015 voru tæplega 23%
kaupsamninga fyrstu kaup, sem er um 15 prósentustigum hærra
en meðaltalið á árinu 2009. Hangir þetta saman við batnandi
eiginfjárstöðu en allir aldurshópar á mynd 64 eru á árinu 2014
með jákvætt eigið fé að meðaltali á mann. Það hefur ekki gerst
frá árinu 2007. Þegar fyrstu kaup eru skoðuð sést að hæsta
hlutfall fyrstu kaupenda er á Suðurnesjum þar sem um 32%
kaupsamninga voru vegna kaupa á fyrstu eign. Lægsta hlutfallið
er á Norðurlandi eystra eða um 19%.

Mynd 62. Hlutfall aðila sem búa í foreldrahúsum
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Mynd 63. Þróun á hlutfalli fyrstu kaupenda eftir landshlutum
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Mynd 64. Eiginfjárstaða eftir aldri (<40 ára) m.kr. á mann
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Í frumvörpum félagsmálaráðherra sem liggja nú fyrir þinginu
eru lagðar til aðgerðir sem eiga að styðja enn frekar við fyrstu
kaupendur. Hvatt verður til sparnaðar, þeir sem sparað hafa
tilgreint hámarkshlutfall af tekjum í tiltekinn tíma geti tekið
sparnaðinn út skattfrjálst. Upphæð vaxtabóta og skerðingar
ákvæði á að vera þannig að það aðstoði einkum fjölskyldur
með tekjur undir meðallagi. Sérlög verða sett á fasteignalán til
neytenda og lánveitendum veitt svigrúm til að horfa til fleiri þátta
en niðurstöðu greiðslumats við ákvörðun um lánveitingu. Ef af
þessum framkvæmdum verður má búast við enn meiri aukningu
fyrstu kaupa.

Mynd 65. Aldur fyrstu kaupenda

Líkt og komið hefur fram var langstærsti hluti þeirra einstaklinga
sem keyptu sína fyrstu eign á árinu 2014 á aldrinum 25-34 ára,
eða um 68% en um 12% voru eldri en 35 ára. Ekkert óvænt kemur
fram þegar borinn er saman aldur fyrstu kaupenda við stærð og
verð fasteignanna. Stærsti hluti eignanna voru undir 80 fermetrum
eða um 34%, aðeins 10% eigna var yfir 170 fermetrum.
Verðdreifing eignanna er í samræmi við stærðardreifinguna en
flestar eignirnar voru á verðbilinu 20,1-25 milljónir kr. eða um
31% og aðeins 7% yfir 40 milljónum króna. Fáar fyrstu eignir voru
nýbyggingar, eða rétt rúm 9%.

Mynd 66. Stærð fasteigna fyrstu kaupenda
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Mynd 67. Verð fasteigna fyrstu kaupenda
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Mikilvægi íbúðamarkaðarins
fyrir hagkerfið
Matur, fatnaður og húsnæði er venjulega tengt við grunnþarfir
fólks. Þannig er íbúðarhúsnæði ein af grunnþörfum mannsins og á
það ekki síst við á köldum landsvæðum líkt og Íslandi. En húsnæði
er einnig mikilvægur þáttur í fjárfestingum heimilanna. Þannig
er húsnæði í mörgum ríkjum stór hluti af sparnaði heimilanna.
Þetta á ekki síst við hér á landi þar sem séreignarstefnan í
húsnæðismálum hefur lengi verið ríkjandi. Þannig er áætlað að
íbúðaeign sem hlutfall af heildareignum heimilanna sé um 73%
hér á landi. Er það nokkuð hátt hlutfall í alþjóðlegum samanburði
og tengist því að hér býr hátt hlutfall íbúa í eigin húsnæði eða um
75%.
Húsnæðismarkaðurinn hefur leikið lykilhlutverk í uppbyggingu
skuldabréfamarkaðarins hér á landi. Meirihluti skráðra verð
tryggðra skuldabréfa tengist íbúðaskuldum heimilanna og mestur
hluti skulda heimilanna er húsnæðisskuldir eða um 66%. Eigendur
þessara skuldabréfa eru að stærstum hluta lífeyrissjóðirnir og
þannig heimilin sjálf. Íbúðamarkaðurinn er einnig stór hluti

af miðlun peningastefnunnar bæði vegna áhrifa stjórntækja
Seðlabankans á íbúðaverð, vexti húsnæðislána, byggingu nýs
húsnæðis og fleiri þætti íbúðamarkaðarins. Með áhrifum sínum á
þessa þætti hafa stýrivextirnir áhrif á heildareftirspurn í hagkerfinu
og verðbólgu. Vegna mikilvægis húsnæðiskostnaðar í vísitölu
neysluverðs hefur þróun íbúðaverðs einnig umtalsverð áhrif á
verðbólgu og verðbólguvæntingar líkt og verið hefur hér á landi
undanfarið. Verðþróun íbúðarhúsnæðis hefur þannig áhrif á
viðeigandi aðhald í peningamálum. Framboð af íbúðarhúsnæði
getur einnig haft áhrif á það hversu færanlegt vinnuafl er á milli
atvinnusvæða og þannig m.a. hjálpað hagkerfinu að takast á við
áföll. Í heild má segja að virkur íbúðamarkaður sé nauðsynlegur
fyrir heilnæmi hagkerfisins og að íbúðamarkaðurinn þróist með
hagkerfinu. Hér er einungis talinn hluti af þeim áhrifum sem
íbúðamarkaðurinn hefur á hagkerfið en af upptalningunni má
ljóst vera að þróun íbúðamarkaðarins er afar mikilvæg fyrir þróun
hagkerfisins.

Mynd 69. Eignir heimilanna á verðlagi ársins 2014 (ma.kr.)
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Mynd 70. Skuldir og eigið fé heimilanna á verðlagi ársins 2014 (ma.kr.)
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Skipting lánasafns Íslandsbanka um mitt árið 2015
Þróun fermetraverðs eftir landshlutum
Hækkun á meðalfermetraverði eftir landshlutum
Fermetraverð 2015, fjöldi kaupsamninga og verðþróun eftir landshlutum
Hversu mörg árslaun þarf að greiða fyrir 100 m2 íbúð eftir landshlutum á árinu 2014
Fermetraverð í fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu eftir póstnúmerum
Fermetraverð sérbýla á höfuðborgarsvæðinu eftir póstnúmerum
Þróun fermetraverðs á höfuðborgarsvæðinu eftir stærð
Verð og verðþróun eftir póstnúmerum á höfuðborgarsvæðinu
Þróun fermetraverðs á Norðurlandi eystra eftir stærð
Þróun fermetraverðs á Vesturlandi eftir stærð
Þróun fermetraverðs á Suðurlandi eftir stærð
Þróun fermetraverðs á Suðurnesjum eftir stærð
Þróun fermetraverðs á Austurlandi eftir stærð
Þróun fermetraverðs á Norðurlandi vestra eftir stærð
Þróun fermetraverðs á Vestfjörðum eftir stærð
Raunverð íbúða, kaupmáttur ráðstöfunartekna og fjöldi starfandi, breyting á milli ára
Raunverð íbúða og kaupmáttur launa
Raunverð íbúða, kaupmáttar launa og ráðstöfunartekna, vísitölur
Raunverð íbúða í alþjóðlegu samhengi, vísitölur
Úttekt séreignarsparnaðar sem hlutfall af ráðstöfunartekjum
Skuldir heimilanna í alþjóðlegum samanburði (% af ráðstöfunartekjum)
Skuldir heimilanna sem hlutfall af VLF
Fjöldi að- og brottfluttra og fólksfjölgun
Hlutfallsleg fólksfjölgun/fólksfækkun síðastliðin 2 ár (10 ár)
Meðalaldur Íslendinga
Fædd börn á hverja konu
Áætlaður fjöldi óskráðra gististaða
Grunnviðmið um framfærslukostnað miðað við búsetu á höfuðborgarsvæðinu
Ný íbúðalán innlánastofnana til heimila
Skuldir heimila með veð í íbúðarhúsnæði sem hlutfall af VLF og fasteignum
Þróun íbúðalánavaxta
Hámarkskaupverð
Var lánið verðtryggt, óverðtryggt eða blanda af verðtryggðu og óverðtryggðu láni?
Fjöldi íbúða eftir landshlutum 2015
Fjöldi íbúa eftir landshlutum 2015
Fjöldi íbúa á hverja íbúð eftir landshlutum, áramótastöður
Hlutfallsleg skipting íbúða og íbúa eftir landshlutum
Þróun íbúða- og íbúafjölda eftir landshlutum frá árinu 2000
Hlutfallsleg stærðarskipting íbúða eftir landshlutum
Þróun á hlutfallslegri stærðarskiptingu íbúða á höfuðborgarsvæðinu
Hlutfallsleg stærðarskipting íbúða á höfuðborgarsvæðinu eftir póstnúmerum
Vísitala byggingarkostnaðar og undirvísitölur
Raunverð íbúða og byrjað/fullgert á árinu
Íbúðafjárfesting og raunverð íbúða
Fjöldi íbúða í eigu lánastofnana
Íbúðaverð og laun
Íbúðaverð og byggingarkostnaður
Íbúðaverð og leiguverð
Íbúðaverð/laun – alþjóðlegur samanburður á fráviki frá meðaltali
Íbúðaverð/leiguverð – alþjóðlegur samanburður á fráviki frá meðaltali
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Heildarvelta og heildarfjöldi kaupsamninga á íbúðamarkaðinum
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Vísitala: fyrirhuguð húsnæðiskaup
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Stærð fasteigna fyrstu kaupenda
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Eignir heimilanna á verðlagi ársins 2014
Skuldir og eigið fé heimilanna á verðlagi ársins 2014

Lagalegur fyrirvari
Skýrsla þessi er tekin saman af Greiningu Íslandsbanka hf.
Upplýsingar í skýrslu þessari eru upprunnar frá innlendum og
erlendum upplýsinga- og fréttaveitum, sem taldar eru áreiðanlegar,
ásamt opinberum upplýsingum, eigin úrvinnslu Greiningar og
mati á hverjum tíma. Upplýsingarnar hafa ekki verið kannaðar
sjálfstætt af Íslandsbanka og ábyrgist bankinn ekki nákvæmni
upplýsinganna, áreiðanleika eða réttmæti þeirra. Skoðanir höfunda
geta breyst án fyrirvara og ber Íslandsbanka ekki skylda til að
uppfæra, lagfæra eða breyta skýrslunni við breyttar forsendur.
Skýrslan er einungis birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið
á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki
í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá
sig fyrir tilteknum fjármálagerningum. Íslandsbanki og starfs
menn bankans bera ekki ábyrgð á viðskiptum sem kunna
að vera gerð á grundvelli þeirra upplýsinga sem fram koma
í skýrslunni. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er
bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðleggingar og kynna sér
vel hina ýmsu fjárfestingarkosti sem í boði eru. Fjárfestingum
fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta og ber m.a. að hafa í huga
áhættu vegna alþjóðlegra fjárfestinga og gengisflökts gjaldmiðla.
Fjárfestingamarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta er mismunandi.
Bent skal á að árangur í fortíð er ekki trygging um árangur
í framtíð.
Skýrslur og aðrar upplýsingar sem berast frá Íslandsbanka eru
einungis ætlaðar til einkanota.

Hvorki má afrita efnið, vitna í það né dreifa því, í heild eða að hluta,
án skriflegs leyfis frá Íslandsbanka.
Skýrsla þessi er stutt samantekt og ber ekki að líta svo á að
í henni sé að finna allar tiltækar upplýsingar um þau viðfangsefni
sem hún fjallar um.
Eftirlitsaðili: Fjármálaeftirlitið (www.fme.is).
Bandaríkin
Skýrslu þessari eða afritum hennar má ekki dreifa í Bandaríkjunum eða til viðtakenda sem eru bandarískir ríkisborgarar
í andstöðu við takmarkanir sem kveðið er á um í bandarískum
lögum. Dreifing skýrslunnar í Bandaríkjunum kynni að teljast brot
á þeim lögum.
Kanada
Upplýsingarnar í skýrslu þessari eru ekki ætlaðar til dreifingar
eða útbreiðslu með neinum hætti í Kanada og því ber ekki að líta
á þær sem fjármálaráðgjöf eða ráðleggingu um fjárfestingar í
skilningi kanadískra verðbréfalaga.
Önnur lönd
Lög og reglugerðir í öðrum löndum kunna einnig að takmarka
dreifingu skýrslu þessarar.
Frekari upplýsingar varðandi efni Greiningar Íslandsbanka má finna
á vefsíðunni: http://islandsbanki.is
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