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M innisblað um um fang greiðslujöfnunarreikninga

í tengslum við frumvarp til laga um séreignarspamað og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og 
húsnæðisspamaðar, sem nú er til meðferðar i efnahags- og viðskiptanefnd, hafa vaknað ýmsar 
spumingar, m.a. um umfang þeirra. Ekki hefur enn tekist að afla nákvæmra talna um það, en þó 
nægilega mikilla til þess að gera sér grein fyrir því hversu stór hluti verðtryggðra íbúðalána er á 
greiðslujöfnunarreikningum.

I grófum dráttum má skipta verðtryggðum íbúðarlánum, sem nema nálægt 1.200 milljörðum kr. í 
heild, í þrennt eftir lánveitendum, þ.e. Ibúðalánsjóður (650 m.kr), lifeyrisjóðir (200 m.kr) og aðrar 
lánastofnanir (bankar og sparisjóðir, 350 m.kr).

Samkvæmt upplýsingum frá íbúðalánassjóði eru tæplega 38% af heildarfjölda lána i greiðslujöfnun, 
eða kringum 35 þúsund lán. Staða á greiðslujöfnunarreikningi er liðiega 10 milljarðar króna, eða 
3,2% af eftirstöðvavirði umræddra lána, en 1,6% sem hlutfall af heildarfjárhæð lána hjá sjóðnum. 
Meðalstaða lána á greiðslujöfnunarreikningi er 290 þús.kr. Ljóst er að Ibúðalánasjóður er með 
hlutfallslega fleiri lán í greiðslujöfnun en aðrir lánveitendur almennt, þar sem eldri lán, þ.e. þau sem 
vom veitt frá 1984 og þar til húsbréfakerfíð byrjaði 1989 vom öll í greiðslujöfnun, sem og lán úr 
sérstökum lánaflokkum, skv. eldri lögum.

Samkvæmt upplýsingum frá LSR, sem er stærsti lánveitandinn í hópi lífeyrissjóða með 30% af heild, 
em rúmlega 5 þús. lán af tæplega 13 þúsund í greiðslujöfnun hjá sjóðnum, eða rúmlega 40%. 
Heildarfjárhæð á greiðslujöfnunarreikningum er samtals 896 m.kr, en útistandandi lán LSR nema 
samtals um 60 milljörðum króna. Greiðslujöfnunarreikningar sem hlutfall a f heild nema þvi 1,5%. 
Meðalstaða á greiðslujöfnunarreikningi er kringum 180 þús.kr. Ekki liggja fyrir upplýsingar frá 
öðmm lifeyrissjóðum, en gert er ráð fyrir að hlutföllin hjá þeim séu svipuð og hjá LSR. Miðað við þá 
forsendu em um 3 milljarðar króna á greiðslujöfnunarreikningum hjá lífeyrissjóðunum í heild.

Sem fyrr segir em verðtryggðar íbúðaskuldir annarra lánastofnana samanlagt um 350 milljarðar króna. 
Ekki liggja fyrir upplýsingar um stöðu á greiðslujöfnunarreikningum þeirra, en þeim virðist ekki vera 
safnað sérstaklega, hvorki hjá FME eða SÍ. Ekki er ósennilegt að hlutfall greiðslujöfnunarreikninga af 
heildarútlánum lánastofnana til ibúðakaupa sé eitthvað lægra en hjá lifeyrissjóðunum, m.a. vegna 
víðtækari skuldbreytinga i kjölfar hmnsins. Sé miðað við að hlutfallið sé 1%, þá nemur 
heildarQárhæðin 3,5 milljörðum króna, en 5,3 milljörðum króna ef það væri 1,5%.

Samandregið má þvi ætla að á greiðslujöfnunarreikningum séu samtals 17 milljarðar króna, eða 
1,4% af verðtryggðum íbúðarlánum lánastofnana.

% af Gr.jöfnun
Mia.kr. heild mia.kr.

íbúðarlánasjóður 650 54 10
Lífeyrissjóðir 200 17 3
Viðskiptabankar og sparisjóðir 350 29 4
Samtals 1.200 100 17


