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Fjármálastöðugleiki

Haust 2017 Harpa Jónsdóttir
Framkvæmdastjóri

• Líta þarf bæði á áhættu og viðnámsþrótt
Mat á fjármálastöðugleika:

Helstu áhættuþættir
 Ferðaþjónustan
 Fasteignamarkaðurinn

Greining og mat á stöðunni
 Starfsumhverfifjármálafyrirtækja
 Fjármálafyrirtæki
 ÁlagsprófHvorugur þessara áhættuþátta er ógn við fjármálastöðugleika nú en þeir gætu þróast í kerfisáhættu



18.10.2017

2

Helstu áhættuþættir
Ekki eru skýr merki um aðkallandi kerfisáhættu.Ýmis teikn eru á lofti sem fylgjast þarf með.

Ör vöxtur í ferðaþjónustu þó aðeins hægi á
• Aðlögun að nýju jafnvægi gæti orðin sveiflukennd
• Grein í vexti og útlán til hennar vaxa, áhættan minna þekkt
• Hliðaráhrif á fasteignamarkaðinn
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• Enn hækkar húsnæðisverð og virðist nú farið að víkja frá öðrum þáttum
• Vísbendingar um að hægist á hækkun en vert að fylgjast áfram vel með
Fasteignamarkaður

• Skuldavöxtur heimilanna er enn hóflegur
• En farvegur áhættunnar gæti verið að breytast
Fasteignamarkaður
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Greining og mat á stöðunni
Starfsumhverfi bankanna

• Bjartari horfur erlendis 
• En pólitísk óvissa ríkir og áhættuálag er lágt líkt og í aðdraganda fjármálaáfallsins…
Erlendir markaðir og horfur
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• Mikill hagvöxtur og íslenskt efnahagslíf er orðið berskjaldaðra fyrir alþjóðlegum sveiflum.  
Innlent umhverfi

• Hreinar erlendar skuldir nálægt núlli og viðskiptajöfnuður enn jákvæður• Gjaldeyrisforði orðinn sterkur og reglulegum kaupum bankans hætt
• Innflæði í ríkisskuldabréf er hafið á ný – í litlum mæli

Ytri staða
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Þáttatekjujöfnuður Þjónustujöfnuður
Vöruskiptajöfnuður Viðskiptajöfnuður

1. Leiðrétt hefur verið fyrir áhrifum gömlu bankanna á þáttatekjur og þjónustujöfnuð frá fjórða ársfjórðungi ársins 2008. Tímabilið 2009-2012 var þáttatekjujöfnuður einnig leiðréttur fyrir áhrifum Actavisvegna ónákvæmra gagna á tímabilinu. Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.

% af VLF
Viðskiptajöfnuður¹
12 mánaða hlaupandi samtala
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• Skuldir sem hlutfall af landsframleiðslu hafa lítið breyst
• Skuldavöxtur virðist vera að taka við sér 
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Þróun skulda einkageirans1

Hlutfall skulda af VLF (h.ás)
Nafnbreyting (v.ás)
Raunbreyting (v.ás)
Gengis- og verðlagsleiðrétt breyting2 (v.ás)

1. Línur sýna breytingu á ársgrundvelli. 2. Verðtryggðar skuldir á verðlagi í lok júní 2017 og gengisbundnar á gengi í lok júní 2017.Heimild: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.

% af VLF% 

Skuldir og skuldavöxtur

• Veðsetningarhlutfall lækkar enn
• Íbúðaskuldir aðeins að aukast, aðrar skuldir dragast áfram saman
Staða heimila styrkist enn
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Staða fyrirtækja
• Atvinnulífið hefur tekið breytingum vegna vaxandi fjölda ferðamanna

Greining og mat á stöðunni
Fjármálakerfið Kerfislega mikilvægir bankar og aðrir aðilar á fjármálamarkaði
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• Vægi vaxta- og þóknunartekna eykst
• Bankarnir enn vel yfir eiginfjárkröfum þrátt fyrir arðgreiðslur
Kerfislega mikilvægir bankar (KMB)
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KMB: Eiginfjárhlutföll1

Arion banki hf. Íslandsbanki hf.
Landsbankinn hf. Arion eiginfjárkrafa
Íslandsbanki eiginfjárkrafa Landsbankinn eiginfjárkrafa

1. Samstæður kerfislega mikilvægra banka. Eiginfjárgrunnur í % af áhættugrunni.Heimildir: Ársreikningar viðskiptabanka.

%

• Innlend útgáfa sértryggðra bréfa gengið vel það sem af er ári.
Lausafjárhlutfall bankanna enn sterkt
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• Kjör á erlendum mörkuðum hagstæð en meðaleftirstöðvatími styttist
• Um 110 ma.kr eru á gjalddaga á næsta ári, bankarnir eiga umtalsvert laust fé í erlendum gjaldmiðlum
Erlend markaðsfjármögnun gengið vel
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Vaxtaálag

KMB: Vaxtaálag á skráðum erlendum skuldabréfum viðskiptabankanna í evrum1

1. Vaxtaálag á viðmiðunarkúrfu skuldabréfa í evrum. Viðmiðunarkúrfan er samsett úr ríkisskuldabréfum Evrulanda auk skuldabréfa sveitarfélaga með lánshæfismatið AAA í Evrulöndum.Heimild: Bloomberg.

• Útlán eru um 71% af heildareignum bankanna 
• Útlán til heimila og fyrirtækja hafa aukist um 5,2% á milli ára á föstu verðlagi
• Vægi útlána til heimila hefur verið að aukast

KMB: þróun útlána
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• Íbúðalánasjóður glímir enn við uppgreiðsluvanda og grunnrekstur áfram ófullnægjandi
• Lífeyrissjóðir ríkjandi á verðbréfamarkaði, hlutdeild þeirra aukist á undanförnum árum.
Aðrir aðilar á fjármálamarkaði

Álagspróf
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• Ekki efnahagsspá heldur sviðsettar aðstæður með óhagstæðri þróun efnahagsmála
• Markmiðið er að:

• Fá innsýn í hvernig reikningar bankanna þróast við tileknar aðstæður
• Kanna viðnámsþrótt bankanna 

• Ferlið tekur tæpt eitt ár
• Byggir á ársreikningum banka í árslok 2016 
• Prófið nær yfir 2017-2019  

Prófa hve mikið álag bankarnir þola
• Áhættan ekki alltaf sýnileg…

• Útflutningur og gengi krónunnar í brennidepli
• Ferðamönnum fækkar• U.þ.b. sami fjöldi og júní 2014 - júní 2015• Viðskiptakjör versna• Samdráttur í öðrum útflutningi• Sjávarafurðir og ál• Lánshæfismat lækkar• Fjárfestar flytja fé úr landi• Fjármögnunarkostnaður hækkar• Gengi krónunnar veikist• Verðbólga eykst

Sviðsmynd:
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• … þá verður efnahagssamdráttur, kaupmáttarskerðing og aukið atvinnuleysi, einnig lækkar eignaverð
Sviðsmynd

• áhrif á eigið fé eru enn meiri eftir skatta
Tap verður á rekstri bankanna á tímabilinu
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…og eiginfjárhlutfall lækkar um 3,4 prósentur yfir tímabilið
• Vegna þess að eiginfjárgrunnur lækkar og áhættugrunnur hækkar

-4

-3

-2

-1

0

1

2017 2018 2019
Framlag áhættugrunns til breytinga á eiginfjárhlutfalli
Framlag eiginfjárgrunns (frá 2016)
Frávik eiginfjárhlutfalls frá upphafsstöðu

Heimildir: Arion banki, Íslandsbanki, Landsbankinn og Seðlabanki Íslands.

Breyting í prósentum frá upphafsstöðu (2016)

Frávik eiginfjárhlutfalls í áfallinu frá upphafsstöðu
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Uppsöfnuð breyting útlána og annarra eigna og þróun áhættugrunns í áfallssviðsmynd 

Aðrar eignir (v. ás) Önnur útlán (v. ás)Útlán til atvinnufyrirtækja (v. ás) Útlán til heimila (v. ás)Áhættugrunnur (h. ás)
Heimildir: Arion banki, Íslandsbanki, Landsbankinn og Seðlabanki Íslands. 
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