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• Líta þarf til tveggja þátta:
• Áhættu 
• Viðnámsþróttar og stöðumats

Mat á fjármálastöðugleika:

Helstu áhættuþættir

 Ferðaþjónustan
 Fasteignamarkaðurinn
 Lán í erlendum gjaldmiðlum til 

óvarinna aðila

Enginn þessara áhættuþátta er orðið ógn við 
fjármálastöðugleika nú um mundir, en þeir gætu 
þróast í kerfisáhættu

Greining og mat á stöðunni

 Starfsumhverfi fjármálafyrirtækja
• Þjóðhagslegt umhverfi og markaðir
• Erlend staða þjóðarbúsins
• Skuldsetning og staða heimila og 

fyrirtækja

 Fjármálafyrirtæki
• Kerfislega mikilvægir bankar (KMB)

- Rekstur og eigið fé
- Lausafjárstaða og fjármögnun
- Þróun og gæði útlána

• Aðrir aðilar á fjármálamarkaði



Helstu áhættuþættir

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



Ör vöxtur ferðaþjónustunnar
• árið 2016 komu 1,8 milljónir ferðamanna um Keflavíkurflugvöll 

Ruðningsáhrif á aðrar 
útflutningsgreinar

• Aðlögun að nýju jafnvægi gæti 
orðið sveiflukennd

Hraður vöxtur 

• Hliðaráhrif á fasteignamarkaðinn

• Áhættan tengd fjármálakerfinu 
viðráðanleg



• Hröð hækkun húsnæðisverðs gæti bent til vaxandi kerfisáhættu
• Skuldavöxtur hóflegur en farinn að gera vart við sig

Fasteignamarkaður



• Aðgangur að erlendum fjármagnsmörkuðum eykst
• Freisting að stækka efnahagsreikning og lána í erlendum gjaldmiðlum
• Þjóðhagsvarúðartæki þurfa að vera til staðar til að stemma stigu við þeirri þróun

Lánveitingar til innlendra aðila í erlendum gjaldmiðlum
- aðilar sem eru óvarðir fyrir gjaldmiðlaáhættu



Greining og mat á stöðunni

Starfsumhverfi bankanna



• Bjartari horfur erlendis en pólitísk óvissa hefur haft áhrif á eignamarkaði
• Evrópskir bankar eiga enn í nokkrum vanda

Erlendir markaðir og horfur



• Mikill hagvöxtur og vaxandi spenna í þjóðarbúskapnum
• Opnara umhverfi eftir að fjármagnshöft voru losuð nær að fullu
• Íslenskt efnahagslíf er orðið berskjaldaðra fyrir alþjóðlegum sveiflum 

Innlent umhverfi



• Kaup Seðlabankans jukust milli 
ára og voru 386 ma.kr. árið 
2016. Krónan styrktist um 
18,4% á sama tíma 

• Hrein kaup bankans á fyrsta 
ársfjórðungi námu 50 ma.kr., 
nær helmingi minna en á sama 
tíma í fyrra 

• Raungengið er orðið sterkt, ný 
útflutningsgrein, ferða-
þjónustan, mun hafa áhrif á 
jafnvægisgengi. Um hve mikil 
ríkir nokkur óvissa

Gjaldeyrismarkaðurinn



• Jákvæð ytri staða í fyrsta sinn í 50 ár
• Viðskiptaafgangur 194 ma.kr. og hrein nýfjárfesting 64 ma.kr. á árinu 2016
• Innflæði í ríkisskuldabréf nánast horfið eftir setningu reglna um bindingu vegna nýs innstreymis erlends gjaldeyris
• Innflæði nú mest í skráð og óskráð hlutabréf

Ytri staða



• Í mörg horn að líta…..

Skuldir og skuldavöxtur



• Skuldsetning heimilanna minnkar enn og hrein eign eykst
• Aukinn kaupmáttur styrkir stöðuna enn frekar

Staða heimila styrkist enn



Veðhlutföll húsnæðislána:
• Einstaklingum með yfirveðsettar fasteignir fækkar

• Af nýjum lánum eru flest með veðsetningarhlutfall undir 80%. 
• 8% nýrra lána eru með veðhlutfall yfir 89%  
• 25% nýrra lána er með veðsetningarhlufall yfir 79%



Staða fyrirtækja
• Atvinnulífið hefur tekið breytingum vegna vaxandi fjölda ferðamanna

• Eiginfjárhlutföll fyrirtækja 
hafa farið hækkandi

• Fyrirtækjum á vanskilaskrá 
smátt og smátt að fækka

• Arðsemi eiginfjár hefur verið 
í kringum 14%

• Auknum umsvifum hefur 
fylgt aukin fjárfesting

• Eftirspurn eftir útlánum 
virðist vera að aukast



Greining og mat á stöðunni

Fjármálakerfið (kerfislega mikilvægir bankar)



• Tekjur af óreglulegum liðum fara minnkandi

Kerfislega mikilvægir bankar (KMB)
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Mynd II-5

Eiginfjárhlutföll KMB1

Landsbankinn hf. Íslandsbanki hf.

Arion banki hf.
1. Samstæður kerfislega mikilvægra banka. 
Eiginfjárgrunnur í % af áhættugrunni.

%

Rekstur og eigið fé kerfislega mikilvægra banka
• Kostnaðarhlutfall án óreglulegra liða lækkar
• Eiginfjárhlutföll vel yfir kröfum Fjármálaeftirlitsins



• Kjör hafa farið batnandi
• Útgáfur að mestu notaðar til að greiða upp óhagstæðari fjármögnun frá föllnu bönkunum
• Allir bankar með stóra gjalddaga 2018, samtals um 110 ma.kr

Erlend markaðsfjármögnun bankanna gengið vel



• Innlán bankanna í Seðlabankanum hafa aukist en það hefur dregið úr peningamagni í umferð

Lausafjárstaða bankanna hefur styrkst



• Útlán eru um 71% af heildareignum bankanna 
• Útlán til heimila og fyrirtækja hafa aukist um 5,2% á milli ára

KMB: þróun útlána



• Lífeyrissjóðirnir nú orðnir stærri en bankakerfið en um 22% eigna þeirra eru erlendar
• Íbúðalánasjóður glímir enn við uppgreiðsluvanda
• Samlagshlutafélög gera sig meira gildandi á fjármálamarkaði

Aðrir aðilar á fjármálamarkaði



TAKK FYRIR



Hvernig flæðir gjaldeyririnn?

Hrein Sala Ma.kr.

Viðskiptajöfnuður 195

Nýfjárfesting 79

Ný erlend lán 15

Ýmsir einskiptisliðir og breytingar 69

Stóru bankarnir þrír 181

Samtals 539

Hrein kaup Ma.kr.

Seðlabankinn 386

Lífeyrissjóðir & séreignarsparnaður 68

Afborganir erlendra lána 60

Samtals 514

500+

Stóru bankarnir þrír Ma.kr.

Lækkun á gnóttstöðu (gjaldeyrisjöfnuður) 52

Framvirk sala á gjaldeyri 29

Ný útlán í erlendum gjaldmiðlum innan lands 71

Lækkun á innlánum í erlendum gjaldmiðlum 29

Samtals 181


