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• Líta þarf bæði til áhættu og getu til að mæta áhættu

Mat á fjármálastöðugleika:

Helstu áhættuþættir

• Fasteignamarkaðurinn
• Ferðaþjónustan

Geta til að mæta áhættu

• Starfsumhverfi fjármálafyrirtækja
• Kerfislega mikilvægir bankar
• Aðrir lánveitendur



Helstu áhættuþættir



• Rekstrarumhverfi flugfélaganna hefur versnað og horfur eru á samdrætti í framboði flugsæta
• Ísland orðið einn dýrasti áfangastaður í Evrópu
• Á næstu misserum mun koma í ljós hvort offjárfest hafi verið í greininni

Ferðaþjónusta – hægir hratt á vexti



• Ójafnvægi enn til staðar þótt hægt hafi á verðhækkunum 
• Styttri sölutími bendir til að enn sé mikil eftirspurn þrátt fyrir aukið framboð 
• Íbúðarskuldir heimila vaxa þótt skuldaaukning sé enn hófleg

Hægt hefur á hækkun íbúðarverðs



• Verð á atvinnuhúsnæði sveiflast meira en verð á íbúðarhúsnæði
• Miklar og viðvarandi verðhækkanir 
• Verð hækkar hraðar en landsframleiðsla og aðrar hagstærðir –ójafnvægi gæti verið að byggjast upp 

Verð á atvinnuhúsnæði hátt og hækkar enn



Greining og mat á stöðunni

Starfsumhverfi bankanna



• Kröftugur hagvöxtur en hægari, verðbólga hefur aukist það sem af er ári en er við markmið
• Aukin óvissa á innlendum mörkuðum, verðbólguálag aukist, hlutabréfavísitala sveiflukennd
• Krónan hefur veikst nokkuð á haustmánuðum og flökt aukist 
• Erlend staða styrkist enn, en dregur úr viðskiptaafgangi

Innlent umhverfi



• Verðbólga og vextir þokast upp 
• Eignaverð hefur hækkað og flökt aukist, en hlutabréfaverð lækkaði skarpt í október 
• Talsverð hreyfing á gengi gjaldmiðla

Töluverð óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum



• Skuldavöxtur fyrirtækja er nokkuð kröftugur en hóflegri hjá heimilum 
• Hlutdeild innlánsstofnana í þeim vexti er um 60%

Stígandi í skuldavexti einkageirans



• Fjárhagsstaða heimilanna er sterk en íbúðaskuldir aukast
• Færri í skuldsettasta hópnum
• Hægir á vexti einkaneyslu og kaupmáttar ráðstöfunartekna 

Staða heimila enn sterk



• Hagnaður fyrirtækja hefur aukist á síðustu árum en hægt hefur á vextinum
• Skuldir fyrirtækja vaxa hraðar

Staða fyrirtækja er almennt góð en óvissa um horfur



Greining og mat á stöðunni

Fjármálakerfið 
Kerfislega mikilvægir bankar og aðrir aðilar á fjármálamarkaði



• Afkoma bankanna á fyrri árshelmingi var lakari en á sama tíma í fyrra
• Kostnaðaraðhald er enn áskorun
• Vægi útlána á efnahagsreikningi bankanna eykst

Kerfislega mikilvægir bankar



• Útlánavöxtur á H1 var 6% og tæp 12% yfir 12 mánaða tímabil m.v. júnílok
• Fasteignafélög eru stærsta einstaka atvinnugreinin í lánasafninu 

• Útlán til fasteignafélaga og byggingageira eru 19% af lánum til viðskiptavina 
• Útlán til ferðaþjónustu eru 10% lánasafnsins

Kröftugur útlánavöxtur hjá bönkunum



• Erlendar skuldir bankanna aukast, laust fé í erlendum gjaldmiðlum eykst en minnkar í krónum
• Bankarnir auka við útgáfur víkjandi skuldabréfa erlendis

Lausafjárstaða góð en samsetning lausra eigna að breytast



• Eiginfjárhlutföll fara lækkandi einkum vegna arðgreiðslna sem lækka eigið fé
• 73 ma.kr. á fyrir árshelmingi 2018 og 35 ma.kr. árið 2017

• Minnkandi eigið fé hefur áhrif til hækkunar hlutfalls arðsemi eigin fjár 
• Væntingar um arðsemi þurfa að vera raunsæjar

Eiginfjárhlutföll fara lækkandi



• Eiginfjárhlutföll eru nú á bilinu 2,6-3,6 prósentum hærri en eiginfjárkrafa FME
• Sveiflujöfnunaraukinn hækkar um 0,5 prósentu í maí 2019

• Með frekari útgáfu víkjandi skuldabréfa er mögulegt að lækka eigið fé enn frekar og halda sama 
eiginfjárhlutfalli. Víkjandi skuldabréf mæta þó ekki tapi með sama hætti og eigið fé

Eiginfjárhlutföll færast æ nær kröfum FME



• Lánasafn Íbúðalánasjóðs dregst áfram saman
• Lífeyrissjóðir: Lítilleg aukning í erlendum eignum og áfram kröftugur vöxtur í sjóðsfélagalánum.  Markaðsvirði hlutabréfasjóða 

eykst en eignarhlutur þeirra í hlutabréfamarkaðnum hefur dregist saman vegna nýskráninga félaga á markað

Aðrir lánveitendur



Álagspróf



• Ekki efnahagsspá heldur sviðsettar 
aðstæður með óhagstæðri framvindu 
efnahagsmála

• Markmiðið er að:
• Fá innsýn í hvernig reikningar bankanna 

þróast við tilteknar aðstæður

• Kanna viðnámsþrótt bankanna 

• Ferlið tekur tæpt eitt ár

• Byggir á ársreikningum banka í árslok 
2017
• Að teknu tilliti til breytinga vegna IFRS 9 

• Sviðsmyndin nær yfir 3 ár

Prófa hve mikið álag bankarnir þola



• Byggir á mati á áhættuþáttum í lok síðasta árs
• Samdráttur í útflutningi og tekjur af erlendum ferðamönnum lækka verulega, gengi 

krónunnar lækkar og verðbólga eykst 

Sviðsmyndin er sú harðasta hingað til



• Þá verður kaupmáttarskerðing, aukið atvinnuleysi, og efnahagssamdráttur en 
landsframleiðsla dregst saman um 6,5% fyrstu tvö árin

• Eignaverð lækkar umtalsvert

Sviðsmynd



• Útlánatap  er  194 ma.kr. á tímabilinu og tap í heildina 62 ma.kr.

Tap verður á rekstri bankanna fyrstu tvö árin



• Lækkun á hlutfallinu vegna arðgreiðslna og annarra þátta snemma árs 2018 er um 2,1 prósentur
• Lækkun vegna áfallsins er 3,4 prósentur í árslok 2018 og í árslok 2019 er lækkunin orðin 4,7 prósentur
• Krafa um eiginfjárþátt 1 frá FME 30. sept 2018 er á bilinu 16,3-17,5%.

• Þar af eru eignfjáraukar um 9 prósentur eiginfjáraukar, mis mjúkir

Lækkun eiginfjárhlutfalls þ1 vegna áfalls er 4,7 prósentur á ári 2



• Áhætta er hófleg en fer vaxandi
• Meiri óvissa

Samandregið

• Íbúðarhúsnæði: Verð er sögulega hátt en hefur lítið 
hækkað síðastliðið ár, skuldavöxtur heimilanna 
hóflegur enn sem komið er

• Atvinnuhúsnæði: Verð sögulega hátt og hækkar 
hratt, skuldavöxtur fyrirtækja orðinn nokkuð 
kröftugur

• Ferðaþjónustan: Hægt hefur á vexti; á komandi 
misserum kemur í ljós hvort áætlanir að baki 
fjárfestingum hafi verið of bjartsýnar

• Áhætta í ferðaþjónustu og á fasteignamarkaði er 
tengd

• Staða heimila og fyrirtækja sterk enn sem komið er 
skuldsetning lægri en í flestum nágrannalöndum

• Eiginfjárstaða viðskiptabankanna ekki lengur langt 
yfir kröfum Fjármálaeftirlitsins



Takk fyrir


