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

Mat á fjármálastöðugleika:

Helstu áhættuþættir

• Fasteignamarkaðurinn
• Ferðaþjónustan

Greining og mat á stöðunni

• Starfsumhverfi
fjármálafyrirtækja

• Kerfislega mikilvægir bankar
• Aðrir lánveitendur



Helstu áhættuþættir



• Minni vöxtur í komum ferðamanna, Ísland dýr áfangastaður og hægt hefur á útlánaukningu. 
Hliðaráhrif á fasteignamarkaðinn (Airbnb)

• Þegar hægir á og greinin leitar í sjálfbæran vöxt eykst hætta á að útlánaáhætta raungerist

Ferðaþjónusta



• Þó hægt hafi á verðhækkunum er ójafnvægi enn til staðar
• Framboð eykst en er þó takmarkað og Airbnb útleiga hefur áhrif á markaðinn

Fasteignamarkaður: Íbúðarhúsnæði



• Skuldavöxtur heimila er enn hóflegur en sækir í sig veðrið
• Farvegur áhættunnar gæti verið að breytast. Lögaðilar auka hlutdeild í eignarhaldi 

íbúðarhúsnæðis

Fasteignamarkaður: Íbúðarhúsnæði



• Verðhækkanir hafa verið miklar og varað lengi
• Ójafnvægi gæti verið að byggjast upp og framboð hefur lítið aukist utan hótelgeirans   

Fasteignamarkaður: Atvinnuhúsnæði



• 63% af útlánum til fyrirtækja er með veði í atvinnuhúsnæði og hækkaði um rúm 6% af raunvirði á milli ára
• Samanlagt vega útlán með veði í atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði 71% af útlánum til heimila og fyrirtækja

Fasteignamarkaður: Atvinnuhúsnæði



• Áhætta en innan hóflegra marka
• Nýlegar vísbendingar eru um vaxandi áhættusækni

Helstu áhættuþættir

• Íbúðarhúsnæði: Verð er sögulega hátt, ekki miklar 
verðhækkanir frá því í haust en íbúðarskuldir 
heimilanna hafa vaxið síðan þá

• Atvinnuhúsnæði: Verð hækkar enn, einnig í 
hlutfalli við aðrar hagstærðir

• Ferðaþjónustan: Hægt hefur á vexti; ekki ljóst 
hvort offjárfest hefur verið í greininni

• Áhætta tengd ferðaþjónustu og fasteignamarkaði 
er tengd

• Geta heimila, fyrirtækja og fjármálafyrirtækja til 
að mæta áhættu er nokkuð góð

• Jafnframt þarf að fylgjast með áhættu tengdri 
endurnýjun grunninnviða og netógnum



Greining og mat á stöðunni

Starfsumhverfi bankanna



• Efnahagsþróun áfram hagfelld, hagvöxtur er enn tölvuverður og dregið hefur úr spennunni
• Enn er afgangur af utanríkisviðskiptum, meira jafnvægi á gjaldeyrismarkaði, gjaldeyrisforðinn er stór og 

raungengi sterkt.  Innstreymi í skráð hlutabréf jókst til muna á milli ára en dróst saman í ríkisbréfum
• Enn er nokkurt flökt á hlutabréfamarkaði en veltan jókst á milli ára

Innlent umhverfi



• Verðbólga og vextir þokast upp á við og dregur úr framleiðsluslaka
• Breyttar væntingar á alþjóðavísu hafa hreyft við eignamörkuðum 

Erlendir markaðir



• Skuldavöxtur er að taka við sér og skuldir sem hlutfall af landsframleiðslu aukast
• Skuldavöxtur fyrirtækja talsvert kröftugri

Skuldir og skuldavöxtur



• Skuldir heimilanna aukast lítillega en hrein eign eykst. Áfram dregur úr gjaldþrotum og 
vanskilum og kaupmáttur eykst

• Fjárhagsstaða heimilanna er sú sterkasta sem mælst hefur síðastliðna tvo áratugi

Staða heimila



• Staða fyrirtækja er sterk, fyrirtækjum á vanskilaskrá fækkar
• Skuldavöxtur er að sækja í sig veðrið

Staða fyrirtækja



Greining og mat á stöðunni

Fjármálakerfið 
Kerfislega mikilvægir bankar og aðrir aðilar á fjármálamarkaði



• Vaxta og þóknunartekjur hafa lítið breyst milli ára. Áskoranir eru í kostnaðaraðhaldi 
• Eiginfjárhlutföll hafa lækkað vegna arðgreiðslna, bankar þurfa að vera viðbúnir því að 

sveiflujöfnunaraukinn hækki samhliða því að fjármálasveiflan fær frekar byr í seglin

Kerfislega mikilvægir bankar (KMB): Rekstur



• Innlend útgáfa sértryggðra bréfa gengið vel undanfarin misseri
• Kjör á erlendum útgáfum hafa batnað, bankarnir hafa hafið útgáfu á víkjandi skuldabréfum erlendis

KMB: Lausafjárstaða og fjármögnun



• Útlánavöxtur bankanna er meiri en vöxtur skulda í heild 
• Vægi útlána til heimila hefur verið að aukast 
• Fasteignafélög eru stærsta einstaka atvinnugreinin í lánasafninu

KMB: þróun útlána



• Íbúðalánasjóður glímir enn við uppgreiðsluvanda og grunnrekstur áfram ófullnægjandi en vanskil hafa 
lækkað og útlánagæði batnað

• Lífeyrissjóðir: Erlendar eignir og sjóðsfélagalán aukast. Hlutdeild þeirra á verðbréfamarkaði helst stöðug á 
milli ára.

Aðrir lánveitendur



Takk fyrir


