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Versnandi alþjóðlegar efnahagshorfur
• Aukin alþjóðleg verðbólga
• Miklar hækkanir á orkuverði



Hert taumhald
• Þjóðhagsvarúðartækjum beitt í ríkari mæli
• Aðhaldsstig peningastefunnar hert til að ná böndum á verðbólgu



Verðlækkanir á mörkuðum
• OMXI10 hefur lækkað um tæplega 25% á árinu
• Sambærilegar lækkanir víðast hvar erlendis



• Viðskiptahalli nam 84 ma.kr. á fyrri árshelmingi
• Hrein erlend staða lækkaði um 16% af VLF á fyrri árshelmingi, aðallega gengis- og verðbreytingar

Viðskiptahalli á fyrri árshelmingi



• Gengi krónunnar var tiltölulega stöðugt á móti EUR í sumar en lækkaði á móti USD
• Flökt var auk þess lítið en hefur hækkað lítillega í september og Seðlabankinn þurft að grípa inn í markaðinn með 

sölu á erlendum gjaldeyri

Rólegheit á gjaldeyrismarkaði í sumar



• Ferðamannafjöldi frá apríl til ágúst var sambærilegur við sömu mánuði 2019
• Hægt hefur á útlánavexti KMB til ferðaþjónustu - í lok júní sl. mældist ársvöxturinn 3,7%

Mikill gangur í ferðaþjónustu



• Árshækkun vísitölu íbúðaverðs mældist 12,1% að raunviði í ágúst sl.
• Hratt hefur dregið úr hækkun vísitölunnar milli mánaða og framboð aukist

• Líkur á leiðréttingu hafa aukist enn frekar
• Vísitala íbúðaverðs mældist 19% yfir leitni í ágúst sl.

Fyrstu merki um kólnun á íbúðamarkaði



• Á fyrstu sex mánuðum ársins jókst velta í byggingargeiranum um nærri fimmtung að raunvirði frá sama 
tímabili í fyrra

• Fjöldi nýrra fullbúinna íbúða mun að líkindum dragast nokkuð saman í ár frá fyrri árum
• Búist við fjölgun aftur á næsta ári

Mikil umsvif í byggingargeiranum



• Vegnir meðalvextir nýrra óverðtryggðra fasteignalána hafa aukist hratt á síðustu ársfjórðungum
• Íbúðaverð er tekið að lækka að nafnvirði í nokkrum löndum

• Hækkun vaxta skýrir að stórum hluta kólnun á íbúðamörkuðum erlendis

Íbúðaverð gæti lækkað á komandi mánuðum



• Raunvöxtur skulda heimila var -0,1% í júlí en nafnvöxtur 9,8%
• Hærri vextir og hertar kröfur um lánþegaskilyrði hafa haldið aftur af eftirspurn íbúðalána 
• Hlutföll skulda heimila á móti landsframleiðslu og ráðstöfunartekjum lækkuðu milli ársfjórðunga
• Hlutur verðtryggðra lána fer vaxandi í nýjum fasteignalánum til neytenda

Hægt hefur á skuldavexti heimila



• Tæplega 600 ma.kr. af óverðtryggðum 
lánum með fasta vexti á endurskoðun frá 
júlí 2023 til loka árs 2025

• Tæplega 255 ma.kr. af verðtryggðum 
lánum með fasta vexti á endurskoðun frá 
júlí 2025 til ágúst 2027

Endurskoðun vaxta



• Atvinnuleysi var 3,1% í ágúst. Laun fara hækkandi en ársbreyting vísitölu kaupmáttar hefur mælst neikvæð frá júní
• Vanskil heimila við KMB lækkuðu lítillega milli fjórðunga og var vanskilahlutfallið tæp 0,8% í lok 2. ársfjórðungs
• Greiðslubyrði heimila fer hækkandi með hækkandi vaxtastigi
• Eigið fé hefur aukist hjá heimilum sem eiga fasteign

Staða heimila sterk en greiðslubyrði hækkar



• Jákvæð áhrif á útlánagæði
• Takmarka áhættusama skuldsetningu heimila

Lánþegaskilyrðin farin að hafa áhrif



• Raunvöxtur skulda fyrirtækja var neikvæður í lok 2F, -2,5%. Nafnvöxtur var 6,2% og gengis- og verðlagsleiðréttur 
vöxtur 4,8%

• Hlutfall skulda fyrirtækja á móti landsframleiðslu var 80,5% og hefur ekki mælst lægra síðan 1998
• Hrein ný útlán til fyrirtækja það sem af er ári (m.v. ágúst) nema 191 ma.kr. m.v. tæpa 60 ma.kr. á öllu árinu 2021
• Á sama tíma var róleg þróun í útgáfum fyrirtækjaskuldabréfa og útlánum sérhæfðra sjóða til fyrirtækja

Skörp aukning í útlánum KMB til fyrirtækja



• Efnahagsþróun hefur verið 
fyrirtækjum hagfelld og fer eftirspurn 
vaxandi

• Bjartsýni gætir meðal stjórnenda
• Hlutföll fyrirtækja sem skortir 

starfsfólk og sem starfa við full afköst 
framleiðsluþátta hafa sjaldan mælst 
hærri

• Vanskilahlutfall fyrirtækjaútlána KMB 
var 2,9% í lok annars ársfjórðungs og 
lækkaði milli fjórðunga

Staða fyrirtækja er almennt góð



Fjármálakerfið



Rekstur KMB
• Arðsemi eiginfjár KMB 10% á 1H 2022 og lækkar um 1,7 prósentur. Arðsemi reglulegra tekna hækkar
• Vaxtamunur 2,68% 6M 2022 og hækkar um 0,24 prósentur milli ára
• Kostnaðarhlutfall miðað við reglulegar tekjur var 45,7% á 1H 2022 og lækkaði um 6,1 prósentu milli ára 



Vanskil, ívilnun og virðisrýrnun
• Vanskilahlutföll heimila og fyrirtækja lækka
• 10,3% (170 ma.kr.) fyrirtækjalána og 1,5% útlána til heimila voru flokkuð í ívilnun í lok 2. fjórðungs 2022
• Stór hluti útlána með ívilnun mun flokkast úr ívilnun fyrir áramót  
• Hlutfall útlána á stigi 2 er 5,6% og hefur fjárhæðin lækkað um 55% frá árslokum 2020. 1,7% útlána á stigi 3



• Eiginfjárhlutfall KMB var 23,3% í lok júní sl. og lækkar um 1,9 prósentur miðað við síðustu áramót
• Arðgreiðslur 59 ma.kr. á fyrri hluta ársins sem  lækka eiginfjárhlutfall um 2 prósentur
• Eiginfjárhlutföll um 1,5-4 prósentum hærri en kröfur Seðlabankans 

Eiginfjárhlutföll lækka



• Lausafjárhlutföll KMB hafa lækkað á árinu en eru þó vel umfram lágmörk Seðlabankans
• Laust fé umfram lágmörk Seðlabanks hefur lækkað um 61 ma.kr. á árinu og er á svipuðum stað og fyrir faraldurinn

Lausafjárhlutföll KMB hafa lækkað á árinu



Skuldabréfaútgáfa innanlands takmörkuð
• Á fyrstu 9 mánuðum ársins var nettó útgáfa sértryggðra bréfa í krónum neikvæð um 9 ma.kr. Á næsta ári eru um 88 

ma.kr. af sértryggðum bréfum í krónum á gjalddaga
• Ný íbúðalán hafa verið langt umfram útgáfu sértryggðra bréfa, sem hefur haft neikvæð áhrif á lausafjárstöðu bankanna
• Ef hægist á innlánaaukningu bankanna á sama tíma og útlán aukast, munu lausafjárhlutföll lækka frekar



• Vaxtaálag á erlend skuldabréf bankanna hefur hækkað hratt
• Á næsta ári eru um 144 ma.kr. á gjalddaga í erlendum gjaldmiðlum

Krefjandi aðstæður til fjármögnunar erlendis



Árlegt álagspróf Seðlabankans



• Hönnun sviðsmyndarinnar tók mið af stöðunni í desember 2021
• Raunhagkerfið í hægum bara eftir farsóttina

• Verulegur samdráttur útflutnings í sviðsmyndinni
• Eignamarkaðir lækka einnig mikið

Álagspróf – forsendur



• Bankarnir verða fyrir miklum útlánatöpum
• Áhættugrunnurinn hækkar verulega
• Eiginfjárhlutföllin lækka nokkuð en eru þó vel yfir lögbundnum lágmörkum

Álagspróf – niðurstöður



Fjármálainnviðir



• Rekstur MBK hefur gengið vel það sem af er ári og velta hefur aukist miðað við sama tímabil í fyrra
• Uppitími kerfisins hefur verið 100% það sem af er ári og ekkert alvarlegt atvik átt sér stað 
• Lausafjárstaða þátttakenda innan dags hefur verið góð

Millibankakerfið (MBK)



• Samkvæmt niðurstöðum Gallup könnunar nota rúmlega 98% þeirra sem versla reglulega (vikulega eða oftar) á 
sölustöðum rafrænan greiðslumiðil.  Um 1,8% þeirra sögðust nota reiðufé

• Millifærslur milli einstaklinga eru yfirleitt framkvæmdar í gegnum netbanka eða smáforrit banka með snjallsímum 

Reiðufé í umferð



Fjármálainnviðir

• Mikil endurnýjun íslenskra fjármálainnviða hefur staðið yfir undanfarin ár
• Víða er á Norðurlöndunum horft til aðgangs að þjónustum þeim sem Seðlabanki Evrópu (ECB) 

býður upp á í kerfum sínum, TARGET2, TIPS og TARGET2-Securities (T2S) og ljóst að nokkrir 
seðlabankar ríkjanna stefna þangað

• Innleiðing reglubóka (e. Rulebooks) 
• Seðlabankastjóri samþykkti nýlega tillögu reglubókaráðs um að hér á landi verði unnið að útgáfu 

íslenskrar reglubókar sem að mestu leyti er byggð á reglubók EPC (e. SCT. Inst rulebook) og munu 
störf ráðsins á næstunni snúa að innleiðingu hennar

• Seðlabankinn hefur sömuleiðis sett á laggirnar sérstakt greiðsluráð og 
framtíðarvettvang



Fjármálainnviðir frh.

• Netöryggismál eru sem áður fyrirferðarmikil, ekki síst í ljósi þeirra 
viðsjárverðu tíma sem við nú lifum
• Tilkynningum um netárásir fjölgar stöðugt og aðferðir við framkvæmd þeirra þróast sífellt sem gerir 

almenningi, fyrirtækjum og stofnunum erfiðar en nokkru sinni að verjast þeim

• Gjörbreytt landslag þar sem netárásum er í dag í auknum mæli beint að lykilstofnunum ríkja 
og/eða mikilvægum innviðum þeirra

• Öryggis- og varnarmálastefnur vestrænna ríkja og bandalaga þjóða eru því í brennidepli og 
stóraukin áhersla á þjóðaröryggismál

• Seðlabanki Íslands birti nýlega rit um stefnumarkandi áherslur við eftirlit 
á fjármálamarkaði á tímabilinu 2022-2024
• Öryggi á sviði net- og upplýsingatækni er þar efst á blaði
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