
 
 

Skýrsla 

fjármála- og efnahagsráðherra um meginþætti í störfum 
fjármálastöðugleikaráðs árið 2017.  

 
(Lögð fyrir Alþingi á 148. löggjafarþingi 2017–2018.) 

 
 
 
Samkvæmt 2. mgr. 10. gr. laga nr. 66/2014, um fjármálastöðugleikaráð, skal ráðið árlega, 

og oftar ef þörf er á, gera Alþingi grein fyrir meginþáttum í störfum sínum. Í þessari skýrslu 
er jafnframt fjallað um nokkur efnisatriði sem varða fjármálastöðugleika og voru til umræðu 
í kerfisáhættunefnd, sem starfar fyrir fjármálastöðugleikaráð. 

Fjármálastöðugleikaráð hélt þrjá fundi á árinu 2017. Fundirnir voru haldnir 6. apríl, 20. 
júní og 9. október. Fjármálastöðugleikaráð samþykkti að auki tilmæli um óbreyttan sveiflu-
jöfnunarauka með rafrænum hætti 22. desember 2017. 

Á fundum ráðsins á árinu var fjallað um samspil spennu í þjóðarbúskapnum við fjármála-
kerfið. Mögulegt er að spennan í þjóðarbúskapnum hafi náð hámarki og þó spár um hagvöxt 
næstu ára séu bjartsýnar gefa þær til kynna hóflegri vöxt en síðustu ár. Atvinnuleysi hefur þó 
haldið áfram að minnka og fleiri fyrirtæki vilja enn fjölga starfsfólki heldur en fækka. Staða 
heimila og fyrirtækja er sterk: eignaverð hefur hækkað, kaupmáttur hefur aukist og lítil 
vanskil eru í fjármálakerfinu.  

Vöxtur ferðaþjónustunnar á árinu var töluverður og undir lok ársins hafði brottförum 
erlendra ferðamanna fjölgað um 27% en það hægði á fjölguninni eftir því sem leið á árið. 
Greiðslukortanotkun bendir ekki til þess að dregið hafi úr neyslu ferðmanna hér á landi, 
mælt í erlendri mynt.  

Fjármálastöðugleikaráð fylgdist með þróun húsnæðisverðs en greiningar sem lagðar voru 
fyrir ráðið sýna að fasteignaverð hækkaði talsvert í hlutfalli við undirliggjandi þætti, þ.e. 
tekjur, byggingarkostnað og leiguverð, frá seinni hluta ársins 2016 fram á vorið 2017. Síðan 
þá hafa hlutföllin haldist stöðug. Hækkandi fasteignaverði fylgir áhætta á aukinni skuld-
setningu heimila og nokkuð hefur borið á því að slaknað hafi á lánaskilyrðum, meðal annars 
vegna aukinnar samkeppni á lánamarkaði. Eftir umfjöllun í kerfisáhættunefnd lagði 
Fjármálaeftirlitið fyrir ráðið reglur um hámörk veðsetningarhlutfalls fasteignalána í júní 
2017 og í áliti ráðsins á reglunum kemur fram að það telji þær til þess fallnar að stuðla að 
fjármálastöðugleika. Í reglum Fjármálaeftirlitsins, sem settar voru í kjölfarið, er almennt 
hámark veðsetningarhlutfalls 85% en 90% vegna fyrstu íbúðakaupa. Útlánavöxtur tók 
nokkuð við sér á árinu 2017, raunvöxtur útlána til heimila, leiðréttur fyrir gengis- og 
verðlagsáhrifum, var 3,2% milli þriðju ársfjórðunga en raunvöxtur útlána til fyrirtækja var 
8,6% á sama tíma. 

Losun fjármagnshafta á heimili og fyrirtæki snemma á árinu átti sér stað án þess að 
fjármálastöðugleika væri raskað. Skammtímasveiflur gengis krónunnar jukust samhliða 
losuninni eins og búist hafði verið við en minnkuðu síðan á ný á síðustu mánuðum ársins. 
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Búast má við því að þjóðarbúið verði viðkvæmara en áður fyrir þróun á erlendum fjármála-
mörkuðum í framhaldi af losun fjármagnshafta.  

Fjármálastöðugleikaráð staðfesti skilgreiningar á kerfislega mikilvægum eftirlitsskyldum 
aðilum þ.e., að Arion banki hf., Íslandsbanki hf., Landsbankinn hf. og Íbúðalánasjóður falli 
undir skilgreininguna líkt og þeir hafa gert frá janúar 2016. Eiginfjárauki vegna kerfislegs 
mikilvægis og sveiflujöfnunarauki voru óbreyttir á árinu í 2% og 1,25%. Fjármála-
stöðugleikaráð skal endurskoða tilmæli sín frá árinu 2016 um eiginfjárauka vegna kerfis-
áhættu á árinu 2018. Sá eiginfjárauki nemur nú 3%. Aukinn er að fullu innleiddur á stóru 
viðskiptabankana þrjá en hefur verið innleiddur í skrefum á Kviku banka hf. og sparisjóðina. 
Aukinn er nú 2% á þessa minni aðila en hækkar í 3% þann 1. janúar 2019. 

Samanlagt eiginfjárhlutfall bankanna nam 25,6% við lok þriðja ársfjórðungs 2017 og 
hafði lækkað lítillega á árinu m.a. vegna útgreiðslu arðs hjá Íslandsbanka og Landsbankan-
um. Hagnaður bankanna og arðsemi hafa verið með góðu móti og áhrif einskiptisliða fara 
minnkandi. Kostnaðarhlutföll eru há og hægt gengur að lækka rekstrarkostnað.  

Í kerfisáhættunefnd kom til umfjöllunar eftirlit með greiðsluþjónustuveitendum þ.e. 
greiðslustofnunum og öðrum aðilum er stunda greiðsluþjónustu. Tilefni umfjöllunarinnar 
voru áhrif greiðslustöðvunar erlends flugfélags á fjárhagsstöðu íslenskrar greiðslustofnunar. 
Vegna reglna Visa og Mastercard var greiðslustofnunin ábyrg fyrir endurkröfum viðskipta-
vina flugfélagsins vegna flugferða sem höfðu verið greiddar en ekki farnar. Í tengslum við 
framangreint mál kynnti Fjármálaeftirlitið mögulega endurskoðun á eftirliti með tilteknum 
áhættum tengdum greiðsluþjónustuveitendum þ.e. endurkröfu- og samþjöppunaráhættu. 

Reiknistofa bankanna (RB) vinnur nú að mjög umfangsmiklu verkefni um endurnýjun 
innlána- og greiðslukerfa sinna. Landsbankinn og Íslandsbanki hafa ákveðið að nota nýju 
kerfin en Arion banki hefur ekki ákveðið hvort hann muni nýta lausnirnar. Eftir æfingar á 
innleiðingu kerfanna í Landsbankanum, sem starfsmenn bankanna, Fjármálaeftirlitsins og 
Seðlabanka tóku þátt í, voru þau tekin í gagnið þar í lok nóvember sl. Sams konar fram-
kvæmd er á döfinni hjá Íslandsbanka á fyrstu mánuðum ársins 2018. Innleiðingu nýrra 
fjármálainnviða fylgir álag og smitáhrif ef áhætta raungerist. Nauðsynlegt er fyrir eftirlits-
stofnanir að fylgjast vel með innleiðingunni og vera í viðbragðsstöðu. 

 
 

Viðaukar: 
Fundargerð fundar fjármálastöðugleikaráðs 6. apríl 2017 
Fundargerð fundar fjármálastöðugleikaráðs 20. júní 2017 
Fundargerð fundar fjármálastöðugleikaráðs 9. október 2017 
 

 














