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Tilmæli um sveiflujöfnunarauka
Fjármálastöðugleikaráð skal ársfjórðungslega leggja fram tilmæli til Fjármálaeftirlitsins um gildi sveiflujöfnunarauka
samkvæmt 1. mgr. 86. gr. d. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki. Ráðið byggir einkum á tillögum og greiningu
kerfisáhættunefndar við mat á gildi sveiflujöfnunaraukans, sbr. lög um fjármálastöðugleikaráð nr. 66/2014.
Megintilgangur sveiflujöfnunaraukans er að auka viðnámsþrótt fjármálakerfisins við hugsanlegu útlánatapi í kjölfar
óhóflegrar skuldsetningar og uppsöfnunar sveiflutengdrar kerfisáhættu. Aukann má byggja upp samhliða uppsöfnun
ójafnvægis í fjármálakerfinu. Krafan um hann er lækkuð eða afnumin í sameiginlegri niðursveiflu fjármála- og
hagsveiflunnar til að auka getu fjármálafyrirtækja til að viðhalda sjálfbæru framboði lánsfjármagns.
Sveiflujöfnunaraukinn tekur þannig breytingum eftir stöðu fjármálasveiflunnar.
Greining kerfisáhættunefndar
Við ákvörðun sveiflujöfnunarauka er meðal annars horft til fjögurra kjarnavísa sem fjármálastöðugleikaráð hefur
skilgreint fyrir fyrsta millimarkmið um fjármálastöðugleika: skuldavöxt sem hlutfall af vergri landsframleiðslu,
raunvöxt útlána til heimila og fyrirtækja, raunhækkun íbúða- og atvinnuhúsnæðisverðs og frávik skuldahlutfalls frá
langtímaleitni. Einnig er litið til fjölda annarra vísa til þess að fá heildstætt mat á fjármálasveifluna.
Skuldir heimila á raunvirði jukust á öðrum ársfjórðungi en skuldir fyrirtækja drógust saman vegna áhrifa
gengisstyrkingar á erlend lán þeirra. Ársbreyting heildarskulda heimila og fyrirtækja á öðrum ársfjórðungi, leiðrétt
fyrir gengis- og verðlagsáhrifum, var 4,7% samanborið við 5,7% ársfjórðunginn á undan og 3,2% á fjórða
ársfjórðungi síðasta árs. Enn lækka skuldir einkageirans sem hlutfall af vergri landsframleiðslu en nýjustu gögn benda
til þess að viðsnúningur sé að verða þar á. Raunverð húsnæðis hefur hækkað mikið undanfarin misseri en heldur
hefur dregið úr hækkunartaktinum undanfarna mánuði. Húsnæðisverð hefur, frá miðju síðasta ári, hækkað töluvert
umfram laun, kaupmátt og leiguverð og því farið að bera á auknu misvægi á fasteignamarkaði. Misvægið hefur þó
ekki aukist undanfarna mánuði samhliða minni hækkunum á húsnæðisverði. Heildstætt mat á stöðu
fjármálasveiflunnar sýnir að fjármálaleg uppsveifla er hafin og er húsnæðisverð sterkasta merkið um það.
Spennan í þjóðarbúskapnum er enn mikil með miklum hagvexti, framleiðsluspennu og litlu atvinnuleysi, auk vaxandi
ójafnvægis á húsnæðismarkaði, geta leitt til fjármálalegs ójafnvægis síðar meir. Á hinn bóginn hefur ytri staða
þjóðarbúsins haldið áfram að batna og Seðlabanki Íslands spáir áframhaldandi viðskiptaafgangi út árið 2019, þó
heldur minni en áður var gert ráð fyrir.
Niðurstaða
Þróun sveiflutengdrar kerfisáhættu hefur verið með svipuðu móti og búist var við á síðasta fundi
fjármálastöðugleikaráðs. Með hliðsjón af greiningu kerfisáhættunefndar beinir fjármálastöðugleikaráð tilmælum til
Fjármálaeftirlitsins um að halda sveiflujöfnunarauka óbreyttum í 1,25%, sbr. tilmæli ráðsins frá 30. september 2016.
Þess má vænta að fjármálastöðugleikaráð leggi til að uppbyggingu sveiflujöfnunaraukans verði haldið áfram í takt við
aukna áhættu í fjármálakerfinu.

Viðauki við tilmæli um sveiflujöfnunarauka.
Samkvæmt opinberri stefnu um fjármálastöðugleika skal fjármálastöðugleikaráð upplýsa með reglubundnum hætti til
hvaða vísa það horfir einkum við greiningu á kerfisáhættu. Hér birtast þeir vísar sem hafðir voru til hliðsjónar við
mat á sveiflujöfnunarauka á fundi fjármálastöðugleikaráðs 9. október 2017.

