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Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter om 
kontracykliskt buffertvärde 

 

Finansinspektionen föreslår att det kontracykliska buffertvärdet ska fastställas till 

2,5 procent samt att det ska tillämpas från och med den 19 september 2019. 

 

Bankföreningen avstyrker förslaget. 

 

Bankföreningen är av uppfattningen att den kontracykliska kapitalbufferten i 

normalfallet ska vara beslutad till noll. Detta är en naturlig följd av buffertens 

konstruktion, att den ska aktiveras under uppbyggnad av cykliska systemrisker som 

orsakas av en överdriven kredittillväxt i förhållande till den långsiktiga trenden. 

Bankföreningen ifrågasätter att kredittillväxten i Sverige är på en sådan nivå att 

Sverige, som enda EU-land, ska sätta det kontracykliska buffertvärdet på den enligt 

huvudprincipen högsta möjliga nivån. 

 

Finansinspektionen konstaterar i remisspromemorian att systemriskerna har ökat 

sedan den senaste höjningen av det kontracykliska buffertvärdet. Faktorer som 

bedöms ha bidragit till ökningen är det låga ränteläget, företagens ökade 

marknadsfinansiering, risker kopplade till höga tillgångspriser och framför allt ökad 

utlåningstillväxt. Samtidigt fastställs det kontracykliska buffertriktvärdet, som enligt 

regelverket ska användas som ett referensvärde för att fastställa det kontracykliska 

buffertvärdet, till 0,11 procent, vilket är ett lägre värde än vid den senaste höjningen 

av det kontracykliska buffertvärdet. Finansinspektionen framhåller också att 

banksystemets motståndskraft mot störningar har ökat sedan den senaste höjningen 

av det kontracykliska buffertvärdet på grund av att bankerna håller mer kapital nu än 

då.  

 

Bankföreningen konstaterar att den huvudsakliga grunden för beslut om huruvida det 

finns behov av en kontracyklisk kapitalbuffert ska vara att det föreligger en 

överdriven kredittillväxt i förhållande till den långsiktiga trenden. Ett faktum är dock 
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att tillväxten i utlåningen till hushåll har dämpats sedan Finansinspektionen senast 

beslutade att höja det kontracykliska buffertvärdet. När det gäller utlåningen till icke-

finansiella företag har denna under en längre period legat under tillväxten i nominell 

BNP i ett normalläge. Detta framgår tydligt av diagram B7 i bilaga 3. Det är först på 

senare tid som utlåningen till icke-finansiella företag marginellt överskridit tillväxten i 

nominell BNP i ett normalläge. Bankföreningen anser att tillväxten i utlåningen till 

icke-finansiella företag inte är att betrakta som överdriven i förhållande till den 

långsiktiga trenden och att det därmed inte heller går att dra slutsatsen att tillväxten 

är så snabb att systemriskerna kopplade till utlåningen till företagssektorn ökar i en 

takt som motiverar en höjning av det kontracykliska buffertvärdet. Buffertriktvärdets 

utveckling visar på att det kontracykliska buffertvärdet snarare borde sänkas från 

nuvarande nivå än höjas, särskilt med beaktande av att trenden för buffertriktvärdet 

fortsatt är nedåtgående. I artikel 136.2 och 136.3 i kapitaltäckningsdirektivet har det 

kontracykliska buffertriktvärdet en framträdande roll och Bankföreningen anser att 

det även borde ha det vid fastställandet av det svenska kontracykliska buffertvärdet. 

Om det finns skäl att inte beakta buffertriktvärdet fullt ut anser Bankföreningen att 

skälen för den restriktiva hållningen till riktvärdet måste belysas bättre. 

 

Att företagen ökar sin marknadsfinansiering är, precis som Finansinspektionen själv 

påtalar, inte något som i sig innebär en direkt risk för bankerna då det är företagen 

som blir mer störningskänsliga. Således är detta inte något som bidrar till dagens 

kredittillväxt och bör därför inte ligga till grund för beslut om höjning av det 

kontracykliska buffertvärdet.  

 

Utöver kredittillväxt använder även Finansinspektionen ett antal andra indikatorer 

såsom kreditvillkor mätt som räntor, volatilitet, riskpremier samt tillgångspriser. 

 

Finansinspektionen konstaterar att volatiliteten på svenska och utländska 

aktiemarknader har varit relativt låg sedan 2016 och drar slutsatsen att låg volatilitet 

kan vara ett tecken på att investerare underskattar risker. Bankföreningen anser att 

en rimligare slutsats är att låg volatilitet speglar att riskerna faktiskt är låga. 

 

Finansinspektionen konstaterar även att riskpremien varit låg de senaste fem åren 

och drar slutsatsen att detta kan betyda att risker prissätts för lågt. Bankföreningen 

anser att en rimligare slutsats är att den finansiella motståndskraften i både 

finansiella och icke-finansiella företag ökat och att det är detta som återspeglas i 

lägre riskpremier. Sjunkande riskpremier har tidigare använts som argument för att 

höja det kontracykliska buffertvärdet. Sedan förra beslutet har dessa ökat något 

enligt diagram 3. 

 

Prisuppgången på bostäder har avstannat och priserna har under de senaste tolv 

månaderna sjunkit något. De prognoser som görs tyder snarare på oförändrade än 

stigande priser, vilket bör beaktas i bedömningen. Det kan också nämnas att det i 
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andra sammanhang konstaterats att prisuppgången på bostäder (och därmed 

kredittillväxten) primärt beror på att byggandet på expansiva orter är för litet och att 

nyproduktionen inte räcker till för att förse nyinflyttade personer med bostäder. Att 

öka kostnaden för att finansiera nyproduktion genom höjda kapitalkrav kan därför 

synas vara kontraproduktivt. 

 

Finansinspektionen har tidigare poängterat att den kontracykliska bufferten inte är 

tänkt att vara ett instrument för att hantera konjunkturcykeln eller tillgångspriserna. 

Det är dock ofrånkomligt att ett kontracykliskt buffertkrav kommer att påverka den 

reala ekonomin, främst genom att det kan hämma näringslivets tillväxt, investeringar 

och efterfrågan. Detta beror i sin tur på att buffertkravet minskar bankernas 

incitament att lämna krediter till kunder vars lån har högre riskvikter, det vill säga 

framför allt företagskunder. 

 

Riksbanken har hittills bedömt att den svenska styrräntan måste hållas på en låg 

nivå för att öka den inhemska efterfrågan så att kapacitetsutnyttjandet i ekonomin 

ökar och deflation kan undvikas. Tanken bör rimligen vara att den låga räntan bland 

annat ska stimulera näringslivet till att öka investeringarna. Finansinspektionen 

konstaterar i sin remisspromemoria att företagens investeringar är räntekänsliga, 

dvs. att de ökar om företagens finansieringskostnader faller och minskar om 

företagens finansieringskostnader stiger. En höjning av det kontracykliska 

buffertvärdet motverkar således den effekt som Riksbanken vill uppnå med en låg 

svensk styrränta. Även mot bakgrund av att bland annat Konjunkturinstitutets 

prognos1 för 2019 visar på en avmattning av BNP-utvecklingen i Sverige framstår 

den föreslagna höjningen som än mer svårbegriplig och riskerar snarare att 

ytterligare dämpa BNP-utvecklingen. 

 

Svenska banker är i dag mycket väl kapitaliserade, såväl i förhållande till de risker de 

tar som i jämförelse med banker från andra länder. Detta bekräftats i bankernas 

interna kapitalutvärderingar och av de stresstester som Finansinspektionen och 

Riksbanken regelbundet genomför. Finansinspektionen konstaterar i 

remisspromemorian att motståndskraften i den svenska banksektorn fortsatt är hög 

och att svenska hushåll har en god motståndskraft. Risken att bankerna inte skulle 

ha kapital nog att motstå en systemkris, vilket bör vara grunden i bedömning av 

nivån på det kontracykliska buffertvärdet, är således låg.2 Sammanfattningsvis anser 

Bankföreningen att Finansinspektionen utifrån använda indikatorer inte kunnat visa 

                                                
1 
https://www.konj.se/download/18.585e3041650b0af70819564/1533536045061/Konjunkturup
pdatering_augusti2018.pdf   
2 Enligt princip 1 i Europeiska systemrisknämndens rekommendation av den 18 juni 2014 om 
riktlinjer för fastställandet av kontracykliska buffertvärden (ESRB/2014/1) fastslås att beslut 
om lämpligt kontracykliskt buffertvärde bör motiveras av målet att skydda banksystemet mot 
potentiella förluster som är relaterade till uppbyggnad av en cyklisk systemrisk. 
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att riskerna ökat och att det därmed saknas argument för att i dagsläget höja det 

kontracykliska buffertvärdet. 

 

Avslutningsvis vill Bankföreningen framhålla att det finns en mängd 

osäkerhetsfaktorer kring den framtida utformningen av kapitalkrav, något som i sig 

bör föranleda försiktighet vid förändring av kapitalkrav genom höjning av det 

kontracykliska buffertvärdet. Bankernas riskvägda tillgångar kommer att i närtid 

påverkas av att riksviktsgolvet för bolån flyttas till pelare 1 och av den översyn som 

EBA gör av interna modeller. På lite längre sikt kan EU:s genomförande av Basel 4-

reglerna få stora effekter för nivån på de riskvägda tillgångarna. Ökade riskvägda 

tillgångar i banksystemet medför att ett procentuellt påslag i form av till exempel en 

kontracyklisk buffert blir större i kronor räknat, något som knappast kan anses vara 

motiverat av den senaste tidens utveckling. 

 

 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Maria Olin 

 


