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Synpunkter på förslaget att höja det kontracykliska
buffertvärdet till 2 procent
Bankföreningen invänder mot den föreslagna höjningen av det kontracykliska
buffertvärdet.
Finansinspektionen konstaterar att kriget i Ukraina har lett till stigande energi- och
råvarupriser, som bidragit till ökat inflationstryck. Utöver dess dämpande effekt på
konjunkturen, har inflationstrycket gett upphov till stigande ränteförväntningar. Ur ett
framåtblickande perspektiv anser inspektionen det troligt att de stigande räntorna
kommer att dämpa tillväxten i hushållens och företagens skulder. Ett försämrat
ränteläge skulle enligt inspektionen i värsta fall kunna fall utlösa systemrisker knutna
till den privata sektorns höga skulder. Finansinspektionen anser i en samlad
bedömning att en höjning är befogad.
Bankföreningen är av uppfattningen att Finansinspektionen just på grund av det
rådande läget i omvärlden och de risker man ser med ökade priser och räntor bör
iaktta en försiktighetsprincip och därför inte höja det kontracykliska buffertvärdet.
Bankföreningen har i tidigare remissvar efterfrågat att Finansinspektionen i mer
omfattande utsträckning än vad som nu är fallet bör redogöra för de indikatorer,
såväl kvantitativa som kvalitativa, som ligger till grund för Finansinspektionens
bedömning inför beslut om nivån på det kontracykliska buffertvärdet. Bankföreningen
vidhåller denna uppfattning.
Bankföreningen har tidigare också invänt mot att Finansinspektionen avser att
tillämpa en positiv neutral nivå på 2 procent för det kontracykliska buffertvärdet
under normala perioder. Vidare anser Finansinspektionen att en positiv neutral nivå
innebär att höjningar bör inledas i ett tidigt skede av den finansiella cykeln, innan det
finns tydliga indikationer på stigande systemrisker. Föreningens uppfattning är att det
av regelverket och förarbetsuttalanden tydligt framgår att det ska ställas krav på en
kontracyklisk kapitalbuffert när systemrisken ökar på grund av kraftig kredittillväxt
och inte i förebyggande syfte när systemrisken ännu inte är förhöjd. Detta bör betyda
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att när det råder ett så kallat normalläge, dvs. när systemrisker inte är höga eller
byggs upp, ska den kontracykliska kapitalbufferten bestämmas till noll.
Bankföreningen är av uppfattningen att Finansinspektionen med sin nya tillämpning
förefaller frångå det ursprungliga syftet med och principerna för den kontracykliska
bufferten. Bankföreningen konstaterar även att systemrisk i allmänhet mer än väl
torde täckas genom den svenska tillämpningen av systemriskbuffert samt
kapitalbuffert för systemviktiga banker, vilket även det talar för att det inte finns skäl
att i nuläget öka buffertkravet ytterligare.
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