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Remiss  -  förslag  till  ändring  av  Finansinspektionens  föreskrifter  om

kontracykliskt  buffertvärde

Finansinspektionen  föreslår  att  den kontracykliska  kapitalbufferten  för  Sverige  ska höjas  och

att  buffertvärdet  ska fastställas  till  2,5 procent.  Det  angivna  kontracykliska  buffertvärdet  ska

enligt  förslaget  tillämpas  från  och med  den 19  september  2018.

Synpunkter

Finansbolagen  har  i tidigare  remissomgång  inför  den  senaste  höjningen,  påpekat  att  det

verktyg  som Finansinspektionen  har  att  använda  sig av för  att  motverka  systemrisker  är

trubbigt.  Det  tar  inte  hänsyn  till  att  kredittillväxten  ser mycket  olika  ut inom  olika  områden.

Finansbolagen  ifrågasätter  också  att  kredittillväxten  är sådan  i Sverige  att  Sverige  som det

enda  land inom  EU ska lägga sig på den  högsta  nivån  enligt  huvudregeln.  Finansbolagen

anser  att  en höjning  från  2,0 % till  2,5 % i nuläget  inte  är påkallad.  Riskerna  har  inte  i någon

större  grad  ökat  sedan  när  den senaste  höjningsbeslutet.  De svenska  bankerna  är tvärt  om

mer  välkapitaliserade  än vid den senaste  höjningen.

Finansbolagen  noterar  även  att  buffertriktvärdet,  som utgör  ett  referensvärde  vid fast-

ställandet  av det  kontracykliska  buffertvärdet,  är lägre  än vid den  senaste  höjningen.

Trenden  i riktvärdets  i utvecklingen  ger  därmed  närmast  stöd  för  motsatt  slutsats  - att  det

kontracykliska  buffertvärdet  borde  sänkas  istället  för  att  höjas.  Finansbolagen  saknar  en

förklaring  till  varför  riktvärdet  inte  ges den tyngd  som följer  av direktivet.
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Företagen  har  ökat  sin markandsfinansiering  och utlåningen  till  företag  har  ökat  något  under

senare  tid,  men detta  från  nivåer  som legat  under  tillväxten  i BNP. Någon  överdriven  kredit-

tillväxt  till  företag  från  banker  och finansbolag  är det  knappast  fråga  om.

Därtill  finns  tecken  på en på bostadsmarknadens  priser  avstannat  eller  sjunker,  vilket

sannolikt  minskar  snarare  än ökar  kredittillväxten  för  bostadskrediter  framöver.

Det  finns  även  tecken  och prognoser  som ger  stöd  för  att  den  goda  BNP utvecklingen  som

förevarit  är på väg att  mattas  av under  kommande  år vilket  gör  en höjning  av buffertvärdet

än mer  svårförståeligt.

Det  bör  ännu  en gång  påpekas  att  kapitalbufferten  kan ge felaktiga  styrsignaler  och negativa

effekter  på utlåningen  till  företagen.  En höjning  påverkar  inte  bara  företagen  utan  i

förlängningen  även  den reala  ekonomin  i stort  mycket  negativt.

Med  stöd  av det  ovan  nämnda   Finansbolagen  en höjning  av kapitalbufferten.
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