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Remissvar: Förslag till ändring av 

Finansinspektionens föreskrifter om 

kontracykliskt buffertvärde 

Finansförbundet, som representerar de anställda inom finansbranschen, har 

av Finansinspektionen ombetts att inkomma med synpunkter på ett förslag 

om ändrade föreskrifter om det kontracykliska buffertvärdet. 

Finansförbundet stöder förslaget.  

Finansinspektionen föreslår, för att motverka kreditåtstramningar och ekonomiska 

störningar på grund av corona-utbrottet, att det kontracykliska buffertkravet sänks med 

2,5 procentenheter och fastställs till 0 procent. Finansinspektionens uppfattning är att det 

kontracykliska buffertkravet kommer ligga kvar på denna nivå i minst tolv månader. 

Finansförbundets bedömning är att åtgärden är både rimlig och adekvat. Det 

kontracykliska buffertkravet är tänkt att säkra bankers kreditgivning. Buffertkravet ska 

kunna varieras beroende på konjunkturläge och behov. I goda tider kan buffertkraven 

höjas, i stramare tider kan det sänkas. Det är därför fullt rimligt att i detta läge sänka det 

kontracykliska buffertvärdet. Alla åtgärder som bidrar till att hålla konsumtionen uppe, 

förhindrar att bostadsmarknaden kraschar och underlättar för företagen att överleva är 

välkomna. I detta arbete kan bankerna spela en mycket viktig roll. Därför är förslaget bra. 

För bankernas räkning innebär åtgärden att de behöver binda mindre kapital. 

(uppskattningsvis sammanlagt 53 miljarder kronor för de elva största 

bankerna/finansinstituten). Detta innebär givetvis större möjligheter för bankerna att 

upprätthålla och öka utlåningen till kunderna. Finansinspektionens bedömning är att det 

sänkta buffertkravet innebär att bankernas utlåning till behövande företag och hushåll kan 

öka till 600 - 1200 miljarder. Finansförbundet delar Finansinspektionens bedömning om 

att detta kan bidra till att minska de ekonomiska störningar som corona-utbrottet medför. 

Dessutom bedömer Finansförbundet att åtgärden är positiv ur ett 

sysselsättningsperspektiv - både för de anställda som arbetar på företag som drabbats av 

corona-utbrottet, men även för de finansanställda.  

Finansinspektionen betonar i remissunderlaget att man förväntar sig att det kapital som 

frigörs ska användas som arbetande kapital för det syfte som det var tänkt och inte delas ut 

till aktieägarna. Finansförbundet ställer sig bakom Finansinspektionens uppfattning även i 

denna fråga. 
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