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Motsyklisk kapitalbuffer første kvartal2017
Det vises til Norges Banks brev av 14. mars 2017 til Finansdepartementet med råd om motsyklisk
kapitalbuffer førs·te kvartal 2017.
Finanstilsynet slutter seg i hovedsak til Norges Banks vurderinger av utviklingen i forhold av
betydning for finansiell stabilitet, og legger særlig vekt på utviklingen i husholdningenes gjeld og
eiendomsprisene. Siden forrige vurdering av motsyklisk kapitalbuffer i desember 2016, har
boligprisveksten holdt seg høy. Prisveksten i deler av markedet for næringseiendom har også vært
sterk. Husholdningenes samlede gjeld vokser fortsatt vesentlig mer enn inntektene. Etter
Finanstilsynets vurdering har risikoen for finansiell ustabilitet økt.
Finansdepartementets boliglånsforskrift ble strammet noe inn med virkning fra l. januar i år. Dette
vil isolert sett kunne bidra til å dempe veksten i husholdningenes gjeld og boligprisene. Gjelds- og
boligprisutviklingen påvirkes imidlertid også av andre forhold, blant annet renten.
Bankenes utlånstap økte i 2016 som følge av svak utvikling i oljerelaterte næringer, men fra et lavt
nivå. Lønnsomheten i bankene er fortsatt god, og soliditeten ble styrket. Finansdepartementet
besluttet i desember 2016 å øke den motsykliske kapitalbufferen fra 1,5 prosent ti12,0 prosent med
virkning fra 31. desember 2017. Dette gir et grunnlag for at bankene fortsetter å øke sin
kapitaldekning i inneværende år, slik at de står bedre rustet til å møte økte tap.
Norges Banks hovedstyre har besluttet å gi Finansdepartementet råd om å holde motsyklisk
kapitalbuffer uendret. Finanstilsynet slutter seg til Norges Banks råd.
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