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Motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2016
Finanstilsynet dser til Norges Banks brev datert 21. september 2016 til Finansdepartementet med
råd om motsyklisk kapitalbuffer i tredje kvartal 2016.
Finanstilsynet viser til vurderingene av systemrisiko og bankenes soliditet i rapporten Finansielt
utsyn fra juni 2016, og til nærmere vurderinger av utviklingen i gjelds- og boligmarkedet i brev til
Finansdepartementet 8. september 2016 om boliglånsforskriften. Hovedindikatorene for kreditt- og
eiendomsmarkedene er på historisk høye nivåer. Husholdningenes gjeld vokser fortsatt raskere enn
inntektene, og husholdningenes gjeldsbelastning øker fra et allerede høyt nivå.
Veksten i boligprisene har tiltatt de siste månedene. Høy boligprisvekst stimulerer husholdningenes
opplåning og bidrar til økt systemrisiko. Etter Finanstilsynets vurdering innebærer utviklingen i
realøkonomien og kreditt- og eiendomsmarkedene samlet sett noe økt risiko for finansiell ustabilitet
siden forrige vurdering av den motsykliske kapitalbufferen.
Lønnsomheten i bankene er fortsatt god. Mislighold og utlånstap økte noe i første halvår 2016, men
er fortsatt på lave nivåer. økte tap er i hovedsak knyttet til oljerelaterte engasjementer. Selv om det
må tas høyde for økte nedskrivninger på utsatte deler av bankenes utlånsmasse, ligger bankene an til
å oppnå gode resultater også i 2016, som gir et godt utgangspunkt for å styrke kapitaldekningen.
Det er viktig for at bankene skal være i stand til å tåle økte tap og samtidig kunne yte lån til
kredittverdige kunder.
Norges Banks hovedstyre har etter en samlet vurdering besluttet å gi Finansdepartementet råd om å
holde den motsykliske bufferen uendret. Finanstilsynet slutter seg til Norges Banks råd.
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