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Motsyklisk kapitalbuffer tredje kvartal 2018 

Finanstilsynet viser til Norges Banks brev av 19. september 2018 til Finansdepartementet med råd 

om motsyklisk kapitalbuffer tredje kvartal 2018 og til Finanstilsynets vurderinger av finansiell 

stabilitet og situasjonen i bankene i rapporten Finansielt utsyn juni 2018. 

Høye eiendomspriser og høy gjeldsbelastning i husholdningene utgjør en alvorlig sårbarhet i norsk 

økonomi. Norske husholdninger har i gjennomsnitt en gjeld som tilsvarer mer enn to ganger deres 

disponible inntekt. Det er høyt både historisk og sammenlignet med andre land. Gjeldsveksten i 

husholdningene har vært stabil de siste månedene og er noe svakere enn ved inngangen til året, men 

er fortsatt klart sterkere enn inntektsveksten. Det er et tegn på at finansielle ubalanser bygger seg 

videre opp i norsk økonomi. 

Boligprisene har økt siden forrige vurdering av motsyklisk buffer i juni 2018. Prisene på 

næringseiendom av høy kvalitet i sentrale områder har steget mye de siste årene. Gjeldsveksten i 

foretakene er fortsatt sterk, selv om den har avtatt noe siden i vår.  

Lønnsomheten i bankene er god. Etter økte tap i 2016, hovedsakelig som følge av svak utvikling i 

oljerelaterte næringer, er bankenes tap på utlån redusert. Så langt i år er tapene svært lave. 

Finansdepartementets beslutning om å øke den motsykliske kapitalbufferen til 2,0 prosent med 

virkning fra 31. desember 2017 har bidratt til å styrke soliditeten i bankene.  

Finanstilsynets stresstest av banker publisert i Finansielt utsyn juni 2018 viser at mange banker får 

betydelig reduksjon i ren kjernekapitaldekning ved et negativt sjokk i norsk økonomi. Dersom 

sårbarheten i det finansielle systemet skulle øke i tiden framover, kan det bli behov for å styrke 

bankenes soliditet ytterligere.  



FINANSTILSYNET SIDE 2 AV 2 

 

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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