
 

 

 

SVERIGES RIKSBANK 
SE-103 37 Stockholm 
(Brunkebergstorg 11) 
 
Tel +46 8 787 00 00 
Fax +46 8 21 05 31 
registratorn@riksbank.se 
www.riksbank.se 

Finansinspektionen  
Box 7821 
103 97 Stockholm 
 
Mail: Viktor.Thell@fi.se 

  DNR 2020-00365 
 
ER REF FI Dnr 20-6054 

Remissvar angående Finansinspektionens förslag till ändring av föreskrifter om 
kontracykliskt buffertvärde 

2020-03-15 

 

  1 [1] 
 

Riksbanken stödjer Finansinspektionens förslag om att sänka det kontracykliska 
buffertvärdet till 0 procent. 

Spridningen av coronaviruset har omfattande humanitära konsekvenser och påverkar den 
globala och svenska ekonomin i allt större utsträckning. Detta har medfört stora rörelser på 
de finansiella marknaderna. 

Viruset kommer oundvikligen att ha tydligt negativa effekter på den ekonomiska aktiviteten 
även om det är för tidigt att säga hur stora och långvariga konsekvenserna blir. För att lindra 
dessa konsekvenser är det centralt att kreditförsörjningen till företagen fortsätter att 
fungera. 

Syftet med den kontracykliska kapitalbufferten är att bidra till en god motståndskraft hos 
bankerna, genom att bygga upp den i goda tider för att sedan kunna sänka den när det finns 
tecken på att oron på finansiella marknader börjar öka så mycket att den riskerar att hota 
kreditförsörjningen.  

Den ekonomiska utvecklingen och läget på finansiella marknader, i både Sverige och andra 
länder, försämras nu mycket snabbt. FI:s förslag att sänka det kontracykliska buffertvärdet 
från 2,5 procent till 0 procent bidrar till att underlätta för bankerna att upprätthålla en god 
kreditförsörjning. Riksbanken stödjer följaktligen Finansinspektionens förslag. Riksbanken vill 
också, liksom Finansinspektionen, betona vikten av att det kapital som frigörs bidrar till att 
öka kreditförsörjningen till företagen. Det är därför viktigt att bankerna använder detta 
utrymme till just detta, men även att Finansinspektionen noga övervakar att så sker. 

 

På direktionens vägnar: 

 

Stefan Ingves 

 Eva Kaaman Modig 

I beslutet har deltagit: Stefan Ingves (ordförande), Anna Breman, Henry Ohlsson, Martin 
Flodén, Per Jansson och Cecilia Skingsley. 

Föredragande har varit Karl Blom, Jonas Niemeyer, Peter Wallin och Jakob Winstrand.  


