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Finansinspektionens direktions beslut i anslutning till det kontracykliska
buffertkravet och en lägsta gräns för riskvikterna för bostadslån
Finansinspektionens direktion har på sitt sammanträde den 14 juni 2016
beslutat att inte ställa något kontracykliskt buffertkrav enligt 10 kap. 4 § i
kreditinstitutslagen (610/2014) och att vidta åtgärder för att introducera en
kreditinstitutsspecifik lägsta gräns på 10 procent för den genomsnittliga
riskvikten för bostadslånestocken 1 i kreditinstitut som tillämpar interna modeller. Gränsen träder ikraft senast den 1 juli 2017. Den primära metoden
för att fastställa gränsen är att tillämpa artikel 458 i kapitalkravsförordningen 2, och diskussioner om detta fortsätter med Europeiska kommissionen, Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och Europeiska bankmyndigheten (EBA).
Beslutsmotivering
De cyklista systemriskerna i det finansiella systemet i Finland har i sin helhet förblivit oförändrade. De kompletterande riskmåtten tyder inte på en
sådan ökning av det finansiella systemets sårbarheter som skulle förutsätta ett högre kontracykliskt buffertkrav.
Analyser som gjorts vid Finansinspektionen och Finlands Bank ger vid
handen att det är motiverat att ange en lägsta gräns på minst 10 procent
för riskvikterna för bostadslån för att förbereda sig på kreditförluster som
kreditinstituten kan förorsakas av bostadslån. När gränsen angetts har
man beaktat multiplikatoreffekten, som i en krissituationen förstärker de
ekonomiska störningarna på bostadslåne- och bostadsmarknaden, samt
andra systemrisker i anslutning till bostadskrediter och hushållens skuldsättning.
EU-rådet får på förslag av kommissionen avvisa en åtgärd enligt artikel
458 som en medlemsstat föreslagit. Europeiska systemrisknämnden
(ESRB) och Europeiska bankmyndigheten (EBA) yttrar sig om saken.
Direktionens beslut fattades på framställning av Finansinspektionens direktör. Beslutet baserade sig på en bedömning av behovet att använda
makrotillsynsverktyg, som tagits fram i samarbete mellan experter från Finansinspektionen, Finlands Bank och finansministeriet, och på yttranden
från Finlands Bank, finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.
I enlighet med regleringen om euroområdets gemensamma banktillsyn
informerades Europeiska centralbanken om det kommande beslutet.
1

När bestämmelsen tillämpas definieras bostadskredit i enlighet med 7 kap. 7 § 4 punkten i konsumentskyddslagen. Den lägsta gränsen gäller bostäder som finns i Finland.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.
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Europeiska centralbanken har meddelat att den inte motsätter sig beslutet.

