11. marts 2020

Frigivelse af den kontracykliske
kapitalbuffer
I lyset af den aktuelle usikkerhed på de finansielle markeder har erhvervsministeren
besluttet at frigive den kontracykliske kapitalbuffer. Dermed har kreditinstitutterne
flere muskler til at låne ud til danske husholdninger og virksomheder, der er ramt
af corona-virussens konsekvenser.
Ved at frigive bufferen bliver penge- og realkreditinstitutters udlånskapacitet samlet
set øget med over 200 mia. kr. 1
Det er vigtigt at fremhæve, at bankerne i den nuværende situation ikke mangler
kapital. Men hvis bankernes tab begynder at stige som følge af corona-udbruddet,
og bankernes polstring dermed svækkes, vil den øgede udlånskapacitet kunne få en
effekt.
For at frigivelsen af bufferen får den ønskede effekt er det vigtigt, at institutterne
ikke bruger den ekstra kapital til at udbetale udbytter, foretage aktietilbagekøb eller
udbetale ekstra store bonusser.

FAKTA: Hvad er den kontracykliske buffersats?
Siden finanskrisen har bankerne sat penge til side i den kontracykliske kapitalbuffer.
Formålet med bufferen er, at den opbygges i gode økonomiske tider, så pengene
kan frigives, når konjunkturerne vender.
Når bufferen bliver frigivet har bankerne dermed flere penge til rådighed, hvilket betyder at de lettere kan fortsætte med at låne penge ud i krisetider.
Bufferen er i dag på 1,0 pct. af bankernes samlede kapital, men i 2019 blev det besluttet
at hæve niveauet til 1,5 pct. og 2,0 pct. fra hhv. 30. juni og 31. december 2020. En
øjeblikkelig frigivelse af hele bufferen fra 1,0 pct. til 0 pct. vil sænke egenkapitalkravet med ca. 14 mia. kr. ift. det nuværende krav.
De 14 mia. i lavere kapitalkrav øger udlånskapaciteten med over 200 mia., da man
som bank ikke skal holde kapital 1:1 svarende til de udlån, man har. Banken skal
alene holde en andel af udlånet som kapital, der afspejler risikoen.
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Ved en gennemsnitlig risikovægt på 75 pct. for sektorens udlån.

