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Det antecknades att Bengt Petersson skulle sammanställa utkastet till penningpolitiskt protokoll.
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§4 Penningpolitisk avstämning
Fredrik Wallin från avdelningen för marknader inledde med att redogöra för den övergripande
situationen på de finansiella marknaderna. Situationen har förändrats snabbt, och många
marknaders funktionssätt har nu försämrats med ökade skillnader mellan köp- och säljpris och
dålig likviditet.
Ingrid Wallin Johansson från avdelningen för marknader gav en uppdatering om den senaste
utvecklingen på de finansiella marknaderna. Turbulensen på de finansiella marknaderna har
fortsatt och aktiepriser har under dagen fortsatt att sjunka. Det har också varit stora prisrörelser
på valuta- och räntemarknaderna. Svenska kronan har dock varit jämförelsevis stabil. Tidigare på
eftermiddagen har den Europeiska centralbanken presenterat sitt penningpolitiska beslut med
omfattande åtgärder för att stimulera ekonomin i ljuset av den fortsatta spridningen av det nya
coronaviruset och den ökade osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen. Även Norges bank
har under dagen infört likviditetsstödjande åtgärder.
Mattias Erlandsson, biträdande chef för avdelningen för penningpolitik redogjorde för
Riksbankens analys av läget i svensk ekonomi. Riksbanken har under den senaste veckan haft
kontakt med olika med aktörer i ekonomin, bland annat ett antal större företag. Vissa branscher
upplever redan stora störningar till följd av spridningen av det nya coronaviruset, medan
effekterna har varit hanterbara i andra branscher. De kraftfulla åtgärder som har satts in de
senaste dagarna i flera länder, bland annat i Sverige, för att bromsa spridningen av coronaviruset,
kommer dock med stor sannolikhet att få en tydlig påverkan på den ekonomiska utvecklingen.
Inflationen kan sannolikt dämpas på sikt, även om effekterna på kort sikt är mer osäkra. I
dagsläget är det också mycket osäkert hur djup och utdragen nedgången blir.
Olof Sandstedt, chef för avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för utvecklingen på
marknaderna som är viktiga för de svenska storbankernas finansiering.
Jesper Hansson, chef för avdelningen för penningpolitik, lade fram underlag till direktionens
diskussion om penningpolitiska åtgärder. Spridningen av coronaviruset påverkar nu den globala
ekonomin i allt större utsträckning och det kan uppkomma ett ökat behov hos företag att låna
pengar för att överbrygga den oroliga perioden. Turbulensen på de finansiella marknaderna
innebär samtidigt att finansieringssituationen för företag snabbt kan försämras, framför allt för
små och medelstora företag. En betydande kreditåtstramning för företagen skulle förvärra och
förlänga nedgången och öka risken för långvarigt negativa konsekvenser för produktionen och
sysselsättningen i Sverige.
Det är därför nödvändigt att Riksbanken i detta läge vidtar riktade åtgärder för att trygga en
fungerande kreditförsörjning för svenska icke-finansiella företag. Därför finns ett förslag till
åtgärd, att lansera ett program för företagsutlåning via banker. Programmet innebär att:
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-

Banker som är penningpolitiska motparter får låna upp till sammantaget 500 miljarder
kronor med 2 års löptid.

-

Lånen ges mot samma säkerheter som Riksbankens nuvarande krav för krediter i RIX.

-

Räntan på lånen är rörlig motsvarande reporäntan, som för närvarande är noll procent.

-

För att erhålla lån på dessa villkor ska motpartens utlåning till företagen vid
utvärderingstidpunkten ha ökat med åtminstone en femtedel av det belopp som
motparten har lånat från Riksbanken, annars ska kostnaden för lånet ökas med upp till
0,2 procentenheter.

§5 Penningpolitiskt beslut
Direktionen beslutade


om penningpolitiska åtgärder enligt protokollsbilaga A.



att offentliggöra det penningpolitiska beslutet med motivering i ett pressmeddelande
fredagen den 13 mars kl. 9:30.



att publicera protokollet från dagens sammanträde fredag den 13 mars 2020 kl. 9:30.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet

Maria Kindborg

Justeras:
Stefan Ingves

Cecilia Skingsley

Anna Breman

Martin Flodén

Per Jansson

Henry Ohlsson
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