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Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets extrainsatta möte den
24 mars 2020
Stabilitetsrådet1 har haft ytterligare ett extrainsatt telefonmöte med anledning
av coronaviruset och utvecklingen på de finansiella marknaderna.
Vid mötet gjordes en uppdatering med anledning av de negativa effekter
som spridningen av coronaviruset har inneburit för utvecklingen i
realekonomin och på de finansiella marknaderna.
Myndigheterna redogjorde för sina genomförda och annonserade åtgärder
och deras effekter i den mån de hunnit verka. De åtgärder som redan
vidtagits av myndigheterna och regeringen har haft viss stabiliserande effekt
på marknaderna. Stabilitetsrådet konstaterade samtidigt att det har varit
mycket stora rörelser på de finansiella marknaderna och att många
marknader inte fungerar tillfredsställande, vare sig i omvärlden eller på den
svenska marknaden - trots betydande åtgärdspaket.
Coronapandemin kommer oundvikligen få ytterligare negativa effekter på
den ekonomiska aktiviteten, även om det är för tidigt att säga hur stora och
långvariga konsekvenserna blir. Regeringen och myndigheterna arbetar nu
aktivt med att mildra dessa effekter. Det är också viktigt med ett nära
samarbete mellan alla berörda myndigheter.
Rådet diskuterade därför också behovet av ytterligare åtgärder. I detta läge är
det viktigt med en samlad politik från alla berörda myndigheter. Att sänka
företagens kostnader och att säkerställa bankernas förmåga att låna ut är
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centrala faktorer. Det kräver bl.a. att bankerna fortsatt är starka och hur
bankerna hanterar sina utdelningar är en viktig fråga framöver.
Stabilitetsrådet diskuterade några av de åtgärder som ytterligare kan behövas
för att ge stöd år den reala ekonomin.
Rådet följer den fortsatta utvecklingen noga och myndigheterna och
regeringen är redo att använda de verktyg man har tillgängliga för att
säkerställa stabilitet på de finansiella marknaderna.
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