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Chefdirektörens hälsning
På Finlands Bank arbetar vi för att säkerställa en stabil ekonomisk grund för finländska
hushåll och företag. Det är bankens uppgift att sörja för en stabil prisnivå, ett välfungerande
finansiellt system och säkra betalningssystem. Mot dessa mål arbetar vi inte bara på
hemmaplan i Finland utan också tillsammans med euroländerna. Som Finlands Banks
chefdirektör är jag medlem av Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet), som fattar beslut
om penningpolitiken i euroområdet.

Det ekonomiska sentimentet 2019 påverkades negativt av handelspolitiska spänningar och en
mer utpräglad geopolitik. Konjunkturutsikterna tyngdes framför allt av handelskonflikterna
mellan Kina och USA och Storbritanniens EU-utträde. Den ekonomiska tillväxten mattades av
också i Finland.

Den finländska ekonomin var under hela 2010-talet inne i en brytningsperiod som präglades
av ekonomiska kriser och demografiska förändringar till följd av befolkningens åldrande.
Brytningsperioden är ännu inte över. Bäst kommer vi ur den genom att sörja för ett
tillfredsställande handlingsutrymme i de offentliga finanserna och en balanserad
kostnadsutveckling.

Inflationen i euroområdet låg under målet och inflationstrycket var dämpat. ECB-rådet
genomförde ytterligare penningpolitiska lättnader och på hösten återupptog vi
nettotillgångsköpen.

De ekonomiska strukturerna har förändrats på ett drygt decennium. Vikande
produktivitetstillväxt, en åldrande befolkning och efterdyningarna av finanskrisen har fått
räntorna att sjunka. Detta har inskränkt centralbankernas handlingsutrymme. Jag talade i
oktober 2018 om behovet att se över den penningpolitiska strategin. Tillfälle till översyn av
strategin erbjöd sig i och med den nya ECB-ordförandens tillträde.

Syftet med strategiöversynen är att säkerställa att ECB på bästa sätt kan uppnå sina mål.
Översynen är brett baserad och bygger på dialog och ett brett samråd med våra intressenter.
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Översynen av ECB:s strategi omfattar också miljöhållbarhetsfrågor. Vid slutet av 2019
lanserade Finlands Bank ett hållbarhetsprogram där hantering av klimatriskerna utgör en av
prioriteringarna. Konkret tog sig detta uttryck i att banken som andra centralbank i världen
undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Finlands Bank framhöll under 2019 att hushållens höga skuldsättning försvagar ekonomins
motståndskraft mot chocker. Sannolikheten för finansiella kriser kan minskas med hjälp av
makrotillsynsverktyg, såsom lånetak. Vi fortsatte vårt arbete för att utveckla dessa verktyg i
samarbete med andra myndigheter.

Utöver reglering kan också bättre ekonomiska kunskaper bidra till att lösa skuldproblem och
ekonomiska problem. Finlands Bank har påtagit sig ansvaret för att upprätta en nationell
strategi för ekonomiskt kunnande. Genom tydliga mål och ett bättre samarbete är det möjligt
att ännu effektivare främja finländarnas ekonomiska kunnande. Också det är en del av vårt
arbete för en stabil ekonomi och hållbar tillväxt.

Olli Rehn
direktionens ordförande

Finlands Bank
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Verksamhetsberättelse
20.3.2020

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är
samtidigt en del av Eurosystemet.

Eurosystemet svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och
administrerar världens näststörsta valuta, euron. Eurosystemets och Finlands Banks primära
mål är prisstabilitet.

Det primära målet för Eurosystemets penningpolitik är att upprätthålla en stabil prisnivå i
euroområdet. Med prisstabilitet avses en årlig konsumentprisökning som ligger nära men
under 2 % på medellång sikt. Då förblir penningvärdet i stort sett oförändrat och köpkraften
stark.

Finlands Bank bidrar till att upprätthålla finansiell stabilitet. Banken analyserar riskerna i det
finansiella systemet, deltar i makrotillsynspolitiken och producerar finansiell statistik.

Finlands Bank sörjer för tillgången till och utgivningen av kontanter i Finland. Banken svarar
både för kontantförsörjningen i Finland och för betalningssystemens utveckling och säkerhet.

Målet för Finlands Banks tillgångsförvaltning är att uppfylla de krav på likvida, säkra och
högavkastande investeringar som ställs på centralbanken med beaktande av riskerna i
investeringsverksamheten och principen om ansvarsfulla investeringar.

Finlands Banks genomslagskraft bygger på sakkunskap och forskning. Banken tar objektivt
ställning till ekonomiska frågor i Finland och globalt.

Finlands Banks hållbarhetsprogram fokuserar på insatser för hållbar tillväxt, påverkan genom
information och hantering av klimatrisker.
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Penningpolitik
20.3.2020

Det primära målet för Eurosystemets penningpolitik är att upprätthålla en
stabil prisnivå i euroområdet. Med prisstabilitet avses en årlig
konsumentprisökning som ligger nära men under 2 % på medellång sikt. Då
förblir penningvärdet i stort sett oförändrat och köpkraften stark.

Eurosystemet består av de nationella centralbankerna i euroområdet och Europeiska
centralbanken (ECB). Som medlem av Eurosystemet deltar Finlands Bank i beredning, beslut
och genomförande av den gemensamma penningpolitiken för euroområdet. Finlands Banks
chefdirektör Olli Rehn är medlem av ECB-rådet, som är det högsta beslutande organet i
Eurosystemet.

Prisstabilitet bildar grunden för hållbar ekonomisk tillväxt. Då inflationen, dvs. den årliga
konsumentprisökningen, ligger nära men under 2 % på medellång sikt, hålls penningvärdet i
stort sett oförändrat och köpkraften stark.

Eurosystemet har upprätthållit prisstabilitet både genom att höja eller sänka styrräntan, dvs.
priset på bankernas utlåning eller inlåning hos centralbanken, och genom att vidta s.k.
extraordinära penningpolitiska åtgärder.

ECB-rådet införde under 2019 penningpolitiska
lättnader av varierande slag

Under 2019 var inflationen i euroområdet fortsatt dämpad och inflationsutsikterna låga.

ECB-rådet reagerade på det svaga ekonomiska läget genom att vid upprepade tillfällen införa
penningpolitiska lättnader av varierande slag. En expansiv penningpolitik bidrar till att
säkerställa gynnsamma finansiella förhållanden i euroområdet inom alla sektorer av
ekonomin.

Under 2019 sänkte rådet inlåningsräntan till −0,5 %, såg över vägledningen om styrräntorna,
inledde den tredje serien av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner, införde ett tudelat
system för inlåningsräntan och återupptog nettotillgångsköpen inom det utökade programmet
för tillgångsköp (20 miljarder euro/mån). Nettotillgångsköpen hade avslutats i december
2018.

I december meddelade ECB-ordföranden Christine Lagarde att ECB inleder en översyn av sin
penningpolitiska strategi. Målet för strategiöversynen är att säkerställa att ECB på bästa sätt
kan nå de uppställda målen och driva medborgarnas intressen i euroområdet.
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Penningpolitiken fortsatt ackommoderande under de
närmaste åren

ECB:s utövade under 2019 en ackommoderande penningpolitik. En expansiv penningpolitik
bidrar till ett rikligt utbud av bankkrediter och underlättar tillgången till finansiering inom alla
sektorer av ekonomin. Målet är att stödja en stadig återgång av inflationen till en nivå som
ligger nära men under 2 % på medellång sikt.

Den ekonomiska tillväxten i euroområdet var fortsatt dämpad under slutet av 2019 och
inflationen låg. Enligt Eurosystemets experters framtidsbedömningar i december kommer
inflationen dock att ta fart och närma sig inflationsmålet under de närmaste åren.

ECB-rådet framhöll att penningpolitiken behöver vara fortsatt ackommoderande under en
längre tid framöver.

Referensräntorna på penningmarknaden
reformerades 2019

Referensräntorna är offentliga räntor som används som beräkningsgrund för bland annat lån,
derivat och andra finansieringsavtal. De vanligaste referensräntorna inom EU, Eonia och
Euribor, reformerades under 2019.

Europeiska centralbankens nya referensränta för inlåning över natten €STR infördes parallellt
med Eonia från och med början av oktober. För Euriborräntorna har en ny beräkningsmetod
utarbetats, och den började tillämpas fullt ut under sista kvartalet 2019.

Finlands Bank deltog under 2019 intensivt i beredningen av en referensräntepolicy och
medverkar också i kvalitetskontrollen av €STR.
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Europeiska centralbankens
penningpolitik och penningpolitiska
beredning 2019
20.3.2020

Det primära målet för euroområdets penningpolitik är att upprätthålla
prisstabilitet i euroområdet. Enligt ECB-rådets tolkning innebär detta att den
årliga konsumentprisökningen bör ligga under men nära 2 % på medellång
sikt. Utan att åsidosätta prisstabilitetsmålet kan penningpolitiken också
stödja andra mål för den ekonomiska politiken i EU.

Enligt lagen om Finlands Bank är det Finlands Banks primära mål att upprätthålla
prisstabilitet i enlighet med Maastrichtfördraget. Finlands Bank och hela Eurosystemet har
också andra mål men prisstabiliteten utgör alltid det primära målet.

Som medlem av Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet) deltar Finlands Banks
chefdirektör i de penningpolitiska besluten. Finlands Banks experter medverkar i stor
utsträckning i beredningen av penningpolitiska beslut och annat bakgrundsarbete. De deltar i
det ekonomiska analysarbetet och i beredningen av de penningpolitiska besluten också genom
aktiv medverkan i Eurosystemets kommittéer för penningpolitik och marknadsoperationer.
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Målmedvetna penningpolitiska åtgärder sattes in med
anledning av de vikande konjunkturutsikterna 2019

Det ekonomiska sentimentet tyngdes 2019 av geopolitiska faktorer och den ihållande
osäkerheten på grund av hotet från protektionism. De främsta osäkerhetsfaktorerna var
handelskonflikten mellan USA och Kina och Storbritanniens utdragna EU-utträdesprocess,
som framför allt påverkade Europa. Detta fick kraftiga återverkningar på den ekonomiska
tillväxten i euroområdet, som var mycket måttlig.

Medan dessa externa efterfrågechocker och vissa land- och sektorspecifika faktorer ännu i
slutet av 2018 betraktades som övergående, började det under första halvåret 2019 stå klart
att tillväxtutsikterna hade försvagats framför allt för det innevarande året. Också i
euroområdet var inflationen fortsatt dämpad och inflationsförväntningarna låga.

ECB-rådet reagerade på det svaga konjunkturläget genom att genomföra lättnader i
penningpolitiken vid flera tillfällen under 2019. ECB-rådet framhöll att det ännu under en
längre tid behövs en kraftigt ackommoderande penningpolitik för att driva upp den
underliggande inflationen som rensats på energi- och livsmedelspriser och få HIKP-inflationen
att stabiliseras nära målet på medellång sikt.

ECB-rådet bevakar noggrant inflationsutvecklingen och de penningpolitiska åtgärdernas
genomslag på ekonomin. Den expansiva penningpolitiken ska sörja för fortsatt gynnsamma
finansieringsvillkor i euroområdet. ECB-rådet framhöll vid varje penningpolitiskt
sammanträde att det vid behov är berett att se över användningen av alla sina verktyg för att
säkerställa att inflationen varaktigt stiger närmare målet.

I slutet av året fick ECB en ny ordförande, då Mario Draghis mandatperiod upphörde. Han
efterträddes på ordförandeposten av Christine Lagarde, som inledde sin mandatperiod den 1
november 2019. Efter sitt tillträde meddelade Lagarde att ECB inleder en översyn av den
penningpolitiska strategin. En strategiöversyn ägde senast rum 2003.

Penningpolitiken var oförändrad under början av året

På årets första penningpolitiska sammanträde i slutet av januari 2019 konstaterade ECB-rådet
att den ekonomiska utvecklingen fortfarande hade varit svagare än väntat på grund av
vikande extern efterfrågan och vissa land- och sektorspecifika faktorer och att ekonomin hade
mattats av redan sedan andra halvåret 2018.

Nedåtriskerna för de ekonomiska utsikterna i euroområdet ansågs ha ökat, då osäkerheterna
kring de geopolitiska faktorerna, hotet från protektionism, svagheter på tillväxtmarknaden
och fluktuationer på finansmarknaden alltjämt var påfallande. Rådet ansåg dock att
gynnsamma finansieringsvillkor, en positiv utveckling på arbetsmarknaden och stigande löner
fortfarande underbygger den ekonomiska tillväxten i euroområdet och en successiv ökning av
inflationstrycket.
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Av den anledningen gjorde ECB-rådet inga förändringar i den penningpolitiska hållningen. Det
höll styrräntorna oförändrade så att inlåningsräntan är −0,4 %, räntan i de huvudsakliga
refinansieringstransaktionerna 0,0 % och räntan på utlåningsfaciliteten 0,25 %.

Rådet meddelade att det förväntar sig att styrräntorna kommer att ligga kvar på nuvarande
nivåer åtminstone över sommaren 2019 och i vilket fall som helst så länge som det är
nödvändigt för att säkerställa att inflationen varaktigt stiger närmare något under 2 % på
medellång sikt.

Nettotillgångsköpen inom ramen för programmet för tillgångsköp, som hör till de
extraordinära penningpolitiska åtgärderna, upphörde i december 2018. Rådet fattade dock
beslut om att återinvestera det återbetalda kapitalet från de förfallande värdepapperen fullt ut.
Återinvesteringarna ska fortsatta även under en längre tid efter det att ECB-rådet har inlett
höjningen av styrräntorna och i vilket fall så länge som det är nödvändigt för att upprätthålla
ett gynnsamt likviditetsläge och en ackommoderande penningpolitik.

Konjunkturutsikterna försämrades på våren – den
penningpolitiska hållningen blev något lättare

Under vårens lopp sågs allt tydligare signaler på en avmattning i den ekonomiska tillväxten i
euroområdet framför allt för 2019. Utvecklingen var fortsatt svag inte minst inom
fabriksindustrin på grund av den kombinerade effekten av en vikande extern efterfrågan och
vissa land- och sektorspecifika faktorer.

Det förekom vissa tecken på att enskilda avmattningsfaktorer i euroområdet skulle skingras,
även om de visade sig ha mer långvariga konsekvenser än väntat. Också den underliggande
inflationen var alltjämt dämpad och rådet konstaterade att den svagare tillväxttakten i
ekonomin bromsade upp inflationens återgång till en nivå i linje med målet.

I den makroekonomiska bedömningen i mars 2019 förutsåg ECB:s experter en BNP-tillväxt på
1,1 % under 2019, 1,6 % under 2020 och 1,5 % under 2021. BNP-tillväxten för 2019
reviderades ned betydligt – och BNP-tillväxten för 2020 något – jämfört med Eurosystemets
experters makroekonomiska framtidsbedömningar i december 2018. Den allmänna
konsumentprisinflationen (HIKP (på finska)) kommer enligt ECB:s experters bedömning vara
1,2 % under 2019, 1,5 % under 2020 och 1,6 % under 2021. HIKP-inflationen för hela
referensperioden reviderades ned från bedömningen i december 2018.

På sitt sammanträde i mars fattade ECB-rådet beslut om att inleda en ny serie av riktade,
långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO III) som ska genomföras kvartalsvis mellan
september 2019 och mars 2021. De exakta villkoren för de nya transaktionerna
offentliggjordes i samband med rådets sammanträde i juni. Syftet med
refinansieringstransaktionerna är att upprätthålla ett gynnsamt likviditetsläge för bankerna
och en smidig transmission av penningpolitiken.
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Rådet meddelade därtill att Eurosystemet fortsätter att genomföra refinansieringsåtgärder som
fastränteanbud (på finska) med full tilldelning så länge som det är nödvändigt och åtminstone
fram till utgången av den kassakravsperiod som inleds i mars 2021.

I mars ändrade rådet också vägledningen om styrräntorna genom att meddela att det håller
styrräntorna oförändrade åtminstone under andra halvåret 2019 och i vilket fall som helst så
länge det är nödvändigt för att säkerställa att inflationen fortsätter att varaktigt stiga närmare
sitt mål, dvs. något under 2 % på medellång sikt.

På sammanträdet i april kommunicerade rådet att det kommer regelbundet att bedöma
behovet av en minskning av eventuella negativa sidoeffekter av de negativa räntorna på
bankernas finansförmedling för att bibehålla de gynnsamma ekonomiska effekterna av den
låga räntemiljön.

Under sommaren ändrades vägledningen om
styrräntorna och skapades beredskap för att vidta nya
penningpolitiska åtgärder

Under slutet av våren och sommaren visade sig den ekonomiska tillväxten i euroområdet vara
något bättre än väntat. Inkommande statistik och enkätresultat förutspådde dock en något
svagare tillväxt under andra och tredje kvartalet i ett läge där den globala handeln altjämt
tyngs av den utdragna globala osäkerheten, vilket försämrar utsikterna för framför allt
fabriksindustrin i euroområdet.

Den underliggande inflationen var fortsatt dämpad. Det föreföll att ta en längre tid än väntat
för kostnadstrycket att få genomslag på inflationstakten, fastän uppåttrycket från
arbetskraftskostnaderna hade stigit och blivit mer brett baserat i takt med det höga
kapacitetsutnyttjandet och stramare arbetsmarknasdsläget. De indikatorer som speglar
inflationsförväntningarna visade på en nedgång i förväntningarna.

Eurosystemets experters makroekonomiska bedömningar i juni 2019 räknade med en BNP-
tillväxt på 1,2 % för euroområdet 2019, 1,4 % under 2020 och 1,4 % under 2021. Den årliga
HIKP-inflationstakten beräknades vara 1,3 % under 2019, 1,4 % under 2020 och 1,6 %
under 2021.

Baserat på dessa uppgifter och bedömningar beslutade ECB-rådet på sitt sammanträde i juni
att hålla styrräntorna oförändrade och kommunicerade i sin vägledning att de räknade med
att styrräntorna skulle ligga kvar på nuvarande nivåer åtminstone under första halvåret 2020
och i vilket fall som helst så länge det behövs för att säkerställa att inflationen varaktigt stiger
närmare sitt mål, dvs. något under 2 % på medellång sikt.

På sitt sammanträde i juli ändrade rådet vägledningen om styrräntorna något genom att
meddela att det räknar med att styrräntorna ligger kvar på nuvarande nivåer eller lägre än så
åtminstone under första halvåret 2020.
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För att uppnå sina penningpolitiska mål bad rådet Eurosystemets kommittéer att kartlägga
eventuella ytterligare åtgärder. Hit hör bland annat kraftigare vägledning om styrräntorna, en
tudelad ränta för reservsystemet för att minska de negativa effekterna av negativa räntor och
kartläggning av möjligheterna för nya värdepappersköp.

På hösten verkställdes ett nytt penningpolitiskt paket
till stöd för inflationen

På sitt sammanträde i september konstaterade ECB-rådet att inflationen ständigt har legat
under målet och den ekonomiska tillväxten varit svag och att nedåtriskerna för en svagare
ekonomisk utveckling än väntat inte har skingrats. Vidare har inflationstrycket varit dämpat
och inflationsförväntningarna fortsatt låga.

En liknande bedömning förmedlade också ECB:s experter i den makroekonomiska
bedömningen i september 2019. De räknade med en BNP-tillväxt för euroområdet på 1,1 %
under 2019, 1,2 % under 2020 och 1,4 % under 2021. Den årliga HIKP-inflationen
beräknades vara 1,2 % under 2019, 1,0 % under 2020 och 1,5 % under 2021.

På grund av de dämpade och allt svagare tillväxt- och inflationsutsikterna ändrade ECB-rådet
sin penningpolitiska hållning i en ännu expansivare riktning.

ECB-rådet sänkte inlåningsräntan med 10 baspunkter till −0,50 %. Samtidigt övergick rådet
till s.k. lägesbaserad vägledning om styrräntorna och meddelade att det räknade med att
styrräntorna skulle ligga kvar på nuvarande eller lägre nivåer till dess att inflationsutsikterna
för referensperioden stadigt stiger till en nivå som är tillräckligt nära (men under) 2 % och
utvecklingen återspeglas konsekvent också i den underliggande inflationen. Den beräknade
tidpunkten för när en höjning av styrräntorna inleds ströks således i vägledningen och
räntehöjningen kopplades till inflationsutvecklingen.

ECB-rådet fattade beslut om nya nettotillgångsköp inom ramen för programmet för
tillgångsköp i en månatlig takt om 20 miljarder euro netto. De nya nettotillgångsköpen
inleddes den 1 november 2019. Rådet meddelade att köpen fortsätter så länge som det behövs
för att stärka styrräntornas stimulerande effekt och upphör strax innan höjningen av
styrräntorna inleds. Kapitalet från förfallande värdepapper som förvärvats inom
köpprogrammet återinvesteras på samma sätt som tidigare.

Beslut fattades om att lätta på villkoren för de kvartalsvisa transaktioner som genomförs inom
ramen för den senaste serien av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO III)
för att sörja för ett fortsatt gynnsamt likviditetsläge för bankerna, en smidig transmission av
penningpolitiken och en effektiv ackommoderande penningpolitik.

Rådet meddelade också om införandet av ett tudelat system för reserversättning för att stödja
transmissionen av penningpolitiken via banksektorn så, att en del av bankernas
överskottslikviditet undantas från negativ inlåningsränta.

14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

https://arsberattelse.finlandsbank.fi/2019/verksamhetsberattelse/penningpolitik/de-penningpolitiska-nettotillgangskopen-aterupptogs/
https://arsberattelse.finlandsbank.fi/2019/verksamhetsberattelse/penningpolitik/de-penningpolitiska-nettotillgangskopen-aterupptogs/


Rådet konstaterade att dessa omfattande penningpolitiska åtgärder har en betydlig
stimulerande effekt. Åtgärderna syftar till att säkerställa fortsatt gynnsamma finansiella villkor
som främjar såväl ekonomisk tillväxt i euroområdet som ett ökat inhemskt pristryck, vilket i
sin tur stöder inflationens varaktiga återgång till en nivå nära målet på medellång sikt.

Den penningpolitiska hållningen var oförändrad under
slutet av året

Under slutet av året var bilden av ekonomin mer eller mindre oförändrad. Den ekonomiska
tillväxten i euroområdet var fortsatt dämpad och inflationen låg. Trots avmattningen föreföll
den ekonomiska tillväxten i euroområdet ha stabiliserats något att döma av inkommande
statistik och enkätresultat.

Enligt Eurosystemets experters makroekonomiska bedömningar i december väntades BNP-
tillväxten i euroområdet vara 1,2 % under 2019, 1,1 % under 2020 och 1,4 % under 2021
och 2022. HIKP-inflationen beräknades vara 1,2 % under 2019, 1,1 % under 2020, 1,4 %
under 2021 och 1,6 % under 2022.

På sammanträdena i oktober och december höll ECB-rådet den penningpolitiska hållningen
oförändrad. Rådet konstaterade att den ekonomiska tillväxten i euroområdet alltjämt får
draghjälp av de gynnsamma finansiella villkoren, sysselsättningsökningen och fortsatta
löneökningar, en försiktigt expansiv finanspolitik och den fortsatta tillväxten i den globala
ekonomin, som visserligen saktar in något. I förening med ECB:s penningpolitiska åtgärder
bedömdes denna gynnsamma utveckling också leda till stigande inflation på medellång sikt.

På sammanträdet i december berättade ordförande Lagarde dessutom att ECB inleder en
översyn av sin penningpolitiska strategi, vilket senast har gjorts för 16 år sedan. Målet med
översynen av den penningpolitiska strategin är att säkerställa att ECB på bästa sätt kan uppnå
sina mål och därmed driva medborgarnas intressen i euroområdet. Översynen av strategin är
brett baserad och analytisk och görs förutsättningslöst i samråd med experter och med hänsyn
till de många förändringarna i den penningpolitiska omvärlden under de senaste åren.

Lagarde meddelade att arbetet inleds i början av 2020. Målet är att strategiöversynen har
fullbordats före slutet av 2020. ECB kommunicerade 2019 aktivt om behovet av en
strategiöversyn.
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Den ekonomiska tillväxten behöver åtgärder inom de
övriga sektorerna av ekonomin till stöd för den
expansiva penningpolitiken

ECB:s penningpolitik har överlag varit ackommoderande. Syftet med en expansiv
penningpolitik är att säkerställa gynnsamma finansiella villkor inom alla sektorer av
ekonomin. Lättare tillgång till lån för hushåll och företag främjar konsumtionen och
företagens investeringar och därigenom också den ekonomiska tillväxten och ett ökat
pristryck i euroområdet. Det bidrar till inflationens stadiga återgång till en nivå som ligger
närmare målet på medellång sikt.

Ökningen i utestående företags- och hushållslån var fortsatt kraftig under hela året. Till det
bidrog transmissionen av den ackommoderande penningpolitiken på bankernas
utlåningsräntor. En expansiv penningpolitik hjälper till att hålla utbudet av bankkrediter
rikligt och underlättar tillgången till finansiering för alla sektorer av ekonomin.

För att öka tillväxtpotentialen och stödja den totala efterfrågan krävs åtgärder också av andra
policysektorer utöver penningpolitiken. ECB-rådet har därför upprepade gånger offentligt
krävt att euroländerna påskyndar genomförandet av strukturpolitiska åtgärder i enlighet med
Europeiska kommissionen landvisa rekommendationer.

Också finanspolitiken har en viktig roll för att skapa förutsättningar för tillväxt. Rådet har
upprepade gånger konstaterat att länder med ett finanspolitiskt handlingsutrymme bör vidta
effektiva åtgärder i tid. Länder med en stor offentlig skuld bör utöva en försiktig finanspolitik
och sörja för att den strukturella finansiella balansen uppfyller målet så att de automatiska
stabilisatorerna får utrymme att verka fritt. Alla länder bör ytterligare effektivisera sina
åtgärder för att skapa mer tillväxtfrämjande offentliga finanser.

ECB-rådet betonar att en tydlig och konsekvent tillämpning av EU:s finans- och ekonomisk-
politiska styrsystem oavsett tid och land alltjämt är väsentligt för att främja motståndskraften
i euroområdets ekonomi. Det är fortfarande ytterst viktigt att förbättra EMU:s funktion.

ECB-rådet uppskattar det pågående arbetet och uppmanar till målmedvetna ytterligare
åtgärder för att fullborda bankunionen och kapitalmarknadsunionen.
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Genomförandet av penningpolitiken
i euroområdet och Finland
20.3.2020

Finlands Bank svarar för genomförandet av Eurosystemets penningpolitik i
Finland. Under 2019 genomfördes ett antal olika lättnader i Eurosystemets
penningpolitik. Europeiska centralbankens inlåningsränta sänktes med 10
räntepunkter, vägledningen om styrräntorna sågs över, den tredje serien av
riktade långfristiga refinansieringstransaktioner inleddes, ett tudelat system
för inlåningsräntan infördes och nettotillgångsköpen inom det utökade
programmet för tillgångsköp återupptogs.

Att genomföra penningpolitiken är att verkställa ECB-rådets penningpolitiska beslut. De
åtgärder som används för att genomföra Eurosystemets penningpolitik kan indelas i
konventionella och okonventionella, dvs. extraordinära åtgärder. Marknadstransaktioner mot
säkerhet som genomförs i form av auktioner samt stående faciliteter och kassakrav är
konventionella åtgärder som främst används för att styra de korta marknadsräntorna.

Utöver de konventionella åtgärderna har extraordinära åtgärder intagit en viktig roll inom
penningpolitiken efter finanskrisen. Till Eurosystemets extraordinära penningpolitiska
åtgärder hör bland annat det utökade programmet för tillgångsköp, riktade långfristiga
refinansieringstransaktioner, vägledning om styrräntorna och det tudelade systemet för
inlåningsräntan.
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Ytterligare lättnader i räntepolitiken: inlåningsräntan
sänktes till sin lägsta nivå någonsin

I september 2019 beslutade Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet) om ett omfattande
stimulanspaket för en lättare penningpolitik. Beträffande de konventionella åtgärderna
beslutade rådet den 12 september att sänka inlåningsräntan med 10 räntepunkter till −0,5 %.
Denna sänkning, som var den första ändringen av ECB:s styrräntor sedan mars 2016, ledde till
att inlåningsräntan nu är lägre än någonsin tidigare.

Dessutom har ECB-rådet kommunicerat att styrräntorna, inklusive inlåningsräntan, kan
sänkas ytterligare vid behov. Räntan i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och
räntan på utlåningsfaciliteten förblev oförändrade på 0,00 % respektive 0,25 %.

Sänkningen av inlåningsräntan fick ett effektivt genomslag på de korta
penningsmarknadsräntorna, som under de rådande förhållandena med riklig
överskottslikviditet låg kvar nära ECB:s inlåningsränta.

Referensräntorna Eonia och €STR uppvisade endast små fluktuationer och låg efter
räntesänkningen på −0,46 % respektive −0,54 % i genomsnitt. Räntesänkningen fick också
genomslag på Euriborräntorna, av vilka tremånaders- och tolvmånadersnoteringarna i slutet
av året låg på −0,40 % respektive −0,28 % i genomsnitt (diagram 1).

18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

https://www.suomenpankki.fi/sv/penningpolitik/genomforande-av-penningpolitiken/penningpolitiska-instrument/
https://www.suomenpankki.fi/fi/rahapolitiikka/rahapolitiikan-toimeenpano/rahapolitiikan-valineet/
https://arsberattelse.finlandsbank.fi/2019/verksamhetsberattelse/penningpolitik/referensrantorna-pa-penningmarknaden-reformerades/


Diagram 1

Förändringar i Eurosystemets styrräntor och 
penningmarknadsräntor i euro

% 

1. Räntekorridor
2. Räntan i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
3. Eonia
4. €STR
5. Euribor 3 mån
6. Euribor 12 mån

Källor: Europeiska centralbanken, Europeiska 

penningmarknadsinstitutet och Finlands Bank.
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Lättnader i penningpolitiken också genom
extraordinära åtgärder

Stimulanspaketet i september omfattade huvudsakligen så kallade extraordinära
penningpolitiska åtgärder. ECB-rådet beslutade att återuppta nettotillgångsköpen inom ramen
för det utökade köpprogrammet från och med november, införa ett tudelat system för
inlåningsräntan och ändra sin vägledning om styrräntorna.

Dessutom beslutade ECB-rådet att göra den tredje serien av riktade långfristiga
refinansieringstransaktioner (TLTRO III), som hade aviserats redan i mars, mer fördelaktig för
bankerna. Löptiden för transaktionerna förlängdes från två till tre år, räntan sänktes med 10
räntepunkter och bankerna gavs en möjlighet till frivillig återbetalning tidigast två år efter
tilldelningen.
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Tredje serien av riktade långfristiga
refinansieringstransaktioner

TLTRO III-serien, som lanserades i september 2019, omfattar totalt sju
refinansieringstransaktioner som genomförs kvartalsvis, så att den sista äger rum i mars 2021.
I varje transaktion beviljar centralbankerna i Eurosystemet lån med tre års löptid mot säkerhet
till sådana banker i euroområdet som anhåller om tilldelning från transaktionerna. Lånen
förfaller således till betalning kvartalsvis mellan september 2022 och mars 2024.

Räntan på de tilldelade lånen fastställs som den genomsnittliga räntan i de huvudsakliga
refinansieringstransaktionerna under löptiden för respektive lån. För banker som uppnått
målet för sin nettoutlåning är räntan emellertid lägre och kan som lägst vara lika med
genomsnittet av ECB:s inlåningsräntor under löptiden för transaktionen.

De två första transaktionerna i den tredje TLTRO-serien genomfördes i september och
december 2019. I transaktionen i september lyftes lån av 28 banker eller bankgrupper, medan
deltagarna i decembertransaktionen var totalt 122. I september anhöll bankerna i
euroområdet om ny finansiering av Eurosystemets centralbanker för sammanlagt 3,4 miljarder
euro. Motsvarande tilldelning i transaktionen i december var 101,1 miljarder euro. Också en
del av Finlands Banks penningpolitiska motparter deltog i transaktionen i december.

Det totala beloppet av långfristiga krediter minskade
något

Under 2019 uppgick återbetalningen av TLTRO II-krediter inom Eurosystemet till totalt 208,1
miljarder euro, och beloppet av återstående TLTRO II-krediter minskade därmed till 510,8
miljarder euro. Det totala utestående beloppet av TLTRO II- och TLTRO III-krediter sjönk
2019 från 718,8 miljarder euro till 611,9 miljarder euro.

De återstående TLTRO II-krediterna börjar förfalla till betalning från och med juni 2020, och
lånen från den sista transaktionen förfaller i mars 2021.

Efterfrågan i de konventionella transaktionerna
alltjämt obetydlig

Av de konventionella åtgärderna genomfördes de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna
och de regelbundna långfristiga refinansieringstransaktionerna med 3 månaders löptid alltjämt
som fastränteanbud med full tilldelning.
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Det genomsnittliga utestående beloppet av krediter som tilldelades i de huvudsakliga
refinansieringstransaktionerna med en veckas löptid steg till 4,6 miljarder euro 2019 från 3,6
miljarder euro 2018. Däremot sjönk efterfrågan i de månatliga långfristiga
refinansieringstransaktionerna med tre månaders löptid: i transaktionerna tilldelades likviditet
för i genomsnitt 4,3 miljarder euro 2019, mot ca 6,3 miljarder euro föregående år.

Totalt sjönk det genomsnittliga utestående beloppet från de regelbundna transaktionerna till
ca 7,8 miljarder euro från ca 9,9 miljarder euro föregående år. I likhet med föregående år var
antalet deltagande banker fortsatt lågt.

Refinansieringstransaktionerna i dollar med en veckas löptid fortsatte 2019, och beloppet av
den tilldelade likviditeten varierade mellan noll och ca 3,7 miljarder dollar. Det genomsnittliga
beloppet var 0,3 miljarder dollar (diagram 2).

Diagram 2.

1. Riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (27– 48 mån)

2. Kompletterande långfristiga refinansieringstransaktioner (1–36 mån)

3. Långfristiga refinansieringstransaktioner (3 mån)

4. Huvudsakliga refinansieringstransaktioner (1 vecka)

5. Värdepapper som innehas för penningpolitiska syften (höger skala)

Källor: Europeiska centralbanken och Finlands Bank.
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Fortsatt stort likviditetsöverskott

Med överskottslikviditet avses bankernas inlåning i centralbanken utöver kassakravet.
Överskottslikviditeten i banksystemet i euroområdet minskade 2019 med ca 74,3 miljarder
euro till 1 785,9 miljarder euro. Nedgången berodde bland annat på att det totala beloppet av
utestående TLTRO-krediter hade minskat. Trots nedgången var likviditetsöverskottet fortsatt
stort.

Det rikliga likviditetsöverskottet förklarar det låga utnyttjandet av konventionella
refinansieringstransaktioner – när likviditetsöverskottet ligger på en så hög nivå finns det inte
många aktörer inom banksystemet i euroområdet som vill delta i de traditionella
refinansieringstransaktionerna (diagram 3).

Diagram 3.

1
2

1. Överskottslikviditet*

2. En månads glidande medelvärde

* Kassakravsmedel  – kassakrav + inlåningsfacilitet – 

utlåningsfacilitet.

Källor: Europeiska centralbanken och Finlands Bank.
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Eurosystemet införde ett tudelat system för
inlåningsräntan

Eurosystemet införde den 30 oktober ett tudelat system för inlåningsräntan (på finska). Enligt
systemet indelas den inlåning i centralbanken som överstiger kassakravet, dvs.
inlåningsöverskottet, i två delar för varje bank.
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Den ena delen, den så kallade kvoten, är sex gånger så stor som bankens kassakrav, och på
den betalas nollränta. På den inlåning som överstiger denna kvot betalas alltjämt ECB:s
inlåningsränta så länge den är negativ. Systemet gäller inte inlåning över natten till
Eurosystemet. ECB-rådet har meddelat att det vid behov kan ändra villkoren i systemet.

Syftet med systemet är att stödja genomslaget av penningpolitiken via bankerna genom att
minska bankernas kostnader för negativa räntor. På grund av den negativa inlåningsräntan
måste bankerna nämligen betala Eurosystemet för inlåningsöverskottet och för inlåning över
natten.

De sammanlagda kassakraven för bankerna i euroområdet för den sjunde och åttonde
uppfyllandeperioden 2019 uppgick till 134,1 respektive 134,5 miljarder euro. På kassakraven
betalades räntan i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna, som under 2019 var 0 %,
De kvoter som var utan negativ ränta uppgick under sjunde och åttonde uppfyllandeperioden
till ca 804,6 respektive 807 miljarder euro. Bankerna utnyttjade kvoterna nästan fullt ut.

Stränga regler för att bli godkänd som penningpolitisk
motpart

Det skedde inga förändringar bland Finlands Banks penningpolitiska motparter under 2019.
Vid slutet av året var motparterna 16. Motparterna bestod av finländska kreditinstitut och
nordiska bankers filialer i Finland.

För att godkännas som motpart i penningpolitiska transaktioner ska bankerna vara
kassakravspliktiga och finansiellt solida samt omfattas av finansiell tillsyn.

Penningpolitiska motparter har rätt att anhålla om finansiering mot säkerhet hos Eurosystemet
genom att delta i Eurosystemets refinansieringstransaktioner. Motparterna kan mot säkerhet
också få tillträde till utlåningsfaciliteten över natten, men krediterna måste betalas tillbaka
följande bankdag. Vidare kan motparterna få tillgång till intradagskredit för
betalningsändamål, likaså mot tillfredsställande säkerheter.

Eurosystemet har fastställt urvalskriterier för tillgångar som är belåningsbara i
centralbankerna. Kriterierna, som är lika för hela euroområdet, har publicerats i ECB:s
riktlinjer. Finlands Bank har dessutom gett ut kompletterande nationella tilläggsregler för sina
egna motparter. Reglerna och riktlinjerna uppdaterades senast i augusti 2019.
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Beloppet av säkerheter som pantsatts hos
Eurosystemet krympte något

Det totala beloppet av säkerheter som 2019 pantsattes hos Eurosystemet krympte endast
obetydligt jämfört med föregående år (diagram 4). Värdet av de säkerheter som förvarades i
centralbankerna i Eurosystemet uppgick till totalt 1 562 miljarder euro i genomsnitt, jämfört
med 1 594 miljarder euro i genomsnitt 2018.

En analys enligt säkerhetsslag visar att det inte skedde några betydande förändringar i
fördelningen av de säkerheter som lämnades till Eurosystemet. Endast beloppet av säkerställda
bankobligationer ökade jämfört med föregående år. Säkerställda bankobligationer var
tillsammans med lånefordringar det mest använda säkerhetsslaget (andelen för bägge 24 %)
2019. Lånefordringar är bankernas lån till sina kunder och räknas i ramverket för godtagbara
säkerheter till icke omsättningsbara tillgångar. Den tredje största andelen bildade värdepapper
med bakomliggande tillgångar (23 %).

Diagram 4.

Säkerheter som lämnats till Eurosystemet

Md euro  

1. Värdepapper utgivna av staten
2. Värdepapper utgivna av regionala myndigheter
3. Icke-säkerställda bankobligationer
4. Säkerställda bankobligationer
5. Företagsobligationer
6. Värdepapper med bakomliggande tillgångar
7. Övriga omsättningsbara tillgångar
8. Icke-omsättningsbara tillgångar
9. Icke-omsättningsbara lånefordringar*
10.  Inlåning med fast löptid*
* Uppdelning tillgänglig först från och med 2013.

Källa: Europeiska centralbanken.
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Läget hos Finlands Banks motparter stabilt

Under 2019 lämnade Finlands Banks motparter säkerheter för 17,2 miljarder euro i
genomsnitt. Motsvarande belopp 2018 var 19,6 miljarder euro.

Av de belåningsbara säkerheterna föredrar Finlands Banks motparter alltjämt säkerställda
bankobligationer, som stod för i genomsnitt 38 % av alla inlämnade säkerheter (diagram 5).
De näst vanligaste säkerheterna var lånefordringar (29 %) och de tredje vanligaste var
obligationer som emitterats av staten och regionala myndigheter (18 %).

Tilldelningen till Finlands Banks motparter i Eurosystemets refinansieringstransaktioner nästan
halverades. Följaktligen ökade motparternas genomsnittliga säkerhetsöverskott under 2019
från 27 % till 41 % jämfört med föregående år.

De frivilliga återbetalningarna av tilldelning i TLTRO II fortsatte 2019. Under 2019 betalade
Finlands Banks motparter tillbaka krediter av detta slag för 6,1 miljarder euro. Genom
TLTRO III-transaktionerna tog motparterna upp ny centralbanksfinansiering för 2,1 miljarder
euro.

Vid slutet av 2019 uppgick motparternas utestående penningpolitiska krediter från riktade
långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO II och TLTRO III) till sammanlagt 4,6
miljarder euro. Vid slutet av 2018 var beloppet 8,6 miljarder euro. Dessutom utnyttjade
motparterna intradagskredit.
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Diagram 5.

1. Räntebärande värdepapper utgivna av
 staten och regionala myndigheter
2. Säkerställda bankobligationer
3. Icke-säkerställda bankobligationer
4. Företagsobligationer
5. Värdepapper med bakomliggande tillgångar
6. Övriga omsättningsbara tillgångar
7. Icke-omsättningsbara lånefordringar

Källa: Finlands Bank.
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Centralbanksinlåningen oförändrad

Finlands Banks motparters inlåning i centralbanken var i likhet med tidigare år stor, i
genomsnitt 96,4 miljarder euro (diagram 6).

Likviditetsöverskottet, dvs. det totala beloppet av sådan inlåning i Finlands Bank som översteg
kassakravet, var 93,4 miljarder euro i genomsnitt, vilket ligger i nivå med föregående år.
Också den andel som likviditetsöverskottet i Finlands Bank utgjorde av motsvarande inlåning i
hela Eurosystemet stannade 2019 på en oförändrad genomsnittlig nivå av 5 %.

De finländska bankerna utnyttjade nästan fullt ut kvoten utan negativ ränta enligt det tudelade
systemet för inlåningsräntan (på finska). Följaktligen minskade inlåningen över natten med 21
%. Under årets sista uppfyllandeperiod betalades nollränta för en andel på 21,9 miljarder euro
av inlåningen, och negativ ränta för en andel på 73,0 miljarder euro.

Diagram 6.

Centralbanksinlåning i Finlands Bank

Md euro  % 

1. Kassakrav
2. Inlåning utöver kassakravet (nollränta)
3. Inlåning utöver kassakravet (negativ ränta)
4. Inlåning över natten
5. Andel av Eurosystemets överskottslikviditet (höger skala)

Källor: Europeiska centralbanken och Finlands Bank.
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Referensräntorna på
penningmarknaden reformerades
20.3.2020

Referensräntorna på penningmarknaden, Eonia och Euribor, reformerades
2019. Europeiska centralbankens nya referensränta för inlåning över natten
€STR infördes parallellt med Eonia från och med början av oktober.
Samtidigt knöts värdet av Eonia till €STR. För Euriborräntorna infördes i sin
tur en ny beräkningsmetod. Den nya beräkningsmetoden började tillämpas
fullt ut under sista kvartalet 2019.

Referensräntorna är offentliga räntor som används som beräkningsgrund för bland annat lån,
derivat och andra finansieringsavtal. De speglar i allmänhet upplåningskostnaderna på vissa
marknader.

För finländarna är Euriborräntorna de mest bekanta referensräntorna. De används bland
annat för att fastställa räntan i bostadslåneavtal. Vid sidan av Eonia är Euriborräntorna de
mest använda referensräntorna inom EU. Såväl Eonia som Euriborräntorna reformerades
2019.

Nya referensräntan €STR infördes parallellt med
Eonia

Europeiska centralbankens (ECB) nya referensränta för inlåning över natten €STR (Euro
short-term rate) publicerades för första gången den 2 oktober 2019.
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€STR infördes parallellt med referensräntan Eonia, som administreras av Europeiska
penningmarknadsinstitutet (European Money Market Institute, EMMI). Eonia tjänar i likhet
med €STR som ett mått på räntan för inlåning över natten i euroområdet. Samtidigt knöts
Eonia till €STR till ett värde av €STR + 8,5 räntepunkter, som gäller till dess att Eoniaräntan
slutgiltigt slopas den 3 januari 2022.

Anledningen till reformen är referensvärdesförordningen från 2016, som ställde nya krav på
referensvärdena. Syftet med den nästan två och ett halvt år långa övergångstiden är att
säkerställa ett smidigt utbyte av referensräntorna för inlåning över natten.

€STR ett mått på räntan för inlåning över natten

€STR är ett mått på den genomsnittliga ränta (på finska)som bankerna betalar för icke
säkerställda krediter i euro som de lånar upp över natten på den institutionella
penningmarknaden. €STR är en viktig referensränta framför allt för derivatmarknadens
funktion. Dessutom ger den information om penningpolitikens genomslag på
penningmarknaden.

€STR grundar sig på ECB:s lagenligt insamlade penningmarknadsstatistik (Money Market
Statistical Reporting, MMSR), som sammanställs på basis av 50 stora europeiska bankers
dagliga rapporter om sin penningmarknadsverksamhet. För beräkning av €STR används sådan
icke säkerställd inlåning över natten hos de rapporterande bankerna som består av enskilda
krediter på minst en miljon euro. €STR fastställs som det volymvägda medelvärdet för
inlåning över natten med tre decimalers noggrannhet efter borträkning av den 25 % av lånen
som har den lägsta och den 25 % som har den högsta räntan.

ECB publicerar €STR kl. 8.00 mellaneuropeisk tid varje dag då betalsystemet TARGET2
håller öppet. Den publicerade räntan speglar alltid situationen under föregående arbetsdag.

Vid rikligt likviditetsöverskott ligger €STR under
ECB:s inlåningsränta

I ett finansiellt läge som präglades av ett likviditetsöverskott höll sig €STR stabilt under ECB:s
inlåningsränta. Genomsnittsräntan för €STR, som började publiceras den 2 oktober, var −0,54
% under 2019. Ränteskillnaden mellan €STR och ECB:s inlåningsränta var i genomsnitt ca
−0,04 procentenheter, dvs. −4 räntepunkter. Eonia låg däremot ca 3 räntepunkter ovanför
ECB:s inlåningsränta under 2019 innan den knöts till €STR vid början av oktober (diagram
7).
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Diagram 7.

Utveckling av €STR och Eonia under 2019

%

1. €STR

2. €STR, 25:te percentilen

3. €STR, 75:te percentilen

4. Eonia

5. ECB:s inlåningsränta
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€STR publicerades för första gången 2.10.
Samtidigt knöts Eonia till €STR.

Nivåskillnaden mellan €STR och Eonia beror på att €STR beräknas på inlåning till bankerna
inte enbart från andra banker utan också från andra finansinstitut. Endast bankerna har
tillträde till Eurosystemets inlåningsfacilitet, medan andra finansinstitut måste sätta in sina
medel i bankerna. I ett läge med ett rikligt likviditetsöverskott behöver bankerna inte
konkurrera om denna typ av inlåning för att uppfylla sina kapitalkrav, utan de fakturerar
aktörerna för tjänsten genom att ta emot inlåning till en ränta som ligger under ECB:s
inlåningsränta.

Finlands Bank deltar i kvalitetskontrollen av €STR

Eurosystemet kontrollerar riktigheten av de uppgifter som används som beräkningsgrund för
€STR för att referensräntan så noggrant som möjligt ska spegla den rådande räntenivån för
inlåning över natten. Finlands Bank deltar i kvalitetskontrollen genom att kontrollera de
uppgifter som de rapporteringsskyldiga bankerna i Finland lämnar in. Av de finländska
bankerna var endast Nordea rapporteringsskyldig 2019.

Utöver kvalitetskontrollen deltog Finlands Bank under 2019 intensivt i utformningen av en
referensräntepolicy inom en av Eurosystemets arbetsgrupper.
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Metoden för beräkning av Euriborräntorna
reformerades

Euriborräntorna är liksom €STR referensräntor som mäter genomsnittspriset på icke
säkerställd finansiering i euro på den institutionella penningmarknaden. Euriborräntorna, som
finländare bäst känner till eftersom de används i bostadslån, är också livsviktiga för
derivatmarknadens funktion.

Europeiska penningmarknadsinstitutet EMMI äger inte bara Eonia utan också
Euriborräntorna. ECB publicerar Euriborräntor med löptider från en vecka till ett år kl. 11.00
mellaneuropeisk tid varje dag då TARGET2 håller öppet.

Tidigare uppfyllde Euriborräntorna inte kraven i referensvärdesförordningen från 2016,
eftersom de före reformen hade baserat sig enbart på panelbankernas expertbedömningar och
inte på verklig handel på marknaden. På grund av referensvärdesförordningen skapade EMMI
en ny metod för att fastställa Euribornoteringarna, varefter de reformerade Euriborräntorna
godkändes av den finansiella tillsynsmyndigheten i Belgien (FSMA) vid början av juli.

Den nya metodiken är ett slags hybridmetod (på finska), där panelbankernas räntenoteringar
för varje enskild Euriborränta i första hand grundar sig på fastställda lån. Om volymen av
fastställda lån inte är tillräckligt stor, tas också tidigare fastställda lån eller lån med annan
löptid än löptiden för den aktuella Euribornoteringen till grund för noteringen. Om inte heller
det lyckas, tas andra väsentliga marknadsdata eller bankens expertbedömningar till grund för
noteringen.

Då räntenoteringarna från bankerna har erhållits används den mittersta 70 % av noteringarna
för att beräkna referensräntan. I beräkningen fastställs Euriborräntorna utgående från en
enkel genomsnittsränta med tre decimalers noggrannhet.

Den nya beräkningsmetoden började tillämpas fullt ut
under sista kvartalet 2019

Panelbankerna började övergå till den nya ränteberäkningsmetoden under andra kvartalet
2019, och i slutet av november meddelade EMMI att övergångsfasen hade slutförts.

Vid tiden för övergång till den nya metoden ser fluktuationerna i Euriborräntorna under dagen
ut att ha ökat något. De ökade fluktuationerna förklaras dock eventuellt delvis av upprepade
förändringar i förväntningarna på ECB:s styrräntor mot slutet av 2019 (diagram 8).
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Diagram 8.

Utveckling av Euriborräntorna
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De penningpolitiska
nettotillgångsköpen återupptogs
20.3.2020

De nettotillgångsköp inom ramen för Eurosystemets köpprogram som hade
avslutats i januari 2019 återupptogs i november. Finlands Bank deltar i
genomförandet av köpprogrammen för offentliga värdepapper,
företagsobligationer och säkerställda obligationer. I Finlands Banks
balansräkning ökade innehavet av värdepapper som upphandlats i sådana
penningpolitiska transaktioner till 46 miljarder euro.

Eurosystemets köpprogram för värdepapper består av ett köpprogram för offentliga
värdepapper och tre köpprogram för den privata sektorns värdepapper. Köpprogrammen för
den privata sektorn gäller värdepapper med bakomliggande tillgångar, företagsobligationer
och säkerställda obligationer. Dessa köpprogram hör till de så kallade extraordinära
åtgärderna inom penningpolitiken.

Eurosystemets värdepappersinnehav ökade genom
köpprogrammen

Nettotillgångsköpen inom köpprogrammen avslutades i slutet av 2018. Mellan januari och
oktober 2019 återinvesterade Eurosystemet endast kapital från sina förfallande värdepapper.

På sitt sammanträde i september 2019 beslutade Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet)
att utöver återinvesteringarna återuppta nettotillgångsköp i en genomsnittlig månatlig takt av
20 miljarder euro från och med november 2019.
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ECB-rådet utgår från att nettotillgångsköpen fortsätter så länge det är nödvändigt för att
förstärka styrräntornas stimulerande effekt och upphör strax innan en höjning av styrräntorna
inleds.

Då tillgångar som förvärvats inom programmen för värdepappersköp förfaller fortsätter
återinvesteringarna av det återbetalda kapitalet till fullt belopp även långt efter det att ECB-
rådet har börjat höja styrräntorna, och i vilket fall som helst så länge som det behövs för att
upprätthålla ett gynnsamt likviditetsläge och en mycket ackommoderande penningpolitik.

I programmet för värdepappersköp ökade Eurosystemets innehav från 2 570 miljarder euro
till 2 580 miljarder euro under 2019. Innehaven från köpprogrammet för offentliga
värdepapper uppgick till 2 103 miljarder euro och innehaven från köpprogrammen för den
privata sektorns värdepapper till 477 miljarder euro. Historiska tidsserier över
köpprogrammet finns tillgängliga på ECB:s webbplats.

Finlands Bank deltar också i genomförandet av
köpprogrammet för företagsobligationer

Finlands Bank har genomfört värdepappersköp inom alla program med undantag av
köpprogrammet för värdepapper med bakomliggande tillgångar. Under 2019 ökade innehavet
av penningpolitiska värdepapper i Finlands Banks balansräkning från 45,6 miljarder euro till
46 miljarder euro (på finska).

I köpprogrammet för offentliga värdepapper köpte Finlands Bank finländska statsobligationer
och obligationer utgivna av Finnvera och Kommunfinans. Under 2019 köpte Finlands Bank
inga obligationer utgivna av europeiska institutioner. Vid årets slut uppgick värdet av
statsobligationer och obligationer utgivna av statsbundna institutioner i Finlands Banks
balansräkning till 29,3 miljarder euro. I beloppet ingår innehav från
värdepappersmarknadsprogrammet (SMP) för 0,6 miljarder euro. Beloppet av obligationer
utgivna av europeiska institutioner i balansräkningen var 3 miljarder euro.

Finlands Bank var en av de sex centralbanker inom Eurosystemet som genomförde
köpprogrammet för företagsobligationer för Eurosystemets räkning. Enligt Eurosystemets
beslut svarar Finlands Bank inte endast för förvärv av finländska företagsobligationer i
köpprogrammet utan också för köp av obligationer utgivna av estniska, irländska, lettiska,
litauiska och österrikiska företag. Finlands Bank köpte obligationer både av banker i Finland
och av sådana internationella banker som anlitas som motparter i bankens förvaltning av sina
egna finansiella tillgångar.

I köpprogrammet för säkerställda obligationer koncentrerade sig Finlands Bank på den
finländska marknaden för säkerställda obligationer. Innehaven från köpprogrammen för den
privata sektorns värdepapper uppgick vid årets slut till 13,7 miljarder euro, av vilket 7,4
miljarder euro bestod av säkerställda obligationer och 6,3 miljarder euro av
företagsobligationer.
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Värdepapperslånen minskade jämfört med tidigare år

Eurosystemet lånar vid behov värdepapper från köpprogrammen tillbaka till marknaden.
Värdepapperslånen ska bidra till marknadslikviditeten för euroområdets obligationer.
Utlåningen genomförs decentraliserat inom Eurosystemet.

Finlands Banks värdepappersinnehav kunde lånas ut mot värdepapperssäkerheter via
värdepapperslåneprogram som drivs av förvaringsinstitutet Euroclear Bank. Finlands Bank
bedrev också bilateral utlåning av värdepapper som förvärvats inom köpprogrammet för
offentliga värdepapper. Utlåningen skedde mot kontant säkerhet. Värdepapperslånen
minskade från tidigare år, eftersom likviditeten på interbankmarknaden i euroområdet i stort
sett räckte till för att täcka efterfrågan på utlåning.
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Finansiell stabilitet
20.3.2020

Finlands Bank bidrar till att upprätthålla finansiell stabilitet. Banken
analyserar riskerna i det finansiella systemet, deltar i makrotillsynspolitiken
och producerar finansiell statistik.

Finlands Bank analyserar hoten mot den finansiella
stabiliteten

Finlands Bank sörjer för sin del för ett funktionssäkert och effektivt finanssystem i Finland.
Banken identifierar och analyserar de risker och sårbarheter som, ifall de realiseras, kunde
hota stabiliteten i hela det finansiella systemet. Målet är att upprätthålla en effektiv
finansförmedling och därigenom främja hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och välfärd
på lång sikt.

Hushållens höga skuldsättning och strukturella sårbarheter i banksektorn har identifierats som
potentiella källor till risker för den finansiella stabiliteten i Finland. Finland har en stor och
koncentrerad banksektor i förhållande till ekonomin, och enskilda stora kreditinstitut har
därför stor betydelse för det finansiella systemet och hela ekonomin. Bankerna är också
exponerade för likartade utlånings-, investerings- och upplåningsrisker.

Risker avvärjs med hjälp av makrotillsynspolitik

Risker för den finansiella stabiliteten kan motverkas genom makrotillsynsverktyg som sätts in i
tid. I Finland beslutar Finansinspektionens direktion om de makrotillsynsåtgärder som vidtas
för att stärka kreditinstitutens och hushållens ekonomiska buffertar i händelse av att riskerna
realiseras. Finlands Bank deltar aktivt i beredningen av makrotillsynspolitiken, bedömningen
av dess utfall och utvecklingen av nya makrotillsynverktyg.

Finlands Bank samarbetar intensivt med övriga myndigheter och institutioner för att främja
den finansiella stabiliteten både på nationell och internationell nivå. Samarbetet stöder
utvecklingen av reglering, tillsyn och krishantering för det finansiella systemet. Viktiga projekt
i Europa är arbetet kring bankunionen och kapitalmarknadsunionen.
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Finlands Bank sammanställer och utvecklar statistik

Finlands Bank svarar för den centrala finansmarknadsstatistiken. Tillförlitlig statistik bidrar
till att skapa en noggrann och aktuell bild av det finansiella systemets funktion. Genom att
aktivt utveckla statistiken tillgodoser centralbanken såväl sina egna som övriga användares
informationsbehov.

Viktiga områden för statistikutveckling i Finland är sammanställning av statistik om bolag
som tillhandahåller konsumtionskrediter och om vissa andra finansförmedlare och nya
distributionskanaler för statistik inom ramen för Finlands Banks och Finansinspektionens
tjänst för öppna data. Den gemensamma kreditdatabasen är i sin tur ett betydande
utvecklingsprojekt på europeisk nivå.
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Viktigt att identifiera riskerna för den
finansiella stabiliteten i tid
20.3.2020

Finlands Bank analyserar risker och sårbarheter som hotar den finansiella
stabiliteten. År 2019 låg fokus framför allt på hushållens skuldsättning,
fastighetsmarknaden, särdragen för kreditinstitutssektorn,
klimatförändringen och digitaliseringen.

Finlands Bank analyserar sårbarheterna i det finansiella systemet i Finland och de nationella
och internationella risker som hotar den finansiella stabiliteten i bl.a. sin stabilitetsanalys (på
finska).

Under 2019 inriktades analysen särskilt på hushållens och företagens skulder, metoder för att
förebygga hushållens överskuldsättning, bostadsmarknaden och den kommersiella
fastighetsmarknaden, digitaliseringen i finansbranschen och den europeiska banksektorns
lönsamhet.

Finlands Bank analyserade riskerna med
skuldsättningen och på fastighetsmarknaden i Finland

Riskerna för den finansiella stabiliteten i Finland är nära kopplade till utvecklingen på
fastighetsmarknaden. Enligt uppgifter som samlats in av Finlands Bank och Statistikcentralen
har ca två tredjedelar av finländska kreditinstituts lån till hushåll och företag använts för köp,
reparation, underhåll eller byggande av bostäder eller fastigheter.
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Lån med anknytning till fastighetsmarknaden är bl.a. hushållens bostadslån, hushållens
bostadsbolagslån via bostadsaktiebolag, övriga lån till bostadsbolag och lån till företag i
fastighets- och byggbranschen (diagram 9).

Diagram 9.

1. Hushållens bostadslån
2. Hushållens bostadsbolagslån*
3. Övriga bostadsbolagslån
4. Lån till övriga företag i fastighetsbranschen
5. Lån till byggföretag
6. Lån till övriga icke-finansiella företag
7. Övriga hushållslån

Finländska kreditinstituts utlåning till hushåll och 

icke-finansiella företag vid utgången av 2019.

* Situationen i september 2019.

Källor: Finlands Bank och Statistikcentralen.

Ca två tredjedelar av lånen hänför sig till
fastighetsmarknaden

1

2
3

4

6

7

5
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De finländska hushållens skuldsättning har ökat oroväckande mycket. På lång sikt har
skulderna ökat betydligt snabbare än de disponibla inkomster som används för konsumtion,
sparande och betalning av skulder.

Bostads- och bostadsbolagslånen har blivit större och återbetalningstiderna längre. Dessutom
har konsumtionskrediterna ökat och det finns ett allt större och mer varierat utbud av
inhemska och utländska lån.

Finlands Bank framhöll 2019 att hushållens höga skuldsättning gör hela samhällsekonomin
sämre rustad för allvarliga ekonomiska störningar. Om hushållens skuldbetalningskostnader
ökar eller inkomsterna minskar, drar hushållen i allmänhet först ner på sin konsumtion för att
kunna betala sina lån och lägga undan pengar för kommande behov. En kännbar minskning i
konsumtionen under vikande konjunktur skulle ha långtgående konsekvenser för hela
samhällsekonomin (diagram 10).

Diagram 10.

Finlands Bank analyserade kreditinstitutssektorns
sårbarhet och internationella risker

Finlands Bank analyserade tillsammans med Finansinspektionen riskerna förenade med
utlåning och kreditinstitutens särdrag i två makrotillsynsrapporter (på finska), som
publicerades 2019. Dessa rapporter och Finlands Banks övriga rapporter om det
makrofinansiella läget tjänar som underlag när Finansinspektionens direktion fattar beslut om
användningen av makrotillsynsverktyg.

Enligt de indikatorer som publicerats i makrotillsynsrapporterna och i Finlands Banks
diagrambank är de strukturella sårbarheterna i kreditinstitutssektorn i Finland större än i
kreditinstitutssektorerna i de övriga EU-länderna i genomsnitt. Många indikatorer visar
dessutom att sårbarheterna har ökat.
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Strukturella riskfaktorer som Finlands Bank identifierat är riskkoncentrationerna inom
bostads- och fastighetsutlåningen, beroendet av marknadsupplåning, kreditinstitutssektorns
stora omfattning, koncentration och kopplingar, kreditinstitutens betydelse som finansiärer av
den privata sektorn och de viktigaste kundgruppernas, dvs. hushållens och företagens,
skuldsatthet (tabell 1). Beroendet av marknadsupplåning förklaras av ett s.k. strukturellt
finansieringsunderskott, dvs. utlåningen är betydligt större än bankernas inlåningsfinansiering.

Strukturella sårbarheter i det finländska banksystemet i jämförelse med
övriga EU-länder och historiska data för Finland

Indikator Övriga EU-
länder

Genomsnitt av
finländska

observationer

1. Andelen bostadslån som beviljats inhemska hushåll av lån som
kreditinstitutssektorn beviljat den privata sektorn

Överskrider Överskrider

2. Kreditinstitutens fordringar på företag i byggnads- och
fastighetsplaceringsbranschen i förhållande till kreditinstitutens alla
fordningar

Överskrider Överskrider

3. Kreditinstitutens inhemska statslånefordningar i förhållande till
kreditinstitutens alla fordningar

Överskrider
inte

Överskrider inte

4. De inhemska kreditinstitutens interbankinlånings andel av
kreditinstitutssektorns alla skulder

Överskrider
inte

Överskrider inte

5. Kreditinstitutssektorns finansieringsunderskott Överskrider Överskrider

6. Utländska bankers dotterbolags och filialers sammanräknade
balansräkning i förhållande till bruttonationalprodukten

Överskrider
Överskrider inte

7. Kreditinstitutssektorns balansräkning i förhållande till den nominella
bruttonationalprodukten

Överskrider
Överskrider inte

8. De fem största kreditinstitutens sammanräknade balansräkningar i
förhållande till hela kreditinstitutssektorn sammanräknade balansräkning

Överskrider
Överskrider inte

9. De lån som de inhemska kreditinstituten beviljat hushåll och företag i
förhållande till hushållens och företagens alla skulder

Överskrider Överskrider

10. Hushållssektorns skulder i förhållande till hushållens disponibla
inkomster

Överskrider Överskrider

11. Företagens skuldsättningsgrad i förhållande till bruttonatonalprodukten Överskrider Överskrider

Källor: Europeiska centralbanken och Finlands Banks uträkningar.
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Finlands Bank analyserade riskerna i det
internationella finanssystemet

Finlands Bank analyserar regelbundet sådana risker i det internationella finansiella systemet
som kan sprida sig till Finland via realekonomin eller finansmarknaden. Viktiga teman under
2019 var marknaden för bostads- och företagsfinansiering i Förenta staterna, potentiella
problem i den offentliga och den privata sektorns skuldhållbarhet i euroområdet och de
europeiska bankernas svaga lönsamhet.

Den internationella analysen tog därtill fasta på de nordiska bankerna och deras inbördes
kopplingar. De stora nordiska bankerna är exponerade för liknande likviditets- och
upplåningsrisker och deras bostadsutlåning är stor. Eventuella störningar kunde få
spridningseffekter över landsgränserna förutom via bankerna också via den inbördes handeln.

Finlands Bank deltog 2019 tillsammans med de nordiska och baltiska ländernas nationella
myndigheter med ansvar för den finansiella stabiliteten, samt europeiska myndigheter, i en
krishanteringsövning för hypotetiska, gränsöverskridande stora banker. I övningen testades
centralbankernas, de finansiella tillsynsmyndigheternas, ministeriernas och
resolutionsmyndigheternas samarbete och krishanteringsberedskap.

Finlands Bank deltog i debatten om
klimatförändringen och ny teknik

Finlands Banks experter skrev under 2019 flera artiklar och blogginlägg (på finska) om
aktuella frågor kring finansiell stabilitet. Centrala teman var klimatförändringen, artificiell
intelligens och stordata, metoder för att förutse och förebygga finanskriser samt finansieringen
av små och medelstora företag i Finland.

Finlands Bank arrangerade under 2019 tre internationella konferenser om aktuella frågor
kring finansiell stabilitet.

I oktober arrangerade Finlands Bank och finansministeriet konferensen Greener Finance for

Sustainable Future. Konferensteman var ekologiskt hållbar finansiering samt klimat- och
miljöfrågor på finansmarknaden. Klimatförändringen utgör en risk för den finansiella
stabiliteten, både på grund av de eventuella direkta ekonomiska förlusterna och på grund av
omställningsriskerna till följd av förändringen i företagens affärsmodeller.

I december arrangerade Finlands Bank konferensen Data Driven Financial Stability:

Opportunities and Challenges in Big Data. Konferensen behandlade bl.a. hur artificiell
intelligens och stordata förändrar finansmarknaden. Digitaliseringen kan bidra till effektivare
verksamhet, men innovationerna kan också exponera marknaden för nya sårbarheter.
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Dessutom arrangerade Finlands Bank i maj i samråd med Europeiska systemrisknämnden och
RiskLab Finland konferensen Systemic Risk Analytics. Konferensen, som är den femte i
ordningen, fokuserade på metoder för analys av risker som hotar den finansiella stabiliteten.
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Finlands Bank deltog aktivt i
makrotillsyns-politiken
20.3.2020

Finlands Bank främjade under 2019 den finansiella stabiliteten genom att
bereda makrotillsynsbeslut och utforma nya finansiella stabilitetsverktyg.

Makrotillsynsverktyg används för att minska sannolikheten för finanskriser och deras
konsekvenser för det finansiella systemet och makroekonomin.

Inga nya skärpningar av makrotillsynsverktygen 2019

Analysen av den finansiella stabiliteten gav inte anledning att skärpa de befintliga
makrotillsynsverktygen i Finland 2019. De systemriskbuffertkrav (på finska) som hade införts
sommaren 2018 trädde visserligen i kraft först 2019.

Alla beslut om användningen av makrotillsynsverktyg fattas i Finland av Finansinspektionens
direktion. Finlands Bank deltar i beredningen av besluten. Dessutom deltar Finlands Bank i
beslutsprocessen och samarbetet inom makrotillsynspolitiken i euroområdet och EU.

Kreditinstitutens kontracykliska buffertkrav förebygger systemrisker som speglar kreditcykeln.
Finansinspektionen fattar kvartalsvis beslut om det kontracykliska buffertkravet. Finlands
Bank bidrar till att ta fram den analys som ligger till grund för besluten.

Tidiga varningsindikatorer och övergripande analyser tyder inte på någon överhettning av
kreditcykeln och ger inte heller någon annan anledning till att höja det kontracykliska
buffertkravet i Finland. Således lät Finansinspektionens direktion buffertkravet ligga kvar på 0
% under hela året.
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Strukturella risker i det finansiella systemet i Finland

Systemriskbufferten är ett buffertkrav som kan påföras kreditinstituten på basis av strukturella
risker i det finansiella systemet. I Finland är riskerna framför allt förenade med hushållens
höga skuldsättning, koncentrationen inom kreditinstitutssektorn och sektorns betydelse för
finansförmedlingen samt de starka kopplingarna till de finansiella systemen i de övriga
nordiska länderna.

Finansinspektionens direktion beslutade i juni att förlänga giltighetstiden för de
kreditinstitutsspecifika systemriskbuffertkraven som hade införts 2018.

På grund av hushållens höga skuldsättning skärptes lånetaket, dvs. den maximala
belåningsgraden för hushåll, våren 2018 till 85 % för andra än förstabostadsköpare.
Ändringen trädde i kraft i juli 2018.

Skuldsättningen har ökat genomgående under 2010-talet och ligger nu på en rekordhög nivå.
Beslut om giltighetstiden för det skärpta lånetaket fattas kvartalsvis. Under 2019 förlängdes
giltighetstiden varje kvartal.

I juni 2019 beslutade Finansinspektionens direktion att hålla kvar den lägsta riskviktsgränsen
på 15 % för bostadslån i kreditinstitut som tillämpar interna modeller. Undersökningar visar
att riskvikterna för bostadslån som baserar sig på interna modeller är relativt låga och fångar
inte i tillräcklig utsträckning upp alla följdeffekter av bostadslånen som förstärker de
ekonomiska störningarna.

Finlands Banks tjänstemän deltog i beredningen av varje makrotillsynsbeslut. Dessutom avgav
Finlands Banks direktion yttranden (på finska) om Finansinspektionens direktörs förslag till
makrotillsynsbeslut.

Finlands Bank deltog i finansministeriets arbetsgrupp
med uppdrag att motverka hushållens skuldsättning

Finansministeriet (FM) tillsatte i augusti 2018 en arbetsgrupp för att ta fram verktyg för att
stävja hushållens skuldsättning. Finlands Bank deltog aktivt i arbetet. Arbetet slutfördes i
oktober 2019, då arbetsgruppen publicerade sitt betänkande (på finska).

Arbetsgruppen föreslog att Finlands verktygslåda för makrotillsyn kompletteras med ett
skuldkvotstak (debt-to-income, DTI). Skuldkvotstaket skulle begränsa hushållens totala
skulder i förhållande till de årliga inkomsterna, så att utöver bostadslån också stora
konsumtionskrediter och studielån tas med i beräkningen. Arbetsgruppen föreslår ett
skuldkvotstak på 450 %, vilket innebär att de totala skulderna får uppgå till högst 4,5 gånger
hushållets årliga bruttoinkomster (diagram 11).
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Diagram 11.

För att stävja den totala skuldsättningen såg arbetsgruppen det också nödvändigt att motverka
längre lånetider. Därför föreslog arbetsgruppen en maximal återbetalningstid på 25 år för
bostadslån.

Bostadsbolagslånens andel av hushållsskulden har ökat i oroväckande takt under den senaste
tiden. Därför föreslog arbetsgruppen en begränsning av krediten till bostadsbolag vid
nybyggnation, så att bostadsbolagen skulle få låna upp till 60 % av det skuldfria priset för
sålda bostadsaktier.

Dessutom föreslog arbetsgruppen att de allt vanligare amorteringsfria perioderna inte får
beviljas för bostadsbolagslån under de fem första åren efter att byggnaden står färdig. Enligt
förslaget införs också för bostadsbolagslånen en återbetalningstid på högst 25 år.

Finlands Bank understödde arbetsgruppens förslag

Finlands Bank avgav ett yttrande (på finska) om arbetsgruppens betänkande där banken
omfattade arbetsgruppens bedömning att verktygsuppsättningen för att motverka en alltför
kraftig utlåningstillväxt och skuldsättning bör breddas. Dessutom ansåg Finlands Bank att de
föreslagna verktygen lämpar sig för detta ändamål.

Det har skett en omstrukturering av hushållsskulden och långivare utanför banksektorn har
fått större betydelse. Därför borde de föreslagna verktygen kunna tillämpas även på andra
kreditgivare än kreditinstitut. Utöver bostadsutlåning borde verktygen också gälla
bostadsbolagslån och konsumtionskrediter.
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I sitt yttrande framhöll Finlands Bank också att en åtstramning av utlåningsvillkoren kan
försämra hushållens möjligheter att anpassa sin konsumtion över tid.

Samtidigt skulle de föreslagna åtgärderna emellertid stärka hushållens och långivarnas
motståndskraft mot chocker, minska systemriskerna i anslutning till överskuldsättning och
eventuellt också minska sannolikheten för finanskriser och krisens omfattning.

De föreslagna verktygen påverkar både hushållen och makroekonomin. Därför är det viktigt
att bredda och utveckla bedömningen av deras konsekvenser och inriktning.

Rekommendation från Europeiska
systemrisknämnden till Finland om åtgärder för att
bekämpa sårbarheterna på bostadsmarknaden

Europeiska systemrisknämnden (European Systemic Risk Board, ESRB) gav i september 2019
Finland en rekommendation om nya låntagarbaserade makrotillsynsverktyg. De nya
makrotillsynsverktygen behövs för att bekämpa sårbarheterna på bostadsmarknaden på
medellång sikt.

Finlands Bank delar ESRB:s uppfattning om nödvändigheten att minska sårbarheterna på
bostadsmarknaden. Enligt Finlands Bank skulle ESRB:s rekommendationer till stor del
uppfyllas om de nya verktyg som föreslås av finansministeriets arbetsgrupp införs.

Finlands Bank deltar i utvecklingen av
kapitalmarknadsunionen

Utvecklingen av EU:s gemensamma kapitalmarknad började visserligen redan 2015, men den
nya kommissionen lade in en ny växel i utvecklingsarbetet. I sina analyser 2019 har Finlands
Bank identifierat tre viktiga insatsområden i utvecklingen av kapitalmarknadsunionen.

Insatsområdena är aktivering av små privatinvesterare, utveckling av marknaden för gröna
obligationer och tillhandahållandet av ”safe assets” dvs. säkra tillgångar. På detta sätt kunde
ödesgemenskapen mellan bank och stat brytas. Dessutom är det enligt Finlands Banks
bedömning i fortsättningen viktigt att sätta upp tydliga prioriteringar för utvecklingsarbetet i
stället för att försöka driva alla projekt samtidigt.
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Den snabbt föränderliga omvärlden
en utmaning för Finlands Banks
statistikfunktion
20.3.2020

Finlands Bank svarar för den centrala finansmarknadsstatistiken. Tillförlitlig
statistik och aktuella analyser bidrar till att identifiera utmaningarna i en
föränderlig omvärld och skapa en noggrann bild av verksamheten på
finansmarknaden och i ekonomin.

Sammanställning av statistik är en av Finlands Banks lagstadgade uppgifter. Statistiken
tillgodoser användarnas informationsbehov genom att avbilda alla viktiga samhällsfenomen
och spegla de föränderliga omständigheterna. Finlands Bank utvecklar aktivt
statistikfunktionen för att svara på användarnas behov av information.

Mer omfattande information från finansinstituten

Utlåningen utanför kreditinstitutssektorn ökar. Övriga finansinstitut erbjuder alternativ till de
traditionella finansieringskanalerna. Av den anledningen beslutade Finlands Banks direktion i
mars 2019 att utvidga statistikinsamlingen inom finansinstitutssektorn.

Finlands Bank samlar i fortsättningen in mångsidigare uppgifter om finansförmedlingen
utanför kreditinstituten. Den utvidgade statistikrapporteringen omfattar t.ex. bankernas
finansbolag och bolag som tillhandahåller konsumtionskrediter.

Den nya datainsamlingen uppfyller internationella och nationella statistikkrav och erbjuder
möjligheter till mer djupgående analys av den finansiella stabiliteten och penningpolitiken.
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Statistiken ger en bättre bild av hushållens och företagens skuldsättning och breddar synen på
förändringarna i finansieringskanalerna.

Den snabba ökningen av övriga kreditförmedlare
förutsätter ny statistik

Finlands Bank har enligt lag rätt att av kredit- och finansinstituten och andra aktörer på
finansmarknaden få de upplysningar som behövs för att banken ska kunna fullgöra sina
lagstadgade uppgifter.

Arbetet för att utvidga insamlingen av statistik inleddes med att fastställa
rapporteringsfrekvensen och omfattningen av statistikinsamlingen efter företagets storlek.
Samarbetet med rapportörerna började 2019.

Finlands Banks experter kartlade ämnet med hjälp av befintliga källor och skrev om saken i
blogginlägg om snabblångivare (på finska) och dold skuld (på finska) och i en analysartikel (på
finska). Av gjorda enkäter framgår att finansieringskällorna blivit mer diversifierade, även om
kreditinstituten fortfarande är den viktigaste källan till finansiering för hushåll och företag.

De aggregerade balansräkningarna för övriga kreditförmedlare utgjorde 9,9 miljarder euro vid
utgången av 2018, när övriga kreditförmedlare under offentligt ägande räknas bort.
Kreditinstitutssektorns balansräkning var i jämförelse 63 gånger så stor, dvs. 625 miljarder
euro.

Övriga kreditförmedlares andel av utlåningen har emellertid vuxit de senaste åren. Framför
allt snabblångivarnas fordringar har ökat kraftigt. Genom ägandeförhållandena räknas de
största övriga kreditförmedlarna alltjämt till kreditinstitutssektorn (diagram 12).
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Diagram 12.

1. Fordonsfinansiärer
2. Bankkoncernernas finansieringsbolag
3. Små långivare och övriga
  konsumtionskreditgivare
4. Företagsfinansiärer
5. Factoringbolag
6. Leasingbolag
7. Pantlåneinrättningar

Källa: Finlands Bank.
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Finlands Bank publicerade öppna data och nya
visualiseringar av statistik

Till stöd för beslutsfattandet behövs allt mer finfördelade uppgifter. Finlands Bank publicerade
ny statistik bl.a. om hushållens upplåning via tjänsten för öppna data i april 2019.

Det publicerade materialet innehåller uppgifter om kreditinstitutens utlåning till hushåll och
hushållens icke-vinstsyftande organisationer, företag och bostadsbolag. Nya uppgifter är
exempelvis de genomsnittliga återbetalningstiderna för lån och den årliga ökningen i
inlåningen. Det är också möjligt att bläddra i materialet med det redan tidigare lanserade
dashboard-verktyget (på finska).

Finlands Bank lanserade en ny visualisering (på finska) av investerings- och kapitalfonderna
sommaren 2019. Samtidigt sammanställde Finlands Bank uppgifterna om sparande och
investering i en statistikpublikation. Nu har statistikanvändarna tillgång till ett mer digert
statistikmeddelande varje kvartal.

Finlands Bank utvecklar aktivt den europeiska
centralbanksstatistiken

Eurosystemets största pågående statistikprojekt AnaCredit, dvs. arbetet med att upprätta en
gemensam kreditdatabas, har avancerat till driftsättningsfasen. Europeiska centralbanken
samlade in statistik av centralbankerna i EMU-medlemsländerna och öppnade diskussionen
om kraven i det gemensamma regelverket för kvalitetssäkring.

De nationella centralbankerna inom EMU har för avsikt att inom det gemensamma regelverket
för kvalitetssäkring fastställa tillfredsställande kvalitetsgränser för de inrapporterade
uppgifterna. Arbetet i Finlands Bank inriktades 2019 på kvalitetssäkring av uppgifterna och
instruktioner till rapportörerna.

Den snabba förändringen i betalningssystemen och betalningssätten återspeglas i
statistikkraven. Mobila betalningar blir allt vanligare och Finlands Bank uppdaterade
rapporteringskraven för att tillgodose detta användarbehov.

Finlands Bank deltog aktivt i beredningen av europeisk lagstiftning om nya krav för
betalningsstatistiken. Kartläggningen av användarbehoven och kostnadsnyttoanalysen
slutfördes 2019.
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Pengar och betalningar
20.3.2020

Finlands Bank sörjer för tillgången till och utgivningen av kontanter i Finland.
Banken svarar både för kontantförsörjningen i Finland och för
betalningssystemens utveckling och säkerhet.

För en välfungerande ekonomi krävs ett funktionssäkert och pålitligt finansiellt system.
Finlands Bank tillhandahåller betalsystem- och säkerhetshanteringstjänster för deltagarna i
bankens delsystem och bidrar till utvecklingen av tjänsterna.

Omvärldsförändringarna på betalningsmarknaden och skillnaderna i nationell praxis tvingar
fram enhetliga system och rutiner för euroområdet.

Finlands Bank engagerar sig i förändringen i egenskap av övervakare av betalnings- och
clearingsystemen i Finland genom att sörja för systemens funktionssäkerhet och effektivitet.

Plattformsekonomins insteg i finansbranschen medför
nya risker för den finansiella stabiliteten

De stora teknologiföretagen som tillämpar plattformsekonomiska lösningar, såsom Google,
Amazon, Facebook, Apple, Microsoft och Alibaba, har börjat utöka sin verksamhet med
finansiella tjänster och betalningar.

BigTech-företagen påverkar den finansiella sektorn också genom att tillhandahålla
molntjänster för banker och andra traditionella aktörer.

Trendens betydelse för den finansiella sektorn är ännu liten, men på grund av sin storlek måste
aktörerna tas på allvar från första början: de besitter en potential att strukturera om hela
finansbranschen och kan samtidigt ge upphov till risker för den finansiella stabiliteten.

Kontaktlösa betalningar minskade
kontantbetalningarna, sekundsnabba betalningar
vinner terräng

Finansbranschen måste kunna leverera livsviktiga betaltjänster också i sådana situationer där
den normala förmedlingen av betalningar är tillfälligt begränsad. Digitaliseringsutvecklingen
ökar betydelsen av att skapa beredskap för cyberhot.
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År 2019 kartlade Finlands Banks betalningsråd nuläget för omedelbara betalningar och
utmaningarna med dem. Med omedelbara eller sekundsnabba betalningar är det, såsom
namnet säger, möjligt att föra över pengar mellan konton sekundsnabbt dygnet runt.

Möjligheten till kontaktlösa betalningar har lett till att kontantbetalningarna har minskat i
Finland. Under 2019 minskade utbudet av kontanttjänster på bankkontoren ytterligare, men
tillgången till kontanter och den lokala cirkulationen i 3 000 kontantställen i butiker ökade
mätt i euro.
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De globala teknologi-jättarna vinner
insteg i finanssektorn
20.3.2020

De stora teknologibolagen som tillämpar plattformsekonomiska lösningar är
på väg att expandera till finanssektorn. Dessa s.k. BigTech-företag har olika
strategier, men det är uppenbart att de kommer att skapa nya konkurrens-
konstellationer på finansmarknaden inom en nära framtid.

Eventuella konkurrensfördelar för BigTech-företagen är deras förmåga att agera globalt i
förening med ett etablerat brett kundunderlag, ett starkt varumärke och förmåga att hämta
och utnyttja data från olika tjänster. Dessutom kan deras spetskompetens inom
teknologiutveckling återspeglas i kostnadseffektivitet, säkerhet eller en bättre kundupplevelse.

Plattformsekonomierna har potential att
omstrukturera hela den finansiella sektorn

Med plattformsekonomi avses webbaserade och digitala lösningar för delning och utbyte av
resurser mellan olika aktörer eller för produktion av tjänster.

Både kommersiella aktörer och frivilligorganisationer erbjuder plattformar för varierande
ändamål. Kännetecknande för plattformarna är att olika aktörer producerar kompletterande
produkter och tjänster enligt gemensamma spelregler för att skapa en enhetlig
användarupplevelse.

De plattformsekonomiska lösningarna har potential att strukturera om hela den finansiella
sektorn och var därför också föremål för analys vid Finlands Bank 2019.
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BigTech-företagen, framför allt Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Alibaba och
Tencent, fungerar enligt principerna för plattformsekonomi. Många av dem planerar att bygga
ut sina domäner med finansiella tjänster och betalningar. De mest påfallande exemplen är
Facebooks betaltjänster och Amazons företagskrediter till varuleverantörer som utnyttjar
bolagets plattform.

Stort intresse för betalningsförmedlingsdata

BigTech-företagen har under de senaste tio åren vuxit och blivit störst i världen med
marknadsvärde mätt. Deras ambition att utöka sin verksamhet med finansiella tjänster kan
grovt indelas i målet dels att skapa ny affärsverksamhet, dels att höja kostnadseffektiviteten
för betalningar i anslutning till den egentliga kärnverksamheten.

Eftersom BigTech-företagens totala omsättning uppgår till hundratals miljarder dollar om året,
är även små förbättringar i företagets egen betalningsförmedling ett tillräckligt incitament för
att utveckla nya betalningslösningar. Många BigTech-företag verkar emellertid ha satt upp
ännu ambitiösare mål, och ett syfte är sannolikt också att utvidga affärsverksamheten till nya
delområden.

Ett viktigt incitament är insamlingen av data om finansiella tjänster, framför allt data som
uppstår vid förmedling av betalningar. BigTech-företagens styrka ligger i tillgodogörandet av
data som hämtas från digitala tjänster och plattformar för att erbjuda kunderna
skräddarsydda tjänster eller innehåll. Insamling av data om betalningsförmedling och andra
eventuella finansiella tjänster skulle således passa väl in i BigTech-företagens affärsmodell.

Molntjänster är en viktig del av BigTech-företagens
genomslag på marknaden

BigTech-företagens verksamhet i den finansiella sektorn består också i att tillhandahålla
molntjänster för banker och andra traditionella aktörer. Molntjänster är en något diffus
benämning på IT-tjänster som ger kundföretaget möjlighet att hantera, lagra och bearbeta data
över nätet.

De traditionella finansiella aktörerna kan gå över till molntjänster genom att antingen
överföra hela sin infrastruktur till molnet på en gång eller stegvis, funktion för funktion. Nya
finansiella företag utnyttjar i sin tur redan nu molntjänster i stor utsträckning. Också de
finansiella tjänster som BigTech-företagen själva tillhandahåller är baserade på molntjänster.
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Även om BigTech-företagens betydelse för den finansiella sektorn ännu är liten, måste de på
grund av aktörernas storlek tas på allvar från första början. BigTech-företagen besitter en stor
potential att omstrukturera hela den finansiella sektorn och kan samtidigt komma att ge
upphov till risker för den finansiella stabiliteten. Också användningen av BigTech-företagens
molntjänster inom den finansiella sektorn vinner insteg på allt mer kritiska områden i
affärsverksamheten.
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För en välfungerande ekonomi krävs
ett funktionssäkert och pålitligt
finansiellt system
20.3.2020

Omvärldsförändringarna på betalningsmarknaden och skillnaderna i
nationell praxis tvingar fram enhetliga system och rutiner för hela
euroområdet. Gemensamma system och rutiner behövs för att förmedla
betalningar mellan bankerna.

Finlands Bank engagerar sig i förändringarna på betalningsmarknaden i egenskap av
övervakare av betalnings- och avvecklingssystemen i Finland genom att sörja för systemens
funktionssäkerhet och effektivitet.

Betalningsrådet främjar omedelbara betalningar

Finlands Banks betalningsråd är ett samarbetsorgan som sammanför de organisationer som
representerar användarna och producenterna av betaltjänster och de största bankerna och
myndigheterna med ansvar för betaltjänster.

År 2019 publicerade betalningsrådet e-boken Maksamisen reaaliaikaistuminen Suomessa –

pikamaksaminen (på finska) (”Betalningar i realtid i Finland – sekundsnabba betalningar”),
som kartlägger nuläget för omedelbara betalningar och utmaningarna med dem. Dessutom
bevakade betalningsrådet aktivt effekterna av det nya betaltjänstdirektivet (PSD2) och
utvecklingen av tillgången till kontanttjänster i Finland.
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Betalningsrådets arbete presenterades för den stora allmänheten vid det årliga
betalningsforumet (på finska), som i maj arrangerades för trettonde gången. Huvudteman på
forumet var betalningar i realtid och säkra betalningar.

Viktigt att skapa beredskap för systemstörningar

Betalningsförmedling hör till de fundamentala funktionerna i samhället. Det är därför av
största vikt att tillgången till de samhällsbärande betalnings- och avvecklingssystemen kan
säkerställas också vid allvarliga störningar.

Finanssektorn måste kunna leverera livsviktiga betaltjänster i sådana situationer där den
normala förmedlingen av betalningar är tillfälligt begränsad. Digitaliseringsutvecklingen ökar
framför allt betydelsen av att skapa beredskap för cyberhot.

Under 2019 deltog Finlands Bank tillsammans med övriga finansiella aktörer aktivt i
beredskapsarbetet kring betalnings- och avvecklingssystemen i Finland.

Övervakning säkerställer välfungerande system

Finlands Bank svarar för övervakningen av de för Finland viktiga betalningssystemen samt
clearing- och avvecklingssystemen för värdepapper.

Övervakningen av betalningssystemen sker i regel i samarbete med Eurosystemet. Finlands
Bank fortsatte också att medverka i övervakningen av centrala motparter (CCP) inom ramen
för det internationella övervakningssamarbetet.

Den betalnings- och avvecklingssystemsimulator som utvecklats och upprätthålls av Finlands
Bank används inom Eurosystemet och i många andra länder som ett verktyg för övervakning
av betalnings- och avvecklingssystemen. Simulatorn utnyttjas för att bedöma systemens
effektivitet och risker och utvärdera idéer till utveckling av systemen.

Finlands Bank beviljade 2019 tillsammans med övriga myndigheter värdepapperscentralen
Euroclear Finland ny auktorisation i enlighet med förordningen om värdepapperscentraler.

Finlands Bank arrangerade under året för sjuttonde gången det internationella seminariet för
experter inom analys och simulering av betalnings- och avvecklingssystem. Framträdande
teman på 2019 års seminarium var stresstester av systemen och systemutvecklingsprojekt,
likviditetsanalys och identifiering av kritiska deltagare.
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Sedlar och kontantförsörjning
20.3.2020

Finlands Bank sörjer för utgivningen och grossistdistributionen av kontanter i
Finland och strävar för sin del efter att säkerställa tillgången till kontanter
och möjligheterna att använda kontanter vid massbetalningar.

Finlands Bank följer och bidrar aktivt till utvecklingen av olika betalningssätt i Eurosystemet
och strävar efter att sörja för säkra betalningar i Finland.

Distributionskanalerna för kontanter fortfarande
tillfredsställande

Distributionsnätet för kontanter är fortfarande tillfredsställande i förhållande till behovet av
kontanter. Antalet kontantautomater ökade under 2019 med 145, och vid årets slut var
antalet automater 1 751. Enligt Finlands Banks konsumentenkäter var 2/3 av konsumenterna
nöjda med kontantautomatnätverkets utbredning i oktober 2019 (diagram 13–14).

Bankerna har emellertid fortsatt att minska möjligheterna till uttag av kontanter på sina
kontor. Tillgången till kontanter och den lokala cirkulationen i inemot 3 000 kontantställen
inom handeln har ökat mätt i euro och kompenserat för bortfallet av distributionskanaler.
Responsen från kunderna talar det oaktat för att problemen med tillgången till kontanter allt
tydligare gäller glesbygden.
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Diagram 13.

1. Bankernas kontantautomater

 (Otto-,TalletusOtto- och OttoPlus-automater)

2. Nokas Eurocash Finland och Change Group automater

Källor: Automatia Pankkiautomaatit Oy, Nokas CMS Oy och

Change Group.
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Diagram 14.

1. För många

2. Lagom många

3. För få

4. Vet ej

Senaste enkät oktober 2019.

Källa: Finlands Banks konsumentenkäter.
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Utgivningen av 500-eurosedeln upphörde i början av
2019

Finlands Bank slutade ge ut 500-eurosedlar i februari 2019, i likhet med merparten av de
övriga euroländerna. Österrike och Tyskland fick dispens att fortsätta distributionen av
500-eurosedlar till maj 2019. I beställningarna har 500-eurosedlarna huvudsakligen ersatts
med 200-eurosedlar (diagram 15). Efter att utgivningen upphörde har 500-eurosedlar
återlämnats och tagits ur omlopp i något långsammare takt än tidigare.

Det jämna flödet av återlämnade sedlar tyder på att 500-eurosedlar inte bara har använts för
sparande utan också för större kontantbetalningar. Under 2019 återlämnades 500-eurosedlar
till Finlands Bank till ett värde av drygt 200 miljoner euro netto.

I beställningarna och återlämningarna av 100-eurosedlar märks inga större förändringar, och
de återlämnas fortfarande nettomässigt till Finlands Bank genom utländska turisters
kontantbetalningar i Finland.

Diagram 15.

Beställda och återlämnade 200-eurosedlar
vid Finlands Bank

1 000 st.  

1. Nettobeställningar av 200-eurosedlar

2. Beställningar av 200-eurosedlar

3. Återlämningar av 200-eurosedlar

Källa: Finlands Bank.
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Kontaktlösa betalningar har lett till färre
kontantbetalningar i Finland

Utgivningen av 50-eurosedeln, som är den vanligaste sedelvalören vid finländarnas
kontantuttag, slog igen nytt rekord 2019. Årsökningen var totalt 850 miljoner euro (diagram
16). 50-eurosedeln distribueras allmänt via automaterna och förs även ut utanför landets
gränser vid utlandsresor.

Utgivningen av 20-eurosedlar har likaså fortsatt att öka med cirka 100 miljoner euro, medan
utgivningen av valörerna 5 och 10 euro, som huvudsakligen används som växelsedlar, har
varit oförändrad. Användningen av snabba kontaktlösa kortbetalningar har emellertid trängt
undan de mindre kontantbetalningarna.

Diagram 16.

Utgivning av eurosedlar i Finlands Bank,
årlig förändring

Glidande årssumma, mn euro  

1. 500 euro
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Källa: Finlands Bank.
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Sedelbeställningarna och återlämningarna minskade
när kontoret i Uleåborg stängde

Finlands Banks kontor i Uleåborg stängdes i mars 2019. Det har bidragit till att minska
beställningarna och återlämningarna av sedlar. Motsvarande nedgång i beställningarna och
återlämningarna inträffade efter 2012, när kontoren i Tammerfors och Kuopio lades ned
(diagram 17).

Efter nedläggningen av Uleåborgskontoret har äkthets- och kvalitetssorteringen vid Finlands
Banks kontor ersatts med s.k. depåhållning av kontanter i kontantförsörjningsbolagens egna
lokaler. Tack vare den ökade depåhållningen har sedelsorteringen och återcirkuleringen hos de
privata aktörerna ökat något.

Diagram 17.
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Beställda och återlämnade eurosedlar vid Finlands Bank

Md euro  

1. Årliga nettobeställningar
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Källa: Finlands Bank.

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
 2003  2008  2013  2018

3

4

65 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

https://arsberattelse.finlandsbank.fi/2019/delad/bestallda-och-aterlamnade-eurosedlar-vid-finlands-bank/


Sedelsorteringen minskar, medan den lokala
återcirkuleringen ökar

Sedelsorteringen i både Finlands Bank och kontantförsörjningsbolagen har minskat till följd av
nedgången i användningen av kontanter som betalningsmedel i Finland (diagram 18).
Värdetransportföretagens andel av den totala sedelsorteringen har i Finland legat rätt stabilt
kring 60 %. Vid kontantförsörjningsbolagens sortering har återcirkuleringen av sedlar
emellertid ökat med åren och utgör nu cirka 80 %.

Under 2019 har den lokala återcirkuleringen av sedlar ökat tack vare det nya depåsystemet
Notes Held To Order (NHTO), som togs i bruk i mars. NHTO-systemet erbjuder privata
kontantförsörjningsparter en möjlighet att förvara sedlar över natten i uppräkningscentraler
utanför Finlands Bank utan räntekostnader. Detta förfarande motsvarar återlämning av
kontanter till Finlands Bank, men utan transportkostnader för kontanterna.

Diagram 18.

Sedelsortering i Finlands Bank
och kontantförsörjningsbolagen
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Källa: Finlands Bank.
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Förekomsten av euroförfalskningar i Finland

Antalet förfalskade eurosedlar som påträffades i omlopp var i stort sett oförändrat 2019. I
Finland påträffades sammanlagt 980 förfalskade sedlar och 952 förfalskade mynt (diagram
19). Under de senaste åren har 50-eurosedlar varit vanligast bland de påträffade
förfalskningarna.

I Finland påträffas fortfarande mycket få falska sedlar i omlopp jämfört med de övriga
euroländerna, eftersom affärerna ofta noggrant kontrollerar eurosedlarnas äkthet.

Diagram 19.

Förfalskade eurosedlar efter valör i Finland

St./månad  

1. 5 euro
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3. 20 euro
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6. 200 euro

7. 500 euro

I december 2016 sammanlagt 1 055 st.

Källa: Centralkriminalpolisen i Finland.
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Finlands Bank deltar i utvecklingen
av betalnings- och
avvecklings¬systemen och
säkerhetshanterings-tjänsterna
20.3.2020

Finlands Bank tillhandahåller betalsystem- och säkerhetshanteringstjänster
för deltagarna i bankens delsystem och bidrar till utvecklingen av tjänsterna.

Finlands Bank producerar betalsystemtjänster via sitt delsystem TARGET2-Suomen Pankki,
där 24 finansinstitut med verksamhet i Finland och de övriga nordiska länderna hade ett
konto vid utgången av 2019.

Antalet förmedlade betalningar i TARGET2-Suomen
Pankki ökade, medan värdet minskade

Under 2019 förmedlades i genomsnitt 2 060 betalningar till ett värde av 45 miljarder euro
dagligen via TARGET2-Suomen Pankki. Antalet transaktioner per dag ökade från året innan
med 24 %, medan deras värde minskade med 6 %.

Finlands andel av samtliga betalningar i TARGET2 var antalsmässigt 0,60 % och mätt i värde
2,27 %. Utöver tillträde till TARGET2-systemet tillhandahåller Finlands Bank i
TARGET2-Securities-systemet bankerna kassakonton för likviditetsbehov i samband med
avveckling av värdepapperstransaktioner.
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Finlands Bank deltar aktivt i reformen av systemen

Vid sidan av den normala driften uppdateras och utvecklas systemen kontinuerligt. Finlands
Bank deltog under 2019 aktivt i centralbankernas tester av den nya TARGET2-versionen och
samordnade testerna mellan deltagarna i bankens delsystem.

I sitt BoF-CMS-Cola-system hanterar Finlands Bank förutom betalsystemtjänster säkerheter
för centralbankskrediter till bankerna. Under 2019 gjordes en viktig uppdatering i systemet,
när hanteringen av belåningsbara banklån som penningpolitiska motparter ställt som säkerhet
hos Finlands Bank fogades till systemet.

TARGET2 och TARGET2-Securities slås samman 2021

Finlands Bank deltar i Eurosystemets marknadsinfrastrukturprojekt och stöder deltagarna i
sitt delsystem med övergången till de nya tjänsterna.

Projektet för sammanslagning av TARGET2 och TARGET2-Securities framskred under 2019
som planerat. Marknadsaktörerna gör allt aktivare förberedelser för övergång till det nya
systemet i samarbete med centralbankerna.

I projektet byggs ett nytt system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (RTGS) som ska
ersätta det nuvarande TARGET2-systemet. Samtidigt förnyas reglerna och rutinerna för
systemet. Det nya systemet tas i bruk i slutet av 2021.

Utvecklingen av Eurosystem Collateral Management
System håller tidtabellen

Arbetet för att utveckla det nya systemet Eurosystem Collateral Management System (ECMS)
avancerade under 2019 planenligt. Systemet kommer att sättas i drift 2022.

Syftet med projektet är att överföra säkerhetshanteringen av centralbankens krediter till
bankerna till ett gemensamt system.

Till de nya systemet ansluts i sinom tid utöver centralbankerna också deras penningpolitiska
motparter samt de värdepapperscentraler i euroområdet som deltar i TARGET2-Securities.
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Tillgångsförvaltning Finlands Banks tillgångsförvaltning72
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Tillgångsförvaltning
20.3.2020

Målet för Finlands Banks tillgångsförvaltning är att uppfylla de krav på
likvida, säkra och högavkastande investeringar som ställs på centralbanken
med beaktande av riskerna i investeringsverksamheten och principen om
ansvarsfulla investeringar.

Genom sin tillgångsförvaltning säkrar Finlands Bank värdet på sina finansiella tillgångar och
förmågan att vid behov stödja likviditeten i banksystemet. De risklimiter som fastställts för
investeringarna och investeringsverksamheten garanterar en säker förvaltning av de finansiella
tillgångarna. Finlands Banks kapitaltäckning räcker till för att bära de risker som banken
exponeras för i sin verksamhet.

Finlands Banks finansiella tillgångar består av
mångsidiga investeringar

Under 2019 uppgick Finlands Banks finansiella tillgångar till ca 11 miljarder euro. De bestod
av direkta investeringar i räntebärande värdepapper i euro och andra valutor, investeringar i
aktie- och fastighetsfonder, bankens guldreserv och särskilda dragningsrätter (SDR) i
Internationella valutafonden.

Finlands Banks investeringar i räntebärande värdepapper styrs av en investeringspolicy som
årligen fastställs av bankens direktion.

Utöver portföljen av räntebärande värdepapper förvaltar Finlands Bank en portfölj av
långsiktiga investeringar. På dessa investeringar tillämpas ett högre avkastningskrav och ett
lägre likviditetskrav än på övriga finansiella tillgångar.

Den totala avkastningen på Finlands Banks finansiella tillgångar under 2019 var 9,3 %, dvs.
ca 971 miljoner euro.
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Finlands Banks tillgångsförvaltning
20.3.2020

Finlands Bank har egna finansiella tillgångar som uppväger posterna av eget
och främmande kapital i balansräkningen. Dessa tillgångar investeras och
förvaltas i enlighet med målen för centralbanksverksamheten och med
beaktande av riskerna i investeringsverksamheten och principen om
ansvarsfulla investeringar.

Målet för Finlands Banks tillgångsförvaltning är att uppfylla de krav på likvida, säkra och
högavkastande investeringar som ställs på centralbanken. I sin målinriktade verksamhet
beaktar banken riskerna i investeringsverksamheten och principen om ansvarsfulla
investeringar.

Genom sin tillgångsförvaltning säkrar Finlands Bank värdet på sina finansiella tillgångar och
förmågan att vid behov stödja likviditeten i banksystemet. De risklimiter som fastställts för
investeringarna och investeringsverksamheten garanterar en säker förvaltning av de finansiella
tillgångarna. Finlands Banks kapitaltäckning räcker till för att bära de risker som banken
exponeras för i sin verksamhet.

Storleken på de finansiella tillgångarna

Finlands Banks direktion fattar beslut om storleken på Finlands Banks finansiella tillgångar i
enlighet med ett ömsesidigt avtal om finansiella nettotillgångar (Agrement on Net Financial
Assets, ANFA) mellan centralbankerna i Eurosystemet.
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ANFA-avtalet reglerar sådana investeringar som de nationella centralbankerna i Eurosystemet
gör i hanteringen av sina nationella uppgifter. Storleken på Finlands Banks finansiella
tillgångar bestäms utgående från bankens centralbanksuppgifter och investeringspolitiska
aspekter.

Under 2019 reducerades Finlands Banks finansiella tillgångar på investeringspolitiska grunder
i två steg med totalt 1,5 miljarder euro. Värdet av de finansiella tillgångarna minskade dock
med endast 500 miljoner euro under året på grund av uppgången i valuta- och aktiekurser.

Vart tredje år beslutar direktionen om storleken på valutareserven genom att fastställa en
målnivå för beloppen av amerikanska dollar, brittiska pund och japanska yen i portföljen av
räntebärande värdepapper. År 2019 fastställdes den nya målnivån för amerikanska dollar till 5
miljarder, för brittiska pund till 650 miljoner och för japanska yen till 95 miljarder enheter i
lokal valuta. Våren 2019 anpassades valutareservens storlek till dessa målnivåer.

Sammansättningen av de finansiella tillgångarna

Under 2019 uppgick Finlands Banks finansiella tillgångar till ca 11 miljarder euro. De bestod
av direkta investeringar i räntebärande värdepapper i euro och andra valutor, investeringar i
aktie- och fastighetsfonder, bankens guldreserv och särskilda dragningsrätter (SDR) i
Internationella valutafonden.

Portföljen av räntebärande värdepapper i utländsk valuta består av värdepapper i amerikanska
dollar (USD), brittiska pund (GBP) och japanska yen (JPY). Tillsammans med SDR-innehavet
utgör den bankens valutareserv.
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Tabell 2. Finlands Banks finansiella tillgångar

Tabell 2.

Finlands Banks finansiella tillgångar 31.12.2019
Mn euro

31.12.2018
Mn euro

Guld 2 135 1 767

Valutareserv 6 694 5 941

SDR 494 460

Räntebärande värdepapper i USD 4 641 4 270

Räntebärande värdepapper i GBP 777 729

Räntebärande värdepapper i JPY 782 482

Räntebärande värdepapper i EUR 1 017 2 900

Aktieportfölj 1 082 727

Fastighetsportfölj 127 106

Summa 11055 11553

Källa: Finlands Bank.

Investeringspolicy för portföljen av räntebärande
värdepapper

Finlands Banks investeringar i räntebärande värdepapper styrs av en investeringspolicy som
årligen fastställs av bankens direktion. Den specificerar hur de strategiska investeringarna i
räntebärande värdepapper fördelas på tillgångsklasser och anger en acceptabel ränterisknivå
för varje enskild valuta.

Investeringspolicyn skapar ett strategiskt marknadsbaserat index, som de planerade
investeringarna kan jämföras med. Finlands Banks portföljförvaltare hanterar portföljen av
räntebärande värdepapper genom direktinvesteringar.
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I investeringsverksamheten kan avvikelser från det strategiska indexet göras inom ett tillåtet
handlingsutrymme och i enlighet med givna risklimiter. Handlingsutrymmet behövs eftersom
de investeringsobjekt som ingår i indexet inte nödvändigtvis noteras på marknaden. En
meravkastning av investeringarna kan dessutom eftersträvas inom risklimiterna.

Händelser på räntemarknaden 2019

De försämrade globala konjunkturutsikterna återspeglades på räntemarknaden under 2019.
Den största osäkerheten under året gällde handelskriget mellan USA och främst Kina samt
Storbritanniens EU-utträdesprocess.

I USA sjönk räntorna på korta amerikanska statsobligationer från 2,6 % i början av året till
1,5 % i slutet av året. I Europa stannade räntorna på t.ex. korta franska statsobligationer kvar
kring −0,5 %, medan räntorna på längre obligationer, t.ex. tyska 10-åriga statsobligationer
sjönk från 0,25 % till −0,20 %. Europeiska centralbankens beslut i september att återuppta
nettotillgångsköpen från och med november 2019 sänkte räntorna ytterligare.

Den skärpta handelskrigsretoriken i maj i kombination med de försvagade ekonomiska
utsikterna fick den amerikanska centralbanken att svara med en räntesänkning i slutet av juli.
Räntesänkningar i september och i slutet av oktober ledde till att räntekorridoren för
styrräntorna slutligen låg 0,75 procentenheter under nivån i början av året, på 1,50–1,75 %.
På sitt möte i september sänkte Europeiska centralbanken sin inlåningsränta med 0,10
procentenheter till −0,5 %. De brittiska och japanska centralbankerna höll sina styrräntor
oförändrade på 0,75 respektive −0,10 % under 2019.

Investeringar i räntebärande värdepapper

Finlands Banks portfölj av räntebärande värdepapper består av statsobligationer och
insättningar i centralbanken (61 %), obligationer utgivna av multinationella eller statsbundna
institutioner (21 %), säkerställda obligationer med bakomliggande tillgångar utgivna av
kreditinstitut (9 %), företagsobligationer (8 %) och kontantinstrument (1 %).

Av portföljen bestod 68 % av obligationer med kreditbetygen AAA− och AA+. Det lägsta
kreditbetyget för värdepapper i portföljen var BBB+ (0,7 %). Den genomsnittliga durationen,
som utgör ett mått på ränterisken, var 2,05 år för ränteportföljen vid slutet av 2019.

Sjunkande räntor gav kapitalvinster på ränteinvesteringarna. Trots de låga och delvis negativa
räntorna blev avkastningen på portföljen av räntebärande värdepapper positiv under 2019.
Den klart största ränteavkastningen fick banken på den största tillgångsposten, dvs.
investeringarna i räntebärande värdepapper i dollar, vars kupongränta var högst i början av
året. Dessutom gav värdepapperen alltså kapitalvinster i takt med de sjunkande räntorna.
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Den totala avkastningen på portföljen av räntebärande värdepapper uppgick till 210,7
miljoner euro under 2019. Avkastningen på investeringar i amerikanska dollar var 202,8
miljoner euro, på investeringar i euro −2,1 miljoner euro, på investeringar i pund 10,6
miljoner euro och på investeringar i yen −0,5 miljoner euro.

Försvagningen av euron ledde till en värdeuppgång för valutareserven. Totalt stärktes
valutaposterna i portföljen av räntebärande värdepapper med 141,6 miljoner euro.
Förändringen i dollarinvesteringar var 81,7 miljoner euro, i pundinvesteringar 37,1 miljoner
euro och i värdepapper i yen 23,1 miljoner euro.

Uttryckt i euro är valutakursrisken den största risken i Finlands Banks portfölj av
räntebärande värdepapper. Valutareservens storlek har dimensionerats för
centralbanksuppgifterna. Värdeuppgången för valutareserven är en följd av den öppna
valutapositionen, som stöder ett ändamålsenligt utförande av centralbanksuppgifterna.

Långsiktig tillgångsförvaltning

Utöver portföljen av räntebärande värdepapper förvaltar Finlands Bank en portfölj av
långsiktiga investeringar. För dessa investeringar är den förväntade avkastningen högre och
likviditetskravet lägre än för övriga finansiella tillgångar. Denna tillgångspost har skapats för
att bankens poster av eget kapital ska kunna investeras i tillgångsklasser som ger en bättre
avkastning än centralbankens vanliga investeringar i räntebärande värdepapper.

Under 2019 omfattade den långsiktiga tillgångsförvaltningen aktie- och fastighetsinvesteringar,
som genomförs indirekt via fonder.

Investeringarna i aktieportföljen har kostnadseffektivt spridits till en passiv fond som följer ett
globalt index för utvecklade ekonomier. Fastighetsportföljen har spridits mellan flera
europeiska fonder som äger attraktivt belägna fastigheter som är lätta att hyra ut, vilket
säkerställer en jämn hyresavkastning på dessa investeringar.

Aktie- och fastighetsmarknaderna utvecklades gynnsamt under 2019 trots hoten från
handelskriget och brexit. Under 2019 var avkastningen på Finlands Banks aktieportfölj 227
miljoner euro och på fastighetsfonderna 12 miljoner euro.

Avkastning på och risker i de finansiella tillgångarna

Den totala avkastningen på Finlands Banks finansiella tillgångar under 2019 var 9,3 %, dvs.
971 miljoner euro. Avkastningen på portföljerna av räntebärande värdepapper jämförs
regelbundet mot strategiska jämförelseindex som motsvarar målen för
centralbanksverksamheten. Under 2019 gav ränteinvesteringarna en avkastning på 0,14 %,
dvs. en meravkastning på 10 miljoner euro över jämförelseindexen.
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Tabell 3. Avkastning på Finlands Banks finansiella
tillgångar 2019 och 2018

Tabell 3.

Avkastning på Finlands Banks finansiella tillgångar 2019 och 2018 2019 2018

% Mn euro % Mn euro

Räntebärande investeringar 2,9 211 0,8 56

Växelkursförändring 1,9 142 3 215

Aktier 29 227 −5,3 −43

Fastigheter 11 12 −0,2 −3

Summa exkl. Guld och SDR 7,3 592 3,0 225

Guld 21 368 3,8 62

Särskilda dragningsrätter, SDR 2,4 11 3,0 11

Summa 9,3 971 3,1 297

Källa: Finlands Bank.

Under 2019 varierade marknadsrisken (Value-at-Risk 99 %, en dags horisont) för de
finansiella tillgångarna mellan 41 miljoner euro och 99 miljoner euro (diagram 20).
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Diagram 20.

VaR-värden för marknadsrisk i Finlands Banks finansiella
tillgångar 2019*

Mn euro  

1. Aggregerad marknadsrisk

2. Aggregerad marknadsrisk (exkl. guld)

3. Valutakursrisk

4. Ränterisk

5. Aktie- och fastighetsrisk

* Med en dags horisont och en konfidensgrad på 99 %.

Källa: Finlands Bank.
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Finlands Banks andel av Europeiska centralbankens
valutareserv

Europeiska centralbanken (ECB) har också en egen valutareserv, och förvaltningen av den har
anförtrotts de nationella centralbankerna i Eurosystemet i proportion till deras andelar enligt
en kapitalfördelningsnyckel. Finlands Bank förvaltar en andel av ECB:s valutareserv i
samarbete med Estlands centralbank.

I förvaltningen av ECB:s valutareserv accentueras säkerhets- och likviditetsaspekter, eftersom
det primära syftet med reserven är att garantera Eurosystemet tillräckliga resurser för
penningpolitiska behov.

Det primära målet för Eurosystemets penningpolitik är prisstabilitet. Något växelkursmål har
Eurosystemet inte.

Värdet på den andel av valutareserven i amerikanska dollar som består av Finlands och
Estlands sammanslagna andelar uppgick vid slutet av 2019 till 1 124 miljoner euro.
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Mer information om förvaltningen av ECB:s valutareserv finns i ECB:s årsrapport.
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Inflytande och samarbete
20.3.2020

Finlands Banks genomslagskraft bygger på sakkunskap och forskning.
Banken tar objektivt ställning till ekonomiska frågor i Finland och globalt.

Målet med Finlands Banks ekonomisk-politiska uttalanden är att sörja för prisstabilitet, en
balanserad ekonomisk tillväxt och finansiell stabilitet.

Under de senaste åren har åtgärder för att bromsa upp klimatförändringen blivit ett viktigt
tema.

Finlands offentliga finanser har stärkts, men de
uppvisar fortfarande ett underskott

Under 2019 betonade Finlands Bank betydelsen av ett tillfredsställande handlingsutrymme i
Finlands offentliga finanser och en välbalanserad kostnadsutveckling.

Ekonomin i Finland är alltjämt inne i en brytningsfas, som kräver anpassning till strukturella
förändringar på grund av befolkningens åldrande och de ekonomiska bakslagen sedan 2007.

Läget i Finlands offentliga finanser är bättre än för fem år sedan, men de uppvisar fortfarande
ett underskott. En höjning av sysselsättningsgraden bland befolkningen i arbetsför ålder och
ökad produktivitetstillväxt skulle främja utsikterna för de offentliga finanserna på lång sikt.
Utbildningsnivån bland unga vuxna har börjat sjunka, vilket är exceptionellt i internationell
jämförelse och oroväckande för Finland.

Goda förutsättningar för fortsatt ekonomisk tillväxt
trots avmattning

Finlands Bank gav 2019 ut två omfattande prognoser för Finlands ekonomi. Enligt
prognoserna kommer högkonjunkturen i Finlands ekonomi att vika och den ekonomiska
tillväxten att sakta in. Trots det är förutsättningarna för fortsatt tillväxt goda i Finland. Under
åren framöver kommer den inhemska efterfrågan att vara den viktigaste drivkraften för
ekonomisk tillväxt i Finland.

Prognoserna spelar en viktig roll i beredningen och genomförandet av penningpolitiken,
eftersom de penningpolitiska åtgärderna påverkar inflationen med viss eftersläpning.
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Aino-modellen, som avbildar funktionen i den finländska samhällsekonomin, är det viktigaste
verktyget för upprättande av Finlands Banks prognos för Finlands ekonomi.

Finlands Bank är en uppskattad internationell
samarbetspartner

Finlands Bank är en aktör med internationellt inflytande. Banken svarar för Finlands
kontakter med Internationella valutafonden (International Monetary Fund, IMF) och är
medlem av EU:s Ekonomiska och finansiella kommitté (Economic and Financial Committee,
EFC).

I likhet med tidigare år upprätthöll Finlands Bank nära kontakter med centralbankerna i de
övriga nordiska länderna och till exempel de baltiska länderna under 2019. Banken fortsatte
också utbildningssamarbetet med den ryska centralbanken.

Ett omfattande urval av Finlands Banks forskningsbidrag publicerades i internationella
publikationer under 2019.

82 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/14144/BoF_DP_1616.pdf?sequence=4&isAllowed=y


Finlands Bank och den ekonomiska
politiken i Finland 2019
20.3.2020

Under 2019 betonade Finlands Bank betydelsen av spelrum i de offentliga
finanserna och en välbalanserad kostnadsutveckling.

Under 2019 tog Finlands Bank fram analyser av både den inhemska och den internationella
ekonomiska utvecklingen och deltog i den ekonomisk-politiska debatten i Finland. Finlands
Bank tillhandahöll ett brett utbud av sina analyser på sin webbplats. Finlands Banks
representanter hördes flera gånger av riksdagen och yttrade sig också i andra nationella forum,
till exempel i flera seminarier och medier.

Identifiering av problem och bedömning av effekterna
av alternativa handlingsmodeller

Finlands Banks uttalanden om den inhemska ekonomiska politiken baserar sig på de mål och
den självständiga ställning som tillskrivits banken i lagen och i EU:s grundfördrag. Det
primära målet är prisstabilitet, och till övriga mål hör en balanserad ekonomisk tillväxt och
finansiell stabilitet. För att uppnå dessa mål krävs framför allt hållbara offentliga finanser och
en välbalanserad utveckling av den inhemska kostnadsnivån.

Uttalandena bygger på sakkunskap och fokuserar i huvudsak på att identifiera problem och
bedöma effekterna av alternativa handlingsmodeller. Det är de folkvalda representanternas
uppgift att fastställa de yttersta ekonomisk-politiska målen och fatta besluten.

Under 2019 framhöll Finlands Bank att ekonomin i Finland alltjämt är inne i en brytningsfas,
där den måste anpassa sig till två stora strukturella förändringar.
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Den ena är befolkningens åldrande. Den andra är de ekonomiska bakslagen sedan 2007 som
ekonomin ännu inte har återhämtat sig från helt. Sådana bakslag är problemen inom
elektronik- och skogsindustrin, Rysslands ekonomiska svårigheter och den ökade
kostnadsnivån jämfört med handelspartnerländerna.

Regeringarna och arbetsmarknadens parter har under de senaste åren fattat många viktiga
beslut för att avhjälpa de problem som följt av de ovan nämnda stora förändringarna. Behovet
av anpassning är dock fortfarande stort.

Nödvändigt att stärka Finlands offentliga finanser

Läget i Finlands offentliga finanser är bättre än för fem år sedan, vilket delvis är en följd av
den tidigare genomförda konsolideringen av de offentliga finanserna. Trots konsolideringen
och det gynnsamma konjunkturläget uppvisar de offentliga finanserna fortfarande ett
underskott. Nu förväntas underskottet och den offentliga bruttoskulden öka. Detta beror
delvis på en lättare finanspolitik.

I december 2019 reviderade Finlands Bank sin långsiktiga prognos om hållbarheten i de
offentliga finanserna nedåt. Enligt den nya bedömningen beräknas hållbarhetsunderskottet
uppgå till 4,7% av BNP.

Hållbarhetsunderskottet beror till stor del på att befolkningen åldras, då utgifterna för såväl
pensionerna som för hälso- och sjukvården och långtidsvården ökar. Å andra sidan berodde
nedrevideringen av prognosen för hållbarhetsunderskottet 2019 till stor del på att prognosen
för de närmaste åren räknar med att det offentliga underskottet ökar.

Finlands Bank betonade nödvändigheten av att stärka de offentliga finanserna på grund av
hållbarhetsunderskottet och att konjunkturläget inte är svagt.

Sysselsättningsutvecklingen har stor betydelse

En höjning av sysselsättningsgraden hos befolkningen i arbetsför ålder skulle främja utsikterna
för de offentliga finanserna på lång sikt. Målet att höja sysselsättningsgraden till 75 % under
åren framöver är väl motiverat. Därefter är det skäl att sikta ännu högre, till en god nordisk
nivå. Till exempel i Sverige är sysselsättningsgraden ca 78 %.

Förutsättningarna för att öka sysselsättningen bör förbättras genom flera åtgärder som verkar
i samma riktning. Det är viktigt att dra nytta av kunskapen från forskning och internationella
erfarenheter i besluten om åtgärderna.
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Kostnadskonkurrenskraften måste höjas ytterligare

Finlands kostnadskonkurrenskraft har förbättrats markant sedan 2015, då den hade sjunkit
flera år i rad. Med tanke på förutsättningarna för att höja sysselsättning och produktion är det
motiverat att öka kostnadskonkurrenskraften ytterligare i någon mån.

Möjligheten till hållbar pris- och kostnadsökning i Finland begränsas av att pris- och
kostnadsutvecklingen inom euroområdet fortfarande är svag jämfört med tidigare årtionden
och centralbankens mål.

Under 2019 betonade Finlands Bank att samordningen bör ha en stor betydelse för den
finländska lönebildningen. Avtal inom en bransch påverkar också kostnaderna inom andra
branscher. Exportbranscherna är direkt utsatta för internationell konkurrens och använder en
stor mängd inhemska produktionsinsatser från olika branscher, bland annat tjänster inom
partihandel, trafik, lagerbranschen, företagsledning, databehandling och marknadsföring.

Förutsättningarna för ökad produktivitet

Produktivitetstillväxten i Finland har varit svag under de senaste 10 åren. Det finns ingen
enskild, definitiv metod för att förbättra den. Arbetsproduktiviteten påverkas av ett stort antal
olika faktorer, inklusive många delområden inom den ekonomiska politiken.

I centrum för insatserna för att stärka förutsättningarna för produktivitetstillväxt står
innovationspolitiken och, med tanke på förutsättningarna för verksamhetsutveckling och
tillväxt, även företagens omvärld i stort.

Också utbildningssystemet bidrar till att öka produktivitetstillväxten, i synnerhet på lång sikt.
Ett viktigt mått för utbildningssystemet är dess resultat, det vill säga den allmänna
utbildningsnivån.

Den genomsnittliga utbildningsnivån i Finland steg i flera årtionden, men under de senaste
10–15 år har trenden vänt. Utbildningsnivån bland unga vuxna har börjat sjunka, vilket är
exceptionellt i internationell jämförelse och oroväckande för Finland.
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Högkonjukturen i Finland är förbi –
tillväxten saktar in
20.3.2020

Finlands Bank gav 2019 ut två omfattande prognoser för Finlands ekonomi.
Enligt prognoserna kommer högkonjunkturen i Finlands ekonomi att vika
och den ekonomiska tillväxten att sakta in.

Under 2019 försämrades utsikterna för den globala ekonomin ytterligare. Den ökade
osäkerheten började bromsa upp den ekonomiska tillväxten i Finland allt mer.

Ekonomiska prognoser nödvändiga för den
penningpolitiska beredningen

Penningpolitiska åtgärder påverkar ofta inflationen och andra makroekonomiska fenomen
med viss eftersläpning. Som underlag för penningpolitiken behövs därför en uppfattning om
det ekonomiska läget flera månader eller rent av år fram i tiden, där de aktuella besluten
börjar inverka. Beredningen av euroområdets penningpolitik och utvärderingen av dess
effekter kräver därför oberoende och analytisk bedömning av den ekonomiska utvecklingen
under åren framöver.

Finlands Banks avdelning för penningpolitik och forskning svarar för att ta fram prognosen
över den finländska ekonomin i samarbete med Europeiska centralbanken (ECB) och
Eurosystemet.
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Eftersom det primära syftet med Finlands Banks prognoser är att ligga till grund för
euroområdets gemensamma penningpolitiska beredning och beslut, tas prognosen för den
finländska ekonomin fram som en del av de makroekonomiska framtidsbedömningarna för
hela Eurosystemet. Den makroekonomiska prognosen är också nära kopplad till prognosen
för de offentliga finanserna och den kortsiktiga inflationsprognosen.

Högkonjunkturen viker och tillväxten i Finland saktar
in

I sina prognoser 2019 konstaterade Finlands Bank att högkonjunkturen viker och tillväxten
saktar in. De två viktigaste orsakerna till avmattningen i ekonomin är den rådande globala
osäkerheten och tillbakagången på Finlands viktigaste exportmarknader.

I prognosen i juni bedömde Finlands Bank att den ekonomiska tillväxten sjunker till 1,6 %
under 2019. Enligt denna prognos var den väntade BNP-tillväxten för 2020 1,5 %, och
beräknades under 2021 sjunka ytterligare till 1,3 %. Osäkerheten i den globala ekonomin
väntades minska investeringarna, vilket skulle ha försvagat efterfrågan på Finlands export ute
i världen.

Enligt prognosen var Finlands förutsättningar för tillväxt fortfarande goda på grund av den
ackommoderande penningpolitiken i euroområdet och konsumenternas ökade köpkraft tack
vare den goda sysselsättningsutvecklingen.

I december 2019 reviderade Finlands Bank ner tillväxtprognosen till följd av att utsikterna i
euroområdet och andra viktiga exportmarknader försämrades ytterligare. Också företagens
och hushållens förtroende fortsatte att sjunka mot slutet av året. I denna prognos förutspådde
banken att Finlands ekonomi växer med 1,3 % under 2019 och att tillväxten saktar in
ytterligare till 0,9% under 2020.

Avmattningen i den ekonomiska tillväxten i Finlands viktiga handelspartnerländer blir dock
tillfällig. Också Finlands ekonomi får draghjälp av den successiva återhämtningen av tillväxten
i euroområdet och världsekonomin. Enligt prognosen i december ökar den ekonomiska
tillväxten till 1,1 % under 2021 och stiger till 1,3 % under 2022.

Inhemsk efterfrågan drivkraften för Finlands tillväxt
under åren framöver

Trots uppsvinget på exportmarknaden kommer den inhemska efterfrågan att vara den
viktigaste drivkraften för ekonomisk tillväxt i Finland under de närmaste åren. Däremot blir
nettoexportens bidrag till den ekonomiska tillväxten i genomsnitt blygsam.
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Hushållens köpkraft stärks av den fortsatt goda sysselsättningen och en högre inkomstnivå.
Även om privata investeringar börjar stödja tillväxten i slutet av prognosperioden, stannar de
totalt sett på en svag nivå. Bostadsbyggandet minskar och ökningen i de produktiva
investeringarna är långsam. Tillväxten får visserligen stöd av den offentiga efterfrågan under
de närmaste åren.

Inflationen väntas förbli dämpad. Avmattningen i den ekonomiska tillväxten och den
expansiva finanspolitiken skapar ett djupare underskott i de offentliga finanserna och ökar den
offentliga skulden.

Goda förutsättningar för fortsatt tillväxt

Trots att högkonjunkturen viker ner och den ekonomiska tillväxten saktar in, är
förutsättningarna för fortsatt tillväxt goda. Penningpolitiken är fortsatt ackommoderande och
finanspolitiken har blivit mer expansiv.

Prognoserna för Finlands ekonomi under 2019 omges av en ökad osäkerhet till följd av den
internationella ekonomin. Tillväxten på exportmarknaden kan bli långsammare än beräknat.
Däremot kan inhemska faktorer, såsom investeringar och privat konsumtion, utvecklas
gynnsammare än väntat.

Modeller vitala för prognosarbetet och den
ekonomiska analysen

Finlands Bank har en lång tradition av att använda modeller som avbildar samhällsekonomin i
prognosarbetet och i bedömningen av olika penningpolitiska alternativ. Det viktigaste
verktyget för upprättande av Finlands Banks prognos för Finlands ekonomi är Aino-modellen.

Aino-modellen är en s.k. dynamisk stokastisk allmän jämviktsmodell som grundar sig på
ekonomisk teori och har estimerats med nationalräkenskapsdata för Finland. Modellen
avbildar den finska samhällsekonomins funktion. Modellen är ett matematiskt
ekvationssystem som har omvandlats till datorkod. Ekvationerna beskriver sambanden mellan
de viktigaste makroekonomiska variablerna i Finlands ekonomi.

Under 2019 fortsatte Finlands Bank det arbete för att omarbeta Aino-modellen som inleddes
2017. Projektets syfte är att utveckla Aino-modellen för att bättre fånga upp den finländska
bostadsmarknaden och bankernas bostadslån till hushållen. Kontinuerlig utveckling av
modellerna utgör en väsentlig del av prognosarbetet vid Finlands Bank.

I det ekonomiska prognos- och uppföljningsarbetet utnyttjade Finlands Bank i hög grad också
kortsiktiga indikatormodeller. Indikatormodellerna används för att beräkna BNP-utvecklingen
på kort sikt.
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Finlands Banks prognoser väcker intresse i medierna

Finlands Banks webbplats Euro & talous (på finska) är den huvudsakliga publikationskanalen
för bankens prognoser och andra aktuella artiklar om Finlands ekonomi.

Finlands Bank kompletterar prognospublikationen med en regelbunden konjunkturrapport,
som beskriver den senaste utvecklingen i Finlands ekonomi. Utöver dessa gav Finlands Bank
under 2019 ut aktuella artiklar som underlag för prognosarbetet och uppföljningen av
ekonomin. Artiklarna behandlade bland annat de offentliga finanserna, bostadsmarknaden,
investeringar, arbetsmarknaden, produktivitetsutvecklingen och hushållen.

Förutom de ekonomiska prognoserna spred Finlands Bank under 2019 aktivt information om
den finländska ekonomin till olika medier, inklusive sociala medier. Finlands Banks prognoser
väckte ett stort intresse. Prognoserna fick stor uppmärksamhet både i riksmedierna och i de
sociala medierna under året.

De många föredragen om Finlands ekonomi för bankens externa intressenter i Finland och
utomlands bidrog också till att sprida ekonomisk information och öka dess synlighet under
2019.
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Finlands Banks forskning under
2019
20.3.2020

Under 2019 förberedde sig Finlands Bank för Europeiska centralbankens
översyn av den penningpolitiska strategin, som inleds 2020. Forskningen
vid Finlands Bank bidrar betydligt till detta uppdrag. Finlands Banks
forskningsarbeten publicerades under 2019 i flera högklassiga
vetenskapliga tidsskrifter. Banken stod också värd för flera internationella
vetenskapliga konferenser.

Tyngdpunkterna i Finlands Banks forskningsverksamhet ligger på penning- och
makrotillsynspolitik, makroekonomi, finansmarknaden och dess reglering och
tillväxtekonomierna.

Finlands Banks avdelning för penningpolitik och forskning förberedde sig för Europeiska
centralbankens (ECB) översyn av den penningpolitiska strategin som inleds 2020 genom att
arrangera forskningsseminarier för direktionen och utnyttja penningpolitiska modeller på ett
mångsidigt sätt. Finlands Bank har redan tidigare bedrivit forskning om ECB:s definition av
prisstabilitet och symmetrin i penningpolitiska reaktioner. Under 2019 framhölls temat starkt
också i ECB:s egen kommunikation.

Finlands Banks forskningsinstitut för transitionsekonomier (BOFIT) fortsatte bland annat att
analysera den ekonomiska avmattningen i Kina och de ökande riskerna i landets finansiella
system. Dessutom undersöktes konsekvenserna av handelskriget ur flera olika synvinklar.
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Finlands Banks forskningsarbeten i internationella
tidskrifter

Ett primärt mål för Finlands Banks forskningsverksamhet är att ge ut forskningsartiklarna i
internationella väl ansedda referentgranskade tidskrifter. Forskning som gjorts vid Finlands
Bank 2019 publicerades i flera internationellt högtstående vetenskapliga tidskrifter.
Förteckning över publicerade forskningar (ej uttömmande):

Gene Ambrocios forskningsarbete ”Rational Exuberance Booms” publicerades i Review of

Economic Dynamics. Forskningen behandlar mekanismer som leder till överhettning i
ekonomin.

Zuzana Fungáčová var en av medförfattarna till forskningsartikeln ”Persistent and transient
inefficiency: Explaining the low efficiency of Chinese big banks”. I artikeln konstateras att
kostnadseffektiviteten i de stora statsägda kinesiska bankerna är permanent svag.
Ineffektiviteten beror således på strukturella faktorer. Forskningen publicerades i China

Economic Review.

Eeva Kerolas forskningsarbete ”In Search of Fluctuations: Another Look at China’s Incredibly
Stable GDP Growth Rates” publicerades i Comparative Economic Studies. I forskningen
konstateras att Kinas officiella BNP-statistik överskattar landets ekonomiska tillväxt
åtminståne allt sedan 2012.

Juha Kilponen bidrog till forskningen ”Comparing Fiscal Consolidation Multipliers across
Models in Europe”, som publicerades i International Journal of Central Banking.

Maritta Paloviita var en av medförfattarna till forskningen ”Cognitive Abilities and Inflation
Expectations” som utkom i AEA Papers and Proceedings.

Markus Sihvonens artikel ”Market Selection with idiosyncratic uncertainty” analyserade hur
irrationella och atypiska investerare påverkar obligationsmarknaden. Artikeln publicerades i
Journal of Economic Theory.

Seppo Honkapohjas artikel ”Price level targeting with evolving credibility” publicerades i
Journal of Monetary Economics. Honkapohja skrev artikeln tillsammans med Kaushik Mitra
(University of Birmingham) under sin tid som direktionsmedlem i Finlands Bank.

Laura Solanko och Zuzana Fungáčová var medförfattare till artikeln ”Banking in the
Transition Countries of Central, Southern, and Eastern Europe and the Former Soviet Union”.
Artikeln publicerades i den senaste upplagan av den renommerade boken Oxford Handbook

of Banking.
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Finlands Bank publicerade totalt 50
diskussionsrapporter 2019

BOFIT och Finlands Banks forskningsenhet publicerade vardera 25 diskussionsunderlag under
2019.

Många av Finlands Banks nya forskningsprojekt hänför sig till penningpolitiska strategier vid
nollräntegränsen och därmed också till ECB:s strategiöversyn, som inleds 2020. Finlands Bank
genomförde också en enkätundersökning om bankernas kapitalkrav riktad till ledande
forskare inom området. Flera av BOFITs nya forskningsprojekt handlade om de stora
strukturella förändringarna i den kinesiska ekonomin, t.ex. inom banksektorn.

I publikationsserien Bank of Finland Economics Review som började utkomma 2017
publiceras analyser, rapporter och småskalig forskning. BOFIT ger också ut publikationsserien
Policy Brief.

Presentation av Finlands Banks forskningsarbeten
utanför banken

Finlands Banks forskningsarbeten presenterades under 2019 i Eurosystemets modellerings -
och prognosarbetsgrupper och forskningsnätverk, vid forskningschefernas möten, i kommittén
för internationella förbindelser, i Baselkommitténs arbetsgrupp för forskning och vid ett flertal
andra evenemang i Finland och utomlands.

Anställda vid Finlands Bank publicerade 2019 fyra blogginlägg på webbportalen VoxEU.
Finlands Banks forskningsarbeten uppmärksammades förutom i finska medier också i bland
annat Bloomberg News, Moscow Times och Handelsblatt.

Konferenser i Finland och utomlands

Finlands Bank arrangerar årligen flera vetenskapliga konferenser om aktuella policyfrågor.
Under 2019 var Finlands Bank arrangör och medarrangör i följande vetenskapliga
konferenser:

I mars arrangerade Finlands Bank konferensen Workshop on Empirical Macroeconomics i
Saariselkä. Huvudtalare på konferensen var research fellow Fabio Canova från
forskningsenheten, Òscar Jordà från Federal Reserve Bank of San Francisco och Barbara Rossi
från University of Pompeu Fabra.

På våren arrangerade Finlands Bank ett festseminarium om den monetära ekonomin och
institutionerna på finansmarknaden med anledning av doktor Juha Tarkkas pensionering.
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I april organiserade BOFIT i München workshopen Banking and Institutions om sambanden
mellan banksystem och institutioner i samarbete med universitetet i Strasbourg och det tyska
IFO-institutet. Huvudtalare var professor Hans Degryse från KU Leuven.

I juli arrangerade Finlands Bank under ledning av chefdirektör Olli Rehn ett penningpolitiskt
seminarium under titeln Monetary policy and future of EMU. Föreläsare på seminariet var
bland annat ECB:s chefsekonom Philip Lane, vice centralbankschef Richard Clarida från
amerikanska centralbanken och den kinesiska centralbankschefen Yi Gang.

I augusti organiserade Finlands Bank tillsammans med Fordham University och City
University of Hong Kong en internationell konferens om den ekonomiska utvecklingen i Kina.
Konferensens tyngdpunkt låg på den kinesiska ekonomins integration i den globala ekonomin.

I september ordnade Finlands Bank två evenemang. Chefdirektör Rehn stod värd för
evenemanget Technological upheaval and labour markets med bland annat professorerna
Laura Tyson och John Zysman från Berkeley universitet och doktor Terhi Maczulskij från
Näringslivets forskningsinstitut (Etla) som talare. Finlands Bank arrangerade också
konferensen Post-crisis policy challenges and implications for macro modelling i arbete med
The European Money and Finance Forum (SUERF). Huvudtalare var professor Frank
Schorfheide från University of Pennsylvania och doktor Stijn Claessens från Banken för
internationell betalningsutjämning (BIS).

I oktober arrangerade Finlands Bank konferensen Monetary economics and reality i
samarbetemed Centre for Economic Policy Research (CEPR). Huvudtalare var professor
Andrei Shleifer från Harvarduniversitet.

Under 2019 stod Finlands Bank också värd för Economic Policy Panel som hålls två gånger
per år i EU:s ordförandeland.

I Finlands Bank hölls under 2019 också tiotals kortare arbetsseminarier där bankens egna
forskare och gästforskare presenterade sina forskningsämnen.
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Internationellt samarbete vid
Finlands Bank
20.3.2020

Internationellt samarbete är en viktig del av Finlands Banks verksamhet
(diagram 21). Finlands Bank deltar i internationella och europeiska
institutioners och kommittéers verksamhet och har ett nära samarbete med
centralbankerna i andra länder.

Diagram 21.
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Se Finlands Bank i ECB- och EU-organ och i andra internationella organisationer (pdf).

Finlands Bank svarar för Finlands kontakter med
Internationella valutafonden

Internationella valutafonden (International Monetary Fund, IMF) är en organisation som
består av 189 medlemsländer. Dess uppgift är att främja internationellt samarbete, öppen och
regelbaserad internationell handel, hållbar ekonomisk tillväxt och finansiell stabilitet. Finlands
Bank svarar för Finlands kontakter med IMF.

Chefdirektör Olli Rehn är Finlands representant i IMF:s styrelse, som är valutafondens högsta
beslutande organ.

Finlands Bank utövar inflytande i IMF:s verksamhet också i den nordisk-baltiska valkretsen,
som i IMF:s direktion representeras av en gemensam direktionsmedlem. Till uppdraget valdes
2019 chefen för Finlands Banks ledningssekretariat Mika Pösö för en treårig mandatperiod
från 2020 till 2022. Länderna i valkretsen bereder gemensamma ställningstaganden i
policyfrågor som behandlas av IMF:s direktion. Finlands Bank och finansministeriet deltar
tillsammans i beredningen av ställningstagandena.

Valkretsens verksamhet styrs av den nordisk-baltiska monetära och finansiella kommittén
(Nordic-Baltic Monetary and Financial Committee, NBMFC), där vice ordföranden i Finlands
Banks direktion Marja Nykänen är medlem.

Internationella valutafondens möten är viktiga forum
för internationellt samarbete

Under 2019 deltog Finlands Bank i IMF:s vår- och årsmöten. I samband med dessa viktiga
internationella samarbetsforum sammanträdde också valutafondens rådgivande internationella
monetära och finansiella kommitté (International Monetary and Financial Committee, IMFC).
Diskussionerna gällde de globala ekonomiska utsikterna, den globala finansiella stabiliteten
och aktuella ekonomisk-politiska utmaningar. Vid höstens årsmöten representerades de
nordiska och baltiska länderna i IMFC av Finlands finansminister Mika Lintilä.

Under 2019 präglades diskussionerna på IMF:s möten i synnerhet av den globala ekonomiska
avmattningen och oron över det internationella samarbetets nuläge och framtid. Den nya
verkställande direktören i IMF sedan hösten,Kristalina Georgieva, betonade i sina anföranden
behovet av att trygga multilateralismen, öka hållbarheten i världsekonomin, utrota ojämlikhet
och öka beredskapen inför klimatförändringen.

Läs om stämningarna under IMF:s och Världsbankens årsmöten i chefdirektörens blogg (på
finska).
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Finlands Bank medverkar i arbetet inom i Europeiska
unionens institutioner och kommittéer

Finlands Bank är medlem i EU:s Ekonomiska och finansiella kommitté (Economic and
Financial Committee, EFC). Kommittén har till uppgift att främja samordningen av den
ekonomiska politiken mellan medlemsländerna och delta i beredningen av arbetet i Rådet för
ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin).

EFC sammanträdde 2019 åtta gånger i sin fullständiga sammansättning, som omfattar
centralbankerna. Kommittén diskuterade bland annat läget i det europeiska finansiella
systemet, utvecklingen av bank- och kapitalmarknadsunionen, bekämpning av penningtvätt,
hållbara investeringar och innovationer på finansmarknaden. Kommittén beredde också
gemensamma policyfrågor inför internationella möten och diskuterade aktuella internationella
teman, såsom behoven i samband med utvecklingen av den globala finansiella arkitekturen.

Under 2019 deltog Finlands Bank i arbetet inom flera EU-kommittéer och institutioner som
främjar stabiliteten i bank- och finanssystemet. Viktigast av dem är Europeiska
systemrisknämndens (European Systemic Risk Board, ESRB) styrelse, där Finlands Banks
chefdirektör är medlem. Systemrisknämnden behandlade 2019 bland annat risker för den
finansiella stabiliteten i EU, makrotillsynspolitiken i medlemsländerna, cybersäkerheten i det
finansiella systemet samt utvecklingen inom övervakningen av den kommersiella
fastighetsmarknaden.

Under 2019 arrangerade Finlands Bank i samråd med systemrisknämnden och RiskLab
Finland den femte konferensen med fokus på analys av systemrisker.

Banken för internationell betalningsutjämning (BIS)
främjar samarbete och dialog mellan centralbankerna

Finlands Banks chefdirektör deltar i BIS regelbundna centralbankschefsmöten. På mötena
diskuteras utvecklingen av och aktuella frågor inom världsekonomi och finansmarknad samt
ärenden som är viktiga för centralbanksverksamheten.

Särskilda teman under 2019 var bland annat kapitalrörelserna och finansiella cykler, tillgången
till finansiella tjänster, digitaliseringen av finansmarknaden och extraordinära penningpolitiska
åtgärder.

Chefdirektör Rehn deltog i BIS årliga konferens, där temat var den digitala ekonomin och
finansiella innovationer.Han var ordförande för sessionen om de realekonomiska
konsekvenserna av finansiella innovationer.
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Finlands Banks samarbete med de övriga nordiska
centralbankerna

Finlands Bank har nära kontakter med de övriga nordiska centralbankerna. De nordiska
centralbankscheferna samlas årligen för att behandla aktuella frågor och händelser inom
centralbanksverksamheten.

År 2019 möttes centralbankscheferna i Uppsala i Sverige, där de diskuterade bland annat
bolånemarknaden och frågor kring betalningssystem och penningtvätt.

I likhet med tidigare år främjades samarbetet mellan experterna på Finlands Bank och de
övriga nordiska länderna också under 2019 genom olika evenemang som involverade många
avdelningar.

Utbildningssamarbetet med den ryska centralbanken
fortsätter

Finlands Bank har länge bedrivit utbildningssamarbete med den ryska centralbanken.
Samarbetet har tagit sig uttryck i utbildningsträffar på Finlands Bank för experter från ryska
centralbanken och i vissa fall gästföreläsningar som Finlands Banks experter hållit i Ryssland.

Under 2019 arrangerade Finlands Bank två utbildningar tillsammans med den ryska
centralbanken. Båda utbildningarna ägde rum vid Finlands Bank. Teman för
utbildningsträffarna var personalförvaltning, strategisk planering och projektledning.
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Mångsidig kommunikation främjar
det ekonomiska kunnandet
20.3.2020

Finlands Banks kommunicerade och bedrev påverkansarbete under 2019 i
flera webbkanaler och genom att träffa intressenter vid möten och
evenemang. De sociala mediernas betydelse ökar också i Finlands Banks
kommunikation. Ett viktigt mål för Finlands Banks kommunikation är att
främja det ekonomiska kunnandet.

Under 2019 kommunicerade Finlands Bank aktivt i de sociala medierna och omarbetade sina
webbsidor för att svara mot dagens krav.

Under 2019 gav Finlands Bank ut fem webbpublikationer i samband med Euro & talous-
presskonferenserna. Som ett nytt inslag i kommunikationen lanserade Banken en lättläst
sammanfattning av Euro & talous-publikationen som är riktad till nya läsare. Direkta
webbsändningar har också gjort det möjligt att följa med Finlands Banks tillställningar på
nätet.

I oktober 2019 började Eurosystemet publicera en ny dagslåneränta, €STR. Eftersom
reformen av referensräntan hade en stor inverkan på finansmarknaden, organiserade
centralbankerna i euroområdet tillsammans med Europeiska centralbanken (ECB) både
gemensamma och nationella informationskampanjer.

Finlands Banks årsberättelse omarbetades och den första webbaserade årsberättelsen
publicerades i april 2019. Den omarbetade årsberättelsen erbjuder läsaren innehåll som är lätt
att ta till sig med en starkare betoning på det visuella. Innehållet i den webbaserade
årsberättelsen är inordnat i olika delar som är lätta att hitta och dela som länkar. Den
webbaserade årsberättelsen belönades som årets bästa media i ProComs tävling Oma Media
2019.
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Medarbetarna i Finlands Bank var flitiga bloggare. Under 2019 publicerades 66 st. inlägg i
samband med utgivningen av webbpublikationen Euro & talous. Blogginläggen delades i
Twitter, Instagram, Facebook och LinkedIn. En betydande del av läsarna hittade
blogginläggen via sociala medier.

Experterna aktiva i de sociala medierna

Finlands Banks experter uppmuntras att delta i sociala medier i sin professionella roll, särskilt
på Twitter. Mer än 90 medarbetare är aktiva på Twitter i denna roll. För att stödja
medarbetarnas närvaro i sociala medier arrangerades under 2019 olika utbildningar och
informationsmöten.

Finlands Bank fortsätter att öka synligheten av sina experters arbete i sociala medier, bland
annat i LinkedIn. På det hela fortsätter Finland Bank att utveckla användningen av Finlands
Banks kanaler i sociala medier för att bättre tjäna både experter och allmänheten.

Betydelsen av ekonomiskt kunnande i fokus på
många arenor

Betydelsen av ekonomiskt kunnande betonas i Finlands Banks verksamhet. Under 2019 deltog
Finlands Bank i diskussionen om finansiell läskunnighet i medierna och vid olika evenemang
med intressentgrupper.

I april 2019 öppnades en ny Lär dig ekonomi-webbplats med information om centralbankens
verksamhet samt uppgifter och spel som behandlar ekonomiskt kunnande och aktuella
nyheter.

Finansiell läskunnighet lyftes också fram under Finlands Banks evenemang 2019 och i bankens
kontakter med intressentgrupperna. I juli arrangerade Finlands Bank i samråd med Finans
Finland rf och Börsstiftelsen en diskussion på SuomiAreena under rubriken ”Framtidens
medborgarfärdighet – genvägar till ekonomiskt kunnande”.

Tävlingen Generation €uro i penningpolitik för elever på andra stadiet ordnades för åttonde
gången. Segern och prisresan till Europeiska centralbanken i Frankfurt gick till laget från
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu (Helsingfors Finska Samskola). De övriga deltagarna i
finalen i Myntmuseet den 2 april 2019 kom från Ålands lyceum i Mariehamn och gymnasiet
Lahden yhteiskoulu.

Talous tutuksi-utbildningar för lärare arrangerades också under 2019 runt om i landet.
Utbildningsdagarna hölls i Helsingfors, Jyväskylä och Tammerfors och som distansutbildning i
Uleåborg.
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Finlands Banks direktionsmedlemmar besökte olika
delar av Finland

Finlands Banks direktionsmedlemmar besöker årligen olika delar av Finland för att bekanta
sig med landskapscentren. Under resorna håller direktionsmedlemmarna föreläsningar och
diskuterar aktuella ekonomiska frågor med lokala företagare, studerande, myndigheter och
medier. Under 2019 riktade sig direktionsmedlemmarnas resor till Tammerfors, S:t Michel,
Rovaniemi, Vanda, Björneborg, Kuhmo och Kajana.

Besöksrekord och utställning om förfalskning av
sedlar på Myntmuseet

Under 2019 slog Finlands Banks myntmuseum alla tiders besöksrekord. Utställningarna och
evenemangen på museet lockade över 15 300 besökare under årets lopp.

I juni öppnade museet en utställning om förfalskning av sedlar. Utställningen, som erbjuder en
inblick i sedelförfalskningarnas historia i Finland, är öppen för allmänheten fram till utgången
av maj 2020.

I Myntmuseets händelserika år har ingått många offentliga publikevenemang och
föreläsningar. Besökarna har bland annat fått höra om utsikterna för Finlands ekonomi och
världsekonomin och om hållbara investeringar. På Ekonomibok Nu-seminarierna har
diskuterats bland annat chefdirektör Olli Rehns bok "Kuilun partaalta – Näin euro

pelastettiin” (Tillbaka från avgrundens brant – så räddades euron) och den före detta
chefdirektören Erkki Liikanens bok ”Olin joukon nuorin” (Jag var yngst i gänget).
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Samhällsansvar
20.3.2020

Finlands Banks hållbarhetsprogram fokuserar på insatser för hållbar tillväxt,
påverkan genom information och hantering av klimatrisker.

Finlands Bank utvärderade hösten 2019 sin verksamhet med avseende på dess konsekvenser
för ekonomin, samhället och miljön. Utvärderingen utmynnade i ett hållbarhetsprogram med
insatser för hållbar tillväxt, påverkan genom information och hantering av klimatrisker som
prioriterade fokusområden. För bankens hållbarhetsarbete skapades egna webbsidor som
lanserades i december 2019.

Klimatförändringen och riskerna för den finansiella
stabiliteten kräver aktiva ågärder

Klimatförändringen skapar två typer av risker för den finansiella stabiliteten. Extrema
väderfenomen ger upphov till materiella förluster, medan utfasningen av utsläppstunga
affärsmodeller skapar omställningsrisker.

Förändringarna i ekonomin och på marknaden får konsekvenser för den finansiella
stabiliteten. Därmed har frågan en nära anknytning till centralbankens verksamhetsområde.

Finlands Bank bidrar aktivt till att öka medvetenheten och dialogen om klimatrisker och
hållbar finansiering. Utöver samhällsansvaret spelar hållbar finansiering en viktig roll i arbetet
för att uppnå energi- och klimatmålen.

Hållbarhet genomsyrar alla Finlands Banks
kärnfunktioner

Finlands Bank utövar penningpolitik och sörjer för stabiliteten och funktionen i det finansiella
systemet. Banken förvaltar sina finansiella tillgångar i enlighet med målen för
centralbanksverksamheten och med hänsyn till hållbarhetsaspekter. Uppgifterna medför
finansiella risker som Finlands Bank skapar beredskap för genom en stark balansräkning.

I december 2019 undertecknade Finlands Bank FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.
Åtagandet befäster Finlands Banks existerande praxis för ansvarsfulla investeringar.
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Finlands Bank sörjer för medarbetarnas
välbefinnande i arbetet

Finlands Bank har förbundit sig till att främja likabehandling, jämställdhet och mångfald på
arbetsplatsen. Banken vill erbjuda alla medarbetare lika karriärmöjligheter.

Finlands Bank bidrar till att förbättra det finländska arbetslivet genom att delta i den
riksomfattande kampanjen Vastuullinen työnantaja (Ansvarsfull arbetsgivare).
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Finlands Banks nya
hållbarhetsprogram främjar målen
för hållbar utveckling
20.3.2020

Finlands Bank bidrar till att bygga en socialt och ekologiskt hållbar framtid.
Finlands Banks hållbarhetsprogram fokuserar på insatser för hållbar tillväxt,
påverkan genom information och hantering av klimatrisker.

Finlands Bank införde ett hållbarhetsprogram vid slutet av 2019. Prioriterade områden i
programmet är insatser för hållbar tillväxt, påverkan genom information och hantering av
klimatrisker.

Hållbarheten vilar på Finlands Banks kärnverksamhet. Centralbankens primära mål är att
upprätthålla prisstabilitet. Banken ska också för sin del sörja för ett välfungerande finansiellt
system och säkra och inkluderande betalningssystem.

Finlands Bank intar också en framträdande roll i arbetet för att bygga ett socialt och
ekologiskt hållbart samhälle och därmed främja hållbarhetsmålen (diagram 23).

Prioriteringarna i hållbarhetsprogrammet

Tydliga mål har ställts upp för alla tre prioriterade områden i Finlands Banks
hållbarhetsprogram.

Hållbar tillväxt och välfärd
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Påverkansinformation och samarbete

Hantering av klimatrisker

Diagram 23.

Vi upprätthåller en stabil prisnivå.

Vi sörjer för stabiliteten i det finansiella systemet.

Vi främjar säkra och inkluderande betalningssystem.

Vi stöder EU:s allmänna ekonomiska politik och hållbarhetsmål.

Vi bidrar med fakta och forskningsrön som underlag för de ekonomisk-politiska besluten.

Vi är närvarande i samhällsdebatten och sprider information opartiskt.

Vi verkar som en del av vetenskapssamfundet.

Vi främjar finländarnas ekonomiska kunnande.

Vi investerar på ett ansvarsfullt sätt.

Vår verksamhet är effektiv, ekonomisk och miljöhållbar.

Vi tar hänsyn till klimatrisker i övervakningen av den finansiella stabiliteten.

Vi minskar miljöpåverkan av kontanter och kontantförsörjning.
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Indikatorer och rutiner till stöd för
hållbarhetsprogrammet

Finlands Banks verksamhet styrs ur ett hållbarhetsperspektiv och effekterna av verksamheten
bedöms mot hållbarhetsmålen. Till de viktigaste hållbarhetsindikatorerna på
miljöansvarsområdet hör bland annat verksamhetsutsläpp i förhållande till
verksamhetskostnader och FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Finlands Bank sörjer för medarbetarnas arbetshälsa och kompetensutvecklingsmöjligheter
samt för likabehandling på arbetsplatsen. De viktigaste hållbarhetsindikatorerna för
personalpolitiken är bland annat arbetsklimat- och ledarskapsindex, antal chefer bland dem
som representerar minoritetskönet och antal sjukfrånvarotimmar.

Genomförandet av hållbarhetsprogrammet styrs av Finlands Banks och Finansinspektionens
gemensamma hållbarhetsnätverk, där vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja
Nykänen är ordförande. Nätverket skapar goda rutiner för en ändamålsenlig integration av de
olika hållbarhetsdimensionerna i det dagliga arbetet.
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Finlands Banks budget och
verksamhetskostnader
20.3.2020

Finlands Banks mål är att vara en av de effektivaste centralbankerna i EU-
länderna. För att nå detta mål krävs målmedveten ekonomistyrning,
personalplanering och bedömning av investeringarna. Banken har fäst
större uppmärksamhet vid planeringen av investeringarna på medellång sikt.
I investeringen av sina tillgångar tar banken hänsyn till kostnaderna, den
kvalitativa nyttan och de operativa riskerna.

År 2019 uppgick Finlands Banks verksamhetskostnader till 92,0 miljoner euro (2018: 91,3
miljoner euro) och intäkterna till 16,8 miljoner euro. Utöver dessa har Finlands Bank andra
intäkter som inte upptas i budgeten som avdrag i verksamhetskostnaderna och som inte syns i
tabellen nedan.

Kostnadsbudgetens slutsumma uppgick till 75,2 miljoner euro netto. En mer ingående
redovisning av kostnaderna och budgeten finns i tabell 4.

Investeringarna uppgick till 9,1 miljoner euro. Finlands Banks budgetar för 2020–2022
upprättades på hösten 2019. Budgeten för 2020 har fastställts av direktionen.

Bankens verksamhetskostnader och kostnadsmålen följs upp noggrant bland annat för att
uppnå bankens effektivitets- och hållbarhetsmål. Direktionen följer upp måluppfyllelsen
kvartalsvis.
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Pensionsfonden

För pensionsfondens verksamhetskostnader 2019 blev utfallet 30,2 miljoner euro (2018: 29,6
miljoner euro). Den största kostnadsposten var de utbetalda pensionerna, som uppgick till
28,2 miljoner euro. Pensionsfondens intäktsutfall blev 13,4 miljoner euro. Dessutom betalade
Finlands Bank en extra avgift på 10,0 miljoner euro till pensionsfonden. En närmare
redovisning finns i tabell 5.

Pensionsfonden ger ut en egen årsberättelse.

Finansinspektionen

Finlands Banks direktion fastställer Finansinspektionens budget. Finansinspektionens
verksamhetskostnader 2019 utgjorde 34,8 miljoner euro (2018: 29,9 miljoner euro).
Intäkterna uppgick till sammanlagt 31,7 miljoner euro, varav tillsyns- och åtgärdsavgifterna
stod för 33,3 miljoner euro och Finlands Banks finansieringsandel för 1,7 miljoner euro. Årets
överskott blev 2,3 miljoner euro. Överskottet beaktas när tillsyns- och åtgärdsavgifterna
fastställs för följande räkenskapsperiod. Investeringarna uppgick till 1,1 miljoner euro. En
närmare redovisning finns i tabell 6.

Finansinspektionen ger ut en egen verksamhetsberättelse.
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Tabell 4.

Finlands Bank Utfall
2019

Mn euro

Budget
2020

Mn euro

1. Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter

KOSTNADER

Personalkostnader 32,8 34,4

Personalrelaterade kostnader 2,8 3,5

Övriga kostnader 27,3 30,5

Bankserviceavgifter 6,6 7,4

Avskrivningar 8,3 7,7

Summa 77,8 83,5

Sedelproduktionskostnader 5,7 6,8

Avgift till pensionsfonden 8,5 8,3

Summa verksamhetskostnader 92,0 98,6

INTÄKTER

Bankserviceintäkter 2,5 2,5

Fastighetsintäkter 7,8 6,1

Övriga intäkter 0,7 0,1

Tjänster till Finansinspektionen 5,8 6,5

Summa intäkter 16,8 15,2

Netto 75,2 83,4

2. Investeringar

Fastighetsinvesteringar 5,2 5,1

Huvudkontorsfastigheter 1,3 1,4
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Tabell 4.

Finlands Bank Utfall
2019

Mn euro

Budget
2020

Mn euro

1. Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter

Fastigheten i Vanda 3,9 3,6

Övriga fastigheter 0,0

IT-utrustning och -program 3,0 5,1

Sedel- och mynthanteringsmaskiner 0,0 0,0

Säkerhetsutrustning 0,8 1,2

Övriga 0,0 0,1

Summa investeringar 9,1 11,5

På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.
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Tabell 5.

Pensionsfonden Utfall
2019

Mn euro

Budget
2020

Mn euro

1. Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter

KOSTNADER

Personalkostnader 0,0 0,1

Kostnader för pensionsfondsverksamheten 0,5 0,6

Pensionsfondens fastighetskostnader 0,5 0,5

Avskrivningar 0,9 0,9

Utbetalda pensioner 28,2 28,2

Summa kostnader 30,2 30,3

INTÄKTER

Arbetspensionsavgifter 11,7 12,6

Interna hyror 1,7 1,7

Avgift till pensionsfonden 10,0 10,0

Summa intäkter 23,4 24,3

Netto 6,8 6,1

På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.
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Tabell 6.

Finansinspektionen Utfall
2019

Mn euro

Budget
2020

Mn euro

1. Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter

KOSTNADER

Personalkostnader 21,1 22,4

Personalrelaterade kostnader 1,2 1,5

Övriga kostnader 4,2 5,9

Avskrivningar 0,9 1,2

Tjänster från Finlands Bank 5,8 6,5

Avgift till pensionsfonden 1,5 1,7

Summa verksamhetskostnader 34,8 39,2

FINANSIERING AV VERKSAMHETEN

Tillsynsavgifter 31,5 33,6

Åtgärdsavgifter 1,8 1,6

Finlands Banks finansieringsandel 1,7 2,0

Över-/underskott från föregående period 2,1 2,0

Summa intäkter 37,1 39,2

Överskott överfört i ny räkning 2,3

På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.
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Betydelsefullt arbete i ett gott
arbetsklimat
20.3.2020

Finlands Bank månar om ständig utveckling av medarbetarnas kompetens,
ett gott arbetsklimat och balans mellan arbete och fritid. Banken deltar i
utvecklingen av arbetslivet genom medverkan i den riksomfattande
kampanjen Vastuullinen työnantaja (Ansvarsfull arbetsgivare).

Finlands Bank är en stabil och ansvarsfull arbetsgivare. Banken sysselsätter ca 360 experter
med mångsidiga, utmanande och samhällsviktiga arbetsuppgifter (diagram 24). Finlands Bank
månar om ständig utveckling av medarbetarnas kompetens, ett gott ledarskap och ett gott
arbetsklimat liksom balans mellan arbete och fritid.

Finlands Bank uppmuntrar personalen att utnyttja flexibla arbetstidsformer, som gör det
lättare för medarbetarna att förena arbete med fritid. Under 2019 ökade till exempel
distansarbetet vid banken.

Kompetent och välmående personal

Finlands Bank följer upp personalens välbefinnande i arbetet genom regelbundna
personalenkäter. Finlands Banks arbetsklimatindex var 70,9, vilket överskrider normen bland
finländska experter, 70,6.

Finlands Bank satsade på en systematisk utveckling av personalens kompetens bland annat
genom en organisationsomfattande kompetenskartläggning som i synnerhet fokuserade på att
klarlägga framtida kompetensbehov. De personliga utvecklingsplanerna uppfylldes till 80 %.

114 VERKSAMHETSBERÄTTELSE



Läs mer om hur det är att arbeta vid Finlands Bank

Hållbar utveckling

Finlands Bank bidrar till att förbättra det finländska arbetslivet genom att delta i den
riksomfattande kampanjen Vastuullinen työnantaja (Ansvarsfull arbetsgivare) och har i likhet
med andra deltagande arbetsgivare förbundit sig till att erbjuda allt bättre och ansvarsfullare
arbetsupplevelser för alla arbetstagare.

Utöver personalenkäten samlar banken också in medarbetarrespons för utveckling av sina
interna processer på många andra sätt. Som en ny respons- och utvecklingskanal infördes
onboarding-enkäter för nya medarbetare.

Utifrån responsen från medarbetarna förnyade Finlands Bank sin introduktionsprocess genom
att införa ett faddersystem. För varje ny medarbete utses en egen fadder som har i uppgift att
stödja medarbetarens integration på arbetsplatsen och förtrogenhet med det nya uppgiftsfältet.

En jämlik och jämställd arbetsplats

Finlands Bank har förbundit sig till att främja likabehandling, jämställdhet och mångfald på
arbetsplatsen. Banken vill erbjuda alla arbetstagare lika karriärmöjligheter.

Finlands Bank granskar den lönemässiga jämställdheten mellan kvinnor och män i förhållande
till uppgifternas kravnivå. Medianlönen för kvinnor i förhållande till medianlönen för män på
motsvarande kravnivåer var i genomsnitt 100% under 2019.

Minoritetskönets andel av cheferna följs upp som ett led i mål- och resultatuppföljningen.
Andelen kvinnor och män i chefsuppdrag är 42 % respektive 58 %. Kvinnornas andel har
ökat under de senaste åren.

Ansvarsfullt sommarjobb för unga

Finlands Bank är favoritarbetsgivaren för handelsstuderande och den populäraste
arbetsgivaren inom den offentliga sektorn. Sysselsättning av unga är en del av bankens
samhällsansvarsarbete. Finlands Bank erbjuder årligen ett 40-tal studerande sommarjobb i
enlighet med principerna för kampanjen Vastuullinen kesäduuni (Ansvarsfullt sommarjobb).

Läs mer om erfarenheterna av sommarjobb på vår blogg (på finska)

115 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

https://www.suomenpankki.fi/sv/finlands-bank/Karriar/
https://tyopaikat.oikotie.fi/vastuullinen-tyonantaja
https://kesaduuni.org/vada-ansvarigt-sommarjobb/
https://www.suomenpankki.fi/fi/suomen-pankki/ura/kesatyoblogi/2019/


Kuvio 24.
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Ansvarsfulla investeringar
20.3.2020

Finlands Bank investerar sina finansiella tillgångar med hänsyn till riskerna i
investeringsverksamheten och hållbarhetsaspekter. Hållbarhetsmetoderna
varierar beroende på investeringskategori. Finlands Bank har undertecknat
FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Målet med Finlands Banks investeringsverksamhet är att uppfylla de krav på likvida, säkra
och högavkastande tillgångar som ställs på centralbanken. Genom sina investeringar säkrar
Finlands Bank värdet på sina finansiella tillgångar och sin förmåga att vid behov stödja
likviditeten i banksystemet bland annat med hjälp av valutareserven.

Finlands Bank investerar och förvaltar sina finansiella tillgångar i enlighet med målen för
centralbanksverksamheten och med hänsyn till riskerna och hållbarhetsaspekterna i
investeringsverksamheten.

De hållbarhetsfaktorer som Finlands Bank tar hänsyn till i sina investeringar grundar sig dels
på målet att uppfylla hållbarhetskraven för investeringsverksamheten och dels på målet att
bättre hantera riskerna i verksamheten.

Investeringarna styrs till företag som uppfyller
principerna för hållbar företagsverksamhet

Finlands Banks finansiella tillgångar består till största delen av investeringar i räntebärande
värdepapper, huvudsakligen statsobligationer och obligationer emitterade av statsbundna
institutioner. Dessutom gör Finlands Bank direktinvesteringar i säkerställda obligationer och
företagsobligationer.
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Emittenter av företagsobligationer och säkerställda obligationer ska uppfylla internationella
normer. Därför investerar Finlands Bank inte i värdepapper vars emittenter inte respekterar de
principer för hållbar företagsverksamhet som fastställs i FN:s Global Compact-initiativ.

Principerna för hållbar företagsverksamhet grundar sig på FN:s världsomfattande deklaration
om mänskliga rättigheter, internationella arbetsorganisationens ILO:s deklaration om
grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och deklarationer för miljön och mot
korruption. Finlands Bank gör inte heller några direktinvesteringar i räntebärande
värdepapper emitterade av bolag som tillverkar vapen som är förbjudna enligt internationella
konventioner.

Av fondförvaltande fondbolag krävs ett kraftfullt
hållbarhetsåtagande

För planering och genomförande av investeringarna anlitar Finlands Bank en extern
tjänsteleverantör, som tar fram analyser om hur föremålen för investeringarna uppfyller
internationella hållbarhetsnormer. Det slutgiltiga beslutet om att utesluta en emittent från
investeringsverksamheten av hållbarhetsskäl fattas av Finlands Banks interna arbetsgrupp för
ansvarsfulla investeringar.

Som ett led i investeringsverksamheten investerar Finlands Bank dessutom i gröna och sociala
obligationer samt i obligationer med hållbarhetsprofil och skuldebrev emitterade av
utvecklingsbanker.

Finlands Bank anlitar externa experter för att göra investeringar i aktier och fastigheter via
fonder. Banken investerar endast i fonder där de förvaltande fondbolagen har gjort ett
kraftfullt och genomskinligt åtagande för hållbarhet. Dessutom utgår Finlands Bank från att
fondbolagen påverkar de företag de investerar i så att dessa tar hänsyn till
hållbarhetsaspekterna.

Finlands Bank undertecknade FN:s principer för
ansvarsfulla investeringar

I december 2019 undertecknade Finlands Bank FN:s principer för ansvarsfulla investeringar
(Principles for Responsible Investment, PRI).

Genom att underteckna principerna förband sig Finlands Bank till att bygga in de olika
hållbarhetsaspekterna i investeringsprocesser och ägarpraxis och rapportera om framstegen i
verksamheten.

Åtagandet att följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar befäster Finlands Banks
existerande praxis för ansvarsfulla investeringar.
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Hantering av Finlands Banks
finansiella risker
20.3.2020

Till centralbankens kärnuppgifter hör att genomföra penningpolitiken och
säkerställa stabiliteten och funktionen i det finansiella systemet. Dessa
uppgifter medför finansiella risker, av vilka valutakursrisken fortfarande var
den största 2019. Finlands Bank skapar beredskap för riskerna genom att
sörja för en stark balansräkning. Finlands Banks kapitaltäckning räcker till för
att bära de risker som banken exponeras för i sin verksamhet.

Risker uppstår både i investeringsverksamheten och i
genomförandet av penningpolitiken

Vid slutet av 2019 uppgick Finlands Banks finansiella tillgångar till ca 11 miljarder euro.
Tillgångarna bestod av guld- och valutareserverna, räntebärande värdepapper i euro och aktie-
och fastighetsinvesteringar. Finlands Banks valutareserv har dimensionerats för
centralbanksuppgifterna.

Finlands Bank minskade portföljen av räntebärande värdepapper i euro under 2019. Banken
fortsatte att utöka aktie- och fastighetsportföljerna i enlighet med planen för långsiktiga
investeringar. Totalt fick dessa ändringar ingen större effekt på riskerna i de finansiella
tillgångarna.
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En betydande del av Finlands Banks tillgångar består av värdepapper som förvärvats av
penningpolitiska skäl och lånefordringar på bankerna till följd av de penningpolitiska
transaktionerna. Eurosystemets penningpolitiska transaktioner genomförs decentraliserat, men
riskerna i och intäkterna av dem fördelas huvudsakligen gemensamt. Riskerna i de
penningpolitiska tillgångarna motsvarar i princip Finlands Banks andel av de nationella
centralbankernas totala fordringar enligt kapitalfördelningsnyckeln.

Finlands Banks andel av de totala fordringarna 2019 var 1,825 %. De nationella
centralbankerna bär emellertid själva riskerna i statsobligationer som förvärvas inom ramen
för programmet för köp av offentliga värdepapper.

Volymen av Eurosystemets penningpolitiska transaktioner minskade 2019 med ca 128
miljarder euro, vilket främst berodde på förtida återbetalningar av upplåning i TLTRO-
programmet och förfall av värdepapper i SMP-programmet.

Nettotillgångsköpen inom ramen för köpprogrammen som hade upphört vid slutet av 2018
återupptogs i slutet av 2019. Finlands Banks andel av de penningpolitiska tillgångarna
minskade med ca 1,5 miljarder euro. Risknivån i de penningpolitiska transaktionerna har inte
förändrats nämnvärt under 2019.
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Tabell 7.

Finlands Banks finansiella tillgångar och
andel av penningpolitiska fordringar

31.12.2019
Mn euro

31.12.2018
Mn euro

Finansiella tillgångar 11 055 11 553

Guld 2 135 1 767

Valutareserv 6 694 5 942

Räntebärande värdepapper i euro 1 017 3 011

Aktieportfölj 1 082 727

Fastighetsportfölj 127 106

Andel av penningpolitiska fordringar 52 741 54 201

Refinansieringstransaktioner 11 395 13 108

Riktade refinansieringstransaktioner1 11 169 12 830

Andra refinansieringstransaktioner1 225 277

Obligationer inom det utökade programmet för tillgångsköp 40 524 39 789

Finländska statsobligationer och obligationer utgivna av statsbundna institutioner 28 630 28 308

Obligationer utgivna av europeiska institutioner1 4 110 4 007

Säkerställda obligationer1 4 416 4 295

Företagsobligationer1 3 368 3 178

Avslutade program 822 1 305

Värdepappersmarknadsprogrammet1 807 1 208

Köpprogrammen för säkerställda obligationer 15 97

Summa 63 796 65 754

1) Andel enligt kapitalfördelningsnyckeln (1,825% 31.12.2019; 1,785 % 31.12.2018) av de nationella centralbankernas totala fordringar.
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Utöver de fordringar som presenterats i tabell 7 upptogs fordringar inom Eurosystemet (på
finska) för 63 miljarder euro i Finlands Banks balansräkning. Finlands Banks totala fordringar,
dvs. balansomslutningen vid slutet av 2019 uppgick till 126 miljarder euro.

Riskhantering genom spridning

Finlands Banks finansiella tillgångar exponeras för marknads-, kredit- och likviditetsrisker.
Med marknadsrisker avses till exempel en ogynnsam utveckling av valutakurser, räntor och
aktiepriser (se Noter om riskhantering).

Valutakursrisken medför mest fluktuationer i värdet av de finansiella tillgångarna. Finlands
Bank sprider valutakursrisken genom att utöver amerikanska dollar också investera i brittiska
pund och japanska yen. Via fordringarna på IMF sprids Finlands Banks valutakursrisk också
ut på kinesiska yuan.

Ränte- och kreditrisken i investeringsverksamheten styrs av ett strategiskt jämförelseindex i
förening med ett detaljerat limitramverk. På detta sätt säkerställer Finlands Bank investeringar
med hög likviditet och en tillfredsställande riskspridning mellan tillgångsklasser, länder,
maturiteter och emittenter. Tyngdpunkten i investeringarna ligger på obligationer med högt
kreditbetyg.

Utgående från en balansräkningsanalys investerar Finlands Bank en del av sina finansiella
tillgångar på de internationella aktie- och fastighetsmarknaderna. Investeringarna är indirekta
och bidrar till spridningen av övriga risker i balansräkningen.

Centralbankerna genomför de penningpolitiska köpprogrammen i enlighet med Eurosystemets
godtagbarhetskriterier för säkerheter och motparter och övriga riktlinjer för riskhanteringen.

Ansvarsfulla, pålitliga och solida motparter

Finlands Bank förvaltar sina finansiella tillgångar ansvarsfullt. Banken tillämpar
hållbarhetskriterier för att begränsa direktinvesteringar i räntebärande värdepapper.
Hållbarhets- och tillförlitlighetsbedömningar av tjänsteleverantörerna betonas också i den
indirekta investeringsverksamheten.

Finlands Bank undertecknade 2019 FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles
for Responsible Investment, PRI) och förband sig därmed att ta hänsyn till miljö, socialt
ansvar och bolagsstyrning i sin investeringsverksamhet.
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Strukturell ränterisk

Eurosystemets extraordinära penningpolitiska åtgärder har gett upphov till en strukturell
ränterisk i Finlands Banks balansräkning. Likviditetstillförseln genom det utökade
programmet för tillgångsköp och de riktade långfristiga refinansieringstransaktionerna
redovisas i balansräkningen på skuldsidan som en ökning av centralbanksinlåningen. Diagram
25 visar utvecklingen av posterna i Eurosystemets balansräkning.

Eurosystemet fastställer räntenivån på inlåningen på penningpolitiska grunder. Räntebeslutet
har en direkt inverkan på Finlands Banks räntekostnader. Räntan på de penningpolitiska
tillgångarna är däremot i regel fast. Finlands Banks räntenetto sjunker följaktligen om räntan
på centralbanksinlåningen stiger.

Den strukturella ränterisken i balansräkningen minskar när de penningpolitiska investeringar
som löper med fast ränta förfaller till betalning. Riskprofilen bevaras dock på grund av
nettotillgångsköpen och återinvesteringar av kapitalet från förfallande värdepapper.

Diagram 25.

Utveckling av posterna i Eurosystemets balansräkning

Md euro  

1. Inlåning i euro

2. Utelöpande sedlar

3. Kapital och reserver

4. Nettofordringar i valuta och guld

5. Refinansieringstransaktioner

6. Penningpolitiska köpprogram

7. Övriga tillgångar, netto

Källa: Europeiska centralbanken.
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Kvartalsuppdateringar av de finansiella risktalen finns tillgängliga på finska under
Riskhantering och riskkontroll på Finlands Banks webbplats.

Bedömning av den totala risken: inga nämnvärda
riskförändringar

Finlands Bank mäter de totala riskerna med vedertagna statistiska metoder. Riskbedömningen
kompletteras med stresstester, som bedömer förlusterna till följd av osannolika men tänkbara
scenarier. Bedömningen av den penningpolitiska kreditrisken baserar sig på riskrapporter som
tas fram av Europeiska centralbanken (ECB) och som kontinuerligt utvecklas under ledning av
Eurosystemets riskhanteringskommitté.

Finlands Banks bedömning av värdet av den totala risken motsvarar en förlust med 1 procents
sannolikhet under 2020 (s.k. expected shortfall). Vid slutet av 2019 uppgick den totala risken
enligt bedömningen till 2,2 miljarder euro. Guldrisken ingår inte i bedömningen av den totala
risken, eftersom värderegleringskontot för guld täcker en betydande del av värdeminskningen.
Om guldrisken räknas med i bedömningen av den totala risken, stiger risktalet till 2,5
miljarder euro.
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Diagram 26.

Samlade risker och eget kapital inkl. avsättningar och 
värderegleringskonton exkl. guldrisk och
värderegleringskonton för guld i Finlands Banks balansräkning
Md euro

1. Marknads- och kreditrisk

2. Grund- och reservfond

3. Tillgängliga avsättningar

4. Tillgängliga värderegleringskonton

Källa: Finlands Bank.
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Risken enligt riskbedömningen har ökat något sedan föregående år, vilket främst förklaras av
en ökning av valutareserven och aktieinvesteringarna.

Vid utgången av 2019 uppgick Finlands Banks medel för att täcka förluster till 1,4 miljarder
euro på värderegleringskonton och 4,2 miljarder euro i avsättningar. Grund- och reservfonden
uppgick till 2,7 miljarder euro (diagram 26).

Riskbuffertarna stärktes 2019 genom ökade avsättningar i bokföringen och en värdeuppgång
för valutareserven. Finlands Banks kapitaltäckning räcker till för att bära de risker som
banken exponeras för i sin verksamhet (diagram 27).
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Diagram 27.

Risker och riskbuffertar exkl. guld och
värderegleringskontot för guld

Md euro  

1. Tillgängliga avsättningar och värderegleringskonton
2. Förlust med 1 procents sannolikhet

Källa: Finlands Bank.
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Hantering av klimatrisker
20.3.2020

Klimatförändringen påverkar livsmiljön och ekonomin under kommande
årtionden. Företagen blir därför tvungna att förändra och anpassa sina
affärsmodeller. Förändringarna i ekonomin och på marknaden får
konsekvenser för den finansiella stabiliteten, och frågan har därmed en nära
anknytning till centralbankens verksamhetsområde.

Finlands Bank tar hänsyn till klimatförändringen i sin verksamhet och i bedömningen av
riskerna i den finansiella sektorn. Banken ökar medvetenheten och främjar dialogen om
hållbar finansiering och kartlägger kompetensen inom området. En viktig roll i Finlands Banks
klimatarbete spelar utöver bankens interna insatser också centralbankernas samarbetsnätverk
NGFS.

Utsläppstunga affärsmodeller är förenade med en
avsevärd omställningsrisk

Klimatförändringen ger upphov till två typer av risker för den finansiella stabiliteten: både
materiella förluster på grund av extrema väderfenomen och omställningsrisker till följd av
utfasningen av utsläppstunga affärsmodeller.

Klimatförändringen kan skapa avsevärda risker för den finansiella stabiliteten om de
ekonomiska förlusterna ökar till följd av att de extrema väderfenomenen blir allt vanligare och
kraftigare. Det skulle drabba försäkringsbolag, banker och investerare.
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Omställningsrisker realiseras om klimatpolitiken, den tekniska utvecklingen och
beteendeförändringar hos konsumenterna gör utsläppstunga affärsmodeller ekonomiskt
olönsamma. Investerarna kan bli tvungna att skriva ned sina innehav. Omställningsrisken är
avsevärd för den finansiella sektorn som helhet, eftersom alla inte kan avyttra dessa
investeringar utan förlust.

Finlands Bank bidrar till att identifiera klimatrisker och
främja hållbar finansiering

Hållbar finansiering spelar en väsentlig roll i arbetet för att uppnå energi- och klimatmålen.
Finlands Bank bidrar till att öka medvetenheten och främja dialogen om hållbar finansiering
och klimatrisker och samarbetar med andra myndigheter och med den finansiella sektorn.

Finlands Bank deltar likaså i verksamheten i det globala samarbetsnätverket för centralbanker
och tillsynsmyndigheter Network for Greening the Financial Systemin (NGFS). Vice
ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen deltar i NGFS:s plenum.

Nätverket syftar till att ta fram bästa praxis för att identifiera klimatrelaterade risker och
främja hållbar finansiering. Samarbetsnätverket intar en framträdande roll i arbetet för att
utforma enhetliga definitioner och öka dialogen.

Arbetet inom NGFS är uppdelat på tre områden:

NGFS gav 2019 ut rekommendationer till centralbankerna om bland annat integration av
klimatrisker i övervakningen av den finansiella stabiliteten och förvaltningen av de finansiella
tillgångarna. Genom att följa rekommendationerna kan centralbankerna både stärka sin roll i
arbetet för att främja hållbarheten i det finansiella systemet och hantera sina miljö- och
klimatrelaterade risker. Efter utgivningen av rekommendationerna har arbetet fortsatt
områdesvis i arbetsgrupper.

Den makroekonomiska arbetsgruppen publicerade sommaren 2019 sin första rapport om
systemrisker som är förknippade med klimatförändringen. Arbetsgruppen för integration av
hållbar finansiering i investeringsverksamheten gav ut sin första rapport i oktober 2019.
Rapporten innehåller vägledning och rekommendationer om integration av
hållbarhetsaspekter i centralbankernas egen investeringsverksamhet.

Finlands Bank för en dialog med den finansiella sektorn och andra viktiga intressentgrupper
om bästa praxis för att hantera klimatrelaterade risker i den finansiella sektorn. Det är viktigt
med dialog, då det är mycket svårt att bedöma klimatrelaterade risker och bästa praxis skapas
genom samarbete.

mikrotillsyn

makroekonomi

integration av hållbar finansiering i investeringsverksamheten.
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Hantering av miljöpåverkan av
Finlands Banks egen verksamhet
20.3.2020

Den direkta miljöpåverkan av Finlands Banks och Finansinspektionens
verksamhet är liten. För den största miljöbelastningen står fastigheter,
kontantförsörjning och resor. Banken har minskat utsläppen genom att ställa
om sina rutiner och ta i bruk ny teknik. Finlands Bank bedriver
miljösamarbete med de övriga europeiska centralbankerna för att bekämpa
klimatförändringen.

Det bästa sättet för Finlands Bank och Finansinspektionen att minska sin miljöbelastning är
att effektivisera energiförbrukningen. På drygt tio år har koldioxidutsläppen i själva verket
minskat med 40 %. För den största miljöbelastningen står fastigheter, kontantförsöjrning och
resor.

I likhet med tidigare år var fastighetsanvändningen 2019 den största källan till utsläpp. Mest
energi går åt till deras uppvärmning och avkylning och till elenergiförbrukningen i
fastigheterna. Dessa utsläpp har visserligen också sjunkit mest, då behovet av kontorslokaler
har minskat och energiförbrukningen i lokalerna har gått ned.

Verksamheten på myndighets- och expertorganisationer som Finlands Bank och
Finansinspektionen präglas i dag av en mångfald av internationella möten. Tjänsteresorna har
därför inte minskat nämnvärt, utan utsläppen från dem har rent av ökat något. Flygtrafiken är
alltjämt den största utsläppskällan efter fastighetsanvändningen.

Medarbetarna på Finlands Bank och Finansinspektionen skötte allt oftare sina externa
kontakter genom videosammanträden. Tack vare de möjligheter som ny teknik medför förhöll
sig medarbetarna allt mer kritiskt till fysisk deltagande i internationella möten och såg över
antalet deltagare.
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Finlands Bank och Finansinspektionen följer upp miljöpåverkan av sin verksamhet med ett
mätetal som är relaterat till verksamhetskostnaderna och fångar upp utsläppen av
växthusgaser från energiförbrukning, persontrafik, inköp och avfall. Under 2019 uppkom
50,64 kg koldioxid per tusen euro i verksamhetskostnader mot 59,37 kg under 2018.
Utsläppen har inte kompenserats genom förvärv av utsläppsminskningsenheter.

Finlands Bank deltog i miljösamarbete med andra europeiska centralbanker under 2019. De
nationella centralbankernas nätverk utbyter information om bästa praxis och löser
tillsammans sådana miljöutmaningar som är kännetecknande för centralbanker. De första
centralbankerna kompenserade sina utsläpp genom förvärv av utsläppsminskningsenheter.
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Kontantförsörjningens miljöpåverkan
20.3.2020

Ekologiska effekter av kontanter uppkommer vid tillverkning, distribution och
användning av sedlar och vid makulering av utslitna sedlar. De ekologiska
effekterna på material-, energi- och makuleringsprocesserna varierar
beroende på funktion.

Den minskade kontantanvändningen har också återspeglats i sorteringen och makuleringen av
sedlar på Finlands Bank (diagram 28).
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Diagram 28.
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I Eurosystemet får endast centralbankerna makulera och ersätta utslitna eurosedlar med nya.

Utbytet av eurosedlar och övergången till den andra eurosedelserien, som har pågått sedan
2013, har successivt återspeglats i makuleringen av sedelvalörerna (diagram 29). Övergången
till den nya sedelserien har skett från de lägsta till de högsta valörerna.

Under 2019 var de flesta makulerade sedlarna 50-eurosedlar. Sedlarna i den andra
eurosedelserien har försetts med en lackerad ytbeläggning för att höja sedlarnas livscykel.
Därmed har livscykeln för mindre sedelvalörer rent av fördubblats.

Penningtransporter och distribution av sedlar via uttagsautomater får vissa miljökonsekvenser
i form av energiförbrukning, som dock omvandlade till koldioxidutsläpp är obetydliga.
Finlands Bank levererar allt avfall från indragna eurosedlar för att förbrännas som energiavfall
i hög temperatur, vilket förstör sedlarnas metallegeringar.
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Diagram 29.

Sedlar som makulerats vid Finlands Bank efter valör
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Verksamhet och strategi
20.3.2020

Finlands Banks vision är att vara en framåtblickande och effektiv centralbank
och en konstruktiv och inflytelserik medlem av Eurosystemet.

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är
samtidigt en del av Eurosystemet.

Eurosystemet svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och
administrerar världens näststörsta valuta, euron. Eurosystemets och Finlands Banks primära
mål är prisstabilitet.

Finlands Bank anlägger ett brett perspektiv på sin
vision

Finlands Banks vision är att vara en framåtblickande och effektiv centralbank och en
konstruktiv och inflytelserik medlem av Eurosystemet.

För att uppnå sin vision fäster Finlands Bank särskild vikt vid medarbetarnas höga
expertisnivå, tillgången till konkurrenskraftiga centralbankstjänster, den finansiella
stabiliteten, en god kapitaltäckning och likviditet, arbetsprocesserna och personalens
välbefinnande.

Finlands Banks utmaningar i den närmaste framtiden gäller den penningpolitiska strategin,
arbetet för den finansiella stabiliteten, den digitala betalningsrevolutionen, ekonomisk-politisk
påverkan och klimatförändringen. För att klara dessa utmaningar och utveckla verksamheten
fattade direktionen 2019 beslut om åtta strategiska spetsprojekt.
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Klimatförändringen är ett viktigt strategiskt
hållbarhetstema

Bekämpning av klimatförändringen kräver åtgärder av alla centralbanker. Detta tema
integrerades i bedömningen av Finlands Banks strategiska risker 2019.

Hållbarheten präglar all verksamhet på Finlands Bank. Utöver verksamhetens miljöpåverkan
utvärderades också de ekonomiska och sociala konsekvenserna av verksamheten hösten 2019.
Utvärderingen utmynnade i ett hållbarhetsprogram som banken fortsätter att leva efter 2020.
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Finlands Bank i ett nötskal
Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank.
Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas
penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens
näststörsta valuta, euron. Det primära målet för Eurosystemet och Finlands
Bank är prisstabilitet.

Det primära målet för Eurosystemet och Finlands Bank är prisstabilitet, dvs. en mycket måttlig
ökning av konsumentpriserna. Finlands Banks målsättningar gäller dels hemlandet och dels
Eurosystemet.

Finlands Bank

Läs mer om Finlands Banks uppgifter.

bereder och utövar penningpolitik i Finland

övervakar den finansiella stabiliteten och tar fram statistik

bedriver forskning och utövar ekonomiskt-politiskt inflytande

sörjer för avvecklingen av interbankbetalningar och för sin egen investeringsverksamhet

upprätthåller stabila och effektiva betalningssystem och ger ut sedlar.
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Finlands Bank bygger ekonomisk
stabilitet
En stabil prisnivå, säkra betalningssystem och ett välfungerande finansiellt
system främjar hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och välfärd för
finländarna.

Finlands Banks vision är att vara känd som en framåtblickande och effektiv centralbank och
en konstruktiv och inflytelserik medlem av Eurosystemet.

Finlands Bank arbetar mot sin vision genom att

1. bygga sitt inflytande på expertis, integritet och forskning

2. säkerställa tillgången till konkurrenskraftiga centralbankstjänster i Finland

3. för sin del sörja för servicenivån på finansmarknaden och i den finansiella

infrastrukturen

4. upprätthålla en tillfredsställande kapitaltäckning och likviditet med hänsyn till sina

uppgifter och fullgöra sin ekonomiska redovisningsskyldighet mot det finländska

samhället

5. sörja för att dess arbetsprocesser är högklassiga, tekniskt avancerade och hållbara

6. bygga upp sin kompetens och professionella konkurrenskraft för morgondagens

värld samtidigt som banken sörjer för personalens välbefinnande på lång sikt.
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Finlands Banks utmaningar i den närmaste framtiden

Finlands Banks främsta utmaningar i den närmaste framtiden gäller den penningpolitiska
strategin, arbetet för den finansiella stabiliteten, den digitala betalningsrevolutionen och
ekonomisk-politisk påverkan. Dessutom krävs insatser av centralbanken för att bekämpa
klimatförändringen.

Den penningpolitiska strategin

Den penningpolitiska omvärlden har förändrats. Vikande produktivitetstillväxt, befolkningens
åldrande och efterdyningarna av finanskrisen har fått räntorna att sjunka kraftigt och det
penningpolitiska handlingsutrymmet att krympa. Inflationen och inflationsförväntningarna
har också sjunkit under ECB:s prisstabilitetsmål. Hoten mot miljöhållbarheten, liksom
digitaliseringen, globaliseringen och förändringarna i de finansiella strukturerna, har likaså
bidragit till omvandlingen av den penningpolitiska omvärlden och transmissionen av
penningpolitiken till ekonomin. Att förutsättningslöst kunna bedöma betydelsen av dessa
faktorer utgående från forskningsrön och analyser utgör en utmaning för den pågående
översynen av den penningpolitiska strategin.

Arbetet för den finansiella stabiliteten

De traditionella bankernas och övriga aktörers affärsmodeller och roller är stadda i
förändring. Finansmarknaden är mycket internationell och de nordiska kopplingarna starka.
Myndighetssamarbetet väntas öka ytterligare i betydelse. Fortsatt viktiga prioriteringar i
arbetet för den finansiella stabiliteten är att bedöma utfallet av makrotillsynspolitiken och
bredda verktygslådan för makrotillsyn.

Den digitala betalningsrevolutionen

Den digitala betalningsrevolutionen sätter myndigheternas kompetens och förmåga att styra
och övervaka utvecklingen av betalningssystemen på prov. Teknologins snabba framfart
formar om hela fintech-fältet och bankernas affärsmodeller. Samtidigt minskar användningen
av kontanter som betalningsmedel, nya snabbetalningsformer tas i bruk och cyberriskerna
ökar. En viktig fråga inom betalningsområdet är också försörjningsberedskapen.

Ekonomisk-politisk påverkan

Finlands Bank bidrar med fakta och forskningsrön från sitt eget verksamhetsområde som
underlag för den inhemska debatten och de ekonomisk-politiska besluten. Bankens
påverkansarbete i hemlandet fokuserar bland annat på utsikterna för de offentliga finanserna,
strukturella reformer och kostnadskonkurrenskraften. Också inom EU behövs strukturella
reformer och arbete pågår för att hitta lösningar till svagheterna i EMU.

Klimatförändringen
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Klimatförändringen och åtgärderna mot den blev 2019 ett viktigt inslag i bedömningen av
Finlands Banks strategiska risker, och hållbarhetsaspekterna gavs överlag ett större utrymme i
centralbankens verksamhet.

Finlands Bank inledde en översyn av strategin

För att utveckla Finlands Banks verksamhet fattade direktionen i juni 2019 beslut om åtta
strategiska spetsprojekt och uppdrag, som ska svara på Finlands Banks utmaningar i den
närmaste framtiden. Flera av uppdragen genomfördes i samarbete med Finansinspektionen.

År 2019 gjordes också en bedömning av gränssnitten för samarbetet mellan Finlands Bank och
Finansinspektionen. Arbetsfördelningen konstaterades vara lämplig och verksamheten i bägge
myndigheterna resurseffektiv.

En systematisk kompetenskartläggning genomfördes för att identifiera prioriteringarna för
kompetensutvecklingen på Finlands Bank. Till spetsområden valdes dataanalytik, utnyttjande
av statistik och data och makrostabilitetsanalys. Fortsatta insatser görs också för att utveckla
ledarskaps- och arbetsplatskompetensen.

Finlands Bank tar sig ansvarsfullt an sina utmaningar

Hösten 2019 utvärderade Finlands Bank sin verksamhet med avseende på dess konsekvenser
för miljön, ekonomin och samhället. Utvärderingen utmynnade i ett hållbarhetsprogram, som
banken fortsätter att leva efter 2020. Hållbarhetsprogramet fokuserar på hållbar tillväxt,
påverkansinformation och hantering av klimatrisker.

Direktionen fattade också 2019 beslut om att inrätta en process för internationell ekonomisk
politik. Processen ska stödja chefdirektören och övriga direktionsmedlemmar samt den av
Finland utnämnda IMF-styrelsemedlemmen i deras internationella påverkansuppdrag.

Mot slutet av året inleddes förberedelser för att ta fram omvärldsscenarier och en
framtidsvision för Finlands Bank. Scenarierna och visionen sträcker sig fram till 2030. Arbetet
utförs 2020. Det är viktigt för Finlands Bank att genuint kunna driva medborgarnas och
samhällets intressen också på lång sikt.

Finlands Banks verksamhet, värderingar och strategi

Mål- och resultatstyrningssystemet 2017–2019

Finlands Banks organisation

Hållbarhetsprogrammet
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Direktionens arbetsfördelning

DIREKTIONENS ORDFÖRANDE
Olli Rehn

Olli Rehn är ordförande i Finlands Banks direktion. Han tog över som chefdirektör den 12 juli
2018. Chefdirektör Rehn svarar för beredningen av penningpolitiken, den inhemska
ekonomisk-politiska påverkan, den externa kommunikationen, internationella frågor och
internrevisionen. Chefdirektören är medlem av Europeiska centralbankens råd och
representerar Finland i Internationella valutafondens (IMF) styrelse.
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DIREKTIONENS VICE ORDFÖRANDE
Marja Nykänen

Marja Nykänen har varit medlem av Finlands Banks direktion sedan den 1 februari 2017.
Marja Nykänen svarar för finansmarknadsfrågorna, makrotillsynspolitiken, statistiken, de
juridiska frågorna, ekonomi- och personalförvaltningen och säkerhets- och fastighetsärenden.
Hon svarar också för övervakningen av penningpolitiska risker och riskerna i
investeringsverksamheten, den finansiella stabilitetsprocessen och verksamheten i
pensionsfondens ledningsgrupp. Marja Nykänen är ordförande i Finansinspektionens
direktion.
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DIREKTIONSMEDLEM
Tuomas Välimäki

Tuomas Välimäki har varit medlem av Finlands Banks direktion sedan den 12 juli 2018.
Tuomas Välimäki svarar för den finansiella tillgångsförvaltningen, genomförandet av
penningpolitiken och marknadsoperationerna samt för den akademiska forskningen och
forskningen kring transitionsekonomierna. Kontantförsörjning och betalningar samt
digitalisering och informationsteknik (it) hör också till hans ansvarsområde. Tuomas Välimäki
är också chefdirektörens suppleant i ECB-rådet.

Läs mer om Finlands Banks direktion.
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Mål- och resultatstyrning

I Inflytande och servicekompetens

Strategisk riktlinje

1. Finlands Banks inflytande vilar på konkurrenskraftig kompetens och
forskning som kombinerar det makroekonomiska perspektivet med det
finansiella.

Strategisk riktlinje

2. Finlands Bank sörjer för sin del för servicenivån på finansmarknaden och
i marknadsinfrastruktur en och tillhandahåller sina kunder
konkurrenskraftiga centralbankstjänster.

Kvalitetsviktat publikationsindex för
forskningen

Målvärde > 32

12/2017
25

12/2018
32

12/2019
52

Centralbankstjänstern as kvalitet ur
användarnas perspektiv

Målvärde ≥ 95 % av de svarande nöjda

12/2017
93 %

12/2018
92 %

12/2019
98 %

Kundenkät om kontanttillgången och
kontanternas kvalite

Målvärde ≥ 4

12/2017
4,0

12/2018
4,0

12/2019
4,1
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Strategisk riktlinje

3. Allmänhetens förtroende för Finlands Bank och kunskapen om Finlands
Banks och Eurosystemets verksamhet ökas genom effektiv och riktad
information.

II Effektiv resursanvändning och kapitaltäckning

Strategisk riktlinje

4. Finlands Banks finansiella tillgångar förvaltas säkert och räntabelt i
enlighet med internationella åtaganden och krishanteringsbehov.

Resultat av Omnibusenkät som genomförs av
Taloustutkimus

Målvärde Övre kvartilen för jämförelsegruppen

12/2017
3/12

12/2018
3/12

12/2019
3/12

Nätbesök (klickningar) på Finlands Banks
webbplats

Målvärde Stigande trend

12/2017
1,6 miljoner

12/2018
1,6 miljoner

12/2019
1,6 miljoner

Andel statsobligationer och
centralbanksinlåning i investeringsportföljen

Målvärde ≥ 45 %

12/2017
Nytt mätetal

12/2018
Nytt mätetal

12/2019
62 %

Ränteavkastning på finansiella tillgångar som
överstiger centralbanksräntan för
placeringsvalutorna

Målvärde > 0; 5 års glidande medelvärde

12/2017
0,40 %

12/2018
0,41 %

12/2019
0,47 %
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Strategisk riktlinje

5. Målet är en stabil vinstutdelning till staten utan att kapitaltäckningen
äventyras.

Strategisk riktlinje

6. Finlands Bank hör till de effektivaste centralbankerna inom EU.

Reservfond + avsättningar i procent av riskerna
i balans-räkningen

Målvärde Målet för avsättningarna en tillräckligt stark

balansomslutning i alla lägen

12/2017
5 734 mn
euro

12/2018
5 850 mn
euro

12/2019
6 066 mn
euro

Vinstutdelning

Målvärde Stabil vinstfördelning

12/2017
104,0 mn euro

12/2018
143,0 mn euro

12/2019
188,0 mn euro

Summa årsverken för personalen (fasta,
tidsbundna och tillfälliga anställningar)

Målvärde 2019: ≤ 387,9

12/2017
379

12/2018
370

12/2019
372

Avdelningarnas verksamhetskostnader totalt

Målvärde 2019: ≤ 61 mn euro

12/2017
53,4 mn euro

12/2018
54,2 mn euro

12/2019
56,3 mn euro
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III Välfungerande interna processer

Strategisk riktlinje

7. Finlands Bank utvecklar löpande kvaliteten i sina analytiska och
operativa processer.

Strategisk riktlinje

8. Finlands Banks informations- och kommunikationstekni k skapar
förutsättningar för expertarbete och inflytande på spets-nivå.

Uppfyllelse av kriterierna enligt måloch
resultatkontrakten

Målvärde ≥ 93 %

12/2017
76 %

12/2018
61 %

12/2019
69 %

Betyg för IT-verktyg och tjänster

Målvärde ≥ 93 % av de svarande nöjda

12/2017
94 %

12/2018
93 %

12/2019
92 %

ICT-tillgänglighet för kommunikationstekni ska
tjänster och innehållshanteringstjä nster (24/7)

Målvärde ≥ 99 %

12/2017
99,9 %

12/2018
99,8 %

12/2019
99,9 %

Antal allvarliga störningar

Målvärde 0

12/2017
0

12/2018
0

12/2019
0

IT-innovationer som enligt avdelningens
bedömning har ökat produktiviteten, andel
avdelningar som har uppfyllt målet

Målvärde = 100 %

12/2017
100 %

12/2018
100 %

12/2019
100 %
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Strategisk riktlinje

9. Finlands Banks verksamhet är ekologiskt hållbar.

IV Framtidsbyggande

Strategisk riktlinje

10. Finlands Bank utvecklar sin kompetens och professionella
konkurrenskraft.

Totala utsläpp/verksamhetskostnader
(energiförbrukning)

Målvärde Fallande trend

12/2017
61,2 kg CO2 -
utsläpp/
energi-
förbrukning

12/2018
59,4 kg CO2-
utsläpp/
energi-
förbrukning

12/2019
50,6 kg CO2 -
utsläpp/
energi-
förbrukning

Årlig uppfyllelse av personliga
utvecklingsplaner

Målvärde God uppfyllelse för över 80 % av planerna

12/2017
85 %

12/2018
88 %

12/2019
80 %

Utbildningsindex

Målvärde > 6,1

12/2017
6,2

12/2018
6,3

12/2019
6,3
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Strategisk riktlinje

11. Finlands Bank sörjer för personalens välbefinnande på lång sikt.

Ledarskapsindex ligger över resultatet för
jämförelsegruppen

Målvärde 2017: ≥ 3,8; 2018: ≥ 3,7; 2019: ≥ 71,4 *Ny

utförare och ny bedömningsskala för

arbetsklimatundersökningen.

12/2017
3,9

12/2018
3,8

12/2019
70,8*

Arbetsklimatindex ligger över resultatet för
jämförelsegruppen

Målvärde 2017: ≥ 3,5; 2019: ≥ 70,6 *Ny utförare och ny

bedömningsskala för

arbetsklimatundersökningen.

12/2017
3,6

12/2018
-

12/2019
70,9*

Andel chefer bland dem som representerar
minoritetskönet

Målvärde Stigande trend

12/2017
36 %

12/2018
34 %

12/2019
42 %

Sjukfrånvaro

Målvärde Under 3,5 %

12/2017
2,6 %

12/2018
3,3 %

12/2019
2,4 %
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Bokslut
31.12.2019

Finlands Banks reviderade resultat för räkenskapsåret 2019 är 320 miljoner euro. Enligt lagen
om Finlands Bank ska hälften av vinsten överföras till reservfonden och återstoden reserveras
för statens behov. Enligt lagen kan det dock beslutas att vinsten ska användas på något annat
sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens
storlek.

Finlands Banks intäkter utgörs huvudsakligen av ränteintäkter från utelöpande sedlar och
Eurosystemets penningpolitiska poster, intäkter från investeringen av valutareserven och
bankens övriga egna finansiella tillgångar samt den vinstandel som Europeiska centralbanken
intäktsför till centralbankerna i euroområdet. Räntenettot för 2019 är 755 miljoner euro
(2018: 697 mn euro). Av räntenettot härrörde 589 miljoner euro från intäkter från
penningpolitiska poster, varav den största posten består av den negativa ränta som tagits ut på
affärsbankernas inlåning. Merparten av ökningen av räntenettot inflöt emellertid av intäkter
från valutareserven.

För de risker som härrör från centralbanksverksamheten gjordes en generell avsättning på 50
miljoner euro. Finlands Bank använder intäkterna för att täcka sina verksamhetskostnader och
avsättningar. Verksamhetskostnaderna 2019 exklusive kostnaderna för anskaffning av sedlar
och den extra avgiften till pensionsfonden uppgår till 99 miljoner euro (2018: 97 mn euro).

Finlands Banks pressmeddelande den 20 mars 2020: 188 miljoner euro från Finlands Bank till

staten
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Balansräkning
31.12.2019

Mn euro 31.12.2019 31.12.2018

TILLGÅNGAR

1 Guld och guldfordringar 2 135 1 767

2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 7 932 7 116

Fordringar på Internationella valutafonden (IMF) 1 961 1 905

Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa
tillgångar

5 971 5 211

3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 325 478

4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 227 777

5
Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska
transaktioner

4 648 8 648

6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 1 4

7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 47 789 48 182

Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 45 946 45 496

Andra värdepapper 1 843 2 687

8 Fordringar inom Eurosystemet 62 604 44 513
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Mn euro 31.12.2019 31.12.2018

TILLGÅNGAR

Andel i ECB 159 144

Fordringar motsvarande överföring av valutareserver 736 728

Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet 4 908 4 035

Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto) 56 800 39 606

9 Övriga tillgångar 591 760

Euroområdets mynt 33 27

Materiella och immateriella anläggningstillgångar 111 118

Övriga omsättningstillgångar 36 112

Diverse 411 503

Summa tillgångar 126 250 112 246

På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.

Mn euro 31.12.2019 31.12.2018

SKULDER

1 Utelöpande sedlar 21 712 20 215

2
Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska
transaktioner

90 403 76 933

Löpande räkningar (inkl. kassakrav) 65 127 61 719

Inlåningsfacilitet 25 276 15 214

3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1 –

4 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 158 600

5 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 1 376 2 989
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Mn euro 31.12.2019 31.12.2018

SKULDER

6 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet – –

7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – –

8 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 1 468 1 446

9 Skulder inom Eurosystemet – –

10 Övriga skulder 47 72

11 Värderegleringskonton 3 268 2 470

12 Avsättningar 4 757 4 636

13 Kapital och reserver 2 741 2 654

Grundfond 841 841

Reservfond 1 900 1 813

14 Årets vinst 320 230

Summa skulder 126 250 112 246
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Resultaträkning
31.12.2019

Mn euro 1.1−31.12.2019 1.1−31.12.2018

1 Ränteintäkter 797 724

2 Räntekostnader -41 -27

3 RÄNTENETTO 755 697

4 Valutakursdifferenser 3 11

5 Prisdifferenser på värdepapper 26 -90

6 Värderingsförluster på valutor och värdepapper -3 -31

7 Förändring av avsättningar för valutakurs- och prisrisker -24 41

NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER 757 628

8 Avgifts- och provisionsnetto -4 -4

9 Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster -293 -242

10 Avsättning för förluster av penningpolitiska transaktioner 1 -2

11 Andel av ECB:s vinst 7 5

12 Intäkter från övriga stamaktier och andelar 29 25

RESULTAT AV CENTRALBANKSVERKSAMHETEN 497 410
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Mn euro 1.1−31.12.2019 1.1−31.12.2018

13 Övriga intäkter 42 35

Verksamhetskostnader -114 -109

14 Personalkostnader -54 -48

15 Avgift till pensionsfonden -10 -10

16 Administrationskostnader -35 -38

17 Avskrivningar av anläggningstillgångar -9 -12

18 Kostnader för anskaffning av sedlar -6 -2

19 Övriga kostnader -0 -0

VERKSAMHETSRESULTAT 425 335

Pensionsfondens resultat – –

20 Pensionsfondens intäkter 30 30

21 Pensionsfondens kostnader -30 -30

22 Förändring av avsättningar -105 -105

23 ÅRETS RESULTAT 320 230
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Direktionens förslag till
vinstutdelning
25.2.2020

Direktionen föreslår bankfullmäktige att Finlands Banks vinst, 319 752 865,89 euro,
disponeras så att 131 752 865,89 euro överförs till reservfonden enligt 21 § 2 mom. i lagen
om Finlands Bank och återstoden, 188 000 000,00 euro, reserveras för statens behov.

Helsingfors den 25 februari 2020

FINLANDS BANKS DIREKTION

Marja Nykänen, vice ordförande

Tuomas Välimäki

Kimmo Virolainen

./. Jutta Koivisto
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Redovisningsprinciper
31.12.2019

1. Generella redovisningsprinciper

Finlands Bank tillämpar de redovisningsprinciper och metoder som antagits av ECB-rådet, och
boksluten upprättas enligt dessa harmoniserade principer. Enligt 11 § i lagen om Finlands
Bank fastställer bankfullmäktige grunderna för bankens bokslut på framställning av
direktionen.

Finlands Banks resultaträkning innehåller också intäkterna och kostnaderna för Finlands
Banks pensionsfond och Finansinspektionen. ECBS riktlinje för harmoniserade
redovisningsprinciper gäller inte pensionsfondens bokföring.

2. Värderingsprinciper för tillgångar och skulder i
utländsk valuta och guld

Tillgångarna och skulderna i utländsk valuta och guldet omräknas i bokslutet till euro enligt
kurserna på balansdagen. Posterna värderas valuta för valuta. Värderingsdifferenser som beror
på valutakurser redovisas separat från differenser som beror på prisförändringar på
värdepapper. Orealiserade vinster redovisas i balansräkningen på värderegleringskonton.
Orealiserade förluster resultatförs om de överstiger motsvarande orealiserade
värderingsvinster som tidigare redovisats på värderegleringskonton i balansräkningen.
Resultatförda, orealiserade förluster återförs inte under följande räkenskapsår. Differenser som
beror på pris- och kursförändringar avseende guld redovisas i en post. Under räkenskapsåret
realiserade valutakursvinster och -förluster redovisas till daglig nettogenomsnittskurs.
Kurserna framgår av tabellen nedan.
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Valuta 31.12.2019 31.12.2018

US-dollar 1,1234 1,1450

Japanska yen 121,9400 125,8500

Svenska kronor 10,4468 10,2548

Schweiziska franc 1,0854 1,1269

Brittiska pund 0,8508 0,8945

Kanadensiska dollar 1,4598 1,5605

Särskilda dragningsrätter (SDR) 0,8104 0,8228

Guld 1 354,1040 1 120,9610

3. Värderings- och periodiseringsprinciper för
värdepapper

Intäkterna och kostnaderna redovisas enligt prestationsprincipen. Realiserade intäkter och
kostnader resultatförs. Differensen mellan anskaffningskostnaden och det nominella värdet för
obligationer periodiseras under löptiden. Vinster och förluster på grund av prisförändringar på
obligationer har redovisats enligt genomsnittskostnadsmetoden.

Orealiserade vinster redovisas i balansräkningen på värderegleringskonton. Orealiserade
förluster resultatförs om de överstiger motsvarande orealiserade värderingsvinster som tidigare
redovisats på värderegleringskonton i balansräkningen. Resultatförda, orealiserade förluster
återförs inte under följande räkenskapsår. Både värdepapperen i utländsk valuta och
värdepapperen i euro värderas efter värdepappersslag. Om orealiserade förluster i ett
värdepappersslag eller i en valuta resultatförs i bokslutet, justeras genomsnittspriset för
värdepappersslaget eller nettogenomsnittskursen för valutan på motsvarande sätt före
ingången av följande räkenskapsår.

Återförsäljningsförbindelser avseende värdepapper, dvs. omvända repor, upptas i
balansräkningen som utlåning mot säkerhet på tillgångssidan. Återköpsavtal, dvs. repor,
redovisas i balansräkningen som inlåning mot säkerhet på skuldsidan. Värdepapper som sålts
genom repor kvarstår i Finlands Banks balansräkning.
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Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften

Obligationer som innehas i penningpolitiska syften värderas till upplupen anskaffningskostnad
efter avdrag för eventuell nedskrivning.

Andra värdepapper

Omsättningsbara värdepapper och motsvarande tillgångar värderas värdepapper för
värdepapper med användning av antingen marknadens mittkurs eller avkastningskurvan på
balansdagen. Vid värderingen 2019 användes marknadens mittkurs den 31 december 2019.

Europeiska centralbankens riktlinje om redovisning och finansiell rapportering preciserades

2019 i fråga om omsättningsbara investeringsfonder. 1) Omsättningsbara investeringsfonder
värderas till marknadspris netto (fond för fond) och inte på basis av de underliggande
tillgångarna, under förutsättning att de uppfyller vissa på förhand fastställda kriterier som
närmast hänför sig till Finlands Banks inflytande i fondens dagliga verksamhet, fondens
rättsliga ställning och bedömningen av investeringens utveckling. Någon nettning förekommer
inte mellan olika omsättningsbara investeringsfonder. Till följd av preciseringen överfördes
Finlands Banks investeringar i fastighetsfonder från balanspost 9 ”Övriga
omsättningstillgångar” till balanspost 7 ”Andra värdepapper”. Metoden för värdering av
fastighetsfonderna förändrades inte. De värderas enligt senaste tillgängliga kurs och kursen
kontrolleras ytterligare efter bokslutet i januari, då fonderna rapporterar kurserna på
balansdagen.

4. Redovisningsprinciper för fordringar och skulder
inom ECBS

Fordringar och skulder inom Eurosystemet uppkommer huvudsakligen genom
gränsöverskridande betalningar i EU som avvecklas i centralbankspengar i euro.
Transaktionerna har för det mesta initierats av aktörer inom den privata sektorn.

Avvecklingen sker i TARGET2-systemet. 2) Betalningarna genererar bilaterala fordringar och
skulder på TARGET2-konton som EU:s centralbanker håller för varandra. Dessa bilaterala
fordringar och skulder nettoredovisas dagligen så att ECB är motpart gentemot båda parterna
i transaktionen. Varje nationell centralbank har härefter endast en nettoposition gentemot
ECB.

159 BOKSLUT



Finlands Banks fordringar och skulder gentemot ECB härrörande från TARGET2-konton och
övriga fordringar och skulder i euro inom Eurosystemet (såsom interimistisk vinstutdelning till
de nationella centralbankerna och nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster)
nettoredovisas i Finlands Banks balansräkning som fordran eller skuld i posten ”Övriga
fordringar inom Eurosystemet (netto)” eller ”Övriga skulder inom Eurosystemet (netto)”.
Fordringar och skulder inom ECBS gentemot nationella centralbanker i EU-länder utanför
euroområdet, som inte härrör från TARGET2-konton, redovisas i posten ”Fordringar i euro
på hemmahörande utanför euroområdet” eller ”Skulder i euro till hemmahörande utanför
euroområdet”.

Fordringar inom Eurosystemet som hänför sig till Finlands Banks andel av ECB:s kapital
redovisas i posten ”Andel i ECB”. I denna balanspost ingår i) de nationella centralbankernas
inbetalda andelar av ECB:s tecknade kapital, ii) de nettobelopp som de nationella bankerna

har betalat in till följd av ökningen av deras andel av värdet på ECB:s eget kapital 3) på grund
av alla tidigare justeringar av fördelningsnyckeln för ECB:s tecknade kapital, och iii)
inbetalningar enligt artikel 48.2 i stadgan för ECBS och ECB från centralbankerna i sådana
medlemsstater vars undantag har upphävts.

I samband med övergången till Eurosystemet överförde Finlands Bank valutareserver till ECB.
Fordringar inom Eurosystemet som härrör från överföringen redovisas i euro i posten
”Fordringar motsvarande överföring av valutareserver”.

Nettofordran som härrör från tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet redovisas i en
tillgångspost som ”Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom
Eurosystemet” (se ”Utelöpande sedlar” under redovisningsprinciperna).

5. Värderingsprinciper för anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna har värderats till anskaffningskostnad efter avskrivningar. Linjär
avskrivning tillämpas. De linjära avskrivningarna görs under den förväntade ekonomiska
livslängden för anläggningstillgångarna i regel med början kalendermånaden efter förvärvet.

Motposten till byggnader och markområden som i balansräkningen för 1999 aktiverats till
marknadsvärde är värderegleringskontot. Avskrivningarna på byggnaderna har redovisats mot
värderegleringskontot utan resultatpåverkan.

De ekonomiska livslängderna är följande:

Anläggningstillgångar värda under 10 000 euro kostnadsförs under anskaffningsåret.

datorer, tillhörande utrustning och program samt bilar: 4 år

maskiner och inventarier: 10 år

byggnader: 25 år.
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6. Utelöpande sedlar

ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet, som tillsammans bildar Eurosystemet,

ger ut eurosedlar. 4) Det totala värdet av utelöpande eurosedlar fördelas på centralbankerna

den sista bankdagen i respektive månad enligt fördelningsnyckeln för sedlar. 5) ECB har
tilldelats 8 % av det totala värdet av utelöpande eurosedlar och resterande 92 % har fördelats
på de nationella centralbankerna enligt fördelningsnyckeln för sedlar. Andelen redovisas i
balansräkningen i skuldposten "Utelöpande sedlar". Skillnaden mellan värdet av eurosedlar
som tilldelats den nationella centralbanken enligt sedelfördelningsnyckeln och värdet av
eurosedlar som centralbanken faktiskt satt i omlopp bildar en räntebärande fordran eller skuld

inom Eurosystemet. Dessa räntebärande 6) fordringar eller skulder redovisas i delposten
”Fordringar/skulder inom Eurosystemet: Nettofordringar/nettoskulder relaterade till
tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet”. I Finlands Bank redovisas en nettofordran.

Inkomsterna från eurosedlar fördelas i förhållande till de nationella centralbankernas
inbetalda andelar av ECB:s kapital. Ränteintäkterna och räntekostnaderna på dessa poster
nettas över ECB:s konton och redovisas i posten "Räntenetto".

7. ECB:s interimistiska vinstutdelning

ECB-rådet har beslutat att ECB:s inkomster från eurosedlar, dvs. 8 % av det totala värdet av
utelöpande eurosedlar som tilldelas ECB samt ECB:s nettoinkomster från värdepapper som
förvärvats inom ramen för a) programmet för värdepappersmarknaderna (SMP), b) det tredje
köpprogrammet för säkerställda obligationer (CBPP3), c) programmet för köp av värdepapper
med bakomliggande tillgångar (ABSPP) och d) programmet för köp av offentliga värdepapper
(PSPP) i sin helhet betalas till de nationella centralbankerna under det räkenskapsår då
inkomsterna uppkommit. Om inte ECB-rådet beslutar annat ska ECB fördela inkomsterna i

form av interimistisk vinstutdelning i januari påföljande år. 7) Inkomsterna delas ut till fullo
om beloppet inte överstiger ECB:s nettovinst för året eller ECB-rådet beslutar om att göra en
avsättning för finansiella risker.

ECB-rådet kan också besluta att kostnaderna för utgivning och hantering av eurosedlar dras
av från de intäkter från utelöpande eurosedlar som delas ut som interimistisk vinstutdelning i
januari. Det belopp som delats ut till de nationella centralbankerna redovisas i
resultaträkningen i posten ”Intäkter från övriga stamaktier och andelar”.

161 BOKSLUT



Fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital från
1.1.2019

ECBS, kapital-
fördelningsnyckel,

%

Eurosystemet,
kapital-

fördelningsnyckel, %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique 2,5280 3,6313

Deutsche Bundesbank 18,3670 26,3827

Eesti Pank 0,1968 0,2827

Central Bank of Ireland 1,1754 1,6884

Bank of Greece 1,7292 2,4839

Banco de España 8,3391 11,9784

Banque de France 14,2061 20,4059

Banca d'Italia 11,8023 16,9530

Central Bank of Cyprus 0,1503 0,2159

Latvijas Banka 0,2731 0,3923

Lietuvos bankas 0,4059 0,5830

Banque centrale du Luxembourg 0,2270 0,3261

Central Bank of Malta 0,0732 0,1051

De Nederlandsche Bank 4,0677 5,8429

Oesterreichische Nationalbank 2,0325 2,9195

Banco de Portugal 1,6367 2,3510

Banka Slovenije 0,3361 0,4828

Národná banka Slovenska 0,8004 1,1497

Finlands Bank 1,2708 1,8254

Delsumma för Eurosystemet 69,6176 100,0000

Bulgarian National Bank 0,8511

Čecká národni banka 1,6172

Danmarks nationalbank 1,4986
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Fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital från
1.1.2019

ECBS, kapital-
fördelningsnyckel,

%

Eurosystemet,
kapital-

fördelningsnyckel, %

Hrvatska narodna banka 0,5673

Magyar Nemzeti Bank 1,3348

Narodowy Bank Polski 5,2068

Banca Naţională a României 2,4470

Sveriges Riksbank 2,5222

Bank of England 14,3374

Delsumma för nationella centralbanker utanför
euroområdet

30,3824

Totalt 100,0000

8. Pensionsfond

År 2001 beslutades att Finlands Banks pensionsåtagande skulle hanteras genom en
pensionsfond i bankens balansräkning. Syftet med arrangemanget, som trädde i kraft vid
början av 2002, är att sörja för att tillgångarna för täckning av bankens pensionsåtagande
placeras med högsta möjliga avkastning. Sedan 2017 har pensionsfondens
investeringstillgångar förvaltats som en del av Finlands Banks finansiella tillgångar och
fondens tillgångar redovisas i bankens balansräkning. En separat årsredovisning upprättas för
pensionsfonden.

Pensionsfondens fastigheter upptas i balansräkningen till värdet vid överföringstidpunkten
efter avskrivningar. Till den del byggnaderna skrivits upp i balansräkningen redovisas
motsvarande avskrivningar mot återförda uppskrivningar utan resultatverkan.

9. Principer för redovisning av avsättningar

Avsättningar kan göras i bokslutet om detta är nödvändigt för att trygga realvärdet av
bankens fonder eller för att utjämna sådana variationer i resultatet som orsakas av
förändringar i valutakurserna eller marknadspriserna på värdepapper. I bokslutet kan också
göras de avsättningar som är nödvändiga för att täcka bankens pensionsåtagande.
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1) ECB:s riktlinje (EU) 2019/2217 av den 28 november 2019 om ändring av riktlinje (EU)
2016/2249 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom
Europeiska centralbankssystemet (ECB/2019/34), EUT L 332, 23.12.2019, s. 184.

2) Ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid
(Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer).

3) Med värdet på eget kapital avses ECB:s samlade reserver, värderegleringskonton och
avsättningar som är likvärdiga med reserver minus eventuella förluster som överförts från
tidigare räkenskapsperioder. Om fördelningsnyckeln justeras under räkenskapsperioden, ingår
i värdet på det egna kapitalet också ECB:s ackumulerade nettovinst eller nettoförlust fram till
justeringen.

4) Europeiska centralbankens beslut av den 13 december 2010 om utgivningen av eurosedlar
(ECB/2010/29), EUT L 35, 9.2.2011, s. 26.

5) Fördelningsnyckeln för sedlar innebär den procentsats som blir resultatet efter hänsyn tagen
till ECB:s andel av det totala utgivna antalet eurosedlar och vid tillämpning av
fördelningsnyckeln för teckning av kapital i enlighet med respektive nationell centralbanks
andel av ECB:s totala kapital.

6) Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/2248 av den 3 november 2016 om fördelning
av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som
valuta (omarbetning) (ECB/2016/36).

7) ECB:s beslut (EU) 2015/298 av den 15 december 2014 om interimistisk fördelning av ECB:s
inkomster (omarbetning) (ECB/2014/57), EUT L 53, 25.2.2015, s. 24, sådan den lyder i
omarbetad form.

10. Åtaganden utanför balansräkningen

Vinster och förluster av poster utanför balansräkningen behandlas på samma sätt som vinster
och förluster av poster i balansräkningen. Valutaterminerna inräknas i
nettogenomsnittskostnaden för valutapositionen.

11. Förändringar i redovisningsprinciperna

Redovisningsprinciperna för bokslutet har inte förändrats under 2019.
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Noter till balansräkningen
31.12.2019

Tillgångar

1. Guld och guldfordringar

Finlands Bank har 1 576 487 troy uns guld (1 troy uns = 31,103 g) som i bokslutet upptagits
till marknadsvärde. Vid början av 1999 överförde Finlands Bank, i likhet med de övriga
nationella centralbankerna i Eurosystemet, cirka 20 % av sitt guld till ECB.

Guld 31.12.2019 31.12.2018

Kvantitet (mn troy uns) 1,6 1,6

Pris per troy uns guld (euro) 1 354,1 1 121,0

Marknadsvärde (mn euro) 2 134,7 1 767,2

Förändring av marknadsvärde (mn euro) 367,5 61,6

2. Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför
euroområdet

I posten ingår till valutareserven hänförliga valutafordringar på hemmahörande utanför
euroområdet samt innehav av särskilda dragningsrätter (SDR) som tilldelats av Internationella
valutafonden (IMF).
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2.1 Fordringar på Internationella valutafonden (IMF)

Fordringar på Internationella valutafonden (IMF) 31.12.2019 31.12.2018

Mn euro Mn SDR Mn euro Mn SDR

Reservposition i IMF 494,5 400,7 417,9 343,8

Särskilda dragningsrätter 1 387,5 1 124,5 1 363,4 1 121,8

Övriga fordringar på IMF 79,0 64,3 124,0 102,0

Summa 1 961,0 1 589,5 1 905,3 1 567,6

Kursen mellan euro och SDR 2018 och 2019 2019 2018

Vid utgången av mars 0,8092 0,8474

Vid utgången av juni 0,8186 0,8282

Vid utgången av september 0,7996 0,8297

Vid utgången av december 0,8104 0,8228

Finlands medlemsandel i valutafonden är 2 410,6 miljoner SDR. Reservpositionen är den del
av Finlands Banks medlemsandel som har betalats till IMF i utländsk valuta. Den andra delen
av medlemsandelen har betalats i mark. Denna del har valutafonden lånat tillbaka till Finlands
Bank. Den i mark betalda medlemsandelens nettoeffekt på Finlands Banks balansräkning är
noll, eftersom fordran och skulden redovisas i samma balanspost.

Finlands Banks innehav av särskilda dragningsrätter (Special Drawing Rights, SDR) uppgår till
1 387,5 miljoner euro. De utgör en valutareserv som IMF har lagt upp och fördelat på sina
medlemsländer. Särskilda dragningsrätter används i valutahandeln på samma sätt som
normala valutor. Postens värde förändras genom valutahandeln mellan medlemsländerna.
Postens storlek påverkas också av erhållna och utbetalda räntor och vinstandelen i IMF.

Finlands Banks fordringar på Internationella valutafonden uppgår totalt till 1 961,0 miljoner
euro.
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2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa
tillgångar

Här redovisas banktillgodohavanden, värdepapper och övriga fordringar i utländsk valuta på
hemmahörande utanför euroområdet.

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför
euroområdet 31.12.2019 31.12.2018 Förändring

Mn euro Mn euro Mn euro

Banktillgodohavanden 101,5 108,3 -6,8

Räntebärande värdepapper 4 954,4 4 408,0 546,4

Diskonteringsinstrument 2,9 – 2,9

Övriga fordringar 911,8 694,4 217,4

Summa 5 970,6 5 210,8 759,8

Valutafördelning av värdepapper i utländsk valuta utgivna av hemmahörande utanför euroområdet

31.12.2019 31.12.2018

Valuta Mn euro % Mn euro %

Brittiska pund 490,1 9,9 463,4 10,5

US-dollar 4 279,9 86,3 3 773,0 85,6

Japanska yen 187,2 3,8 171,6 3,9

Summa 4 957,3 100,0 4 408,0 100,0
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Återstående löptid för värdepapper i utländsk valuta utgivna av hemmahörande utanför euroområdet

31.12.2019 31.12.2018

Löptid Mn euro % Mn euro %

Upp till 1 år 759,0 15,3 657,0 14,9

Över 1 år 4 198,3 84,7 3 751,0 85,1

Summa 4 957,3 100,0 4 408,0 100,0

3. Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i
euroområdet

Denna post består av banktillgodohavanden, värdepapper och övriga fordringar i utländsk
valuta på hemmahörande i euroområdet.

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.12.2019 31.12.2018 Förändring

Mn euro Mn euro Mn euro

Räntebärande värdepapper 332,8 538,0 -205,2

Övriga fordringar -8,1 -59,7 51,6

Summa 324,7 478,3 -153,6
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Valutafördelning av värdepapper i utländsk valuta utgivna av hemmahörande i euroområdet

31.12.2019 31.12.2018

Valuta Mn euro % Mn euro %

Brittiska pund 185,8 55,8 146,5 27,2

US-dollar 147,0 44,2 391,5 72,8

Summa 332,8 100,0 538,0 100,0

Återstående löptid för värdepapper i utländsk valuta utgivna av hemmahörande i euroområdet

31.12.2019 31.12.2018

Löptid Mn euro % Mn euro %

Upp till 1 år 124,6 37,4 322,0 59,8

Över 1 år 208,2 62,6 216,0 40,2

Summa 332,8 100,0 538,0 100,0

4. Fordringar i euro på hemmahörande utanför
euroområdet

Här ingår banktillgodohavanden i euro utanför euroområdet, värdepapper utgivna av
hemmahörande utanför euroområdet och övriga fordringar i euro.

169 BOKSLUT



Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 31.12.2019 31.12.2018 Förändring

Mn euro Mn euro Mn euro

Banktillgodohavanden – 19,1 -19,1

Räntebärande värdepapper 226,8 753,9 -527,1

Övriga fordringar – 4,4 -4,4

Summa 226,8 777,3 -550,5

Återstående löptid för värdepapper i euro utgivna av hemmahörande utanför euroområdet

31.12.2019 31.12.2018

Löptid Mn euro % Mn euro %

Upp till 1 år 47,0 20,7 282,4 37,5

Över 1 år 179,8 79,3 471,4 62,5

Summa 226,8 100,0 753,9 100,0

5. Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad
till penningpolitiska transaktioner

Denna post består av penningpolitiska instrument som Finlands Bank använder för att
genomföra den monetära politiken som en del av Eurosystemet. Posten består av räntebärande
utlåning till finländska kreditinstitut och dess storlek är beroende av de finländska
kreditinstitutens likviditetsbehov.

Hela Eurosystemets fordringar relaterade till penningpolitiska transaktioner uppgår till
624 233 miljoner euro, varav 4 648,3 miljoner euro redovisas över Finlands Banks
balansräkning. Enligt artikel 32.4 i stadgan för ECBS och ECB ska riskerna relaterade till
penningpolitiska transaktioner, om de realiseras, fördelas på de nationella centralbankerna i
Eurosystemet till fullt belopp och i förhållande till centralbankernas andelar i
fördelningsnyckeln för ECB:s tecknade kapital. Förlust kan uppstå endast om en motpart går i
konkurs och tillräckliga medel inte erhålls när de säkerheter som motparten ställt realiseras.
Risker till följd av eventuella särskilda säkerheter som diskretionärt kan godtas av de
nationella centralbankerna fördelas enligt beslut av ECB-rådet inte mellan alla centralbanker.
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5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner

De huvudsakliga refinansieringstransaktionerna är likvidiserande reverserade transaktioner
med en löptid på en vecka som genomförs i form av fastränteanbud varje vecka. De
huvudsakliga refinansieringstransaktionerna spelar en nyckelroll när det gäller att påverka
räntorna, kontrollera likviditetsläget på marknaden och signalera den penningpolitiska
hållningen.

5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner

Genom dessa transaktioner tilldelas motparterna likviditet med längre löptid. År 2019
genomfördes långfristiga refinansieringstransaktioner med löptider på en uppfyllandeperiod
och 3–48 månader. Transaktionerna genomfördes som fastränteanbud med full tilldelning.

ECB-rådet fattade 2016 beslut om en andra serie av riktade långfristiga
refinansieringstransaktioner (TLTRO II), som omfattade fyra transaktioner. Transaktionerna
har en löptid på fyra år och återbetalning av den tilldelade finansieringen kunde inledas efter
två år. Dessutom fattade ECB-rådet 2019 beslut om en tredje serie av riktade långfristiga
refinansieringstransaktioner (TLTRO III), som omfattar sju transaktioner som genomförs
kvartalsvis. Transaktionerna har en löptid på tre år och återbetalning av den tilldelade
finansieringen kan inledas efter två år. Enligt ECB-rådets beslut kan den slutliga räntan i
refinansieringstransaktionerna i den tredje serien som lägst vara den genomsnittliga
inlåningsränta som beräknats för giltighetstiden för respektive transaktion. Eftersom den
slutliga räntan klarnar först 2021 och några tillförlitliga uppskattningar av den inte kan göras
före det, har räntan på inlåningsfaciliteten använts som ränta för 2019 i enlighet med
försiktighetsprincipen.

5.3 Finjusterande reverserade transaktioner

Syftet med finjusterande reverserade transaktioner är att kontrollera likviditetsläget på
marknaden och påverka räntorna. De sätts in vid behov för att hantera effekterna av oväntade
likviditetsfluktuationer på räntorna.

5.4 Strukturella reverserade transaktioner

Strukturella reverserade transaktioner är reverserade öppna marknadsoperationer som
Eurosystemet genomför i form av standardiserade anbudsförfaranden för att justera sin
strukturella likviditetsposition i förhållande till finanssektorn.

5.5 Utlåningsfacilitet

Genom utlåningsfaciliteten tillhandahåller de nationella centralbankerna motparterna
likviditet över natten till en på förhand bestämd ränta mot godtagbara säkerheter.
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5.6 Fordringar avseende marginalsäkerheter

I posten ingår kontantbetalningar till motparter i situationer där marknadsvärdet av de
säkerheter som motparten lämnat överskrider det fastställda gränsvärdet, dvs. behovet till
följd av utestående penningpolitiska transaktioner.

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till
penningpolitiska transaktioner

31.12.2019
Mn euro

31.12.2018
Mn euro

Förändring
Mn euro

Huvudsakliga refinansieringstransaktioner – – –

Långfristiga refinansieringstransaktioner 4 648,3 8 648,3 -4 000,0

Finjusterande reverserade transaktioner – – –

Strukturella reverserade transaktioner – – –

Utlåningsfacilitet – – –

Fordringar avseende marginalsäkerheter – – –

Summa 4 648,3 8 648,3 -4 000,0

6. Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet

Här ingår banktillgodohavanden i euro och konton i kreditinstitut i euroområdet.

Övriga fordringar i euro på kreditistitut i euroområdet 31.12.2019 31.12.2018 Förändring

Mn euro Mn euro Mn euro

Löpande räkningar 0,6 0,0 0,5

Omvända repor – – –

Likviditetsstöd i nödlägen – – –

Övriga fordringar – 3,8 -3,8

Summa 0,6 3,8 -3,3
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För att öka öppenheten beslutade ECB-rådet den 17 maj 2017 att publicera avtalet om
likviditetsstöd i nödlägen på ECB:s webbplats. Avtalet ersätter förfarandet för likviditetsstöd i
nödlägen, som publicerades i oktober 2013. Ett pressmeddelande om publiceringen av avtalet
finns på adressen http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.pr170619.en.html.

7. Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i
euroområdet

För att värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte ska kunna särredovisas har posten
”Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet” delats upp i ”Värdepapper
som innehas i penningpolitiska syften” och ”Andra värdepapper”.

7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften

I posten ingick den 31 december 2019 värdepapper som Finlands Bank har förvärvat inom

ramen för de tre köpprogrammen för säkerställda obligationer 1) , programmet för

värdepappersmarknaderna (SMP) 2) , programmet för köp av offentliga värdepapper (PSPP) 3)

och programmet för köp av företagsobligationer (CSPP) 4) .

Obligationsköpen enligt det första köpprogrammet för säkerställda obligationer (CBPP1)
slutfördes den 30 juni 2010 och det andra köpprogrammet för säkerställda obligationer
(CBPP2) avslutades den 31 oktober 2012. ECB-rådet fattade beslut om att avsluta köpen inom
programmet för värdepappersmarknaderna (SMP) den 6 september 2012.

Eurosystemet återupptog nettotillgångsköpen inom programmet för tillgångsköp den 1

november 2019. 5) Köpen görs i en månatlig takt om 20 miljarder euro i genomsnitt. Under
tio månader (från utgången av 2018) hade Eurosystemet endast återinvesterat det återbetalda
kapitalet vid förfall av tillgångar. ECB-rådet räknar med att nettotillgångsköpen fortsätter så
länge det är nödvändig för att förstärka styrräntornas stimulerande effekt och upphör strax
innan höjningen av styrräntorna inleds. ECB-rådet avser också att fortsätta att återinvestera
det återbetalda kapitalet till fullt belopp under en längre tid efter att ECB-rådet börjar höja
ECB:s styrräntor och i vilket fall som helst så länge som det behövs för att upprätthålla det
gynnsamma likviditetsläget och en mycket ackommoderande penningpolitik.

Värdepapper som förvärvats inom ramen för köpprogrammen värderas till upplupen
anskaffningskostnad efter avdrag för eventuell nedskrivning (se ”Värderings- och
periodiseringsprinciper för värdepapper” under redovisningsprinciperna).

Nedan ges den upplupna anskaffningskostnaden för värdepapper som innehas av Finlands
Bank och som jämförelse också deras marknadsvärde, som inte redovisas i balansräkningen

eller resultaträkningen. 6)
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Värdepapper som innehas
i penningpolitiska syften 31.12.2019 31.12.2018 Förändring

Mn euro
Balans-

värde

Mn euro
Marknads-

värde

Mn euro
Balans-

värde

Mn euro
Marknads-

värde

Mn
euro

Balans-
värde

Mn euro
Marknads-

värde

Första köpprogrammet för
säkerställda obligationer
(CBPP1)

– – – – – –

Andra köpprogrammet för
säkerställda obligationer
(CBPP2)

15,0 16,2 97,0 99,0 -82,1 -82,8

Tredje köpprogrammet för
säkerställda obligationer
(CBPP3)

7 409,2 7 563,2 6 697,3 6 760,2 711,9 803,0

Programmet för
värdepappersmarknaderna
(SMP)

617,4 668,5 1 079,9 1 159,3 -462,5 -490,8

Programmet för köp av
offentliga värdepapper
(PSPP stat)

28 629,7 30 038,8 28 308,3 28 673,0 321,4 1 365,8

Programmet för köp av
offentliga värdepapper
(s.k. PSPP supra)

3 017,0 3 176,6 3 175,9 3 194,1 -158,8 -17,5

Programmet för köp av
företagsobligationer
(CSPP)

6 257,9 6 491,5 6 137,3 6 080,9 120,6 410,6

Summa 45 946,2 47 954,8 45 495,6 45 966,5 450,6 1 988,3

ECB-rådet bedömer regelbundet de finansiella risker som är knutna till de värdepapper som
förvärvats inom ramen för köpprogrammen. Årliga nedskrivningsprövningar genomförs på
basis av uppgifterna vid årets slut och de godkänns av ECB-rådet. I dessa
nedskrivningsprövningar bedöms nedskrivningsindikatorer separat för varje program.
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Eventuella förluster som härrör från värdepapper som förvärvats inom ramen för SMP-,
CBPP3- och CSPP-programmen samt för köpen från multinationella institutioner (s.k. supra)
inom ramen för PSPP-programmet fördelas, om de realiseras, i enlighet med artikel 32.4 i
stadgan för ECBS och ECB i sin helhet på de nationella centralbankerna i euroområdet i
förhållande till deras respektive inbetalda andelar av ECB:s kapital. På basis av
nedskrivningsprövningarna av CSPP-portföljen ansåg ECB-rådet det motiverat att fortfarande
hålla en buffert för eventuella exponeringar mot kreditrisker i de penningpolitiska
transaktionerna 2019 (se ”Avsättningar” i noterna).

I samband med nedskrivningsprövningen vid slutet av 2019 av de värdepapper som förvärvats
inom CBPP3-programmet konstaterade ECB-rådet att nedskrivningsrisk förelåg i och med att
de stora ekonomiska problemen hos ett kreditinstitut som fortsatte 2019 skulle ha kunnat leda
till en värdeminskning på institutets värdepapper. Eftersom ECB-rådet dock ansåg att
nedskrivningsrisken inte påverkat förväntade framtida kassaflöden, redovisade Finlands Bank
vid årets slut inga nedskrivningsförluster på ifrågavarande värdepapper som hade förvärvats
inom det tredje köpprogrammet för säkerställda obligationer. Nedskrivningsförluster
redovisades inte heller på övriga värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet.

I följande tabell redogörs programvis för beloppet av förvärvade värdepapper som innehas av
de nationella centralbankerna inom Eurosystemet och andelen i Finlands Banks balansräkning.

Värdepapper som innehas i
penningpolitiska syften

Innehas av de nationella
centralbankerna inom Eurosystemet

I Finlands Banks
balansräkning

31.12.2019
Mn euro

31.12.2018
Mn euro

31.12.2019
Mn euro

31.12.2018
Mn euro

Programmet för
värdepappersmarknaderna (SMP)

44 215,8 67 654,0 617,4 1 079,9

Tredje köpprogrammet för säkerställda
obligationer (CBPP3)

241 933,8 240 655,9 7 409,2 6 697,3

Programmet för köp av offentliga
värdepapper (s.k. PSPP supra)

225 169,2 224 506,5 3 017,0 3 175,8

Programmet för köp av 

företagsobligationer (CSPP)
184 505,4 178 050,3 6 257,9 6 137,3

Summa 695 824,2 710 866,7 17 301,5 17 090,3

7.2 Andra värdepapper

Posten innehåller räntebärande värdepapper och diskonteringsinstrument utgivna i
euroområdet samt andelar i investeringsfonder.
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Andra värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i
euroområdet 31.12.2019 31.12.2018 Förändring

Mn euro Mn euro Mn euro

Räntebärande värdepapper 528,7 1 554,1 -1 025,4

Diskonteringsinstrument 110,0 377,1 -267,1

Andelar i investeringsfonder 1 204,0 755,4 448,6

Summa 1 842,7 2 686,6 -843,9

Återstående löptid för andra värdepapper i euro utgivna av
hemmahörande i euroområdet 31.12.2019 31.12.2018

Löptid Mn
euro

% Mn
euro

%

Upp till 1 år 233,2 36,5 1 210,3 62,7

Över 1 år 405,4 63,5 720,9 37,3

Summa 638,7 100,0 1 931,2 100,0

Av ökningen av andelarna i investeringsfonder hänför sig 72,4 miljoner euro till överföring av
fastighetsfonder från balanspost 9 ”Övriga tillgångar” (aktier och andelar).
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8. Fordringar inom Eurosystemet

8.1 Andel i ECB

Fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital Fram till 31.12.2018, % Fr.o.m 1.1.2019, %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique 2,4778 2,5280

Deutsche Bundesbank 17,9973 18,3670

Eesti Pank 0,1928 0,1968

Central Bank of Ireland 1,1607 1,1754

Bank of Greece 2,0332 1,7292

Banco de España 8,8409 8,3391

Banque de France 14,1792 14,2061

Banca d'Italia 12,3108 11,8023

Central Bank of Cyprus 0,1513 0,1503

Latvijas Banka 0,2821 0,2731

Lietuvos bankas 0,4132 0,4059

Banque centrale du Luxembourg 0,2030 0,2270

Central Bank of Malta 0,0648 0,0732

De Nederlandsche Bank 4,0035 4,0677

Oesterreichische Nationalbank 1,9631 2,0325

Banco de Portugal 1,7434 1,6367

Banka Slovenije 0,3455 0,3361

Národná banka Slovenska 0,7725 0,8004

Finlands Bank 1,2564 1,2708

Delsumma för Eurosystemet 70,3915 69,6176

Bulgarian National Bank 0,8590 0,8511
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Fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital Fram till 31.12.2018, % Fr.o.m 1.1.2019, %

Čecká národni banka 1,6075 1,6172

Danmarks nationalbank 1,4873 1,4986

Hrvatska narodna banka 0,6023 0,5673

Magyar Nemzeti Bank 1,3798 1,3348

Narodowy Bank Polski 5,1230 5,2068

Banca Naţională a României 2,6024 2,4470

Sveriges Riksbank 2,2729 2,5222

Bank of England 13,6743 14,3374

Delsumma för nationella centralbanker utanför euroområdet 29,6085 30,3824

Totalt 100,0000 100,0000

Enligt artikel 28 i stadgan för ECBS och ECB ska ECB:s kapital endast tecknas av de
nationella centralbankerna i ECBS. Teckningsandelarna fastställs enligt artikel 29 i stadgan
och justeras vart femte år eller vid förändringar i ECBS sammansättning.

I Finlands Banks balansräkning ingår i denna post i) de nationella centralbankernas inbetalda
andelar av ECB:s tecknade kapital; ii) de nettobelopp som Finlands Bank har betalat in till
följd av ökningen av bankens andel av värdet på ECB:s eget kapital på grund av alla tidigare
justeringar av fördelningsnyckeln för ECB:s tecknade kapital, och iii) inbetalningar enligt
artikel 48.2 i stadgan för ECBS och ECB.

I samband med femårsjusteringen den 1 januari 2019 ökade Finlands Banks procentuella
andel av ECB:s kapital från 1,2564 % till 1,2708 % och balansposten 8.1 ”Andel i ECB”
ökade från 144,3 miljoner euro till 159,1 miljoner euro.

8.2 Fordringar motsvarande överföring av valutareserver

Posten ”Fordringar motsvarande överföring av valutareserver” består av den del av
valutareserven som Finlands Bank har överfört till ECB. Överföringen skedde i samband med
övergången till Eurosystemet. Fordran är i euro och värdet lika med dess värde vid tidpunkten
för överföringen. På fordran betalas en ränta som baserar sig på den senaste tillgängliga
marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner och som räknas
ut dagligen, frånsett den räntefria guldreserven.
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Uppdateringen av ECB:s kapitalfördelningsnyckel den 1 januari 2019 gav också anledning att
justera beloppet av den valutareserv som Finlands Bank överfört till ECB. Eftersom Finlands
Banks andel av ECB:s tecknade kapital ökade, ökade också fordran i euro med 8,3 miljoner
euro till 736,4 miljoner euro den 1 januari 2019.

8.3 Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom
Eurosystemet

I posten ingår den fordran som uppkommer när beloppet av Finlands Banks utelöpande sedlar
korrigeras i enlighet med kapitalfördelningsnyckeln och den skuld som hänför sig till den
andel på 8 % av sedlarna som tilldelats ECB. Motposterna till bägge posterna redovisas i

balansräkningen i skuldposten ”Utelöpande sedlar”. 7)

Vid räkenskapsårets slut uppgick posten till 4 908,0 miljoner euro (2018: 4 034,6 mn euro).
Ökningen berodde på att Finlands Banks sedelutgivning ökade med 3,8 % medan den totala
volymen av utelöpande eurosedlar ökade med 7,4 % jämfört med 2018. På fordringarna
betalas en ränta som räknas ut dagligen från den senaste tillgängliga marginalräntan för
Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner.

8.4 Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto) eller skuldposten övriga
skulder inom Eurosystemet (netto)

Övriga fordringar/skulder inom Eurosystemet (netto) 31.12.2019 31.12.2018 Förändring

Mn euro Mn euro Mn euro

Skulder/fordringar gentemot ECB härrörande från
TARGET2-konton (inkl. saldon på korrespondentbankskonton
inom Eurosystemet)

57 067,1 39 826,7 17 240,4

Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster -292,9 -242,1 -50,8

Fordringar på ECB relaterade till ECB:s interimistiska
vinstutdelning

26,1 21,3 4,9

Summa övriga fordringar/skulder inom Eurosystemet (netto) 56 800,3 39 605,9 17 194,4
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Den 31 december 2019 uppgick posten till 56 800,3 miljoner euro och bestod av följande tre
komponenter: 1) Finlands Banks fordringar på ECB härrörande från ECB:s och de nationella
centralbankernas betalningar som förmedlats och mottagits via TARGET2 och saldon på
korrespondentbankskonton i centralbankerna inom Eurosystemet, 2) fordringar/skulder
gentemot ECB härrörande från monetära inkomster som ska läggas samman och återfördelas
inom Eurosystemet och 3) Finlands Banks fordringar på ECB härrörande från ECB:s
interimistiska vinstutdelning och eventuella andra fordringar eller belopp som ska betalas
tillbaka.

Vid slutet av året uppgick nettofordran på nettobetalningar förmedlade via TARGET2 till
57 067,1 miljoner euro. På posten betalas en ränta som beräknas dagligen på den senaste
tillgängliga marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner.

Den årliga sammanläggningen och återfördelningen av monetära inkomster mellan de
nationella centralbankerna i Eurosystemet gav vid slutet av året upphov till en skuld på
–292,9 miljoner euro till ECB (se ”Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster”
i noterna till resultaträkningen).

På ECB-rådets beslut delade ECB ut 1 431 miljoner euro i interimistisk vinstutdelning för
2019 till de nationella centralbankerna i euroområdet (se ”ECB:s interimistiska
vinstutdelning” under redovisningsprinciperna). Finlands Banks andel av det utdelade
beloppet var 26,1 miljoner euro den 31 december 2019 (se resultatposten ”Intäkter från
övriga stamaktier och andelar”).

9. Övriga tillgångar

I posten ingår euromynt, anläggningstillgångar och investeringstillgångar (aktier och andelar)
som innehas av Finlands Bank. Vidare ingår poster som hänför sig till värderingen av poster
utanför balansräkningen, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter och övriga tillgångar
samt pensionsfondens tillgångar, som består helt och hållet av fastigheter.

Materiella anläggningstillgångar 31.12.2019 31.12.2018 Förändring

Bokföringsvärde Mn euro Mn euro Mn euro

Markområden 8,5 8,5 –

Byggnader 83,9 89,8 -6,0

Maskiner och inventarier 11,1 11,2 -0,0

Konst och numismatisk samling 0,6 0,6 0,0

Summa 104,0 110,0 -6,0
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Immateriella anläggningstillgångar 31.12.2019 31.12.2018 Förändring

Bokföringsvärde Mn euro Mn euro Mn euro

It-system 7,0 7,6 -0,6

Summa 7,0 7,6 -0,6

Övriga tillgångar 31.12.2019 31.12.2018 Förändring

Mn euro Mn euro Mn euro

Euroområdets mynt 33,4 26,6 6,8

Aktier och andelar 22,7 98,5 -75,8

Pensionsfondens fastigheter 12,8 14,0 -1,2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 379,6 432,3 -52,7

Poster som härrör från värdering av poster utanför
balansräkningen

28,9 67,9 -39,0

Övriga tillgånger 2,3 2,6 -0,3

Summa 479,7 641,9 -162,2

Minskningen av aktier och andelar beror huvudsakligen på överföringen av investeringar i
fastighetsfonder till balanspost 7.2 ”Andra värdepapper”.

Skulder

1. Utelöpande sedlar

Posten består av Finlands Banks andel av totalvärdet av utelöpande eurosedlar tilldelad enligt
kapitalfördelningsnyckeln och justerad för ECB:s andel.
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År 2019 ökade totalvärdet av utelöpande eurosedlar med 7,4 %. Vid slutet av 2019 uppgick
värdet av Finlands Banks andel av utelöpande eurosedlar enligt fördelningsnyckeln till
21 711,6 miljoner euro (vid slutet av 2018: 20 215,2 mn euro). Totalvärdet av Finlands Banks
utelöpande eurosedlar ökade 2019 med 3,8 % till 16 803,6 miljoner euro (2018: 16 180,7 mn
euro). Detta var mindre än totalvärdet enligt kapitalfördelningsnyckeln och differensen,
4 908,0 miljoner euro (2018: 4 034,6 mn euro), har redovisats på tillgångssidan i delposten
”Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet”.

Utelöpande sedlar 31.12.2019 31.12.2018

Mn euro Mn euro

5 euro 77,9 82,4

10 euro -94,1 -81,0

20 euro 3 263,6 3 196,8

50 euro 11 661,3 10 868,3

100 euro -1 117,2 -997,1

200 euro 654,5 505,8

500 euro 2 357,5 2 605,5

Summa eurosedlar 16 803,6 16 180,7

ECB issue -1 887,8 -1 757,9

CSM 6 795,9 5 792,5

Utelöpande sedlar enligt kapitalfördelningsnyckeln 21 711,6 20 215,2
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2. Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade
till penningpolitiska transaktioner

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till
penningpolitiska transaktioner

31.12.2019
Mn euro

31.12.2018
Mn euro

Förändring
Mn euro

Löpande räkningar (inkl. kassakrav) 65 126,6 61 719,2 3 407,4

Inlåningsfacilitet 25 276,1 15 213,6 10 062,5

Inlåning med fast löptid – – –

Finjusterande reverserade transaktioner – – –

Inlåning relaterad till marginalsäkerheter – – –

Summa 90 402,7 76 932,8 13 469,9

2.1 Löpande räkningar (inkl. kassakrav)

Löpande räkningar innehåller fordringar hänförliga till kassakravsinlåningen i
kassakravspliktiga kreditinstitut. Från och med den 1 januari 1999 har på
kassakravsinlåningen betalats ränta enligt gällande marginalränta för Eurosystemets
huvudsakliga refinansieringstransaktioner. Från och med juni 2014 har på bankernas
innestående kassakravsmedel som överstiger kassakravet betalats antingen nollränta eller
räntan för inlåningsfaciliteten, beroende på vilkendera som är lägre.

Den 30 oktober 2019 införde ECB-rådet ett system med tudelad ränta för kassakravsmedlen
på så sätt att en del av kreditinstitutens överskottsreserver – dvs. de innestående
kassakravsmedel som överstiger kassakravet – undantas från den negativa ränta som tillämpas
på inlåningsfaciliteten. Den årliga räntan på denna del är 0 %. De kassakravsmedel som
överstiger kassakravet vid årets slut och som undantas från negativ inlåningsränta – dvs. den
del som undantas – beräknades genom att bankens kassakrav multiplicerades med

multiplikatorn 6. 8) På den del som inte undantas betalas fortfarande antingen nollränta eller
ECB:s inlåningsränta, beroende på vilkendera som är lägre.

2.2 Inlåningsfacilitet

Inlåningsfaciliteten är en likviditetsindragande stående facilitet i Eurosystemet som bankerna
kan använda för insättningar över natten till en på förhand bestämd ränta.
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2.3 Inlåning med fast löptid

Tidsbunden inlåning är ett sätt att genomföra likviditetsindragande finjusterande
transaktioner.

2.4 Finjusterande reverserade transaktioner

Finjusterande reverserade transaktioner genomförs för att hantera stora
likviditetsfluktuationer.

2.5 Inlåning relaterad till marginalsäkerheter

Posten avser motparters inlåning i ett läge där marknadsvärdet av de säkerheter som
motparten ställt underskrider det fastställda gränsvärdet.

3. Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet

Finlands Banks skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet uppgick till 1,5 miljoner euro.

4. Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet

I posten ingår skulder i euro till den offentliga sektorn (150 mn euro) och andra än
kassakravspliktiga kreditinstitut (8,3 mn euro).

5. Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet

Här upptas saldona på konton i Finlands Bank som innehas av internationella organisationer
och banker utanför euroområdet (1 376,0 mn euro).

6. Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i
euroområdet

Den 31 december 2019 hade Finlands Bank inga skulder i utländsk valuta till hemmahörande i
euroområdet.
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7. Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför
euroområdet

Den 31 december 2019 hade Finlands Bank inga skulder i utländsk valuta till hemmahörande
utanför euroområdet.

8. Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av
IMF

I denna post redovisas Finlands Banks skuld motsvarande de särskilda dragningsrätterna (jfr
motsvarande post under tillgångar). Till en början var de särskilda dragningsrätterna och
deras motpost lika stora. Till följd av SDR-handel var fordringarna relaterade till särskilda
dragningsrätter vid slutet av 2019 mindre än motposten på skuldsidan. Motposten på
skuldsidan uppgår till 1 189,5 miljoner SDR, som förblir oförändrad. I balansräkningen
redovisas posten i euro och värderad till kursen den 31 december 2019 (1 467,7 mn euro).

9. Skulder inom Eurosystemet

Skulder och fordringar inom Eurosystemet specificeras i noten till posten ”Fordringar inom
Eurosystemet" på tillgångssidan i balansräkningen.

10. Övriga skulder

Posten består av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter samt leverantörsskulder och
övriga skulder. Till upplupna kostnader och förutbetalda intäkter hänförs bland annat
resultatreglerande poster som ska redovisas i samband med bokslutet samt ränteskulder för
repor och långfristiga refinansieringstransaktioner. I övriga skulder ingår bland annat skulder
relaterade till mervärdesskatteredovisningar och förskottsinnehållningar samt löpande löner
och pensioner.
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Övriga skulder 31.12.2019 31.12.2018 Förändring

Mn euro Mn euro Mn euro

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 47,6 73,2 -25,6

Leverantörsskulder 1,3 0,5 0,8

Övriga skulder -1,8 -1,9 0,1

Summa 47,1 71,8 -24,7

11. Värderegleringskonton

Här redovisas orealiserade värderingsvinster på grund av marknadsvärdering av valutaposter
och värdepapper. I posten ingår också uppskrivningar av markområden och byggnader samt
värderingsdifferenser beroende på ändrad redovisningspraxis 1999.

Värderegleringskonton 31.12.2019 31.12.2018 Förändring

Mn euro Mn euro Mn euro

Guld 1 745,7 1 378,2 367,5

Valuta:

USD 865,7 783,7 82,0

GBP 59,9 22,3 37,7

JPY 123,6 102,3 21,4

SDR 12,4 7,5 4,8

Andra valutor 0,2 0,1 0,0

Värdepapper 81,1 15,0 66,1

Andelar i investeringsfonder 229,2 1,3 227,9

Övriga uppskrivningar 150,1 159,9 -9,8

Summa 3 267,9 2 470,2 797,7
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12. Avsättningar

Enligt 20 § i lagen om Finlands Bank kan avsättningar göras i bokslutet, om detta är
nödvändigt för att trygga realvärdet av bankens fonder eller för att utjämna sådana
variationer i resultatet som orsakas av förändringar i valutakurserna eller marknadspriserna
på värdepapper. Avsättningarna uppgick vid slutet av 2019 till 4 756,7 miljoner euro.
Avsättningarna består av generell avsättning, avsättning för realvärde, pensionsavsättning,
avsättning för kurs- och prisdifferenser och avsättning för förluster av penningpolitiska
transaktioner.

Enligt ECB-rådets beslut med stöd av artikel 32.4 i stadgan för ECBS och ECB fördelas
avsättningen för exponeringar mot kreditrisker i de penningpolitiska transaktionerna mellan
de nationella centralbankerna i euroområdet i förhållande till deras respektive tecknade
andelar av ECB:s kapital för nedskrivningsåret. Med stöd av den årliga
nedskrivningsprövningen av portföljen för företagsobligationer granskade ECB-rådet
avsättningens ändamålsenlighet i förhållande till de realiserade kreditriskerna 2018 och
beslutade minska avsättningen. Avsättningen minskade från 161,1 miljoner euro vid slutet av
2018 till 89,4 miljoner euro den 31 december 2019. Finlands Banks andel av avsättningen
utgör 1,6 miljoner euro (2,9 mn euro 2018). Justeringen av avsättningen påverkar de
nationella centralbankernas resultaträkningar. Till följd av justeringen ökar Finlands Banks
resultat med 1,3 miljoner euro 2019 (se ”Nettoresultat av sammanläggning av monetära
inkomster” i noterna till resultaträkningen).

Pensionsavsättningen har gjorts för täckning av pensionsåtagandet. Finlands Banks
pensionsåtagande uppgår sammanlagt till 554,9 miljoner euro, varav 106,2 % eller
589,2 miljoner euro är täckt. Förändringen av pensionsavsättningen under räkenskapsåret
utgörs av upplösning av uppskrivningsfonden, −0,4 miljoner euro, och av pensionsfondens
förlust, −6,8 miljoner euro, som täcktes genom upplösning av pensionsavsättningen. Vid slutet
av 2019 hade fastigheter till ett värde av 12,8 miljoner euro reserverats som täckning för
pensionsavsättningen (se ”Övriga tillgångar” i noterna till balansräkningen). Inga tillgångar
har reserverats för täckning av återstoden av pensionsavsättningen (576,3 mn euro), utan den
förvaltas som en del av bankens finansiella tillgångar.
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Avsättningar (mn
euro) Summa

avsättningar

Förändring
av

avsättningar

Summa
avsättningar

Förändring
av

avsättningar

Summa
avsättningar

31.12.2017 2018 31.12.2018 2019 31.12.2019

Avsättningar för kurs-
och prisrisker

850 -41 809 24 833

Generell avsättning 1 745 50 1 795 50 1 845

Avsättning för
realvärde

1 378 55 1 433 55 1 488

Pensionsavsättning 604 -8 596 -7 589

Avsättning för förluster
av penningpolitiska
transaktioner

1 2 3 -1 2

Summa 4 579 58 4 636 120 4 757

13. Kapital och reserver

Här ingår bankens grundfond och reservfond. Om bankens bokslut uppvisar förlust ska denna
enligt 21 § i lagen om Finlands Bank täckas med medel ur reservfonden. Till den del
reservfonden inte räcker för ändamålet kan förlusten tills vidare lämnas utan täckning. De
följande årens vinst ska i första hand användas till att täcka förluster som lämnats utan
täckning.

Kapital och reserver (mn euro) 31.12.2019 31.12.2018 Förändring

Grundfond 840,9 840,9 –

Reservfond 1 900,0 1 812,7 87,3

Summa 2 741,0 2 653,6 87,3

14. Årets vinst

Vinsten för räkenskapsåret 2019 blev 319,8 miljoner euro.
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Årets resultat (mn euro) 31.12.2019 31.12.2018 Förändring

Utdelning till staten 188,0 143,0 45,0

Finlands Banks andel av vinsten (överförs till reservfonden) 131,8 87,3 44,5

Summa 319,8 230,3 89,5

Händelser efter balansdagen

På grund av Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen hör Bank of England inte längre
till ECBS, vilket påverkade de nationella centralbankernas andelar av ECB:s kapital enligt
fördelningsnyckeln. Ändringen trädde i kraft den 1 februari 2020 enligt följande:
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Fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital Fram till 31.1.2020, % Fr.o.m 1.2.2020, %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique 2,5280 2,9630

Deutsche Bundesbank 18,3670 21,4394

Eesti Pank 0,1968 0,2291

Central Bank of Ireland 1,1754 1,3772

Bank of Greece 1,7292 2,0117

Banco de España 8,3391 9,6981

Banque de France 14,2061 16,6108

Banca d'Italia 11,8023 13,8165

Central Bank of Cyprus 0,1503 0,1750

Latvijas Banka 0,2731 0,3169

Lietuvos bankas 0,4059 0,4707

Banque centrale du Luxembourg 0,2270 0,2679

Central Bank of Malta 0,0732 0,0853

De Nederlandsche Bank 4,0677 4,7662

Oesterreichische Nationalbank 2,0325 2,3804

Banco de Portugal 1,6367 1,9035

Banka Slovenije 0,3361 0,3916

Národná banka Slovenska 0,8004 0,9314

Finlands Bank 1,2708 1,4939

Delsumma för Eurosystemet 69,6176 81,3286

Bulgarian National Bank 0,8511 0,9832

Čecká národni banka 1,6172 1,8794

Danmarks nationalbank 1,4986 1,7591

Hrvatska narodna banka 0,5673 0,6595
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Fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital Fram till 31.1.2020, % Fr.o.m 1.2.2020, %

Magyar Nemzeti Bank 1,3348 1,5488

Narodowy Bank Polski 5,2068 6,0335

Banca Naţională a României 2,4470 2,8289

Sveriges Riksbank 2,5222 2,9790

Bank of England 14,3374 –

Delsumma för nationella centralbanker utanför euroområdet 30,3824 18,6714

Totalt 100,0000 100,0000

Inverkan på Finlands Banks andel av ECB:s kapital

ECB:s tecknade kapital är oförändrat 10 825 miljoner euro efter Bank of Englands utträde ur
Europeiska centralbankssystemet (ECBS). Bank of Englands andel av ECB:s tecknade kapital,
som var 14,3 %, fördelades mellan de nationella centralbankerna både inom och utanför
euroområdet. Finlands Banks tecknade andel av ECB:s kapital ökade från 1,2708 % till
1,4939 %.

ECB:s inbetalda kapital (7 659 mn euro) förblir likaså oförändrat 2020 trots Storbritanniens
utträde ur Europeiska unionen, då de nationella centralbankerna betalade Bank of Englands
tidigare inbetalda kapital (58 mn euro). Finlands Banks andel av detta var 1,7 miljoner euro
och den betalades den 3 februari 2020. De nationella centralbankerna i euroområdet betalar
återstoden av sina ökade andelar av ECB:s kapital med två delbetalningar. Finlands Banks
överföringar till ECB är 11,2 miljoner euro åren 2021 och 2022.

Inverkan på de nationella centralbankernas fordringar
motsvarande överföring av valutareserver till ECB

Enligt artikel 30.2 i stadgan för ECBS och ECB fastställs de nationella centralbankernas bidrag
till ECB:s valutareserver i förhållande till deras andel av ECB:s tecknade kapital. Fordringarna
motsvarande överföringen av valutareserverna förändrades något, när a) euroområdets
nationella centralbankers (som har överfört valutareserver till ECB) andel av ECB:s tecknade
kapital ökade på grund av Bank of Englands utträde ur ECBS och b) ECB-rådet beslutade att
minska överföringen från de nationella centralbankerna i euroområdet i förhållande till
kapitalandelen så, att den totala överföringen av valutareserver är oförändrat. Finlands Banks
fordran ökade således något och skillnaden betalades till ECB den 3 februari 2020.
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Åtaganden utanför balansräkningen

Åtaganden utanför balansräkningen 31.12.2019 31.12.2018

Mn euro Mn euro

Futurkontrakt

Det nominella värdet av köpkontrakt 69,4 1 692,0

Det nominella värdet av säljkontrakt – -211,1

Marknadsvärde av FX-swappar 3,8 -8,7

Placeringsåtaganden i fastighetsfonden 50,0 –

Värdepapperslån 37.0 785.7

I enlighet med ECB-rådets beslut har Finlands Bank ställt värdepapper förvärvade inom det
tredje köpprogrammet för säkerställda obligationer (CBPP3), programmet för köp av
offentliga värdepapper (PSPP) och programmet för köp av företagsobligationer (CSPP) till
förfogande för utlåning. Värdepapperslånetransaktioner utan kontant säkerhet redovisas vid

årets slut på konton utanför balansräkningen. 9) Den 31 december 2019 uppgick det
utestående beloppet av värdepapperslånetransaktioner till 37 miljoner euro (786 mn euro
31.12.2018).
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1) Beslut ECB/2009/16 av den 2 februari 2009 om genomförandet av programmet för köp av
säkerställda obligationer (EUT L 175, 4.7.2009, s. 18); beslut ECB/2011/17 av den 3
november 2011 om genomförandet av det andra programmet för köp av säkerställda
obligationer (EUT L 297, 16.11.2011, s. 70) och beslut ECB/2014/40 av den 15 oktober 2014
om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (EUT L 335,
22.11.2014, s. 22).

2) Beslut ECB/2010/5 av den 14 maj 2010 om inrättandet av ett program för
värdepappersmarknaderna, (EUT L 124, 20.5.2010, s. 8).

3) Beslut ECB/2015/10 av den 4 mars 2015 om ett program för köp av den offentliga sektorns
tillgångar på andrahandsmarknaderna (EUT L 121, 14.5.2015, s. 20), i dess ändrade lydelse.

4) Beslut ECB/2016/16 av den 1 juni 2016 om genomförandet av programmet för köp av
värdepapper från företagssektorn (EUT L 157, 15.6.2016, s. 28).

5) Programmet för tillgångsköp består av det tredje köpprogrammet för säkerställda
obligationer (CBPP3), köpprogrammet för värdepapper med bakomliggande tillgångar
(ABSPP), programmet för köp av offentliga värdepapper (PSPP) samt programmet för köp av
företagsobligationer (CSPP). För köpprogrammen redogörs mer ingående på ECB:s webbplats
(https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html).

6) Marknadsvärdena är riktgivande och beräknas på marknadspriser. Om ett marknadspris
inte finns att tillgå, beräknas marknadsvärdet med hjälp av Eurosystemets interna modeller.

7) Enligt redovisningspraxis för utgivning av eurosedlar i Eurosystemet fördelas 8 % av det
totala värdet av utelöpande eurosedlar månatligen på ECB. Den återstående andelen på 92 %
fördelas på de nationella centralbankerna också månatligen så att respektive centralbank i sin
balansräkning upptar en andel av de utelöpande eurosedlar som motsvarar bankens inbetalda
andel av ECB:s kapital. Differensen mellan värdet på eurosedlar som fördelats enligt denna
praxis och värdet på utelöpande eurosedlar bokförs i posten ”Nettofordringar/nettoskulder
relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet”.

8) ECB-rådet kan justera multiplikatorn i linje med utvecklingen i innehaven av
överskottsreserver.

9) Kontant säkerhet som ställs vid värdepapperslånetransaktioner redovisas i balansräkningen
(se 3 ”Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet” och 5 ”Skulder i euro till
hemmahörande utanför euroområdet” i noterna till skulderna). Den 31 december 2019 fanns
inga sådana lån.
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Noter till resultaträkningen

1. Ränteintäkter

Ränteintäkterna från hemmahörande utanför och i euroområdet uppgick till totalt
796,7 miljoner euro. Av detta utgjorde 144,7 miljoner euro ränteintäkter i utländsk valuta och
652,0 miljoner euro ränteintäkter i euro.

Räntan på inlåningsfaciliteten har hela året varit negativ, dvs. ränta har tagits ut på inlåning i
centralbanken. Denna s.k. minusränta inflöt utöver på inlåning över natten också på
innestående kassakravsmedel till den del som de överstiger kassakravet.

Räntan på ECBS-poster, dvs. fordran på ECB motsvarande överföring av valutareserver,
skulden och fordran för ECB:s sedelandel, tilldelningen enligt kapitalfördelningsnyckeln och
den åtföljande justeringen samt TARGET2-saldona motsvarar räntan i de huvudsakliga
refinansieringstransaktionerna. På dessa inflöt inga ränteintäkter 2019, eftersom räntan i de
huvudsakliga refinansieringstransaktionerna var 0 % under hela året.
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Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande utanför
euroområdet (mn euro)

2019 2018 Förändring

Ränteintäkter från räntebärande värdepapper 114,2 89,3 24,9

Intäkter från diskonteringsinstrument 0,2 0,7 -0,5

Ränteintäkter från banktillgodohavanden 2,2 1,8 0,4

Övriga ränteintäkter 19,9 16,1 3,8

Summa 136,5 107,9 28,7

Ränteintäkter i euro från hemmahörände utanför euroområdet (mn euro) 2019 2018 Förändring

Ränteintäkter från räntebärande värdepapper 0,5 0,8 -0,3

Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,0 0,5 -0,5

Övriga ränteintäkter 7,4 8,3 -0,9

Summa 7,9 9,5 -1,7

Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande i euroområdet (mn
euro)

2019 2018 Förändring

Ränteintäkter från räntebärande värdepapper 7,8 9,6 -1,8

Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,3 0,1 0,2

Summa 8,1 9,7 -1,6
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Ränteintäkter i euro från hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2019 2018 Förändring

Ränteintäkter från räntebärande värdepapper -1,9 -2,9 1,0

Intäkter från diskonteringsinstrument -0,4 -3,7 3,3

Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,0 0,7 -0,6

Utdelningar från investeringar i euro 21,8 15,2 6,6

Ränteintäkter från ECBS-poster – – –

Ränteintäkter från penningpolitiska poster – – –

Ränteintäkter från penningpolitiska värdepapper 226,1 200,9 25,1

Ränteintäkter härrörande från negativa räntor på kreditinstitutens inlåning 387,5 380,0 7,5

Övriga ränteintäkter 11,1 6,5 4,6

Summa 644,1 596,6 47,6

Summa ränteintäkter (Mn euro) 2019 2018 Förändring

Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande utanför euroområdet 136,5 107,9 28,7

Ränteintäkter i euro från hemmahörande utanför euroområdet 7,9 9,5 -1,7

Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande i euroområdet 8,1 9,7 -1,6

Ränteintäkter i euro från hemmahörande i euroområdet 644,1 596,6 47,6

Summa 796,7 723,7 73,0
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2. Räntekostnader

Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande utanför
euroområdet (mn euro)

2019 2018 Förändring

Räntekostnader för inlåning -0,2 -0,0 -0,2

Övriga räntekostnader -15,6 -13,4 -2,2

Summa -15,8 -13,4 -2,4

Räntekostnader i euro till hemmahörande utanför euroområdet (mn euro) 2019 2018 Förändring

Räntekostnader för inlåning -0,0 -0,4 0,4

Övriga räntekostnader -0,0 -0,3 0,3

Summa -0,0 -0,7 0,7

Räntekostnader i euro till hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2019 2018 Förändring

Räntekostnader för penningpolitiska poster -24,9 -11,6 -13,2

Övriga räntekostnader -0,7 -1,3 0,6

Summa -25,6 -13,0 -12,6
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Summa räntekostnader (mn euro) 2019 2018 Förändring

Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet -15,8 -13,4 -2,4

Räntekostnader i euro till hemmahörande utanför euroområdet -0,0 -0,7 0,7

Räntekostnader i euro till hemmahörande i euroområdet -25,6 -13,0 -12,6

Summa -41,4 -27,0 -14,4

3. Räntenetto

Räntenetto (mn euro) 31.12.2019 31.12.2018 Förändring

Ränteintäkter

Ränteintäkter från finansiella tillgångar 183,1 142,8 40,3

Ränteintäkter från penningpolitiska poster 613,6 580,9 32,7

Ränteintäkter från fordringar på ECBS – – –

Summa 796,7 723,7 73,0

Räntekostnader

Räntekostnader för finansiella tillgångar -16,5 -15,4 -1,1

Räntekostnader för penningpolitiska poster -24,9 -11,6 -13,3

Räntekostnader för skulder till ECBS – – –

Summa -41,4 -27,0 -14,4

RÄNTENETTO 755,3 696,7 58,6
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4. Valutakursdifferenser

Posten innehåller realiserade valutakursvinster och valutakursförluster från försäljning av
poster i utländsk valuta. År 2019 redovisades sådana vinster till ett belopp av 2,6 miljoner
euro.

5. Prisdifferenser på värdepapper

Här ingår realiserade vinster och förluster från försäljning av värdepapper. År 2019
realiserades en vinst på 26,2 miljoner euro för försäljning av värdepapper, varav 1,9 miljoner
euro utgör intäkter från försäljning av värdepapper i CSPP-portföljen till följd av
bolagsrättsliga åtgärder.

6. Värderingsförluster på valutor och värdepapper

Posten innehåller värderingsförluster på valutor och värdepapper. Varje värdepappersslag och
valuta särredovisas i bokföringen. År 2019 redovisades inga värderingsförluster på valutor. I
värderingsförluster på värdepapper redovisades 3,2 miljoner euro.

7. Förändring av avsättningar för valutakurs- och
prisrisker

Realiserade nettovinster till följd av valutakursdifferenser och prisdifferenser, sammanlagt
23,8 miljoner euro, avsattes för valutakurs -och prisrisker i enlighet med
redovisningsprinciperna. Avsättningarna har specificerats i noterna till skulderna.

8. Avgifts- och provisionsnetto

I posten ingår avgifter och provisioner som hänför sig till investeringsverksamheten.
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9. Nettoresultat av sammanläggning av monetära
inkomster

Monetära inkomster 31.12.2019 31.12.2018

Mn euro Mn euro

Finlands Banks inbetalda monetära inkomster till poolen 513,4 450,9

Finlands Banks andel av monetära inkomster enligt kapitalfördelningsnyckeln 206,3 217,9

Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster enligt
kapitalfördelningsnyckeln

-307,1 -233,0

Justeringar av monetära inkomster tilldelade under tidigare år 14,2 -9,0

Summa -292,9 -242,1

De monetära inkomsterna för varje nationell centralbank i Eurosystemet beräknas på de årliga
intäkterna av de reserverade tillgångar som centralbanken håller som motvärden till
skuldbasen. Skuldbasen består huvudsakligen av följande poster: utelöpande sedlar, skulder i
euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner, skulder för
de nationella centralbankerna inom Eurosystemet relaterade till emission av ECB:s skuldebrev,
nettoskuld inom Eurosystemet på grund av TARGET2-transaktioner, nettoskulder inom
Eurosystemet relaterade till tilldelningen av eurosedlar, upplupen ränta på penningpolitiska
skulder med en löptid på minst ett år som varje nationell centralbank redovisat vid varje
kvartalsslut, skulder gentemot ECB som motsvarar fordringar relaterade till swappavtal som
medför nettointäkter för Eurosystemet. Ränta som ska betalats på poster som ingår i
skuldbasen ska avräknas från nettoandelen av de monetära inkomsterna.

De reserverade tillgångarna består huvudsakligen av följande poster: utlåning i euro till
kreditinstitut inom euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner, värdepapper som
innehas för penningpolitiska syften, fordringar inom Eurosystemet motsvarande överföring av
valutareserver till ECB, nettofordran inom Eurosystemet på grund av
TARGET2-transaktioner, nettofordringar inom Eurosystemet relaterade till tilldelningen av
eurosedlar inom Eurosystemet, fordringar på motparter i euroområdet relaterade till
swappavtal mellan ECB och centralbanker utanför Eurosystemet som medför nettointäkter för
Eurosystemet, upplupen ränta på penningpolitiska tillgångar med en löptid på minst ett år
som varje nationell centralbank redovisat vid varje kvartalsslut, en begränsad mängd av
respektive nationell centralbanks guldreserv som motsvarar dess andel enligt ECB:s
kapitalfördelningsnyckel.
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Varje nationell centralbanks monetära inkomster ska beräknas på de faktiska inkomsterna av
dess bokförda reserverade tillgångar, med undantag för guld som det inte beräknas någon
avkastning på, och följande poster som ska anses ge en avkastning som motsvarar den senaste
tillgängliga marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner: 1)
värdepapper som innehas i penningpolitiska syften och som har förvärvats med stöd av ECB:s
beslut ECB/2009/16 av den 2 juli 2009 om genomförandet av programmet för köp av
säkerställda obligationer, 2) värdepapper som innehas i penningpolitiska syften och som har
förvärvats med stöd av ECB:s beslut ECB/2011/17 av den 3 november 2011 om
genomförandet av det andra programmet för köp av säkerställda obligationer, och 3)
skuldebrev som emitterats av staten, regionala eller kommunala myndigheter och erkända
organ eller ersättande räntebärande instrument som emitterats av företag i den offentliga
sektorn och som har förvärvats med stöd av ECB:s beslut ECB/2015/10 av den 4 mars 2015
om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna. Om
den nationella centralbankens reserverade tillgångar överstiger eller understiger värdet av
bankens skuldbas, kompenseras skillnaden med den senaste tillgängliga marginalräntan för
Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner.

Eurosystemets sammanräknade monetära inkomster fördelas på de nationella centralbankerna
enligt fördelningsnyckeln för ECB:s tecknade kapital. Finlands Banks faktiska nettoandel är
lika med de monetära inkomster som banken betalat in till poolen (513,4 mn euro) minus
Finlands Banks andel av de monetära inkomsterna enligt fördelningsnyckeln (206,3 mn euro).

10. Avsättning för förluster av penningpolitiska
transaktioner

I denna post ingår intäkter på 1,3 miljoner euro motsvarande Finlands Banks andelar 2019.
De härrör från nettoresultatet av avsättningen för kreditrisker i Eurosystemets
penningpolitiska transaktioner (se 12 ”Avsättningar” i noterna till balansräkningen).

11. Andel av ECB:s vinst

ECB delade ut en vinst för räkenskapsåret 2018 på 384 miljoner euro. Finlands Banks
redovisade andel 2019 uppgick till 6,9 miljoner euro.

12. Intäkter från övriga stamaktier och andelar

Här ingår avkastning på värdepappersportföljen enligt SMP-programmet och det utökade
programmet för tillgångsköp (EAPP) som ECB fördelat i form av interimistisk vinstutdelning
för räkenskapsåret 2019, sammanlagt 26,1 miljoner euro. Vidare ingår utdelningar från BIS-
aktier för 3,2 miljoner euro.
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13. Övriga intäkter

I posten ingår 33,3 miljoner euro i Finansinspektionens tillsyns- och åtgärdsavgifter. Vidare
ingår 5,6 miljoner euro i fastighetsintäkter och 2,2 miljoner euro i överlåtelsevinster på
avyttring av ett fastighetsaktiebolag samt expeditionsavgifter och provisioner.

14. Personalkostnader

Personalkostnader 31.12.2019 31.12.2018

Mn euro Mn euro

Löner och arvoden 43,9 39,4

Arbetsgivarersättningar till pensionsfonden 8,5 7,6

Övriga lönebikostnader 1,5 1,0

Summa 53,9 48,0

Medelantal anställda 2019 2018

Anställda Anställda

Finlands Bank 362 356

Finansinspektionen 226 194

Summa 588 550
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Direktionsmedlemmarnas grundlöner (euro) 2019

Olli Rehn 271 293

Marja Nykänen 244 527

Tuomas Välimäki 199 749

Summa 715 569
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Till direktionsmedlemmarna utbetalades totalt 28 668 euro i naturaförmåner (lunchförmån,
telefonförmån och bilförmån).

Direktionsmedlemmarnas pensionsförmåner bestäms enligt Finlands Banks pensionsstadga,
utan specialvillkor och enligt samma förutsättningar och villkor som för den övriga
personalen. Finlands Banks pensionsstadga följer pensionslagen för den offentliga sektorn
(OffPL) i tillämpliga delar. En direktionsmedlem kan efter avslutad mandatperiod få ersättning
för inkomstbortfall, om personen till följd av karensbestämmelsen inte kan ta emot annat
arbete eller pensionen från Finlands Bank är lägre än ersättningen för inkomstbortfall. Den
fulla ersättningen för inkomstbortfall är 60 % av lönen och den betalas i ett år, efter
samordning med pensionen från Finlands Bank, så att dessa tillsammans begränsas till högst
60 % av lönen.

15. Avgift till pensionsfonden

Under 2019 betalade Finlands Bank med bankfullmäktiges godkännande in en
pensionsfondsavgift på 10 miljoner euro till pensionsfonden för att täcka räkenskapsperiodens
underskott.

16. Administrationskostnader

Administrationskostnader 2019 2018

Mn euro Mn euro

Materielkostnader 0,5 0,5

Kostnader för maskiner och inventarier 7,1 6,8

Kostnader för fastigheter 8,9 9,5

Personalrelaterade kostnader 4,0 3,6

Kostnader för köpta tjänster 12,8 12,6

Övriga administrationskostnader 2,1 4,6

Summa 35,4 37,6
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Här redovisas hyror, möteskostnader, PR-kostnader, kostnader för köpta tjänster och
kontorsartiklar. Som administrationskostnader redovisas också kostnaderna för utbildning,
tjänsteresor och rekrytering.

17. Avskrivningar av anläggningstillgångar

Avskrivningar av anläggningstillgångar 31.12.2019 31.12.2018

Mn euro Mn euro

Byggnader 3,4 4,4

Maskiner och inventarier 2,7 3,0

Summa 6,1 7,4

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 31.12.2019 31.12.2018

Mn euro Mn euro

IT-system 3,2 4,3

Summa 3,2 4,3

18. Kostnader för anskaffning av sedlar

Kostnaderna för anskaffning av sedlar var 5,7 miljoner euro.

19. Övriga kostnader

Största delen av övriga kostnader hänför sig till drift och underhåll av fastigheter.
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20. Pensionsfondens intäkter

Här redovisas Finlands Banks och Finansinspektionens arbetsgivarandelar och arbetstagarnas
andel av premieinkomsten, sammanlagt 11,7 miljoner euro, samt avgiften till pensionsfonden
på 10 miljoner euro. Posten innehåller också pensionsfondens fastighetsintäkter, 1,7 miljoner
euro.

21. Pensionsfondens kostnader

I posten ingår utbetalda pensioner, 28,4 miljoner euro, förvaltningskostnader och
avskrivningar av pensionsfondens anläggningstillgångar.

22. Förändring av avsättningar

I posten redovisas 55 miljoner euro i nya avsättningar för att trygga realvärdet av eget kapital
och 50 miljoner euro i nya generella avsättningar. Avsättningarna har specificerats i noterna till
skulderna.

23. Årets resultat

Vinsten för räkenskapsåret 2019 blev 319,8 miljoner euro. Direktionen föreslår
bankfullmäktige att 188,0 miljoner euro av vinsten reserveras för statens behov.
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Bokslutsbilagor
31.12.2019

Mn euro 31.12.2019 31.12.2018

Aktier och andelar, nominellt värde

Banken för internationell betalningsutjämning (BIS)1 22.4 (1.96 %) 22,4 (1,96 %)

Bostadsaktier 0,2 2,5

Övriga aktier och andelar 0,1 0,1

Summa 22,7 25,0

Kalkylmässig andel av värdepapperscentralens fond 0,3 0,3

Pensionsåtaganden

Finlands Banks pensionsåtaganden2 554,9 554,8

– därav täckt genom avsättningar 589,2 596,4

Finlands Banks intressekontor

Inlåning 0,2 21,4

Utlåning 0,1 3,0

1 Inom parentes Finlands Banks relativa ägarandel av utelöpande BIS-aktier.

2 Siffran för 2019 inkl. indexhöjningen av pensioner och fribrev 1.1.2020.
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Finlands Banks fastigheter

Fastighet Adress Byggnadsår Volym ca m3

Helsingfors Fredsgatan 16 1883/1961/2006 52 108

Fredsgatan 19 1954/1981 40 487

Snellmansgatan 61 1857/1892/2001 23 600

Snellmansgatan 21 1901/2003 3 225

Ramsöuddsvägen 34 1920/1983/1998 4 800

Uleåborg Kajaaninkatu 8 1973 17 230

Vanda Säkerhetsdalsvägen 1 1979 334 243

Enare Saariseläntie 9 1968/1976/1998 6 100

1 Överfört till Finlands Banks pensionsfond 1.1.2002.
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Noter om riskhanteringen
31.12.2019

Riskhantering och riskkontroll inom
tillgångsförvaltningen

Investeringsverksamheten exponeras för risker som banken söker identifiera, mäta och
begränsa genom riskhantering. Finlands Bank använder allmänt tillämpliga
riskhanteringsmetoder, marknads- och kreditriskmodeller och känslighetsanalyser.

För riskhanteringen av investeringsverksamheten vid Finlands Bank svarar administrativa
avdelningens byrå för riskkontroll och extern redovisning i samarbete med avdelningen för
marknadsoperationer. Riskkontrollen av investeringsverksamheten och avkastnings- och
riskrapporteringen är förlagda till administrativa avdelningens byrå för riskkontroll och extern
redovisning.

Rapporter om riskerna i investeringsverksamheten lämnas dagligen till den operativa
personalen inom investeringsverksamheten och månatligen till direktionen.
Avkastningsrapporter lämnas varje månad till den direktionsmedlem som svarar för
investeringsverksamheten. Marknadskommittén behandlar avkastningen fyra gånger om året
under ledning av den direktionsmedlem som svarar för investeringsverksamheten. Direktionen
diskuterar risker och avkastning två gånger om året. Förseelser mot risklimiter rapporteras
omedelbart. En utförlig rapport om samlade finansiella risker läggs fram för direktionen fyra
gånger om året.
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Beslutsstruktur i tillgångsförvaltning och
riskhantering och separata riskkommittéer

Beslut om tillgångsförvaltning och riskhantering fattas av Finlands Banks direktion,
marknadskommittén och i operativa frågor även av investeringsgruppen och riskgruppen.

Finlands Banks direktion beslutar om målen för investeringsverksamheten och om
investeringspolicyn samt om principerna för riskhantering. Direktionen fattar beslut om bland
annat omfattningen av bankens finansiella tillgångar och valutareserven, valutafördelningen av
reserven, den strategiska allokeringen av investeringsportföljen enligt investeringskategori, de
tillåtna variationsgränserna per investeringskategori i investeringsverksamheten och storleken
på ränte- och kreditriskerna. Direktionen fastställer också maximigränserna för
kreditrisklimiterna.

Marknadskommittén fattar de detaljerade besluten om tillgångsförvaltningen och
riskhanteringen inom de ramar som fastställts av direktionen. Kommittén fastställer bland
annat kriterierna för motparter och emittenter och de exakta kreditrisklimiterna. Ordförande
och beslutsfattare i marknadskommittén är den direktionsmedlem som svarar för Finlands
Banks egna investeringar.

Investeringsgruppens och riskgruppens arbete går huvudsakligen ut på att bereda ärenden för
behandling i beslutsorganen. Investeringsgruppen fattar dessutom de interna besluten på
avdelningen för marknadsoperationer och samordnar ärenden som är gemensamma för
investerings- och riskhanteringsorganisationerna. Avdelningschefen för marknadsoperationer
är ordförande och beslutsfattare i investeringsgruppen. Ordförande och beslutsfattare i
riskgruppen är chefen för administrativa avdelningens byrå för riskkontroll och extern
redovisning.

Finlands Bank har en kommitté för ekonomiska risker som är oberoende av
tillgångsförvaltningen och som har till uppgift att stödja direktionen genom att kontrollera
och analysera de ekonomiska riskerna i Finlands Banks balansräkning. Kommittén är inte ett
beslutsorgan utan ger rekommendationer och hänskjuter vid behov ärenden till direktionen för
kännedom och beslut. Ordförande för kommittén är den direktionsmedlem som svarar för
riskkontrollen.

Utöver kommittén för ekonomiska risker har Finlands Bank också en kommitté för operativa
risker och cyberrisker. Denna kommitté ska bedöma nivån på riskhanteringen av bankens
operativa risker och cyberrisker och ge råd och rekommendationer för utveckling av
riskhanteringen. Kommittén är i likhet med kommittén för ekonomiska risker inte ett
beslutsorgan utan ger rekommendationer och hänskjuter vid behov ärenden till direktionen för
kännedom och beslut. Ordförande för kommittén för operativa risker och cyberrisker är den
direktionsmedlem som svarar för riskkontrollen.
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Risktal och fördelningar

Obligationer och inlåning i Finlands Banks finansiella
tillgångar efter kreditbetyg¹

Kreditbetyg 31.12.2019 31.12.2018

Mn euro Mn euro

AAA 1 956 2 783

AA+ 2 936 2 846

AA 454 942

AA– 95 169

A+ 1 412 1 265

A 204 224

A– 77 135

BBB+ 54 59

BBB – –

BBB– – –

Under BBB– – –

Utan kreditbetyg – –

Summa 7 188 8 424

1 Säkerställda obligationer har klassificerats enligt värdepapperets kreditbetyg, inte emittentens kreditvärdighet. Centralbanken i Japan
klassificeras enligt kreditbetyget för staten.

På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.

Källa: Finlands Bank.
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Obligationer och inlåning i Finlands Banks finansiella
tillgångar efter emittentens/motpartens hemland (till
marknadsvärde)

Land eller område 31.12.2019 31.12.2018

Mn euro Mn euro

Euroområdet 918 2400

Tyskland 502 1 026

Frankrike 215 617

Nederländerna 101 357

Österrike 74 214

Finland 27 134

Belgien – 52

Övriga Europa 1 050 1 103

Sverige 467 454

Storbritannien 294 336

Norge 156 196

Danmark 111 80

Schweiz 22 37

Amerika 3 708 3 497

USA 2 926 2 704

Kanada 782 793

Asien och Stillahavsområdet 1 324 1 199

Japan 1 185 975

Australien 130 190

Sydkorea 9 –

Singapore – 33
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Land eller område 31.12.2019 31.12.2018

Mn euro Mn euro

Internationella institutioner 187 224

Summa 7 188 8 424

På grund av avrundning stämmer inte alltid mellan- och slutsummorna.

Källa: Finlands Bank

Finlands Banks finansiella tillgångars känslighet för
marknadsförändringar

Mn euro 2019 2018

Värdeförändring i Finlands Banks finansiella tillgångar vid en appreciering av euron
med 15 % mot valutorna och guldet i valutareserven per 31.12.

-1 150 -1 006

Värdeförändring i Finlands Banks finansiella tillgångar vid en räntehöjning på 1 % från
ställningen per 31.12.

-148 -151

Värdeförändring i Finlands Banks aktiefonder vid en nedgång i aktiefondernas
värde med 25 %

-270 -183

Källa: Finlands Bank
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Allokering av Finlands Banks portfölj av räntebärande
värdepapper vid slutet av 2019

Portfölj av räntebärande värdepapper Allokering vid årets slut (%)

Statsobligationer 61,5

Obligationer utgivna av statsbundna institutioner 20,9

Säkerställda obligationer 9,2

Företagsobligationer 7,8

Kontanter 0,6

Summa 100,0

Källa: Finlands Bank.

214 BOKSLUT



Definitioner och begrepp

Med marknadsrisk avses risken för att nettovärdet av tillgångarna sjunker på grund av

förändringar i marknadspriser, som kan vara till exempel förändringar i räntor, valutakurser,

priset på guld eller aktiekurser, då risken kallas ränterisk, valutakursrisk, guldprisrisk respektive

aktierisk.

Med kreditrisk avses risken för ekonomisk förlust till följd av att kreditbetyget för motparten i

en ekonomisk transaktion eller emittenten av värdepapper förändras eller att motparten eller

emittenten blir insolvent.

Med likviditetrisk avses att tillgångar inte kan tas i bruk vid behov eller omsättas i likvida

medel utan extra kostnader.

Med operativ risk avses risken för extra kostnader eller förluster till följd av otillräckliga eller

misslyckade interna processer eller på grund av medarbetare, system eller externa faktorer.

Investeringsportföjen består av en räntebärande portfölj i utländsk valuta och en räntebärande

portfölj i euro samt långsiktiga investeringar. Dess syfte är att säkerställa de finansiella

tillgångarnas värde och Finlands Banks förmåga att även i framtiden uppfylla sina skyldigheter.

Valutareseren består av valutainvesteringar och andra fordringar i utländsk valuta som inte

skyddas separat. I den ingår en räntebärande portfölj i utländsk valuta och nettofordringar på

Internationella valutafonden (IMF).

Med kontanter avses kortfristiga banktillgodohavanden med eller utan säkerheter.

Modifierad duration är ett mått på ränterisk som anger hur mycket värdet på en investering,

eller investeringar, i räntebärande instrument förändras när räntorna förändras något. När den

modifierade durationen är till exempel 2 och räntorna stiger med 1 %, sjunker värdet på

investeringar i räntebärande instrument med 2 %.

Med ett VaR-värde vid en viss konfidensgrad avses en sådan förlust att en större förlust efter

en given tid realiseras med en sannolikhet som motsvararar den aktuella konfidensgraden. Om

till exempel VaR-värdet med en dags horisont och konfidensgraden 99 % är 3 miljoner euro,

betyder det att det i dag med 1 % sannolikhet realiseras ett resultat som är sämre än en förlust

på 3 miljoner euro (och med 99 % sannolikhet ett resultat som är bättre).

Ett ES-värde (Expected Shortfall) vid en viss konfidensgrad anger storleken av den väntade

förlusten då förlustnivån enligt VaR-värdet vid motsvarande konfidensgrad överskrids. Ett ES-

värde på till exempel 99 % medför en genomsnittlig förlust på 1 % om en risk realiseras.
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Revisionsberättelse
6.3.2020

I egenskap av revisorer utsedda av riksdagen har vi verkställt granskning av Finlands Banks
bokföring, bokslut och förvaltning för räkenskapsåret 2019 enligt god revisionssed.

Bankens internrevision har under räkenskapsåret granskat bankens bokföring och verksamhet.
Vi har tagit del av berättelserna från den interna revisionen.
Vi har läst bankens årsberättelse och av direktionen fått redogörelser för bankens verksamhet.

Bokslutet är upprättat i enlighet med gällande bestämmelser och de bokslutsprinciper som
fastställts av riksdagens bankfullmäktige. Bokslutet ger en rättvisande bild av bankens
ekonomiska ställning och resultatbildning.

Vi föreslår att resultaträkningen och balansräkningen fastställs för det granskade
räkenskapsåret. Vi tillstyrker att räkenskapsårets resultat disponeras enligt direktionens
förslag.

Helsingfors den 6 mars 2020

Mika Kari

Esko Kiviranta

Jukka Kopra

Lotta Kauppila CGR

Timo Tuokko CGR

Markku Koskela CGR
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Utlåtande om revision
28.2.2020

Utlåtande om revision i enlighet med artikel 27 i
stadgan för Europeiska centralbankssystemet och
Europeiska centralbanken

Till Finlands Bank

Revision av bokslutet

Uttalande

Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av bankens ekonomiska ställning och
av resultatbildningen
i enlighet med de redovisningsprinciper och -metoder som godkänts av ECB-rådet samt lagen
om Finlands Bank och det uppfyller de lagstadgade kraven.

Revisionsobjekt

Vi har utfört en revision av bokslutet för Finlands Bank (FO-nummer 0202248-1) för
räkenskapsperioden 1.1–31.12.2019. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och
noter till bokslutet.
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Grund för uttalandet

Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Våra skyldigheter enligt
god revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.

Oberoende

Vi är oberoende i förhållande till Finlands Bank enligt de etiska kraven i Finland som gäller
den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa.

Finlands Banks direktions ansvar för bokslutet

Finlands Banks direktion ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en
rättvisande bild av bankens ekonomiska ställning och av resultatbildningen i enlighet med
bestämmelser om upprättande av bankens bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven.
Finlands Banks direktion ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar Finlands Banks direktion för bedömningen av bankens
förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är lämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera banken,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av
detta.

Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförts enligt god revisionssed alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
bokslutet.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
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Vi kommunicerar med dem som har ansvar för bankens styrning avseende, bland annat,
revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat under revisionen.

Helsingfors den 28 februari 2020
PricewaterhouseCoopers Oy
revisionssammanslutning
Jukka Paunonen
CGR

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror

på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa

risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en

grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter

kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information

eller åsidosättande av intern kontroll.

skaffar vi oss en förståelse av den del av bankens interna kontroll som har betydelse för vår

revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,

men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

drar vi en slutsats om lämpligheten i att Finlands Banks direktion använder antagandet om

fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana

händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bankens förmåga att fortsätta

verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräck-liga, modifiera uttalandet om

bokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för vårt

uttalande. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att banken inte

längre kan fortsätta verksamheten.

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland

upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på

ett sätt som ger en rättvisande bild..
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Ordförande
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Maritta Nieminen
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