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Chefdirektörens hälsning 
År 2020 kommer att gå till historieskrivningen som året då coronapandemin härjade över hela 
världen och satte samhällets uthållighet på prov också här i Finland. Många finländare har 
förlorat sina jobb och många företag har råkat i stora svårigheter. 

Under coronakrisen har snabba reaktioner och kraftfulla åtgärder krävts av den monetära och 
ekonomiska politiken. Utan omfattande stimulansåtgärder hade ekonomin drabbats mycket 
värre. 

Finlands Bank har gått i bräschen i kampen för att skydda ekonomin mot coronan. I mars 
2020 slog coronapandemin till med full kraft också mot ekonomin. Det ledde till stramare 
finansiella förhållanden och risk för en ny finanskris. I det akuta krisläget inledde vi stödköp 
på marknaden för finländska företagscertifikat och fattade i samarbete med 
Finansinspektionen beslut om lättnader i bankernas utlåningsvillkor. 

I Europeiska centralbankens råd fattade vi beslut om att inleda värdepappersköp med 
anledning av pandemin, med avsikten att göra lättnader i penningpolitiken för att stimulera 
ekonomin. Köpen fortsätter till dess att coronapandemin är under kontroll. På detta sätt 
bidrar vi till fortsatt gynnsamma finansiella förhållanden och stöder den ekonomiska tillväxten 
och sysselsättningen samt en återgång av inflationen till ungefär 2 % på medellång sikt. 

*  *  * 

Vi reviderade i fjol Finlands Banks strategi. Vår verksamhetsidé är samtidigt både tidlös och 
ligger i linje med tidens krav: vi fortsätter att bygga en hållbar ekonomi och stabilitet. Vårt mål 
är att upprätthålla prisstabilitet och finansiell stabilitet under alla förhållanden för att sörja för 
medborgarnas välfärd. 

Med den nya strategin vill vi också svara på de pågående stora samhällsförändringarna, såsom 
befolkningens åldrande, genomgripande digitalisering och kraftig skuldsättning. 

*  *  * 
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Översynen av ECB:s penningpolitiska strategi, som vi för vår del har drivit på, framskred 
under höstens lopp. Analysarbetet på Finlands Bank har fokuserat särskilt på att revidera 
definitionen av inflationsmålet och vägledningen om penningpolitiken. Strategin ses över för 
att den så väl som möjligt ska tjäna européerna nu och i framtiden. 

Finlands Bank främjar också allmänhetens kunskaper om ekonomin. Det primära här är 
begriplig information och dialog. Som en viktig träffpunkt för ekonomiska frågor tjänar 
Finlands Banks myntmuseum. 

Penningpolitik är kärnan i en centralbanks arbete, men vi befattar oss också kontinuerligt med 
andra stora samhällsfrågor. Finlands Bank strävar efter att sörja för hållbar tillväxt och 
ekonomisk stabilitet i sista hand för hela samhällets väl. I investeringsverksamheten och 
makrotillsynen läggs allt större vikt vid miljöhållbarhet. 

*  *  * 

I den ekonomiska politiken bör vi nu kunna leva parallellt i två tider, dels få bukt med 
coronan och dels stimulera ekonomin. Coronapandemin skapade ett behov av snabba och 
kraftfulla ekonomisk-politiska åtgärder för att hjälpa hushåll och företag att klara sig över det 
värsta. Samtidigt måste vi rikta blicken framåt: på förnyelse av ekonomin, ökning av 
sysselsättningen och produktiviteten och mer hållbara offentliga finanser. 

Och vi får inte glömma – i väntan på vaccinet – att det fortfarande är skäl att använda 
munskydd, hålla avstånd, tvätta händerna och följa alla andra rekommendationer för att 
hejda virusspridningen. Vi finländare måste alltså hålla ut ett tag till. Det är alltjämt – och just 
nu – den bästa medicinen inte bara med tanke på hälsan utan också för ekonomin och 
sysselsättningen. 

Olli Rehn 
direktionens ordförande 

Finlands Bank 
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Verksamhet och strategi 
26.3.2021 

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. 
Banken är samtidigt en del av Eurosystemet. Finlands Bank bygger en 
hållbar ekonomi och stabilitet. 

Finlands Bank reviderade sin strategi 2020. Målet för den nya strategin är att säkerställa 
Finlands Banks stabila och effektiva verksamhet i en föränderlig omvärld. 

Den nya strategin bygger på omfattande 
scenarioarbete 

Finlands Bank inledde omarbetningen av sin strategi med en ingående omvärldsanalys. Syftet 
med detta scenarioarbete var att förutse hur Finlands Banks omvärld kommer att förändras på 
2020-talet. 

Med ledning av de tre scenarier som togs fram diskuterades Finlands Banks möjligheter, risker 
och alternativa strategier i respektive omvärld. 

Finlands Bank arbetar systematiskt mot sin vision 

Finlands Banks vision lyder ”Finlands Bank är en inflytelserik och respekterad centralbank, 
som upprätthåller prisstabilitet och finansiell stabilitet under alla förhållanden med 
medborgarnas välfärd som mål.” 
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Visionen har delats upp i nio vägledande principer som styr Finlands Banks verksamhet och 
förklarar hur målet i visionen kan uppnås. 

Enligt dessa principer skapar Finlands Bank bland annat mervärde genom sin expertis, 
tillhandahåller pålitliga och avancerade centralbankstjänster, sörjer för kontinuiteten i 
verksamheten under alla förhållanden, utvecklar sina arbetssätt långsiktigt och upprätthåller 
en stabil vinstutdelning till staten. 

Strategiska prioriteringar kompletterar den nya 
strategin 

Finlands Banks nya strategi kompletteras av de strategiska prioriteringar som valts av 
direktionen och som styr det dagliga genomförandet av strategin under hela 
planeringsperioden 2021–2023. 

Enligt de strategiska prioriteringarna bedömer Finlands Bank bland annat konsekvenserna av 
coronapandemin och deltar aktivt i översynen av Europeiska centralbankens penningpolitiska 
strategi och förberedelserna för en digital centralbanksvaluta. 

Distansarbete det nya normala – coronapandemin 
påverkade arbetssätten 

På grund av coronapandemin var 2020 ett år fullt av utmaningar för alla arbetsgivare och 
arbetstagare. Under den utdragna pandemin stödde Finlands Bank medarbetarnas kristålighet 
på många olika sätt. 

Centralbankens hållbarhet utgår från dess 
kärnverksamhet 

I fokus för Finlands Banks hållbarhetsprogram står åtgärder för att främja hållbar tillväxt och 
välfärd, påverkan genom information och samarbete samt hantering av klimatrisker. 
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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 penningpolitiken 
i euroländerna och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens 
näststörsta valuta, euron. 

Det primära målet för Eurosystemet och Finlands Bank är prisstabilitet, dvs. en mycket måttlig 
uppgång i 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 deltar i den ekonomisk-politiska debatten 

sörjer för avvecklingen av interbankbetalningar och för sin egen investeringsverksamhet 

upprätthåller stabila och effektiva betalningssystem och ger ut sedlar och mynt. 
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Finlands Banks strategi reviderades 
2020 
Finlands Bank reviderade sin strategi 2020. Strategireformen var en del av 
det bredare Vision2030-projektet. Den nya strategin syftar till att säkerställa 
Finlands Banks förmåga att uppnå sina mål trots förändringarna i bankens 
omvärld. 

Finlands Bank reviderade sin strategi 2020. Samtidigt fastställde direktionen de prioriteringar 
som styr genomförandet av strategin. 

Verksamhetsidén lyder: Finlands Bank bygger en 
hållbar ekonomi och stabilitet 

Finlands Banks verksamhetsidé sammanfattar syftet med bankens verksamhet och svarar på 
frågan ”vad gör Finlands Bank?”. 

Den nya verksamhetsidén ”Finlands Bank bygger en hållbar ekonomi och stabilitet” stöder sig 
på lagen om Finlands Bank och Finlands Banks ställning som nationell centralbank och 
medlem av Eurosystemet. 

Verksamhetsidén kompletteras av ett sammandrag av Finlands Banks kärnuppgifter, dvs. 

att upprätthålla prisstabilitet 

att bidra till finansiell stabilitet 

att sörja för ett effektivt och säkert betalningssystem 

att stödja hållbar tillväxt och hög sysselsättning i Finland och EU. 
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Scenarioarbete med alternativa framtidsbilder 

Omarbetningen av Finlands Banks strategi inleddes med en ingående omvärldsanalys. Syftet 
med detta scenarioarbete var att förutse hur Finlands Banks omvärld kommer att förändras på 
2020-talet. 

Arbetet utmynnade i tre övergripande, alternativa skildringar av omvärlden 2030. 
Omvärldsutvecklingen präglas av en hel mängd olika trender och osäkerhetsfaktorer vilkas 
tänkbara effekter dryftades under projektets gång. 

För de olika scenarierna beräknades inga sannolikheter, utan scenarierna togs fram för att 
spegla alternativa händelseförlopp i centralbankens omvärld och identifiera kausala samband 
mellan händelserna. I scenarioarbetet deltog ett stort antal experter från bankens olika 
verksamhetsområden. 

Det första scenariot kallas ”en starkare valutaunion”. I scenariot skakas EU av en pandemi 
samtidigt som samarbetsviljan inom till exempel handelspolitik och miljöfrågor stärks. För 
centralbanken innebär detta scenario bland annat en effektivare makrotillsynspolitik. 

Det andra scenariot ”självförsörjande holmar” bygger på antagandet om en djup global 
recession som urholkar det internationella samarbetet och får staterna att vända sig inåt. En 
kraftig skuldsättning och fortsatt osäkerhet leder till sämre genomslagskraft för 
centralbankspolitiken och den övriga ekonomiska politiken. 

Det tredje scenariot är ”den digitala ekonomins genombrott”. Här återhämtar sig ekonomin 
snabbt från pandemin pådriven av digitaliseringen. Pristrycket ökar, betalningssätten blir mer 
fragmenterade och centralbanken och andra tillsynsmyndigheter står inför allt större 
utmaningar i övervakningen av verksamheten på finansmarknaden. 

Med ledning av dessa scenarier diskuterades Finlands Banks möjligheter, risker och alternativa 
strategier i respektive omvärld. 

Principer stakar ut vägen mot målet i visionen 

Visionen fungerar som en kompass som visar vägen mot det långsiktiga målet. Finlands Banks 
vision lyder ”Finlands Bank är en inflytelserik och respekterad centralbank som upprätthåller 
prisstabilitet och finansiell stabilitet under alla förhållanden med medborgarnas välfärd som 
mål.” 

Visionen har delats upp i nio vägledande principer, som förklarar hur målet i visionen uppnås. 
Principerna tål tidens tand och har relevans för alla Finlands Banks verksamheter. 

Den första delen av visionen, dvs. Finlands Banks inflytande och ställning som respekterad 
centralbank stöds av de tre första vägledande principerna: 

10 VERKSAMHET OCH STRATEGI



1. Vi skapar mervärde genom expertis, insiktsfulla lösningar och förtroendebyggande 

samarbete. 

2. Vi baserar våra uttalanden och beslut på information, forskning och kvalitativa 

analyser. 

3. Vi deltar i samhällsdebatten, når ut till våra intressenter och för en konstruktiv 

dialog i Finland och inom Eurosystemet. 

Att upprätthålla prisstabilitet och finansiell stabilitet under alla förhållanden förutsätter att 
centralbanken tillhandahåller effektiva centralbankstjänster för samhället, skapar beredskap 
för det oväntade och intar en förutseende hållning. Dessa faktorer lyfts fram i följande tre 
principer: 

4. Vi tillhandahåller avancerade och pålitliga centralbankstjänster för det finländska 

samhällets föränderliga behov. 

5. Vi sörjer för kontinuiteten i verksamheten genom att skapa beredskap för 

förändringar, störningar och kriser. 

6. Vi utvecklar vår kompetens och våra arbetssätt långsiktigt och med tanke på 

framtida behov. 

Den sista delen av visionen fokuserar på Finlands Banks uppgifter som nationell institution 
med ett samhällsviktigt uppdrag. Utöver de grundläggande uppgifterna är målet att öka 
allmänhetens kunskaper om ekonomin och föra en konstruktiv samhällsdialog. 

7. Vi handlar ansvarsfullt och i enlighet med principerna om hållbar utveckling. 

8. Vi utför vårt uppdrag effektivt och ekonomiskt genom att upprätthålla en stabil 

vinstutdelning till staten utan att äventyra kapitaltäckningen. 

9. Vi främjar medborgarnas kunskaper om ekonomin, Finlands Bank och 

Eurosystemet genom att sprida begriplig information. 

Finlands Banks värderingar skapades tillsammans 

I den övergripande strategin tjänar Finlands Banks värderingar som ett rättesnöre för hur 
medarbetarna ska arbeta tillsammans och på vilka grunder olika val träffas. 

Finlands Banks värderingar skapades tillsammans, då hela personalen engagerades för den 
värderesa som företogs för att ta fram värderingarna. 
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”Vi på Finlands Bank 
förkovrar oss ständigt och lär oss av varandra, 
vi värdesätter varje medarbetares expertis, 
vi handlar tillsammans som jämbördiga kolleger, 
vi tar vårt ansvar för att bygga en hållbar ekonomi och stabilitet.” 

De strategiska prioriteringarna för planeringsperioden 
2021–2023 styr det dagliga arbetet 

Finlands Banks nya strategi kompletteras av direktionens strategiska prioriteringar. De styr det 
dagliga genomförandet av strategin under hela planeringsperioden 2021–2023. 

1. Bedömning av coronakrisens effekter och lösningar. 

Finlands Bank analyserar konsekvenserna av coronakrisen för ekonomin, 

penningpolitiken och dess genomförande och den finansiella stabiliteten och 

betalningarna. Dessutom stöder Finlands Bank på många olika sätt personalens 

arbetsmöjligheter i det utdragna pandemiläget. 

2. Medverkan i översyn och revidering av ECB:s penningpolitiska strategi. 

Finlands Bank deltar aktivt och på bred front i förberedelserna av översynen av den 

penningpolitiska strategin och stöder chefdirektörens möjligheter att påverka 

strategiöversynen. 

3. Förberedelser för en digital centralbanksvaluta för Eurosystemet. 

Finlands Banks experter deltar i utredningsarbetet kring Eurosystemets 

gemensamma centralbanksvaluta. 

4. Informationsledning och påverkan. 

Finlands Bank ser över sitt ledningssystem bland annat genom att utveckla 

processer och verktyg och bredda kunskapsbasen för ledarskapsarbetet. 

5. Inhemsk ekonomisk-politisk påverkan och främjande av ekonomiskt kunnande. 

Finlands Bank deltar i den inhemska debatten i sådana berednings- och 

beslutsskeden där banken besitter expertis som grundar sig till exempel på 

forskning eller internationella erfarenheter. Dessutom samordnar Finlands Bank 

verksamheten för att främja hushållens ekonomiska kunnande och planerar en 

långsiktig nationell handlingsmodell för arbetet. 

Länkar 
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Finlands Banks verksamhet, värderingar och strategi 

Mål- och resultatstyrningssystemet 2018–2020 

Finlands Banks organisation 

Hållbarhetsprogrammet 

Hållbarhet på Finlands Bank 
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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 beredning av penningpolitiken, inhemsk ekonomisk-
politisk påverkan, extern kommunikation, 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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Gedigen expertis är stabil valuta 
På grund av coronapandemin var 2020 ett år fullt av utmaningar för alla 
arbetsgivare och arbetstagare. Under den utdragna pandemin stödde 
Finlands Bank personalens kristålighet på många olika sätt. Finlands Bank 
såg också över sin arbetsgivarprofil och tog fram ett värdeerbjudande för 
personalen. 

Finlands Bank är en stabil och ansvarsfull arbetsgivare. Finlands Bank sysselsätter 359 
anställda i mångsidiga och samhällsviktiga uppdrag. 

Viktiga prioriteringar för att främja de anställdas välbefinnande är ständig 
kompetensutveckling, ett gott ledarskap och arbetsklimat och balans mellan arbete och fritid. 

Av cheferna förväntas ett professionellt ledarskap och engagemang för att ständigt utveckla 
sina ledarskapsfärdigheter. 

Finlands Bank genomför årligen en ledarskapsundersökning för att följa upp 
ledarskapskvaliteten, och banken utvecklar ledarskap, chefsarbete, verksamhetskultur och 
arbetsprocesser med ledning av resultaten. 

Ledarskapsindex steg 2020 något från 2019 och var 72,6 på skalan 0–100. Index låg 
målenligt över index för referensorganisationerna, som var 71,7. 
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Distansarbete det nya normala – coronapandemins 
inverkan på arbetssätten 

För att garantera en trygg och hälsosam arbetsmiljö trots coronapandemin övergick Finlands 
Banks anställda huvudsakligen till distansarbete i mitten av mars. Endast sådana uppgifter 
som kräver närvaro på kontoret har skötts på plats på banken. De som är närvarande på 
kontoret håller avstånd till varandra, iakttar en god hand- och hosthygien och använder 
munskydd. 

Finlands Bank tillsatte i början av året en intern samordningsgrupp med uppgift att bland 
annat följa med coronapandemin och ge instruktioner mot bakgrund av myndigheternas 
riktlinjer. 

Finlands Bank stödde medarbetarnas kristålighet bland annat genom att informera om 
coronapandemiläget och komma med regelbundna instruktioner till personalen, flexibelt 
införa nya handlings- och arbetssätt, organisera utbildning, tillhandahålla verktyg för 
distansarbete och förbättra arbetsergonomin vid distansarbete. 

Anpassningen till distansarbete underlättades dessutom av erfarenheterna av distansarbete 
från tiden före pandemin och god förtrogenhet med virtuell mötesteknik. 

För att få en helhetsbild av personalens välbefinnande i arbetet genomfördes en hälso- och 
arbetsmiljöundersökning. 

Finlands Bank är en #stabilmenintestel arbetsgivare 

Vi har sett över vår arbetsgivarprofil och arbetsplatsannonsering och tagit fram ett 
värdeerbjudande för personalen. 

Den omarbetade arbetsgivarprofilen fokuserar på människorna och arbetet i centralbanken. På 
sin webbplats och i sina platsannonser berättar Finlands Bank tydligt om vad en centralbank 
gör, en hurudan arbetsgivare Finlands Bank är och vilka karriärmöjligheter banken erbjuder. 

Medarbetarambassadörerna från Finlands Banks olika avdelningar och uppdrag delar i sina 
karriärberättelser med sig information om sig själva, sitt arbete och 
kompetensutvecklingsmöjligheterna, arbetets internationella dimension och 
klubbverksamheten samt möjligheterna att kombinera arbete och fritid. 

Värdeerbjudandet till personalen är en del av Finlands Banks öppna och genomskinliga 
verksamhet som en ansvarsfull arbetsgivare. I värdeerbjudandet sammanfattas Finlands Banks 
arbetsgivaridentitet och dess arbetsgivarlöfte till personalen. 
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”Finlands Bank är en stabil och ansvarsfull arbetsgivare som erbjuder samhällsviktiga, 
mångsidiga och utmanande arbetsuppgifter. Vi satsar på medmedarbetarnas 
kompetensutevckling och ett gott ledarskap. Internationellt samarbete hör till vår vardag. Vi 
månar om personalens välbefinnande och att skapa balans mellan arbete och fritid. Vi 
respekterar varandra och har ett gott arbetsklimat.” 

 

Finlands Banks värderingar utkristalliserades under 
en gemensam värderesa 

Finlands Bank inledde på hösten en värdediskussion där hela personalen var välkommen att 
delta. 

Målet för värdearbetet var att uppdatera organisationens värderingar så att de avspeglar varje 
medarbetares målbild av Finlands Bank som arbetsplats. 

Medarbetarnas gemensamma värderesa genomfördes bland annat i form av virtuella caféer, 
enkäter och gruppdiskussioner. Deltagandet i värdedebatten var aktivt och under värderesans 
gång utkristalliserades följande värderingar: 

”Vi på Finlands Bank 
förkovrar oss ständigt och lär oss av varandra, 
vi värdesätter varje medarbetares expertis, 
vi handlar tillsammansn som jämbördiga kolleger, 
vi tar vårt ansvar för att bygga en hållbar ekonomi och stabilitet.” 

Vi sörjde för medarbetarnas välbefinnande i arbet och kontinuiteten i 
verksamheten genom att kommunicera aktivt och flexibelt ta i bruk 

nya handlings- och arbetssätt. 

Vi tog fram ett värdeerbjudande som sammanfattar Finlands Banks 
ambitioner som arbetsgivare och bankens erbjudande till sina 

anställda. 
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Möt våra medarbetare (på finska) 

Diagram 1. 

Young Professionals-programmet skapar ekonomiska 
proffs 

Finlands Banks och Finansinspektionens gemensamma Young Professionals- eller YP-program 
avslutades i februari 2020. 

Till YP-programmet, som inleddes hösten 2018, valdes nio praktikanter genom en öppen 
uttagning. De arbetade under sammanlagt 1,5 års tid på Finlands Banks och 
Finansinspektionens olika avdelningar, i sex månaders perioder. 
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YP-programmet riktade sig till unga nyutexaminerade högskolestuderande och experter med 
några års arbetserfarenhet. 

Programmet erbjöd deltagarna en möjlighet att utbilda sig till finansiella proffs, arbeta i 
kärnan av Eurosystemet, sätta sig in i centralbankens och den finansiella tillsynsmyndighetens 
kärnverksamheter och lära sig om Europeiska centralbankssystemets verksamhet och det 
europeiska tillsynssamarbetet. 

Deltagarnas och deras chefers erfarenheter av programmet var positiva. YP-praktikanterna 
fick anställning genast efter programmet och många av dem kunde övergå till nya uppdrag på 
Finlands Bank eller Finansinspektionen. 

Ansvarsfullt sommarjobb 

Finlands Bank är favoritarbetsgivaren bland handelsstuderande och den populäraste 
arbetsgivaren inom den offentliga sektorn. Sysselsättning av unga utgör en viktig del av 
bankens samhällsansvarsarbete och dess verksamhet som en ansvarsfull arbetsgivare. 

För att främja de ungas tillgång till ansvarsfulla sommarjobb deltar Finlands Bank i den 
riksomfattande kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb. Trots coronapandemin erbjöd Finlands 
Bank ca 40 studerande sommarjobb sommaren 2020. 

Det gick också bra att sommarjobba på distans och sköta introduktionen digitalt. 
Sommarpraktikanterna gav Finlands Bank allmänvitsordet 3,7 (på skalan 1–4) som 
sommararbetsplats. Det bästa med sommarjobbet var enligt dem ansvarsfulla och intressanta 
arbetsuppgifter, trevliga kolleger och ett gott arbetsklimat. 
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Finlands Banks budget 2021 och 
verksamhetskostnader 
Finlands Banks mål är att vara en av de effektivaste centralbankerna i EU-
länderna. För att nå detta mål krävs kontinuerlig och målmedveten 
ekonomistyrning, personalplanering och bedömning av investeringarna. 

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

År 2020 uppgick Finlands Banks verksamhetskostnader till 94,4 miljoner euro (2019: 92,0 
miljoner euro). Intäkterna utgjorde 20,5 miljoner euro. På grund av coronapandemin 
minskade i synnerhet utfallet av de personalrelaterade kostnaderna i och med att 
tjänsteresorna i praktiken upphörde helt. 

Till intäktsökningen bidrog de realiserade intäkterna på 4,1 miljoner euro från försäljningen 
av Turvalaakson Parkki Oy. Dessutom hade Finlands Bank andra betydande intäkter, till 
exempel ränteintäkter, som inte minskar verksamhetskostnaderna i budgeten och därför inte 
upptas i tabell 1. 

Kostnadsbudgetens slutsumma uppgick till 73,9 miljoner euro netto. En mer ingående 
redovisning av kostnaderna och budgeten finns i tabell 1 och tabell 2. 

Investeringarna uppgick till 6,9 miljoner euro. 

Finlands Banks budgetar för 2021–2023 upprättades på hösten 2020. Budgeten för 2021 har 
fastställts av direktionen. 

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. 
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Pensionsfonden 

För pensionsfondens verksamhetskostnader 2020 blev utfallet 30,5 miljoner euro (2019: 30,2 
miljoner euro). Den största kostnadsposten var de utbetalda pensionerna, som uppgick till 
28,4 miljoner euro. Intäktsutfallet, bestående av arbetspensionsavgifter och hyresintäkter, blev 
14,1 miljoner euro. 

Dessutom betalade Finlands Bank en extra avgift på 10,0 miljoner euro till pensionsfonden. 

En närmare redovisning av utfallet för 2020 och budgeten för 2021 finns i tabell 3. 

Pensionsfonden ger ut en egen årsberättelse. 

Finansinspektionen 

Finlands Banks direktion fastställer Finansinspektionens budget. Finansinspektionens 
verksamhetskostnader 2020 utgjorde 37,1 miljoner euro (2019: 34,8 miljoner euro). 
Intäkterna uppgick till sammanlagt 39,0 miljoner euro, varav tillsyns- och åtgärdsavgifterna 
stod för 34,8 miljoner euro och Finlands Banks finansieringsandel var 1,9 miljoner euro. 

Årets överskott blev 1,9 miljoner euro. Överskottet beaktas när tillsyns- och åtgärdsavgifterna 
fastställs för följande räkenskapsperiod. Investeringarna uppgick till 0,5 miljoner euro. 

En närmare redovisning av utfallet för 2020 och budgeten för 2021 finns i tabell 4. 

Finansinspektionen ger ut en egen verksamhetsberättelse (på finska). 
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Tabell 1. 

Finlands Bank Utfall 
2020 

Mn euro 

Budget 
2021 

Mn euro 

Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter 

KOSTNADER 

Personalkostnader 33,9 36,1 

Personalrelaterade kostnader 1,0 3,6 

Övriga kostnader 26,8 33,2 

Bankserviceavgifter 7,7 7,9 

Avskrivningar 7,7 8,5 

Summa 77,1 89,3 

Sedelproduktionskostnader 9,0 8,2 

Avgift till pensionsfonden 8,3 8,3 

Summa verksamhetskostnader 94,4 105,8 

INTÄKTER 

Bankserviceintäkter 3,2 3,8 

Fastighetsintäkter 5,4 5,4 

Övriga intäkter 5,7 0,1 

Tjänster till Finansinspektionen 6,2 6,7 

Summa intäkter 20,5 17,0 

Netto 73,9 88,8 

På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna. 

24 VERKSAMHET OCH STRATEGI



Tabell 2. 

Finlands Bank Utfall 
2020 

Mn euro 

Budget 
2021 

Mn euro 

Investeringar 

Fastighetsinvesteringar 2,7 5,5 

Huvudkontorsfastigheter 1,1 2,0 

Fastigheten i Vanda 1,5 3,2 

Övriga fastigheter 0,0 0,3 

IT-utrustning och -program 3,4 5,3 

Sedel- och mynthanteringsmaskiner 0,0 0,0 

Säkerhetsutrustning 0,7 1,6 

Övriga 0,1 0,0 

Summa investeringar 6,9 12,4 

På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna. 
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Tabell 3. 

Pensionsfonden Utfall 
2020 

Mn euro 

Budget 
2021 

Mn euro 

Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter 

KOSTNADER 

Personalkostnader 0,0 0,0 

Kostnader för pensionsfondsverksamheten 0,6 0,9 

Pensionsfondens fastighetskostnader 0,5 0,5 

Avskrivningar 0,9 1,0 

Utbetalda pensioner 28,4 29,0 

Summa kostnader 30,5 31,4 

INTÄKTER 

Arbetspensionsavgifter 12,4 13,4 

Interna hyror 1,7 1,7 

Avgift till pensionsfonden 10,0 10,0 

Summa intäkter 24,1 25,1 

Netto 6,4 6,3 

På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna. 
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Tabell 4. 

Finansinspektionen Utfall 
2020 

Mn euro 

Budget 
2021 

Mn euro 

Verksamhetskostnader och verksamhetsintäkter 

KOSTNADER 

Personalkostnader 22,7 24,6 

Personalrelaterade kostnader 0,4 1,0 

Övriga kostnader 4,9 6,3 

Avskrivningar 1,2 1,0 

Tjänster från Finlands Bank 6,2 6,7 

Avgift till pensionsfonden 1,7 1,7 

Summa verksamhetskostnader 37,1 41,2 

FINANSIERING AV VERKSAMHETEN 

Tillsynsavgifter 33,3 35,5 

Åtgärdsavgifter 1,5 1,7 

Finlands Banks finansieringsandel 1,9 2,0 

Över-/underskott från föregående period 2,3 2,0 

Summa intäkter 39,0 41,2 

Överskott överfört i ny räkning 1,9 

På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna. 

27 VERKSAMHET OCH STRATEGI



Hantering av miljöpåverkan: 
Finlands Banks utsläpp minskade 
under coronapandemin 
Framför allt förändringarna i arbetssätt och arbetsresande på grund av 
coronapandemin ledde till minskade utsläpp för Finlands Bank 2020. Därtill 
har banken minskat utsläppen genom att ändra sina rutiner och ta i bruk ny 
teknik. Finlands Bank bedriver ett brett samarbete för att bekämpa 
klimatförändringen. 

Den direkta miljöpåverkan av Finlands Banks och Finansinspektionens verksamhet är liten. 
För den största miljöbelastningen står fastigheter, kontantförsörjning och resande i tjänsten. 

Finlands Bank och Finansinspektionen kan bäst minska sin miljöbelastning genom att 
effektivisera sin energianvändning. På drygt tio år har koldioxidutsläppen de facto minskat 
med hela 40 %. 

I likhet med tidigare år var fastighetsanvändningen 2020 den största utsläppskällan: mest 
energi användes för uppvärmning och avkylning av lokalerna och i elenergiförbrukningen. 
Fastighetsutsläppen har visserligen sjunkit mest i takt med det minskade behovet av 
kontorslokaler och den lägre energiförbrukningen i lokalerna. 
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Coronapandemin kan ha en bestående inverkan på 
resandet 

Deltagande i internationella sammanträden utgör en viktig del av verksamheten på 
myndighets- och expertorganisationer som Finlands Bank och Finansinspektionen. 
Arbetsresorna har under tidigare år varit många och utsläppen från resorna har rent av ökat 
något under tidigare år. 

Coronapandemin satte nästan helt stopp för det fysiska deltagandet i internationella möten. 

På grund av resebegränsningarna till följd av pandemin rasade utsläppen från flygtrafiken. 
Utsläppen från flygtrafiken beräknas enligt personkilometer. 

Erfarenheterna under coronapandemin kan också få bestående konsekvenser för resandet i 
tjänsten. 

I början av året infördes nya tekniska lösningar för distansarbete för att motsvara det ökade 
distansarbetet. Till stöd för distansarbetet infördes elektroniska underskrifter på Finlands 
Bank och Finansinspektionen. 

Medarbetarna på Finlands Bank och Finansinspektionen använde i ökad utsträckning 
videosystem för externa kontakter. 

Tack vare de nya tekniska möjligheterna intas i framtiden en mer kritisk hållning till vilka 
internationella möten som tillåter och kräver fysisk närvaro. 

 

2 Mätetalet är relaterat till verksamhetskostnaderna och fångar upp växthusgasutsläpp från 

energiförbrukning, persontrafik, inköp och avfall. Indikatorerna ät totalt 80 till antalet. 

Vårt mål är att minska vårt koldioxidavtryck. Utsläppen minskade till 
följd av coronan till 31 kg koldioxid / 1000 euro i 

verksamhetskostnader. 2 
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Miljöutmaningarna löses tillsammans 

Finlands Bank och Finansinspektionen följer upp miljöpåverkan med två mätetal relaterade till 
verksamhetskostnaderna som beaktar växthusgasutsläpp från energiförbrukning, persontrafik, 
inköp och avfall. 

Finlands Bank har infört 80 indikatorer som mäter verksamhetens effektivitet. Miljöpåverkan 
mäts med hjälp av dessa indikatorer. 

För varje tusen euro i verksamhetskostnader bildades 31,35 kg koldioxid 2020. År 2019 var 
motsvarande tal 50,64 kg koldioxid. 

Utsläppen har inte kompenserats genom förvärv av utsläppsminskningsenheter. 

Finlands Bank bedrev under året miljösamarbete med andra europeiska centralbanker. De 
nationella centralbankernas nätverk utbyter information om bästa praxis och löser 
tillsammans miljöutmaningar som är kännetecknande för centralbanker. 

En god arbetsmiljö stimulerar kreativiteten 

Syftet med det arbetsplatsutvecklingsprojekt som inleddes 2019 är att utveckla arbetsmiljön 
mot större hållbarhet och arbetssätt som ligger i tiden. 

Den användartillvända arbetsplatsplanering som fortsatte 2020 stöder arbetsplatsbehoven på 
ett mångsidigt sätt: den skapar välbefinnande i arbetet, ökar produktiviteten, inspirerar till 
kreativitet, möjliggör spontan växelverkan, stöder koncentrationen och erbjuder platser för 
avkoppling. 

När medarbetarna själva har makt och ansvar att bestämma över var de utför arbetet, har 
detta en positiv inverkan på arbetstagarupplevelsen. På en ansvarsfull arbetsplats 
återcirkuleras utgående avfall och det finns tillräckligt med utrymmen för olika 
arbetsuppgifter. 

Finlands Bank och Finansinspektionen utvecklar arbetsmiljön tillsammans. Att få vara 
delaktig i förändringen bidrar till att alla medarbetare tar till sig de nya arbetssätten och mår 
bra i arbetet. 
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Verksamhetsberättelse 
26.3.2021 

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 Europeiska centralbanken inledde en översyn av den 

penningpolitiska strategin 2020 

35 

Europeiska centralbankens penningpolitik och 

penningpolitiska beredning 2020 

41 

Penningpolitiken genomfördes 2020 med nya och 

gamla verktyg 

52 

De penningpolitiska köpprogrammen utvidgades 2020 64 
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Penningpolitik 
26.3.2021 

Den gemensamma penningpolitiken i euroområdet utformas och genomförs 
av Eurosystemet. Det primära målet är att upprätthålla en stabil prisnivå i 
euroområdet så att penningvärdet förblir mer eller mindre oförändrat och 
köpkraften stark. Besluten fattas med ledning av Europeiska centralbankens 
penningpolitiska strategi, vars översyn inleddes 2020. 

Till Eurosystemet hör euroländernas nationella centralbanker och Europeiska centralbanken 
(ECB). Som medlem i Eurosystemet deltar Finlands Bank i att utforma, verkställa och fatta 
beslut om penningpolitiken. 

Finlands Bank svarar för genomförandet av Eurosystemets penningpolitik i Finland. 

ECB-rådet upprätthåller prisstabilitet med hjälp av 
penningpolitiska verktyg 

Det primära målet för penningpolitiken är att upprätthålla prisstabilitet. Detta är viktigt för 
att penningvärdet ska förbli mer eller mindre oförändrat och köpkraften stark. 

Enligt ECB:s nuvarande definition råder prisstabilitet när inflationen ligger under, men nära, 2 
% på medellång sikt. Prisstabilitet bildar grunden för hållbar ekonomisk tillväxt. 

Till Eurosystemets viktigaste penningpolitiska verktyg hör reglering av styrräntorna, 
långfristiga refinansieringstransaktioner för bankerna och värdepappersköp. Då styrräntorna 
redan ligger på en låg nivå, har värdepappersköpens betydelse för genomförandet av 
penningpolitiken ökat. 

Den expansiva penningpolitiken har hjälpt företag och 
hushåll över den värsta krisfasen 

På grund av coronapandemin mattades den ekonomiska tillväxten och 
inflationsförväntningarna i euroområdet av och inflationen föll kraftigt under 2020. 

ECB-rådet reagerade på det svaga ekonomiska läget genom att införa penningpolitiska 
lättnader i flera repriser och på många olika sätt. Penningpolitiska åtgärder har vidtagits för 
att hjälpa företag och hushåll över den värsta krisfasen och skapa förutsättningar för 
återhämtning av ekonomin efter krisen. 
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ECB-rådet har bland annat låtit inlåningsräntan ligga kvar på –0,5 %, mildrat 
säkerhetskraven för centralbankskredit, ökat värdepappersköpen och infört fördelaktigare 
villkor för deltagande i de långfristiga refinansieringstransaktionerna för bankerna. 

De riktade refinansieringstransaktionerna (TLTRO) var 2020 en viktig del av Eurosystemets 
åtgärder för hanteringen av den kris som följde av coronapandemin. Efterfrågan på tilldelning 
från refinansieringstransaktionerna var god. 

Utöver medverkan i Eurosystemets gemensamma åtgärder vidtog Finlands Bank 2020 också 
nationella åtgärder för att stödja tillgången till säkerheter för sina penningpolitiska motparter, 
dvs. kreditinstituten, och finansförmedlingen till företag och hushåll. 

I sin vägledning om penningpolitiken framhöll ECB-rådet att en expansiv penningpolitik 
behövs ännu under en längre tid. Den expansiva penningpolitiken säkerställer fortsatt 
gynnsamma likviditetsvillkor inom alla sektorer av ekonomin. 

Europeiska centralbanken inledde en översyn av sin 
penningpolitiska strategi 

Europeiska centralbankens råd inledde en översyn av sin penningpolitiska strategi i januari 
2020. 

Behovet av en strategiöversyn föranleds av förändringarna i den ekonomiska omvärlden. Den 
historiskt låga räntenivån begränsar centralbankens möjligheter att reagera på negativa 
överraskningar för ekonomin. Till omvärldsförändringen bidrar befolkningens åldrande, en 
svag produktivitet, digitaliseringen och klimatförändringen. 

Föremål för översyn är definitionen av prisstabilitet, den penningpolitiska verktygslådan och 
dess effektivitet, de ekonomiska analyserna och ECB:s kommunikationspraxis. 

Andra viktiga aspekter är finansiell stabilitet, globalisering, sysselsättning och miljöhållbarhet. 

Drygt tio arbetsgrupper har tillsatts för strategiöversynsarbetet. Finlands Bank är 
representerad i alla arbetsgrupperna. Finlands Banks forskning har bidragit stort till den 
underliggande analysen. 

Översynen av den penningpolitiska strategin genomförs på basis av en ingående analys, 
förutsättningslöst och i samråd med alla intressentgrupper. 

Finlands Bank arrangerade 2020 tre öppna samråd för att skapa sig en bättre förståelse av vad 
som är viktigt för människorna i översynen av den penningpolitiska strategin. 

Översynen av Europeiska centralbankens penningpolitiska strategi ska vara slutförd före 
mitten av 2021. 
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Europeiska centralbanken inledde 
en översyn av den penningpolitiska 
strategin 2020 
Finlands Bank deltar i översynen av Europeiska centralbankens 
penningpolitiska strategi. I den övergripande översynen tas hänsyn till såväl 
definitionen av prisstabilitet som den penningpolitiska verktygslådan och 
omvärldsförändringarnas betydelse för penningpolitiken. 

Beslutet om att genomföra en översyn av Europeiska centralbankens (ECB) penningpolitiska 
strategi fattades i januari 2020. Planen var då att strategiöversynen skulle slutföras före 
utgången av 2020. 

På grund av coronapandemin och den efterföljande krisen måste tidtabellen skjutas fram med 
sex månader. Strategiöversynen väntas nu bli klar i mitten av 2021. 

Strategiöversynen bygger på en förutsättningslös analys. Den behandlar den kvantitativa 
definitionen av prisstabilitet och inflationsmålet, ser över den penningpolitiska verktygslådan, 
effekterna och sidoeffekterna av penningpolitiken och kommunikationspraxis. 

Vidare utvärderas betydelsen av digitaliseringen, den finansiella stabiliteten, globaliseringen 
och klimatförändringen för utövande av penningpolitiken. 

Arbetet utförs inom flera av Europeiska centralbankssystemets arbetsgrupper och kommittéer. 
För strategiöversynen har drygt tio arbetsgrupper tillsatts, och Finlands Bank har minst en 
representant i varje arbetsgrupp. 
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Diagram 2. 
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Ändringar i den penningpolitiska verktygslådan 

Den ekonomiska omvärlden har förändrats betydligt sedan ECB-rådets senaste översyn av den 
penningpolitiska strategin 2003. 

Avmattningen i produktivitetstillväxten, befolkningens åldrande och efterdyningarna av 
finanskrisen har lett till en långvarig nedgång i realräntorna. 

Detta begränsar centralbankens möjligheter att reagera på negativa överraskningar för 
ekonomin. Om räntenivån ligger nära noll, är utrymmet för sänkningar mycket begränsat. 

Den penningpolitiska verktygslådan har förändrats betydligt när nya verktyg har lagts till i 
den. Dessutom skapade coronapandemin nya penningpolitiska spänningar, inte minst på 
grund av den kraftiga skuldsättningen av ekonomierna. 

 

Eurosystemet lyssnar också på allmänheten i 
strategiarbetet 

Att lyssna på allmänhetens och intressentgruppernas åsikter utgör en viktig del av 
strategiöversynen. 

ECB och de nationella centralbankerna för en dialog med bland annat Europaparlamentet och 
de nationella parlamenten, det akademiska samfundet, forskare och analytiker, 
medborgarorganisationer, lokala organisationer och medborgarna. 

Finlands Bank arrangerade för sin del tre inhemska samråd om strategiöversynen och höll ett 
webbinarium om den internationella penningpolitiken i november 2020 (på finska). 

Vi höll samråd med intressenterna om penningpolitikens 
miljöpåverkan. 
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Samråden riktade sig till klimat- och miljöpåverkare och studerande samt företrädare för 
intressebevakningsgrupper inom olika sektorer av ekonomin, såsom finansbranschen, 
fackföreningarna, affärslivet och handeln. 

Webbinariet om den internationella penningpolitiken riktade sig till forskare och 
penningpolitiska experter. Värd för evenemangen var chefdirektör Olli Rehn. 

Under samråden fördes en bred diskussion om de penningpolitiska konsekvenserna av 
förändringarna i centralbankens omvärld. Deltagarna förväntade sig en aktiv roll av 
centralbanken bland annat i bekämpningen av klimatförändringen och 
ojämlikhetsutvecklingen. 

Staternas och hushållens skuldsättning, den låga räntenivån och det penningpolitiska 
handlingsutrymmet samt tillväxtavmattningen till följd av pandemin och åtgärderna med 
anledning av den diskuterades också. 

Bör inflationsmålet ändras? 

Redan i Maastrichtfördraget fastställdes prisstabilitet som Europeiska centralbankens primära 
mål. 

Det är också ECB:s uppgift att stödja EU:s allmänna ekonomisk-politiska mål utan att 
äventyra prisstabiliteten. Syftet med strategiöversynen är inte att ändra på detta. Däremot är 
syftet att klarlägga hur omvärldsförändringarna påverkar penningpolitiken. 

ECB:s strategiöversyn 2003 utmynnade i det nuvarande prisstabilitetsmålet, enligt vilket 
inflationen ska vara nära men under 2 %. 

ECB:s tudelade definition är otydlig och lämnar rum för olika tolkningar både inom och 
utanför ECB-rådet. 

Dessutom är definitionen osymmetrisk, vilket kan tolkas så att inflationen åtminstone tillfälligt 
rent av sjunker nära noll och att det absoluta taket sätts till 2 %. 

ECB:s inflationsmål kan således uppfattas vara strängare än andra centralbankers enkla 
inflationsmål på 2 %. 

En sådan klart osymmetrisk definition av prisstabiliteten fungerar väl i situationer där 
centralbanken måste avvärja en för snabb inflation i förhållande till målet. 

I situationer med ett nedåtgående inflationstryck kan däremot en osymmetrisk definition av 
prisstabiliteten leda till en genomsnittlig inflation som ligger under målnivån, dvs. rejält under 
2 %. 
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Vilken definition av prisstabiliteten lämpar sig bäst i ett läge med en låg naturlig ränta (på 
finska) och svag inflation?  Ett tänkvärt alternativ är ett entydigt symmetriskt inflationsmål på 
medellång sikt. Det skulle lösa många av de ovan nämnda problemen. 

Omstruktureringar i ekonomin delorsak till en svag 
inflation 

Mot bakgrund av den långvarigt svaga inflationen och skadorna till följd av coronapandemin 
är en översyn av ECB:s penningpolitiska strategi nu ännu mer angelägen än tidigare. 

En annan orsak till strategiöversynen är omstruktureringarna i ekonomin. De gäller bland 
annat eventuella förändringar i sambandet mellan arbetslöshet och inflation, dvs. den s.k. 
Phillipskurvan, och nedgången i den allmänna räntenivån, dvs. en minskning av den s.k. 
jämviktsrealräntan som balanserar investeringar och sparande. 

För det första leder en mycket låg arbetslöshet inte till en uppgång i inflationstrycket i samma 
utsträckning som tidigare. Phillipskurvan kan med andra ord vara betydligt flackare än 
tidigare, då risken för snabb inflation har minskat. 

För det andra är det penningpolitiska handlingsutrymmet begränsat till följd av den långvariga 
nedgången i räntenivån. Om räntorna redan ligger vid – eller rent av under – noll, är 
utrymmet för räntesänkningar mindre, även om denna begränsning har kunnat uppvägas 
något med extraordinära penningpolitiska åtgärder. 

För det tredje har de ekonomiska lagbundenheterna förändrats efter den globala finanskrisen. 
Inflationstakten påverkas av flera långsiktiga trender, t.ex. befolkningens åldrande, ökat 
sparande och lägre produktivitetstillväxt. 

För det fjärde har hela världen påverkats av fenomen som klimatförändringen, den 
kontinuerliga globaliseringen, den snabba digitaliseringen och omstruktureringen av 
finansbranschen i finanskrisens spår. Dessa fenomen kan få oväntade konsekvenser för de 
ekonomiska mekanismerna inklusive penningpolitiken. Alla ovannämnda strukturella 
förändringar i ekonomin och deras penningpolitiska konsekvenser omfattas av 
strategiöversynen. 

I strategiöversynen tas också hänsyn till andra stora 
centralbankers erfarenheter 

Den amerikanska centralbanken Fed (Federal Reserve System) och den kanadensiska 
centralbanken har också nyligen sett över sina penningpolitiska strategier med anledning av 
förändringarna i den ekonomiska omvärlden. 
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Kärnan i Feds nya strategi är ”ett flexibelt uttryck för det genomsnittliga inflationsmålet”. Det 
betyder att centralbanken kan tillåta att inflationen stiger över målet om den länge har legat 
under målet. 

Målet är att påverka inflationsförväntningarna, som har varit för låga under en lång tid. 
Framöver kan också sysselsättningsgraden vara högre än normalt under en längre tid utan att 
det väntas leda till en uppgång i inflationen. 

Övriga centralbankers strategiska riktlinjer får oundvikligen också återverkningar på 
omvärlden för den Europeiska centralbankens penningpolitik – ECB fungerar inte i ett 
vakuum. 

Av relevans är också det amerikanska centralbankssystemet Feds avsikt att framöver 
genomföra en ingående offentlig översyn av sin penningpolitiska strategi, sin verktygslåda och 
penningpolitiska vägledning med ungefär fem års mellanrum och vid behov justera sina 
principer. 

Stöd från den övriga ekonomiska politiken behövs 
också 

Strategiöversynen drar nytta av forskning och sakkunnigarbete på ECB och Eurosystemets alla 
nationella centralbanker. 

Via ovan nämnda samråd vill Eurosystemet också lyssna på invånarna och olika aktörer i 
euroländerna. 

Finlands Bank vill skapa sig en bättre förståelse av vad som är viktigt för människor och 
hurdana förväntningar de har. På så sätt kan Finlands Bank fullgöra sitt prisstabilitetsmandat 
och effektivt stödja den allmänna ekonomiska politiken. 

Penningpolitiken kan dock inte ens efter att ECB:s strategiöversyn har slutförts ensam lösa alla 
problem. För att främja den ekonomiska tillväxten behövs utöver en expansiv penningpolitik 
också åtgärder inom andra sektorer av den ekonomiska politiken. 
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Europeiska centralbankens 
penningpolitik och penningpolitiska 
beredning 2020 
Det primära målet för Eurosystemets penningpolitik är att upprätthålla en 
stabil prisnivå i euroområdet. Prisstabilitetsmålet är en inflation som ligger 
nära men under 2 % på medellång sikt. Härigenom förblir penningvärdet mer 
eller mindre oförändrat och köpkraften stark. 

Prisstabilitet bildar grunden för hållbar ekonomisk tillväxt. Eurosystemet har av hävd 
upprätthållit prisstabiliten genom att reglera styrräntorna, dvs. priset på bankernas utlåning 
från eller inlåning till centralbanken. 

För att uppnå inflationsmålet och säkerställa gynnsamma finansiella förhållanden har under 
senare tid också så kallade extraordinära penningpolitiska verktyg, såsom utökade 
tillgångsköpsprogram, använts. 

Till Eurosystemet hör de nationella centralbankerna i euroområdet och Europeiska 
centralbanken (ECB). Som medlem i Eurosystemet deltar Finlands Bank i att utforma, 
verkställa och fatta beslut om den gemensamma penningpolitiken i euroområdet. Finlands 
Banks chefdirektör Olli Rehn är medlem av Eurosystemets högsta beslutsfattande organ, ECB-
rådet. 
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ECB-rådet införde ytterligare penningpolitiska 
lättnader 2020 på grund av coronapandemin 

Under 2020 krympte den ekonomiska tillväxten i euroområdet, och inflationsförväntningarna 
och inflationen sjönk kraftigt på grund av coronapandemin. ECB-rådet reagerade på det svaga 
konjunkturläget genom att införa penningpolitiska lättnader i flera repriser och på många 
olika sätt. 

En expansiv penningpolitik säkerställer fortsatt gynnsamma finansiella förhållanden inom alla 
sektorer av ekonomin. 

ECB-rådet införde ytterligare penningpolitiska lättnader under 2020. Lättnaderna 
genomfördes genom att låta inlåningsräntan ligga kvar på –0,5 % och hålla övriga styrräntor 
oförändrade. Vidare lindrades villkoren för de privata bankernas deltagande i riktade 
långfristiga refinansieringstransaktioner och lanserades en ny serie av icke riktade långfristiga 
refinansieringstransaktioner med anledning av pandemin. 

Utöver dessa fortsatte nettotillgångsköpen inom ramen för det utökade 
tillgångsköpsprogrammet (till 20 miljarder euro per månad),  avsattes 120 miljarder euro för 
nya tillgångsköp och lanserades ett nytt köpprogram med anledning av pandemin med en total 
volym på högst 1850 miljarder euro. 

I sin vägledning om penningpolitiken framhöll ECB-rådet att en expansiv penningpolitik 
behövs ännu under en längre tid framöver för att sörja för fortsatt gynnsamma finansiella 
förhållanden och stödja den ekonomiska tillväxten. Härigenom kan den underliggande 
inflationen som rensats på energi- och livsmedelspriser stärkas och HIKP-inflationen att 
stabilisera sig nära målet på medellång sikt. 

ECB och Europeiska centralbankssystemet (ECBS) fortsatte översynen av den penningpolitiska 
strategin under 2020. 

Målet för strategiöversynen är att säkerställa att ECB kan uppnå de uppställda målen och 
därmed på bästa sätt tjäna medborgarnas intressen i euroområdet. Översynen av den 
penningpolitiska strategin ska bli klar på sommaren 2021. 

Penningpolitiken fortsatt ackommoderande under 
åren framöver 

ECB:s penningpolitik var fortsatt ackommoderande 2020. Tack vare en expansiv 
penningpolitik kan bankerna upprätthålla ett rikligt kreditutbud. Vidare underlättas tillgången 
till finansiering inom alla sektorer av ekonomin. 
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Målet är att få inflationen att varaktigt stiga till en nivå som ligger nära, men under, 2 % på 
medellång sikt. 

I slutet av 2020 var den ekonomiska tillväxten i euroområdet fortsatt dämpad och inflationen 
svag. I sina makroekonomiska bedömningar i december räknade Eurosystemets experter dock 
med att inflationen stiger närmare målet under åren framöver. 

Enligt ECB-rådet behövs en kraftigt ackommoderande penningpolitik ännu under en längre 
tid. 

Europeiska centralbankens penningpolitik och 
penningpolitiska beredning 2020 

Det primära målet för penningpolitiken i euroområdet är att upprätthålla prisstabilitet i 
euroområdet. Detta innebär enligt ECB-rådets tolkning att den årliga konsumentprisökningen 
bör ligga nära, men under, 2 % på medellång sikt. 

Utan att åsidosätta prisstabilitetsmålet kan penningpolitiken också stödja andra mål för EU:s 
ekonomiska politik. 

Enligt lagen om Finlands Bank är 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 deltar Finlands Banks chefdirektör i de 
penningpolitiska besluten. 

Finlands Banks experter deltar i stor utsträckning i beredningen av de penningpolitiska 
besluten och i annat bakgrundsarbete. De deltar i det ekonomiska analysarbetet och i 
beredningen av de penningpolitiska besluten och medverkar aktivit i Eurosystemets 
kommittéer för penningpolitik och marknadsoperationer. 

Ytterligare målmedvetna lättnader genomfördes i 
penningpolitiken sedan konjunkturutsikterna snabbt 
försämrats till följd av coronapandemin 

Bakom det försämrade ekonomiska klimatet låg i början av 2020 framför allt den ihållande 
osäkerheten till följd av geopolitiska faktorer och hotet om protektionism. 

De främsta osäkerhetsfaktorerna gällde handelstvisten mellan USA och Kina samt 
Storbritanniens utdragna EU-utträdesprocess, som hade relevans framför allt för Europa. 
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Dessa faktorer har redan länge bromsat upp den ekonomiska tillväxten i euroområdet och 
bidragit till de svaga inflationsutsikterna. 

Coronavirusepidem (Covid-19) som började i den kinesiska staden Wuhan spred sig och 
utvecklades till en global pandemi under första kvartalet 2020. 

Ovissheten om virusets smittsamhet och dödlighet samt andra effekter ledde snabbt till 
begränsad rörelsefrihet i såväl euroområdet som globalt. 

Den ökade osäkerheten och begränsade rörelsefriheten försämrade mycket snabbt 
konjunkturutsikerna inom alla de viktigaste ekonomiska regionerna. 

ECB-rådet reagerade på det svaga ekonomiska läget genom att införa ytterligare 
penningpolitiska lättnader i flera repriser under 2020. 

ECB-rådet betonade att det behövs en kraftigt ackommoderande penningpolitik ännu under en 
längre tid för att få den underliggande inflationen som rensats på energi- och livsmedelspriser 
att stiga och HIKP-inflationen att stabilisera sig nära målet på medellång sikt. 

ECB-rådet bevakar noggrant inflationsutvecklingen och de penningpolitiska åtgärdernas 
genomslag på ekonomin. Den expansiva penningpolitiken syftar till att säkerställa fortsatt 
gynnsamma finansiella förhållanden euroområdet. 

På varje penningpolitiskt sammanträde och också i andra sammahang betonade ECB-rådet 
under 2020 att det är berett att vid behov se över alla sina verktyg för att säkerställa att 
inflationen varaktigt stiger närmare målet. 

Penningpolitiken fortsatt expansiv under första 
halvåret 

På årets första penningpolitiska sammanträde i slutet av januari 2020 konstaterade ECB-rådet 
att den ekonomiska tillväxten i euroområdet är fortsatt måttlig. 

Rådet ansåg att gynnsamma finansiella förhållanden, fortsatt sysselsättningstillväxt, om än i 
långsammare takt, och stigande löner fortsätter att stärka motståndskraften i euroområdets 
ekonomi. 

Inflationsutvecklingen ansågs vara dämpad överlag, trots vissa tecken på en svag ökning av 
den underliggande inflationen. 

Av de anledningen gjorde ECB-rådet inga ändringar i den penningpolitiska hållningen. Rådet 
höll styrräntorna oförändrade så att inlåningsräntan låg kvar på −0,5 %, räntan i de 
grundlägande refinansieringstransaktionerna på 0,0 % och räntan för utlåningsfaciliteten på 
0,25 %. 
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Rådet meddelade att det räknar med att räntorna ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer 
till dess att inflationsutsikterna stadigt stiger närmare målet på något under 2 % på medellång 
sikt. 

Nettotillgångsköpen inom ramen för köpprogrammet för tillgångsköp, som hör till de 
extraordinära penningpolitiska åtgärderna, fortsatte i en månatlig takt om 20 miljarder euro. 
ECB-rådet räknade med att köpen fortsätter så länge som det är nödvändigt för att stärka 
styrräntornas ackommoderande effekt och upphör innan höjningen av styrräntorna inleds. 

Vidare meddelade rådet att återinvesteringarna av det återbetalda kapitalet från förfall av 
värdepapper som förvärvats inom tillgångsköpsprogrammet fortsätter fullt ut. 
Återinvesteringarna ska fortsätta ännu under en längre tid efter det att ECB-rådet har inlett 
höjningen av styrräntorna och i vilket fall som helst så länge det är nödvändigt för att 
upprätthålla ett fortsatt gynnsamt likviditetsläge och en kraftigt ackommoderande 
penningpolitik. 

På årets första sammanträde fattade ECB-rådet också beslut om att inleda en översyn av ECB:s 
penningpolitiska strategi. 

Coronapandemin ledde på våren till kraftigt 
försämrade konjunkturutsikter – betydliga lättnader 
infördes i den penningpolitiska hållningen 

Under vårens lopp bredde sig den överraskande pandemin som var av en helt ny typ också 
kraftigt ut sig i Europa. Det stod klart att de ekonomiska konsekvenserna av pandemin i 
euroområdet skulle vara högst negativa, även om själva pandemin var kortlivad. 

Konjunkturutsikterna blev snabbt dystrare och det förekom stora fluktuationer på 
finansmarknaden. Pandemin ansågs bryta viktiga leveranskedjor och därmed försvaga 
produktionen. 

Åtgärderna för att motverka spridningen av själva viruset, såsom begränsad rörelsefrihet, 
minskade den inhemska och utländska efterfrågan. Dessutom ansågs ökningen av den 
allmänna osäkerheten försvåra planering och finansiering av ekonomin. 

I de makroekonomiska framtidsbedömningarna i mars 2020 förutsåg ECB:s experter en BNP-
tillväxt på 0,8 % under 2020, 1,3 % under 2021 och 1,4 % under 2022. 

BNP-tillväxten för 2020 reviderats ned betydligt och tillväxten för 2021 något jämfört med 
Eurosystemets experters bedömningar i december 2019. 

ECB:s expeter beräknade att den allmänna konsumentprisinflationen (HIKP) skulle vara 1,1 
% under 2020, 1,4 % under 2021 och 1,6 % under 2022. HIKP-inflationen för hela 
bedömningsperioden uppskattades vara lika stor som i bedömningarna i december 2019. 
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På sitt sammanträde i mars fattade ECB-rådet därför beslut om fortsatta lättnader i den 
penningpolitiska hållningen för att stödja hushåll, företag och banker i det osäkra läget där 
ekonomin utsätts för pandemistörningar. 

Rådet beslutade tillhandahålla det finansiella systemet i euroområdet omedelbart 
likviditetsstöd genom att temporärt genomföra ytterligare långfristiga 
refinansieringstransaktioner. 

Tack vare transaktionerna ökade likviditetstillförseln redan före den riktade långfristiga 
refinansieringstransaktion i serie tre som ägde rum i juni 2020. 

ECB-rådet fattade vidare beslut om att tillämpa fördelaktigare villkor för den tredje serien av 
riktade långfristiga refinansieringstransaktioner mellan juni 2020 och juni 2021. 

Målet för refinansieringstransaktionerna var att stödja bankernas utlåning framför allt till 
sådan små och medelstora företag som drabbas mest av coronapandemin. Dessutom uppdrog 
rådet åt Eurosystemets kommittéer att undersöka hur regelverket för godtagbara säkerheter 
kan mildras så att motparterna har möjlighet att dra full nytta av likviditetsstödet. 

Vidare beslutade ECB-rådet avsätta ytterligare 120 miljarder euro för nya tillgångsköp fram 
till slutet av året för att sörja för ett fortsatt starkt bidrag från köpprogrammen inom den 
privata sektorn. ECB-rådet räknade med att tillgångsköpen fortsätter så länge som det är 
nödvändigt för att stärka styrräntornas ackommoderande effekt och upphör strax innan 
höjningen av styrräntorna inleds. 

I mars beslutade ECB-rådet också att styrräntorna ska ligga kvar på nuvarande eller lägre 
nivåer till dess att inflationsutsikterna för bedömningsperioden stadigt stiger tillräckligt nära 
(men under) 2 % och utvecklingen återspeglas konsekvent också i den underliggande 
inflationen. 

På sammanträdet i april sågs tecken på att ekonomin krymper i betydligt större skala och 
snabbare än vad som bedömts tidigare. 

De begränsningsåtgärder som vidtagits för att stoppa coronaviruset slog hårt mot den totala 
efterfrågan såväl inom euroområdet som globalt. Hushållens och företagens förtroende rasade, 
vilket vittnar om en kraftig avmattning i ekonomin och på arbetsmarknaden. 

Den kraftigt ökade osäkerhten återspeglades också i ECB:s experters tillväxtscenarier, som 
räknade med en nedgång i BNP för euroområdet med hela 5–12 % under 2020. Också 
inflationen väntades bromsa in på bred front till följd av prisfallet på råolja. 

De antaganden som ligger bakom tillväxtscenarierna var präglade av stor osäkerhet, eftersom 
det dels var svårt att bedöma hur långvarig störningen skulle bli och dels hur läget påverkas av 
lättnaderna i penning- och finanspolitiken. 

På sitt sammanträde i april meddelade ECB-rådet att det håller styrräntorna oförändrade men 
fortsätter med de kvantitativa lättnaderna. Rådet meddelade om ytterligare lättnader i 
villkoren för den tredje serien av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner. 
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Dessutom fattade rådet beslut om en ny serie icke riktade långfristiga 
refinansieringstransaktioner med anledning av pandemin, dvs. PELTRO-transaktionerna 
(pandemic emergency longer-term refinancing operations) för att stöjda likviditeten i det 
finansiella systemet i euroområdet och bidra till en välfungerande finansmarknad genom att 
tillhandahålla en likviditetsspärr. 

ECB-rådet konstaterade att penningpolitiken redan är mycket ackommoderande och att de 
nya åtgärderna ytterligare stöder de finansiella förhållandena och bidrar till en välfungerande 
kreditförsörjning för den reala ekonomin. 

Vidare konstaterade ECB-rådet att tillgångsköp sedan slutet av mars gjorts inom ramen för det 
nya PEPP-köpprogrammet med anledning av pandemin (pandemic emergency purchase 
programme) med en omfattning på 750 miljarder euro. Programmet bidrog till en lättare 
penningpolitisk hållning och stödde en bredare transmission av penningpolitiken i 
euroområdet. 

Köpen inom PEPP-programmet utförs flexibelt och kan med andra ord inriktas på olika 
tillgångsklasser och olika länder vid olika tider. Rådet meddelade att köpen fortsätter till dess 
att det bedömer att coronakrisen är över, men i vilket fall som helst fram till utgången av 
2020. 

Coronapandemin gav successivt med sig på 
sommaren – förväntningarna om att den ekonomiska 
tillväxten skulle ta fart i slutet av 2020 ökade 

Ekonomin i euroområdet föreföll att krympa under andra kvartalet 2020 i en aldrig tidigare 
skådad omfattning. Den stora osäkerheten kring pandemin tärde på framtidstron och både 
konsumtionen och investeringarna i euroområdet krympte. 

En ljuspunkt var att den negativa ekonomiska utvecklingen mot bakgrund av vissa 
enkätundersökningar och indikatorer som speglar framtidsutvecklingen verkade stabilisera sig 
i takt med att restriktionerna stegvis lyfts. 

Den ekonomiska tillväxten väntades ta fart under andra halvåret, framför allt driven av de 
penning- och finanspolitiska stimulansåtgärderna. 

Inflationsutsikterna bedömdes ha sjunkit på bred front. De svagare inflationsutsikterna 
återspeglade dels prisfallet på energi till följd av pandemin, dels bedömdes det betydliga BNP-
fallet öka överkapaciteten i ekonomin och därmed bidra till ett fortsatt dämpat uppåttryck på 
priserna. 

Enligt Eurosystemets experters makroekonomiska bedömningar i juni 2020 väntas BNP för 
euroområdet minska med 8,7 % under 2020 men öka med 5,2 % under 2021 och 3,3 % 
under 2022. 
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Jämfört med ECB:s experters bedömningar i mars 2020 innebar detta en nedrevidering av 
BNP-tillväxten för 2020 med 9,5 % och en upprevidering av BNP-tillväxten för 2021 och 
2022 med 3,9 respektive 1,9 procentenheter. 

Den årliga HIKP-inflationstakten beräknades vara 0,3 % under 2020, 0,8 % under 2021 och 
1,3 % under 2022. I jämförelse med ECB:s experters bedömningar i mars 2020 beräknades 
HIKP-inflationen för 2020, 2021 och 2022 vara 0,8, 0,6 respektive 0,3 procentenheter lägre. 

Med ledning av dessa uppgifter och bedömningar beslutade ECB-rådet på sitt sammanträde i 
juni att hålla styrräntorna oförändrade men utöka köpprogrammet med anledning av 
pandemin (PEPP) med 600 miljarder euro, till sammanlagt 1350 miljarder euro. Samtidigt 
förlängdes PEPP-programmet till slutet av juni 2021. 

Utökningen av PEPP-programmet bedömdes ytterligare öka de penningpolitiska lättnaderna 
och underlätta finansieringsförhållandena för den reala ekonomin, framför allt för företag och 
hushåll. Inflationsutsikterna för åren framöver nedreviderades också på grund av pandemin. 

Vidare fattade ECB-rådet beslut om återinvestering av det återbetalda kapitalet från förfall av 
tillgångar som förvärvats inom ramen för PEPP-programmet åtminstone fram till utgången av 
2022. Utfasningen av portföljen kommer att hanteras så den penningpolitiska hållningen inte 
påverkas. 

På sitt sammanträde i juli konstaterade rådet att BNP hade krympt 3,6 % på kvartalsnivå 
under första kvartalet 2020 och väntades krympa ytterligare under andra kvartalet. 

Under tredje kvartalet väntades en återhämtning av ekonomin i euroområdet i takt med att 
restriktionerna trappas ned ytterligare, de finansiella förhållandena är fortsatt gynnsamma och 
finanspolitiken expansiv samtidigt som den ekonomiska aktiviteten kommer i gång världen 
över. 

ECB-rådet beslutade hålla den ackommoderande penningpolitiska hållningen oförändrad. 

På hösten var den penningpolitiska hållningen 
oförändrad 

På sitt sammanträde i september konstaterade ECB-rådet att den ekonomiska aktiviteten har 
återhämtat sig kraftigt i linje med tidigare förväntningar, även om den alltjämt ligger under 
den nivå som rådde före coronapandemins utbrott. 

Enligt rådets bedömning rådde stor osäkerhet om styrkan i återhämtningen, som ansågs vara 
beroende av pandemins framfart och restriktionernas inverkan inom olika sektorer av 
ekonomin. 

Det låga priset på energi och det svaga pristrycket bedömdes bidra till en fortsatt dämpad 
inflation i ett läge med en låg total efterfrågan och obetydlig efterfrågan på arbetskraft. 
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Denna bedömning återspeglas också i stort sett i ECB:s experters makroekonomiska 
framtidsbedömningar i september 2020, som räknar med att BNP krymper med 8 % under 
2020 men stiger med 5,0 % under 2021 och 3,2 % under 2022. 

BNP-tillväxtutsikterna för 2020 bedömdes nu vara något gynnsammare än i juni, medan 
bedömningarna av BNP-tillväxten för 2021 och 2022 var mer eller mindre oförändrade. 

Den årliga HIKP-inflationen beräknades vara 0,3 % under 2020, 1,0 % under 2021 och 1,3 
% under 2022. Jämfört med Eurosystemets experters bedömningar i juni var 
inflationsutsikterna för 2020 oförändrade medan inflationsutsikterna för 2021 reviderades 
upp något. Inflationsutsikterna för 2022 var oförändrade. 

Enligt ECB-rådets bedömning var en kraftigt ackommoderande penningpolitik alltjämt 
nödvändig för att stödja den ekonomiska återhämtningen och upprätthålla prisstabilitetsmålet 
på medellång sikt. Rådet beslutade hålla den ackommoderande penningpolitiska hållningen 
oförändrad. 

I oktober märktes tecken på att coronavirussmittan hade blossat upp på nytt i Europa. 

Sedan den andra pandemivågan hade trappats upp skärptes restriktionerna på nytt för att 
stävja virusspridningen. Samtidigt inträffade en snabbare avmattning än väntat i den 
ekonomiska återhämtning som sedan sommaren pågått i euroområdet. 

Den ökade osäkerheten dämpade den ekonomiska aktiviteten. Det låga energipriset i förening 
med det svaga pristrycket bidrog till en fortsatt låg inflation i ett läge där den totala 
efterfrågan var svag samtidigt som det fanns gott om outnyttjad kapacitet på arbets- och 
produktmarknaden. 

ECB-rådet beslutade på sitt sammanträde i oktober att hålla den ackommoderande 
penningpolitiska hållningen oförändrad tills vidare. Därtill bedömde rådet att riskerna för den 
ekonomiska utvecklingen låg tydligt på nedåtsidan. 

Då den andra pandemivågen bromsade upp tillväxten, 
infördes ytterligare lättnader i den penninpolitiska 
hållningen i slutet av året 

I december bedömdes den ekonomiska tillväxten ha återhämtat sig mer än väntat under tredje 
kvartalet. Osäkerheten ökade det oaktat i takt med att den andra pandemivågen bredde ut sig 
allt mer. 

De skärpta restriktionerna med anledning av pandemin bedömdes ha bromsat upp den 
ekonomiska aktiviteten i euroområdet och ekonomin väntades krympa under sista kvartalet. 
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I Eurosystemets experters makroekonomiska framtidsbedömningar i december 2020 
beräknades BNP-tillväxten -7,3 % under 2020, 3,9 % under 2021, 4,2 % under 2022 och 2,1 
% under 2023. 

Jämfört med ECB:s experters bedömningar i september 2020, reviderades utsikterna för den 
ekonomiska tillväxten på kort sikt ned men bedömdes i stort sett stiga tillbaka till en nivå i 
enlighet med basscenariot på medellång sikt. 

HIKP-inflationen beräknades vara 0,2 % under 2020, 1,0 % under 2021, 1,1 % under 2022 
och 1,4 % under 2023. Detta innebar en nedrevidering av inflationsutsikterna för 2020 och 
2022 jämfört med ECB:s experters bedömningar i september 2020 

På sitt sammanträde i december beslutade ECB-rådet utöka köpprogrammet med anledning av 
pandemin (PEPP) med 500 miljarder euro till sammanlagt 1850 miljarder euro. Dessutom 
förlängdes nettotillgångsköpen inom ramen för PEPP-programmet till utgången av mars 2022. 
Rådet meddelade att det i vilket fall som helst kommer att fortsätta köpen till dess att det 
bedömer att coronakrisen är över. 

PEPP-programmet förlängdes, eftersom pandemin bedömdes påverka ekonomin och 
inflationen ännu under en längre tid. 

Målet för tillgångsköpen inom PEPP-programmet är att bidra till fortsatt gynnsamma 
finansiella förhållanden inom euroområdet. Om gynnsamma finansiella förhållanden kan 
upprätthållas med en mindre köpvolym än planerat, behöver hela det avsatta beloppet inte 
förbrukas. PEPP-programmet bidrar också till en lättare penningpolitisk hållning. 

PEPP-programmets stabiliserande effekt förmedlas därigenom att köpen flexibelt kan anpassas 
över tid mellan värdepapper och olika länder. Detta har minskat riskerna på olika marknader 
och skapat en stabiliserande mekanism på marknaden och därmed minskat åtstramningen av 
de finansiella förhållandena. 

Vid förfall av tillgångar som förvärvats inom ramen för PEPP-programmet återinvesteras det 
återbetalda kapitalet åtminstone fram till utgången av 2023. Utfasningen av portföljen 
hanteras så att den penningpoitiska hållningen inte påverkas. 

ECB-rådet fattade dessutom beslut om justering av villkoren för den tredje serien av riktade 
långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO III). Rådet förlängde tillämpningsperioden 
för de fördelaktigare villkoren med 12 månader, dvs. till juni 2022. 

Tack vare TLTRO III-transaktionerna bedöms bankernas tillgång till finansiering vara mycket 
god. Det bidrar till att säkerställa att bankerna har gott om likviditet och kan låna ut pengar 
till företag och hushåll på fördelaktiga villkor. 
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För ekonomisk tillväxt behövs utöver en expansiv 
penningpolitik också åtgärder inom andra sektorer av 
den ekonomiska politiken 

ECB:s penningpolitik har på det stora hela varit ackommoderande. Syftet med den 
ackommoderande penningpolitiken är att sörja för gynnsamma finansieringsvilkor inom alla 
sektorer av ekonomin. 

Tack vare en expansiv penningpolitik kan bankerna upprätthålla ett rikligt kreditutbud, 
medan tillgången till finansiering underlättas inom alla sektorer av ekonomin. 

Lättare tillgång till lån för hushåll och företag stimulerar konsumtionen och företagens 
investeringar och bidrar därmed till ekonomisk tillväxt och ett starkare uppåttryck på priserna 
i euroområdet. Detta stöder en stadig återgång av inflationstakten närmare målet på 
medellång sikt. 

Utöver en expansiv penningpolitik behövs också åtgärder inom andra sektorer av den 
ekonomiska politiken för att öka tillväxtpotentialen och stödja den totala efterfrågan. 

ECB-rådet har därför ofta offentligt ställt krav på euroländerna att genomföra 
strukturpolitiska åtgärder snabare i enlighet med Europeiska kommissionens landspecifika 
rekommendationer. 

Om ekonomin i euroområdet krymper betydligt, krävs en ambitiös och samordnad 
finanspolitisk hållning. 

De finanspolitiska åtgärder som sätts in mot coronapandemin bör i mån av möjlighet vara 
noggrant inriktade och temporära. 

ECB-rådet framhåller att en tydlig och konsekvent uppfyllelse av EU:s finans- och ekonomisk-
politiska styrsystem oberoende av tid och land fortfarande är väsentligt för att främja 
motståndskraften i euroområdets ekonomi. Av högsta prioritet är alltjämt att förbättra EMU:s 
funktionssätt. 

ECB-rådet uppskattar det pågående arbetet och uppmanar till beslutsamma ytterligare 
åtgärder för att fullborda bankunionen och kapitalmarknadsunionen. 
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Penningpolitiken genomfördes 2020 
med nya och gamla verktyg 
Sedan coronakrisen försämrat de ekonomiska utsikterna 2020 sörjde 
Eurosystemet för lätta finansiella förhållanden och tillgången till de viktigaste 
valutorna. Detta gjordes genom att erbjuda bankerna tilldelning vid 
långfristiga refinansieringstransaktioner till fördelaktigare villkor än tidigare, 
göra lättnader i säkerhetskraven för centralbankskredit, utöka 
värdepappersköpen och ingå valutaswappar med andra centralbanker. 
Finlands Bank vidtog också nationella åtgärder för att säkerställa de 
penningpolitiska motparternas tillgång till säkerheter. 

Finlands Bank svarar för genomförandet av Eurosystemets penningpolitik i Finland. 
Eurosystemets penningpolitiska verktyg kan indelas i ordinära och extraordinära. 

Till de ordinära penningpolitiska åtgärderna hör refinansieringsåtgärder i form av auktioner 
mot säkerhet, de stående faciliteterna och kassakravet. De används primärt för att styra de 
korta marknadsräntorna. 

Till de extraordinära åtgärderna hör bland annat värdepappersköp, tilldelning från långfristiga 
refinansieringstransaktioner och ändringar i godtagbarhetsvillkoren för säkerheter. De har 
framför allt efter finanskrisen stått i centrum för penningpolitiken och tillgreps av 
Eurosystemet också för att hantera utmaningarna till följd av coronakrisen 2020 (på finska). 
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Diagram 3. 

Rekordlåga räntor under hela 2020 

Eurosystemets inlåningsränta och räntorna i de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna 
och på utlåningsfaciliteten låg under hela 2020 kvar på sin lägsta nivå någonsin, dvs. –0,50, 
0,00 respektive 0,25 % (diagram 4). 

Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet) framhöll genomgående under året i sin vägledning 
att dessa styrräntor kommer att ligga på nuvarande eller lägre nivåer till dess att 
inflationsutsikterna stiger tillräckligt stadigt till målnivån för Eurosystemet, dvs. nära, men 
under, 2 % på medellång sikt. 

Under nuvarande förhållanden med riklig överskottslikviditet är inlåningsräntan 
Eurosystemets viktigaste styrränta, eftersom den styr nivån av de kortare marknadsräntorna. 

Referensräntan för inlåning över natten €STR (på finska) och Eonia som knutits till den höll 
sig under hela året inom ett snävt intervall i förhållande till ECB:s inlåningsränta. Den panik 
som på våren bröt ut på marknaden efter spridningen av coronapandemin fick de långa 
referensräntorna, såsom 3 och 12 månaders Euribor, att tillfälligt stiga med 0,3 
procentenheter, nära noll. 

Efter att Eurosystemet vidtagit omfattande stimulansåtgärder sjönk Euriborräntorna dock 
under årets lopp under –0,50 %, dvs. rent av lägre än före coronakrisen. 
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Diagram 4. 

Lättare lånevillkor och stor efterfrågan i de 
långfristiga refinansieringstransaktionerna 

De extraordinära refinansieringstransaktionerna med längre löptider utgjorde 2020 en viktig 
del av Eurosystemets reaktion på coronakrsien. 

ECB-rådet beslutade i december 2020 att lägga till tre nya transaktioner för 2021 till den 
tredje serien av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (på finska) (TLTRO III) som 
hade lanserats 2019. 

Räntan på lånen är lägre för banker som ökar sin nettoutlåning till hushåll och företag under 
jämförelseperioden. 

ECB-rådet införde lättnader i villkoren för TLTRO-krediterna med en löptid på tre månader i 
flera repriser under 2020. ECB-rådet höjde den maximala tilldelningen från TLTRO-
transaktionerna för varje bank till 50 % i mars och till 55 % i december av beloppet av 
utestående lån som uppfyller villkoren för transaktionen. 

Den maximala tilldelningen av TLTRO-krediter baserar sig på varje enskild banks utestående 
lån till icke-finansiella företag inom den privata sektorn vid slutet av februari 2019, exklusive 
bostadslån. 
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Räntan på krediterna i TLTRO III-serien sänktes också för åren framöver. I mars 2020 
beslutade ECB-rådet att räntan för banker som ökar sin nettoutlåning ska vara ECB:s 
inlåningsränta minus 0,25 procentenheter under tiden mellan juni 2020 och juni 2021. I april 
ökades avdraget till 0,50 procentenheter och i december beslutade ECB-rådet betala en lägre 
ränta också mellan juni 2021 och juni 2022. 

Eurosystemet har inte tidigare beviljat bankerna kredit till en ränta som är lägre än ECB:s 
inlåningsränta. 

I början av coronakrisen inledde Eurosystemet dessutom överbryggningstransaktioner för 
sammanlänkning av andra transaktioner och långfristiga refinansieringstransaktioner med 
anledning av pandemin (på finska) (PELTRO, pandemic emergency longer-term refinancing 
operations). Transaktionerna genomfördes som fastränteanbud med full tilldelning. 

Vid överbryggningstransaktionerna kunde bankerna veckovis under tiden 16.3.2020–8.6.2020 
ansöka om krediter som förföll till betalning den 24 juni 2020 till ECB:s genomsnittliga 
inlåningsränta (–0,50 %). 

I de månatliga PELTRO-transaktionerna som lanserades i maj tilldelades bankerna kredit fram 
till 2021 till en ränta som var 0,25 procentenheter lägre än genomsnittsräntan i den 
huvudsakliga refinansieringstransaktionen över transaktionens löptid. 

ECB-rådet fattade i december beslut om att fortsätta att genomföra PELTRO-transaktioner 
kvartalsvis också under 2021. 

Bankerna har aktivt ansökt om tilldelning av framför allt TLTRO-krediter. Beloppet av 
utestående krediter i Eurosystemet ökade under året från 500 miljarder euro till över 1750 
euro vid årets slut (diagram 5). Beloppet består nästan uteslutande av TLTRO-krediter. 

Det utestående beloppet av krediter som tilldelats i överbryggningstransaktionerna under 
våren steg också och var som högst nästan 400 miljarder euro. Deltagarantalet i 
transaktionerna har varit relativt stort. Till exempel i juni ansökte 742 banker om tilldelning i 
TLTRO-transaktionerna. 
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Diagram 5. 

Tillgången till de globalt viktigaste valutorna 
säkerställdes 

Under den värsta turbulensen i coronakrisens spår under 2020 rådde en brist på 
dollarlikviditet på finansmarknaden. Centralbankerna i USA, euroområdet, England, Japan, 
Canada och Schweiz agerade i mars tillsammans för att korrigera situationen. 

ECB-rådet beslutade sänka priset på refinansieringstransaktioner i dollar i Eurosystemet, 
genomföra transaktioner oftare – rent av dagligen – och utöver krediter med en veckas löptid 
också bevilja krediter med tre månaders löptid. 

Dollarfinansieringen för transaktionerna fick Eurosystemet genom att ingå ett 
valutaswappavtal med amerikanska centralbanken. 

Under våren uppgick motpartsbankernas utelöpande centralbankskrediter som mest till över 
140 miljarder dollar. Under årets lopp sjönk dock kreditbeloppet nära noll. 

I krisläget sörjde Eurosystemet också för en tillräcklig likviditetsförsörjning i euro för aktörer 
utanför euroområdet. Med centralbankerna i Danmark, Kroatien och Bulgarien ingicks 
valutaswappavtal. 
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Dessutom inrättade Eurosystemet en repofacilitet (repo facility) med bankerna utanför 
euroområdet (EUREP) och ingick bilaterala återköpsarrangemang med flera olika 
centralbanker. 

Ringa efterfrågan i de ordinära 
refinansieringstransaktionerna 

Av de ordinära refinansieringstransaktionerna fortsatte Eurosystemet att genomföra 
huvudsakliga refinansieringstransaktioner med en löptid på en vecka och regelbundna 
långfristiga refinansieringstransaktioner med en löptid på tre månader som fastränteanbud 
med full tilldelning. 

Den 10 december 2020 beslutade ECB-rådet att regelbundna refinansieringstransaktioner 
kommer att genomföras på motsvarande sätt så länge som det är nödvändigt. 

Under 2020 tillgodosåg bankerna sitt kreditbehov inom Eurosystemet framför allt genom 
deltagande i de långfristiga refinansieringstransaktionerna och ansökte endast om obetydlig 
tilldelning i de regelbundna refinansieringstransaktionerna. 

Det genomsnittliga utestående beloppet av krediter som tilldelats i de huvudsakliga 
refinansieringstransaktionerna minskade till ca 1 miljard euro och motsvarande tilldelning från 
de långfristiga refinansieringstransaktionerna med en löptid på tre månader till ca 2 miljarder 
euro. 

Antalet banker som deltog i de regelbundna refinansieringstransaktionerna minskade 
ytterligare under årets lopp. 

Likviditetsöverskottet växte ytterligare 

Överskottslikviditeten i banksystemet i euroområdet, dvs. bankernas insättningar i 
centralbanken utöver kassakravet ökade 2020 med ca 1700 miljarder euro, dvs. till nästan 
3500 miljarder euro (diagram 6). 

Uppgången speglar framför allt Eurosystemets ökade värdepappersköp och den ökade 
tilldelningen av TLTRO-krediter till bankerna på grund av coronakrisen. 

På den största delen av överskottslikviditeten betalas ECB:s inlåningsränta, men efter 
övergången till ett tudelat system för inlåningsränta (på finska) i oktober 2019 betalas noll 
ränta på en viss kvot. 

Kvoten hade samma storlek under hela året och var sex gånger kasaskravet. 
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Diagram 6. 

Godtagbarhetskriterierna för säkerheter lättades på 
grund av coronapandemin 

ECB-rådet fattade under året flera beslut om säkerheterna för centralbankskredit (på finska) i 
syfte att säkerställa bankernas tillgång till centralbanksfinansiering även i ett ansträngt läge. 

I april 2020 beslutade ECB-rådet om temporära lättnader i ramverket för godtagbara 
säkerheter (på engelska). Till följd av besluten sänktes värderingsavdragen för beräkning av 
säkerhetens värde med 20 %, vilket innebär att bankerna kan få mera lån med samma 
säkerheter. 

Begränsningen beträffande belåningsbarheten av icke-säkerställda bankobligationer lindrades 
och beslut fattades om att omsättningsbara värdepapper som uppfyllde Eurosystemets 
godtagbarhetskriterier den 7 april 2020 fortfarande är belåningsbara till en viss nivå trots 
eventuella sänkningar av kreditbetyg. 

Vidare beslutade ECB-rådet om lättnader i godtagbarhetskriterier och förfaranden gällande de 
nationella centralbankernas ramverk för ytterligare lånefordringar. 

I december 2020 beslutade ECB-rådet att fortsätta att tillämpa lättnaderna avseende 
säkerheterna fram till juni 2022. 
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Finlands Banks nationella åtgärder för att säkerställa 
tillräckliga säkerheter 

Utöver Eurosystemets gemensamma beslut vidtog Finlands Bank också nationella åtgärder för 
att stödja de penningpolitiska motparternas tillgång till säkerheter och finansförmedlingen till 
företag och hushåll. 

Den 1 september 2020 införde Finlands Bank sitt eget ramverk för ytterligare lånefordringar. 
Enligt ramverket för ytterligare lånefordringar får de nationella centralbankerna temporärt 
som säkerhet godta lånefordringar som inte uppfyller alla Eurosystemets gemensamma 
godtagbarhetskriterier. 

Enligt sitt ramverk för ytterligare lånefordringar godtar Finlands Bank som säkerhet 
företagslån som uppfyller alla andra kriterier i Eurosystemets ramverk för godtagbara 
säkerheter utom kriteriet om kreditvärdighet. 

I Finland Banks ramverk för ytterligare lånefordringar motsvarar den lägsta kreditvärdigheten 
kreditkvalitetssteg 4 (BB+) i Eurosystemets harmoniserade bedömningsskala, medan den lägsta 
gränsen i Eurosystemets bedömningsskala vanligen är kreditkvalitetssteg 3 (BBB−). 

Godtagbara som säkerheter enligt Finlands Banks ramverk för ytterligare lånefordringar är 
också företagslån med Finnvera Abp:s borgen förutsatt att de uppfyller särskilda villkor till 
exempel om användningsändamål och tidpunkt för beviljande. De ska vara inriktade på 
företagslån relaterade till konsekvenserna av coronapandemin. 

Dessutom sänkte Finlands Bank i april 2020 det lägsta beloppet för lånefordringar 
belåningsbara i Finland från 500 000 euro till 25 000 euro. 

Beloppet av säkerheter som pantsatts hos 
Eurosystemet ökade betydligt 

Det totala beloppet av säkerheter som 2020 pantsatts hos Eurosystemet ökade betydligt till 
följd av coronakrisen (+47 %) (diagram 7). 

Värdet av de säkerheter som bankerna förvarade i centralbankerna i Eurosystemet uppgick till 
sammanlagt 2 294 miljarder euro i genomsnitt, jämfört 1 562 miljarder euro i genomsnitt 
2019. 

En analys enligt säkerhetsslag visar att det skedde små förändringar i fördelningen av de 
säkerheter som lämnats till Eurosystemet. Lånefordringarnas andel av säkerheterna ökade 
framför allt till följd av centralbankernas utvidgning av sina egna ramverk för ytterligare 
lånefordringar och det sänkta värderingsavdraget för lånefordringarna och de resulterande 
ökningarna i säkerheternas värde. 
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Lånefordringar var följaktligen det mest använda säkerhetsslaget (29 %). Det näst mest 
använda säkerhetsslaget var säkerställda bankobligationer (24 %) och det tredje mest använda 
värdepapper med bakomliggande tillgångar (16 %). 

Diagram 7. 

Inga förändringar i Finlands Banks penningpolitiska 
motparter 

För att kunna vara motpart i penningpolitiska transaktioner ska bankerna vara 
kasskravspliktiga och finansiellt solida samt omfattas av finansiell tillsyn. 

Det skedde inga förändringar bland Finlands Banks penningpolitiska motparter under 2020. 
Vid slutet av året var motparterna 16. De bestod av finländska kreditinstitut och nordiska 
bankers filialer i Finland. 

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 den så kallade utlåningsfaciliteten över 
natten, men krediterna måste betalas tillbaka följande bankdag. Vidare kan motparterna få 
tillgång till intradagskredit för betalningsändamål, likaså mot tillfredsställande säkerheter. 
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Eurosystemet har fastställt urvalskriterier för tillgångar som är belåningsbara i centralbanken. 
Kriterierna har publicerats i ECB:s riktlinjer och de är lika för hela euroområdet. 

Finlands Bank har dessutom gett ut kompletterande nationella tilläggsregler för sina egna 
motparter. Finlands Bank uppdaterade reglerna och riktlinjerna två gånger under året. De 
senaste reglerna trädde i kraft den 1 januari 2021. 

Rekordantal lån och säkerheter för Finlands Banks 
motparter 

Tilldelningen till Finlands Banks motparter vid Eurosystemets refinansieringstransaktioner 
mångdubblades under 2020 (på finska). 

Det utestående beloppet av penningpolitiska krediter som tilldelats motparterna vid de riktade 
långfristiga refinansieringstransaktionerna (TLTRO) uppgick vid årets slut till sammanlagt 
21,8 miljarder euro, mot 4,6 miljarder euro vid slutet av 2019. 

Förutom i refinansieringstransaktioner i euro deltog finländska banker också i några 
transaktioner i dollar under våren. Dollarkrediterna uppgick som mest till något över 4 
miljarder dollar. 

Motparterna utnyttjade dessutom möjligheten till intradagskredit. 

Beloppet av säkerheter som Finlands Banks motparter lämnade in till centralbanken var 
rekordhögt. Värdet av de pantsatta säkerheterna hos Finlands Bank uppgick 2020 till 27,4 
miljarder euro i genomsnitt, mot 17,2 miljarder euro under föregående år. 

Som säkerhet föredrar Finlands Banks motparter framför allt säkerställda bankobligationer, 
vilkas andel av alla inlämnade säkerheter ökade till 42 % (diagram 8). 

De näst vanligaste säkerheterna var lånefordringar (30 %) och de tredje vanligaste 
obligationer emitterade av stater och regionala myndigheter (14 %). 

Motparternas genomsnittliga säkerhetsöverskott, dvs. skillnaden mellan pantsatta säkerheter 
och beviljade krediter, var 51 %. 
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Diagram 8. 

Inlåningen i Finlands Bank ökade 

Motparternas inlåning i Finlands Bank var i likhet med tidigare år stor 2020. 
Inlåningsbeloppet ökade ytterligare under året (diagram 9). 

Inlåningen uppgick i genomsnitt till 107 miljarder euro 2020, mot 96,4 miljarder euro 2019. 
Endast 3 miljarder euro av inlåningen användes för att uppfylla kassakravet. 

Andelen av överskottslikviditet i Finlands Bank, dvs. inlåningen utöver kassakravet, av 
motsvarande överskottslikviditet i hela Eurosystemet sjönk något, till 4,1 % i genomsnitt. 

De finländska bankerna utnyttjade nästan fullt ut kvoten utan negativ ränta enligt det tudelade 
systemet för inlåningsräntan (på finska). 
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Diagram 9. 
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De penningpolitiska 
köpprogrammen utvidgades 2020 
Europeiska centralbanken reagerade i mars 2020 på coronapandemin 
genom att utöka tillgångsköpsprogrammet och lansera ett nytt 
pandemiköpprogram. Finlands Bank deltar i genomförandet av 
köpprogrammen för offentliga värdepapper, företagsobligationer och 
säkerställda obligationer. I Finlands Banks balansräkning ökade 
värdepappersinnehavet inom ramen för köpprogrammen till 66 miljarder 
euro. 

ECB lanserade i mars 2015 ett utökat program för tillgångsköp, APP (asset purchase 
programme) (på engelska). Som ett led i de extraordinära penningpolitiska åtgärderna köper 
Eurosystemet tillgångar av bankerna och ökar därigenom penningmängden i ekonomin (på 
finska). 

Målet för tillgångsköpen är att stödja den ekonomiska tillväxten i euroområdet och bidra till 
att prisstabilitetsmålet uppnås. Köpprogrammen har i själva verket blivit ett av de viktigaste 
penningpolitiska verktygen. 

APP består av följande köpprogram: köpprogrammet för offentliga värdepapper (PSPP, public 
sector purchase programme), köpprogrammet för företagsobligationer (CSPP, corporate sector 
purchase programme), tredje köpprogrammet för säkerställda obligationer (CBPP3, third 
covered bond purchase programme) och köpprogrammet för värdepapper med bakomliggande 
tillgångar (ABSPP, asset-backed securities purchase programme). 

I november 2019 fattade ECB-rådet beslut om att återuppta nettotillgångsköpen inom ramen 
för APP-programmet i en genomsnittlig månatlig takt om 20 miljarder euro. 

På grund av coronakrisens utbrott fattade ECB-rådet den 12 mars 2020 beslut om att avsätta 
ytterligare 120 miljarder euro för APP-programmet för tillgångsköp som genomförs före 
utgången av året. 

64 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/show-me/html/app_infographic.sv.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/show-me/html/app_infographic.sv.html
https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2020/kuka-paattaa-rahan-maarasta/
https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2020/kuka-paattaa-rahan-maarasta/


ECB-rådet räknar med att köpen fortsätter så länge som det är nödvändigt för att förstärka 
styrräntornas ackommoderande effekt och upphör strax innan höjningen av styrräntorna 
inleds. 

Återinvesteringarna av kapitalet från förfallande värdepapper som förvärvats inom APP-
programmet kommer dock att fortsätta fullt ut ännu en längre tid även efter det att 
höjningarna av ECB:s styrräntor har inletts och i varje fall så länge som det är nödvändigt för 
att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en kraftigt ackommoderande penningpolitik. 

Den 18 mars 2020 meddelade ECB-rådet att det kommer att lansera ett nytt temporärt 
köpprogram med anledning av pandemin, PEPP (pandemic emergency purchase programme) 
(på engelska) med en volym om 750 miljarder euro för att bekämpa de allvarliga risker som 
coronapandemin medfört (på engelska) för den penningpolitiska transmissionsmekanismen 
och utsikterna för euroområdet. 

ECB-rådet beslutade höja den maximala köpvolymen för PEPP-programmet med 600 
miljarder euro den 4 juni 2020 och med 500 miljarder euro den 10 december 2020, till 
sammanlagt 1 850 miljarder euro. 

Köpen inom PEPP-programmet kommer att fortsätta till dess att ECB anser att krisen till följd 
av coronapandemin är över men dock åtminstone till utgången av mars 2022. Vid förfall av 
obligationer som förvärvats inom ramen för PEPP-programmet fortsätter återinvesteringarna 
av kapitalet åtminstone till slutet av 2023. 

Köpen inom PEPP-programmen omfattar samma tillgångskategorier som APP-programmet. 
Enligt rådets beslut av den 18 mars 2020 kan också företagscertifikat förvärvas inom både 
PEPP- och APP-programmen. Inom PEPP-programmet kan dessutom grekiska 
statsobligationer och kortfristiga offentliga värdepapper med en återstående löptid om minst 
70 dagar förvärvas. 

Eurosystemets innehav av värdepapper inom ramen för APP-programmet ökade från 2 580 
miljarder euro till 2 909 miljarder euro under 2020. ECB publicerar uppgifter om 
Eurosystemets PEPP-innehav med två månaders mellanrum, och innehavet uppgick vid slutet 
av november 2020 till circa 698 miljarder euro. På ECB:s webbplats finns historiska tidsserier 
för köpen inom ramen för APP- och PEPP-programmen (på engelska). 

Genomförande av köpprogram på Finlands Bank 

Finlands Bank genomför värdepappersköp (på finska) inom ramen för alla andra program 
utom programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar. Balansvärdet av 
bankens (på finska) innehav av penningpolitiska värdepapper ökade från 46 miljarder euro till 
66 miljarder euro under 2020. 

Inom köpprogrammet för offentliga värdepapper förvärvade Finlands Bank värdepapper 
utgivna av finska staten, Finnvera, Kommunfinans och Sysselsättningsfonden. 
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Vid årets slut uppgick värdet av statsobligationer och obligationer utgivna av statsbundna 
institutioner i Finlands Banks balansräkning till 30,3 miljarder euro. I beloppet ingår ett 
innehav på 0,4 miljarder euro inom programmet för värdepappersmarknaderna (SMP-
programmet). Beloppet av obligationer utgivna av europeiska institutioner i balansräkningen 
var 2,7 miljarder euro. 

Köpprogrammet för företagsobligationer genomför Finlands Bank som en av de sex 
centralbanker inom Eurosystemet som genomför programmet för Eurosystemets räkning. 

Finlands Bank svarar inte endast för förvärv av finländska företagsobligationer utan också för 
köp av obligationer utgivna av irländska, österrikiska, lettiska, litauiska och estniska företag. 

Inom köpprogrammet för säkerställda obligationer har Finlands Bank koncentrerat sig på den 
finländska marknaden för säkerställda obligationer. APP-innehaven inom köpprogrammen för 
den privata sektorn uppgick till 19,9 miljarder euro vid årets slut, varav 9,7 miljarder euro 
bestod av säkerställda obligationer och 10,2 miljarder euro av företagsobligationer. 

Finlands Banks PEPP-innehav uppgick till totalt 12,8 miljarder euro vid slutet av 2020. 

Prissättningen av värdepappperslån uppdaterades 

Eurosystemet lånar ut värdepapper som förvärvats inom ramen för köpprogrammen tillbaka 
till marknaden vid behov (på engelska). 

Värdepapperslånen ska bidra till marknadslikviditeten för euroområdets obligationer. 
Värdepapperslånen genomförs decentraliserat inom Eurosystemet. 

Finlands Banks värdepappersinnehav kan lånas ut mot värdepapperssäkerhet via 
värdepapperslåneprogram som drivs av förvaringsinstitutet Euroclear Bank. Dessutom 
bedriver Finlands Bank också bilateral utlåning mot kontant säkerhet med värdepapper som 
förvärvats inom köpprogrammet för offentliga värdepapper. 

En förteckning över sådana offentliga värdepapper och företagsobligationer som finns 
tillgängliga för utlåning publiceras varje vecka på Finlands Banks webbplats. 

I november 2020 såg Eurosystemet över principerna för prissättning av värdepapperslånen för 
att säkerställa att Eurosystemets värdepapperslån är ett fortsatt konkurrenskraftigt alternativ 
till marknadsbaserad utlåning. 
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Finansiell stabilitet 
26.3.2021 

Finlands Bank bidrar till att upprätthålla finansiell stabilitet i Finland. Banken 
analyserar riskerna i det finansiella systemet, producerar finansiell statistik 
och deltar i makrotillsynspolitiken. Makrotillsynsverktyg används för att 
avvärja finanskriser och stärka det finansiella systemets kristålighet. 

Finansiell stabilitet är en förutsättning för en balanserad samhällsutveckling. En effektiv 
finansförmedling främjar hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och välfärd på lång sikt. 

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, skulle 
kunna hota stabiliteten i hela det finansiella systemet. 

Hushållens höga skuldsättning och strukturella sårbarheter i banksektorn har identifierats som 
hot mot den finansiella stabiliteten i Finland. 

Finansiella stabilitetshot kan motverkas genom makrotillsynspolitiska åtgärder som sätts in i 
tid. 

Av den uppsättning verktyg för makrotillsyn som används i Finland hänför sig en del till 
kreditinstitutens kapitaltäckning och en del till bostadsutlåningen. 

Finlands Bank har en viktig roll för att upprätthålla 
den finansiella stabiliteten 

I Finland fattas besluten om makrotillsynsåtgärder av Finansinspektionens direktion. Syftet 
med åtgärderna är att stärka kreditinstitutens och hushållens ekonomiska buffertar i händelse 
av att riskerna realiseras. 

Finlands Bank deltar aktivt i beredningen av makrotillsynspolitiken och bedömningen av dess 
utfall samt i utvecklingen av nya makrotillsynverktyg. 

Finlands Bank samarbetar också intensivt med övriga myndigheter och institutioner för att 
främja den finansiella stabiliteten på både nationell och internationell nivå. 

Finlands Bank svarar ytterligare för den centrala finansmarknadsstatistiken. Tillförlitlig 
statistik bidrar till att skapa en noggrann och aktuell bild av det finansiella systemets funktion. 
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Viktigt för den finansiella stabiliteten att företagen 
överlever coronapandemin 

År 2020 drev coronapandemin världen och Finland in i en ekonomisk kris. 

När coronapandemin slog till var kapitaltäckningen för den finländska banksektorn betydligt 
starkare än vid finanskrisens utbrott för drygt tio år sedan. 

En av coronapandemins största hotbilder för bankerna är ökade kreditförluster om företagen 
hamnar i betalningssvårigheter. Samtidigt behöver företagen lån för att klara det tillfälliga 
inkomstbortfallet. 

Finlands Bank fokuserade därför 2020 på att övervaka företagens tillgång till lån samt på att 
modellera och prognostisera bankernas framtida kreditförluster. 

Statistik och analys som motsvarar statistikbehoven 
är hörnstenarna i den finansiella stabiliteten 

Coronapandemin skapade 2020 ett specifikt behov av smidigt och tillförlitligt 
informationsutbyte och analys. Finlands Banks statistikfunktion reagerade på detta behov med 
snabba och omfattande åtgärder. 

Betydelsen av digitala tjänster accentuerades under 2020, då finansförmedlingen tack vare dem 
kunde fortsätta under de exceptionella förhållandena. 

I takt med de externa aktörernas växande betydelse uppstod ett behov av analys av 
verksamheten utanför banksektorn. Uppföljning av nya affärsmodeller är viktigt för att 
säkerställa den finansiella stabiliteten. 

Finlands Bank förberedde en ny datainsamling om finansförmedling utanför kreditinstituten. 
Denna statistikrapportering inleds 2021 och kommer att omfatta exempelvis kreditinstitutens 
finansbolag och bolag som tillhandahåller konsumtionskrediter. 

Under 2020 deltog Finlands Bank också aktivt i beredningen av den europeiska lagstiftningen 
med nya krav på betalningsstatistik. Banken utvecklade aktivt statistiken i enlighet med 
förordningen. 

De senaste åren har Eurosystemets största pågående statistikprojekt varit att upprätta en 
gemensam kreditdatabas. 

Genom den färdiga databasen får Finlands Bank tillgång till ny information och kan 
producera mer exakta och aktuella analyser. 
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Finlands Bank analyserade finansiella stabilitetsrisker 
till följd av klimatförändringen 

Klimatförändringen ger upphov till två typer av risker för den finansiella stabiliteten. 

De fysiska riskerna hänför sig till materiella skador som orsakas av klimatförändringen och 
extrema väderfenomen. Omställningsriskerna avser värdeminskningen på koldioxidintensiva 
investeringar vid övergången till en koldioxidsnål ekonomi. 

År 2020 utvecklade Finlands Bank sin klimatriskanalys, kartlade databrister i samband med 
statistiken om klimatförändringens inverkan och sökte lösningar på dem. 

Finlands Bank deltar i hållbarhetsnätverket NGFS. Nätverket publicerade sommaren 2020 
klimatscenariomodeller för bedömning av effekterna av olika klimatåtgärder på ekonomin och 
den finansiella stabiliteten i framtiden. Arbetet fortsätter under 2021. 
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Viktigt för den finansiella stabiliteten 
att företagen överlever 
coronapandemin 
Finlands Bank analyserar risker och sårbarheter som hotar den finansiella 
stabiliteten. Under coronapandemin har fokus legat framför allt på 
företagens tillgång till finansiering och deras skuldsättning samt på den 
framtida utvecklingen av bankernas kreditförluster. 

När coronapandemin slog till var kapitaltäckningen för den finländska banksektorn betydligt 
starkare än vid finanskrisens utbrott för drygt tio år sedan. Dessutom har de finländska 
bankerna redan i flera år haft mycket få oreglerade lån i europeisk jämförelse (diagram 10). 

En av coronapandemins största hotbilder för bankerna är emellertid ökade oreglerade lån och 
kreditförluster på grund av företagens betalningssvårigheter. 

Samtidigt har företagen behövt lån på grund av det, dels tillfälliga, inkomstbortfallet till följd 
av coronapandemin. 

Finlands Bank fokuserade därför 2020 på att övervaka företagens tillgång till lån samt på att 
modellera och prognostisera bankernas framtida kreditförluster. 
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Diagram 10. 

Myndighetssamarbete för att kartlägga företagens 
tillgång till finansiering 

Under coronapandemin intensifierade Finlands Bank ytterligare samarbetet med övriga 
myndigheter, framför allt Finansinspektionen, finansministeriet och Verket för finansiell 
stabilitet för att följa upp bankernas finansiella ställning. 

Finansinspektionen, Finlands Bank och finansministeriet genomförde från och med mars en 
återkommande bankenkät, som gav mer information om finansförmedlingen till företagen. 

Framför allt i början av pandemin gav enkäten värdefull information om hur stort företagens 
behov av lån var och hur bankerna lyckades svara på behovet. Dessutom erhölls snabbt 
information om de amorteringsfria perioder som beviljats företag. 

Finlands Bank analyserade 2020 de inhemska företagens skuldsättning och 
skuldbetalningsförmåga. Konsekvenserna av coronapandemin fördelas ojämnt mellan 
branscherna. 

En mer övergripande bild av de olika branscherna gör det möjligt att analysera hur skuldsatta 
de branscher är som drabbades hårdast av coronapandemin i den första fasen. 

Dessutom ger branschanalysen en bättre uppfattning om det finansiella läget för de företag 
som är sårbara inför den strukturomvandling som pandemin drivit fram, när exempelvis 
distansarbetet och näthandeln ökar. 
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Som en del av denna analys har Finlands Bank också undersökt vilka branscher och hur högt 
skuldsatta företag bankerna beviljar lån. 

Kreditförlusterna till följd av coronapandemin 
uppkommer efter hand 

Finlands Bank gjorde våren 2020 beräkningar av den sannolika utvecklingen av 
kreditförlusterna. 

Till grund för modelleringen av kreditförlusterna togs två scenarier för tänkbara 
utvecklingsbanor för den ekonomiska tillväxten som tagits fram av Finlands Banks avdelning 
för penningpolitik och forskning. 

Dessa scenarier byggde på antagandet om att Finlands bruttonationalprodukt krymper kraftigt 
under 2020 till följd av coronapandemin men den ekonomiska tillväxten återhämtar sig under 
2021 och 2022. 

Den svaga ekonomiska utvecklingen avspeglades i beräkningsantagandena också i en nedgång 
i värdet på värdepapper och fastigheter. Även om coronan drabbade ekonomin hårdast 2020, 
beräknas kreditförlusterna fortsätta att öka under 2021 och 2022, eftersom företagens 
betalningssvårigheter återspeglas med eftersläpning i kreditförlusterna. 

Finlands Bank bevakade under pandemins förlopp ingående de inhemska bankernas läge 
också ur ett likviditets- och upplåningsperspektiv. Även om marknadsläget var ansträngt 
framför allt på våren, underlättades bankernas upplåning redan före sommaren. 

Arbetet med makrotillsynsverktyg med inriktning på 
låntagare fortsätter 

Finlands Bank har redan länge uttryckt sin oro över hushållens ökade skuldsättning (diagram 
11). Banken medverkade 2018 och 2019 aktivt i arbetet inom ramen för finansministeriets 
arbetsgrupp som dryftade behovet av nya makrotillsynsverktyg med inriktning på låntagare. 

År 2020 fortsatte Finlands Bank analysarbetet bland annat genom att följa upp nya 
bostadslåntagares årsinkomster i förhållande till lånebeloppet. 

Samtidigt gjordes en bedömning av det maximala lånebeloppet i förhållande till låntagarnas 
årsinkomster (maximal skuldkvot, dvs. så kallat skuldkvotstak) som kunde vara lämpligt i 
Finland. 
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Diagram 11. 

Dessutom har Finlands Bank modellerat effekten av makrotillsynsverktyg med inriktning på 
låntagare på den ekonomiska tillväxten. 

Om hushållen har stora lån i förhållande till inkomsterna, kan en avmattning i den 
ekonomiska tillväxten och stigande arbetslöshet tvinga hushållen att dra ner på sin 
konsumtion. 

Om däremot lånebeloppet i förhållande till inkomsterna är lägre, kan effekten på 
konsumtionen vara mindre, vilket i sin tur skulle stödja den ekonomiska tillväxten. 

Finlands Bank deltog under 2020 i beredningen av ett positivt kreditupplysningsregister. 
Projektet är ett led i regeringens åtgärder för att bekämpa överskuldsättning och registret 
kommer att möjliggöra en mer omfattande och tillförlitligare uppföljning av kreditmarknaden 
med hänsyn till den finansiella stabiliteten. 

Finlands Bank har framhållit vikten av att kreditupplysningsregistret också omfattar 
bostadsbolagslån på hushållens ansvar, framför allt mot bakgrund av bostadsbolagslånens 
växande betydelse i synnerhet vid nybyggande (på finska). 
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Bostadsmarknaden och bankerna föremål för 
internationell stabilitetsanalys 

Banksektorerna i de nordiska länderna är nära kopplade till varandra. Finlands Bank har 
redan länge identifierat de sårbarheter som detta medför. 

Eftersom det är kännetecknande för bankerna i samtliga nordiska länder att de har en ansenlig 
mängd bostadslån i sina låneportföljer, skulle en brant nedgång i bostadspriserna kunna öka 
bankernas kreditförluster. 

Finlands Bank har följt upp utvecklingen på både den finländska och nordiska 
bostadsmarknaden under pandemin. 

Trots den tydliga nedgången i antalet bostadsaffärer under våren, återhämtade sig marknaden 
snabbt. Mot slutet av året steg bostadspriserna i de övriga nordiska länderna (diagram 12). 

Diagram 12. 

Banksystemet i Finland har också kopplingar till det finansiella systemet i hela euroområdet. 
Finlands Bank har ingående bevakat läget hos bankerna i de övriga euroländerna under 
pandemin. 

Därtill har fokus legat på den internationella finansmarknaden – framför allt den amerikanska 
marknaden, där företagens vilja att ta lån var synnerligen stark under 2020. 
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Finlands Bank har också bevakat och analyserat staternas ökade skuldsättning och dess 
konsekvenser. De flesta länder var tvungna att öka sin skuldtagning 2020 för att klara av att 
finansiera de ekonomiska stödåtgärderna med anledning av coronapandemin. 

Vid Europeiska centralbanken pågår för närvarande en översyn av den penningpolitiska 
strategin, och Finlands Bank har aktivt deltagit i detta arbete. 

Finlands Banks avdelning för finansiell stabilitet och statistik har medverkat särskilt i den del 
av strategiarbetet som analyserar förhållandet mellan makrotillsynspolitiken och 
penningpolitiken samt effekterna av den låga räntenivån på transmissionen av 
penningpolitiska beslut. 
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Coronapandemin krävde 
exceptionella åtgärder för att 
upprätthålla den finansiella 
stabiliteten 
Finlands Bank samarbetade under coronaåret 2020 aktivt med övriga 
myndigheter som svarar för den finansiella stabiliteten. Målet var att 
förebygga de negativa ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin 
och främja utlåningen. Arbetet för att stärka det finansiella systemet och 
utveckla makrotillsynsverktygen fortsätter. 

Med makrotillsynspolitik avses de åtgärder som syftar till att främja det finansiella systemets 
stabilitet och funktionsförmåga. 

År 2020 vidtogs globala åtgärder inom såväl centralbanks- som makrotillsynspolitik samt 
banktillsyn och bankreglering för att motverka coronapandemins negativa konsekvenser för 
ekonomin. Målet var att bevara stabiliteten i det finansiella systemet och upprätthålla 
utlåningen till företag och hushåll för att underlätta deras möjligheter att hantera oförutsedda 
inkomstbortfall. 

Samtidigt var syftet att stärka genomslaget av de penning- och finanspolitiska åtgärderna och 
förebygga pandemins långsiktiga negativa konsekvenser för ekonomin. Finlands Bank deltog i 
både det nationella och det internationella samarbetet på detta område. 
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Snabba åtgärder och tätare samarbete till följd av 
coronan 

Tack vare regeländringarna efter den globala finanskrisen var bankerna vid coronapandemins 
utbrott betydligt bättre rustade att övervinna problemen än vid finanskrisens utbrott. 

Bankerna hade 2020 mer kapital av bättre kvalitet och en högre likviditet. 

De utökade kapitalbuffertarna och möjligheten att utnyttja dem förbättrade bankernas 
förmåga att hantera kreditförluster och fortsätta att finansiera hushåll och företag trots de 
plötsligt försämrade ekonomiska utsikterna. 

De europeiska bank- och makrotillsynsmyndigheterna agerade på våren raskt. Europeiska 
centralbankens (ECB) banktillsyn medgav de banker som står under dess tillsyn tillfälliga 
lättnader i vissa likviditets- och kapitalkrav. Dessutom gavs bankerna möjlighet till flexibilitet 
bland annat vid redovisningen av kreditförlustreserveringar. 

De nationella tillsynsmyndigheterna beviljade motsvarande lättnader för mindre banker under 
sin tillsyn. De europeiska bankerna följde i stor utsträckning tillsynsmyndigheternas 
rekommendationer att tillfälligt avhålla sig från att betala utdelning. 

Även globalt sköts införandet av de nya kapitaltäcknings- och likviditetsreglerna för banker 
(slutförandet av den s.k. Basel 3-överenskommelsen) fram med ett år. 

Coronapandemin intensifierade ytterligare det nationella och internationella 
myndighetssamarbetet. Finlands Bank deltog aktivt bland annat i Europeiska 
systemrisknämndens ESRB (European Systematic Risk Board) och ECB:s coronaarbetsgrupper. 
Europeiska systemrisknämnden har ansvar för tillsynen av den finansiella stabiliteten inom 
EU. 

Makrotillsynspolitiken stödde utlåningen 

Den makrotillsynspolitik som infördes i spåren av den globala finanskrisen ställdes för första 
gången på prov vid coronapandemins utbrott. 

I Europa införde flera nationella makrotillsynsmyndigheter lättnader i bankernas buffertkrav 
eller återtog tidigare beslut om skärpta krav. 

Tack vare bank- och makrotillsynsmyndigheternas åtgärder kunde bankerna frigöra kapital 
för att upprätthålla utlåningen och täcka förlusterna. 

I Finland fattas besluten om makrotillsynsåtgärder av Finansinspektionens direktion. Finlands 
Bank deltar aktivt i beredningen av makrotillsynspolitiken och bedömningen av dess utfall 
samt i utformningen av nya makrotillsynverktyg. 
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År 2020 fattade Finansinspektionens direktion beslut om lättnader i makrotillsynskraven. 

I april sänktes de strukturella kapitalkraven med en procentenhet för samtliga kreditinstitut. 
Det primära syftet med strukturella makrotillsynsbuffertar är att i krissituationer begränsa 
allvarliga problem i banksektorn som hänför sig till det finansiella systemet. 

Målet var att lindra de negativa konsekvenserna av coronaviruspandemin för den finansiella 
stabiliteten och att främja kreditinstitutens utlåningskapacitet. 

Tillsammans med de beslut som fattats av makrotillsynsmyndigheterna i övriga länder 
uppskattades lättnaderna i de strukturella buffertkraven öka utlåningskapaciteten till 
finländska företag och hushåll med ca 30 miljarder euro. 

Finansinspektionens direktion återställde den maximala belåningsgraden, dvs. det så kallade 
lånetaket, till den lagstadgade grundnivån i juni. 

På grundnivån är förhållandet mellan bostadslånet och godtagbara säkerheter högst 90 % för 
andra än förstagångsköpare och 95 % för förstagångsköpare. 

Genom beslutet stöddes verksamheten på bostadsmarknaden i det förändrade ekonomiska 
läget till följd av coronapandemin. 

Utan åtgärderna kunde den finansiella sektorn ha förstärkt konjunkturnedgången i den reala 
ekonomin, då en inbromsning i utlåningen hade drivit den reala ekonomin in i en allt djupare 
recession. 

I september 2020 beslutade Finansinspektionens direktion att inte förlänga giltighetstiden för 

det riskviktsgolv 1)  för bostadslån som trädde i kraft 2018. Riskviktsgolvets betydelse för 
makrostabiliteten hade minskat och uppskattades minska ytterligare i takt med 
tillsynsmyndigheternas åtgärder och ändringar i regelverk. 

Finansinspektionens direktion uppmanade också långivarna till återhållsamhet med 
beviljandet av sådana lån som är mycket stora i förhållande till den sökandes inkomster och 
vars återbetalningstid är längre än normalt. 

Dessutom höll Finansinspektionens direktion det kontracykliska buffertkravet kvar på 0 %. 
Direktionen fattar kvartalsvis makrotillsynsbeslut om storleken av det kontracykliska 
buffertkravet. 

Med stöd av de omfattande makrotillsynsåtgärderna kunde det finansiella systemet motstå 
pandemins prövningar under utbrottsåret 2020, men på längre sikt torde de försvagade 
ekonomiska utsikterna leda till ökade kreditförluster. 

Arbetslöshetsskyddet, företagsstöden och de offentliga garantierna förväntas emellertid i 
någon mån dämpa förlustökningen. 
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Finlands Bank deltar i utformningen av nya 
makrotillsynsverktyg 

Coronapandemin lyfte fram behovet av att säkerställa att makrotillsynspolitiken kan 
genomföras konjunkturbetingat. 

Vid planeringen och dimensioneringen av makrotillsynspolitiken är målet att under åren 
framöver stödja en hållbar återhämtning av ekonomin och det finansiella systemet. 

Användningen av makrotillsynsbuffertar blir tydligare och flexiblare i och med reformen av 
bankregleringen 2021. Genom regelreformen eller det så kallade bankpaketet verkställs inom 
EU också de reformer av bank- och finansregleringen som avtalats på global nivå efter 
finanskrisen. 

Finlands Bank deltog aktivt i arbetet för att införliva bankpaketet med den nationella 
lagstiftningen. 

Finlands Bank underströk i sitt yttrande betydelsen av reformerna i bankpaketet för den 
finansiella stabiliteten och understödde framför allt förslagen om en maximinivå för de 
buffertkrav som ställs av makrotillsynsskäl och om principerna för fastställande av 
buffertkraven. 

Dessutom har Finlands Banks experter avgett yttranden bland annat till riksdagens utskott i 
andra ärenden som gäller det finansiella regelverket, såsom värdepapperisering och den 
gemensamma säkerhetsmekanismen för resolutionsfonden. 

Finlands Banks experter har också fortsatt att driva de makrotillsynsåtgärder som föreslagits 
av den arbetsgrupp vid finansministeriet som utredde hushållens skuldsättning. 

Utifrån arbetsgruppens rekommendationer bereds lagförslag för föredragning 2021. 

Det planerade positiva kreditupplysningsregistret kommer, när det står klart, att underlätta 
användningen av makrotillsynsverktyg för att dämpa skuldsättningen. 

Finlands Bank deltar i arbetet för att utsträcka tillämpningen av verktygslådan för 
makrotillsyn till aktörer utanför banksektorn, framför allt till fonderna och 
försäkringssektorn. 

Digitaliseringen förändrar och ökar utbudet av finansiella tjänster. Europeiska kommissionen 
offentliggjorde 2020 en strategi för digitalisering av finanssektorn, som bland annat syftar till 
att trygga lika konkurrensvillkor för de finansiella aktörerna. 

Finlands Bank strävar för sin del efter att utvärdera digitaliseringen av finansmarknaden också 
med hänsyn till den finansiella stabiliteten. 
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1) Bankernas kapitalkrav ställs i procent till bankens riskvägda exponeringar. Vid beräkning 
av de sammanlagda riskvägda exponeringarna multipliceras bankens riskbärande poster, 
exempelvis krediter, med en riskvikt som beskriver riskbenägenheten för respektive post innan 
posterna räknas samman. Ju mindre riskvikt en post har, desto mindre kapital ska banken 
reservera för denna exponering. Med riskviktsgolvet infördes en lägsta riskviktsgräns på 15 % 
för den genomsnittliga riskvikten för bostadslån. 

Allt viktigare att stärka banksystemet och utveckla 
kapitalmarknaden 

Coronakrisen har lyft fram behovet av att ytterligare utveckla och stärka det europeiska 
banksystemet. Ett viktigt steg i detta sammanhang är fullbordandet av den europeiska 
bankunionen (på finska). 

Beslut om att slutföra bankunionens gemensamma resolutionsmekanism fattades 2020 genom 
att tidigarelägga införandet av säkerhetsmekanismen för resolutionsfonden. 

Säkerhetsmekanismen underlättar omstruktureringen av verksamheten i stora 
problemdrabbade banker utan att den finansiella stabiliteten äventyras. 

För att diversifiera det bankcentrerade europeiska finanssystemet är det viktigt att också 
fortsätta att utveckla kapitalmarknaden. 

Europeiska kommissionen publicerade sin nya handlingsplan för en kapitalmarknadsunion 
hösten 2020. 

Utvecklingen av kapitalmarknaden skulle framför allt förbättra företagens tillgång till 
finansiering och sprida riskerna. Utvecklingen av marknaden för grön finansiering skulle också 
bidra till att EU:s klimatmål uppnås. 
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Kartläggningen av klimatriskerna 
inom finanssektorn avancerar 
Klimatförändringen ger upphov till risker också för den finansiella sektorn. 
Riskernas läge, omfattning och betydelse för det finansiella systemets 
funktion är ännu inte fullt klarlagda. Finlands Bank deltar inom ramen för 
olika arbetsgrupper i internationellt samarbete för att utveckla 
analysmetoder och uppföljning till grund för bedömningen av riskerna. 

Klimatförändringen ger upphov till två typer av risker för den finansiella stabiliteten. Med 
fysiska risker avses materiella skador på fastigheter till följd av förändringar i klimatet och 
extrema väderfenomen. Med omställningsrisker avses värdeminskningen på koldioxidintensiva 
investeringar vid övergången till en koldioxidsnål ekonomi. 

Coronapandemin påverkar hanteringen av 
klimatförändringen i finanssektorn 

Vid början av 2020 hade de klimatrelaterade riskerna för den finansiella stabiliteten tagits upp 
på agendan i flera arbetsgrupper bland annat vid Finlands Bank, Europeiska centralbanken 
(ECB) och det globala hållbarhetsnätverket NGFS för centralbanker och finansiella 
tillsynsmyndigheter (Network for Greening the Financial System). 

När coronapandemin bredde ut sig måste emellertid resurserna läggas om till analys av 
effekterna av pandemin och dess motåtgärder. 

I mitten av året blev det uppenbart att effekterna av coronapandemin och klimatförändringen 
och deras transmissionskanaler är delvis likartade och att lösningarna på dem har nära 
kopplingar till varandra. 
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Coronapandemin har många negativa sociala och ekonomiska konsekvenser. För att minimera 
dem och stimulera ekonomin har många offentliga stödåtgärder vidtagits, varav en del gäller 
investeringar. 

Allokeringen av investeringar till miljöhållbara investeringsobjekt gör det möjligt att samtidigt 
både lösa de problem som orsakats av coronapandemin och stävja klimatförändringen (på 
finska). 

Nedgången i ekonomin till följd av coronapandemin har resulterat i minskade globala utsläpp. 
För att uppnå klimatmålen i Parisavtalet krävs fortsatta utsläppsminskningar i nivå med 2020 
varje år under de följande årtiondena. Utmaningen är att uppnå målet utan ekonomiska och 
sociala skadeverkningar. 

 

1 Samarbetsnätverket Network for Greening the Financial System (NGFS). 

Finlands Bank utvecklar aktivt sin klimatriskanalys 

Som ett led i analysen av den finansiella stabiliteten undersökte Finlands Bank 2020 
banksektorns exponeringar för fysiska risker. 

Framför allt undersöktes vilken andel av bankernas lånefordringar och lånesäkerheter som är 
belägna på sådana områden där havsöversvämningar i framtiden kan utgöra en ökad risk för 
fastighetsbeståndet (på finska). 

I fråga om omställningsrisker publicerade banken en översikt av företagens värdekedjor och 
risker förenade med dem (på finska). 

Finlands Bank har också granskat databrister och problem i samband med statistiken och 
analyserna om klimatförändringen och dess effekter och sökt lösningar på dem. 

Vi undersökte effekterna av klimatrisker för den finansiella 
stabiliteten. Vi deltog i arbetet inom NGSF1. 
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Finlands Bank deltog i kartläggningen av data- och forskningsprojekt om klimatförändringen 
inom den gemensamma arbetsgruppen vid Europeiska centralbankssystemets (ECBS) 
statistikfunktion. 

Arbetsgruppen lade 2020 fram ett förslag på hur ECBS:s statistikfunktion kan utnyttja 
statistik för att uppmuntra till en bredare diskussion om klimatförändringen, ekonomin och 
det finansiella systemet. 

Finlands Bank är en aktiv aktör i hållbarhetsnätverket 
NGFS 

Finlands Bank deltar i arbetet för att avhjälpa statistikproblem och statistikbrister också som 
medlem av hållbarhetsnätverket NGFS. Arbetet inleddes 2020 och fortsätter 2021. 

NGFS:s scenarioarbete pågick hela året och en av arbetsgruppens viktigaste resultat var de 
klimatscenariomodeller som publicerades sommaren 2020 (på engelska). 

Dessa NGFS:s scenarier kan användas vid bedömningen av effekterna av klimatförändringen 
och klimatpolitiken i olika situationer. Klimatscenariomodellerna är fritt tillgängliga och 
Finlands Bank vill främja användningen av dem i Finland. 

För att stödja användningen av scenariomodellerna publicerade Finlands Bank två artiklar, 
varav den första beskriver scenariomodelleringen och NGFS:s scenarier mer generellt (på 
finska) och den andra beräkningsmodeller för scenarierna (på finska). 
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Finlands Banks statistikfunktion 
reagerade på de ökade 
statistikkraven på grund av 
coronapandemin 
Finlands Bank svarar för den centrala finansmarknadsstatistiken. 
Coronakrisen förändrade omvärlden och ställde särskilda krav på en snabb 
och tillförlitlig statistikproduktion och analys. Omvärldsförändringarna lyfte 
fram behovet av aktuella analyser och en övergripande bild av 
verksamheten på finansmarknaden. 

Sammanställning av statistik är en av Finlands Banks lagstadgade uppgifter. Finlands Bank 
svarar på användarnas behov av information genom att aktivt utveckla statistiken och 
säkerställa att den är aktuell, adekvat och heltäckande också i en föränderlig omvärld. 

Coronapandemin formade om Finlands Banks 
statistikfunktion och informationstjänster 

Statistiken står i centrum vid beredningen av informationsbaserade beslut. Under kriser 
behöver beslutsfattarna information snabbare och i större omfattning än normalt. 

På detta informationsbehov svarade Finlands Banks statistikfunktion genom att börja samla in 
månatliga kortbetalningsdata efter coronakrisens utbrott i mars. Detta material har använts 
för att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. 

Kortbetalningsdata har gjort det möjligt att analysera människornas konsumtionsbeteende på 
ett sätt som inte tidigare varit möjligt. 
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Finlands Banks statistikfunktion levererade varje månad ingående dataskyddat 
kreditinstitutsmaterial till det lägesrum som grundats av Helsinki Graduate School of 
Economics (på finska), där materialet analyserades för krisledning och beredning av beslut. 

Med hjälp av det nya materialet erhölls snabbt information om hur coronakrisen påverkat den 
privata konsumtionen och olika sektorer av ekonomin. 

På grund av coronakrisen ökade efterfrågan på kreditlättnader bland företagen och hushållen i 
rask takt. 

Kreditinstituten erbjöd sina kunder i stor utsträckning möjlighet till amorteringsfria perioder i 
mars–april 2020. De avspeglas i statistiken i omförhandlingar av lån. Uppgifterna finns på 
Finlands Banks externa statistikdashboard (på finska). 

Utnyttjandet av amorteringsfria perioder normaliserades mot slutet av 2020. 

Diagram 13. 

Finlands Banks statistikfunktion producerade ny 
statistik om skuldsättningsläget 

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

År 2020 gjorde Finlands Bank förberedelser för insamling av statistik om övriga finansinstitut. 
Syftet med statistikinsamlingen är att erhålla en mer uttömmande bild av skuldsättningsläget i 
Finland samt att bredda analysen av förändringarna i finansieringskanalerna. 
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Finlands Banks experter kartlade och analyserade skuldsättningen och finansieringskanalerna 
med hjälp av befintliga källor, såsom handelsregistret och information som företagen själva 
publicerat. 

Dessutom gjorde Finlands Bank en analys av inkassobolag (på finska) för att skapa sig en 
bättre helhetsbild av finansförmedlingen. Inkassobolagen omfattas inte av den nya 
statistikinsamlingen. De har emellertid bildat nätverk med finansinstituten på många sätt. 

Finlands Bank utvecklade aktivt statistiken i enlighet 
med de europeiska riktlinjerna 

De senaste åren har betalningarna förändrats på många sätt. Förändringen återspeglas också i 
statistikkraven. 

Finlands Bank har deltagit aktivt i beredningen av den europeiska lagstiftningen som 
innehåller nya krav på betalningsstatistik. 

Europeiska centralbankens råd antog ändringen av förordningen i december 2020. 
Sammanställningen av statistik enligt förordningen ska börja 2022. 

Ändringen möjliggör mer omfattande och mer frekvent tillgång till statistik om fenomen i 
anslutning till massbetalningar än tidigare, vilket bidrar till att Finlands Bank och Europeiska 
centralbanken (ECB) kan fullgöra sina uppgifter. 

I sammanställningen av statistik om pensionsfonder utnyttjar Finlands Bank 
Finansinspektionens datainsamling, som följer europeiska regelverk. Statistikrapporteringen 
omfattar pensionsstiftelser och pensionskassor som tillhandahåller individuella frivilliga 
pensionsförsäkringar. 

Till skillnad från flera länder i Europa har sektorn inte fått en särskilt betydande ställning i 
Finland, utan arbetspensionsanstalterna samlar fortfarande in merparten av pensionsmedlen. 
Finland levererar uppgifterna för den europeiska statistiken. 

Rapporteringen av uppgifter om pensionsfonder till ECB började i februari 2020. De första 
rapporterade uppgifterna gällde det tredje kvartalet 2019. I ECB:s tjänst finns också 
uppgifterna för Finland (på engelska). 

Finland har lång erfarenhet av att integrera flera datainsamlingar inom samma 
rapporteringsramverk. Finlands Bank har aktivt medverkat i utvecklingen av den 
sameuropeiska rapporteringsramen (Integrated Reporting Framework). 

Enligt planerna kommer ramverket att införas 2024–2027. Kostnaderna och fördelarna 
utvärderas som bäst av bankerna och övriga intressenter. 
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Kreditdatabas möjliggör mer ingående analyser 

De senaste åren har Eurosystemets största pågående statistikprojekt varit att upprätta en 
gemensam kreditdatabas. 

Genom den färdiga databasen får Finlands Bank tillgång till ny information och kan 
producera mer exakta och aktuella analyser. 

Avvikande från tidigare ger analyserna möjlighet att granska krediter regionvis samt efter 
företagets storleksklass, övriga kredittagare och kreditens egenskaper. 

Statistikutgivningen inleddes i form av analyser utifrån dessa uppgifter. Den första publicerade 
analysen gällde utlåning till bostadsaktiebolag. 

I fortsättningen utnyttjas materialet som en väsentlig del av den interna och externa 
bedömningen och analysen av lånemarknaden i såväl Finland som Europa. 

Finlands Bank publicerade därtill ny information om värdepapper utgivna av finländska 
emittenter i form av en dashboard (på finska). Materialet ger möjlighet att analysera 
värdepapperen efter emittentsektor, innehavarland och instrument. 
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Finlands Bank bevakar 
digitaliseringen av 
finansförmedlingen 
Coronakrisen påskyndade den sedan tidigare pågående 
digitaliseringsutvecklingen på finansmarknaden: verksamhetsmodellerna 
och strukturerna för finansförmedling förändras och nya digitala aktörer 
vinner insteg i branschen. Även de traditionella aktörerna investerar kraftigt i 
teknisk utveckling. 

De digitala aktörernas roll vid förmedlingen av finansiering ökar. 

Digitala banker utan ett kontorsnät svarar till exempel för en allt större andel av ökningen i de 
finländska hushållens utestående konsumentkrediter. Samtidigt får också aktörer utanför 
banksektorn en ökad betydelse vid finansförmedlingen. 

Finlands Bank följer aktivt upp de nya aktörernas och verksamhetsmodellernas inverkan på 
finansförmedlingen, de förändrade rollerna och riskerna. 

För att analysera effekterna har Finlands Bank börjat bygga upp uppföljning över hela 
finanssektorn, där sektorn är indelad i olika grupper efter typ av aktör eller affärsmodell. 

Uppföljning av nya affärsmodeller viktigt för den 
finansiella stabiliteten 

Digitaliseringen möjliggör en uppsjö av affärsmodeller för finansförmedling, såsom 
gräsrotsfinansiering, person-till-person-lån och digital bankverksamhet, alla med sina specifika 
särdrag. 
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Finlands Bank strävar efter att ständigt hålla sig uppdaterad om förändringarna i 
finansförmedlingen och bevakar därför aktivt andelarna för olika affärsmodeller och 
förändringarna i dem. 

Dessutom analyserar Finlands Bank riskerna i affärsmodellerna och tar fram information 
exempelvis som underlag för beslut som gäller den finansiella stabiliteten. 

Tack vare digitaliseringen har finansförmedlingen 
kunnat fortsätta också under krisen 

Coronakrisen påskyndade den pågående digitaliseringen 2020. Då coronan spred sig 
överbelastades bankernas kundtjänst av ansökningar om amorteringsfrihet på lån. 

Bankerna utvecklade i ilfart tekniska lösningar för att hantera belastningen till följd av de 
ökade kontakterna och uppmanade kunderna att använda digitala kanaler. 

Finlands Bank inledde en uppföljning av andelen beviljade banklån som tas via de digitala 
kanalerna. 

Med tanke på den finansiella stabiliteten hade de digitala tjänsterna och kanalerna en stor 
betydelse för att finansförmedlingen kunde fortsätta under coronapandemin. 

Finlands Banks analyser sträcker sig utanför 
banksektorn och över landets gränser 

I takt med att aktörerna utanför banksektorn intar en allt större roll i finansförmedlingen 
måste också analysen i högre grad sträcka sig utanför banksektorn. 

Finlands Banks direktion fattade därför redan i mars 2019 beslut om att utvidga 
statistikinsamlingen till övriga finansinstitut. 

Under 2020 förberedde Finlands Bank en ny datainsamling om finansförmedling utanför 
kreditinstituten. Denna statistikrapportering inleds 2021 och kommer att omfatta exempelvis 
kreditinstitutens finansbolag och bolag som tillhandahåller konsumtionskrediter. 

Digitaliseringen bidrar också till internationaliseringen av finansförmedlingen. Uppföljningen 
måste fästa större avseende vid sådana finansinstitut som beviljar lån till flera länder. 

Enligt Finlands Banks utredningar upptas en betydande andel av konsumtionskrediterna också 
i Finland i något annat nordiskt land. 
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Uppföljningen av denna så kallade gränsöverskridande utlåning utgör ett viktigt led i Finlands 
Banks analys av digitala verksamhetsmodeller och förutsätter samarbete på nordisk nivå. 
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Pengar och betalningar 
Finlands Bank sörjer för tillgången till och utgivningen av kontanter i Finland. 
Vid sidan av kontantförsörjningen i Finland svarar banken för uppgifter i 
anslutning till betalningssystemens och säkerhetshanteringstjänsternas 
produktion, utveckling och säkerhet. 

Under 2020 skedde en stor omvandling inom betalningsområdet inte minst till följd av 
coronapandemin. 

Användningen av kontanter minskade allt snabbare medan kortbetalningarna ökade i 
popularitet. Ökningen gällde i synnerhet kontaktlösa betalningar utan PIN-kod och 
mobilbetalningar. 

Antalet betalningar som bankerna förmedlade till varandra via TARGET2-Suomen Pankki 
ökade under 2020. 

Eurosystemet utredde möjligheterna med en digital 
euro 

Elektroniska betalningar utgör en essentiell del av dagens ekonomi och deras andel kommer 
att öka ytterligare. Om och när vi också i fortsättningen vill betala med centralbankspengar, 
måste Eurosystemet vara delaktig i förändringen. I takt med att användningen av kontanter 
minskar har Eurosystemet lyft fram frågan om också centralbanken borde ge ut ett eget 
digitalt betalningsmedel. Eurosystemet inledde 2020 arbetet kring digitala centralbankspengar 
i euroområdet, dvs. en digital euro. En digital euro skulle vara ett komplement till eurosedlar 
och mynt. 

Den ökade andelen elektroniska betalningar bidrar till att kommersiella aktörer i ökad 
utsträckning tar över hanteringen av massbetalningar. Det är Eurosystemets uppgift att 
säkerställa att betalningssystemen också fungerar under exceptionella förhållanden. 

Utveckling av cybersäkerheten inom finanssektorn 

I de finansiella tjänsterna utnyttjas i stor utsträckning de möjligheter som digitaliseringen 
erbjuder. 

Samtidigt exponeras aktörerna för cyberrisker. Ett angrepp mot en enskild bank eller ett 
betalningssystem skulle utöver de direkta effekterna också kunna orsaka ett brett misstroende 
mot det finansiella systemet. 
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För att stärka sitt skydd spårar finansiella företag svagheter i sina system genom att testa dem 
med samma metoder som används av verkliga angripare. I penetrationstester försöker en 
hacker på uppdrag av företaget göra intrång i företagets produktionssystem under 
kontrollerade former. 

Europeiska centralbanken publicerade i maj 2018 ramverket TIBER-EU som styr 
penetrationstesterna. År 2020 publicerade Finlands Bank sin egen nationella anpassning 
TIBER-FI, som stöder testningen och utvecklar motståndskraften inom hela branschen i 
Finland. 

Eurosystemet utvecklar kontantförsörjningens 
hållbarhet 

Kontantförsörjningen hör till centralbankernas mest operativa uppgifter och ger därför också 
upphov till miljöpåverkan. Konsekvenserna är emellertid mycket små i samhällsekonomin som 
helhet. 

Kontantförsörjningens miljöpåverkan uppstår vid tillverkning, transport, hantering, räkning 
och sortering samt lagring av kontanter. Den största miljöpåverkan uppkommer utanför 
centralbankerna. 

Eurosystemet har fattat ett principbeslut om att makulerade sedlar 2022 ska förstöras genom 
förbränning och inte längre föras till avstjälpningsplatserna. 

Dessutom undersöker Eurosystemet möjligheterna att ersätta basmaterialet för sedelpapper i 
följande sedelserie. 
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En digital euro skulle vara en tredje 
form av euron 
Tanken på digitala centralbankspengar har lyfts fram av forskare och 
centralbankschefer under de senaste åren. Finlands Bank deltar i 
Eurosystemets arbete kring digitala centralbankspengar som inleddes vid 
början av 2020. 

Elektroniska betalningar och digitala pengar fördes redan på tal för mer än 30 år sedan i 
samband med utbredningen av internet. 

Marknadsutbudet av tjänster i anslutning till en digitaliserad ekonomi är i dag stort och 
branschen har vuxit kraftigt. Det har emellertid närmast handlat om tjänster producerade av 
kommersiella tjänsteleverantörer. 

Hittills har ingen centralbank i världen tillhandahållit ett allmänt digitalt betalningsmedel, 
med undantag av några kortlivade experiment. 

Ett av experimenten är kontantkortet Avant som Finlands Bank utvecklade på 1990-talet. 

I takt med att användningen av kontanter minskar har Eurosystemet lyft fram frågan om 
också centralbanken borde ge ut ett eget digitalt betalningsmedel, på engelska Central Bank 
Digital Currency eller CBDC. 

Även om den direkta översättningen av CBDC talar om en digital valuta, skulle en digital euro 
inte vara en ny valuta, utan en digital form av euron. 
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En digital euro skulle vara ett komplement till 
eurosedlar och mynt 

Med centralbankspengar avses pengar som ges ut av en centralbank och som redovisas på 
skuldsidan i centralbankens balansräkning. En sedel är till exempel centralbankspengar, 
medan en insättning som en kund gör i en affärsbank inte är det. 

För euroområdets digitala centralbankspengar används benämningen digital euro. På svenska 
kunde man också tala om digitala kontanter, eftersom den digitala euron uttryckligen är tänkt 
att vara ett komplement till eurosedlar och mynt. 

Bankernas centralbanksinlåning har redan länge utgjorts av ett slags digitala 
centralbankspengar, eftersom denna inlåning endast existerar i form av bokförda noteringar i 
datasystemen. 

Den digitala euron har inget att göra med virtuella valutor – vare sig tekniskt eller i övrigt. 

Eurosystemet lyfte fram ämnet i en rapport som publicerades i oktober 2020 (på engelska). 

Vad nytt skulle en digital euro tillföra? 

Finland har hört till de ledande länderna inom den digitala betalningsrevolutionen i 
euroområdet: här används kontanter alltmer sällan. Samma utveckling, dvs. den minskade 
användningen av kontanter vid betalningar, bidrar till att kommersiella aktörer i ökad 
utsträckning tar över hanteringen av massbetalningar i hela Europa. Det är inte nödvändigtvis 
ett problem – åtminstone inte under normala förhållanden. 

Eurosystemet måste emellertid säkerställa att betalningssystemen också fungerar under 
exceptionella förhållanden. 

Om centralbanken tillhandahåller ett eget system för massbetalningar vid sidan av de 
nuvarande systemen, ökar motståndskraften i det finansiella systemet. 

Om ett system sviker skulle ett annat finnas i reserv och sörja för kontinuiteten i 
verksamheten. 

Den digitala euron skulle uttryckligen tillhandahållas av centralbanken själv. På detta sätt 
skulle tillgången till elektroniska betalningar inte vara enbart beroende av kommersiella 
aktörer. 

Det nya med den digitala euron är att centralbankspengar också kunde användas för andra 
elektroniska betalningar än interbankbetalningar. Hittills har Eurosystemet erbjudit två former 
av centralbankspengar: kontanter för allmänheten och en inlåningsfacilitet för bankerna. 
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En digital euro skulle vid sidan av sedlar och mynt vara en tredje form av euron som 
kombinerar egenskaperna i de nuvarande formerna. Den har likheter med 
centralbanksinlåning i det avseendet att den är immateriell, men den har också likheter med 
kontanter eftersom den är tillgänglig för alla. 

Många öppna frågor med en digital euro 

Den digitala euron finns tills vidare endast på tankenivå. 

Under de kommande åren utreder Eurosystemet, och Finlands Bank som en del av systemet, 
viktiga öppna frågor med tanke på initiativet. Som ett led i detta arbete lanseras också 
experiment med en digital euro. 

Frågan undersöks ingående innan eventuella beslut om att introducera en digital euro tas i 
övervägande. Det är fråga om en väldigt omfattande helhet och de öppna frågorna är många 

De viktigaste frågorna gäller den finansiella stabiliteten och konsekvenserna av en digital euro 
för bankernas och centralbankens balansräkningar och för den penningpolitiska 
transmissionen. 

Öppna frågor finns även på den juridiska sidan. Vi kan ännu inte säga hur en digital euro 
skulle passa in i den nuvarande lagstiftningen, eller vilka lagändringar som eventuellt skulle 
krävas. 

Dessutom måste frågor som hänför sig till den personliga integriteten undersökas noggrant. En 
digital euro får inte underlätta penningtvätt. Samtidigt är det motiverat att värna om 
medborgarnas integritetsskydd. 

Eurosystemet vill gå i bräschen för förändring 

Exemplen ovan visar att en digital euro i första hand är något annat än en teknisk fråga. Så är 
fallet trots att den tekniska utvecklingen och digitaliseringen är orsaken till att vi diskuterar en 
digital euro. 

Utvecklingen av en digital euro skulle bygga på de senaste tekniska metoderna och bästa 
praxis. De kan mycket väl vara samma som redan nu fått stor spridning i kommersiella 
betalningsapplikationer. 

Elektroniska betalningar utgör en essentiell del av dagens ekonomi och deras andel kommer 
att öka ytterligare. Om och när vi också i fortsättningen vill betala med centralbankspengar, 
måste Eurosystemet vara delaktig i förändringen, kanske rentav den som driver förändringen. 
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Det förberedande arbete som gjorts under 2020 har lagt grunden för att övergångstiden för en 
eventuell utgivning av en digital euro kan förkortas betydligt. Målet är att säkerställa att 
Eurosystemet är redo för förändring när tiden är inne. 
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Sedlar och kontantförsörjning: 
corona minskade 
sedelbeställningarna 
Finlands Bank ansvarar i egenskap av centralbank i euroområdet för 
utgivningen av kontanter och kvaliteten på utelöpande sedlar och mynt i 
Finland. Som grossistaktör strävar banken också efter att säkerställa 
distributionen av kontanter och användningen av kontanter för 
massbetalningar och andra syften. 

Finlands Bank följer aktivt användningen av kontanter som betalningsmedel och strävar för 
sin del efter att sörja för att användningen av kontanter är ett konkurrenskraftigt 
betalningssätt. 

Automatnätet för distribution av kontanter oförändrat 

Efter utbrottet av coronapandemin i mars 2020 uppmanades konsumenterna att undvika 
kontantbetalningar och i stället använda kontaktlösa kort. Kontantuttagen i automat och 
användningen av kontanter som betalningssätt minskade kraftigt under senare delen av våren. 

Automatnätet för distribution av kontanter var emellertid oförändrat under 2020. Det var inte 
läge för stora förändringar i nätverket, eftersom det rådde stor osäkerhet om hur länge 
coronakrisen skulle pågå. 

När coronapandemin i mars ledde till omfattande begränsningar av rörelsefriheten, ökade till 
en början uttagen av extra kontanter att ha i reserv. Den därpå följande uppmaningen att 
undvika kontantbetalningar minskade under slutet av våren sedel- och myntbeställningarna 
också vid Finlands Bank. 
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I takt med att coronasmittfallen minskade och restriktionerna lättade under semesterperioden i 
juli och augusti återhämtade sig användningen av kontanter, och framför allt 
kontantbeställningarna, något. 

Återlämningarna av sedlar speglar i allmänhet väl kontantanvändningen. De ökade inte 
nämnvärt under 2020 och var mot slutet av året rent av betydligt färre än året innan (diagram 
14). 

I sedelbeställningarna märks vanligen en kraftig ökning i användningen av kontanter före 
julen. Pandemiläget förvärrades på nytt i november–december, varför denna säsongsvariation 
var betydligt mindre markant 2020 jämfört med tidigare år. 

I oktober 2020 genomförde Finlands Bank en konsumentenkät om användningen av 
kontanter. Av resultaten framgick bland annat att de konsumenter som vanligen använde 
kontanter och kort i lika stor utsträckning övergick till att använda mer kortbetalningar under 
coronakrisen. Däremot föredrog de konsumenter som i allmänhet använder huvudsakligen 
kontanter fortfarande kontantbetalningar (diagram 15). 

Diagram 14. 
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Diagram 15. 

Tillgången till kontanter fortfarande god enligt 
konsumenterna 

Enligt konsumenterna var tillgången till kontanter fortsatt god under 2020. 

Beställningarna av kontanter vid Finlands Bank samt distributionen av kontanter till 
allmänheten via olika distributionskanaler och användningen av kontanter vid betalningar 
minskade särskilt under coronapandemins samhällsspridningsfas på våren och senhösten. 

Antalet bankkontor med kontantservice fortsatte stadigt att minska, och dessutom begränsade 
kontoren tillgången till kontanttjänster också tidsmässigt under båda faserna av 
coronapandemins samhällsspridning (diagram 16). 
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Diagram 16. 

Coronapandemin minskade kraftigt turismefterfrågan 
på 50-eurosedlar 

Utgivningen av kontanter fortsatte att öka 2020, dvs. beställningarna av kontanter var större 
än återlämningarna, även om kontantuttagen för utlandsresor minskade tydligt på grund av 
reserestriktionerna till följd av coronan. 

Utgivningen av framför allt 50-eurosedlar minskade kraftigt under coronaperioden (diagram 
17). 

Beställningarna och återlämningarna av sedlar vid Finlands Bank minskade under coronatiden 
också i fråga om övriga valörer, eftersom distributionen och användningen av kontanter 
minskade snabbare än under tidigare år (diagram 18). 
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Diagram 17. 

Diagram 18. 
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Finlands Banks depåhållning minskade 
kontanthanteringsföretagens transporter 

Efter nedläggningen av det sista kontoret utanför kontantförsörjningskontoret i Vanda, dvs. 
kontoret i Uleåborg, har Finlands Bank erbjudit privata kontanthanteringsföretag möjlighet 
till räntefri depåhållning av kontanter. 

Kontantdepåsystemet Notes Held To Order (NHTO) togs i bruk i maj 2019 med nästan full 
kapacitet. Våren 2020 justerades depåhållningens maximala volym. 

Depåhållningen av kontanter minskar effektivt sådana onödiga kontanttransporter till 
centralbanken som görs enbart i syfte att undvika räntebelastning. 

Förekomsten av euroförfalskningar 

Antalet förfalskade eurosedlar som påträffades i omlopp i Finland ökade något under 2020. I 
Finland påträffades sammanlagt 1 496 förfalskade sedlar och 750 förfalskade mynt (diagram 
19). 

Under de senaste två åren har antalet falska sedlar ökat framför allt genom de så kallade 
filmsedlarna, som säljs via internet. 

År 2020 var 10- och 20-eurosedlar vanligast bland de påträffade förfalskningarna. 

Diagram 19. 
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Kontantförsörjningens miljöpåverkan 
2020: transportsträckorna minskar 
Kontantförsörjningen hör till centralbankernas mest operativa uppgifter och 
ger därför också upphov till utsläpp. Mot bakgrund av växande miljöproblem 
och en eskalerande klimatkris har även centralbankerna mer ingående 
analyserat effekterna av sin verksamhet. Kontantförsörjningen är emellertid 
inte någon särskilt betydande källa till koldioxidutsläpp i samhällsekonomin 
som helhet. 

Den största miljöpåverkan från kontantförsörjningen 
uppkommer utanför centralbankerna 

Kontantförsörjningens miljöpåverkan uppstår vid tillverkning, transport, hantering, räkning 
och sortering samt lagring av kontanter. 

Miljöpåverkan av mynt och sedlar börjar med råvaruproduktionen, dvs. tillverkningen av 
sedlar och metallmynt, och upphör när de makuleras vid utgången av sin livscykel. 

Eurosedlarna tillverkas av bomullspapper, vilket förbrukar naturresurser i någon mån. Därför 
undersöks möjligheterna att ersätta basmaterialet för sedelpapper i följande sedelserie. 

Eurosystemet har redan nu fattat ett principbeslut om att makulerade sedlar 2022 inte längre 
förs till avstjälpningsplatserna utan de förstörs genom förbränning. 

Europeiska centralbanken (ECB) genomför före juli 2021 en preliminär utredning om 
eurosedlarnas totala miljöpåverkan enligt de standarder som kommissionen godkänt. 
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Centralbankernas utredningar visar att tillverkningen av mynt och sedelpapper och 
tryckningen av sedlar står för knappt en tredjedel av kontantförsörjningens miljöpåverkan. 

Ungefär hälften av miljöpåverkan i samband med centralbankernas kontantförsörjning 
kommer från energiförbrukningen i olika skeden av sedelhantering, sortering och lagring. 

Kontantförsörjningen har ringa miljöpåverkan i 
samhällsekonomin som helhet 

Med tanke på hela kontantförsörjningen uppstår den största miljöpåverkan vid 
energiförbrukningen utanför centralbankerna i samband med mynttillverkning, privata 
detaljisttransporter mellan handeln och kontanthanteringsföretagens sorteringscentraler samt 
vid kontantautomatnätverkets elförbrukning. 

I samhällsekonomin som helhet är emellertid miljöpåverkan från kontantförsörjningens 
energiförbrukning obetydlig. 

Enligt en holländsk utredning låg CO2-utsläppen från kontanter och kortbetalningar i samma 
storleksklass. 

Växthusgasutsläppen från Finlands samhällsekonomi uppgick 2019 till ca 52,8 miljoner ton 
omvandlat till CO2-ekvivalenter. Kontantförsörjningens utsläpp utgör uppskattningsvis ca 
0,03 promille av växthusgasutsläppen från samhällsekonomin i Finland (på finska). 

 

Penningtransporterna och utsläppen forsatte att minska 2020. Vi sökte 
hela tiden efter lösningar som förlänger sedlarnas livslängd. 
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De totala penningtransportsträckorna minskar 

Utsläppen från penningtransporterna i Finland kan analyseras separat. I sin helhet körs inom 
kontantförsörjningen i Finland årligen drygt 9 miljoner kilometer, vilket är 0,02 % av den 
totala vägtrafiken i Finland. 

Det totala kilometerantalet har minskat kontinuerligt under 2017–2020, den senaste tiden på 
grund av coronapandemin. Över 4/5 av penningtransporterna sker lokalt och antalet 
lokaltransporter har de senaste åren sjunkit. 

Införandet av centralbankernas externa NHTO-depåsystem för kontanter i kombination med 
aktörernas aktiva verksamhet har ytterligare stärkt den ekonomiskt rationella hanteringen av 
kontanter och bidragit till att minska transportsträckorna inom hela kontantförsörjningen. 

Inom kontantförsörjningen utgör hållbarheten med tanke på miljön alltid en väsentlig del av 
verksamhetsstyrningen. Målet är att effektivisera energiförbrukningen och sedlarnas livslängd. 

107 VERKSAMHETSBERÄTTELSE



Betalnings- och 
avvecklingssystemen måste vara 
funktionssäkra och pålitliga 
Under 2020 skedde en stor omvandling inom betalningsområdet inte minst 
till följd av coronapandemin. De betalnings- och avvecklingssystem som står 
under Finlands Bank övervakning fungerade säkert och pålitligt under 
coronakrisen. 

Coronapandemin förändrade betalningsbeteendet 

Coronapandemin påverkade rätt kraftfullt människornas konsumtionsbeteende och 
populariteten för olika betalningssätt. Användningen av kontanter minskade allt snabbare 
medan kortbetalningarna ökade i popularitet. 

Ökningen gällde i synnerhet kontaktlösa betalningar utan PIN-kod och mobilbetalningar. Till 
förändringen i betalningssätten bidrog också näthandelns växande popularitet. 

Betalnings- och avvecklingssystemen har fungerat utan betydande störningar under 
coronakrisen. 

Efter coronakrisens utbrott har myndighetssamarbetet i övervakningen av systemens funktion 
intensifierats och därtill har lägesbilden regelbundet uppdaterats i samarbete med de finansiella 
aktörerna. 
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Övervakning i samarbete med inhemska och 
utländska myndigheter 

Med övervakning avses centralbankernas övervakning av betalnings- och avvecklingssystemen 
i syfte att säkerställa funktionssäkra och effektiva system såväl under normala förhållanden 
som i kristider. 

Övervakningen av betalningssystemen utförde Finlands Bank i regel i samarbete med 
Eurosystemet. Beträffande övervakningen av centrala motparter (på finska) medverkade 
Finlands Bank i det internationella övervakningssamarbetet. 

År 2020 gjorde Finlands Bank för första gången en övervakningsbedömning av 
värdepapperscentralen (Euroclear Finland) i enlighet med förordningen om 
värdepapperscentraler. 

Finlands Banks simulator stöder övervakningsarbetet 

Den betalnings- och avvecklingssystemsimulator (på engelska) som har utvecklats och 
upprätthålls av Finlands Bank har redan länge använts inom Eurosystemet och i många andra 
länder. 

Simulatorn kan bland annat utnyttjas för att analysera systemrisker, identifiera systemviktiga 
motparter och utvärdera systemutvecklingsidéer. 

Finlands Bank arrangerade under året för adertonde gången det internationella seminariet för 
experter inom analys och simulering av betalnings- och avvecklingssystem (på engelska). 

På grund av coronapandemin ordnades seminariet denna gång som ett webbinarium, men det 
samlade ändå i likhet med tidigare år en stor skara internationella deltagare. 

Viktigt att skapa beredskap för störningar och kriser 
på förhand 

Funktionssäkra och pålitliga betalnings- och avvecklingssystem har en fundamental betydelse 
för den finansiella stabiliteten och för ett välfungerande samhälle såväl under normala 
förhållanden som i kristider. 

Digitaliseringsutvecklingen har ytterligare framhävt betydelsen av att skapa beredskap för 
olika cyberhot. 
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Myndigheterna strävar för sin del efter att säkerställa betalningssystemens funktionssäkerhet 
genom att samarbeta med de finansiella aktörerna. Utvecklingen av fungerande reservsystem 
är en viktig del av detta arbete. 

Under 2020 fortsatte Finlands Bank det aktiva samarbetet med övriga finansiella aktörer i 
planeringen av beredskapsåtgärder för betalnings- och avvecklingssystemen i Finland. 

Betalningsrådet sonderade framtidens 
betalningslösningar 

Betalningsrådet är ett nationellt samarbetsorgan för utveckling av massbetalningar. 
Betalningsrådet för samman betaltjänstanvändare, betaltjänstleverantörer och relevanta 
myndigheter. 

Under 2020 diskuterade betalningsrådet bland annat coronapandemins inverkan på 
betalningar, tillgången till kontanttjänster, åtgärder för att främja omedelbara betalningar i 
Finland och kostnadsutredningar av olika betalningssätt. 

Diskussioner fördes också om Europeiska centralbankens och kommissionens strategier för 
massbetalningar samt pågående europeiska och nordiska initiativ, såsom European Payments 
Initiative (EPI) (på finska) och P27-initiativet (på engelska). 

Det traditionella betalningsforumet (på finska) som presenterar betalningsrådets arbete för den 
stora allmänheten måste ställas in 2020 på grund av coronapandemin. 
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Gemensam modell för 
penetrationstester bidrar till bättre 
cybersäkerhet inom finansbranschen 
I de finansiella tjänsterna utnyttjas i stor utsträckning de möjligheter som 
digitaliseringen erbjuder. Samtidigt exponeras aktörerna emellertid för 
cyberrisker. Ett angrepp mot en enskild bank eller ett betalningssystem 
skulle utöver de direkta effekterna också kunna orsaka ett brett misstroende 
mot det finansiella systemet. 

För att stärka sitt skydd kan finansiella företag spåra svagheter i sina system genom att testa 
dem med samma metoder som används av verkliga angripare. 

Finlands Bank antog 2020 en allmäneuropeisk modell, som stöder testning och utvecklar hela 
branschens motståndskraft mot störningar. 

Tillgångshanteringssystem intressanta för kriminella 

I bakgrunden till den finansiella sektorns tjänster finns en enorm mängd olika system, som 
bildar nätverk exempelvis via betalnings- och avvecklingssystemen eller handeln med 
finansiella instrument. 

System som hanterar pengar och andra tillgångar är också intressanta för kriminella. 

Företagen kan testa sin förmåga att värja sig mot angrepp genom att utnyttja likadana 
angreppsmetoder som de kriminella. Resultaten kan utnyttjas vid utvecklingen av företagens 
eget skydd. I dessa så kallade penetrationstest försöker en hacker på uppdrag av företaget 
tränga in i företagets produktionssystem under kontrollerade former. 
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Europeiska centralbanken publicerade i maj 2018 TIBER-EU (på engelska), som är ett 
ramverk för hantering av penetrationstester. Ramverket är avsett för den finansiella 
infrastrukturen samt för banker och övriga aktörer. TIBER är en förkortning och står för 
Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming. 

Enhetlig modell ger en klarare helhetsbild 

Penetrationstesterna går ut på att spåra sårbarheter i enskilda företags eller organisationers 
system och processer samt i människors rutiner. Samtidigt testas företagens förmåga att 
upptäcka, hantera och återhämta sig från angrepp. 

För att utveckla den finansiella sektorns motståndskraft behövs samarbete och 
informationsutbyte. Skyddet för sektorn som helhet förbättras genom att de enskilda företagen 
och infrastrukturerna är bättre skyddade. 

Kopplingarna mellan företagen inom sektorn och betydelsen av det nätverk som de bildar för 
hela samhällets funktion framhäver det faktum att cybersäkerhet inte är en konkurrensfaktor 
utan ligger i allas gemensamma intresse. 

TIBER-EU-ramverket tjänar också som ett verktyg för myndighetssamarbetet när tester utförs 
av finansiella företag med gränsöverskridande verksamhet. 

Till vad används de nationella riktlinjerna? 

Det allmäneuropeiska TIBER-EU-ramverket anger ramarna för genomförandet av 
penetrationstester. I den egentliga testprocessen tillämpas emellertid den nationella 
anpassningen av regelverket i respektive land. 

I riktlinjerna för den nationella anpassningen fastställs nationellt relevanta delområden för 
testerna, såsom den hotbild som används vid planeringen av testerna, de juridiska aspekter 
som ska beaktas och det stöd som erbjuds för testerna. 

I den nationella anpassningen av TIBER-ramverket behandlas de olika faserna i planeringen 
och utförandet av testerna samt de dokument som produceras. 

Finlands Bank publicerade den finländska nationella anpassningen TIBER-FI (på finska) i april 
2020. Beredningen av riktlinjerna för Finland tog hänsyn till företagens synpunkter. 
Riktlinjerna utvecklas vidare på basis av erhållen respons och praktiska erfarenheter. 

Användningen av TIBER-FI är frivilligt för företagen inom branschen. 

Utöver Finland har bland annat Belgien, Nederländerna, Sverige, Tyskland och Danmark 
antagit TIBER-EU-ramverket. 
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Vad består TIBER-FI av? 

Den hotbild som används vid tester i enlighet med riktlinjerna för den finländska anpassningen 
bygger på en hotbildsrapport som uppdateras årligen. 

För rapporten ansvarar den nordiska branschorganisationen Nordic Financial CERT. Från och 
med december 2020 omfattar rapporten samtliga nordiska länder. 

De organisationer som testar sina system enligt TIBER-FI får dessutom tillgång till en 
sammanfattning av den lagstiftning i Finland som tillämpas vid penetrationstester. 

För planering och samordning av testerna ställer Finlands Bank en testchef till förfogande för 
de testande organisationerna enligt modellen. 

För informationsutbyte och samarbete grundade Finlands Bank 2020 ett TIBER-FI-
samarbetsnät, vars medlemmar är cybersäkerhetsexperter på organisationer inom den 
finansiella sektorn. 
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Aktivt år för TARGET-tjänsterna 
Finlands Bank tillhandahåller Eurosystemets gemensamma betalnings- och 
avvecklingssystem TARGET för banker och övriga aktörer. År 2020 var ett 
arbetsfyllt år både i den dagliga driften och inom utvecklingen av tjänsterna. 

Antalet betalningar i TARGET2-Suomen Pankki 
fortsätter att öka 

Betalsystemet TARGET2 är ett system för bruttoavveckling av betalningar i realtid, dvs. 
RTGS-system, som ägs och upprätthålls av Finlands Bank tillsammans med de övriga 
centralbankerna i euroområdet. 

Finlands Banks TARGET2-kunder utgjorde vid utgången av 2020 sammanlagt 24 
finansinstitut och delsystem med verksamhet i Finland och de övriga nordiska länderna. 

Under 2020 förmedlades i genomsnitt 2 570 betalningar till ett genomsnittligt värde av 44 
miljarder euro dagligen via TARGET2-Suomen Pankki. 

Antalet betalningar har ökat under de senaste åren och även 2020 var ökningen 25 % från 
året innan. Betalningarnas värde var däremot oförändrat jämfört med 2019. 
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Värdepappersavvecklingen i Finland överförs 2023 till 
T2S 

Utöver TARGET2-systemet tillhandahåller Finlands Bank i TARGET2-Securities-systemet 
(T2S) bankerna konton i centralbankspengar för avveckling av värdepapper. 

T2S är en avvecklingsplattform för värdepappershandel som utvecklats av Eurosystemet och 
där avvecklingen sker i centralbankspengar. 

Våren 2020 ökade antalet avvecklade transaktioner i T2S-systemet betydligt till följd av den 
marknadsturbulens som coronapandemin orsakade. 

Till T2S-systemet har redan 21 europeiska värdepapperscentraler anslutit sig. Dess betydelse 
på den finländska marknaden ökar ytterligare hösten 2023, när Euroclear Finland ansluter sig 
till systemet. 

TIPS-deltagarna ökar betydligt nästa år 

 TARGET Instant Payment Settlement-plattformen (TIPS, på engelska) som tillhandahålls av 
Eurosystemet gör det möjligt att förmedla omedelbara betalningar i centralbankspengar varje 
dag dygnet runt. 

TIPS har varit i drift några år, men hittills har inga finländska banker anslutit sig till systemet. 
Situationen håller emellertid på att förändras i och med Europeiska kommissionens strategi för 
massbetalningar och de beslut som Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet) fattade i juli 
2020 (på engelska). Därmed ska alla TARGET2-banker som erbjuder direktgirering och 
avvecklingscentraler som förmedlar direktgireringar kunna nås via TIPS-systemet före 
utgången av 2021. 

Finlands Bank har tillsammans med deltagarna i sina betalsystem inlett åtgärder för att uppnå 
målet. 

Genom projektet blir omedelbara betalningar fullt tillgängliga inom hela euroområdet. 

Störningar i betalnings- och avvecklingssystemen 
under 2020 

Coronapandemiåret 2020 var operativt krävande och förutsatte omorganisering av Finlands 
Banks funktioner för att säkerställa kontinuiteten i verksamheten. 
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Trots utmaningarna med coronapandemin fungerade Eurosystemets betalnings- och 
avvecklingssystem i stort sett normalt hela året. 

Under året förekom emellertid också störningar i systemen. Den allvarligaste systemstörningen 
inträffade i oktober 2020, när TARGET2 av tekniska orsaker låg nere i nästan tio timmar. 

ECB har utöver de interna utredningarna inom Eurosystemet uppdragit åt en oberoende 
extern aktör att genomföra en granskning av det inträffade (på engelska), som ska bli klar 
våren 2021. 

Coronapandemin påverkade tidsramen för 
systemprojekten 

Finlands Bank och deltagarna i bankens delsystem medverkar i Eurosystemets 
konsolideringsprojekt T2-T2S (på engelska) för teknisk sammanslagning av TARGET2- och 
T2S-systemen på en gemensam plattform för att skapa operativ och finansiell effektivitet i 
systemdriften. 

Det nuvarande TARGET2-systemet ersätts med ett helt nytt RTGS-system, som svarar upp 
mot marknadens ökade krav och effektiviserar bankernas likviditetshantering. För 
betalningsmeddelanden införs samtidigt den nya meddelandestandarden ISO20022 (på 
engelska). 

ECB-rådet beslutade i juli 2020 på marknadens begäran att skjuta upp övergången till det nya 
systemet med ett år. 

Till detta bidrog de utmaningar som coronapandemin fört med sig och SWIFT:s (på engelska) 
beslut att senarelägga migreringen av gränsöverskridande betalningar till 
ISO20022-meddelandestandarden med ett år. SWIFT hanterar finansbranschens 
internationella meddelandestandarder. 

Det nya T2-betalningssystemet tas i bruk i november 2022. 

Beslut fattades likaså att flytta fram Eurosystemets andra viktiga projekt, dvs. lanseringen av 
det gemensamma ECMS-säkerhetshanteringssystemet (på engelska) (Eurosystem Collateral 
Management System), med ett år. Systemet kommer att sättas i drift i november 2023. 

På detta sätt säkerställs att de centralbanker, T2S-värdepapperscentraler och banker som 
använder systemet har tillräckligt med tid för nödvändig testning och övriga förberedelser 
efter konsolideringsprojektet. 

Det nya ECMS-systemet kommer i sinom tid att ersätta Finlands Banks nuvarande eget system 
för säkerhetshantering. 
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Trots omläggningen av tidtabellerna har Finlands Bank under 2020 aktivt drivit projekten 
både inom Eurosystemet och i samarbete med sina marknadsdeltagare. 
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Tillgångsförvaltning 
26.3.2021 

Målen för Finlands Banks investeringsverksamhet är säkerhet, likviditet och 
avkastning. Hållbarhet utgör en viktig del av portföljförvaltningen: 
investeringsbesluten fattas med beaktande av faktorer kopplade till miljö, 
samhällsansvar, företagsstyrning och riskerna i investeringsverksamheten. 

Innehav och förvaltning av valutareserven hör till Finlands Banks lagstadgade uppgifter. 
Finlands Bank har också investeringar i euro. 

Genom sin tillgångsförvaltning säkrar Finlands Bank värdet på sina finansiella tillgångar och 
förmågan att vid behov stödja likviditeten i banksystemet. 

Risklimiterna 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 

Vid slutet av 2020 uppgick Finlands Banks finansiella tillgångar till ca 10 miljarder euro. 
Tillgångarna bestod av guld- och valutareserverna, räntebärande värdepapper i euro och aktie- 
och fastighetsinvesteringar. 

Till följd av åtgärderna på grund av coronapandemin i förening med förändringar i valuta- 
och aktiekurser sjönk värdet av de finansiella tillgångarna med ca 1 miljard euro under året. 

Finlands Banks investeringar i räntebärande värdepapper styrs av en investeringspolicy som 
årligen fastställs av bankens direktion. Över hälften av Finlands Banks portfölj av 
räntebärande värdepapper består av statsobligationer och inlåning i centralbanken. 

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. 

Den totala avkastningen på Finlands Banks finansiella tillgångar 2020 var 0,5 %, dvs. 76 
miljoner euro. 
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Finlands Bank bidrar aktivt till en hållbar 
tillgångsförvaltning 

Hållbarhet utgör en oskiljaktig del av Finlands Banks tillgångsförvaltning. 

Enkelt uttryckt innebär en ansvarsfull investeringsverksamhet att investeringsbesluten fattas 
med beaktande av faktorer kopplade till miljö, samhällsansvar och företagsstyrning. 
Hållbarhetsaspekter ingår också i hanteringen av risker i investeringsverksamheten. 

Finlands Bank har undertecknat de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar. 

Finlands Banks aktie- och fastighetsinvesteringar är placerade i fonder som förvaltas av 
externa portföljförvaltare. Under 2020 tog Finlands Bank fram en hållbarhetsenkät för 
externa portföljförvaltare för uppföljning av hållbarhetsaspekterna. 

Finlands Bank har utfört de första beräkningarna av koldioxidavtrycket och scenarioanalyser 
för portföljen för att undersöka nuläget i hållbarhetsuppföljningen, identifiera klimatrelaterade 
risker och möjligheter och ställa upp nya klimatmål. 

Syftet är att integrera klimatmålen med principerna för ansvarsfulla investeringar under 2021. 
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Finlands Banks tillgångsförvaltning 
Finlands Bank deltar i att genomföra Eurosystemets gemensamma 
penningpolitik. Medlemskapet i Eurosystemet medför särskilda särdrag i 
balansräkningen. Finlands Bank har egna finansiella tillgångar som 
uppväger posterna av eget och främmande kapital i balansräkningen. 
Finlands Bank investerar och förvaltar dessa tillgångar i enlighet med målen 
för centralbanksverksamheten och med beaktande av riskerna i 
investeringsverksamheten och principen om ansvarsfulla investeringar. 

Innehav och förvaltning av valutareserven hör till Finlands Banks lagstadgade uppgifter. 
Verksamheten som nationell centralbank i Eurosystemet återspeglas i de konkreta målen för 
investeringsverksamheten. Målen är säkerhet, likviditet och avkastning. 

Finlands Bank fattar beslut om valutareserven och de finansiella tillgångarna med beaktande 
av avtalet om finansiella nettotillgångar ANFA (Agrement on Net Financial Assets) mellan 
centralbankerna i Eurosystemet. 

Storleken av Finlands Banks finansiella tillgångar är 
ett politiskt beslut 

Storleken av Finlands Banks finansiella tillgångar är ett politiskt beslut, som grundar sig på 
beredskapsaspekter. 

Vid behov ska de nationella centralbankerna i Eurosystemet stödja Europeiska centralbanken 
(ECB) med transaktioner ur valutareserven. Dessutom skapar Finlands Bank bland annat 
 beredskap för kriser som försämrar landets externa betalningsförmåga. 
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Förvaltningen av valutareserven och investeringsverksamheten intar en primär roll i arbetet för 
att säkerställa Finlands Banks ekonomiska beredskap att möta framtida osäkerhetsfaktorer 
och risker. 

En del av riskerna mot samhällsekonomin och det finansiella systemet kan fastställas på 
förhand, men som historien har visat är de realiserade riskerna ofta helt oväntade och svåra 
att förutse. 

En långsiktig investeringspolicy som beaktar riskerna i hela balansräkningen gör det möjligt 
att upprätthålla en stark balansräkning och främjar Finlands Banks mål om en stabil 
vinstutdelning till staten. 

Sammansättningen av de finansiella tillgångarna 

Finlands Banks direktion fattar beslut om storleken av Finlands Banks finansiella tillgångar i 
enlighet med ANFA-avtalet och utgående från bankens centralbanksuppgifter och 
investeringspolitiska aspekter. 

Vid utgången av 2020 uppgick Finlands Banks finansiella tillgångar till ca 10 miljarder euro 
(tabell 5). De bestod av direkta investeringar i räntebärande värdepapper i euro och andra 
valutor, investeringar i aktie- och fastighetsfonder, bankens guldreserv och särskilda 
dragningsrätter (SDR, Special Drawing Rights) i Internationella valutafonden. 

Under 2020 reducerades Finlands Banks finansiella tillgångar på investeringspolitiska grunder 
med ca 1 miljard euro. Med anledning av coronapandemin återupptog Finlands Bank i mars 
investeringarna på marknaden för finländska företagscertifikat, vilket följaktligen ökade de 
finansiella tillgångarna med summan av de förvärvade företagscertifikaten. 

Till följd av dessa åtgärder i förening med förändringar i valuta- och aktiekurser sjönk värdet 
av de finansiella tillgångarna med ca 1 045 miljoner euro under året. 

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. 

Finlands Banks direktion beslutar vart tredje år om storleken på valutareserven. Målnivån för 
beloppen av amerikanska dollar är 5 miljarder, för brittiska pund 650 miljoner och för 
japanska yen 95 miljarder enheter i lokal valuta. 
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Tabell 5. 

Finlands Banks finansiella tillgångar 31.12.2020 
Mn euro 

31.12.2019 
Mn euro 

Guld 2 434 2 135 

Valutareserv 6 261 6 694 

SDR 574 494 

Räntebärande värdepapper i USD 4 200 4 641 

Räntebärande värdepapper i GBP 732 777 

Räntebärande värdepapper i JPY 754 782 

Räntebärande värdepapper i EUR 61 1 017 

Aktieportfölj 1 135 1 082 

Fastighetsportfölj 119 127 

Summa 10 010 11 055 

Källa: Finlands Bank. 

Investeringar i räntebärande värdepapper 

Finlands Banks investeringar i räntebärande värdepapper styrs av en investeringspolicy som 
årligen fastställs av bankens direktion. Investeringspolicyn specificerar hur de strategiska 
investeringarna i räntebärande värdepapper fördelas på tillgångsklasser. Den anger också en 
acceptabel ränterisknivå för varje enskild valuta. Investeringspolicyn skapar ett strategiskt 
marknadsbaserat index, som investeringarna kan jämföras med. 

Finlands Bank kan i sin investeringsverksamhet avvika från det strategiska indexet inom ett 
tillåtet handlingsutrymme och i enlighet med givna risklimiter. 

Finlands Banks portfölj av räntebärande värdepapper består av statsobligationer och 
insättningar i centralbanken (56,67 %), obligationer utgivna av multinationella eller 
statsbundna institutioner (25,93 %), säkerställda obligationer med bakomliggande tillgångar 
(7,09 %), företagsobligationer (9,75 %) och kontantinstrument (0,57 %). Inhemska 
företagscertifikat ingår inte i fördelningen. 
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Det lägsta kreditbetyget för värdepapper i portföljen var BBB, med undantag för finländska 
oklassificerade företagscertifikat, vars kreditvärdighet Finlands Bank bedömer med hjälp av 
finansiella nyckeltal. 

Den genomsnittliga durationen, som utgör ett mått på ränterisken, var 2,13 år för 
ränteportföljen vid slutet av 2020. 

På grund av coronapandemins utbrott försämrades de ekonomiska utsikterna tydligt och 
räntorna sjönk historiskt lågt på alla huvudmarknader. 

Sjunkande räntor gav kapitalvinster på ränteinvesteringarna. Trots de låga och delvis negativa 
räntorna blev avkastningen på portföljen av räntebärande värdepapper därför positiv under 
2020. 

Den största ränteavkastningen fick banken på investeringarna i räntebärande värdepapper i 
amerikanska dollar, som tack vare nedgången i räntorna gav betydande uppskrivningsvinster. 

Ränteavkastningen på portföljen av räntebärande värdepapper uppgick till 213,3 miljoner 
euro under 2020. Avkastningen på investeringar i amerikanska dollar var 199,1 miljoner euro, 
på investeringar i euro 1,7 miljoner euro, på investeringar i pund 13,0 miljoner euro och på 
investeringar i yen −0,4 miljoner euro. 

Förstärkningen av euron i förhållande till de övriga huvudvalutorna avspeglades i en negativ 
omvärdering av valutareserven. 

Totalt försvagades valutaposterna i portföljen av räntebärande värdepapper med 445,9 
miljoner euro. Förändringen i dollarinvesteringar var –367,3 miljoner euro, i 
pundinvesteringar –43,3 miljoner euro och i värdepapper i yen –45,3 miljoner euro. 

Valutakursrisken är den största risken i Finlands Banks valutaportfölj av räntebärande 
värdepapper. Valutareservens storlek har dimensionerats för centralbanksuppgifterna. 

Omvärderingen av  valutareserven är en följd av den öppna valutapositionen, som stöder ett 
ändamålsenligt utförande av centralbanksuppgifterna. 

Återupptagande av investeringsverksamheten på den 
finländska marknaden för företagscertifikat 

I normala situationer är emission av företagscertifikat ett tillförlitligt sätt för finländska 
företag att täcka sina kassabehov. Under våren ledde dock coronapandemin till att de 
traditionella investerarna delvis lämnade den finländska marknaden för företagscertifikat. 

Finlands Banks direktion reagerade på det försämrade marknadsläget genom att den 15 mars 
2020 besluta att återuppta sin verksamhet på den finländska marknaden för företagscertifikat 
med ett program på totalt 500 miljoner euro (på finska). 
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Detta gjordes inte i penningpolitiskt syfte för att påverka inflationen, utan syftet var att med 
ett rimligt ökat risktagande få meravkastning på investeringstillgångarna och samtidigt stödja 
den inhemska marknaden för företagscertifikat. 

På basis av det ökade marknadsutbudet beslutade direktionen den 19 mars 2020 att höja 
portföljens maximala storlek till 1 miljard euro. 

I Finlands Banks ramverk för riskbedömning bedöms företag utgående från deras offentliga 
kreditbetyg och finansiella nyckeltal för kreditrisk. 

Riskmåtten för kreditrisk visar bland annat emittentens skuldsättningsgrad, 
återbetalningsförmåga och skattad konkurssannolikhet. 

I enlighet med det fastställda ramverket för riskbedömning köpte Finlands Bank 2020 
företagscertifikat emitterade av finländska företag med tillräckligt högt kreditbetyg. 
Köpvolymerna var störst under de inledande första veckorna, varefter de minskade i jämn 
takt. 

Bestämmelserna om köp av räntebärande värdepapper av publika emittenter innebär 
begränsningar för Finlands Banks värdepappersköp, vilket har återspeglats i skalan av 
värdepapper som Finlands Bank kan förvärva. 

Långsiktig investeringsverksamhet 

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. Spridning av investeringarna mellan olika tillgångar minskar också 
investeringsrisken. 

Under 2020 omfattade den långsiktiga tillgångsförvaltningen aktie- och fastighetsinvesteringar, 
som genomförs indirekt via fonder. 

Investeringarna i aktieportföljen har kostnadseffektivt spridits till passiva EFT-fonder 
(Exchange Traded Funds) 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. 

Aktiemarknaden utvecklades gynnsamt under 2020 trots det betydliga aktiekursfallet på våren 
på grund av coronapandemin. 

125 VERKSAMHETSBERÄTTELSE



Fastighetsfondernas utveckling var mer blandad, eftersom coronapandemin ledde till 
svårigheter inom vissa sektorer, såsom detaljhandelssektorn och kontorssektorn. 

Avkastning på och risker i de finansiella tillgångarna 

Den totala avkastningen på Finlands Banks finansiella tillgångar 2020 var 0,5 %, dvs. 76 
miljoner euro (tabell 6). Avkastningen på portföljerna av räntebärande värdepapper jämförs 
regelbundet mot strategiska jämförelseindex som motsvarar målen för 
centralbanksverksamheten. Under 2020 gav ränteinvesteringarna en avkastning på 0,11 %, 
dvs. 6,4 miljoner euro över jämförelseindexen. 

Avkastningen på aktieportföljen var 17,4 % dvs. 177 miljoner euro och på fastighetsportföljen 
–1,6 % dvs. –2 miljoner euro. 

Tabell 6. 

Avkastning på Finlands Banks finansiella tillgångar 2020 2019 

% Mn euro % Mn euro 

Räntebärande investeringar 3,3 213 2,9 211 

Växelkursförändring –7,3 –587 1,9 142 

Aktier 17,4 177 29 227 

Fastigheter –1,6 –2 11 12 

Summa exkl. guld och SDR –2,8 –198 7,3 592 

Guld 14,0 299 21 368 

Särskilda dragningsrätter, SDR –4,3 –25 2,4 11 

Summa 0,5 76 9,3 971 

Källa: Finlands Bank. 

Under 2020 varierade marknadsrisken (Value-at-Risk 99 %, en dags horisont) för de 
finansiella tillgångarna mellan 52 miljoner euro och 176 miljoner euro (diagram 20). 
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Diagram 20. 

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 att 
möjliggöra åtgärder på valutamarknaden. 

Värdet på den andel av valutareserven i amerikanska dollar som består av Finlands och 
Estlands sammanslagna andelar uppgick vid slutet av 2020 till 1 044 miljoner euro. 

Mer information om förvaltningen av ECB:s valutareserv finns i ECB:s årsrapport (på 
engelska). 
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Ansvarsfulla investeringar: god 
grund för nytänkande och 
innovationer 
Hållbarhet utgör en integrerad del av Finlands Banks tillgångsförvaltning. 
Investeringsverksamheten styrs av offentliga principer för hållbara 
investeringar som bankens direktion antog i december. Under 2020 såg 
Finlands Bank över sina arbetssätt inom ansvarsfulla investeringar. 
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Hållbarhet utgör en del av Finlands Banks 
portföljförvaltning 

Finlands Banks direktion antog i december 2020 offentliga principer för ansvarsfulla 
investeringar (på finska), som styr bankens investeringsverksamhet. Enkelt uttryckt innebär en 
ansvarsfull investeringsverksamhet att investeringsbesluten fattas med beaktande av ESG-
faktorerna (environmental, social, governance), dvs. faktorer kopplade till miljö, 
samhällsansvar och företagsstyrning. 

Olika tillgångsslag har olika särdrag. Varje investerare ska välja de angreppssätt och verktyg 
som lämpar sig för investerarens egen investeringsstrategi och -portfölj. 

Finlands Banks finansiella tillgångar består till största delen av investeringar i statsobligationer 
och obligationer utgivna av statsbundna institutioner, säkerställda obligationer och 
företagsobligationer. 

Dessutom anlitar banken externa portföljförvaltare för investeringar i aktier och fastigheter. 

Finlands Banks investeringsverksamhet i ett nötskal 

Målet för Finlands Banks investeringsverksamhet är att uppfylla de krav på 
likvida, säkra och högavkastande tillgångar som ställs på centralbanken. 

Genom sin investeringsverksamhet säkrar Finlands Bank värdet på sina 
finansiella tillgångar och sin förmåga att vid behov använda bland annat 
valutareserven för att stödja likviditeten i banksystemet. 

Finlands Bank investerar och förvaltar sina finansiella tillgångar för att 
uppfylla sina mål som centralbank och med beaktande av riskerna i 
investeringsverksamheten och principen om hållbara investeringar. 

Finlands Banks hållbarhetssynpunkter beträffande investeringar grundar 
sig dels på målet att svara mot hållbarhetskraven för 
investeringsverksamheten och dels på målet att bättra hantera olika slags 
risker. 
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Finlands Banks strategier för ansvarsfulla 
investeringar 

Finlands Banks viktigaste strategier för ansvarsfulla investeringar är ESG-integrering, 
temainvesteringar och normbaserad screening. 

Diagram 21. 

-

Finlands Banks portföljföraltare införlivar ESG-faktorer med bankens portföljförvaltning och 
investeringsbeslut. Ansvaret för hållbarhetsaspekter har således inte lagts på externa 
portföljförvaltare eller tjänsteleverantörer. 

Finlands Banks förutsätter att också externa kapitalförvaltare tar hänsyn till 
hållbarhetsaspekter. Dessutom beaktar banken hållbarhetsaspekterna i sin uppföljning av 
kapitalförvaltaren och fonden avseende en aktuell investering. 

Temainvesteringar utgör en av Finlands Banks strategier för ansvarsfulla investeringar. För att 
en investering ska räknas som en hållbar temainvestering ska en utomstående instans ha 
utfärdat ett certifikat för investeringen. 
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Finlands Bank förutsätter att direktinvesteringsfonder och -företag uppfyller internationella 
normer. Finlands Bank investerar inte i värdepapper utgivna av emittenter som inte iakttar 
principerna om hållbar företagsverksamhet enligt till exempel FN:s Global Compact-initiativ. 

Finlands Bank gör inte heller direktinvesteringar i företag som tillverkar vapen som är 
förbjudna genom internationella avtal. 

Beslut om exkludering av en emittent fattas av Finlands Banks interna arbetsgrupp för 
ansvarsfulla investeringar. Arbetsgruppen lämnar regelbundna rapporter till direktionen om 
investeringsportföljens hållbarhet och exkluderade, dvs. uteslutna emittenter. 

Hållbarhetsuppföljningen av externa kapitalförvaltare 
förbättrades 2020 

Finlands Banks aktie- och fastighetsinnehav är placerat i fonder som förvaltas av externa 
kapitalförvaltare. 

Hållbarhetsarbetet fokuserar således på uppföljning av kapitalförvaltarna till exempel i fråga 
om ägaraktivitet, miljörapportering och framgång i internationella jämförelser. 

Under 2020 tog Finlands Bank fram en hållbarhetsenkät för externa portföljförvaltare för 
uppföljning av hållbarhetsaspekterna. 

Dessutom utökade banken informationen från den normbaserade screeningen till att gälla 
utvalda externa kapitalförvaltningsinstitut och motparterna i bankens värdepappershandel. 

Klimatmålen som föremål för utveckling 

Finlands Bank har utfört de första beräkningarna av koldioxidavtrycket och scenarioanalyser 
för portföljen för att undersöka nuläget, identifiera klimatrelaterade risker och möjligheter och 
ställa upp nya klimatmål. 

Med hjälp av beräkningarna har Finlands Bank till exempel identifierat de största 
utsläppskällorna i sina direktinvesteringar. 

Syftet är att integrera klimatmålen med principerna för ansvarsfulla investeringar under 2021. 
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Internationellt och inhemskt samarbete stöder 
utvecklingen mot ansvarsfulla arbetssätt 

Finlands Bank har undertecknat de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI, 
Principles for Responsible Investment). 

Undertecknarna förbinder sig till att rapportera åtgärder på området för ansvarsfulla 
investeringar enligt gemensamma rapporteringsregler. Finlands Bank använder erfarenheterna 
av rapporteringen till att vidareutveckla hållbarhetsaspekterna i sin tillgångsförvaltning. 

Finlands Bank är vidare medlem av det internationella NGFS-nätverket och den inhemska 
föreningen Finsif ry. 

NGFS eller Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System är 
ett globalt samarbetsnätverk för centralbanker och tillsynsmyndigheter, medan Finsif eller 
Finland’s Sustainable Investment Forum är en förening inom ansvarsfulla investeringar. Bägge 
organisationernas mål är att främja ansvarsfulla investeringar och integration av 
hållbarhetsaspekter i investeringsverksamheten. 

Finlands Bank har under 2020 aktivt medverkat i inhemska och utländska arbetsgrupper på 
området, deltagit i debatten om ansvarsfulla investeringar och bidragit med artiklar till olika 
publikationer. 

Finlands Bank har undersökt de internationella TCFD-rapporteringsrekommendationerna. 
TCFD eller Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (på engelska) utgör ett 
rapporteringsramverk som hjälper organisationerna att ta fram jämförbar information om 
klimatrelaterade risker och möjligheter. 

I den ovannämnda PRI-rapporteringen (på engelska) finns också frågor om uppfyllelsen av 
TCFD-rekommendationerna. 

Alla TCFD-rekommendationer har ännu inte införlivats med Finlands Banks verksamhet och 
rapportering men de beaktas i utvecklingsarbetet. 

Läs mer på webbplatsen Euro & talous (på finska). 

Vi följde principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI) i vår 
investeringsverksamhet. Vi reviderade våra egna principer för 

ansvarsfulla investeringar. 
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Hantering av Finlands Banks 
finansiella risker 
Till centralbankens kärnuppgifter hör att genomföra penningpolitiken och 
säkerställa stabiliteten och funktionen i det finansiella systemet. Dessa 
uppgifter medför finansiella risker, som Finlands Bank skapar beredskap för 
genom att sörja för en stark balansräkning. De penningpolitiska riskerna 
ökade under 2020. 

Risker uppstår både i investeringsverksamheten och i 
genomförandet av penningpolitiken 

Vid slutet av 2020 uppgick Finlands Banks finansiella tillgångar till ca 10 miljarder euro. 
Tillgångarna bestod av guld- och valutareserverna, räntebärande värdepapper i euro och aktie- 
och fastighetsinvesteringar. 

Finlands Banks valutareserv har dimensionerats för centralbanksuppgifterna. 

I januari 2020 avyttrade Finlands Bank de räntebärande värdepapper i euro som ingick i 
bankens finansiella tillgångar. För att lindra coronapandemins negativa ekonomiska 
konsekvenser köpte Finlands Bank finländska företagscertifikat, vilket på nytt ökade 
portföljen av räntebärande värdepapper i euro från och med mars. 

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. 
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Eurosystemets penningpolitiska transaktioner genomförs decentraliserat mellan 
medlemsstaterna och ECB, och riskerna i och intäkterna av dem fördelas till en stor del mellan 
de nationella centralbankerna. 

Riskerna i de penningpolitiska tillgångarna motsvarar i princip Finlands Banks andel av de 
nationella centralbankernas totala penningpolitiska fordringar enligt 
kapitalfördelningsnyckeln. Vid utgången av 2020 var Finlands Banks andel 1,837 %. De 
nationella centralbankerna bär emellertid själva riskerna i statsobligationer som förvärvas 
inom ramen för programmet för köp av offentliga värdepapper och köpprogrammet med 
anledning av pandemin (PEPP, pandemic emergency purchase programme). 

Volymen av Eurosystemets penningpolitiska tillgångar ökade under 2020 med ca 2 200 
miljarder euro och uppgick vid utgången av året till ca 5 500 miljarder euro. Ökningen 
berodde framför allt på köp av obligationer inom ramen för köpprogrammet med anledning 
av pandemin och de tilldelade lånen i de riktade långfristiga refinansieringstransaktioner 
(TLTRO, targeted longer-term refinancing operations). Programmet för tillgångsköp (APP, 
asset purchase programme) som återupptogs 2019 fortsatte också under 2020 och ledde till en 
ökning av Eurosystemets penningpolitiska tillgångar. 

Finlands Banks andel av de penningpolitiska tillgångarna ökade med ca 37 miljarder euro och 
uppgick vid utgången av 2020 till ca 90 miljarder euro. Uppgången i de penningpolitiska 
tillgångarna ledde till en ökning av de relaterade riskerna under 2020. 
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Tabell 7. 

Finlands Banks finansiella tillgångar och 
andel av penningpolitiska fordringar 

31.12.2020 
Mn euro 

31.12.2019 
Mn euro 

Finansiella tillgångar 10 010 11 055 

Guld 2 434 2 135 

Valutareserv 6 261 6 694 

Räntebärande värdepapper i euro 61 1 017 

Aktieportfölj 1 135 1 082 

Fastighetsportfölj 119 127 

Andel av penningpolitiska fordringar 90 022 52 741 

Refinansieringstransaktioner 32 939 11 395 

Riktade refinansieringstransaktioner 1 32 423 11 169 

Andra refinansieringstransaktioner 1 515 225 

Obligationer inom programmet för tillgångsköp 43 842 40 524 

Finländska statsobligationer och obligationer utgivna av statsbundna 
institutioner 

29 822 28 630 

Obligationer utgivna av europeiska institutioner 1 4 580 4 110 

Säkerställda obligationer 1 4 841 4 416 

Företagsobligationer 1 4 600 3 368 

Obligationer inom köpprogrammet med anledning av pandemin 2 12 747 - 

Avslutade program 494 822 

Värdepappersmarknadsprogrammet 1 484 807 

Köpprogrammen för säkerställda obligationer 10 15 

Summa 100 032 63 796 

1) Andel enligt kapitalfördelningsnyckeln (1,837% från 1.2.2020) av de nationella centralbankernas totala fordringar. 
2) I tabellen upptas under köpprogrammet med anledning av pandemin fordringarna i Finlands Banks balansräkning. 
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Utöver de fordringar som presenterats i tabell 7 upptogs i Finlands Banks balansräkning 
fordringar inom Eurosystemet för 57 miljarder euro, som huvudsakligen består av 
Target2-balansposten (på finska). Finlands Banks totala fordringar, dvs. balansomslutningen 
vid slutet av 2020, uppgick till 156 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. 

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 Internationella valutafonden sprids Finlands 
Banks valutakursrisk också ut på kinesiska yuan. 

En neutral allokering av tillgångsklasser bestäms med hjälp av ett strategiskt jämförelseindex. 
Jämförelseindexet i förening med ett detaljerat limitramverk styr ränte- och kreditrisken i 
investeringsverksamheten. 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. 

Finlands Bank investerar en del av sina finansiella tillgångar på de internationella aktie- och 
fastighetsmarknaderna. Investeringarna görs via fonder 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. 

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. 

Strukturell ränterisk 

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. Denna skillnad i räntebindningen för tillgångar och skulder 
ger upphov till en strukturell ränterisk i Finlands Banks balansräkning. 
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Likviditetstillförseln genom köpprogram och refinansieringstransaktioner redovisas i 
balansräkningen på skuldsidan som en ökning av centralbanksinlåningen. Den strukturella 
ränterisken i balansräkningen minskar när de penningpolitiska investeringar som löper med 
fast ränta förfaller till betalning. 

Nettotillgångsköpen inom ramen för köpprogrammen får den strukturella ränteriskprofilen att 
stiga. Även återinvesteringar av kapitalet från förfallande värdepapper bidrar till att bibehålla 
den strukturella ränteriskprofilen. Diagram 22 visar utvecklingen av posterna i Eurosystemets 
balansräkning. 

Diagram 22. 

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

Bedömning av den totala risken: de penningpolitiska 
riskerna ökade 

De penningpolitiska riskerna har ökat sedan föregående år, i huvudsak på grund av en 
uppgång i de penningpolitiska tillgångarna och den ökade risknivån för dem. Till ökningen 
bidrog särskilt de penningpolitiska stimulansåtgärderna och det allmänt försämrade 
konjunkturläget. Samtidigt minskade riskerna i de finansiella tillgångarna något. 
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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 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 det följande året (s.k. expected shortfall). 

Vid slutet av 2020 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 värdeminskning av betydande storlek. Om guldrisken räknas med i 
bedömningen av den totala risken, stiger risktalet till 2,6 miljarder euro. 

Diagram 23. 

Vid utgången av 2020 uppgick Finlands Banks medel för att täcka förluster till 0,7 miljarder 
euro på värderegleringskonton och 4,7 miljarder euro i avsättningar. Grund- och reservfonden 
uppgick till 2,9 miljarder euro (diagram 23). 

Riskbuffertarna försvagades 2020 främst på grund av växelkursförändringar. 

Finlands Banks kapitaltäckning räcker till för att bära de risker som banken exponeras för i 
sin verksamhet (diagram 24). 
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Diagram 24. 

Vi sörjde för en stark balansräkning och delade ut 100 miljoner euro 
av vår vinst till finska staten. 
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Inflytande och samarbete 
26.3.2021 

Finlands Banks genomslagskraft bygger på sakkunskap och forskning. Banken deltar i 
samhällsdebatten och främjar ekonomiskt kunnande i Finland. 

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

Finlands Banks uttalanden i den inhemska ekonomisk-politiska debatten gällde 2020 i hög 
grad coronapandemins ekonomiska konsekvenser. 

I uttalandena betonades behovet av att reagera kraftigt och snabbt på den akuta krisen och 
stärka utsikterna för den ekonomiska utvecklingen på lång sikt. 

Coronapandemin ökade behovet av strukturella 
reformer 

När coronapandemin bröt ut betonade Finlands Bank att den ekonomiska politikens viktigaste 
insats är att hjälpa hushåll och företag att klara sig över den värst krisfasen. 

Europeiska centralbankens expansiva penningpolitik gav ett kraftigt stöd till den ekonomiska 
tillväxten och det finansiella systemet kunde fungera utan stora problem. 

Utöver euroområdets gemensamma penningpolitiska åtgärder vidtog Finlands Bank också 
nationella åtgärder för att stärka den finländska finansmarknadens funktion. 

Utan snabba och omfattande ekonomisk-politiska åtgärder skulle pandemin ha medfört 
betydligt större ekonomisk skada. 

Coronapandemin tjänar som en påminnelse om att sunda offentliga finanser utgör ett 
oersättligt skydd i svåra tider. 

Coronapandemin försvårade framtagning av 
prognoser 

Ekonomin i Finland krympte exceptionellt mycket under 2020. De ekonomiska prognoserna 
dominerades av coronapandemin och den efterföljande exceptionellt stora osäkerheten. 
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I april publicerade Finlands Bank undantagsvis två alternativa scenarier för den ekonomiska 
utvecklingen i Finland under åren framöver. Coronapandemins ekonomiska konsekvenser 
beror på hur snabbt viruset fås under kontroll i både Finland och andra länder. 

Enligt decemberprognosen återhämtar sig Finlands ekonomi, om än långsamt. Även om 
recessionen har blivit mindre än befarat, försämrar den de ekonomiska 
tillväxtförutsättningarna. 

Under 2020 började Finlands Bank ge ut interimsprognoser två gånger om året vid sidan om 
de makroekonomiska prognoserna. I interimsprognoserna publiceras utsikterna för BNP, 
inflationen och sysselsättningen. 

Forskningen vid Finlands Bank stöder Europeiska 
centralbankens strategiöversyn 

Internationellt samarbete är en viktig del av Finlands Banks verksamhet. 

Finlands Bank deltar i internationella och europeiska institutioners och kommittéers 
verksamhet och har ett nära samarbete med centralbankerna i andra länder. 

Europeiska centralbanken inledde 2020 en översyn av sin penningpolitiska strategi. 
Forskningen vid Finlands Bank har bidragit betydligt till den analys som ligger till grund för 
strategiöversynen. 

Också coronapandemins utbrott 2020 har inverkat på Finlands Banks forskningsteman. 
Finlands Bank publicerade litteraturöversikter om och analyser av ekonomisk-politiska frågor 
som pandemin lyfte fram. 

Tyngdpunkten i Finlands Banks forskning 2020 låg på penning- och makrotillsynspolitik, 
makroekonomi och tillväxtekonomierna. 
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Finlands Bank och den ekonomiska 
politiken i Finland 2020 
Finlands Banks uttalanden i den inhemska ekonomisk-politiska debatten 
gällde 2020 i hög grad coronapandemins ekonomiska konsekvenser. 
Finlands Bank betonade behovet av att reagera kraftigt och snabbt på den 
akuta krisen och samtidigt stärka utsikterna för den ekonomiska 
utvecklingen och de offentliga finanserna på lång sikt. 

I likhet med tidigare år fortsatte Finlands Bank 2020 att ta fram analyser av den ekonomiska 
utvecklingen och deltog i den ekonomisk-politiska debatten i Finland. 

Fokus på identifiering av problem och bedömning av 
alternativa handlingsmodeller 

Uttalandena 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. 

Finlands Banks uttalanden bygger på sakkunskap. De fokuserar 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. 
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Finlands Bank inrättade en makroekonomisk 
krisgrupp under 2020 

I mars 2020 tillsatte Finlands Banks direktion en intern arbetsgrupp för att organisera 
beredningsarbetet med anledning av de makroekonomiska konsekvenserna av coronakrisen 
och den relaterade ekonomiska politiken. 

Gruppen är underställd Finlands Banks process för inhemskt ekonomisk-politiskt inflytande. 

Den makroekonomiska krisgruppen fick i uppdrag att svara för att Finlands Banks direktion 
har tillgång till aktuell information om det makroekonomiska läget och utsikterna under 
COVID-19-pandemin, särskilt om Finlands ekonomi. 

Krisgruppen fick också ansvar för att ta fram bedömningar av vilka ekonomisk-politiska 
åtgärder som behövs för att hantera krisen till följd av pandemin, särskilt inom den inhemska 
politiken. 

Hushåll och företag måste få stöd att ta sig igenom 
den svåraste fasen 

När coronapandemin spred sig i Europa våren 2020 betonade Finlands Bank att första 
prioritet är att skydda människors hälsa. Åtgärderna för att bekämpa pandemin är väsentliga 
också för ekonomin. 

Inom den ekonomiska politiken är det viktigt att hjälpa hushåll och företag att klara sig över 
den svåraste krisen. Detta förebygger både direkta problem och följder på längre sikt. 

En konkursvåg bland företagen och massarbetslöshet skulle vara särskilt skadligt för de 
ekonomiska utsikterna på längre sikt. 

När coronapandemin bredde ut sig gav den offentliga makten företag och hushåll finansiellt 
stöd på många sätt i olika länder, också i Finland. Centralbankerna och bank- och 
makrotillsynsmyndigheterna upprätthöll tillgången till finansiering. Europeiska centralbankens 
kraftigt expansiva penningpolitik stödde också ekonomin i Finland och det finansiella systemet 
kunde fungera utan stora problem. 

Utöver euroområdets gemensamma penningpolitiska åtgärder stärkte Finlands Bank den 
finländska finansmarknadens funktion också genom nationella åtgärder. Banken investerade i 
finländska företagscertifikat och lättade på säkerhetskraven för centralbanksfinansiering. 

Under 2020 förlorade många finländare sina jobb antingen tillfälligt eller permanent och 
många företag drabbades av stora svårigheter. 
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Utan snabba och omfattande ekonomisk-politiska åtgärder skulle pandemin ha medfört 
betydligt större ekonomisk skada. 

Våren 2020 framhöll Finlands Bank att det offentliga understödet och hanteringen av de 
offentliga finanserna ska anpassas till de olika faserna av coronakrisen. 

I krisens akuta fas var ökningen av  den offentliga skulden en följd av nödvändiga utgifter. 
Finlands Bank konstaterade att finanspolitiskt stöd för ekonomin kommer också att behövas 
efter den akuta krisfasen. 

Starka offentliga finanser en fördel vid kriser 

Finlands Bank framhöll att behovet att bygga ut buffertarna för de offentliga finanserna 
kommer att vara ännu större än tidigare när förhållandena normaliseras. 

Coronapandemin tjänar som en påminnelse om att sunda offentliga finanser utgör ett 
oersättligt skydd i svåra tider. 

Krisen får inte användas som förevändning för sådana permanenta ökningar av de offentliga 
utgifterna som leder till att det redan djupa hållbarhetsunderskottet växer ytterligare. 

Även om Finlands ekonomi torde klara sig bättre ur coronakrisen än de flesta andra 
utvecklade ekonomier, står vi efter krisen inför samma långsiktiga problem som tidigare, som 
nu förvärrats ytterligare. 

I december 2020 nedreviderade Finlands Bank sin långsiktiga prognos om hållbarheten i de 
offentliga finanserna (på finska) ytterligare. Enligt den nya bedömningen beräknas 
hållbarhetsunderskottet uppgå till 5½ av BNP. 

Coronapandemin ökade behovet av reformer 

Finlands Bank betonade att coronakrisen ytterligare ökade behovet av strukturella reformer 
som förbättrar sysselsättningen, utsikterna för de offentliga finanserna och förutsättningarna 
för produktivitetstillväxt. 

För produktivitetstillväxten har forsknings- och utvecklingsarbete och andra produktiva 
investeringar stor betydelse. Den offentliga makten kan skapa gynnsammare förutsättningar 
för innovationer och utnyttjande av innovationer som utvecklats på annat håll. 
Kompetensutvecklingen intar en viktig roll för innovationspolitiken som helhet. 

Finlands Bank ansåg det vara viktigt att finna gemensamma europeiska lösningar för att 
hantera coronakrisen och stärka framtidsutsikterna för Europa. 
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För Finlands ekonomi är det av största vikt att ekonomin i vårt viktigaste exportområde, 
Europeiska unionen, vilar på en stabil grund. 

EU:s återhämtningspaket och andra gemensamma lösningar bidrar till ökade möjligheter att 
stödja den ekonomiska tillväxten i och utsikterna för Europa på längre sikt. 

För att uppnå klimatmålen och driva utvecklingen mot en digital ekonomi krävs betydande 
investeringar och reformer som kan främjas med gemensamma lösningar. 

En välfungerande arbetsmarknad spelar en viktig roll 
under krisen 

Finlands Bank betonade betydelsen av en välfungerande arbetsmarknad med tanke på 
coronakrisens ekonomiska konsekvenser. 

I början av krisen tog arbetsmarknadsparterna sitt ansvar på ett viktigt sätt genom att stödja 
ett snabbare permitteringsförfarande. Detta bidrog sannolikt till att förebygga problem i 
företagen och undvika många uppsägningar. 

Finlands Bank underströk behovet av att följa upp förändringarna i arbetskostnader i 
förhållande till andra länder och till arbetsproduktiviteten. Prognoserna och bedömningarna 
av denna utveckling präglades av stor osäkerhet under coronakrisen. 

Med tanke på sysselsättningsutvecklingen efter krisen är det viktigt att 
kostnadskonkurrenskraften inte försämras väsentligt. 
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Coronaviruset drev den finländska 
ekonomin in i en djup recession 
2020 
Ekonomin i Finland krympte exceptionellt mycket under 2020. De 
ekonomiska prognoserna dominerades av coronapandemin och den 
efterföljande exceptionellt stora osäkerheten. I nuläget är det särskilt 
utmanande att ta fram prognoser, eftersom recessionen och den 
ekonomiska återhämtningen är beroende av hur epidemisituationen 
utvecklas. För att beskriva osäkerheten publicerade Finlands Bank utöver 
huvudprognosen flera alternativa ekonomiska scenarier. 

Coronapandemin har orsakat stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen och dominerat 
framtagningen av prognoser för såväl Finlands ekonomi som hela Eurosystemet. Betydelsen av 
ekonomiska prognoser har accentuerats ytterligare sedan coronakrisen slog till mot ekonomin. 

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 analyser av den ekonomiska utvecklingen under åren framöver. 
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Det primära syftet med Finlands Banks prognoser är att ligga till grund för euroområdets 
gemensamma penningpolitiska beredning och beslut. Finlands Banks prognos över den 
finländska ekonomin tas fram som ett led i hela Eurosystemets prognos i samarbete med 
Europeiska centralbanken (ECB) och Eurosystemet. 

Den makroekonomiska prognosen är också nära kopplad till prognosen för de offentliga 
finanserna och den kortsiktiga inflationsprognosen. 

Finlands Bank började ta fram interimsprognoser 

Under 2020 började Finlands Bank ge ut interimsprognoser två gånger om året vid sidan om 
de makroekonomiska prognoserna. Interimsprognoserna som ges ut i mars och september är 
snävare än de mer omfattande prognoserna som tas fram i samarbete med Eurosystemet. 

I interimsprognosen publiceras utsikterna för BNP, inflationen och sysselsättningsgraden. 
Prognoserna bygger på ECB:s antaganden om bland annat utvecklingen på Finlands 
exportmarknad och ränteutvecklingen. 

Coronapräglad interimsprognos i mars 

I interimsprognosen i mars bedömdes ekonomin i Finland krympa med 1,5–4 % under 2020. 
Prognosen utgick från antagandet att coronapandemin blir kortvarig och Finlands ekonomi 
börjar återhämta sig under andra halvåret 2020. 

Finlands Bank betonade att de ekonomiska konsekvenserna av pandemin i väsentlig grad 
beror på hur omfattande och snabba de policyåtgärder som sätts in är. Prognosen varnade 
också för att arbetslösheten och antalet konkurser kan börja stiga om pandemin och 
restriktionerna drar ut på tiden. 

Utrota eller bromsa viruset? 

Efter att coronakrisen förvärrades under våren publicerade Finlands Bank i april undantagsvis 
två alternativa scenarier för den ekonomiska utvecklingen i Finland under åren framöver. 
Scenarierna utgår från två olika strategier för att hantera coronapandemin: i det första 
scenariot utrotas viruset, i det andra bromsas dess spridning. 

Scenariot med utrotningsstrategin utgick från att de strikta restriktionerna är i kraft i två 
månader. I detta scenario väntades ekonomin krympa kraftigt, men återhämta sig snabbare. 
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Enligt scenariot skulle produktionsbortfallet i ekonomin i form av konkurser och ökad 
arbetslöshet sammantaget vara mindre och ekonomin klara sig utan bestående spår. BNP 
beräknades minska med 5 % under 2020 och återhämta sig helt redan 2021, då BNP-
tillväxten väntades stiga till 7 %. 

Scenariot där den valda strategin är att bromsa virusets spridning utgick från att 
restriktionerna är mindre strikta och hålls i kraft betydligt längre. I detta scenario väntades 
produktionsbortfallet vara betydligt större. 

Strategin där virusets spridning bromsas innebär dessutom att krisen efterlämnar bestående 
spår i ekonomin och hindrar Finland från att nå den tidigare produktionsnivån. I detta 
scenario beräknades BNP minska med hela 13 % under 2020. Återhämtningen bedömdes bli 
långsam och arbetslösheten hög om konkurserna ökade. BNP-tillväxten skulle bli endast 4% 
2021. 

Finlands Bank betonade att scenarierna omges av osäkerhet. Coronapandemins ekonomiska 
konsekvenser beror på hur snabbt viruset fås under kontroll och när restriktionerna kan 
avskaffas i både Finland och andra länder. 

Mot bakgrund av beräkningarna förefaller utrotningsstrategin vara klart mindre skadlig för 
samhällsekonomin än strategin där virusets spridning bromsas. 

Enligt beräkningarna ansågs en snabb återhämtning av ekonomin fortfarande vara möjlig, om 
restriktionerna inte är i kraft en längre tid och om företagens konkursvåg och 
massarbetslöshet kan undvikas med hjälp av ekonomisk-politiska stödåtgärder. 

Konsekvenserna av coronaviruset avspeglades i den 
ekonomiska statistiken med eftersläpning 

Coronapandemins inverkan återspeglades tydligt i Finlands indikatorer först mot slutet av 
våren, dock något tidigare på exportmarknaden. 

Pandemin synliggjorde hur långsam framställningen av ekonomisk statistik är. Finlands Bank 
inledde därför en noggrann uppföljning av vissa högfrekventa indikatorer, såsom data om 
konsumenters kortbetalningar och om landsvägstransporter. 

På våren 2020 tydde nästan alla indikatorer på en mycket kraftig ekonomisk nedgång. 
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Eurosystemets prognos i juni pekade allt tydligare på 
en långsam återhämtning 

I den makroekonomiska prognosen i juni betonade Finlands Bank att Finlands återhämtning 
från den ekonomiska tvärbromsningen kommer att ske gradvis. Enligt prognosen beräknades 
BNP minska med 7 % under 2020. Återhämtningen från coronakrisen väntades bli relativt 
långsam och BNP-tillväxten vara 3 % under 2021 och 2022. 

I juniprognosen antogs att coronakrisens akuta fas lättar under 2021 när en fungerande 
behandling mot viruset hittas. Ekonomin väntades börja återhämta sig långsamt med 
draghjälp av den privata konsumtionen, när hushållen vågar öka sin konsumtion och 
arbetslösheten minskar. 

Finlands export väntades öka långsamt, eftersom den exceptionellt stora osäkerheten får 
företagen att minska sina investeringar. 

Prognosen utgick från att coronapandemin har en bestående skadlig inverkan på Finlands 
ekonomi, eftersom alla företag inte väntades överleva en djup recession. Också en del 
arbetsplatser skulle gå permanent förlorade. 

På grund av den exceptionellt stora osäkerheten kring prognosen i juni publicerades också två 
alternativa ekonomiska scenarier. 

Enligt dem kan den ekonomiska nedgången stanna vid 5 % eller fördjupas till hela 11 % 
beroende på hur epidemisituationen i Finland framskrider och hur man lyckas hålla epidemin 
under kontroll. Finlands Bank betonade att den ekonomiska nedgången och återhämtningen 
var i hög grad beroende av hanteringen av epidemin. 

I interimsprognosen i september väntades ekonomin 
återhämta sig långsamt 

De största farhågorna om recession besannades inte under 2020, men återhämtningen är 
långsam. I Finlands Banks septemberprognos väntades BNP krympa med 4,7 % under 2020. 

BNP-tillväxten för 2021 och 2022 beräknades vara 2–3 %. Trots att recessionen i september 
såg ut att bli mindre allvarlig än vad som befarades på våren, är den fortfarande djup och 
återhämtningen långsam. 

I interimsprognosen betonades att sysselsättningen riskerar att sjunka för en längre tid och att 
den globala recessionen försvagar utsikterna för exporten. Osäkerheten med anledning av 
coronaviruset förblir stor både i världsekonomin och i Finland. 
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Finlands Bank framhöll också att risken för en svagare utveckling än väntat fortfarande är 
stor, i synnerhet om insatserna för att förhindra spridningen av viruset misslyckas. Ju längre 
denna oro består desto skörare är den ekonomiska tillväxten. 

Enligt decemberprognosen återhämtar sig Finlands 
ekonomi, om än långsamt 

Prognosen för december reviderades uppåt och BNP förutspåddes minska med 3,8 % under 
2020. Finlands Bank framhöll att den ekonomiska recessionen 2020 ser ut att bli mindre djup 
i Finland än i övriga euroområdet, men att vintern ännu kommer att bli svår på grund av den 
snabba spridningen av den andra coronavirusvågen. 

Den ekonomiska tillväxten stiger till 2,2 % under 2021, när coronaviruspandemin gradvis ger 
med sig i och med vaccinationerna. Tillväxten stärks till 2,5 % under 2022. 

I slutet av prognosperioden 2023 återgår ekonomin till en långsam tillväxt på 1,5 %. Denna 
tillväxt återspeglar de svaga tillväxtförutsättningarna på lång sikt, som beror på befolkningens 
åldrande och en svag produktivitetstillväxt. 

Under prognosåren vilar den ekonomiska tillväxten på den privata konsumtionen. Hushållens 
inkomster ökar stabilt och konsumenternas förtroende stärks vart efter som pandemihotet 
lättar. 

Återhämtningen i omvärlden utanför Finland tar tid, och särskilt investeringarna på Finlands 
exportmarknad ligger klart under uppskattningarna före pandemin. 

Finlands export börjar gradvis repa sig från raset under 2020 i takt med att exportmarknaden 
återhämtar sig. Nettoexporten, dvs. skillnaden mellan export och import, bidrar emellertid 
inte nämnvärt till att backa upp tillväxten under prognosåren. 

Också de privata investeringarna kommer att vara svaga under de närmaste åren, eftersom 
osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen har fått företagen att skjuta upp eller ställa in 
sina produktiva investeringar också i Finland. 

Även om recessionen har blivit mindre än befarat, försämrar den de ekonomiska 
tillväxtförutsättningarna. I decemberprognosen väntades återhämtningen av arbetsmarknaden 
från coronapandemin och de relaterade restriktionerna vara långsam. Också inflationen 
bedömdes vara långsam. 

Huvudbudskapen i decemberprognosen sammanfattas också i diagram 25, som också 
publicerades samtidigt med prognosen. I diagrammet sammanfattas de faktorer som bidrar till 
ekonomins återhämtning. 
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Diagram 25. 

Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen var fortfarande stor i december 2020, och i 
prognosen lyftes både nedåtrisker och uppåtrisker fram. 

Riskerna var särskilt kopplade till hur pandemin fås under kontroll. Osäkerheten kring 
prognosen analyserades med stöd av två alternativa scenarier. 

I bästa fall kan en medicinsk lösning dvs. ett vaccin mot coronaviruset tas i bruk och 
distribueras effektivt bland befolkningen redan under första halvåret 2021. I detta scenario tar 
den ekonomiska tillväxten fart betydligt snabbare än prognostiserat. 

I det negativa scenariot är det inte uteslutet att epidemin sprider sig ytterligare under vintern 
2020–2021 och omfattande nedstängningar av ekonomin blir nödvändiga för att skydda 
befolkningen. 

Om epidemin blir mer utdragen, fortsätter ekonomin att krympa även 2021. 
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Analyser av Finlands ekonomi stöder prognos- och 
uppföljningsarbetet 

Finlands Bank kompletterar prognospublikationen med en regelbunden konjunkturrapport, 
som beskriver den senaste utvecklingen i Finlands ekonomi. 

Utöver dessa gav Finlands Bank under 2020 ut aktuella artiklar som underlag för 
prognosarbetet och uppföljningen av ekonomin. Temat i artiklarna var i huvudsak ekonomisk 
analys av coronapandemins konsekvenser. 

Förutom de ekonomiska prognoserna spred Finlands Bank under 2020 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 
2020. 

Finlands Bank tar fram makroekonomiska prognoser med stöd av bankens dynamiska 
allmänna jämviktsmodell, Aino-modellen (på engelska). 

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 finländska samhällsekonomins funktion. Modellen är ett matematiskt 
ekvationssystem som har omvandlats till datorkod. Ekvationerna beskriver sambanden mellan 
de viktigaste makroekonomiska variablerna i Finlands ekonomi. 

Finlands Bank använder också så kallade kortsiktiga indikatormodeller för att beräkna BNP-
utvecklingen under de närmaste kvartalen. 
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Finlands Banks forskning under 
2020 
Europeiska centralbanken inledde 2020 en översyn av sin penningpolitiska 
strategi. Forskningen vid Finlands Bank har bidragit betydligt till den analys 
som ligger till grund för strategiöversynen. Också pandemin som bröt ut 
2020 har inverkat på Finlands Banks forskningsteman. 

Finlands Banks forskningsarbeten publicerades under 2020 i flera högklassiga vetenskapliga 
tidsskrifter. Banken stod också värd för flera internationella vetenskapliga webbinarier. 

Tyngdpunkterna i forskningen 2020 låg på penning- 
och makrotillsynspolitik, makroekonomi, 
tillväxtekonomierna och pandemin 

Finlands Banks avdelning för penningpolitik och forskning deltog aktivt i Europeiska 
centralbankens (ECB) översyn av den penningpolitiska strategin, som inleddes 2020. 

Via Eurosystemets kommittéer och arbetsgrupper lämnade avdelningen forskningsbidrag till 
stöd för strategiöversynen och tog fram analyser med hjälp av olika penningpolitiska modeller. 
Finlands Bank publicerade litteraturöversikter om och analyser av ekonomisk-politiska frågor 
som pandemin lyfte fram. 

Finlands Banks forskningsinstitut för transitionsekonomier BOFIT fortsatte bland annat att 
analysera de växande riskerna i Kinas finansiella system. Dessutom undersöktes 
konsekvenserna av handelskriget och pandemin ur flera olika synvinklar. Vid ingången av 
2021 ändrades institutets namn till Finlands Banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader 
(BOFIT), vilket bättre speglar de ekonomier som institutet bevakar. 
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Finlands Banks diskussionsrapporter 2020 

BOFIT och Finlands Banks forskningsenhet publicerade sammalagt 45 diskussionsunderlag 
under 2020. 

Många av forskningsenhetens diskussionsunderlag behandlade frågor som hänför sig till 
ECB:s översyn av den penningpolitiska strategin, bland annat dessa tre: 

1. Maritta Paloviita, Markus Haavio, Pirkka Jalasjoki, Juha Kilponen och Ilona 

Vänni undersökte tonen i ECB:s penningpolitiska uttalanden med hjälp av 

textanalys. Den erhållna informationen användes för att bedöma ECB:s 

penningpolitiska mål i publikationen Reading between the lines - Using text 

analysis to estimate the loss function of the ECB. 

2. Våren 2020 genomförde Francesco D'Acunto, Daniel Hoang, Maritta Paloviita 

och Michael Weber en enkätundersökning, som i kombination med finländska 

registerdata producerade även internationellt betydande ny information om 

effektiviteten i centralbankens penningpolitiska kommunikation. Forskningen 

publicerades under titeln Effective Policy Communication: Targets versus 

Instruments. 

3. Under förhållanden med låga räntor är många bekymrade över företagssektorns 

förmåga till förnyelse. Satu Nurmi, Juuso Vanhala och Matti Virén tillhandahöll 

ny information om detta med sin undersökning baserat på finländska företagsdata 

under titeln The life and death of zombies – evidence from government subsidies to 

firms. 

Bland de undersökningar som endast indirekt hänför sig till penningpolitiken och dess effekter 
kan nämnas Aino Silvos och Fabio Veronas presentation av den nya versionen av den 
makroekonomiska modellen för Finlands ekonomi, The Aino 3.0 model. Modellen kan 
användas för att avbilda växelverkan mellan bostads- och finansmarknaden och 
makroekonomin, vilket möjliggör en mångsidig analys av makrotillsynen och 
penningpolitiken. 

Många av forskningsprojekten vid BOFIT koncentrerade sig på strukturella reformer i Kina 
och på landets inflytande i världsekonomin. En del av forskningsprojekten hänförde sig till 
Finlands Banks process för internationell ekonomisk politik. 

I sin undersökning The vanishing interest income of Chinese banks bedömde Karlo Kauko att 
kinesiska banker sannolikt har mer oreglerade fordringar än vad den officiella rapporteringen 
visar. 

Risto Herrala och Fabrice Orlandi påvisar i sin artikel Win-Win? Assessing the global impact 
of the Chinese economy att Kinas ekonomiska tillväxt också har hämmat den ekonomiska 
tillväxten i andra länder. Den snabba tillväxten i den kinesiska ekonomin höjer till exempel 
råvarupriserna, vilket följaktligen bromsar upp den ekonomiska utvecklingen i många länder. 
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I sin undersökning Political cycles and bank lending in Russia påvisar Zuzana Fungáčová, 
Koen Schoors, Laura Solanko och Laurent Weill att alla banker i Ryssland, såväl privata som 
statsägda, ökar sin utlåning före presidentval. 

I BOFITs publikationsserien Policy Brief gavs ut 14 rapporter. 

Publikationsserien BoF Economics Review 2020 

I publikationsserien Bank of Finland Economics Review som fokuserar på aktuella teman 
inom ekonomisk politik och ekonomin utkom åtta publikationer. 

Gene Ambrocio och Mikael Juselius gav ut artikeln Dealing with the costs of the COVID-19 
pandemic – what are the fiscal options? och Juha Kilponen artikeln Koronaviruskriisi leikkaa 
syvän loven Suomen talouteen. Artiklarna behandlar pandemins konsekvenser och 
policyalternativ för att förebygga dem. 

I sin artikel European household and business expectations during COVID-19: Towards a v-
shaped recovery in confidence? undersökte Gene Ambrocio utvecklingen av hushållens och 
företagens ekonomiska förväntningar under pandemin i olika europeiska länder. 

Finlands Banks forskningsarbeten i internationella 
tidskrifter 

Ett primärt mål för Finlands Banks forskningsverksamhet är att ge ut forskningsartiklarna i 
internationella väl ansedda referentgranskade tidskrifter. 

Exempel på forskningsartiklar som utkom 2020: 

Nigel McClung analyserade förutsättningarna för en stabil och låg inflation i närheten av den 
nedre gränsen för räntorna i sin artikel ”E-stability vis-a-vis Determinacy in Regime-Switching 
Model” som publicerades i Journal of Economic Dynamics and Control. 

Eero Tölös undersökning ”Predicting systemic financial crises with recurrent neural networks” 
publicerades i Journal of Financial Stability. 

Zuzana Fungáčovás, Paul-Olivier Kleins och Laurent Weills artikel om den kinesiska 
banksektorns ineffektivitet ”Persistent and transient inefficiency: Explaining the low efficiency 
of Chinese big banks” utkom i China Economic Review. 
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Presentation av Finlands Banks forskningsarbeten 
utanför banken 

Finlands Banks forskningsarbeten presenterades under 2020 i Eurosystemets modellerings- och 
prognosarbetsgrupper och forskningsnätverk, i en arbetsgrupp ledd av Banken för 
internationell betalningsutjämning (BIS), i mötet mellan de nordiska centralbankernas 
forskningschefer och vid ett flertal andra evenemang i Finland och utomlands. 

Finlands Banks medarbetare publicerade 2020 sex blogginlägg på det viktiga ekonomisk-
politiska diskussionsforumet VoxEU (på engelska). 

Konferenser i Finland och utomlands 

Under 2020 var Finlands Bank arrangör och medarrangör i följande vetenskapliga konferenser 
om aktuella policyfrågor: 

I augusti anordnade Finlands Bank forskningsworkshopen Workshop on Finance and Politics 
tillsammans med universitetet i Strasbourg och Fordham University. 

Vid årsmötet för European Finance Association hölls en temasession under rubriken Banking, 
Safe Assets, and Monetary Policy i augusti. 

Vid årsmötet för Central Bank Research Association (CEBRA) i september arrangerades 
temasessionen Future of EMU: Developing Institutions and Reviewing Macroeconomic 
Policies. 

I september arrangerade Finlands Bank den årliga forskningsworkshopen i samarbete med 
Centre for Economic Policy Research (CEPR) under temat Monetary Policy Tools and Their 
Impact on the Macroeconomy. 

Chefdirektör Olli Rehn stod värd för The Bank of Finland Monetary Policy webinar: New 
Challenges to Monetary Policy Strategies, som ordnades den 24 november. 

De nordiska centralbankernas forskningschefers möte i december koncentrerade sig 
huvudsakligen på teman kring pandemins ekonomiska konsekvenser. 

Konferensen China and World Economy Under the Cloud of Trade Disputes: New Challenges 
arrangerades i samarbete med Fordham University och City University of Hong Kong vid 
månadsskiftet november/december. 

I Finlands Bank hölls under 2020 också flera kortare arbetsseminarier, där bankens egna 
forskare och gästforskare presenterade sin forskning. Efter pandemins utbrott har 
seminarierna ordnas virtuellt. 
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Internationellt samarbete vid 
Finlands Bank 2020 
Internationellt samarbete är en viktig del av Finlands Banks verksamhet. 
Finlands Bank deltar i internationella och europeiska institutioners och 
kommittéers verksamhet och har ett nära samarbete med centralbankerna i 
andra länder. 

Diagram 26. 
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Finlands Bank är medlem i ECB- och EU-organ och i andra internationella organisationer. Se 
alla uppgifter på Finlands Banks webbplats (pdf, på finska). 

Finlands Bank svarar för Finlands kontakter med 
Internationella valutafonden 

Internationella valutafonden (International Monetary Fund, IMF) är en organisation som 
består av 190 medlemsländer. Dess uppgift är att främja internationellt samarbete, öppen och 
regelbaserad internationell handel, hållbar ekonomisk tillväxt och finansiell stabilitet. 

Finlands Banks 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. Uppdraget togs 2020 
över av Mika Pösö. Hans treåriga mandatperiod varar till 2022. 

Länderna i valkretsen tar fram gemensamma ställningstaganden i policyfrågor som behandlas 
av IMF:s direktion. 

Under perioden 2020–2022 ligger beredningsansvaret hos Finland. Finlands Bank och 
finansministeriet bereder ställningstagandena tillsammans. 

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 hölls virtuellt 
2020 

På grund av coronapandemin hölls IMF:s vår- och årsmöten och mötena i Internationella 
monetära och finansiella kommittén (International Monetary and Financial Committee, 
IMFC) i samband med dem virtuellt. 

Vid vårens årsmöten representerades de nordiska och baltiska länderna i IMFC av Finlands 
finansminister Katri Kulmuni och vid höstens årsmöten av Norges finansminister Jan Tore 
Sanner. 

Diskussionerna på IMF:s vår- och årsmöten fokuserade på den globala ekonomiska krisen 
med anledning av coronapandemin och på det internationella samfundets åtgärder för att 
dämpa konsekvenserna av krisen. 
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IMF:s verkställande direktör Kristalina Georgieva betonade i sina anföranden behovet av 
expansiva och snabba policyåtgärder för att återställa förtroendet och stödja de fattigaste 
länderna och påminde om riskerna med staternas växande skuldproblem. 

Läs om stämningarna under IMF:s och Världsbankens årsmöten i chefdirektörens blogg (på 
finska). 

Finlands Bank medverkar i arbetet inom 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). 

Under 2020 sammanträdde EFC 16 gånger i sin fullständiga sammansättning som omfattar 
centralbankerna. 

Kommittén diskuterade bland annat de ekonomiska och finansiella konsekvenserna av 
pandemin, läget i det europeiska finansiella systemet, utvecklingen av bank- och 
kapitalmarknadsunionen, bekämpning av penningtvätt, innovationer på finansmarknaden och 
utvecklingsbehoven för den globala finansiella arkitekturen. Kommittén beredde också 
gemensamma ställningstaganden i policyfrågor inför internationella möten. 

Under 2020 deltog Finlands Bank också i arbetet inom flera EU-kommittéer och institutioner 
som främjar stabiliteten i bank- och finanssystemet. Den viktigast av dem är Europeiska 
systemrisknämndens (European Systemic Risk Board, ESRB) styrelse, där Finlands Banks 
chefdirektör är medlem. 

Under 2020 behandlade kommittén de ökade riskerna för och sårbarheterna i den finansiella 
stabiliteten i EU till följd av coronakrisen och behovet av snabba makrotillsynsåtgärder under 
undantagsförhållandena. 

Konferensen om analys av finansiella systemrisker, som Finlands Bank arrangerar i samråd 
med Europeiska systemrisknämnden och Hankens och Arcadas gemensamma forskargrupp 
RiskLab Finland, flyttades fram med ett år på grund av pandemin. 

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

Finlands Banks chefdirektör deltar i BIS (Bank for International Settlements) regelbundna 
centralbankschefsmöten. 
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På mötena diskuteras utvecklingen och aktuella frågor inom världsekonomi och 
finansmarknad samt andra viktiga centralbanksfrågor. 

År 2020 hölls mötena virtuellt. Fokus låg på de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen, 
men centralbankscheferna diskuterade också användningen av stora datamängder i 
prognosarbetet och cybersäkerhetsrisker på finansmarknaden. 

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. 

I stället för de traditionella mötena hölls mötena mellan centralbankscheferna och vice 
centralbankscheferna under 2020 virtuellt. På mötena diskuterades bland annat 
betalningssystem och penningtvätt, digitala centralbanksvalutor, ECB:s strategiöversyn, 
hållbara investeringar och effekterna av en lågräntemiljö. 

Samarbetet mellan experterna på Finlands Bank och de övriga nordiska länderna främjades 
under 2020 genom olika virtuella evenemang som involverade många avdelningar. 

Utbildningssamarbetet med den ryska centralbanken 

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 2020 kunde utbildningsträffar inte ordnas på grund av pandemin. 

161 VERKSAMHETSBERÄTTELSE



Coronakrisen ökade 
kommunikatonsbehovet och flyttade 
verksamheten till webben 2020 
Under 2020 flyttade Finlands Bank all sin kommunikation, såsom 
presskonferenser och möten med intressenter och medborgare, till webben. 
De sociala mediernas roll som informationskanal ökade ytterligare. Projektet 
för att främja ekonomiskt kunnande som inleddes i början av året framskred 
väl trots undantagsförhållandena. Projektet utmynnade i ett förslag till en 
nationell strategi för ekonomiskt kunnande. 

Coronaviruspandemin som bröt ut i början av 2020 hade en stor inverkan också på Finlands 
Banks kommunikation. 

Finlands Bank månar högt om medarbetarnas säkerhet och välbefinnande och verksamhetens 
kontinuitet vid störningar och under undantagsförhållanden. Kommunikationen hade en 
viktig roll för att säkerställa dessa prioriteringar. Banken informerade om coronarelaterade 
centralbanksåtgärder bland annat genom att öka antalet presskonferenser och publikationer. 

I den interna kommunikationen utnyttjade Finlands Bank bland annat Finansinspektionens 
och Finlands Banks gemensamma intranät, e-post och sms. Ledningen och 
krishanteringsgruppen höll regelbundet informationsmöten för personalen. 

Enligt en personalenkät som genomfördes sommaren 2020 upplevde medarbetarna att 
Finlands Banks interna kommunikation under vårens coronasituation var transparent och 
tillräcklig. 

162 VERKSAMHETSBERÄTTELSE



Publikevenemang och seminarier ställdes in eller hölls 
på webben under undantagsförhållandena – 
konsekvenserna av pandemin präglade innehållet 

Finlands Bank har från första början aktivt följt och analyserat de ekonomiska 
konsekvenserna av coronapandemin. Information om dem har spridits regelbundet via 
publikevenemang, intervjuer och debattinlägg och i olika webbpublikationer. 

Under 2020 informerade Finlands Bank särskilt mycket om såväl nationella som 
Eurosystemets coronarelaterade policyåtgärder. 

På Finlands Banks webbplats introducerades en sida för att lätt följa bankens publikationer 
om coronapandemin (på finska), såsom pressmeddelanden, tal, nyheter och blogginlägg. 

Besökarantalet på de huvudsakliga webbplatserna suomenpankki.fi och eurojatalous.fi 
tredubblades under 2020. 

Under 2020 gav Finlands Bank ut sex webbpublikationer i samband med Euro & talous-
presskonferenserna (på finska). Utöver de ordinarie publikationerna gavs ut två publikationer 
med särskilt fokus på coronaåtgärder och marknadsoperationer. 

Medarbetarna i Finlands Bank var dessutom flitiga bloggare. Under 2020 publicerades 68 
blogginlägg på webbplatsen Euro & talous. 

Tack vare de direktsända presskonferenserna kunde vem som helst följa med Finlands Banks 
aktuella evenemang på webben oberoende av tid och plats. Riksmedierna stödde Finlands 
Banks kommunikation genom att interaktivt delta i bankens presskonfereser. Vissa sändningar 
visades 2020 också med teckenspråkstolkning. 

Finlands Bank lyssnar och diskuterar 

I januari 2020 inledde Europeiska centralbanken (ECB) en översyn av sin strategi. Målet med 
ECB:s strategiöversyn är att se till att den penningpolitiska strategin är ändamålsenlig, både nu 
och framöver. 

Som ett led i strategiöversynen bjöd centralbankerna i euroområdet in 
civilsamhällsorganisationer och centralbankens andra intressenter att dela med sig av sina 
synpunkter. 

Under hösten 2020 ordnade Finlands Bank tre lyssna-in (på finska) webbinarier på 
Myntmuseet. De direkta webbsändningarna var öppna för allmänheten och inspelningarna 
finns tillgängliga på nätet. Direktsändningarna samlade sammanlagt närmare 900 tittare. 
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Finlands Bank såg över sin strategi för sociala medier 

Finlands Banks mål är att vara en aktiv innehållsproducent och debattör också på sociala 
medier. Bankens huvudsakliga uppgift i sociala medier är att sprida information och vara 
närvarande. 

Finlands Banks är närvarande i flera sociala medier. I sin huvudkanal Twitter skickade 
Finlands Bank över 800 tweetar under 2020. 

Finlands Banks robotekonom (på finska) som tar fram prognoser om BNP-tillväxten på kort 
sikt tweetade närmare hundra gånger under 2020. 

Under 2020 såg Finlands Bank över sin strategi för sociala medier. Den viktigaste ändringen 
var att ställa nya aktuella mål för närvaron i varje kanal. I fortsättningen ska bankens 
innehållsproduktion vara aktivare och mer mottagaranpassad. 

Finlands Bank förnyade också sitt arbetsgivarvarumärke. Det tar sig uttryck i en uppdaterad 
arbetsgivarprofil och nya karriärberättelser på webbplatsen och i sociala medier. 

Banken uppmuntrar och stöder medarbetarnas närvaro i sociala medier, också i expertrollen. 
En tredjedel av Finlands Banks personal använder till exempel redan Twitter. 

 

Finlands första strategi för ekonomiskt kunnande 

Finlands Bank inledde 2020 samordningen av verksamheten för att främja ekonomiskt 
kunnande i Finland. 

Vi upprättade Finlands första nationella strategi för ekonomiskt 
kunnande. 

164 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

https://www.suomenpankki.fi/sv/medier-och-publkationer/sociala-medierna/
https://twitter.com/SPNowCast?s=20


Samtidigt började Finlands Bank bereda en nationell strategi för ekonomiskt kunnande i 
enlighet med den överenskommelse som Finlands Bank, justitieministeriet och andra centrala 
myndigheter hade ingått i januari 2020. 

Trots undantagsförhållandena framskred projektet för att främja ekonomiskt kunnande 
planenligt. Projektarbetet grundade sig på forskningsdata och samarbete mellan flera olika 
aktörer. 

Finlands Bank infomerade öppet och regelbundet om hur projektet framskrider bland annat i 
blogginlägg, webbinarier och sociala medier. 

Ett förslag till den första nationella strategin för att främja ekonomiskt kunnande i Finland 
stod klart i slutet av 2020. Det praktiska genomförandet av strategin fortsätter under 2021. 

Myntmuseet 

Guidade visningar på Finlands Banks myntmuseum ställdes in 2020 och museet stängdes för 
sex månader på grund av coronapandemin. Vårens publikevenemang ställdes in helt, och från 
och med sensommaren hölls evenemangen virtuellt. 

Höstens program inleddes med ett hybridevenemang: lanseringen av Antti Heinonens
facklitterära bok om sedlar, som redan är den femte i sitt slag. 

I övrigt fokuserade programutbudet på pandemin och dess konsekvenser. 

Museet öppnade för allmänheten i september, men var tvunget att stänga igen i december när 
coronasituationen förvärrades. Publiken har dock lyckats hitta till webbevenemangen. 

165 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

https://www.suomenpankki.fi/sv/lar-dig-ekonomi/lar-dig-ekonomi/talousosaamishanke/
https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/17857/Talousosaamisen-strategia-SV.pdf


Diagram 27. 
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Hållbarhet på Finlands Bank 
Centralbankens hållbarhet utgår från dess kärnverksamhet. Bankens 
verksamhetsidé bottnar i att bygga hållbar ekonomisk stabilitet och 
därigenom främja befolkningens välbefinnande. 

Det är bankens uppgift att för sin del sörja för en stabil prisnivå, säkra och tillgängliga 
betalningssystem och ett säkert finansiellt system. Finlands Bank bidrar också till att skapa ett 
socialt och ekologiskt hållbart samhälle. 

Genom att sköta dessa uppdrag i enlighet med vårt mål bidrar vi på bästa möjliga sätt till det 
finländska samhället. Banken har också förbundit sig till att främja FN:s hållbarhetsmål i sin 
kärnverksamhet. 

I fokus för Finlands Banks hållbarhetsprogram står insatser för att främja hållbar tillväxt och 
välfärd, påverkan genom information och samarbete och hantering av klimatrisker. 

Finlands Bank rapporterar om uppfyllelsen av målen för hållbarhetsprogrammet i 
årsberättelsen och i personalbokslutet, 

Hållbarhetsprogrammet verkställs under ledning av Finlands Banks och Finansinspektionens 
gemensamma hållbarhetsnätverk. Nätverkets sammanträden under 2020 hölls i form av 
webbinarier som ordnades en gång per kvartal. Nätverket har drygt 40 medlemmar och 
ordförande för styrgruppen är direktionens vice ordförande Marja Nykänen. På 
webbinarierna behandlades 1) Finlands Banks och Finansinspektionens klimatarbete, 2) 
hållbara arbetssätt och 3) inkluderande finanssystem och främjande av ekonomiskt kunnande. 
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Fakta om Finlands Banks hållbarhet 

Vi undersökte effekterna av klimatrisker för den 

finansiella stabiliteten. Vi deltog i arbetet inom 

NGSF1. 

Vi sörjde för en stark balansräkning och delade 

ut 100 miljoner euro av vår vinst till finska 

staten. 

Vi upprättade Finlands första nationella strategi 

för ekonomiskt kunnande. 

Vi höll samråd med intressenterna om 

penningpolitikens miljöpåverkan. 

Penningtransporterna och utsläppen forsatte att 

minska 2020. Vi sökte hela tiden efter lösningar 

som förlänger sedlarnas livslängd. 

Vi följde principerna för ansvarsfulla 

investeringar (PRI) i vår investeringsverksamhet. 

Vi reviderade våra egna principer för ansvarsfulla 

investeringar. 

Vårt mål är att minska vårt koldioxidavtryck. 

Utsläppen minskade till följd av coronan till 31 

kg koldioxid / 1000 euro i 

verksamhetskostnader. 2 

Vi sörjde för medarbetarnas välbefinnande i 

arbet och kontinuiteten i verksamheten genom 

att kommunicera aktivt och flexibelt ta i bruk 

nya handlings- och arbetssätt. 

Vi tog fram ett värdeerbjudande som 

sammanfattar Finlands Banks ambitioner som 

arbetsgivare och bankens erbjudande till sina 

anställda. 

1 Samarbetsnätverket Network for Greening the 
Financial System (NGFS). 

2 Mätetalet är relaterat till verksamhetskostnaderna och 
fångar upp växthusgasutsläpp från energiförbrukning, 
persontrafik, inköp och avfall. Indikatorerna ät totalt 

80 till antalet. 
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Ansvarsfulla investeringar bygger på hållbarhetsmål 
och riskhantering 

Ansvarsfulla investeringar utgör en väsentlig del av Finlands Banks tillgångsförvaltning. 
Finlands Banks direktion godkände i december offentliga principer för ansvarsfulla 
investeringar, som styr investeringsverksamheten. Under 2020 såg Finlands Bank över sina 
rutiner inom ansvarsfulla investeringar. 

Läs mer om ansvarsfulla investeringar 

Kartläggningen av finansiella klimatrisker avancerar 

Klimatförändringen medför också risker för den finansiella sektorn. Finlands Bank deltar i 
olika internationella samarbetsgrupper för att utveckla analysmetoder och uppföljning för 
bedömning av riskerna. 

Läs mer om beredskapen för klimatrisker 

Hantering av Finlands Banks finansiella risker 

Till en centralbanks kärnuppgifter hör att genomföra penningpolitik och säkerställa 
stabiliteten och funktionen i det finansiella systemet. Dessa uppgifter medför finansiella risker 
som Finlands Bank skapar beredskap för genom att sörja för en stark balansräkning. Under 
2020 ökade de penningpolitiska riskerna. 

Läs mer om hanteringen av finansiella risker 

Coronapandemin minskade Finlands Banks utsläpp 

Finlands Banks utsläpp minskade 2020 framför allt till följd av förändringarna i arbetssätt och 
arbetsresandet i coronapandemins spår. Därtill har banken minskat utsläppen genom att ändra 
sina rutiner och ta i bruk ny teknik. Finlands Bank bedriver ett omfattande samarbete för att 
bekämpa klimatförändringen. 

Läs mer om miljöansvaret för Finlands Banks egen verksamhet 
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Kontantförsörjningens miljöpåverkan 2020: 
transportsträckorna minskar 

Kontantförsörjningen hör till centralbankernas mest operativa uppgifter och ger därför också 
upphov till utsläpp. Kontantförsörjningen är emellertid inte någon särskilt betydande källa till 
koldioxidutsläpp i samhällsekonomin som helhet. 

Läs mer om kontantförsörjningens miljöpåverkan 

Personalen: Gedigen expertis är stabil valuta 

På grund av coronapandemin var 2020 ett år fullt av utmaningar för alla arbetsgivare och 
arbetstagare. Under den utdragna pandemin stödde Finlands Bank medarbetarnas kristålighet 
på många olika sätt. Banken såg också över sin arbetsgivarprofil och tog fram ett 
värdeerbjudande för personalen. 

Läs mer om Fnlands Banks sociala ansvar 

Finlands första strategi för ekonomiskt kunnande 

Projektet för att främja ekonomiskt kunnande inleddes vid början av året och framskred väl 
trots undantagsförhållandena. Arbetet utmynnade i ett förslag till en nationell strategi för 
ekonomiskt kunnande. 

Enligt förslaget är ambitionen att finländarnas ekonomiska kunnande ska vara bäst i världen 
2030. Målet är att så många som möjligt ska inse betydelsen av ekonomiskt kunnande för sitt 
eget liv och kunna fatta förnuftiga ekonomiska beslut. 

Läs mer om Finlands Banks arbete för att främja det ekonomiska kunnandet 
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Bokslut 
31.12.2020 

Finlands Banks reviderade resultat för räkenskapsåret 2020 är 142 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. 

Bankfullmäktige har fastställt Finlands Banks bokslut och på framställning av Finlands Banks 
direktion beslutat att 100 miljoner euro av bankens vinst reserveras för statens behov. 

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 2020 är 731 miljoner euro 
(2019: 755 mn euro). Det minskade räntenettot förklaras huvudsakligen av centralbankens 
kostnader för de riktade penningpolitiska transaktionerna (TLTRO III). Riktade 
penningpolitiska transaktioner har genomförts i syfte att bidra till lätta finansiella 
förhållanden under coronapandemin. Räntan på transaktionerna är lägre än ECB:s 
inlåningsränta. På grund av de räntor som betalats till bankerna i de riktade transaktionerna 
minskade Finlands Banks andel av Eurosystemets monetära inkomster till 79 miljoner euro 
(2019: 206 mn euro), vilket försämrade räkenskapsårets resultat. 

Finlands Bank använder intäkterna för att täcka sina verksamhetskostnader och avsättningar. 
Verksamhetskostnaderna 2020 exklusive kostnaderna för anskaffning av sedlar och avgiften 
till pensionsfonden uppgår till 99 miljoner euro (2019: 99 mn euro). 

171 BOKSLUT



Balansräkning 
31.12.2020 

Mn euro 31.12.2020 31.12.2019 

TILLGÅNGAR 

1 Guld och guldfordringar 2 434 2 135 

2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 8 461 7 932 

Fordringar på Internationella valutafonden (IMF) 1 973 1 961 

Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa 
tillgångar 

6 488 5 971 

3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 295 325 

4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – 227 

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

21 779 4 648 

6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 0 1 

7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 65 657 47 789 

Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 65 477 45 946 

Andra värdepapper 180 1 843 

8 Fordringar inom Eurosystemet 56 871 62 604 

172 BOKSLUT



Mn euro 31.12.2020 31.12.2019 

TILLGÅNGAR 

Andel i ECB 165 159 

Fordringar motsvarande överföring av valutareserver 741 736 

Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom 
Eurosystemet 

6 872 4 908 

Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto) 49 093 56 800 

9 Övriga tillgångar 625 591 

Euroområdets mynt 45 33 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar 101 111 

Övriga omsättningstillgångar 35 36 

Diverse 445 411 

Summa tillgångar 156 121 126 250 

På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna. 

Mn euro 31.12.2020 31.12.2019 

SKULDER 

1 Utelöpande sedlar 24 243 21 712 

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

110 864 90 403 

Löpande räkningar (inkl. kassakrav) 89 190 65 127 

Inlåningsfacilitet 21 674 25 276 

3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet – 1 

4 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 5 608 158 

5 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 2 743 1 376 

6 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet – – 

7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – – 
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Mn euro 31.12.2020 31.12.2019 

SKULDER 

8 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 1 402 1 468 

9 Skulder inom Eurosystemet – – 

10 Övriga skulder 133 47 

11 Värderegleringskonton 2 876 3 268 

12 Avsättningar 5 237 4 757 

13 Kapital och reserver 2 873 2 741 

Grundfond 841 841 

Reservfond 2 032 1 900 

14 Årets vinst 142 320 

Summa skulder 156 121 126 249 
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Resultaträkning 
31.12.2020 

Mn euro 1.1.−31.12.2020 1.1.−31.12.2019 

1 Ränteintäkter 857 797 

2 Räntekostnader -126 -41 

3 RÄNTENETTO 731 755 

4 Valutakursdifferenser 36 3 

5 Prisdifferenser på värdepapper 311 26 

6 Värderingsförluster på valutor och värdepapper -16 -3 

7 
Förändring av avsättningar för valutakurs- och 
prisrisker 

-331 -24 

NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER 731 757 

8 Avgifts- och provisionsnetto -4 -4 

9 
Nettoresultat av sammanläggning av monetära 
inkomster 

-397 -292 

10 Andel av ECB:s vinst 17 7 

11 Intäkter från övriga stamaktier och andelar 23 29 

RESULTAT AV CENTRALBANKSVERKSAMHETEN 371 497 
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Mn euro 1.1.−31.12.2020 1.1.−31.12.2019 

12 Övriga intäkter 46 42 

Verksamhetskostnader -118 -114 

13 Personalkostnader -57 -54 

14 Avgift till pensionsfonden -10 -10 

15 Administrationskostnader -33 -35 

16 Avskrivningar av anläggningstillgångar -9 -9 

17 Kostnader för anskaffning av sedlar -9 -6 

18 Övriga kostnader -0 -0 

VERKSAMHETSRESULTAT 299 425 

Pensionsfondens resultat – – 

19 Pensionsfondens intäkter 31 30 

20 Pensionsfondens kostnader -31 -30 

21 Förändring av avsättningar -157 -105 

22 ÅRETS RESULTAT 142 320 
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Direktionens förslag till 
vinstutdelning 
22.2.2021 

Direktionen föreslår bankfullmäktige att Finlands Banks vinst, 142 022 505,45 euroa, 
disponeras så att 42 022 505,45 euro överförs till reservfonden enligt 21 § 2 mom. i lagen om 
Finlands Bank och återstoden, 100 000 000,00 euro, reserveras för statens behov. 

 

Helsingfors den 22 februari 2021 

FINLANDS BANKS DIREKTION 

Olli Rehn, ordförande 

Marja Nykänen, vice ordförande 

Tuomas Välimäki, direktionsmedlem 

 

177 BOKSLUT



Redovisningsprinciper 
31.12.2020 

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 valutakursförluster redovisas till daglig 
nettogenomsnittskurs. Kurserna framgår av tabellen nedan. 
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Valuta 31.12.2020 31.12.2019 

US-dollar 1,2271 1,1234 

Japanska yen 126,4900 121,9400 

Svenska kronor 10,0343 10,4468 

Schweiziska franc 1,0802 1,0854 

Brittiska pund 0,8990 0,8508 

Kanadensiska dollar 1,5633 1,4598 

Särskilda dragningsrätter (SDR) 0,8485 0,8104 

Guld 1 543,8840 1 354,1040 

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. 

Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 

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

Omsättningsbara värdepapper och motsvarande tillgångar värderas värdepapper för 
värdepapper med användning av antingen marknadens mittkurs eller avkastningskurvan på 
balansdagen. Vid värderingen 2020 användes marknadens mittkurs den 31 december 2020. 

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. 

Fastighetsfonder 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. 1) 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. 

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 2) 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. 
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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. 

6. Utelöpande sedlar 

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

ger ut eurosedlar. 3)  Det totala värdet av utelöpande eurosedlar fördelas på centralbankerna 

den sista bankdagen i respektive månad enligt fördelningsnyckeln för sedlar. 4) 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 5)  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. 
Ränteintäkterna och räntekostnaderna på dessa poster nettas över ECB:s konton och redovisas 
i posten "Räntenetto". 

datorer, tillhörande utrustning och program samt bilar: 4 år 

maskiner och inventarier: 10 år 

byggnader: 25 år. 
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7. ECB:s interimistiska vinstutdelning 

ECB-rådet har beslutat att ECB:s inkomster från eurosedlar som inflyter av dess andel på 8 % 
av det totala värdet av utelöpande eurosedlar 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), d) programmet för köp av offentliga 
värdepapper (PSPP) och e) köpprogrammet med anledning av pandemin (PEPP) ska fördelas i 
form av interimistisk vinstutdelning i januari följande år efter räkenskapsåret, om inte ECB-

rådet beslutar annat. 6) 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”. 

8. Pensionsfond 

Tillgångarna i Finlands Banks pensionsfond redovisas i bankens balansräkning och för 
pensionsfonden upprättas en separat årsredovisning. 

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 resultatpåverkan. 

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. 

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

2) 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. 

3) ECB:s beslut av den 13 december 2010 om utgivningen av eurosedlar (ECB/2010/29), EUT 
L 35, 9.2.2011, s. 26, i dess ändrade lydelse. 

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

5) ECB:s beslut 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), EUT L 347, 20.12.2016, s. 26. 

6) ECB:s beslut (EU) av den 15 december 2014 om interimistisk fördelning av ECB:s 
inkomster (omarbetning) (ECB/2014/57), EUT L 53, 25.2.2015, s. 24, i sin ändrade lydelse. 

11. Förändringar i redovisningsprinciperna 

Redovisningsprinciperna för bokslutet har inte förändrats under 2020. 
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Noter till balansräkningen 
31.12.2020 

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 31.12.2020 31.12.2019 

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

Pris per troy uns guld (euro) 1 543,9 1 354,1 

Marknadsvärde (mn euro) 2 433,9 2 134,7 

Förändring av marknadsvärde (mn euro) 299,2 367,5 

2. Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför 
euroområdet 

I posten ingår till valutareserven hänförliga valutafordringar på hemmahörande utanför 
euroområdet och fordringar på Internationella valutafonden (IMF). 
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2.1 Fordringar på Internationella valutafonden (IMF) 

Fordringar på Internationella valutafonden (IMF) 31.12.2020 31.12.2019 

Mn euro Mn SDR Mn euro Mn SDR 

Reservposition i IMF 576,0 488,7 494,5 400,7 

Särskilda dragningsrätter 1 326,5 1 125,5 1 387,5 1 124,5 

Övriga fordringar på IMF 70,7 60,0 79,0 64,3 

Summa 1 973,3 1 674,2 1 961,0 1 589,5 

Kursen mellan euro och SDR 2019 och 2020 2020 2019 

Vid utgången av mars 0,8025 0,8092 

Vid utgången av juni 0,8143 0,8186 

Vid utgången av september 0,8318 0,7996 

Vid utgången av december 0,8485 0,8104 

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 
1 326,5 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 1 973,3 miljoner 
euro. 

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. 
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Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför 
euroområdet 

31.12.2020 
Mn euro 

31.12.2019 
Mn euro 

Förändring 
Mn euro 

Banktillgodohavanden 41,8 101,5 -59,7 

Räntebärande värdepapper 4 579,4 4 954,4 -375,0 

Diskonteringsinstrument – 2,9 -2,9 

Andelar i investeringsfonder 1 134,6 – 1 134,6 

Övriga fordringar 732,0 911,8 -179,8 

Summa 6 487,9 5 970,6 517,3 

Valutafördelning av värdepapper i utländsk valuta utgivna av hemmahörande utanför euroområdet 

31.12.2020 31.12.2019 

Valuta Mn euro % Mn euro % 

Brittiska pund 432,5 9,4 490,1 9,9 

US-dollar 3 896,0 85,1 4 279,9 86,3 

Japanska yen 250,9 5,5 187,2 3,8 

Summa 4 579,4 100,0 4 957,3 100,0 

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

31.12.2020 31.12.2019 

Löptid Mn euro % Mn euro % 

Upp till 1 år 889,9 19,4 759,0 15,3 

Över 1 år 3 689,5 80,6 4 198,3 84,7 

Summa 4 579,4 100,0 4 957,3 100,0 
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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 31.12.2020 
Mn euro 

31.12.2019 
Mn euro 

Förändring 
Mn euro 

Banktillgodohavanden 32,2 – 32,2 

Räntebärande värdepapper 270,9 332,8 -62,0 

Övriga fordringar -8,4 -8,1 -0,3 

Summa 294,7 324,7 -30,0 

Valutafördelning av värdepapper i utländsk valuta utgivna av hemmahörande i euroområdet 

31.12.2020 31.12.2019 

Valuta Mn euro % Mn euro % 

Brittiska pund 182,4 67,3 185,8 55,8 

US-dollar 88,5 32,7 147,0 44,2 

Summa 270,9 100,0 332,8 100,0 

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

31.12.2020 31.12.2019 

Löptid Mn euro % Mn euro % 

Upp till 1 år 96,9 35,8 124,6 37,4 

Över 1 år 174,0 64,2 208,2 62,6 

Summa 270,9 100,0 332,8 100,0 
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4. Fordringar i euro på hemmahörande utanför 
euroområdet 

Den 31 december 2020 hade Finlands Bank inga fordringar i euro på hemmahörande utanför 
euroområdet. I posten ingick 2019 värdepapper utgivna av hemmahörande utanför 
euroområdet. 

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 31.12.2020 
Mn euro 

31.12.2019 
Mn euro 

Förändring 
Mn euro 

Banktillgodohavanden – – – 

Räntebärande värdepapper – 226,8 -226,8 

Övriga fordringar – – – 

Summa – 226,8 -226,8 

Återstående löptid för värdepapper i euro utgivna av hemmahörande utanför euroområdet 

31.12.2020 31.12.2019 

Löptid Mn euro % Mn euro % 

Upp till 1 år – – 47,0 20,7 

Över 1 år – – 179,8 79,3 

Summa – – 226,8 100,0 

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. 
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Hela Eurosystemets fordringar relaterade till penningpolitiska transaktioner uppgår till 
1 793 194 miljoner euro, varav 21 779,0 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. 

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till 
penningpolitiska transaktioner 

31.12.2020 
Mn euro 

31.12.2019 
Mn euro 

Förändring 
Mn euro 

Huvudsakliga refinansieringstransaktioner – – – 

Långfristiga refinansieringstransaktioner 21 779,0 4 648,3 17 130,7 

Finjusterande reverserade transaktioner – – – 

Strukturella reverserade transaktioner – – – 

Utlåningsfacilitet – – – 

Fordringar avseende marginalsäkerheter – – – 

Summa 21 779,0 4 648,3 17 130,7 

5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 

De huvudsakliga refinansieringstransaktionerna är likviditetstillförande 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 2020 
genomfördes långfristiga refinansieringstransaktioner med löptider på en uppfyllandeperiod 
och 3–48 månader. Transaktionerna genomfördes som fastränteanbud med full tilldelning. 
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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. 1)  Transaktionerna har en löptid på tre år och återbetalning av den tilldelade 
finansieringen kan inledas efter två år. Från och med september 2021 kan återbetalning inledas 
ett år efter avvecklingsdagen för respektive transaktion. Enligt ECB-rådets ursprungliga beslut 
kan den slutliga räntan i refinansieringstransaktionerna i den tredje serien som lägst vara den 
genomsnittliga inlåningsränta som beräknats för giltighetstiden för respektive transaktion. 
Som svar på den chock som coronaviruspandemin orsakade beslutade ECB-rådet 2020 därtill 
att räntan mellan den 24 juni 2020 och den 23 juni 2021, dvs. under den särskilda 

ränteperioden, 2)  kan vara som lägst 50 baspunkter under den genomsnittliga inlåningsräntan 
under samma period men dock inte lägre än –1 %. Eftersom de verkliga räntorna klarnar först 
på förfallodagen för respektive transaktion och några tillförlitliga uppskattningar av dem inte 
kan göras före det, har räntan på TLTRO III-transaktionerna för den särskilda ränteperioden 
beräknats i enlighet med försiktighetsprincipen till en ränta som ligger 50 baspunkter under 
inlåningsräntan (räntan är emellertid som lägst –1 %) och räntan för inlåningsfaciliteten 
används för att beräkna räntan för den återstående löptiden av TLTRO III-transaktionerna. 

ECB-rådet fattade vidare den 30 april 2020 beslut om en ny serie långfristiga 
refinansieringstransaktioner med anledning av pandemin (pandemic emergency longer-term 
refinancing operations, PELTRO). Serien omfattar sju transaktioner som förfaller under tredje 
kvartalet 2021. Transaktionerna genomförs för att stödja likviditeten i det finansiella systemet 
i euroområdet och bidra till en smidigt fungerande penningmarknad genom att tillhandahålla 
en effektiv likviditetsspärr efter att de ytterligare långfristiga refinansieringstransaktionerna 
(LTRO) som genomförts från och med mars 2020 avslutats. PELTRO-transaktionerna 
kommer att genomföras som fastränteanbud med full tilldelning till en ränta som ligger 25 
baspunkter under den genomsnittliga räntan för de huvudsakliga 

refinansieringstransaktionerna under löptiden för varje transaktion. 3) 

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. 
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5.5 Utlåningsfacilitet 

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

5.6 Fordringar relaterade till 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. 

 

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 31.12.2020 
Mn euro 

31.12.2019 
Mn euro 

Förändring 
Mn euro 

Löpande räkningar 0,0 0,6 -0,5 

Omvända repor – – – 

Likviditetsstöd i nödlägen – – – 

Övriga fordringar – – – 

Summa 0,0 0,6 -0,5 

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 (på 
engelska). 
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7. Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i 
euroområdet 

7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 

I posten ingick den 31 december 2020 värdepapper som Finlands Bank har förvärvat inom 

ramen för de tre köpprogrammen för säkerställda obligationer 4) , programmet för 

värdepappersmarknaderna (SMP) 5) , programmet för köp av offentliga värdepapper (PSPP) 6) , 

programmet för köp av företagsobligationer (CSPP) 7)  och köpprogrammet med anledning av 
pandemin (PEPP). 

Startdatum Slutdatum ECB:s beslut Godtagbara värdepapper 1 

Avslutade/Fullbordade program 

Första köpprogrammet för 
säkerställda obligationer 
(CBPP1) 

juli 2009 juni 2010 ECB/2009/
16 

Säkerställda obligationer 
utgivna av hemmahörande i 

euroområdet 

Andra köpprogrammet för 
säkerställda obligationer 
(CBPP2) 

november 
2011 

oktober 
2012 

ECB/2011/17 Säkerställda obligationer 
utgivna av hemmahörande i 

euroområdet 

Programmet för 
värdepappersmarknaderna 
(SMP) 

maj 2010 
september 

2012 
ECB/2010/5 

Offentliga och privata 
värdepapper emitterade i 

euroområdet 

1) Ytterligare godtagbarhetskriterier för de särskilda programmen finns i ECB-rådets beslut. 
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Startdatum Slutdatum ECB:s beslut Godtagbara värdepapper 1 

Programmet för tillgångsköp (APP) 

Tredje 
köpprogrammet för 
säkerställda 
obligationer 
(CBPP3) 

oktober 
2014 

aktivt ECB/2020/8 
(omarbetning) 

Säkerställda obligationer utgivna av 
hemmahörande i euroområdet 

Köpprogrammet för 
värdepapper med 
bakomliggande 
tillgångar(ABSPP) 

november 
2014 

aktivt ECB/2014/45, 
i dess 

ändrade 
ordalydelse 

Seniora och garanterade 
mezzanintrancher av värdepapper 

med bakomliggande tillgångar 
utgivna av hemmahörande i 

euroområdet 

Programmet för köp 
av offentliga 
värdepapper (PSPP) 

mars 2015 aktivt ECB/2020/9 
(omarbetning) 

Obligationer i euro utgivna av 
centrala, regionala eller lokala 

myndigheter samt av godkända 
agenturer i euroområdet och av 

internationella organisationer och 
multilaterala utvecklingsbanker i 

euroområdet 

Programmet för köp 
av 
företagsobligationer 
(CSPP) 

juni 2016 aktivt ECB/2016/16, 
i dess 

ändrade 
ordalydelse 

Obligationer utgivna av företag 
utanför banksektorn hemmahörande 

i euroområdet 

Köpprogrammet med anledning av pandemin (PEPP) 

Köpprogrammet 
med anledning av 
pandemin (PEPP) 

mars 2020 aktivt ECB/2020/17 Alla godtagbara tillgångsklasser 
inom APP 2 

1) Ytterligare godtagbarhetskriterier för de särskilda programmen finns i ECB-rådets beslut. 

2) Ett undantag från kraven på godtagbarhet beviljade för värdepapper som emitterats av grekiska staten. 

År 2020 fortsatte Eurosystemet nettotillgångsköpen inom programmet för tillgångsköp 

(APP) 8) i en månatlig takt om 20 miljarder euro i genomsnitt. I mars 2020 fattades beslut om 
att temporärt öka nettotillgångsköpen med 120 miljarder euro fram till slutet av året. ECB-
rådet räknar med att nettotillgångsköpen fortsätter så länge det är nödvändigt 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. 
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I mars 2020 lanserade Eurosystemet ett tillfälligt köpprogram med anledning av pandemin 

(pandemic emergency purchase programme, PEPP) 9) , med en volym på 750 miljarder euro. 
Programmet syftar till att lätta på den penningpolitiska hållningen och bemöta de allvarliga 
riskerna för den penningpolitiska transmissionsmekanismen och utsikterna för euroområdet 
på grund av coronapandemin. Köpen gäller alla godkända tillgångsslag för APP-programmet 
och skulle ursprungligen upphöra vid utgången av 2020. I juni 2020 utökade emellertid ECB-
rådet PEPP-programmet med 600 miljarder euro och i december 2020 med ytterligare 500 
miljarder euro, dvs. till sammanlagt 1 850 miljarder euro. Tidshorisonten för nettoköpen 
förlängdes åtminstone till slutet av mars 2022 och köpen fortsätter i vilket fall som helst till 
dess att ECB-rådet bedömer att coronakrisen är över. Dessutom kommer ECB-rådet att 
återinvestera kapitalet från förfallande värdepapper som har förvärvats inom PEPP-
programmet fram till åtminstone slutet av 2023. Den framtida utfasningen av PEPP-portföljen 
kommer att hanteras så att den inte inverkar på den lämpliga penningpolitiska hållningen. 

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 anges den 
upplupna anskaffningskostnaden av värdepapper som innehas av Finlands Bank och som 
jämförelse också deras marknadsvärde, som inte redovisas i balansräkningen eller 

resultaträkningen. 10) 
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Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (mn euro) 

31.12.2020 31.12.2019 Förändring 

Balans- 
värde 

Marknads- 
värde 

Balans- 
värde 

Marknads- 
värde 

Balans- 
värde 

Marknads- 
värde 

CBPP2 10,0 10,4 15,0 16,2 -5,0 -5,8 

SMP 413,2 438,4 617,4 668,5 -204,2 -230,1 

CBPP3 9 668,7 9 915,2 7 409,2 7 563,2 2 259,6 2 352,0 

PSPP - offentliga 
värdepapper 

29 822,5 31 793,8 28 629,7 30 038,8 1 192,8 1 755,0 

PSPP - värdepapper 
utgivna av 
multinationella 
institutioner 

2 664,1 2 917,4 3 017,0 3 176,6 -352,9 -259,2 

CSPP 10 151,4 10 587,4 6 257,9 6 491,5 3 893,5 4 095,9 

PEPP - säkerställda 
obligationer 

95,3 96,9 – – 95,3 96,9 

PEPP - offentliga 
värdepapper 

10 784,7 10 926,4 – – 10 784,7 10 926,4 

PEPP - 
företagsobligationer 

1 866,8 1 991,0 – – 1 866,8 1 991,0 

Summa 65 476,7 68 676,8 45 946,2 47 954,8 19 530,5 20 722,0 

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. 

Eventuella förluster som härrör från värdepapper som förvärvats inom ramen för SMP-, 
CBPP3- och CSPP-programmen, för köpen från multinationella institutioner (s.k. supra) inom 
ramen för PSPP-programmet samt för köpen av säkerställda obligationer och 
företagsobligationer inom ramen för PEPP-programmet fördelas, om de realiseras, i enlighet 
med artikel 32.4 i stadgan för ECBS och ECB i sin helhet på de nationella centralbankerna 
inom Eurosystemet i förhållande till deras respektive inbetalda andelar av ECB:s kapital. 
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På basis av nedskrivningsprövningarna enligt ställningen den 31 december 2020 av de 
värdepapper som förvärvats inom ramen för ovannämnda köpprogram och som innehas i 
penningpolitiska syften fastställde ECB-rådet att värdepapperen förväntas generera alla 
framtida kassaflöden. 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 (mn euro) 

Innehas av de nationella 
centralbankerna 

inom Eurosystemet 

I Finlands Banks 
balansräkning 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

SMP 26 334,6 44 215,8 413,2 617,4 

CBPP3 263 535,9 241 933,8 9 668,7 7 409,2 

PSPP - värdepapper utgivna av multinationella 
institutioner 

249 316,6 225 169,2 2 664,1 3 017,0 

CSPP 250 403,2 184 505,4 10 151,4 6 257,9 

PEPP - säkerställda obligationer 2 814,7 – 95,3 – 

PEPP - värdepapper utgivna av multinationella 
institutioner 

47 796,1 – – – 

PEPP - företagsobligationer 43 153,6 – 1 866,8 – 

Summa 883 354,6 695 824,2 24 859,6 17 301,5 

7.2 Andra värdepapper 

Posten innehåller andelar i investeringsfonder hemmahörande i euroområdet. Dessutom ingår i 
posten inhemska företagscertifikat som Finlands Bank förvärvade för att lindra de negativa 
ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. I posten ingick 2019 också räntebärande 
värdepapper och diskonteringsinstrument utgivna i euroområdet. 

196 BOKSLUT



Andra värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i 
euroområdet (mn euro) 31.12.2020 31.12.2019 Förändring 

Räntebärande värdepapper – 528,7 -528,7 

Diskonteringsinstrument 60,9 110,0 -49,1 

Andelar i investeringsfonder 119,5 1 204,0 -1 084,5 

Summa 180,4 1 842,7 -1 662,3 

Återstående löptid för andra värdepapper i euro utgivna av 
hemmahörande i euroområdet 31.12.2020 31.12.2019 

Löptid Mn 
euro 

% Mn 
euro 

% 

Upp till 1 år 60,9 100,0 233,2 36,5 

Över 1 år – – 405,4 63,5 

Summa 60,9 100,0 638,7 100,0 

Finlands Bank avstod 2020 från sin investeringsportfölj i euro, varför posten minskade 
betydligt under räkenskapsperioden. 

8. Fordringar inom Eurosystemet 

8.1 Andel i ECB 

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. 

197 BOKSLUT



Ändringar i kapitalfördelningsnyckeln 
Efter Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020 hör Bank of England 
inte längre till ECBS, vilket påverkade de nationella centralbankernas andelar av ECB:s kapital 
enligt fördelningsnyckeln. För ändringarna redogörs i tabellen nedan och de trädde i kraft den 
1 februari 2020. Finlands Banks andel av ECB:s kapital ökade från 1,2708 % till 1,4939 % 
och balansposten 8.1 ”Andel i ECB” ökade från 159,1 miljoner euro till 165,3 miljoner euro. 
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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 

Magyar Nemzeti Bank 1,3348 1,5488 
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Fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital Fram till 31.1.2020, % Fr.o.m 1.2.2020, % 

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 

ECB:s eget kapital 
ECB:s tecknade kapital utgör 10 825 miljoner euro. Det tecknade kapitalet är oförändrat efter 
Bank of Englands utträde ur ECBS. Bank of Englands andel av ECB:s tecknade kapital, som 
var 14,3 %, fördelades mellan de nationella centralbankerna både inom och utanför 
euroområdet. 

ECB:s inbetalda kapital förändrades inte heller 2020 utan uppgick fortfarande till 7 659 
miljoner euro, eftersom de nationella centralbankerna ålades att betala Bank of Englands 
tidigare inbetalda kapital (58 mn euro). Finlands Bank betalade 1,7 miljoner euro till ECB den 
3 februari 2020. Euroområdets nationella centralbankers andel av ECB:s tecknade kapital 
ökade i och med Bank of Englands utträde ur ECBS. De betalar sina andelar i sin helhet med 

två delbetalningar. 11)  Finlands Banks överföringar till ECB uppgår till 11,2 miljoner euro 
under 2021 och 2022. 

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. Med stöd av artikel 30.2 i stadgan för ECBS och ECB fastställs 
bidragen till ECB:s valutareserver i förhållande till de nationella centralbankernas andel av 
ECB:s tecknade kapital. 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. 

Fordringarna motsvarande de valutareserver som överförts av Finlands Bank förändrades 
något, då a) andelen av ECB:s tecknade kapital för euroområdets nationella centralbanker 
(som har överfört valutareserver till ECB) ökade på grund av Bank of Englands utträde ur 
ECBS och b) ECB-rådet beslutade minska överföringen från de nationella centralbankerna i 
euroområdet i förhållande till kapitalandelen så, att den totala överföringen av valutareserver 
är oförändrad. Finlands Banks fordran ökade således något, från 736,4 miljoner euro till 
741,1 miljoner euro, och skillnaden betalades till ECB den 3 februari 2020. 
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8.3 Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom 
Eurosystemet 

I posten ingår den fordran som uppstår när beloppet av Finlands Banks 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”. 12) 

Vid räkenskapsårets slut uppgick posten till 6 871,6 miljoner euro (2019: 4 908,0 mn euro). 
Ökningen berodde på att Finlands Banks sedelutgivning ökade med 3,4 % medan den totala 
volymen av utelöpande eurosedlar ökade med 11,7 % jämfört med 2019. På fordringarna 
betalas en ränta som räknas ut dagligen på 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) 31.12.2020 
Mn euro 

31.12.2019 
Mn euro 

Förändring 
Mn euro 

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

49 467,7 57 067,1 -7 599,4 

Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster -398,3 -292,9 -105,4 

Fordringar på ECB relaterade till ECB:s interimistiska 
vinstutdelning 

23,1 26,1 -3,0 

Summa övriga fordringar/skulder inom Eurosystemet (netto) 49 092,6 56 800,3 -7 707,7 

Den 31 december 2020 uppgick posten till 49 092,6 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 
49 467,7 miljoner euro. På posten betalas en ränta som beräknas dagligen på den senaste 
tillgängliga marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner. 
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Den årliga sammanläggningen och återfördelningen av monetära inkomster mellan de 
nationella centralbankerna i Eurosystemet gav vid slutet av året upphov till en skuld på –398,3 
miljoner euro till ECB (se ”Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster” i 
noterna till resultaträkningen). 

På ECB-rådets beslut delade ECB ut 1 260 miljoner euro i interimistisk vinstutdelning för 
2020 till de nationella centralbankerna i euroområdet (se ”ECB:s interimistiska 
vinstutdelning” under redovisningsprinciperna). Finlands Banks andel av det utdelade 
beloppet var 23,1 miljoner euro den 31 december 2020 (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 

Bokföringsvärde 31.12.2020 
Mn euro 

31.12.2019 
Mn euro 

Förändring 
Mn euro 

Markområden 7,2 8,5 -1,3 

Byggnader 75,2 83,9 -8,7 

Maskiner och inventarier 10,9 11,1 -0,3 

Konst och numismatisk samling 0,6 0,6 – 

Summa 93,8 104,0 -10,2 

Immateriella anläggningstillgångar 

Bokföringsvärde 31.12.2020 
Mn euro 

31.12.2019 
Mn euro 

Förändring 
Mn euro 

It-system 6,8 7,0 -0,2 

Summa 6,8 7,0 -0,2 
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Övriga tillgångar (mn euro) 31.12.2020 31.12.2019 Förändring 

Euroområdets mynt 44,5 33,4 11,1 

Aktier och andelar 22,6 22,7 -0,0 

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

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 425,6 379,6 46,0 

Poster som härrör från värdering av poster utanför 
balansräkningen 

18,0 28,9 -10,9 

Övriga tillgånger 1,1 2,3 -1,1 

Summa 524,0 479,7 44,3 

Skulder 

1. Utelöpande sedlar 

Posten består av Finlands Banks andel av totalvärdet av utelöpande eurosedlar tilldelad enligt 
kapitalfördelningsnyckeln och justerad för ECB:s andel. 

År 2020 ökade totalvärdet av utelöpande eurosedlar med 11,7 %. Vid slutet av 2020 uppgick 
värdet av Finlands Banks andel av utelöpande eurosedlar enligt fördelningsnyckeln till 
24 243,3 miljoner euro (vid slutet av 2019: 21 711,6 mn euro). Totalvärdet av Finlands Banks 
utelöpande eurosedlar ökade 2020 med 3,4 % till 17 371,6 miljoner euro (2019: 16 803,6 mn 
euro). Detta var mindre än totalvärdet enligt kapitalfördelningsnyckeln och differensen, 
6 871,6 miljoner euro (2019: 4 908,0 mn euro), har redovisats på tillgångssidan i delposten 
”Nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet”. 
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Utelöpande sedlar (mn euro) 31.12.2020 31.12.2019 

5 euro 74,9 77,9 

10 euro -101,9 -94,1 

20 euro 3 281,1 3 263,6 

50 euro 12 285,6 11 661,3 

100 euro -1 163,0 -1 117,2 

200 euro 738,3 654,5 

500 euro 2 256,6 2 357,5 

Summa eurosedlar 17 371,6 16 803,6 

ECB issue -2 108,0 -1 887,8 

CSM 8 979,6 6 795,9 

Utelöpande sedlar enligt kapitalfördelningsnyckeln 24 243,3 21 711,6 

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

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till 
penningpolitiska transaktioner 

31.12.2020 
Mn euro 

31.12.2019 
Mn euro 

Förändring 
Mn euro 

Löpande räkningar (inkl. kassakrav) 89 190,3 65 126,6 24 063,7 

Inlåningsfacilitet 21 673,8 25 276,1 -3 602,3 

Inlåning med fast löptid – – – 

Finjusterande reverserade transaktioner – – – 

Inlåning relaterad till marginalsäkerheter – – – 

Summa 110 864,1 90 402,7 20 461,4 
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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. 13)  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. 

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 

Den 31 december 2020 hade Finlands Bank inga skulder i euro till kreditinstitut i 
euroområdet. 
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4. Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 

I posten ingår skulder i euro till den offentliga sektorn (5 600,0 mn euro) och andra än 
kassakravspliktiga kreditinstitut (8,0 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 (2 523,4 mn euro) samt repor (219,9 mn euro). 

6. Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i 
euroområdet 

Den 31 december 2020 hade Finlands Bank inga skulder i utländsk valuta till hemmahörande i 
euroområdet. 

7. Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför 
euroområdet 

Den 31 december 2020 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 2020 mindre än motposten på skuldsidan. Motposten på 
skuldsidan är oförändrad och uppgår till 1 189,5 miljoner SDR. I balansräkningen redovisas 
posten i euro och värderad till kursen den 31 december 2020 (1 402,0 miljoner euro). 

9. Skulder inom Eurosystemet 

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

Övriga skulder (mn euro) 31.12.2020 31.12.2019 Förändring 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 132,7 47,6 85,1 

Leverantörsskulder 0,0 1,3 -1,3 

Övriga skulder 0,3 -1,8 2,1 

Summa 133,0 47,1 85,9 

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. 
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Värderegleringskonton (mn euro) 31.12.2020 31.12.2019 Förändring 

Guld 2 044,9 1 745,7 299,2 

Valuta: 

USD 335,9 865,7 -529,7 

GBP 17,9 59,9 -42,0 

JPY 95,5 123,6 -28,2 

SDR – 12,4 -12,4 

Andra valutor 0,2 0,2 0,0 

Värdepapper 130,9 81,1 49,8 

Andelar i investeringsfonder 109,6 229,2 -119,6 

Övriga uppskrivningar 141,2 150,1 -8,8 

Summa 2 876,1 3 267,9 -391,7 

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 2020 till 5 236,5 miljoner euro. 
Avsättningarna består av generell avsättning, avsättning för realvärde, pensionsavsättning och 
avsättning för kurs- och prisdifferenser. 

De nationella centralbankerna i samtliga deltagande medlemsstater gjorde 2018 avsättningar 
för exponeringar mot kreditrisker i penningpolitiska transaktioner, som justerades 2019. Av 
avsättningarna användes 64 miljoner euro för att täcka förlusterna efter försäljning 2020 av 
nedskrivna värdepapper förvärvade inom ramen för programmet för köp av 
företagsobligationer (CSPP) som innehafts av en nationell centralbank i Eurosystemet . Av 
denna summa täcktes 1,1 miljoner euro med den avsättning som Finlands Bank gjort 2019. 

Efter täckning av den realiserade förlusten återstod sammanlagt 26 miljoner euro av de 
nationella centralbankernas avsättningar. Summan har redovisats i centralbankernas 
resultaträkningar i förhållande till deras respektive tecknade andelar av ECB:s kapital 2018 
(året för den första nedskrivningen). Finlands Banks andel var 0,5 miljoner euro. 
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Pensionsavsättningen har gjorts för täckning av pensionsåtagandet. Finlands Banks 
pensionsåtagande uppgår sammanlagt till 556,0 miljoner euro, varav 104,7 % eller 582,4 
miljoner euro är täckt. Förändringen av pensionsavsättningen under räkenskapsåret utgörs av 
upplösning av uppskrivningsfonden, −0,4 miljoner euro, och av pensionsfondens förlust, –6,4 
miljoner euro, som täcktes genom upplösning av pensionsavsättningen. Vid slutet av 2020 
hade fastigheter till ett värde av 12,1 miljoner euro reserverats som täckning för 
pensionsavsättningen (se ”Övriga tillgångar” i noterna till balansräkningen). Inga tillgångar 
har reserverats för täckning av återstoden av pensionsavsättningen (570,3 mn euro), utan den 
förvaltas som en del av bankens finansiella tillgångar. 

Avsättningar (mn 
euro) 

Summa 
avsättningar 

31.12.2018 

Förändring 
av 

avsättningar 
2019 

Summa 
avsättningar 

31.12.2019 

Förändring 
av 

avsättningar 
2020 

Summa 
avsättningar 

31.12.2020 

Avsättningar för kurs- 
och prisrisker 

809 24 833 331 1 164 

Generell avsättning 1 795 50 1 845 100 1 945 

Avsättning för 
realvärde 

1 433 55 1 488 57 1 545 

Pensionsavsättning 596 -7 589 -7 582 

Avsättning för förluster 
av penningpolitiska 
transaktioner 

3 -1 2 -2 – 

Summa 4 636 120 4 757 480 5 237 

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) 31.12.2020 31.12.2019 Förändring 

Grundfond 840,9 840,9 – 

Reservfond 2 031,8 1 900,0 131,8 

Summa 2 872,7 2 741,0 131,8 
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14. Årets vinst 

Vinsten för räkenskapsåret 2020 blev 142,0 miljoner euro. 

Årets resultat (mn euro) 31.12.2020 31.12.2019 Förändring 

Utdelning till staten 100,0 188,0 -88,0 

Finlands Banks andel av vinsten (överförs till reservfonden) 42,0 131,8 -89,7 

Summa 142,0 319,8 -177,7 

Åtaganden utanför balansräkningen 

Åtaganden utanför balansräkningen (mn euro) 31.12.2020 31.12.2019 

Futurkontrakt 

Det nominella värdet av köpkontrakt – 69,4 

Det nominella värdet av säljkontrakt – – 

Marknadsvärde av FX-swappar -0,0 3,8 

Placeringsåtaganden i fastighetsfonden 50,0 50,0 

Värdepapperslån 744,6 37,0 

I enlighet med ECB-rådets beslut ställer Finlands Bank värdepapper som förvärvats inom 
ramen för köpprogrammen till förfogande för utlåning. Föremål för värdepapperslån är 
Finlands Banks innehav av säkerställda obligationer samt företagsobligationer och offentliga 
värdepapper. Dessutom ställer Finlands Bank till förfogande för utlåning också värdepapper 
som ingår i bankens investeringsportfölj.Värdepapperslånetransaktioner utan kontant säkerhet 

redovisas vid årets slut på konton utanför balansräkningen. 14)  Den 31 december 2020 
uppgick det utestående beloppet av värdepapperslånetransaktioner till 745 miljoner euro (37 
mn euro 31.12.2019). 
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1) Den 10 december 2020 utökade ECB-rådet den tredje serien med tre nya transaktioner som 
genomförs mellan juni och december 2021. 

2) ECB-rådet beslutade den 30 april 2020 att den särskilda ränteperioden börjar den 24 juni 
2020 och upphör den 23 juni 2021. ECB-rådet beslutade den 10 december 2020 att förlänga 
denna period med 12 månader, dvs. fram till den 23 juni 2022. 

3) ECB-rådet beslutade den 10 december 2020 även att utöka serien av långfristiga 
refinansieringstransaktioner med anledning av pandemin med fyra nya transaktioner under 
2021. 

4) Beslut ECB/2009/16 av den 2 juli 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), i dess ändrade lydelse. 

5) Beslut ECB/2010/5 av den 14 maj 2010 om inrättandet av ett program för 
värdepappersmarknaderna (EUT L 124, 20.5.2010, s. 8). 

6) 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. 

7) 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), i dess ändrade lydelse. 

8) 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). 

9) För PEPP-programmet redogörs mer ingående på ECB:s webbplats 
(https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html). 

10) Marknadsvärdena är riktgivande och beräknas på marknadspriser. Om ett marknadspris 
inte finns att tillgå, beräknas marknadsvärdet med hjälp av Eurosystemets interna modeller. 

11) ECB:s inbetalda kapital ökar således från 7 659 miljoner euro först till 8 270 miljoner 
euro 2021 och därefter till 8 880 miljoner euro 2022. 

12) Enligt Eurosystemets redovisningspraxis för utgivning av eurosedlar tilldelas ECB 8 % av 
det totala värdet av utelöpande eurosedlar månatligen. Den återstående andelen på 92 % 
tilldelas de nationella centralbankerna likaså 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 tilldelats de nationella 
centralbankerna enligt denna praxis och värdet på utelöpande eurosedlar bokförs i posten 
”Nettofordringar/nettoskulder relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet”. 

13) EKP-rådet kan justera multiplikatorn i linje med utvecklingen i innehaven av 
överskottsreserver. 

14) Kontant säkerhet som ställts 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 31.12.2019 
fanns inga sådana lån. 
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Noter till resultaträkningen 
31.12.2020 

1. Ränteintäkter 

Ränteintäkterna från hemmahörande utanför och i euroområdet uppgick till totalt 856,8 
miljoner euro. Av detta utgjorde 124,2 miljoner euro ränteintäkter i utländsk valuta och 732,6 
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 2020, 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) 

2020 2019 Förändring 

Ränteintäkter från räntebärande värdepapper 91,2 114,2 -23,0 

Intäkter från diskonteringsinstrument 0,1 0,2 -0,1 

Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,3 2,2 -1,9 

Utdelningar 20,5 – 20,5 

Övriga ränteintäkter 4,3 19,9 -15,6 

Summa 116,3 136,5 -20,2 

Ränteintäkter i euro från hemmahörände utanför euroområdet (mn euro) 2020 2019 Förändring 

Ränteintäkter från räntebärande värdepapper 0,0 0,5 -0,5 

Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,0 0,0 0,0 

Övriga ränteintäkter 6,4 7,4 -1,0 

Summa 6,4 7,9 -1,5 

Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande i euroområdet (mn 
euro) 

2020 2019 Förändring 

Ränteintäkter från räntebärande värdepapper 4,7 7,8 -3,1 

Ränteintäkter från banktillgodohavanden 3,2 0,3 2,9 

Summa 7,9 8,1 -0,2 
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Ränteintäkter i euro från hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2020 2019 Förändring 

Ränteintäkter från räntebärande värdepapper -0,1 -1,9 1,8 

Intäkter från diskonteringsinstrument 2,0 -0,4 2,5 

Ränteintäkter från banktillgodohavanden – 0,0 -0,0 

Utdelningar från investeringar i euro 8,8 21,8 -13,0 

Ränteintäkter från ECBS-poster – – – 

Ränteintäkter från penningpolitiska poster – – – 

Ränteintäkter från penningpolitiska värdepapper 233,3 226,1 7,3 

Ränteintäkter härrörande från negativa räntor på kreditinstitutens inlåning 428,3 387,5 40,7 

Övriga ränteintäkter 53,9 11,1 42,8 

Summa 726,2 644,1 82,0 

Summa ränteintäkter (mn euro) 2020 2019 Förändring 

Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande utanför euroområdet 116,3 136,5 -20,2 

Ränteintäkter i euro från hemmahörande utanför euroområdet 6,4 7,9 -1,5 

Ränteintäkter i utländsk valuta från hemmahörande i euroområdet 7,9 8,1 -0,2 

Ränteintäkter i euro från hemmahörande i euroområdet 726,2 644,1 82,0 

Summa 856,8 796,7 60,1 

2. Räntekostnader 

Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 
(mn euro) 

2020 2019 Förändring 

Räntekostnader för inlåning -0,0 -0,2 0,2 

Övriga räntekostnader -3,0 -15,6 12,6 

Summa -3,1 -15,8 12,7 
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Räntekostnader i euro till hemmahörande utanför euroområdet (mn euro) 2020 2019 Förändring 

Räntekostnader för inlåning – -0,0 0,0 

Övriga räntekostnader -0,0 -0,0 -0,0 

Summa -0,0 -0,0 -0,0 

Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet (mn 
euro) 2020 2019 Förändring 

Övriga räntekostnader 0,0 – 0,0 

Summa 0,0 – 0,0 

Räntekostnader i euro till hemmahörande i euroområdet (mn euro) 2020 2019 Förändring 

Räntekostnader för penningpolitiska poster -119,4 -24,9 -94,5 

Övriga räntekostnader -3,2 -0,7 -2,5 

Summa -122,6 -25,6 -97,0 

Summa räntekostnader (mn euro) 2020 2019 Förändring 

Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet -3,1 -15,8 12,7 

Räntekostnader i euro till hemmahörande utanför euroområdet -0,0 -0,0 -0,0 

Räntekostnader i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet -0,0 – -0,0 

Räntekostnader i euro till hemmahörande i euroområdet -122,6 -25,6 -97,0 

Summa -125,7 -41,4 -84,3 
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3. Räntenetto 

Räntenetto (mn euro) 31.12.2020 31.12.2019 Förändring 

Ränteintäkter 

Ränteintäkter från finansiella tillgångar 195,2 183,1 12,1 

Ränteintäkter från penningpolitiska poster 661,6 613,6 48,0 

Ränteintäkter från fordringar på ECBS – – – 

Summa 856,8 796,7 60,1 

Räntekostnader 

Räntekostnader för finansiella tillgångar -6,3 -16,5 10,2 

Räntekostnader för penningpolitiska poster -119,4 -24,9 -94,5 

Räntekostnader för skulder till ECBS – – – 

Summa -125,7 -41,4 -84,3 

RÄNTENETTO 731,1 755,3 -24,2 

4. Valutakursdifferenser 

Posten innehåller realiserade valutakursvinster och valutakursförluster från försäljning av 
poster i utländsk valuta. År 2020 redovisades sådana vinster till ett belopp av 36,5 miljoner 
euro. 

5. Prisdifferenser på värdepapper 

Här ingår realiserade vinster och förluster från försäljning av värdepapper. År 2020 
realiserades en vinst på 310,7 miljoner euro för försäljning av värdepapper. 
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6. Värderingsförluster på valutor och värdepapper 

Posten innehåller värderingsförluster på valutor och värdepapper. Varje värdepappersslag och 
valuta särredovisas i bokföringen. År 2020 redovisades 14,9 miljoner euro i 
värderingsförluster på valutor. I värderingsförluster på värdepapper redovisades 1,1 miljoner 
euro. 

7. Förändring av avsättningar för valutakurs- och 
prisrisker 

Realiserade nettovinster till följd av valutakursdifferenser och prisdifferenser, sammanlagt 
331,2 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. 

9. Nettoresultat av sammanläggning av monetära 
inkomster 

Monetära inkomster (mn euro) 31.12.2020 31.12.2019 

Finlands Banks inbetalda monetära inkomster till poolen 476,5 513,4 

Finlands Banks andel av monetära inkomster enligt kapitalfördelningsnyckeln 79,3 206,3 

Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster enligt 
kapitalfördelningsnyckeln 

-397,2 -307,1 

Justeringar av monetära inkomster tilldelade under tidigare år -1,1 14,2 

Avsättning för förluster av penningpolitiska transaktioner 1,6 1,3 

Summa -396,7 -291,6 

217 BOKSLUT



I posten ingår nettoresultatet av sammanläggningen av monetära inkomster för 2020, vilket 
utgör en kostnad på 397,2 miljoner euro (2019: –307,1 miljoner euro). I posten ingår också 
Finlands Banks andel av realiserade förluster som hänför sig till värdepapper som innehafts av 
en nationell centralbank i Eurosystemet och som förvärvats inom ramen för programmet för 
köp av företagsobligationer samt Finlands Banks andel av upplösningen av en avsättning för 
förluster av penningpolitiska transaktioner som gjordes 2019 (se 12 ”Avsättningar” i noterna 
till balansräkningen). 

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 
valutaswappar 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. 

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 för 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/2020/9 av den 3 februari 2020 
om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna eller 
med stöd av ECB:s beslut ECB/2020/17 av den 24 mars 2020 om ett tillfälligt stödprogram 
föranlett av pandemin. Om den nationella centralbankens reserverade tillgångar överstiger 
eller understiger värdet av bankens skuldbas, kompenseras skillnaden med den senaste 
tillgängliga marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner. 
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Eurosystemets sammanräknade monetära inkomster fördelas på de nationella centralbankerna 
enligt kapitalfördelningsnyckeln för ECB:s tecknade kapital. Finlands Banks nettoandel är lika 
med de monetära inkomster som banken betalat in till poolen (476,5 miljoner euro) minus 
Finlands Banks andel av de monetära inkomsterna enligt fördelningsnyckeln (79,3 miljoner 
euro). 

10. Andel av ECB:s vinst 

ECB delade ut en vinst för räkenskapsåret 2019 på 935 miljoner euro. Finlands Banks 
redovisade andel 2020 uppgick till 17,1 miljoner euro. 

11. Intäkter från övriga stamaktier och andelar 

Här ingår avkastning på värdepappersportföljen enligt SMP-programmet, det utökade 
programmet för tillgångsköp (APP) och köpprogrammet med anledning av pandemin (PEPP) 
som ECB fördelat i form av interimistisk vinstutdelning för räkenskapsåret 2020, sammanlagt 
23,1 miljoner euro. 

12. Övriga intäkter 

I posten ingår 34,8 miljoner euro i Finansinspektionens intäkter. Vidare ingår 3,8 miljoner 
euro i fastighetsintäkter och 4,1 miljoner euro i överlåtelsevinster på avyttring av fastigheter 
samt expeditionsavgifter och provisioner. 

13. Personalkostnader 

Personalkostnader (mn euro) 31.12.2020 31.12.2019 

Löner och arvoden 45,8 43,9 

Arbetsgivarersättningar till pensionsfonden 8,9 8,5 

Övriga lönebikostnader 1,9 1,5 

Summa 56,6 53,9 
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Medelantal anställda 2020 2019 

Anställda Anställda 

Finlands Bank 355 362 

Finansinspektionen 231 226 

Summa 586 588 

Direktionsmedlemmarnas grundlöner (euro) 2020 

Olli Rehn 274 550 

Marja Nykänen 247 460 

Tuomas Välimäki 204 290 

Summa 726 300 

Till direktionsmedlemmarna utbetalades totalt 41 522,88 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. 

14. Avgift till pensionsfonden 

Under 2020 betalade Finlands Bank med bankfullmäktiges godkännande in en 
pensionsfondsavgift på 10 miljoner euro till pensionsfonden för att täcka räkenskapsperiodens 
underskott. 
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15. Administrationskostnader 

Administrationskostnader (mn euro) 31.12.2020 31.12.2019 

Materielkostnader 0,4 0,5 

Kostnader för maskiner och inventarier 7,0 7,1 

Kostnader för fastigheter 8,5 8,9 

Personalrelaterade kostnader 1,3 4,0 

Kostnader för köpta tjänster 13,7 12,8 

Övriga administrationskostnader 2,1 2,1 

Summa 32,9 35,4 

Här redovisas hyror, möteskostnader, PR-kostnader, kostnader för köpta tjänster och 
kontorsartiklar. Som administrationskostnader redovisas också kostnaderna för utbildning, 
tjänsteresor och rekrytering. 

16. Avskrivningar av anläggningstillgångar 

Avskrivningar av anläggningstillgångar (mn euro) 31.12.2020 31.12.2019 

Byggnader 3,6 3,4 

Maskiner och inventarier 2,5 2,7 

Summa 6,1 6,1 

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (mn euro) 31.12.2020 31.12.2019 

IT-system 2,8 3,2 

Summa 2,8 3,2 
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17. Kostnader för anskaffning av sedlar 

Kostnaderna för anskaffning av sedlar var 9,0 miljoner euro. 

18. Övriga kostnader 

Största delen av övriga kostnader hänför sig till drift och underhåll av fastigheter. 

19. Pensionsfondens intäkter 

Här redovisas Finlands Banks och Finansinspektionens arbetsgivarandelar och arbetstagarnas 
andel av premieinkomsten, sammanlagt 12,4 miljoner euro, samt avgiften till pensionsfonden 
på 10 miljoner euro. Posten innehåller också pensionsfondens fastighetsintäkter, 1,7 miljoner 
euro. 

20. Pensionsfondens kostnader 

I posten ingår utbetalda pensioner, 28,8 miljoner euro, förvaltningskostnader och 
avskrivningar av pensionsfondens anläggningstillgångar. 

21. Förändring av avsättningar 

I posten redovisas 57 miljoner euro i nya avsättningar för att trygga realvärdet av eget kapital 
och 100 miljoner euro i nya generella avsättningar. Avsättningarna har specificerats i noterna 
till skulderna. 

22. Årets resultat 

Vinsten för räkenskapsåret 2020 blev 142,0 miljoner euro. Direktionen föreslår 
bankfullmäktige att 100,0 miljoner euro av vinsten reserveras för statens behov. 
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Bokslutsbilagor 
31.12.2020 

Mn euro 31.12.2020 31.12.2019 

Aktier och andelar, nominellt värde 

Banken för internationell betalningsutjämning (BIS) 1 22,4 (1,96 %) 22,4 (1,96 %) 

Bostadsaktier 0,2 0,2 

Övriga aktier och andelar 0,0 0,1 

Summa 22,6 22,7 

Kalkylmässig andel av värdepapperscentralens fond 0,3 0,3 

Pensionsåtaganden 

Finlands Banks pensionsåtaganden 2 556,0 554,9 

– därav täckt genom avsättningar 582,4 589,2 

Finlands Banks intressekontor 

Inlåning – 0,2 

Utlåning – 0,1 

1 Inom parentes Finlands Banks relativa ägarandel av utelöpande BIS-aktier. 

2 Siffran för 2020 inkl. indexhöjningen av pensioner och fribrev 1.1.2021. 
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Finlands Banks fastigheter 

Fastighet Adress Byggnadsår Volym ca m 3 

Helsingfors Fredsgatan 16 1883/1961/2006 52 108 

Fredsgatan 19 1954/1981 40 487 

Snellmansgatan 6 1 1857/1892/2001 23 600 

Snellmansgatan 2 1 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 
31.12.2020 

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 investeringsverksamheten och 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 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 och ansvarsfulla investeringar. 
Direktionen fattar beslut om bland annat omfattningen av bankens finansiella tillgångar och 
valutareserven, valutafördelningen av reserven, den långsiktiga tillgångsförvaltningen, den 
strategiska allokeringen av portföljen av räntebärande värdepapper enligt investeringskategori, 
de tillåtna variationsgränserna per investeringskategori vid investering i räntebärande 
värdepapper 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. Beslut om nya handelsmotparter fattas i 
regel av investeringsgruppen och i vissa undantagsfall av marknadskommittén. 
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 31.12.2020 
Mn euro 

31.12.2019 
Mn euro 

AAA 1 342 1 952 

AA+ 2 376 2 930 

AA 212 453 

AA– 111 94 

A+ 1 296 1 410 

A 191 204 

A– 67 76 

BBB+ 60 54 

BBB – – 

BBB– 5 – 

Under BBB– – – 

Utan kreditbetyg 56 – 

Summa 5 716 7 173 

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. 
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Obligationer och inlåning i Finlands Banks finansiella 
tillgångar efter emittentens/motpartens hemland (till 
marknadsvärde) 

Land eller område (mn euro) 31.12.2020 31.12.2019 

Euroområdet 266 917 

Nederländerna 67 100 

Finland 61 26 

Österrike 60 74 

Tyskland 56 501 

Frankrike 22 215 

Övriga Europa 832 1 047 

Sverige 320 466 

Storbritannien 244 293 

Norge 151 155 

Danmark 102 111 

Schweiz 16 22 

Amerika 3 102 3 701 

USA 2 491 2 920 

Kanada 612 781 

Asien och Stillahavsområdet 1 153 1 322 

Japan 1 087 1 184 

Australien 52 130 

Sydkorea 13 9 

Internationella institutioner 362 186 

Summa 5 716 7 173 

På grund av avrundning stämmer inte alltid mellan- och slutsummorna. 

228 BOKSLUT



Finlands Banks finansiella tillgångars känslighet för 
marknadsförändringar 

Mn euro 2020 2019 

Värdeförändring i Finlands Banks finansiella tillgångar vid en appreciering av euron 
med 15 % mot valutorna och guldet i valutareserven per 31.12. 

-1 134 -1 150 

Värdeförändring i Finlands Banks finansiella tillgångar vid en räntehöjning på 1 % från 
ställningen per 31.12. 

-123 -148 

Värdeförändring i Finlands Banks aktiefonder vid en nedgång i aktiefondernas 
värde med 25 % 

-284 -270 

Allokering av Finlands Banks portfölj av räntebärande 
värdepapper vid slutet av 2020 

Portfölj av räntebärande värdepapper Allokering vid årets slut (%) 

Statsobligationer 56,1 

Obligationer utgivna av statsbundna institutioner 25,7 

Säkerställda obligationer 7,0 

Företagsobligationer 10,7 

Kontanter 0,6 

Summa 100,0 
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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. 

Investeringsportföljen 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. 

Valutareserven 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 konfide kontanter  nsgrad 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 förväntade 

förlusten då förlustnivån enligt VaR-värdet vid motsvarande konfidensgrad överskrids. Till 

exempel ES på konfidensnivån 99 % ger medelvärdet på förlusten om risken som har en 

sannolikhet på 1 % realiseras. 
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Revisionsberättelse 
12.3.2021 

I egenskap av revisorer utsedda av riksdagen har vi verkställt granskning av Finlands Banks 
bokföring, bokslut och förvaltning för räkenskapsåret 2020 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 12 mars 2021 

Mika Kari 

Katri Kulmuni                                     Jukka Kopra 

Lotta Kauppila, CGR                         Timo Tuokko, CGR 

Markku Koskela, CGR, sekreterare 
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Utlåtande om revision 
28.2.2021 

Utlåtande om revision i enlighet med artikel 27 i 
stadgan för Europeiska centralbankssystemet och 
Europeiska centralbanken 

Till Finlands Bank 

Revision av bokslutet 

Uttalande 

Vi har utfört en revision av bokslutet för Finlands Bank (FO-nummer 0202248-1) för 
räkenskapsperioden 1.1–31.12.2020. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och 
noter till bokslutet. 

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. 
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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 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. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden. 

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 2021 
KPMG Oy Ab 
Juha-Pekka Mylén 
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 otillräckliga, 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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