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EUROPEISKA CENTRALBANKENS PENNINGPOLITIK  
OCH EKONOMIN I EUROOMRÅDET

Sammanfattning

Världsekonomin drabbades hösten 2008 av den 
värsta finanskrisen sedan 1930-talet. Redan i ett 
års tid hade den bankkris som Förenta staterna 
drabbades av i augusti 2007 kastat en skugga 
över de ekonomiska utsikterna. Krisen drabbade 
emellertid världsekonomin och den europeiska fi-
nansmarknaden med full styrka först i september 
2008, då marknadsräntorna steg, börskurserna 
sjönk kraftigt och flera stora banker hamnade i 
svårigheter. 

Finanskrisen hade mycket liten inverkan på 
världsekonomin 2007, och i stället var den eko-
nomiska tillväxten fortsatt stark i de flesta länder 
ända till hösten 2008. I Förenta staterna avstan-
nade tillväxten redan i början av 2008, men i 
EU-länderna och Japan blev utvecklingen klart 
sämre först under den senare hälften av året. 
Flera länder upplevde under årets sista kvartal 
en produktions- och exportminskning utan like. 
Den ekonomiska recessionen spred sig snabbt 
också till Kina, Japan och Sydkorea. De brant 
sjunkande världsmarknadspriserna på olja och 
gas i slutet av året började även snabbt försvaga 
Rysslands ekonomi. 

Med tanke på prisstabilitet var både världs-
ekonomins och euroområdets utveckling tude-
lad under redogörelseåret. I början av året steg 
världsmarknadspriset på råolja och andra rå-
varor kraftigt, och som en följd av detta steg 
inflationstakten i industriländerna till 4 %. När 
finanskrisen spred sig sjönk emellertid efterfrå-
gan starkt i slutet av året och då började i stället 
priset på olja och andra råvaror sjunka kraftigt. 
Samtidigt började inflationstakten avta. Även om 
den genomsnittliga inflationstakten under redo-
görelseåret var snabb i industriländerna hade in-
flationen nästan helt stannat upp vid årsskiftet. 

Finanskrisen spred sig och det tvingade cen-
tralbankerna och staterna till exceptionella åtgär-
der i syfte att trygga bankernas och hela finans-
systemets funktion. Europeiska centralbanken 

(ECB) följde den amerikanska centralbankens 
exempel och sänkte styrräntan flera gånger under 
årets sista kvartal. 

Den internationella finanskrisen och  
världsekonomins utveckling

Den långvariga snabba tillväxten i världsekono-
min tog slut under senare hälften av 2008 när den 
internationella finanskrisens verkningar snabbt 
började sprida sig. Den finansiella oron från sen-
sommaren 2007 eskalerade till en kris i septem-
ber 2008 med följdeffekter som under det sista 
kvartalet kraftigt började sprida sig till den reala 
ekonomin i olika länder. 

I de flesta länder var den ekonomiska utveck-
lingen tämligen god om man undantar årets sista 
kvartal (figur 1). Bland de stora ekonomierna 
var utvecklingen fram till hösten fortsatt snabb i 
Kina, Indien och Ryssland. Förenta staterna ut-
gjorde ett betydande undantag från detta – landet 
drabbades av recession redan tidigare på samma 
sätt som Irland och Spanien bland länderna i 
euroområdet. 
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Den fortsatt snabba tillväxten i början av året 
upprätthöll stor efterfrågan på olja, och då steg 
världsmarknadspriset på råolja allt snabbare.  
Oljepriset var som högst sommaren 2008, då det 
steg till över 150 dollar per fat. Ryssland och 
de andra oljeproducerande länderna kunde dra 
nytta av den höga prisnivån. När finanskrisen 
spred sig sjönk emellertid efterfrågan i slutet av 
året, och då började priset på olja och andra råva-
ror samt livsmedel sjunka kraftigt. I slutet av året 
var oljepriset per fat bara cirka 40 dollar (figur 2). 

Läget inom världsekonomin vände tvärt mot det 
sämre under det sista kvartalet 2008. Minskad 
efterfrågan till följd av finanskrisen ledde till att 
också exporten och bnp-tillväxten minskade i de 
flesta industriländer. I de stora industriländerna, 
såsom Förenta staterna, Japan och Tyskland, 
sjönk produktionen med ca 4 % jämfört med 
året innan. I de länder som drabbats värst av 
skuldkrisen var produktionsminskningen ännu 
mer drastisk. Också i Kina blev den ekonomiska 
tillväxttakten klart långsammare.

Det var den internationella finanskrisen som 
orsakade denna vändning. Krisen tillspetsades 
i september 2008. Utsikterna hade hela året för-
sämrats av den bankkris som Förenta staterna 
drabbades av i augusti 2007 och som fick sin bör-
jan i de s.k. subprime-bolånen. Effekterna hade 
märkts också på den europeiska finansmarkna-
den i form av ökad osäkerhet. Ändå trodde man 
inte att finanskrisen skulle orsaka någon allvarlig 
ekonomisk recession, utan en tillfällig nedtrapp-
ning. 

Ursprungligen gällde kreditförlusterna bara 
de amerikanska subprime-bolånen, men proble-

met spred sig snabbt inte bara till de amerikanska 
bankerna, utan dessutom också till den europe-
iska banksektorn, eftersom många europeiska 
finansinstitut hade köpt värdepapperiserade 
amerikanska subprime-krediter. Ingen visste hur 
stora bankernas problemkrediter var och såle-
des ökade misstroendet på penningmarknaden. 
Osäkerheten när det gällde olika bankers risker 
ledde snabbt till att de riskpremier som finans-
marknaden krävde började höjas, och räntorna 
på interbankkrediterna, dvs. Libor- och Euribor-
räntorna, steg klart jämfört med riskfria skuld-
förbindelser. 

Finanskrisen skapade osäkerhet särskilt på 
västländernas finansmarknad, vilket ledde till 
sjunkande börskurser, kreditförluster för ban-
kerna och försämrade tillväxtprognoser. 

Den allt mer omfattande finanskrisen fällde 
vissa stora banker redan i slutet av 2007 och 
våren 2008. Till dessa hörde den brittiska bolån-
givaren Northern Rock och den stora amerikan-
ska investeringsbanken Bear Stearns. De statliga 
stödåtgärderna hindrade emellertid i dessa fall 
förlusterna från att sprida sig till banksektorn 
i övrigt. Samtidigt lyckades många storbanker 
fortsatt med ny kapitalanskaffning för att täcka 
sina förluster. En vändning till det sämre skedde 
när myndigheterna lät den amerikanska investe-
ringsbanken Lehman Brothers gå i konkurs den 
15 september 2008. Samtidigt övertogs världens 
största försäkringsbolag AIG av amerikanska 
staten på grund av de massiva förluster dess kre-
ditförsäkringar gett upphov till. Dessa händelser 
ledde till ett panikartat läge på penningmarkna-
den och tvingade Förenta staternas centralbank 
och finansministerium att skyndsamt ta fram en 
plan för att inrätta av en statlig "skräpbank". 

Den ökande osäkerheten ledde i september till 
allt strängare villkor på kreditmarknaden. Till 
följd av detta steg de riskpremier som bankerna 
och finansmarknaden kräver, och således kom 
centralbankernas räntesänkningar knappt alls 
att sänka räntenivån på företagslån. Riskpre-
mierna för dessa lån steg stort, till den grad att 
många företag i praktiken miste alla möjligheter 
att få lån. 

När bankerna led kreditförluster, tillgång-
ar skrevs ned och enskilda banker kollapsade 
krympte banksystemets kapitalbas snabbt; den-
na kapitalbas utgör vanligen cirka en tiondel av 
bankernas ansvarsförbindelser. Minskad kapi-
talbas leder i sin tur till drastiska försämringar i 
bankernas möjligheter till kreditgivning. Följden 
blir då en kreditkris där också bra kunder har 
svårt att få finansiering. Situationen förvärras av 
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att kreditgivningen och värdet på kreditsäkerhe-
terna är nära kopplade till varandra. 

När det blir svårare att bevilja bolån krymper 
efterfrågan på bostäder och bopriserna sjunker. 
Detta sänker bostädernas värde som säkerhet och 
leder till kreditförluster för bankerna vid realise-
ring. Ytterligare förluster stramar upp villkoren 
på bolånemarknaden ännu mer och påskyndar 
prissänkningar, vilket förvärrar problemet med 
säkerheter. Samma mekanism gäller i fråga om 
affärsfastigheter. Genom sjunkande priser får allt 
fler låntagare så småningom problem med säker-
heter, vilket i sin tur åter ökar kreditförlusterna. 
Bopriserna började sjunka i flera länder 2008 
(figur 3).

De brant sjunkande börskurserna försvårar si-
tuationen. Den allt värre finanskrisen i slutet av 
året blev en faktor som drev på den nedgång i 
börskurserna som startade i början av året. Re-
sultatet var att börskurserna i industriländerna 
sjönk med cirka 45 % under 2008. Raset var större 
i Europa än i Förenta staterna (figur 4). På mark-
naden i tillväxtekonomierna var börsnedgången 
ännu större. Något motsvarande börsras har 
världsekonomin inte upplevt sedan 1931. Sjun-
kande aktiepriser tvingade många banker och 
försäkringsbolag att skriva ned sina innehav mot 
resultatet, vilket ledde till nya förluster och kapi-
taltäckningsproblem. Situationen förvärrades av 
att många investerare och placeringsfonder (bl.a. 
hedgefonder) hade använt skuldfinansiering för 
sina aktieplaceringar i syfte att förbättra räntabi-
litet på eget kapital. En kursnedgång är katastro-

fal för sådana investerare, och detta ledde redan 
2008 till flera konkurser inom finansbranschen. 
Även många stora banker hade deltagit i sådana 
investeringar med mycket hög risk, och de led 
kännbara förluster på grund av dessa. Till dessa 
europeiska storbanker hörde bl.a. brittiska Royal 
Bank of Scotland och Barclays, tyska Commerz-
bank och Deutsche Bank, schweiziska UBS och 
belgiska Fortis. De isländska affärsbanker som 
tidigare expanderat aggressivt gick samma öde 
till mötes.

Dessa problem med säkerheter och efterföljande 
kreditkris till följd av sjunkande tillgångspriser 
kallas skulddeflation. En sådan situation fick vi 
uppleva i Finland och Sverige i samband med 
den ekonomiska krisen i början av 1990-talet och 
dessutom under 1998 års ekonomiska kris i Asien. 
I de stora industriländerna i väst har emellertid 
skulddeflation inte förekommit över huvud taget 
sedan 1930-talet, och därför var finansmarkna-
dens parter och banktillsynsmyndigheterna inte 
beredda på en sådan möjlighet. 

Krisen på finansmarknaden ledde till att kre-
ditgivningen lamslogs, och de massiva operatio-
ner som stater och centralbanker snabbt startade 
för att stödja bankerna lyckades inte genast för-
bättra situationen. Kreditkrisen ledde i sin tur 
mycket snabbt till mindre investeringar, minskad 
efterfrågan och sämre lönsamhet för företagen 
så gott som överallt. I nästan alla industrilän-
der märktes detta genom att bostadsmarknaden 
stannade upp, byggnationen minskade och bil-
handeln rasade samtidigt som exporten krympte. 
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Liksom tidigare var de bakomliggande fakto-
rerna till den ekonomiska krisen en kraftigt tillta-
gande skuldsättning och stigande tillgångspriser. 
I fenomenet ingår också att hushållen skuldsatte 
sig stort i tron på att bostadspriserna ständigt 
skulle stiga både i Förenta staterna och i Europa. 
Krisen kunde växa fram när krediter paketerades 
och värdepapperiserades på finansmarknaden 
och den anknytande riskhanteringen misslycka-
des. Den aldrig tidigare skådade framväxten av 
olika finansiella derivat under det senaste årti-
ondet flerdubblade antalet ansvarsförbindelser 
inom finanssektorn i förhållande till produk-
tionsvolymen och ledde samtidigt till att finans-
världen fjärmade sig från den reala ekonomin. 
Samtidigt utvecklades olika incitamentssystem 
på finansmarknaden, och dessa ledde till excep-
tionellt stora belöningar som i sin tur uppmuntra-
de professionella marknadsaktörer till kortsiktig 
risktagning. En sådan utveckling innebar också 
att den finansiella sektorn och dess aktörer var 
utsatta, eftersom aktörerna blev allt mer bero-
ende av varandra på grund av finansmarknadens 
internationalisering. 

Banker och andra investerare på finansmark-
naden trodde att de kunde skydda sig mot risker 
med hjälp av derivat och riskspridning. Dessut-
om antogs det att tillsynen över finansmarknaden 
också kunde övervaka de finansiella institutens 
risker. Detta visade sig ändå vara ett felaktigt 
antagande när alla marknader och placeringsob-
jekt samtidigt drabbades av krisen. Den globala 
finansmarknaden hade inte förberett sig för nå-
gon sådan risk, även om ekonomin på flera håll 
kraschat på samma sätt bland annat på 1990-talet. 
På samma sätt som när ekonomin rasat tidigare 
avslöjade 2008 års ras brister i finanstillsynen.

När man försöker finna orsakerna bakom den 
nuvarande krisen kan man lyfta fram dels bris-
tande tillsyn, snedvridande incitamentsprogram 
och långvarig ökning av skuldsättningen, dels 
också den stora obalansen i världshandeln och de 
senaste årens starkt stigande oljepris. Det faktum 
att oljepriset steg berodde i sig på den kraftiga 
efterfrågeökning som en expansiv penningpoli-
tik främjade. Den långvariga snabba tillväxten i 
världsekonomin ledde till att priserna på olja och 
andra råvaror steg och inflationstakten ökade 
(figur 5), vilket i sin tur centralbankerna reage-
rade på genom räntehöjningar 2004–2007. En 
åtstramad penningpolitik var ett steg i rätt rikt-
ning när det gällde att stävja efterfrågeökningen 
och skuldsättningen. När levnadskostnaderna 
samtidigt steg började räntehöjningen till sist 
påverka de skuldsatta hushållen oväntat kraf-

tigt. Konsekvenserna började komma i dagen i 
augusti 2007 då subprime-bolånekrisen startade 
i Förenta staterna: bankerna började få problem 
med kreditförluster och värdering på grund av 
bolån med svag säkerhet som beviljats fattiga 
kunder, när gäldenärerna inte längre klarade av 
sina betalningar eftersom levnadskostnaderna 
och räntorna steg. 
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Konsumentpriserna i Förenta staterna och euroområdet
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Hushållens alltför höga skuldsättning och de 
kraftigt stigande bostadspriserna var emellertid 
inte bara ett amerikanskt problem. I flera eu-
ropeiska länder var situationen minst lika då-
lig 2007–2008: många av dem har haft till och 
med snabbare skuldsättning och prisstegring 
än i Förenta staterna under det gångna årtion-
det. Till dessa länder hör bl.a. Spanien, Irland, 
Storbritannien, Island och Danmark. Också i de 
baltiska länderna utvecklades en stor prisbubbla 
på bomarknaden, och den finansierades av nord-
iska banker. När euron infördes sjönk räntenivån 
märkbart i Irland och Medelhavsländerna i slutet 
av 1990-talet, vilket uppmuntrade hushåll och 
företag att ta lån och ledde till kraftigt stigande 
tillgångspriser. I alla länder som lider av skuld-
krisen har ökningen av skuldsättningen byggt 
på att den privata sektorn i stor omfattning tagit 
utländska lån, vilket möjliggjorts av den integre-
rade finansmarknaden. Samtidigt har stora risker 
anhopats inom banksystemet. I vissa fall, exem-
pelvis Island, växte bankernas balansräkning till 
flerdubbel storlek jämfört med bankens värdstat. 

Företags- och hushållssektorns skuldsättning 
ledde i de flesta fall också till ökad utrikesskuld 
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i samhällsekonomierna och underskott i bytes-
balansen. Proportionellt sett var underskotten 
störst på Island och i de baltiska länderna, Por-
tugal, Spanien och Grekland, där bytesbalansun-
derskottet åren 2007–2008 ökade med över 10 % 
av bnp. Med avseende på världsekonomin var 
den mest betydelsefulla obalansen ändå det stora 
amerikanska bytesbalansunderskottet (figur 6). 

Att de höga börskurserna och bostadspriserna 
sjunker kan anses vara en nödvändig ekonomisk 
korrigering som påminner om vilka faror som 
är förknippade med alltför stor skuldsättning. 
Men skuldproblemen sprids numera på grund 
av den internationellt integrerade penningmark-
naden också till de länder som inte har ett natio-
nellt skuldproblem. Också nettospararna inom 
världsekonomin, såsom Kina och Japan, drabba-
des av minskade exportinkomster. Resultatet blev 
därför i slutet av 2008 en global kris som också 
drabbade de länder som undvikit överskuldsätt-
ning. Skillnaderna mellan olika staters och sam-
hällsekonomiers skuldsättningsgrad började in-
verka på hur stora riskpremier finansmarknaden 
krävde för lån. För första gången under den tid 
Eurosystemet funnits tog sig detta uttryck i att 
räntorna på de olika euroländernas statslån bör-
jade utvecklas åt olika håll. Räntorna på irländ-
ska och grekiska statens långa skuldförbindelser 
steg i förhållande till den ränta Tyskland beta-
lade, eftersom dessa förbindelser ansågs svaga. 

Centralbankerna och staterna försökte genom 
sina åtgärder hindra finanskrisen från att spridas 

och se till att det finansiella systemet kan fungera. 
En väsentlig del av denna politik gick ut på att 
sänka centralbankernas styrräntor. Den ameri-
kanska centralbanken Federal Reserve lättade 
upp sin penningpolitik kraftigt i slutet av 2007. 
Fram till utgången av januari 2008 hade den ame-
rikanska centralbankens styrränta sänkts från 
5,25 % året innan till 3 %. Räntesänkningarna 
fortsatte hela 2008 och i början av 2009 sänk-
te Federal Reserve sin styrränta till rekordlåga 
0,25 %. Europeiska centralbanken (ECB) gick 
in för räntesänkningar ett år senare. Bank of  
England och Sveriges riksbank handlade på sam-
ma sätt (figur 7).
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Källor: Europeiska kommissionen och IMF.
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Dessa räntesänkningar syntes relativt snabbt i 
de korta marknadsräntorna, även om osäkerhe-
ten på finansmarknaden innebar att marknads-
räntorna var klart högre än styrräntorna. Den 
allt långsammare ekonomiska tillväxten och för-
väntningarna på att inflationen skulle avta märk-
tes också på att de långa räntorna sjönk under 
året (figur 8). 

När bankkrisen bröt ut i september 2008 medde-
lade flera stater att de garanterar bankernas verk-
samhet och insättningarna. Centralbankerna 
världen över upprätthöll likviditeten i banksys-
temet genom att lindra finansieringsvillkoren för 
bankerna. Regeringarna började i sin tur stödja 
bankernas kapitaltäckning och utlåning genom 
att erbjuda kapitalstöd och garantier. EU gav 
medlemsländerna rekommendationer om detta, 
men vissa länder gick längre än andra i detta 
avseende. Trots dessa stödåtgärder förblev osä-
kerheten stor på finansmarknaden, och under de 
sista månaderna 2008 var räntorna på interbank-
lån utan säkerhet (Libor- och Euriborräntorna) 
hela tiden klart högre än räntorna på lån med 
säkerhet.

Principerna för bankstödet och stimulanspa-
keten beslutades genom mellanstatliga förhand-
lingar på EU-nivå. Också finanspolitiska stimu-
lanspaket antogs på bred front. EU, Internatio-
nella valutafonden (IMF) och Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 
rekommenderade också respektive medlemslän-
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1. Euroområdet, 3 mån.
2. Euroområdet, 10 år
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Källor: ECB och Reuters.

%

2

1

3

4

der att vidta stimulansåtgärder i syfte att hindra 
en djupare och mer utdragen recession. 

Utvecklingen i euroområdet

Den ekonomiska tillväxten i euroområdet var 
fortsatt stark i början av 2008. Det var det tredje 
året med högkonjunktur. Det var inte fråga om 
någon snabb tillväxttakt, men ändå tillräckligt 
snabb för att arbetslösheten skulle minska och 
balansen i de offentliga finanserna förbättras. 
Läget blev sämre under våren och sommaren. 

Produktionen i euroområdet ökade alltjämt 
kraftigt under första kvartalet 2008. Under an-
dra kvartalet började produktionen emellertid 
redan minska. Efterfrågetillväxten började mat-
tas av i takt med markant stigande energi- och 
livsmedelspriser, åtstramade kreditvillkor och 
den allt svagare utvecklingen på bostadsmarkna-
derna. Samtidigt försvagades euroområdets pris-
konkurrenskraft av eurons starka appreciering i 
förhållande till US-dollarn. Totalproduktionen 
i euroområdet krympte också under årets tredje 
kvartal när export- och investeringsefterfrågan 
började minska till följd av den globala finans-
krisen. 

I euroområdet försvagades den ekonomiska 
utvecklingen fortsatt klart under årets sista må-
nader. Konsumenternas och företagens förtro-
ende försvagades markant på mycket kort tid när 
tillgången till finansiering försvårades allt efter-
som finanskrisen fördjupades. Förändringen syn-
tes mycket snabbt i den reala ekonomin genom 
att orderingången minskade och arbetslösheten 
började växa. I slutet av året krympte ekonomin i 
euroområdet med ca 4 % jämfört med situationen 
ett år tidigare. Det rörde sig om ett exceptionellt 
stort ras och berodde till stor del på den kraftigt 
minskande exporten.

Trots att det blev lågkonjunktur var arbets-
lösheten fortfarande relativt låg i euroområdet 
2008. I genomsnitt var cirka 7 % arbetslösa även 
om arbetslösheten började öka i slutet av året. 
Mest ökade den i Spanien där arbetslöshetsnivån 
i december 2008 låg på nästan 14 %. Också Irland 
drabbades av en liknande förändring. Bakom 
denna utveckling ligger det faktum att byggverk-
samheten snabbt lamslogs i båda länderna.

Euroländerna hade till största delen sunda of-
fentliga finanser under året, även om besluten 
om bankstöd tvingade stater till nya ekonomiska 
åtaganden. De offentliga underskotten förblev 
2008 mycket små på några få undantag när. 
Av länderna i euroområdet överskred Spanien, 
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Grekland och Irland gränsen på 3 % för budget-
underskottet enligt stabilitets- och tillväxtpakten 
(figur 9 och 10). Orsaken var att dessa länder 
snabbt gick in i en recession. Det är ändå san-
nolikt att den ekonomiska recessionen och fi-
nanskrisen märkbart kommer att försämra de of-
fentliga finanserna i alla euroländer 2009. Detta 
kommer också att leda till att den gynnsamma 
utveckling som fortsatt i ett par år och där den 
offentliga skulden krympt i förhållande till res-
pektive ekonomis storlek kommer att brytas och 
skuldkvoterna kommer att börja växa. 

finanskrisen öka skuldkvoten i Irland och Spa-
nien. Skillnaderna i skuldsättningsgrad började 
också synas i form av skillnader mellan räntorna 
på de olika euroländernas statslån. Det som öka-
de mest 2008 var skillnaden mellan räntorna på 
grekiska statens långfristiga lån och motsvarande 
räntor för Tysklands del. Höjda riskpremier för 
stater var ett oroväckande fenomen som vittnade 
om att finansmarknadens förtroende för vissa av 
staterna i euroområdet försämrades till följd av 
krisen. De allt större ränteskillnaderna märktes 
mest i de länder där den offentliga skulden var 
stor eller den finansiella balansen svag eller som 
fruktades få stora kostnader för eventuellt stöd 
till banksystemet.

Skillnaderna mellan de enskilda euroländernas 
skuldsättning är alltjämt stora. Det är fortfarande 
Grekland, Italien och Belgien som har de högsta 
skuldsättningsgraderna, och snabbast förväntas 
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Källa: Europeiska kommissionens uppdaterade prognos i januari 2009.
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Penningpolitik och prisstabilitet i euroområdet

ECB-rådets penningpolitik är inriktad på att 
hålla inflationen i euroområdet mätt med det 
harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) 
under men nära 2 % på medellång sikt. Detta 
mål nåddes inte 2008.

Till följd av kraftigt stigande världsmarknads-
priser på livsmedel och framför allt energi steg 
inflationen i euroområdet markant, i synnerhet 
i början av året. Till sommaren hade inflationen 
ökat mer än någonsin tidigare under etapp tre 
av ekonomiska och monetära unionen (EMU). 
Konsumentprisinflationen i euroområdet låg 
som högst på 4,0 % i juni–juli. 

Inflationsutvecklingen svängde ändå förvå-
nansvärt snabbt. Avmattningen i världsekonomin 
till följd av finanskrisen och den minskade glo-
bala efterfrågan fick priserna på olja och många 
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andra råvaror att klart börja sjunka mot slutet av 
sommaren. Samtidigt minskade risken för att de 
tidigare prisökningarna skulle få genomslag i fö-
retagens och hushållens inflationsförväntningar, 
i lönerna och vidare i konsumentpriserna. De 
ekonomiska aktörernas inflationsförväntningar 
dämpades snabbt. 

Den snabba inflationsökningen blev temporär 
och hann inte påverka löneutvecklingen. Även 
om sysselsättningsläget i euroområdet och också 
inom hela EU blev klart bättre 2006 och 2007 
och ännu i början av 2008 ökade inte löneinfla-
tionen 2008. Lönerna steg i likhet med tidigare 
år också 2008 synnerligen långsamt inom hela 
euroområdet. Det fanns ändå skillnader mellan 
euroländerna. 

Europeiska centralbanken (ECB) höjde styr-
räntan två gånger i början av 2007. Styrräntan 
steg från 2006 års nivå, dvs. från 3,5 % till 4 %. 
I motsats till tidigare förväntningar avstannade 
dock räntehöjningarna efter första halvåret 2007, 
och styrräntan låg kvar på 4 % i cirka ett års tid. 
Den ökande inflationstakten och den realeko-
nomiska utvecklingen, som länge var tämligen 
god trots att finanskrisen spred sig, gav ändå 
ECB orsak att strama åt penningpolitiken och 
höja räntorna. Under första halvåret 2008 under-
strök ECB-rådet upprepade gånger att riskerna 
för prisstabiliteten på medellång sikt klart låg 
på uppåtsidan. Samtidigt bedömde ECB dock 
att det var allt mer sannolikt att tillväxten skulle 
avta. 

De största riskerna för prisstabiliteten på medel-
lång sikt ansåg ECB-rådet framför allt ligga i 
fortsatt stigande energi- och livsmedelspriser och 
eventuella följdeffekter på pris- och lönebildning-
en av redan genomförda höjningar. ECB-rådet 
noterade också att penningmängd och krediter 
fortsatt ökade kraftigt och att bankerna inte tills 
vidare hade begränsat utlåningen i någon högre 
grad.

Längs med året reviderade Eurosystemet och 
ECB upp sina inflationsprognoser och ned sina 
tillväxtprognoser för 2008 och 2009. I sin prog-
nos i september räknade ECB ändå fortfarande 
endast med en något lägre bnp-tillväxt än den be-
räknade potentiella tillväxten för 2008 och 2009. 
Konsumentpriserna i euroområdet beräknades 
å sin sida stiga med 3,4–3,6 % under 2008 och  
successivt i en något lägre takt men ändå med 
2,3–2,9 % under 2009. Med denna motivering 
höjde ECB-rådet styrräntan med 0,25 procenten-
heter till 4,25 % i juli 2008. Beslutet motiverades 
också med att inflationen beräknades ligga kvar 
väl över den nivå som är förenlig med prisstabilitet 

längre än väntat. Beslutet fattades enligt ECB-
rådet för att motverka de ökande uppåtriskerna 
för prisstabiliteten på medellång sikt. 

Under hösten 2008 beslutade ECB-rådet att 
lätta på penningpolitiken och sänkte styrräntorna 
med sammanlagt 1,75 procentenheter under årets 
sista kvartal. ECB-rådet blev relativt snart efter 
räntehöjningsbesluten tvunget att konstatera att 
bilden av den makroekonomiska utvecklingen i 
euroområdet snabbt höll på att bli klart sämre 
än tidigare. När effekterna av finanskrisen spreds 
allt mer från finanssektorn till den reala ekono-
min höll många av de identifierade nedåtriskerna 
på att realiseras i euroområdet. Samtidigt syntes 
allt fler tecken på att också inflationstrycket höll 
på att lätta betydligt. Genom denna utveckling 
räknade ECB-rådet med att inflationstakten fal-
ler snabbt och hamnar på nivåer i linje med defini-
tionen av prisstabilitet på medellång sikt, som är 
det relevanta perspektivet för penningpolitiken. 
ECB-rådet beslutade därför sänka styrräntan 
med 0,50 procentenheter till 3,75 % i oktober. 
Beslutet fattades undantagsvis på ett extra sam-
manträde. Beslutet om expansiv penningpolitik 
samordnades med Bank of England och cen-
tralbankerna i Kanada, Schweiz, Sverige och 
Förenta staterna, som också meddelade att de 
sänker sina styrräntor. Också den japanska cen-
tralbanken uttalade sitt stöd för en mer expan-
siv penningpolitik. Syftet med det samordnade 
räntesänkningsbeslutet var att förbättra förtro-
endet för finansmarknaden. Samtidigt beslutade 
ECB-rådet att ändra på anbudsförfarandet för 
refinansieringstransaktionerna och minska rän-
tekorridoren för de stående faciliteterna närmare 
räntan på de huvudsakliga refinansieringstrans-
aktionerna.

Centralbankerna motiverade sina räntebeslut 
med att inflationstrycket börjat avta till följd av 
sjunkande priser på energi och andra råvaror. 
Den eskalerande finanskrisen hade också ökat 
nedåtriskerna mot tillväxten och därigenom yt-
terligare minskat uppåtriskerna för prisstabili-
teten.

I den prognos av Eurosystemets experter som 
ECB offentliggjorde i december hade uppskatt-
ningarna av bnp-tillväxten och inflationen 2008 
och 2009 reviderats ned påtagligt från septem-
berprognosen. Bnp i euroområdet beräknades 
vara oförändrad eller minska något under 2009 
och därefter successivt börja öka, men ändå ligga 
klart under den beräknade potentiella tillväxten 
även 2010. Enligt prognosen skulle konsument-
prisinflationen i euroområdet å sin sida minska 
till 1,1–1,7 % under 2009, dvs. klart under pris-
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stabilitetsmålet, och öka till 1,5–2,1 % under 2010 
men även då genomsnittligt hålla sig inom defini-
tionen på prisstabilitet.

Efter bedömningen att uppåtriskerna mot 
prisstabiliteten hade minskat och att inflationen 
skulle hamna på nivåer i linje med prisstabilitet 
över en tidshorisont som är relevant för pen-
ningpolitiken beslutade ECB-rådet att åter sänka 
styrräntan med 0,50 procentenheter i november 
och ytterligare med 0,75 procentenheter i decem-
ber. Efter besluten låg styrräntan på 2,50 %. På 
sitt sista möte 2008 beslutade ECB-rådet att åter-
ställa räntekorridoren för de stående faciliteterna 
till 2 procentenheter.

Finansmarknaden kunde i regel tämligen väl 
förutse ECB:s räntebeslut under året. Men fi-
nanskrisen störde ändå allvarligt den penning-
politiska transmissionen till marknadsräntorna. 
Framför allt räntorna på interbanklån utan sä-
kerhet, t.ex. Euribor, var mycket volatila under 
året. Ränteskillnaden mellan lån med respektive 
utan säkerhet låg som högst på drygt två pro-
centenheter i de längsta löptiderna i oktober, 
då misstroendet pressade upp räntorna på lån 
utan säkerhet samtidigt som förväntningarna 
på en räntenedgång pressade ned räntorna på 
lån med säkerhet. Euriborräntorna, som speglar 
ränteutvecklingen för lån utan säkerhet, steg i 
motsvarande grad och fjärmade sig allt mer från 
ECB:s styrränta. Däremot var ränteutvecklingen 
för interbanklån med säkerhet måttfullare. Extra 
stor blev ränteskillnaden på lån med respektive 
utan säkerhet under hösten 2008 då finanskrisen 
eskalerade. Mot slutet av året sjönk marknads-
räntorna snabbt när konjunkturutsikterna för-
sämrades, ECB:s styrränta sjönk och marknaden 
räknade med att ECB-rådet sänker styrräntan 
även 2009. Men i slutet av 2008 var Euriborrän-
torna fortfarande högre än styrräntan; t.ex. låg 
ettårsräntan på ca 3,0 %.

Penningmarknadskrisen blev global och 
ledde hösten 2008 till att bankernas tillgång till 
refinansiering såväl på som utanför interbank-
marknaden kraftigt stryptes. Därigenom stördes 
den väsentliga penningpolitiska transmissions-
mekanismen för ett effektivt genomförande av 
penningpolitiken. I denna exceptionella situation 
avvärjde ECB först bankernas akuta likviditets-
brist genom att öka tilldelningen av kortfristig 
centralbanksfinansiering. Dessutom förstärkte 
den genomförandet av sina räntebeslut genom att 
ändra förfarandet vid marknadsoperationer och 
utöka tilldelningen av centralbanksfinansiering 
och urvalet av räntebärande värdepapper god-
tagbara som säkerhet. På detta sätt bemödade sig 

ECB, allt eftersom krisen spred sig, särskilt om 
att säkerställa likviditetstillförseln till banksyste-
met på längre sikt.

Våren 2008 fortsatte och delvis utvidgade ECB 
åtgärderna av den typ som hade satts in hösten 
innan för att minska spänningarna på penning-
marknaden. I sina huvudsakliga refinansierings-
transaktioner fortsatte ECB att tidigarelägga 
likviditetstillförseln för uppfyllande av kassakra-
ven. Allteftersom spänningarna på finansmark-
naden tilltog ändrade ECB sin likviditetstillförsel 
i riktning mot långfristigare finansiering, vilket 
svarade mot bankernas ökade efterfrågan. Redan 
2007, när turbulensen uppstod, hade ett par extra 
refinansieringstransaktioner med tre månaders 
löptid genomförts. ECB fortsatte och utökade 
sina kompletterande transaktioner 2008. I april 
utökade Eurosystemet tilldelningen med sex må-
naders transaktioner och under hösten lansera-
des även en transaktion vars löptid motsvarade 
en uppfyllandeperiod. Kompletterande transak-
tioner fortsatte att genomföras regelbundet ända 
in på 2009.

I slutet av 2008 nådde andelen långfristig fi-
nansiering som mest ca 75 %, medan de hu-
vudsakliga refinansieringstransaktionerna med 
en veckas löptid endast utgjorde ca 25 %. Före 
marknadsturbulensen hade förhållandet mellan 
kort- och långfristig finansiering varit det om-
vända, eftersom tre månaders transaktioner hade 
genomförts endast en gång per månad för att 
komplettera de veckovisa huvudsakliga refinan-
sieringstransaktionerna. 

Det förändrade anbudsförfarandet och den 
starkt ökade efterfrågan på likviditet ledde till 
märkbart större tilldelningar för bankerna. Un-
der årets sista kvartal ökade den likviditet som 
överstiger kassakravet till drygt 200 miljarder 
euro. Detta ledde till att kassakraven uppfylldes 
i ett tidigt skede av uppfyllandeperioden och att 
inlåningen över natten ökade i motsvarande mån. 
Som mest var inlåningen över natten nästan 300 
miljarder euro mot att under tidigare år högst ha 
uppgått till några miljarder och normalt till någ-
ra tiotal miljoner. Dagslåneräntan hamnade på 
grund av den rikliga likviditeten på en klart lägre 
nivå än styrräntan efter att under finansoron i 
mitten av oktober ha legat avsevärt högre än 
styrräntan.

Mot slutet av året började penningmarknaden 
visa tecken på en återhämtning när också de stat-
liga stödåtgärderna ökade. Skillnaderna mellan 
marknadsräntorna på lån med och utan säkerhet 
började minska även om de fortsatt var exceptio-
nellt stora. Detta bidrog tillsammans med den 
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rikliga likviditeten och förväntningarna på en 
räntenedgång till att penningmarknadsräntorna 
började sjunka stadigt i alla löptidssegment. 
Även Euriborräntorna sjönk klart. 

Eurons externa värde fluktuerade under året. 
I början av året apprecierades euron i synnerhet 
mot dollarn. Som starkast låg eurons kurs på 
1,60 dollar. I slutet av året började i sin tur dol-
larn förstärkas och euron försvagas. I slutet av 
året låg euron på cirka 1,30 dollar. Under andra 
halvåret apprecierades euron klart mot det brit-
tiska pundet, den svenska kronan och den ryska 
rubeln (figur 12, 13 och 14). 

Euroområdet utvidgades den 1 januari 2008

Överenskommelse om en utvidgning av euroom-
rådet träffades 2007, och Cypern och Malta blev 
nya medlemmar i Eurosystemet från ingången 
av 2008. Samtidigt blev ländernas centralban-
ker fullvärdiga medlemmar i Eurosystemet. De 
följde således Slovenien, som var det första nya 
medlemslandet från EU-utvidgningen 2004 som 
införde den gemensamma valutan euron.

Några valutor som deltar i växelkursmeka-
nismen ERM2 utsattes för ett visst tryck när 
finanskrisen eskalerade under hösten. Valuta-
kurserna höll sig dock inom fluktuationsbanden. 
Till ERM2 hörde under hela 2008 valutorna i 
Danmark, Estland, Litauen, Lettland och Slo-
vakien. I juli 2008 ansåg EU-ländernas stats- och 
regeringschefer och finansministrar att Slovakien 
uppfyller de ekonomiska och rättsliga konver-
genskriterierna för införande av euron. Slovakien 
anslöt sig till euroområdet den 1 januari 2009. 
Som anslutningskurs godkändes centralkursen i 
ERM2 för den slovakiska kronan.
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EKONOMIN I FINLAND 2008

Den ekonomiska utvecklingen var positiv un-
der största delen av året. De föregående årens 
kraftiga uppsving märktes fortfarande på ar-
betsmarknaden trots den avtagande tillväxten. 
Antalet sysselsatta var nämligen historiskt högt 
och arbetslösheten låg på den lägsta nivån sedan 
1990. Den tilltagande inflationen såg ut att bli 
det största problemet. Men det ekonomiska läget 
försämrades snabbt under hösten när den inter-
nationella finansmarknaden drabbades av kris 
och den internationella efterfrågan stagnerade. 
Under det sista kvartalet minskade totalproduk-
tionen med 4 % och exporten med så mycket som 
10 % jämfört med året innan.

Den samhällsekonomiska utvecklingen

Den högkonjunktur som hade börjat 2004 rådde 
fortfarande i början av 2008. Totalproduktionen 
växte med en takt på ca 2,5 %, sysselsättningen 
förbättrades och orderstocken inom export-
industrin blev allt större. Likaså var den privata 
konsumtionen och investeringarna på uppgång. 
Mot slutet av året stannade tillväxten dock av 
(figur 15).

50 000 nya arbetstillfällen och antalet sysselsatta 
var större än någonsin tidigare: det årliga genom-
snittet var 2 530 000, alltså klart högre än nivån 
år 1990. Sysselsättningen steg till inemot 71 %. 
Siffran är hög men ändå fortfarande klart lägre 
än 1989–1990 då den var ca 74 %. Skillnaden be-
ror på att befolkningen i arbetsför ålder har ökat 
under de senaste 20 åren.

Arbetslösheten minskade fortfarande men 
inte i samma takt som det uppstod nya arbets-
tillfällen, eftersom det samtidigt kom ut nya ar-
betssökande på arbetsmarknaden och utbudet på 
arbetskraft ökade (figur 16 och 17). Den totala 
arbetskraften steg till ca 2,7 miljoner personer. 
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Den positiva utvecklingen i början av året 
märktes tydligt på arbetsmarknaden. I likhet 
med de två föregående åren utvecklades syssel-
sättningen mycket positivt. Det uppstod nästan 

2 800

2 600

2 400

2 200

2 000

1 800

Figur 16.  
Sysselsättning och arbetskraft i Finland
Figur 16.  
Sysselsättning och arbetskraft i Finland
Figur 16.  
Sysselsättning och arbetskraft i Finland
Figur 16.  
Sysselsättning och arbetskraft i Finland

 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

1. Sysselsatta 2. Arbetskraft
Källa: Statistikcentralen.

1 000 personer

2

1

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Figur 17.  
Arbetslöshet i Finland
Figur 17.  
Arbetslöshet i Finland
Figur 17.  
Arbetslöshet i Finland
Figur 17.  
Arbetslöshet i Finland

 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Källa: Statistikcentralen.

%



16

Den genomsnittliga arbetslösheten minskade 
från året innan och låg på 6,4 %. Siffran var den 
lägsta på 18 år. Men mot slutet av året började 
sysselsättningsläget försämras på grund av den 
internationella finanskrisen, som bröt ut på hös-
ten. Många företag varslade om permitteringar 
och samarbetsförhandlingar. Konsekvenserna 
visade sig dock inte i arbetskraftsstatistiken ännu 
2008, utan sysselsättningsläget förbättrades ända 
till slutet av året. 

Även om ekonomin växte under största delen 
av året var tillväxten klart långsammare än åren 
innan. Dessutom gick totalproduktionen ner 
under det sista kvartalet. Följaktligen blev den 
ekonomiska tillväxten 2008 mycket anspråkslös, 
under 1 %.

Avmattningen 2008 berodde på många fakto-
rer. Investeringarna i bostadsbyggande hade bör-
jat minska redan 2007 och samma trend fortsatte 
under 2008. Också annat husbyggande började 
avta under andra halvåret. Samtidigt trappades 
krisen på den internationella finansmarknaden 
upp och fick snabbt konsekvenser för utrikeshan-
deln. Tvärstoppet för investeringar världen över 
och därmed också i våra viktigaste exportländer 
påverkade under de sista månaderna också vår 
export, som till stor del består av investerings-
varor. Mot slutet av året minskade exporten ex-
ceptionellt drastiskt. Jämfört med året innan var 
nedgången ungefär 10 % under det sista kvarta-
let. Det var rentav en häftigare nedgång än den 
som inträffade 1991. Exporten minskade i alla 
sektorer, men hårdast drabbades skogsindustrin 
som redan tidigare haft problem med åtgång och 
lönsamhet. Omsvängningen visade sig som en 
kraftig nedgång inom både export och industri-
produktion mot slutet av året (figur 18 och 19).

Den inhemska konsumtionen ökade fortfa-
rande under första halvåret, men avtog klart un-
der årets lopp. En viktig faktor var att bilhandeln 
mattades av. När finanskrisen fördjupades och 
tillväxten avtog i olika delar av världsekonomin 
sjönk både hushållens och företagens förtroende 
mot slutet av året till samma nivåer som under 
1990-talets depression. 

Överskottet i vår bytesbalans minskade 2008 
på grund av den dyra oljan i början av året och 
den svaga exportutvecklingen mot slutet av året. 
När oljepriset sjönk förbättrades läget mot slutet 
av året men den drastiska nedgången i exporten 
fick samtidigt motsatt verkan. Trots detta visade 
utrikeshandeln fortfarande ett tydligt överskott 
och Finlands ställning som nettolångivare var 
inte hotad (figur 20 och 21).
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De offentliga finanserna

Finanspolitiken var neutral i Finland under 2008. 
Inga stora skattelättnader genomfördes och den 
totala skattekvoten låg på samma nivå som året 
innan, alltså på ca 43 %. De offentliga utgifterna 
steg lite snabbare därför att lönekostnaderna i 
stat och kommuner ökade klart snabbare än ti-
digare på grund av de kollektivavtal som hade 
ingåtts 2007. Realtillväxten i utgifterna var ändå 
långsam. Balansen i de offentliga finanserna för-
sämrades inte nämnvärt eftersom skatteintäk-
terna också ökade snabbt.

Överskottet i de offentliga finanserna låg nära 
2007 års nivå och var sammanlagt ungefär 9 mil-
jarder euro, alltså ca 4,5 % av bnp-värdet (figur 
22). Överskottet var större än i något annat EU-
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land. Statsfinansernas andel av överskottet var 
ca 3 miljarder euro och överskottet från social-
försäkringsfonder var inemot 6 miljarder euro. 
Den kommunala ekonomin nådde också upp till 
ett överskott på ungefär en halv miljard euro. På 
grund av höstens finanskris hotade emellertid 
både statsfinanserna och kommunekonomin att 
visa underskott 2009.

Tack vare sitt inkomstöverskott kunde staten 
fortfarande betala av på sin skuld, som minskade 
till under 30 % av bnp-värdet. Den s.k. EMU-
skulden, som mäter den sammanlagda brutto-
skulden i offentlig sektor, minskade också och 
var ca 34 % av bnp (figur 23). 

De snabbt sjunkande börskurserna till följd av 
finanskrisen återspeglades i våra offentliga finan-
ser på så sätt att de stora arbetspensionsfonder-
nas värde sjönk med ca 15 % och arbetspensions-
fondernas storlek minskade för första gången på 
länge. Trots kursförlusterna uppgick det totala 
beloppet i fonderna till mer än 110 miljarder euro. 

Prisstabiliteten i Finland och  
ECB:s penningpolitik

Prisstabilitetsutvecklingen var exceptionellt då-
lig i Finland under året. Inflationsökningen till-
tog mer än någonsin sedan euron infördes och 
i Finland tilltog inflationen också snabbare än 
den genomsnittliga prisökningen i euroområdet. 
Det harmoniserade indexet för konsumentpriser 
(HIKP) steg med 3,9 % under året och det natio-
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nella konsumentprisindexet steg med så mycket 
som 4,1 % (figur 24). Bidragande orsaker var att 
importpriserna gick upp, boende och livsmedel 
blev dyrare, enhetsarbetskostnaderna steg kraf-
tigt och de indirekta skatterna höjdes i början 
av året.

Inflationen tilltog exceptionellt mycket i och med 
att världsmarknadspriserna på energi och livs-
medel steg. Livsmedelspriserna steg i genomsnitt 
med nästan 8 % och energipriserna med mer än  
13 %. Tjänstepriserna steg med nära 4 %. Pri-
serna på olja och andra råvaror började sjunka 
kraftigt till följd av den globala konjunkturned-
gången under andra halvåret 2008, vilket också 
speglades i konsumentpriserna framför allt via 
trafikbränslepriserna. Trots att inflationen avtog 
i Finland var den vid slutet av 2008 alltjämt klart 
högre än genomsnittet i euroområdet.

Priserna drevs till en del upp av den inhemska 
löneutvecklingen. Lönerna och enhetsarbets-
kostnaderna steg i Finland 2008 snabbare än i 
många andra länder. Löntagarnas inkomster 
ökade med drygt 5 % till följd av löneuppgörel-
serna från året innan. På grund av den stigande 
inflationen blev realinkomstökningen ändå bara 
ungefär densamma som åren innan, dvs. ca 1,5 %. 
Ökningstakten i realinkomsterna var ändå högre 
än i arbetsproduktiviteten där den 2008 upp-
skattningsvis knappt nådde anspråkslösa 1 %. I 
den offentliga sektorn var lönelyften i genomsnitt 
större än i den privata. De här faktorerna innebar 
ett kostnadstryck för företagen.
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Utlåningen och bostadspriserna

Den jämförelsevis låga räntenivån i euro-
området, de finländska bankernas konkurrens 
om marknadsandelar och hushållens positiva 
framtidsförväntningar upprätthöll en snabb ut-
låningstillväxt under året. Utlåningen ökade yt-
terligare något under året, även om läget föränd-
rades under det andra halvåret. Bostadspriserna 
hade stigit snabbt i flera års tid men trenden 
bröts nu och genomsnittspriserna sjönk i viss 
mån (figur 25). Nedgången var hos oss ändå liten 
jämfört med många andra länder.

Hushållens sparkvot förblev negativ under året, 
i likhet med de två senaste åren (figur 26). Den 
skärpta kreditmarknaden i kombination med en 
svalnad bostadsmarknad och bilhandel började 
emellertid inverka och sparkvoten steg igen i slu-
tet av året. Samtidigt avstannade uppgången i 
hushållens skuldsättning. Skuldsättningsgraden 
– dvs. skulden i relation till disponibla inkomster 
– hade ändå hunnit nå en nivå på ca 100 % och var 
alltså jämförelsevis hög (figur 27). Men siffran 
är inte exceptionellt hög i jämförelse med andra 
euroländer eller de andra nordiska länderna. 
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Bankfullmäktiges bedömning av ECB:s  
penningpolitik

ECB:s penningpolitik var 2008 liksom under de 
föregående åren huvudsakligen lämpligt avpas-
sad både för euroområdet och för Finlands eko-
nomi. Att finanskrisen spred sig till Europa kan 
inte anses bero på den europeiska penningpoliti-
ken i lika hög grad som på bankernas alltför stora 
risktagning, som tillsynsmyndigheterna inte har 
förmått kontrollera tillräckligt. Överskuldsätt-
ning till följd av krisen förekom heller inte i alla 
euroländer. Krisen framhävde dock allt tydligare 
de utmaningar som en gemensam penningpolitik 
är förknippad med i ett stort ekonomiskt samar-
betsområde som inbegriper samhällsekonomier 
som utvecklas i olika takt. 

Finlands ekonomi har så länge som Eurosyste-
met funnits till – också 2008 – hela tiden utveck-
lats minst lika väl som euroområdet i genomsnitt. 
ECB:s penningpolitik kan alltså anses ha stött 
den ekonomiska tillväxten i Finland men inte 
lett till någon överhettning. Även om bostads-
priserna och hushållens skuldsättningsgrad har 
stigit snabbt också i Finland på senare år har 
denna utveckling varit relativt moderat jämfört 
med många andra industriländer. ECB var inne 
på rätt linje när det gäller insatserna för en expan-
siv penningpolitik och en säkerställd likviditet på 
penningmarknaden under hösten.

Att valutorna i våra viktigaste handelsländer 
Storbritannien, Sverige och Ryssland blev sva-
gare i förhållande till euron i slutet av året gjorde 
att vår exportindustri stod inför nya utmaningar 
som den inte hade upplevt tidigare under den 
monetära unionens tid.
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FINLANDS BANKS VERKSAMHET

Finlands Bank är den monetära myndigheten i 
Finland och medlem av Eurosystemet. Bankens 
verksamhet regleras av stadgan för Europeiska 
centralbankssystemet och lagen om Finlands 
Bank. Bankens uppgift är att genom sin verk-
samhet främja prisstabilitet, effektiva och funk-
tionssäkra betalnings- och finanssystem och den 
europeiska finansiella integrationen. Finlands 
Bank sörjer för sin del för det finländska finans-
systemets funktionssäkerhet och effektivitet och 
deltar i utvecklingen av systemet. Till bankens 
kärnfunktioner hör inte bara beredningen av 
penningpolitiken och övervakningen av den fi-
nansiella stabiliteten, utan också operativa cen-
tralbanksuppgifter inom penningpolitik, betal-
ningsväsende och kontantförsörjning.

Finlands Banks strategi preciserades under 
året. Enligt den reviderade strategin hör det till 
bankens mål att bl.a. öka det internationella 
samarbetet i tillsynen av finansmarknaden och 
att effektivisera myndighetssamarbetet i Fin-
land. Inom kontantförsörjning är det meningen 
att trygga tillgången på sedlar och mynt och att 
säkra lika konkurrensvillkor för kontantförsörj-
ningsparterna.

Finlands Banks prognoser och forskning

Finlands Bank gav 2008 som vanligt ut två mak-
roekonomiska prognoser för Finland, en på vå-
ren och en på hösten. Mot slutet av året gav ban-
ken undantagsvis ut också en prognosrevidering 
när den internationella finanskrisen förvärrades.

Eftersom den internationella finansiella oro 
som började 2007 såg ut att hålla i sig beto-
nade Finlands Bank att både vårens och höstens 
prognos är exceptionellt osäkra. Den finansiella 
oron pågick fortfarande när höstprognosen kom 
och eskalerade till en djup finanskris som enligt 
tillgängliga indikatoruppgifter mycket snabbt 

även förväntades påverka den realekonomiska 
utvecklingen. I likhet med de flesta internatio-
nella prognosinstituten beslutade således även 
Finlands Bank att i det nya läget snabbt revidera 
ned sin prognos. Prognosrevideringen publicera-
des i början av december och enligt den räknade 
banken med att bnp-tillväxten för 2008 blir 2,1 % 
och att bruttonationalprodukten 2009 minskar 
med 0,5 %. Med andra ord var prognosen den att 
finansmarknadskrisen leder till en ekonomisk re-
cession men ändå inte till en djup realekonomisk 
kris eller produktionsminskning.

Finlands Banks ekonomiska forskning avser 
att bistå den penningpolitiska beredningen, ut-
veckla bankens egen verksamhet och öka ban-
kens externa inflytande. Finlands Banks mål är 
att uppnå internationell toppnivå inom vissa för 
banken centrala forskningsområden. På så sätt 
kan banken aktivt bidra till debatten om den mo-
netära politiken och den finansiella utvecklingen 
både i Finland och internationellt. 

Forskningsenhetens forskningsprojekt är or-
ganiserade i två forskningsprogram. Det ena fo-
kuserar på penningpolitiska modeller och det 
andra på framtidsanalys av den finansiella sek-
torn. Den ekonomisk-politiska debatten 2008 
dominerades av den globala finanskrisen, vilket 
för sin del påverkade fokuseringarna på kort sikt. 
Krisen accentuerade allt tydligare hur viktig ana-
lysen av finansiella faktorer är för den makro-
ekonomiska balansen. Däremot deltog bankens 
forskningsenhet inte direkt i någon krisanalys 
eller krishantering. Fokusområden i forsknings-
programmet för framtidsanalys av den finansiella 
sektorn var finansmarknadens strukturer, inno-
vationer, effektivitet och konkurrens, en analys 
av finanssystemets och banksektorns risktolerans 
samt en konsekvensanalys av lagstiftning och an-
nan reglering. 

I olika forskningsprojekt inom programmet 
undersöktes genom simulering spridningen av 
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finanskriser på interbankmarknaden. Resultatet 
visade att risken för en makroekonomiskt signifi-
kant störning på interbankmarknaden i Finland 
enligt statistiken fram till 2007 bedömdes vara 
rätt liten. Inom forskningsprogrammet studera-
des också en modell för stresstestning av kapital-
täckningsreglerna enligt Basel II där kreditrisken 
i utlåningen till icke-finansiella företag model-
leras med makroekonomiska variabler. Andra 
projekt gällde integrationen av det europeiska 
massbetalningssystemet mot bakgrunden av det 
gemensamma eurobetalningsområdet, effekter-
na av bankkonkurrensen på säkerhetskraven i 
utlåningen och samverkan av Basel II-reglernas 
kapitalkrav och offentlighetskrav på bankernas 
incitament för risktagande under förhållanden 
med ofullständig bankkonkurrens.

Forskningen vid Finlands Banks forsknings-
institut för transitionsekonomier (BOFIT) är till 
sin karaktär främst tillämpad makroekonomisk 
forskning med tonvikt på penning- och valuta-
politiska frågor. Primära målländer är Ryssland 
och Kina, men i många fall behövs ett större 
jämförande material. Forskningen bildar grun-
den också för enhetens analys- och expertarbete. 

Egna forskares och samarbetspartners arbete 
sammanställdes 2008 inom ett projekt för ana-
lys av Rysslands och Kinas konjunkturutsikter 
på lång sikt. Ett annat intressant projekt var 
banksystemet i Ryssland, framför allt bankernas 
risktagande. Denna forskningsinriktning visade 
sig synnerligen aktuell när den globala finanskri-
sen fördjupades och spred sig även till Ryssland 
och via det finansiella systemet även där ledde till 
ekonomisk avmattning, kanske rentav till stagna-
tion. I bedömningen av finanskrisens effekter på 
den kinesiska ekonomin har institutet kunnat 
stödja sig på tidigare och pågående analyser av 
den monetära ekonomin i Kina, framför allt va-
lutakursutvecklingen. En annan kanal för den 
internationella krisen att sprida sig till mållän-
derna är råvarupriserna – i Rysslands fall särskilt 
oljepriset. Institutets tidigare och fortsatta forsk-
ning och analys av den ryska exportens råvaru-
beroende, särskilt dess beroende av energiexport, 
visade sig extra aktuella.

Finlands Banks investeringsverksamhet

Finlands Banks finansiella tillgångar består av 
valutareserven (inklusive guld och särskilda drag-
ningsrätter) och fordringar i euro. Vid utgången 
av 2008 uppgick bankens finansiella tillgångar 
till omkring 14 647 miljoner euro. Fordringarna 

i euro stod för drygt hälften av de finansiella 
tillgångarna. Finlands Banks guldreserv uppgick 
liksom året innan till 49 ton.

Investeringsförhållandena var exceptionella 
under året. För många investeringsobjekt var 
prisvolatiliteten stor och likviditeten på andra-
handsmarknaden ytterst svag. Tack vare de ge-
nomsnittligt höga kreditbetygen för Finlands 
Banks investeringar och bankens heltäckande 
riskhanteringssystem uppvisade investerings-
verksamheten trots allt ett gott resultat 2008. 
Verksamheten utvecklades utifrån åtgärdsförsla-
gen i de externa bedömningar som utförts 2007 
om bland annat investeringsverksamheten och 
riskhanteringen. 

Finlands Banks mål i förvaltningen av valu-
tareserven är säkerhet, likviditet och avkastning. 
Samtidigt bär Finlands Bank ansvaret för att till-
gångarna behåller sitt värde, vilket innebär att re-
serven också ska ge en skälig avkastning. Största 
delen av Finlands Banks finansiella tillgångar är 
placerade i statspapper utgivna i nationell valuta 
av stater med hög kreditvärdighet. Dessutom kan 
omkring hälften av de finansiella tillgångarna 
placeras i skuldförbindelser utgivna av andra 
emittenter i utvecklade industriländer och vissa 
mellanstatliga organ (kreditportfölj). Med kre-
ditportföljen eftersträvas högre avkastning och 
bättre avkastning/risk genom breddning av ur-
valet till riskplaceringar. I kreditriskhanteringen 
är kreditkvalitetströsklar för emittenterna och 
en effektiv spridning av placeringarna av central 
betydelse. Emittenternas kreditvärdighet ligger i 
snitt på nivån AAA. Värdeförändringen på Fin-
lands Banks finansiella tillgångar var drygt 6 % år 
2008, vilket får anses vara ett tämligen gott utfall.

Finlands Banks bedömning av det finansiella 
systemets stabilitet och effektivitet

Finlands Bank offentliggör sin bedömning av 
den finansiella stabiliteten regelbundet två gånger 
om året. Stabilitetsrapporten informerar de fi-
nansiella aktörerna, andra myndigheter och all-
mänheten om risker i det finansiella systemet och 
hot mot stabiliteten och ger rekommendationer 
om förebyggande åtgärder. I sin stabilitetsrap-
port i maj 2008 konstaterade Finlands Bank att 
turbulensen på finansmarknaden fortsätter utan 
tydliga tecken på en förbättring av läget. Med 
hänsyn till det internationella läget bedömdes 
dock stabiliteten i Finland vara god. Samtidigt 
betonade Finlands Bank att turbulensen på de in-
ternationella marknaderna kan få oanade följder.
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Misstroendet på de internationella penning-
marknaderna ökade snabbt under hösten 2008 
och bankernas kortfristiga upplåning på in-
terbankmarknaden försvårades avsevärt. I sitt 
pressmeddelande i oktober bedömde Finlands 
Bank att banksystemet i Finland alltjämt hade 
en god lönsamhet och kapitaltäckning och att 
finansieringen genom inlåning fungerade väl i de 
finländska bankerna. Samtidigt påpekade ban-
ken att penningmarknadsläget var kärvt och att 
läget på den institutionella penningmarknaden 
hade försvårats även för kapitalstarka banker.

I december 2008 konstaterade Finlands Bank i 
sin stabilitetsrapport att den globala finanskrisen 
visade sig vara långvarigare och kraftigare än 
beräknat. Som särskilt bekymmersam upplevdes 
risken att bankernas behov att stärka sina ba-
lansräkningar till följd av krisen skulle leda till 
att företag och hushåll fick sämre tillgång till lån. 
Hotet om en kreditkris befarades få särskilt nega-
tiva följder för den realekonomiska utvecklingen. 
Den värsta hotbilden på kort sikt ansågs vara 
att finanskrisen blir utdragen samtidigt som den 
realekonomiska utvecklingen snabbt försämras.

I stabilitetsrapporten påpekade Finlands 
Bank att det finansiella systemet i Finland inte 
är isolerat från den internationella krisen, även 
om det ansågs vara stabilt och klara av den 
väntade recessionen. De finländska bankerna 
bedömdes ha drabbats mindre av krisen än ban-
ker i andra länder. Enligt Finlands Banks be-
dömning hade bankernas marknadsupplåning 
försvårats också i Finland men bankernas lik-
viditet hade dock överlag kunnat upprätthållas. 
Då den finansiella infrastrukturen hela tiden har 
fungerat i det närmaste oklanderligt, försvagade 
krisen inte de inhemska betalnings- och avveck-
lingssystemens funktion 2008. Utöver risken för 
att finanskrisen blir långvarig ansågs de största 
hoten mot det finansiella systemet i Finland 
2009 vara en realisering av bankernas likvidi-
tetsrisker, en kraftigare realisering än beräknat 
av de nordiska bankernas exponeringar mot de 
baltiska länderna, störningar i betalnings- och 
avvecklingssystemen och data- och system- 
säkerhetsrisker.

Finlands Bank gav i sin stabilitetsrapport fle-
ra finansmarknadspolitiska rekommendationer. 
I rapporten betonades behovet att utveckla det 
internationella myndighetssamarbetet och effek-
tivisera analysen av riskerna i hela det finansiella 
systemet med hjälp av centralbankernas bevak-
ning av makrostabiliteten. Vidare konstaterades 
det att EU-lagstiftningen än så länge inte ger 
myndigheterna adekvata verktyg att ingripa i 

problembankernas verksamhet i ett tillräckligt 
tidigt skede och att EU:s insättningsgarantisys-
tem snarast måste omstruktureras.

Myndighetssamarbete

På grund av den globala finanskrisen var Finlands 
Banks deltagande i det nationella och internatio-
nella myndighetssamarbetet starkt koncentrerat 
på finansiella stabiliseringsåtgärder.

När krisen under hösten trappades upp vid-
tog myndigheterna i olika länder olika åtgärder 
i syfte att säkerställa det finansiella systemets 
funktion och förhindra de negativa följder som 
den finansiella sektorns strävan att snabbt av-
veckla skuldsättning oundvikligen har på den 
realekonomiska utvecklingen. Som en del av 
Eurosystemet deltog Finlands Bank i central-
bankernas likvidiserande transaktioner för att 
säkerställa marknadslikviditeten som sinat på 
grund av förtroendebristen på interbankmark-
naden. Finlands Bank deltog också i beredningen 
av statliga stödåtgärder inom Eurosystemet och 
i behandlingen av åtgärder som är planerade att 
genomföras i Finland.

Ekofinrådet rekommenderade på hösten en 
höjning av taket för insättningsgarantin till minst 
50 000 euro. Dessutom antog euroländerna och 
de övriga EU-länderna en deklaration om ge-
mensamma temporära åtgärder för att återställa 
den finansiella stabiliteten. I deklarationen re-
kommenderades åtgärder för att trygga banker-
nas likviditet, underlätta deras finansiering och 
stärka kapitaltäckningen i bankerna. Dessutom 
betonades vikten av att säkerställa att systemvik-
tiga banker med kapitaltäckningsproblem i olika 
länder kan återkapitaliseras och saneras. Enligt 
deklarationen ska problembankerna hanteras 
så att skyddet för skattebetalarna och ansvars-
skyldigheten för bankernas ägare och ledning 
säkerställs.

I Finland meddelade finansministeriet om en 
plan baserad på EU-ländernas deklaration för 
att vid behov stödja det finansiella systemet. Åt-
gärder som planerades var statsborgen för ban-
kernas nyupplåning och möjlighet för staten att 
investera kapital i livskraftiga och solida finländ-
ska banker. I december 2008 gav riksdagen sitt 
samtyckte till att bevilja livskraftiga och solida 
banker temporär statsborgen utan säkerhet för 
obligationer med en löptid på högst fem år till 
ett belopp om högst 50 miljarder euro. Dessutom 
godkändes en höjning av insättningsgarantin till 
50 000 euro.



23

Myndigheterna bidrog under året på många 
sätt till att främja övervakningen av det finan-
siella systemet och hanteringen av kriser. EU:s fi-
nansiella tillsynsmyndigheter, centralbanker och 
ekonomi- och finansministerier undertecknade 
ett samförståndsavtal om gränsöverskridande 
samarbete för finansiell stabilitet. Avtalet syftade 
till att öka myndigheternas samarbetsberedskap 
vid finansiella kriser och i krishanteringsförbe-
redelser.

Europeiska kommissionen lade på hösten fram 
ett förslag om ändringar i kapitaltäckningsdirek-
tiven för att bland annat förstärka samarbetet 
mellan tillsynsmyndigheterna. Enligt förslaget 
ska ett tillsynskollegium för informationsutbyte 
och annat samarbete mellan tillsynsmyndighe-
terna bildas för varje bankgrupp och bank med 
verksamhet i flera länder. Ministerrådet nådde 
politisk enighet om ändringsförslaget i december. 
I sin bedömning av ändringsförslaget betonade 
Finlands Bank rätten för värdlandets tillsyns-
myndigheter att medverka i tillsynskollegierna 
för viktiga filialer och dotterbanker.

Statistik

Under året bereddes en reform av Europeiska 
centralbankssystemets statistikförordning. I 
sin föreslagna form utvidgar den ECB:s befo-
genheter att få uppgifter till att omfatta även 
försäkringsföretag och möjliggör insamling av 
information relaterad till övervakningen av den 
finansiella stabiliteten. På grund av finanskrisen 
ökade efterfrågan på information och statistik-
systemet förutsattes reagera snabbare än tidigare 
på marknadsförändringar och generera aktuell 
information om problemområden, till exempel 
derivatmarknaden och överföring av kreditrisker 
genom värdepapperisering av lån. EU enades om 
att införa de uppdaterade internationella rekom-
mendationerna för nationalräkenskaperna och 
betalningsbalansstatistiken och förordningen om 
Europeiska nationalräkenskapssystemet stegvis 
fram till 2014. Det är viktigt att utveckla statis-
tikfunktionerna både nationellt och inom hela 
Eurosystemet. Särskilt den pågående finans-
marknadskrisen har visat att heltäckande upp-
gifter om ekonomins och penningmarknadens 
utveckling som är så aktuella som möjligt utgör 
en nödvändig grundval för penningpolitiken och 
finanstillsynen.

I väntan på den nya statistikföringen enligt Eu-
ropeiska centralbankssystemets (ECBS) utkast 
till statistikförordning började centralbankerna 

redan nu lämna in tillgänglig information om för-
säkringssektorn till ECB. Finlands Bank byggde i 
detta syfte upp nya insamlings- och sammanställ-
ningssystem under redogörelseåret. Med hjälp av 
dem kan man dels börja föra statistik över inves-
teringsfonder, dels börja föra mer detaljerad sta-
tistik över investeringsverksamheten värdepap-
per för värdepapper i början av 2009 i enlighet 
med ECB-rådets beslut. Systemen minskar rap-
porteringsbördan och ökar automatiseringen. 
Statistiken över monetära finansinstitut kommer 
att utvidgas 2010 och förberedelserna inleddes i 
Finland i samarbete med rapportörerna.

Finlands Banks urval av e-publikationer utö-
kades med nya årsöversikter över monetära fi-
nansinstitut och betalningsbalansen. De beskri-
ver mer omfattande än tidigare strukturerna i de 
statistikförda företeelserna och förändringarna 
i dem. Den traditionella statistiska översikten 
Finansmarknaden omarbetades och är i sin nya 
form en samling av de viktigaste tabellerna på 
statistikwebben. 

Kontantförsörjning

Beloppet utgivna sedlar fortsatte 2008 att stiga i 
snabb takt. I likhet med tidigare år ökade belop-
pet med omkring en miljard euro, dvs. i en årstakt 
på drygt 12 %. Såsom tidigare svarade 50-, 500- 
och 20-eurosedlarna för den största ökningen. 
Av de inhemska betalningarna minskade den 
relativa andelen kontantbetalningar ytterligare 
och andelen kortbetalningar ökade, men liksom 
under tidigare år skedde en nettomigration sär-
skilt av 500- och 50-eurosedlar till utlandet.

Den eskalerande finanskrisen märktes på kon-
tantbeloppet. Under andra veckan i oktober 2008 
kunde den oro som finanskrisen och osäkerheten 
om insättningsgarantin framkallade observeras 
också i Finland i form av en snabb ökning av 
efterfrågan på de största sedelvalörerna. Efter att 
insättningsgarantin fördubblats till 50 000 euro 
normaliserades läget och förtroendet för de fin-
ländska inlåningsbankerna återställdes snabbt.

Otto.-automatnätet, som ägs av de tre största 
bankgrupperna, har varit de finländska ban-
kernas gemensamma distributör av kontanter 
sedan 2004. Vid utgången av 2008 fanns det  
1 652 Otto.-automater. Denna konstellation kom 
ändå att förändras under redogörelseåret när en 
konkurrent startade verksamhet inom sektorn. I 
mars 2008 inledde det konkurrerande bolaget Eu-
rocash Finland som den första bankoberoende 
operatören av uttagsautomater sin verksamhet. 
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Vid utgången av 2008 hade bolaget 48 Nosto-au-
tomater. De hade installerats endast i Rautakirjas 
kiosker. Men 2009 kommer bolaget att utvidga 
automatnätet till detaljaffärer, bensinstationer 
och köpcentrum. Kontantuttagen i Nosto-auto-
materna är dock vanligen avgiftsbelagda medan 
de i Otto.-automaterna i regel är avgiftsfria.

Finlands Bank som en del av Europeiska  
centralbankssystemet

Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen är 
medlem av ECB-rådet, som är högsta beslutan-
de organ för Eurosystemet. Rådet består av alla 
ECB:s direktionsledamöter och cheferna för de 
nationella centralbankerna i de länder som infört 
euron. Direktionens vice ordförande Pentti Hak-
karainen var personlig suppleant åt chefdirek-
tören i ECB-rådet. ECB-rådet höll 32 formella 
sammanträden under året, vilket var 10 fler än 
året innan. Detta berodde på problemen på den 
globala finansmarknaden framför allt under hös-
ten. En del av sammanträdena var telefonkon-
ferenser. Som vanligt hölls två sammanträden 
utanför Frankfurt, det ena på våren i Aten och 
det andra på hösten i Bryssel.

Chefdirektören för Finlands Bank är också 
medlem av ECB:s allmänna råd, som består av 
cheferna för EU-ländernas nationella central-
banker och ECB:s ordförande och vice ordföran-
de. Allmänna rådet sammanträdde fyra gånger 
i Frankfurt och höll dessutom en telefonkonfe-
rens.

Finlands Banks ledning och experter medver-
kade i arbetet i Europeiska centralbankssystemet 
(ECBS) på alla beredningsstadier. Finlands Bank 
hade en medlem i alla ECBS-kommittéer, i bud-
getkommittén och i personalchefsmötet och i de 
flesta av kommittéernas ca 60 arbetsgrupper.

Finlands Bank och den globala ekonomiska 
politiken

Finlands Bank deltar i det internationella samar-
betet via många olika organisationer. Enligt lag 
ska Finlands Bank svara för kontakterna mellan 
finska staten och Internationella valutafonden 
(IMF). Vidare medverkar banken i egenskap av 
aktieägare i Internationella regleringsbanken 
(Bank for International Settlements, BIS), i fem 
EU-kommittéer och i Organisationen för ekono-
miskt samarbete och utveckling (OECD).

I IMF hör Finland till den nordisk-baltiska 

valkretsen, som har en gemensam representant 
i direktionen. Jens Henriksson från Sverige 
inledde i januari 2008 sin tvååriga mandatpe-
riod som valkretsens representant och ledamot 
i direktionen. Finlands Bank deltog tillsammans 
med finansministeriet i den samordning inom 
den nordisk-baltiska valkretsen som syftar till att 
skapa en samsyn inom valkretsen i olika frågor 
som handläggs av direktionen.

 
En delegation från IMF besökte Finland i 

oktober–november för att i enlighet med avtals-
artikel IV utvärdera Finlands ekonomi och den 
ekonomiska politik som förts i landet. I sina av-
slutande kommentarer noterade delegationen att 
Finland står inför viktiga utmaningar även om 
landet hör till de EU-länder som klarat sig bäst. 
Delegationen framhöll att följdeffekter från den 
globala finansoron redan påverkar den ekono-
miska aktiviteten negativt. På längre sikt hotar 
en snabbt åldrande befolkning och en förväntad 
avtagande produktivitetstillväxt de hållbara of-
fentliga finanserna. Delegationen skrev sin rap-
port innan uppgifter om den branta ekonomiska 
nedgången i slutet av året fanns att tillgå.

Valutafonden bad medlemsländerna ta ställ-
ning till ändringarna av avtalsartiklarna med 
anledning av kvot- och rösträttsreformen och 
den nya självfinansieringsmodellen. Det primära 
syftet med kvot- och rösträttsreformen är att öka 
tillväxtländernas och de fattiga ländernas möj-
ligheter att delta i valutafondens beslut, medan 
den nya självfinansieringsmodellen ska bredda 
valutafondens inkomstbas för att säkerställa en 
hållbar finansiering på lång sikt. Finland har för 
egen del godkänt artikeländringarna. Ändring-
arna träder i kraft när de har godkänts av tre 
femtedelar av de medlemsländer som företräder 
en kvalificerad majoritet på 85 % av det totala 
antalet röster i valutafonden.

 
Valutafondens utlåning till medlemsländerna 

började klart öka i november då det ekonomiska 
läget i många medlemsländer snabbt försämrades 
till följd av att den globala finanskrisen spred sig. 
I den nordisk-baltiska valkretsen upptog både 
Island och Lettland lån från valutafonden i slutet 
av året. Av EU-länderna slöt också Ungern ett 
avtal om lån från valutafonden.

Den globala finanskrisen väckte en bred debatt 
om Internationella valutafondens roll i arbetet 
för att lösa krisen. Vid sitt sammanträde i novem-
ber konstaterade statscheferna för G20-länderna 
att valutafonden tack vare sin globala medlems-
krets och makroekonomiska kompetens är högst 
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lämplig för att analysera orsakerna till finanskri-
sen och dra slutsatser om behovet att reformera 
det internationella finanssystemet. G20-gruppen 
betonade vikten av att valutafonden har tillräck-
liga resurser för att stödja medlemsländerna. 

EU:s ekonomiska och finansiella kommitté 
(EFC) förbereder bland annat EMU-ärenden  
för Europeiska unionens råd i dess sammansätt-
ning med ekonomi- och finansministrar (Ekofin-
rådet). Kommittén består av representanter för 
EU-ländernas finansministerier och nationella 

centralbanker, ECB och Europeiska kommissio-
nen. Företrädarna för de nationella centralban-
kerna deltar i kommitténs sammanträden (åtta 
under 2008) i dess fullständiga sammansättning 
där frågor som gäller det ekonomiska läget,  
finansmarknaden, statistik och IMF-ärenden be-
handlas. Framför allt mot slutet av året fokusera-
de sammanträdena på den pågående finanskrisen 
och medlemsländernas åtgärder för hantering  
av krisen. Bland annat insättningsgarantin och 
finansieringsstödet till bankerna lyftes fram.
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FINLANDS BANKS BOKSLUT

Balansräkning, mn euro

På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.

 31.12.2008 31.12.2007
TILLGÅNGAR
  
1 Guld och guldfordringar ................................................................  980 896

2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande 
 utanför euroområdet .....................................................................  4 597 4 515
   Fordringar på IMF ..............................................................  356 260
   Banktillgodohavanden, värdepapper, lån  
   och andra tillgångar .............................................................  4 241 4 254

3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet .......  2 577 1 394

4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet .............  581 394

5 Fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 
 relaterade till penningpolitiska transaktioner ................................  2 600 230
   Huvudsakliga refinansieringstransaktioner ..........................  350 30
   Långfristiga refinansieringstransaktioner ............................  2 250 200

6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet.................  0 3

7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet ........  7 265 6 863

8 Fordringar inom Eurosystemet ......................................................  10 162 7 465
   Andel av ECB:s kapital ........................................................  73 73
   Fordran för överförd valutareserv ........................................  717 717
   Fordringar avseende TARGET2 och 
   korrespondentbankskonton (netto) ......................................  5 197 2 951
   Nettofordran för tilldelade eurosedlar inom 
   Eurosystemet .......................................................................  4 174 3 724

9 Övriga tillgångar ..........................................................................  1 254 1 048
   Euroområdets mynt .............................................................  22 24
   Materiella och immateriella anläggningstillgångar ...............  185 196
   Övriga omsättningstillgångar ...............................................  481 508
   Diverse .................................................................................  566 320

 Summa tillgångar ........................................................................  30 016 22 809    
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 31.12.2008 31.12.2007
SKULDER
  
1 Utelöpande sedlar ........................................................................  12 532 11 148

2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade 
 till penningpolitiska transaktioner   ...............................................  8 110 5 910
   Kassakravsinlåning ..............................................................  1 015 2 901
   Inlåningsfacilitet ..................................................................  7 095 9
   Inlåning med fast löptid (likviditetsindragande 
   finjusterande transaktioner) .................................................  – 3 000

3 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet .................  3 009 0

4 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet .................  37 4

5 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet ...........  0 0

6 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet  – 88

7 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF .........  158 153

8 Skulder inom Eurosystemet ..........................................................  – –

9 Övriga skulder..............................................................................  191 171

10 Värderegleringskonto ...................................................................  1 622 854

11 Avsättningar .................................................................................  2 092 2 368

12 Eget kapital .................................................................................  1 864 1 704
   Grundfond ...........................................................................  841 841
   Reservfond ...........................................................................  1 023 863

13 Årets vinst ....................................................................................  401 410

 Summa skulder ...........................................................................  30 016 22 809
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Resultaträkning, mn euro

 1.1–31.12.2008 1.1–31.12.2007

1 Ränteintäkter ...............................................................................  844 709

2 Räntekostnader ............................................................................  –223 –146

3 RÄNTENETTO ..........................................................................  621 563

4 Valutakursdifferenser ...................................................................  –485 –379

5 Prisdifferenser på värdepapper ......................................................  37 –34

6 Förändring av avsättningar för valutakurs- och prisrisker ..............  448 413

 NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER .  621 563

7 Nettoandel av monetära inkomster ...............................................  26 8
8 Andel av ECB:s vinst ...................................................................  – –
9 Avsättning för ECBS penningpolitiska risker ................................  –102 –
10 Övriga intäkter från centralbanksverksamheten ............................  25 3

 RESULTAT AV CENTRALBANKSVERKSAMHETEN ..........  569 574

11 Övriga intäkter ............................................................................  41 29

 Verksamhetskostnader ..................................................................  –116 –108
12 Personalkostnader .......................................................................  –46 –46
13 Understödsavgift till pensionsfonden ..........................................  –30 –22
14 Administrationskostnader ...........................................................  –27 –26
15 Avskrivningar av anläggningstillgångar .......................................  –8 –8
16 Sedelproduktionskostnader .........................................................  –4 –4
17 Övriga kostnader .........................................................................  –2 –2

 VERKSAMHETSRESULTAT ...................................................  494 495

 Pensionsfondens resultat ...............................................................  –22 21
18 Pensionsfondens intäkter .............................................................  67 47
19 Pensionsfondens kostnader ..........................................................  –89 –26

20 Förändring av avsättningar ...........................................................  –71 –106

21 ÅRETS RESULTAT ...................................................................  401 410
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Bokslutsbilagor, mn euro

1  Inom parentes Finlands Banks relativa ägarandel av utelöpande BIS-aktier.

 31.12.2008 31.12.2007
Futurkontrakt i utländsk valuta
 Köpekontrakt ............................................................................  – 22,6
 Säljkontrakt ..............................................................................  – 48,5

Aktier och andelar, nominellt värde
 Internationella regleringsbanken (BIS)1 .....................................  22,4 (1,96 %) 22,4 (1,96 %)
 Bostadsaktier ............................................................................  2,8 6,2
 Övriga aktier eller andelar .........................................................  0,0 0,1
 Summa ......................................................................................  25,2 28,6

Kalkylmässig andel av värdepapperscentralens fond ...........................  0,3 0,3

Pensionsåtaganden
 Finlands Banks pensionsåtaganden ...........................................  509,3 489,5
 – därav täckt genom avsättningar ..............................................  456,1 479,1

Finlands Banks intressekontor
 Inlåning .....................................................................................  17,9 17,9
 Utlåning ....................................................................................  4,9 5,0 



30

Finlands Banks fastigheter

1 Överfört till Finlands Banks pensionsfond 1.1.2002.

Bankfullmäktige har beslutat att vinsten, 400 863 535,15 euro, 
disponeras så att 150 863 535,15 euro överförs till reservfonden 

och 250 000 000,00 euro reserveras för statens behov.

Fastighet Adress Byggnadsår Volym ca m3

Helsingfors Fredsgatan 16 1883/1961/2006 49 500

 Fredsgatan 19 1954/1981 38 790

 Snellmansgatan 61 1857/1892/2001 26 930

 Snellmansgatan 21 1901/2003 3 200

 Ramsöuddsvägen 34 1920/1983/1998 4 600

Kuopio Puutarhakatu 4 1993 11 900

Uleåborg Kajaaninkatu 8 1973 17 700

Tammerfors Hämeenkatu 13 b1 1942 36 000

Vanda Säkerhetsdalsvägen 1 1979 311 500

Enare Saariseläntie 7 1968/1976/1998 6 100
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Redovisningsprinciper

1.  Generella redovisningsprinciper

Finlands Bank tillämpar de redovisningsprinci-
per och -metoder som antagits av ECB-rådet, 
och boksluten upprättas enligt dessa harmoni-
serade 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 pensions fond och Finansinspektionen. 
Pensionsfondens placerings portfölj värderas må-
natligen till marknadsvärdet på månadens sista 
dag. 

2.  Värderingsprinciper för tillgångar och skul-
der i utländsk valuta och guld

Tillgångarna och skulderna i utländsk valuta 
och guldet omräknas i bokslutet till euro en-
ligt kurserna på balansdagen. Posterna värde-
ras valuta för valuta. Värderingsdifferenser som 
beror på valutakurser redovisas separat från 
differenser som beror på prisförändringar på 
värdepapper. Orealiserade vinster redovisas på 
värdereglerings kontot och orealiserade förluster i 
resultaträkningen. Differenser som beror på pris- 
och kursförändringar avseende guld redovisas i 
en post. Under räkenskapsåret realiserade valu-
takursvinster och -förluster redovisas till daglig 
nettogenomsnittskurs. Följande kurser har an-
vänts i bokslutet:

3.  Värderings- och periodiseringsprinciper för 
värdepapper m.m.

Intäkterna och kostnaderna redovisas enligt 
prestationsprincipen, dvs. under den period då 
de erhålls eller uppstår. Realiserade intäkter 
och kostnader resultatförs. Differensen mellan 
anskaffningskostnaden och det nominella vär-
det för värdepapperet periodiseras under löpti-
den. Vinster och förluster på grund av föränd-
ringar i värdepapperspriserna redovisas enligt 
genomsnitts kostnadsmetoden.

Orealiserade vinster redovisas i balansräk-
ningen på ett värderegleringskonto. Orealiserade 
förluster resultatförs om de överstiger de tidigare 
omvärderingsvinster som tagits upp på värdereg-
leringskontot i balans räkningen. 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 värde-
pappersslaget eller nettogenomsnittskursen för 
valutan på motsvarande sätt före ingången av 
följande räkenskapsår.

Återförsäljningsförbindelser avseende värde-
papper, dvs. omvända repor, upptas i balans-
räkningen som utlåning mot säkerhet på till-
gångssidan. Återköpsavtal, dvs. repor, redovisas 
i balansräkningen som inlåning mot säkerhet på 
skuldsidan. Värdepapper som sålts genom repor 
kvarstår i Finlands Banks balansräkning.

Pensionsfondens placeringsportfölj värderas 
månatligen till marknadsvärdet på månadens 
sista dag enligt rapport från de externa portfölj-
förvaltarna.

4.  Redovisningsprinciper för fordringar och 
skulder inom ECBS 

Transaktioner mellan EU-ländernas nationella 
centralbanker hanteras i första hand i TAR-
GET2-systemet, som är ett transeuropeiskt au-
tomatiserat system för bruttoavveckling av be-
talningar i realtid. Transaktionerna genererar 
bilaterala fordringar och skulder på konton som 
EU:s centralbanker håller för varandra. Dessa 
f ordringar och skulder nettoredovisas så att ECB 
är motpart gentemot båda parterna. Varje natio-
nell  centralbank har således endast en nettoposi-
tion  gentemot ECB.

Valuta 2008 2007

US-dollar 1,3917 1,4721
Japanska yen 126,1400 164,9300
Australiska dollar 2,0274 1,6757
Norska kronor 9,7500 7,9580
Danska kronor 7,4506 7,4583
Svenska kronor 10,8700 9,4415
Schweiziska franc 1,4850 1,6547
Brittiska pund 0,9525 0,7334
Kanadensiska dollar 1,6998 1,4449
Särskilda dragningsrätter  
(SDR) 0,9051 0,9311
Guld 621,5420 568,2360
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5.  Redovisningsprinciper för anläggningstill-
gångar 

Från och med räkenskapsåret 1999 har anlägg-
ningstillgångarna värderats till anskaffnings-
kostnaden efter avskrivningar. Linjär avskriv-
ning 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. Av-
skrivningarna på byggnaderna har redovisats 
mot värderegleringskontot så att de inte påver-
kar resultatet.

De ekonomiska livslängderna är följande:
– datorer, kringutrustning och program, 
 bilar: 4 år
– maskiner och inventarier: 10 år
– byggnader: 25 år.

Anläggningstillgångar värda under 10 000 euro 
 kostnadsförs under anskaffningsåret.

6.  Utelöpande sedlar

ECB och de nationella centralbankerna i euro-
området, som tillsammans bildar Eurosystemet, 
har sedan den 1 januari 2002 gett ut eurosed-
lar1. Efter att Cypern och Malta anslöt sig till 
Eurosystemet den 1 januari 2008 finns det sam-
manlagt 15 nationella centralbanker. Det tota-
la värdet av utelöpande eurosedlar fördelas på 
 centralbankerna den sista bankdagen i respek-
tive månad enligt fördelningsnyckeln för sedlar.2 
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 central banken faktiskt satt i omlopp bildar 
en räntebärande fordran eller skuld inom Euro-
systemet. Dessa ränte bärande3 fordringar eller 
skulder redovisas i delposten ”Fordringar/skul-
der inom Eurosystemet: nettofordran/nettoskuld 
för tilldelade eurosedlar inom Eurosystemet”. 
Finlands Bank redovisar en nettofordran.

Fordringar och skulder för eurosedlar inom 
Eurosystemet justerades 2002–2007 med ett 
utjämnings belopp för att den relativa inkomst-
fördelningen mellan de nationella centralbanker-

na inte ska förändras väsentligt från åren innan. 
Justeringarna gjordes för skillnaden mellan det 
genomsnittliga värdet av ute löpande sedlar för 
varje nationell centralbank under perioden juli 
1999–juni 2001 och det genomsnittliga värdet av 
sedlar som centralbanken under denna period 
hade blivit tilldelad enligt kapitalfördelnings-
nyckeln. Utjämningsbeloppen minskades stegvis 
varje år fram till den 31 december 2007. 

Från och med 2008 fördelas inkomsterna från 
eurosedlar fullt ut i förhållande till de nationella 
centralbankernas inbetalda andelar av ECB:s ka-
pital. Ränte intäkterna och -kostnaderna på dessa 
poster nettas över ECB:s konton och redovisas 
i posten ”Räntenetto”. Fördelningsnyckeln för 
ECB:s kapital justeras med fem års mellanrum 
och när nya medlemsstater ansluter sig till EU.

De inkomster som ECB intjänar från sin andel 
på 8 % av det totala värdet av eurosedlar i omlopp 
fördelas i regel på de nationella centralbankerna.4 

För 2004 fördelades inkomsterna inte, då ECB:s 
vinst för året var mindre än inkomsterna från 
eurosedlar i omlopp. 2005–2007 delades ECB:s 
inkomster från eurosedlar i omlopp inte ut utan 
avsattes för ECB:s valutakurs- och pris risker. För 
2008 delade ECB ut inkomster från euro sedlar i 
omlopp.

Fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital  
1.1.2008  %

Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique  2,4708
Deutsche Bundesbank  20,5211
Central Bank and Financial Services  
Authority of Ireland  0,8885
Bank of Greece  1,8168
Banco de España  7,5498

1 Europeiska centralbankens beslut av den 6 december 
2001 om utgivningen av eurosedlar (ECB/2001/15), 
EGT L 337, 20.12.2001.

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

3 Europeiska centralbankens beslut av den 6 december 
2001 om  fördelning av de monetära inkomsterna för de 
deltagande medlems staternas nationella centralban-
ker från och med räkenskapsåret 2002 (ECB/2001/16).

4 ECB:s beslut (ECB/2005/11).
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Banque de France  14,3875
Banca d’Italia  12,5297
Central Bank of Cyprus  0,1249
Banque centrale du Luxembourg 0,1575
Central Bank of Malta  0,0622
De Nederlandsche Bank  3,8937
Oesterreichische Nationalbank 2,0159
Banco de Portugal  1,7137
Banka Slovenije  0,3194
Finlands Bank  1,2448

Delsumma för Eurosystemet  69,6963

  0,8833
ecká národní banka  1,3880
Danmarks Nationalbank  1,5138
Eesti Pank  0,1703
Latvijas Banka  0,2813
Lietuvos bankas  0,4178
Magyar Nemzeti Bank  1,3141
Narodowy Bank Polski  4,8748
Banca Naţionalţ a României  2,5188
Národná banka Slovenska  0,6765
Sveriges riksbank  2,3313
Bank of England  13,9337

Delsumma för nationella centralbanker  
utanför euroområdet  30,3037

Totalt  100,0000

7.  Förändringar i redovisningsprinciperna 

Redovisningsprinciperna för bokslutet har inte 
förändrats under 2008.

8.  Monetära inkomster

Inkomsterna för de nationella centralbankerna 
då de fullgör monetära uppgifter för Europeiska 
centralbankssystemet ska beräknas och fördelas 
i enlighet med stadgan och de beslut som fattas 
av Europeiska centralbankens råd.

9.  Pensionsfond

År 2001 beslutades att Finlands Banks pensions-
åtagande skulle hanteras genom en pensionsfond 
i bankens balansräkning. Syftet med arrange-
manget, som trädde i kraft vid början av 2002, 
är att sörja för att tillgångarna för täckning av 
bankens pensionsåtagande placeras med högsta 
möjliga avkastning. En separat årsredovisning 
upprättas för pensionsfonden. Fondens tillgång-
ar redovisas under övriga tillgångar i bankens 
balansräkning.

ECBS harmoniserade redovisningsprinciper 
gäller inte pensionsfondens bokföring. Bokslu-
tet upprättas enligt marknadsvärdet på årets sista 
dag. Fastigheterna upptas i balansräkningen till 
värdet vid överföringstidpunkten efter avskriv-
ningar. Till den del byggnaderna skrivits upp i 
balansräkningen redovisas motsvarande avskriv-
ningar mot återförda uppskrivningar utan resul-
tatverkan. 

10.  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 valuta-
kurserna eller marknadspriserna på värdepapper.

I bokslutet kan göras de avsättningar som är 
nödvändiga för att täcka bankens pensionsåta-
gande.

11.  Åtaganden utanför balansräkningen

Vinster och förluster av poster utanför balans-
räkningen behandlas på samma sätt som vinster 
och förluster av poster i balansräkningen. Valu-
taterminerna inräknas i nettogenomsnittskostna-
den för valutapositionen.
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Noter till balansräkningen

Tillgångar

1.  Guld och guldfordringar

Finlands Bank har 1 576 523 troy uns guld (1 
troy uns = 31,103 g) som i bokslutet tagits upp 
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 31.12.2008 31.12.2007

Kvantitet (mn troy uns) 1,6 1,6
Pris per troy uns guld (euro) 621,5 568,2
Marknadsvärde (mn euro)  979,9 895,8
Förändring av marknads- 
värde (mn euro) 84,0 134,9

2.  Fordringar i utländsk valuta på hemmahö-
rande utanför euroområdet

I posten ingår till valutareserven hänförliga valu-
tafordringar på hemmahörande utanför euroom-
rådet samt innehav av särskilda dragningsrätter 
(SDR) som till delats av Internationella valuta-
fonden (IMF).

Finlands medlemsandel i valutafonden är 
1 263,8  miljoner SDR. Reservpositionen är den 
del av Finlands 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 net-
toeffekt på Finlands Banks balansräkning är 
noll, eftersom fordran och skulden redovisas i 
samma balanspost.

Finlands Banks innehav av särskilda 
dragnings rätter (Special Drawing Rights, SDR) 
uppgår till 171,3 miljoner euro. De utgör en va-
lutareserv som IMF har lagt upp och fördelat 
på sina medlemsländer. Särskilda dragningsrät-
ter 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 
valuta fonden uppgår totalt till 355,8 miljoner 
euro. Vid utgången av 2008 var kursen mellan 
SDR och euro 1 SDR = 1,1048 euro. Eftersom 
marknadskursen var lägre än mittkursen 2008 

resultatfördes värderings förlusterna enligt redo-
visningsreglerna.

Fordringar i utländsk valuta på IMF

 31.12.2008 31.12.2007
 Mn  Mn  Mn  Mn 
 euro SDR euro SDR

Reservposition 
i IMF 177,8 169,2 89,0 82,9
Särskilda  
dragningsrätter 171,3 163,0 165,1 153,7
Övriga fordringar 
på IMF 6,6 6,3 6,2 5,8
Summa 355,8 338,5 260,3 242,4

Kursen mellan euro och SDR 2007 och 2008

 2008 2007

Vid utgången av mars 0,96 0,88
Vid utgången av juni 0,97 0,89
Vid utgången av september 0,92 0,91
Vid utgången av december 0,91 0,93

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande 
utanför euroområdet 

Utöver IMF-posterna redovisas här banktillgo-
dohavanden, värdepapper och andra fordringar 
i utländsk valuta på hemmahörande utanför eu-
roområdet.

Finlands Bank överförde vid början av 1999 
en del av sina fordringar i dollar och yen till ECB.

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför 
euroområdet

 31.12.2008 31.12.2007 
 Mn euro Mn euro

Inlåning 206,5 247,0
Räntebärande värdepapper 3 511,0 3 675,8
Diskonteringsinstrument 518,1 331,1
Övriga fordringar 5,5 0,5
Summa 4 241,1 4 254,4

Valutafördelning av värdepapper i utländsk valuta utgivna 
av hemmahörande utanför euroområdet

Valuta 31.12.2008 31.12.2007
 Mn euro % Mn euro % 

Brittiska pund 988,5 24,5 1 490,4 37,2
Schweiziska franc 479,3 11,9 400,0 10,0
US-dollar 2 121,0 52,6 1 794,4 44,8
Japanska yen 440,3 10,9 322,0 8,0
Summa 4 029,1 100,0 4 006,8 100,0
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Löptidsfördelning av värdepapper i utländsk valuta 
utgivna av hemmahörande utanför euroområdet

Löptid 31.12.2008 31.12.2007
 Mn euro % Mn euro % 

Upp till 1 år 1 207,6 30,0 865,0 21,6
Över 1 år 2 821,5 70,0 3 141,8 54,2
Summa 4 029,1 100,0 4 006,8 100,0

3. Fordringar i utländsk valuta på hemmahö-
rande i euroområdet

Denna post består av banktillgodohavanden, 
värde papper och övriga fordringar i utländsk 
valuta på  hemma hörande i euroområdet. I pos-
ten ingår också fordringar på 1,6 miljarder euro 
relaterade till reverserade trans aktioner som ge-
nomfördes med motparter i euroområdet i sam-
band med Term Auction Facility-programmet i    
US-dollar. Inom programmet tillhandahöll Fe-
deral Reserve ECB 20 miljarder US-dollar i form 
av ett temporärt ömsesidigt sedelfondsarrange-
mang i syfte att erbjuda Eurosystemets motpar-
ter kortfristig finansiering i US-dollar. Samtidigt 
genomförde ECB swappar med de nationella 
centralbankerna i euroområdet. De använde i 
sin tur de medel som uppstod för att genomföra 
likvidiserande transaktioner med Eurosystemets 
motparter. 

Poster utanför balansräkningen: Valutaswappar 
och valutaterminer

Posterna utanför balansräkningen består av åta-
ganden mot ECB på 1,6 miljarder euro avseende 
terminer som var utestående 31.12.2008. Dessa 
åtaganden uppkom till följd av den finansiering 
i US-dollar som Federal Reserve tillhandahöll 
inom Term Auction Facility-programmet (se 
”Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande 
i euroområdet”).

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande  
i euroområdet

 31.12.2008 31.12.2007 
 Mn euro Mn euro

Banktillgodohavanden 1 471,2 446,2
Räntebärande värdepapper 1 088,1 932,1
Diskonteringsinstrument 17,6 15,4
Övriga fordringar 0,2 0,7
Summa 2 577,1 1 394,4

Valutafördelning av värdepapper i utländsk valuta utgivna 
av hemmahörande i euroområdet

Valuta 31.12.2008 31.12.2007
 Mn euro % Mn euro % 

Brittiska pund 426,3 38,6 392,8 41,5
Schweiziska franc 0,0 0,0 10,0 1,1
US-dollar 647,5 58,6 544,7 57,5
Japanska yen 31,9 2,9 0,0 0,0
Summa 1 105,7 100,0 947,5 100,0

Löptidsfördelning av värdepapper i utländsk valuta 
utgivna av hemmahörande i euroområdet

Löptid 31.12.2008 31.12.2007
 Mn euro % Mn euro % 

Upp till 1 år 229,3 20,7 189,0 19,9
Över 1 år 876,4 79,3 758,5 80,1
Summa 1 105,7 100,0 947,5 100,0

4.  Fordringar i euro på hemmahörande utan-
för euroområdet

Här ingår banktillgodohavanden i euro utanför 
euro området, räntebärande värdepaper och dis-
konteringsinstrument utgivna av hemmahörande 
utanför euro området och fordringar i euro på 
Internationella regleringsbanken (BIS).

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet

 31.12.2008 31.12.2007 
 Mn euro Mn euro

Banktillgodohavanden 246,7 129,0
Räntebärande värdepapper 333,9 264,7
Diskonteringsinstrument 0,0 0,0
Övriga fordringar 0,0 0,6
Summa 580,7 394,3

Löptidsfördelning av värdepapper i euro utgivna av  
hemmahörande utanför euroområdet

Löptid 31.12.2008 31.12.2007
 Mn euro % Mn euro % 

Upp till 1 år 50,8 15,2 30,0 11,3
Över 1 år 283,2 84,8 234,7 88,7
Summa 333,9 100,0 264,7 100,0

5.  Fordringar i euro på kreditinstitut i euro-
området relaterade till penningpolitiska trans-
aktioner 

Denna post består av penningpolitiska instru-
ment som Finlands Bank använder för att ge-
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nomföra den monetära politiken som en del av 
Eurosystemet. Posten består av räntebärande 
fordringar på finländska kreditinstitut och dess 
storlek är beroende av de finländska kredit-
institutens likviditetsbehov. 

De huvudsakliga refinansieringstransak-
tionerna är likvidiserande transaktioner som 
genomförs som standardiserade anbudsförfa-
randen varje vecka. De huvudsakliga refinan-
sieringstransaktionerna spelar en nyckelroll när 
det gäller att uppfylla syftet med Eurosystemets 
marknadsoperationer och genom dem tillförs 
merparten av likviditeten i den finansiella sek-
torn. Fordringarna relaterade till huvudsakliga 
refinansieringstransaktioner uppgick vid utgång-
en av 2008 till 350,0 miljoner euro.

De långfristiga refinansieringstransaktionerna 
är likvidiserande reverserade transaktioner som 
genomförs varje månad som standardiserade 
anbudsförfaranden. Fordringarna relaterade till 
dem var 2 250,0 miljoner euro. 

Fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet  
relaterade till penningpolitiska transaktioner

 31.12.2008 31.12.2007 
 Mn euro Mn euro

Huvudsakliga refinansierings- 
transaktioner 350,0 30,0
Långfristiga refinansierings- 
transaktioner 2 250,0 200,0
Summa 2 600,0 230,0

6.  Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i 
euroområdet

Här ingår banktillgodohavanden i euro och kon-
ton i kreditinstitut i euroområdet. Posten uppgick 
2008 till 0,3 miljoner euro. År 2007 var motsva-
rande belopp 3,2 miljoner euro.

7.  Värdepapper i euro utgivna av hemmahö-
rande i euroområdet

Posten innehåller räntebärande värdepapper och 
diskonteringsinstrument utgivna i euroområdet. 
I februari–mars 2006 omfördelade banken sina 
finansiella tillgångar genom att byta ut sina pla-
ceringar i svenska och danska kronor mot euro. 
Före 2006 hade banken inga placeringar i euro.

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande  
i euroområdet

 31.12.2008 31.12.2007 
 Mn euro Mn euro

Räntebärande värdepapper 7 235,1 6 839,1
Diskonteringsinstrument 30,0 24,0
Summa 7 265,1 6 863,1

Löptidsfördelning av värdepapper i euro utgivna av 
 hemmahörande i euroområdet 

Löptid 31.12.2008 31.12.2007
 Mn euro % Mn euro % 

Upp till 1 år 1 582,7 21,8 1 423,2 20,7 
Över 1 år 5 682,5 78,2 5 439,9 79,3
Summa 7 265,1 100,0  6 863,1 100,0 

8.  Fordringar inom Eurosystemet

Här ingår fordringar inom Eurosystemet enligt 
följande:

–  Andel av ECB:s kapital
–  Fordran för överförd valutareserv
–  Fordringar avseende TARGET2 och
 korrespondentbankskonton (netto)
–  Nettofordran för tilldelade eurosedlar 

inom Euro systemet
–  Andel av ECB:s inkomster från eurosedlar 

i omlopp
–  Andel av monetära inkomster.

Varje nationell centralbank i Eurosystemet har 
en andel av ECB:s kapital som fördelas enligt en 
s.k. fördelningsnyckel. Kapitalfördelningsnyck-
eln baseras på antalet invånare och bruttona-
tionalprodukten i respektive land. Fördelnings-
nyckeln justeras med fem års mellanrum och när 
nya medlemsstater ansluter sig till EU. Finlands 
procentuella andel av ECB:s kapital har sedan 
1.1.2007 varit 1,2448 %. 

Posten under rubriken ”Fordran för överförd 
valutareserv” består av den del av valutareser-
ven som Finlands Banks har överfört till ECB. 
Överföringen skedde i samband med övergången 
till Eurosystemet. På denna fordran betalas en 
ränta som baserar sig på den senaste tillgängliga 
marginalräntan på Eurosystemets huvudsakliga 
refinansieringstransaktioner, frånsett guld, på 
vilket ingen ränta betalas. Fordran är i euro och 
värdet lika med dess värde vid tidpunkten för 
överföringen.

Här ingår nettosaldona på TARGET2-kon-
tona om Finlands Bank på balansdagen har en 
fordran på Eurosystemet. 
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Nettofordran för tilldelade eurosedlar inom 
Eurosystemet består av en CSM-post (Capital 
Share Mechanism) enligt fördelningsnyckeln för 
kapital minskat med posten ”ECB issue”. Med 
CSM-talet korrigeras sedlarna i omlopp i cen-
tralbankens balansräkning i enlighet med fördel-
ningsnyckeln. ECB issue uttrycker ECB:s andel  
(8 %) av de utelöpande sedlarna. Motposterna 
för bägge posterna redovisas i balansräkningen i 
skuldposten ”Utelöpande sedlar”.

9.  Övriga tillgångar

I posten ingår mynt, anläggningstillgångar 
(byggnader, maskiner och inventarier) och inves-
teringstillgångar (aktier och andelar). Vidare in-
går pensionsfondens tillgångar och placeringar, 
poster som hänför sig till värderingen av pos-
ter utanför balansräkningen samt förut betalda 
kostnader och upplupna intäkter och övriga till-
gångar.

Materiella anläggningstillgångar 

Bokfört värde 31.12.2008 31.12.2007 
 Mn euro Mn euro

Markområden 11,0 11,4
Byggnader 158,0 167,2
Maskiner och inventarier 10,7 10,9
Konst och numismatisk  
samling 0,4 0,4
Summa 180,1 189,9

Immateriella anläggningstillgångar 

Bokfört värde 31.12.2008 31.12.2007 
 Mn euro Mn euro

Datasystem 4,8 6,1
Summa 4,8 6,1

Övriga tillgångar 
 31.12.2008 31.12.2007 
 Mn euro Mn euro

Euroområdets mynt 21,9 24,2
Aktier och andelar 25,3 29,2
Pensionsfondens placeringar 456,1 479,1
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 346,7 312,3
Övriga tillgångar 219,0 7,8
Summa 1 068,9 852,6

Skulder

1.  Utelöpande sedlar

Posten består av Finlands Banks andel av to-
talvärdet av utelöpande eurosedlar tilldelad 
enligt kapitalfördelningsnyckeln och justerad 
för ECB:s andel. Andelen utgjorde 2008 totalt 
12 532,4 miljoner euro.

Utelöpande sedlar 31.12.2008 31.12.2007 
 Mn euro Mn euro

  5 euro 99,8 97,7
 10 euro 61,4 75,1
 20 euro 1 870,8 1 764,7
 50 euro 3 604,3 3 066,4
100 euro 92,4 150,0
200 euro 327,0 281,6
500 euro 2 350,0 1 995,7
Summa eurosedlar 8 405,7 7 431,2
ECB issue  – 1 089,9 – 969,4
CSM 5 216,6 4 685,8
Utelöpande sedlar enligt  
kapitalfördelningsnyckeln 12 532,4 11 147,6

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

Posten består av räntebärande förpliktelser 
mot kredit instituten, saldona på kreditinsti-
tutens kassakravskonton och kreditinstitutens 
insättningar över natten. Denna post uppstår 
till följd av den monetära politik som Finlands 
Bank genomför som en del av Eurosystemet. 
Syftet med kassakravssystemet är att jämna ut 
penningmarknads räntorna och öka behovet av 
strukturell centralbanks finansiering. De dagliga 
saldona på kreditinstitutens  kassakravskonton 
under uppfyllandeperioden ska i genomsnitt vara 
minst lika stora som deras kassakrav. På grund 
av finanskrisen var insättningarna över natten 
exceptionellt stora under sista kvartalet 2008.

3. Skulder i euro till övriga hemmahörande i 
euroområdet

I posten ingår skulder i euro till den offentliga 
sektorn och andra än kassakravspliktiga kredit-
institut.
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4. Skulder i euro till hemmahörande utanför 
euroområdet

Här upptas saldona på konton som innehas av in-
ternationella organisationer och banker utanför 
euroområdet och repor med motparter utanför 
euroområdet.

5. Skulder i utländsk valuta till hemmahörande 
i euroområdet

I posten redovisas Statskontorets insättningar i 
valuta för egna betalningar.

6. Skulder i utländsk valuta till hemmahörande 
utanför euroområdet

Repor för förvaltning av valutareserven redovisas 
här.

7. 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 bör-
jan var de särskilda dragningsrätterna och deras 
motpost lika stora. Till följd av SDR-handel var 
fordringarna relaterade till särskilda dragnings-
rätter vid utgången av 2008 större än motpos-
ten på skuldsidan. Motposten uppgår till 142,7 
miljoner SDR och har varit oförändrad under 
många år, eftersom den inte används för handel. 
I balansräkningen redovisas posten i euro och 
värderad till kursen på årets sista dag (157,6 mil-
joner euro).

8. Skulder inom Eurosystemet

Här ingår nettosaldona på andra centralbanks-
konton och ECB-kontot i TARGET2-systemet 
om Finlands Bank på balansdagen har en skuld 
till Eurosystemet. Skulder och fordringar inom 
Eurosystemet specificeras i noten till posten 
”Fordringar inom Eurosystemet” på tillgångs-
sidan i balansräkningen. Vid slutet av 2008 hade 
Finlands Bank inga skulder inom Eurosystemet.

9.  Övriga skulder

Övriga skulder 31.12.2008 31.12.2007 
 Mn euro Mn euro

Utelöpande marksedlar 130,1 132,0
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 27,6 15,0
Leverantörsskulder 0,5 0,8
Övriga skulder 33,1 23,0
Summa 191,3 170,8

10. Värderegleringskonto

Här redovisas uppskrivningar av markområden 
och byggnader samt värderingsdifferenser bero-
ende på ändrad redovisningspraxis 1999. I pos-
ten ingår också orealiserade värderingsvinster 
på grund av marknads värdering av valutaposter 
och värdepapper. Posten ökade med 769 miljo-
ner euro från året innan. Av beloppet beror 390 
miljoner euro på uppskrivna värdepapper. För-
stärkningen av euron mot övriga valutor ökade 
posten med 315 miljoner euro och prisstegringen 
på guld med 84 miljoner euro. I posten ingår 
också ett avdrag på 10 miljoner euro som motpost 
till avskrivningar på byggnader.

11. Avsättningar

Enligt 20 § i lagen om Finlands Bank kan avsätt-
ningar 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. Avsätt-
ningarna uppgick vid slutet av 2008 till 2 092 mil-
joner euro. Avsättningarna består av avsättning 
för real värde, pensionsavsättning och avsättning 
relaterad till ECBS penningpolitiska transaktio-
ner.

Pensionsavsättningen har gjorts för täckning 
av pensionsåtagandet. Finlands Banks pensions-
åtagande uppgår sammanlagt till 509 miljoner 
euro, varav 89,6 % eller 456 miljoner euro är 
täckt.

Enligt den allmänna redovisningsprincipen 
om försiktighet ansåg ECB-rådet det vara nöd-
vändigt att avsätta 5,7 miljarder euro för att täcka 
risker till följd av exponeringar mot Eurosyste-
mets motparter 2008. Enligt artikel 32.4 i stadgan 
för ECBS och ECB fördelas dessa risker på de 
nationella centralbankerna i förhållande till de-
ras andelar av ECB:s kapital 2008. 
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Ränteintäkter från hemmahörande   2008   2007
utanför euroområdet (mn euro) Euro Utländsk Summa Euro Utländsk Summa
  valuta   valuta 

Ränteintäkter från gulddepositioner 0,0 1,4 1,4 0,0 1,9 1,9
Ränteintäkter från värdepapper 14,2 143,8 158,1 7,5 171,4 178,9
Ränteintäkter från diskonterings- 
instrument  0,3 8,3 8,6 2,6 10,2 12,8
Ränteintäkter från banktillgodo- 
havanden 11,2 6,2 17,4 7,9 10,3 18,2
Övriga ränteintäkter   2,8 5,4 8,1 0,7 8,7 9,4

Summa 28,5 165,0 193,5 18,8 202,5 221,3

Därför gjordes en avsättning på 102 miljoner 
euro, som motsvarar 1,78603 % av den totala 
särskilda avsättningen.

12. Eget kapital

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 vi-
dare lämnas utan täckning. De följande årens 
vinst ska i första hand användas till att täcka 
förluster som lämnats utan täckning.

13.  Årets vinst

Vinsten för räkenskapsåret 2008 blev 400,9 mil-
joner euro.

Avsättningar (mn euro) Avsättningar Förändring av  Summa Förändring av  Summa
  avsättningar avsättningar avsättningar avsättningar
 1.1.2007 2007 31.12.2007 2008 31.12.2008

Avsättning för kurs- och prisdifferenser 638 –413 224 –224 –
Generell avsättning 1 220 0 1 220 –224 996
Avsättning för realvärde 361 85 446 93 539
Pensionsavsättning 459 21 479 –22 456
Avsättning för ECBS   
penningpolitiska risker  – – – 102 102
Summa 2 676 –308 2 368 –275 2 092

Eget kapital (mn euro) 31.12.2008 31.12.2007

Grundfond 840,9 840,9
Reservfond 1 022,8 862,7
Summa eget kapital 1 863,7 1 703,6

Årets resultat (mn euro)  2008 2007

Utdelning till staten 250,0 250,0
Finlands Banks andel av 
vinsten   150,9 160,1
(överförs till reservfonden) 
Summa 400,9 410,1

Noter till resultaträkningen

1. Ränteintäkter

Ränteintäkterna från hemmahörande utanför 
euroområdet och hemmahörande i euroområ-
det uppgick till totalt 843,9 miljoner euro, varav 
246,3 miljoner euro utgjorde ränteintäkter i ut-
ländsk valuta och 597,6 miljoner euro räntein-
täkter i euro.

Ränteintäkterna från ECBS-poster, 205,5 mil-
joner euro, bestod av följande poster: 25,0 miljoner 
euro utgjorde ränteintäkter från en fordran på 
ECB för överförd valutareserv. Räntan på skulden 
och fordran för ECB:s sedelandel, tilldelningen 
enligt kapitalfördelningsnyckeln och den åtföl-
jande justeringen nettoredovisades till ett belopp 
av 145,9 miljoner euro. Ränteintäkterna på TAR-
GET2-saldon uppgick till 34,5 miljoner euro. 
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Ränteintäkter från hemmahörande i  2008   2007
euroområdet (mn euro)  Euro Utländsk Summa Euro Utländsk Summa
  valuta   valuta

Ränteintäkter från värdepapper 280,3 53,0 333,3 245,1 55,0 300,1
Ränteintäkter från diskonterings- 
instrument 2,0 0,8 2,8 5,2 4,8 10,0
Ränteintäkter från banktillgodo- 
havanden 1,5 25,7 27,3 2,6 1,9 4,5
Ränteintäkter från ECBS-poster 205,5 0,0 205,5 148,6 0,0 148,6
Ränteintäkter från penningpolitiska   
transaktioner 79,8 0,0 79,8 22,1 0,0 22,1
Övriga ränteintäkter 0,0 1,8 1,8 0,0 2,1 2,1

Summa 569,1 81,3 650,4 423,7 63,8 487,5

Räntor till hemmahörande utanför   2008   2007
euroområdet (mn euro) Euro Utländsk Summa Euro Utländsk Summa
  valuta   valuta

Räntor till hemmahörande utanför  
euroområdet för banktillgodohavanden 0,0 –1,1 –1,1 0,0 –2,2 –2,2
Övriga räntor till hemmahörande utanför  
euroområdet 0,0 –4,1 –4,1 0,0 –7,2 –7,2

Summa 0,0 –5,2 –5,2 0,0 –9,4 –9,4

Räntor till hemmahörande i   2008   2007
euroområdet (mn euro) Euro Utländsk Summa Euro Utländsk Summa
  valuta   valuta

Räntekostnader för ECBS-poster –24,3 0,0 –24,3 –20,7 0,0 –20,7
Räntekostnader för penningpolitiska  
poster –161,1 0,0 –161,1 –115,3 0,0 –115,3
Övriga räntor till hemmahörande  
i  euroområdet –8,4 –24,2 –32,6 –0,1 –0,5 –0,6

Summa –193,8 –24,2 –218,0 –136,1 –0,5 –136,5

2. Räntekostnader

Räntorna till hemmahörande utanför euroområ-
det och hemmahörande i euroområdet uppgick 
totalt till 223,2 miljoner euro. Av dem utgjorde 

141,2 miljoner euro räntor på innestående kas-
sakravsmedel. Utbetalda räntor på TARGET2-
saldon som innehas av centralbanker inom Euro-
systemet uppgick till 24,3 miljoner euro.

3. Räntenetto

4.  Valutakursdifferenser

Posten innehåller realiserade valutakursvinster 
och valutakursförluster samt värderingsförluster 

Räntenetto 31.12.2008 31.12.2007 
 Mn euro Mn euro

Ränteintäkter
Ränteintäkter från  
finansiella tillgångar 558,6 538,2
Ränteintäkter från  
penningmarknads-
depositioner 79,8 22,0
Ränteintäkter från  
fordringar på ECBS 205,5 148,6
Summa 843,9 708,8

Räntekostnader  
Räntekostnader för  
finansiella tillgångar –37,8 –9,8
Räntekostnader för  
löpande räkningar  –161,1 –115,3
Räntekostnader för  
skulder till ECBS –24,3 –20,7
Summa –223,2 –145,9
RÄNTENETTO 620,7 563,0
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från försäljning av poster i utländsk valuta. År 
2008 uppstod förluster från valutakursdifferen-
ser för 485,1 miljoner euro.

5. Prisdifferenser på värdepapper

Här ingår realiserade vinster och förluster samt 
värderingsförluster från försäljning av värdepap-
per. Varje värdepappersslag värderas separat i 
bokföringen. Till följd av prisdifferenserna på 
värdepapper realiserades 2008 en vinst på 36,9 
miljoner euro.

6. Förändring av avsättningar för valutakurs- 
och prisrisker

Realiserade vinster och förluster samt värde-
ringsförluster till följd av valutakursdifferenser 
och prisdifferenser, sammanlagt 448,2 miljoner 
euro, upplöstes enligt redovisningsprinciperna. 
Av detta belopp täcktes 224 miljoner euro ge-
nom upplösning av den återstående valutakurs- 
och prisdifferensavsättningen och resten, 224,2 
miljoner euro, täcktes genom upplösning av den 
generella avsättningen. Avsättningarna har spe-
cificerats i noterna till tillgångarna.

7. Nettoandel av monetära inkomster

Här upptas nettosumman av de monetära inkom-
ster som betalats in till Eurosystemet respektive 
återfördelats från Eurosystemet. De monetära 
inkomsterna för varje nationell centralbank har 
beräknats på centralbankens faktiska avkastning 
från reserverade tillgångar som den håller som 
motvärden till skuldbasen. Skuldbasen består av 
följande poster: sedlar i omlopp, skulder i euro 
till kreditinstitut relaterade till penningpolitiska 
transaktioner, nettoskuld inom Eurosystemet på 
grund av TARGET2-transaktioner och netto-
skuld för tilldelade eurosedlar inom Eurosyste-
met. Ränta som utbetalats på skulder som ingår 
i skuldbasen avräknas från de monetära inkom-
sterna före sammanräkning med motsvarande 
inkomster för de övriga nationella centralban-
kerna. 

De reserverade tillgångarna består av följande 
poster: fordringar i euro på kreditinstitut relate-
rade till penningpolitiska transaktioner, fordran 
i euro för överförd valutareserv, nettofordran på 
grund av TARGET2-transaktioner, nettofordran 
för tilldelade eurosedlar och en med kapitalför-
delningsnyckeln beräknad öronmärkt andel av 
den nationella centralbankens guld. Ingen av-
kastning beräknas på guldet. När de reserverade 

tillgångarna överstiger eller understiger värdet 
av skuldbasen, beräknas avkastningen på skill-
naden med den huvudsakliga refinansieringsrän-
tan. Eurosystemets sammanräknade monetära 
inkomster fördelas på de nationella centralban-
kerna enligt kapitalfördelningsnyckeln. Finlands 
Banks faktiska nettoandel av de monetära in-
komsterna var 26,1 miljoner euro. 

8. Andel av ECB:s vinst

ECB delade inte ut vinst för 2007.

9. Avsättning för ECBS penningpolitiska risker

Enligt den allmänna redovisningsprincipen om 
försiktighet ansåg ECB-rådet det vara nödvän-
digt att avsätta 5,7 miljarder euro för att täcka ris-
ker till följd av exponeringar mot Eurosystemets 
motparter 2008. Enligt artikel 32.4 i stadgan för 
ECBS och ECB fördelas dessa risker på de na-
tionella centralbankerna i förhållande till deras 
andelar av ECB:s kapital 2008. 

Därför gjordes en avsättning på 102 miljoner 
euro, som motsvarar 1,78603 % av den totala 
särskilda avsättningen.

10. Övriga intäkter från centralbanksverksam-
heten

Här ingår 21,5 miljoner euro från den prelimi-
nära vinstutdelningen av ECB:s inkomster från 
eurosedlar i omlopp 2008. I posten ingår utdel-
ningar för 3,0 miljoner euro, som huvudsakligen 
består av aktier i BIS.

11. Övriga intäkter

I posten ingår 17,6 miljoner euro i Finansin-
spektionens tillsynsavgifter, 13,5 miljoner euro i 
vinster från försäljning av anläggningstillgångar, 
6,2 miljoner euro i hyresintäkter, samt expedi-
tionsavgifter och provisioner.

12. Personalkostnader

Personalkostnader 31.12.2008 31.12.2007 
 Mn euro Mn euro

Löner och arvoden 36,0 36,3
Arbetsgivarersättningar  
till pensionsfonden 6,8 6,8
Övriga lönebikostnader 2,9 3,0
Summa 45,7 46,1
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13. Understödsavgift till pensionsfonden

Under 2008 betalade Finlands Bank med bank-
fullmäktiges godkännande in en understödsav-
gift på 30 miljoner euro till pensionsfonden för att 
värdet av pensionsfondens tillgångar ska utveck-
las i jämn takt mot det uppställda målet. 

 31.12.2008 31.12.2007 
 Mn euro Mn euro

Understödsavgift till  
pensionsfonden 30,0 22,1

14. Administrationskostnader

Här redovisas hyror, möteskostnader, PR-kost-
nader, kostnader för köpta tjänster och kontors-
artiklar. 

Som administrationskostnader redovisas ock-
så kostnaderna för utbildning, tjänsteresor och 
rekrytering.

15.  Avskrivningar av anläggningstillgångar 

16.  Sedelproduktionskostnader

Kostnaderna för anskaffning av sedlar uppgick 
till 3,9 miljoner euro.

17.  Övriga kostnader

Största delen av övriga kostnader hänför sig till 
drift och underhåll av fastigheter.

18.  Pensionsfondens intäkter

I posten ingår –37,7 miljoner euro i intäkter från 
pensionsfondens placeringsverksamhet. Posten 
innehåller också 8,6 miljoner euro i Finlands 
Banks och Finansinspektionens arbetsgivaran-
delar och arbetstagarnas andel av premieinkom-
sten. I posten redovisas vidare en understödsav-
gift på 30,0 miljoner euro från Finlands Bank och 
Finansinspektionen.

19.  Pensionsfondens kostnader

I posten ingår 1,3 miljoner euro i kostnader för 
pensionsfondens placeringsverksamhet, 20,4 mil-
joner euro i utbetalda pensioner, förvaltnings-
kostnader och avskrivningar av fondens anlägg-
ningstillgångar.

20.  Förändring av avsättningar

I posten redovisas 22 miljoner euro i upplösning 
av pensionsavsättningen och 93 miljoner euro 
i nya avsättningar för att trygga realvärdet av 
eget kapital. Avsättningarna har specificerats i 
noterna till skulderna. 

21.  Årets resultat

Vinsten för räkenskapsåret 2008 blev 400,9 miljo-
ner euro. Direktionen föreslår för bankfullmäk-
tige att 250 miljoner euro av vinsten reserveras 
för statens behov.

Medelantal anställda  2008 2007

Finlands Bank  474 504
Finansinspektionen 139 139
Summa 613 643

Administrationskostnader 2008 2007 
 Mn euro Mn euro

Materielkostnader 1,0 1,7
Kostnader för maskiner  
och inventarier 3,4 3,1
Kostnader för fastigheter 8,9 8,5
Personalrelaterade kostnader 3,8 3,6
Kostnader för köpta tjänster 8,7 8,3
Övriga administrations- 
kostnader 1,2 1,2
Summa 26,9 26,4

Avskrivningar av  31.12.2008 31.12.2007 
anläggningstillgångar Mn euro Mn euro

Byggnader 1,7 1,7
Maskiner och inventarier 2,7 2,8
Pensionsfondens markområden 
och byggnader 1,0 1,0
Summa 5,4 5,5

Avskrivningar av immateriella 31.12.2008 31.12.2007 
anläggningstillgångar Mn euro Mn euro

Datasystem 3,3 3,1
Summa 3,3 3,1
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FINLANDS BANKS FÖRVALTNING OCH ÄRENDEN  
HANDLAGDA AV BANKFULLMÄKTIGE

Inledning

Enligt lagen om Finlands Bank (214/1998), som 
trädde i kraft den 1 januari 1999, är bankfullmäk-
tige och direktionen bankens förvaltningsorgan. 
Till bankfullmäktige hör nio bankfullmäktigele-
damöter som utses av riksdagen. Bankfullmäk-
tiges uppgifter är uppdelade på tre områden: 
tillsyn, centrala förvaltningsuppgifter och öv-
riga uppgifter. Bankfullmäktige lämnar årligen 
en berättelse till riksdagen om Finlands Banks 
verksamhet och förvaltning och om de viktigas-
te ärenden som bankfullmäktige har behandlat. 
Dessutom kan bankfullmäktige vid behov lämna 
riksdagen berättelser om genomförandet av den 
monetära politiken och Finlands Banks övriga 
verksamhet.

Enligt stadgan för Europeiska centralbanken 
(ECB) ska huvudmålet för Finlands Bank vara 
att som en integrerad del av Europeiska central-
bankssystemet (ECBS) i överensstämmelse med 
fördraget upprätthålla prisstabilitet och ha som 
uppgift att bidra till att genomföra den monetä-
ra politik som ECB-rådet har utformat. Banken 
ska också bidra till att svara för kontantförsörj-
ningen och sedelutgivningen, inneha och förvalta 
valutareserven, sörja för betalningssystemets och 
det övriga finansiella systemets tillförlitlighet och 
effektivitet samt delta i utvecklingen av systemet. 
Dessutom ska Finlands Bank sörja för att det 
sammanställs och offentliggörs statistik som be-
hövs för bankens verksamhet. 

Bankfullmäktiges viktigaste arbetssätt är de 
diskussioner som bankfullmäktige under sina 
sammanträden för med direktionen om den mo-
netära politiken i euroområdet, den ekonomiska 
utvecklingen och genomförandet av Europeiska 
centralbankens monetära politik. Finlands Bank 
ser sin organisation som byggare av stabilitet och 
som en aktiv och konstruktiv medlem i ECBS. 
Den främjar prisstabilitet, effektiva finanssystem 
och den europeiska finansiella integrationen. 

Banken svarar för kontantförsörjningen och va-
lutareserven i Finland. Detta skapar förutsätt-
ningar för ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Vid sina sammanträden under året diskute-
rade bankfullmäktige utifrån inledande anföran-
den Europeiska centralbankens monetära poli-
tik, andra aktuella frågor relaterade till ECB:s 
verksamhet, den internationella ekonomiska ut-
vecklingen och det ekonomiska läget i Europa, 
Förenta staterna, Ryssland, Kina och Finland. 

Diskussionen gällde i synnerhet den globala 
finanskrisen och finansmarknadens utveckling. 
Finansmarknadsfrågor som togs upp var läget i 
det finansiella systemet och banksystemet, kris-
definitionen för monetära finansinstitut, hur 
förluster i bankernas eget kapital påverkar ba-
lansräkningarna, hur likviditetskrisen återspeg-
las på realekonomin och de olika aktörerna på 
finansmarknaden, övervakning av stabiliteten på 
finansmarknaden och utbytet av övervaknings-
relaterad information i Norden, insatserna för 
att stabilisera finansmarknaden, statens och cen-
tralbankernas åtgärder och de mekanismer som 
styr deras effekter. Diskussionerna om säkerhets-
risker i informationssystem och informationsnät 
handlade om olika risker och skyddsnivåer i fråga 
om individer, företag och organisationer, drifts-
störningars betydelse, informationssystemens 
sårbarhet, identitetsstölder, avsiktlig belastning 
av nät och finansiella och ekonomiska förlus-
ter till följd av brottslighet. Diskussionerna om 
euroområdet fokuserade på livsmedelsprisernas 
utveckling och EU:s stödpolitik i fråga om livs-
medelsindustri och jordbruk. Finlands ekonomi 
diskuterades med avseende på regional struk-
turomvandling, energiprisutveckling, läget på 
bostadsmarknaden och hyrornas utveckling, hur 
den ekonomiska utvecklingen skiljer sig från de-
pressionen på 1990-talet, läget i skogsbrukssek-
torn och investeringar inom skogsindustrin. De 
ekonomiska utsikterna för Finland 2008–2010 
behandlades utifrån Finlands Banks makroeko-
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nomiska prognos som gavs ut den 31 mars 2008. 
De viktigaste slutsatserna i prognosen var att den 
globala tillväxten kommer att dämpas och att till-
växten i Finland kommer att avta. Bankfullmäk-
tige diskuterade också löneökningstakten och 
dess betydelse i ett läge där arbetsproduktivitets-
ökningen väntas avta. Vidare diskuterades sys-
selsättningsutvecklingen, i synnerhet den ökade 
efterfrågan på arbetskraft och hur utvecklingen 
när det gäller befolkningen i arbetsför ålder kom-
mer att påverka bruttonationalprodukten på sikt. 
Slutligen behandlades utvecklingen i närområde-
na, framför allt skogsbrukssektorn och de ryska 
virkestullarnas inverkan på sysselsättningen i 
närområdena. 

Direktionens förslag till vinstutdelning för 
2007 byggde på bestämmelserna om bokslut, 
monetära inkomster och vinstanvändning i lagen 
om Finlands Bank (214/1998) såväl som på en 
översyn av bankens balansräkningspolicy. Må-
let är en stabil vinstutdelning utan att bankens 
kapitaltäckning riskeras. Direktionen avser att 
tillämpa balansräkningspolicyn så att banken vid 
den årliga vinstutdelningen ska kunna reservera 
i genomsnitt minst 100 miljoner euro för sta-
tens behov; beloppet kan vara större om resul-
tatet så medger. Enligt 21 § i lagen om Finlands 
Bank kan bankfullmäktige besluta att vinsten 
ska användas på något annat sätt än enligt hu-
vudregeln (50–50), om detta är motiverat med 
hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller 
reservfondens storlek. Vid sitt möte den 28 mars 
2008 beslutade bankfullmäktige med stöd av  
11 § 1 mom. 3 punkten och 21 § 2 mom. i lagen om 
Finlands Bank att vinsten för 2007, som uppgick 
till 410 miljoner euro, skulle disponeras så att 
ungefär 160 miljoner euro överförs till bankens 
reservfond och 250 miljoner euro reserveras för 
statens behov.

Förvaltning 

De riksdagsvalda revisorerna konstaterade i sam-
mandraget till sin revisionsrapport för 2007 att 
de anser att Finlands Banks organisation fram-
gångsrikt har anpassats till Europeiska central-
bankssystemet. Banken har också genomgått en 
omfattande ledningsreform med goda resultat. 
Det är viktigt att fortsatt utveckla kontantför-
sörjningen och säkerhetsåtgärderna. Finansin-
spektionen bör tillförsäkras resurser att rekrytera 
högkompetenta experter. Revisorerna stödde den 
interna revisionens arbete, som visat goda resul-
tat. 

Direktionens bisysslor

Vid utgången av 2008 innehade direktionsmed-
lemmarna följande medlemskap i anslutning till 
tjänsteutövningen:

Direktionens ordförande Erkki Liikanen
ECB-rådet och allmänna rådet, medlem
Internationella valutafonden, styrelseledamot 
Direktionens vice ordförande Pentti Hakka-
rainen
EU:s ekonomiska och finansiella kommitté 
(EFC), ledamot
ECB-rådet och allmänna rådet, suppleant för 
chefdirektören
Internationella valutafonden, suppleant i sty-
relsen 
Finansinspektionens direktion, ordförande
Direktionsmedlem Sinikka Salo
Europeiska centralbankssystemet, kommittén 
för internationella förbindelser (IRC), leda-
mot.

Dessutom hade direktionsmedlemmarna andra 
bisysslor och förtroendeuppdrag som bankfull-
mäktige godkänt med stöd av 17 § i lagen om 
Finlands Bank (214/1998).

Bankfullmäktiges sammansättning

Bankfullmäktige bestod i början av 2008 av föl-
jande personer som utsetts av riksdagens elek-
torer:

Kääriäinen, Seppo, politices doktor
Kalliomäki, Antti, idrottslärare
Ravi, Pekka, rektor
Jaakonsaari, Liisa, journalist 
Karpela, Tanja, socionom
Korhonen, Martti, huvudförtroendeman
Lintilä, Mika, förvaltningskandidat
Tiura, Marja, förvaltningsmagister
Zyskowicz, Ben, juris kandidat.

Ordförande var bankfullmäktigeledamot Seppo 
Kääriäinen och vice ordförande bankfullmäk-
tigeledamot Antti Kalliomäki. Tredje medlem i 
arbetsdelegationen var bankfullmäktigeledamot 
Pekka Ravi.

Riksdagen beviljade på begäran ordförande 
Seppo Kääriäinen befrielse från uppdraget som 
bankfullmäktigeledamot den 15 februari. Riks-
dagen valde riksdagsledamot Timo Kalli till ny 
bankfullmäktigeledamot genom fyllnadsval den 
19 februari. Han valdes till ny ordförande vid 
bankfullmäktiges sammanträde den 7 mars. 
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Revisorer

Följande personer fortsatte som riksdagsvalda 
revisorer och revisorssuppleanter för Finlands 
Bank:

Kiviranta, Esko, riksdagsledamot
Koskela, Markku, CGR 
Nepponen, Olli, riksdagsledamot
Manner, Kari, CGR
Heinäluoma, Eero, riksdagsledamot.

Revisorssuppleanter:

Leppä, Jari, riksdagsledamot 
Riipi, Hannu, CGR
Toivakka, Lenita, riksdagsledamot
Prepula, Eero, CGR, OFR
Filatov, Tarja, riksdagsledamot.

Som ordförande för revisorerna fortsatte riks-
dagsledamot Olli Nepponen och som sekreterare 
fortsatte professorn, CGR Kalervo Virtanen.

Revisionen

Revisorerna, dvs. riksdagsledamot Olli Nepponen, 
riksdagsledamot Eero Heinäluoma, riksdagsleda-
mot Esko Kiviranta, professorn, CGR Markku 
Koskela och ekonomen, CGR Kari Manner, verk-
ställde den 10–14 mars granskning av Finlands 
Banks bokslut, bokföring och förvaltning för 
2007.

CGR-samfundet Ernst & Young granskade 
bankens räkenskaper och bokslut i enlighet med 
artikel 27 i stadgan för Europeiska centralbanks-
systemet och revisorerna tog del av den rapport 
som upprättats över granskningen. 

Enligt revisorernas utlåtande fastställde bank-
fullmäktige vid sitt sammanträde den 28 mars 
bankens resultaträkning och balansräkning för 
2007.
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5 Verksamhetsberättelsen finns på svenska på Finans-
inspektionens webbplats http://www.finanssivalvonta.
fi/sve/ och direktionens berättelse till bankfullmäktige 
enbart på finska på http://www.finanssivalvonta.fi.

FINANSINSPEKTIONEN

Inledning

Enligt lagen om Finansinspektionen (587/2003), 
som trädde i kraft den 1 juli 2003, fungerade Fi-
nansinspektionen administrativt i samband med 
Finlands Bank men var självständig i sina beslut. 
Lagen upphävdes genom lagen om Finansinspek-
tionen (878/2008), som trädde i kraft den 1 janua-
ri 2009. Under 2008 övervakade bankfullmäktige 
den allmänna ändamålsenligheten och effektivi-
teten i verksamheten och Finansinspektionens 
direktion hade det övergripande ledningsansva-
ret. Bankfullmäktige utnämnde medlemmarna i 
direktionen. Direktionen lämnade bankfullmäk-
tige en årlig berättelse över Finansinspektionens 
verksamhet och minst en gång om året en berät-
telse över målsättningarna för Finansinspektio-
nens verksamhet och måluppfyllelsen5. I denna 
berättelse till riksdagen kan bankfullmäktige en-
ligt övervägande ta in ärenden från direktionens 
årliga berättelse och om de så önskar behandla 
direktionens berättelse om målsättningarna för 
Finansinspektionens verksamhet och måluppfyl-
lelsen som en del av denna berättelse. På detta 
sätt kan bankfullmäktige initiera en diskussion i 
riksdagen om Finansinspektionens samhälleligt 
viktiga strategier och beslut. 

Lagstiftningsreformer

Under året lagfästes en sammanslagning av fi-
nanstillsynen och försäkringstillsynen till en ny 
myndighet, Finansinspektionen. Lagen trädde i 
kraft den 1 januari 2009. Den gamla Finans-
inspektionens och Försäkringsinspektionens 
uppgifter övertogs till största delen av den nya 
Finansinspektionen. Syftet med den nya Finans-
inspektionens verksamhet är att kreditinstituten, 

försäkrings- och pensionsanstalterna och andra 
tillsynsobjekt bedriver en stabil verksamhet som 
är en förutsättning för finansmarknadens stabili-
tet, att de försäkrade förmånerna tryggas och att 
det allmänna förtroendet för finansmarknadens 
funktionssätt består.

Värdepappersmarknadslagen ändrades så att 
emittenter blev skyldiga att lämna en bolagsstyr-
ningsrapport.

Till följd av finanskrisen hösten 2008 höjdes 
insättningsgarantin den 8 oktober 2008 från  
25 000 till 50 000 euro genom en ändring i kre-
ditinstitutslagen. I december gav riksdagen sitt 
samtycke till statsborgen för refinansiering av 
finländska banker. Statsborgen kan beviljas för 
högst 50 miljarder euro.

En ny lag om förhindrande och utredning av 
penningtvätt och av finansiering av terrorism 
trädde i kraft den 1 augusti 2008. Genom lagen 
genomfördes EU:s tredje s.k. penningtvättsdirek-
tiv i Finland.

Under året pågick vissa lagändringsprojekt 
som fortsätter under 2009. Betaltjänstdirektivet 
ska sättas nationellt i kraft senast den 1 novem-
ber 2009. Finansinspektionen kommer att få 
övervaka nästan alla företag som tillhandahåller 
betaltjänster. Dessutom förbereddes ny lagstift-
ning om sammanslutning av inlåningsbanker och 
ändringar i lagen om placeringsfonder. Ändring-
arna ska göra det möjligt att registrera utländ-
ska investerares fondandelar på samma sätt som 
aktier och fondandelar som överförts till värde-
andelssystemet. Regeringen avser att lämna pro-
positioner om detta våren 2009. En proposition 
om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker  
(RP 4/2009 rd), avsedd att främja finansmark-
nadsverksamheten, lämnades till riksdagen i fe-
bruari 2009.

Förvaltning

Bankfullmäktige lämnade finansministeriet ett 
utlåtande om en promemoria som arbetsgrup-
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pen för den nya inspektionsmyndigheten hade 
lagt fram i februari 2008 om att slå samman Fi-
nansinspektionen och Försäkringsinspektionen. 

Direktör för den gamla Finansinspektionen var 
vicehäradshövdingen, ekonom Anneli Tuominen. 

Vid sitt sammanträde den 8 februari 2008 
utnämnde bankfullmäktige vice ordföranden i 
Finlands Banks direktion Pentti Hakkarainen, 
som av banken föreslagits bli medlem, till ordfö-
rande i Finansinspektionens direktion (i stället 
för vice ordföranden i bankens direktion Matti 
Louekoski som hade gått i pension). Till supple-
ant utnämndes avdelningschef Kimmo Virolainen 
(i stället för avdelningschef Heikki Koskenkylä 
som hade gått i pension). Vice ordförande under 
redogörelseåret var lagstiftningsdirektör Pekka 
Laajanen som utnämnts till medlem på förslag av 
finansministeriet. Övriga direktionsmedlemmar 
var finansrådet Heikki Solttila som utnämnts 
till medlem på förslag av finansministeriet med 
lagstiftningsrådet Ilkka Harju som suppleant, 
överdirektör Tarmo Pukkila som utnämnts till 
medlem på förslag av social- och hälsovårdsmi-
nisteriet, fram till den 1 mars 2008 då han hade 
bett att få avgå, med biträdande avdelningschef 
Carin Lindqvist-Virtanen som suppleant samt 
Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen 
och Försäkringsinspektionens överdirektör Hely 
Salomaa, som utnämnts enligt lagen om Finans-
inspektionen. I stället för Pukkila utnämnde 
bankfullmäktige direktör Antero Kiviniemi till 
medlem från och med den 7 mars 2008 på förslag 
av social- och hälsovårdsministeriet.

Sekreterare i direktionen var Finansinspektio-
nens chefsjurist Markku Lounatvuori. 

Efter att republikens president stadfäst den 
nya lagen om Finansinspektionen sammanträd-
de bankfullmäktige två gånger den 19 december 
2008 och utnämnde Finansinspektionens direk-
tion för en mandatperiod på tre år. Till med-
lemmar utnämndes vice ordföranden i Finlands 
Banks direktion Pentti Hakkarainen med av-
delningschef Kimmo Virolainen som suppleant, 
understatssekreterare Martti Hetemäki med lag-
stiftningsrådet, enhetschef Tuija Vuorinen från 
finansministeriet som suppleant och direktör 
Antero Kiviniemi med övermatematiker Leena 
Väänänen från social- och hälsovårdsministeriet 
som suppleant. Till två övriga medlemmar ut-
nämndes vicehäradshövding Pirkko Juntti och 
fil. kand. Paavo Pitkänen. Pentti Hakkarainen 
utnämndes till ordförande och Martti Hetemäki 
till vice ordförande. 

På förslag av Finansinspektionens direktion 
förordnade bankfullmäktige Finansinspektio-

nens direktör, vicehäradshövdingen, ekonom 
Anneli Tuominen till tf. direktör räknat från den 
1 januari 2009, till dess att en direktör utnämns 
för den lagfästa mandatperioden.

Dessutom godkände bankfullmäktige den ar-
betsordning som Finansinspektionens direktion 
hade lagt fram.

De tidigare tillsynsmyndigheterna slås samman 
till en ny Finansinspektion

Tillsynen över det finansiella systemet i Finland 
omstrukturerades i grunden när den nya Fi-
nansinspektionen (FI) med ansvar för tillsynen 
över finans- och försäkringsmarknaden inledde 
sin verksamhet den 1 januari 2009. De tidigare 
myndigheterna, Finansinspektionen och Försäk-
ringsinspektionen, lades ner den 31 december 
2008.

Det slutliga beslutet om den nya tillsynsmyn-
digheten fattades i december 2008 när lagen om 
Finansinspektionen och andra lagar med an-
knytning till den antogs, men reformen av tillsy-
nen över den finländska finansmarknaden hade 
inletts redan tidigare. Finlands Bank föreslog i 
mars 2007 att tillsynen skulle koncentreras till en 
enda organisation. Samma vår beslutade reger-
ingen i sitt program att Finansinspektionen och 
Försäkringsinspektionen skulle slås samman till 
en enda myndighet.

En arbetsgrupp som tillsatts av finansminis-
teriet och social- och hälsovårdsministeriet och 
som arbetade under minister Antti Tanskanens 
ledning föreslog i februari 2008 att en ny finans-
tillsynsmyndighet skulle inrättas. Utifrån arbets-
gruppens förslag lämnade regeringen i maj en 
proposition till riksdagen med förslag till lagstift-
ning om att inrätta Finansinspektionen. Jäm-
sides med lagberedningen utfördes under 2008 
ett omfattande praktiskt beredningsarbete för 
att nya Finansinspektionen skulle kunna inleda 
sin verksamhet så fullödigt som möjligt genast i 
början av 2009.

Finanstillsynsstrukturerna i Europa har för-
ändrats snabbt under de senaste åren. Framför 
allt har antalet tillsynsorganisationer minskat. I 
Finland har sammanslagningen av tillsynsmyn-
digheterna motiverats särskilt med nödvändighe-
ten att garantera tillsynens kvalitet och effektivi-
tet då en centralisering av resurserna till en enda 
organisation ger de bästa förutsättningarna att 
säkerställa kompetensen, övergripande analysera 
tillsynsobjektens risker och effektivt utnyttja till-
synsinformationen.
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Ytterligare motiv till en sammanslagning av 
finans- och försäkringstillsynen har varit bättre 
kostnadseffektivitet, konkurrensneutralitet och 
samordning med tillsynen i andra länder som 
är viktiga för Finland (bl.a. de övriga nordiska 
länderna, Storbritannien och Tyskland). En sam-
manslagning av myndigheterna har också ansetts 
vara det effektivaste sättet att undvika problem 
med informationsförsörjning och samverkan vid 
krishantering, en aspekt som blivit allt viktigare 
i takt med att den globala finanskrisen förvärrats.

Syftet med nya Finansinspektionens verksam-
het är att kreditinstituten, försäkrings- och pen-
sionsanstalterna och andra tillsynsobjekt bedri-
ver en stabil verksamhet som är en förutsättning 
för finansmarknadens stabilitet, att de försäk-
rade förmånerna tryggas och att det allmänna 
förtroendet för finansmarknadens funktionssätt 
upprätthålls. Nya Finansinspektionens uppgif-
ter motsvarar huvudsakligen de tidigare tillsyns-
myndigheternas, Finansinspektionens och För-
säkringsinspektionens, uppgifter.

Nya Finansinspektionen är självständig i sitt 
beslutsfattande. Finansinspektionens verksam-
het leds av en direktion och chef för Finans-
inspektionen är en direktör. Av direktionens fem 
medlemmar utnämns en på förslag av finansmi-
nisteriet, en på förslag av social- och hälsovårds-
ministeriet och en på förslag av Finlands Bank. 
Till direktionen väljs ytterligare två oberoende 
medlemmar. Riksdagens bankfullmäktige ut-
nämner direktionen och direktören, övervakar 
den allmänna ändamålsenligheten och effekti-
viteten i Finansinspektionens verksamhet och 
handhar övriga i lag föreskrivna uppgifter som 
gäller förvaltning och tillsyn över verksamheten.

Finansinspektionen bedriver sin verksamhet 
vid Finlands Bank. Finlands Banks direktion 
fastställer också Finansinspektionens årliga bud-
get. För att täcka kostnaderna för Finansinspek-
tionens verksamhet ska företagen under tillsyn 
betala åtgärdsavgifter och tillsynsavgifter. I mot-
sats till tidigare deltar Finlands Bank i Finans-
inspektionens kostnader med en andel på 5 %.

Läget på finansmarknaden

Den globala krisen på finansmarknaden förvär-
rades under året och påverkade de finländska 
bankernas resultat, främst i och med att finansie-
ringskostnaderna steg och investeringsresultatet 
försämrades. Lönsamheten i företagen på om-
rådet förblev god (figur 28) men väntas bli klart 
sämre under 2009. Kreditriskerna började öka 

under det sista kvartalet och kreditförlusterna 
väntas öka betydligt i det snabbt försämrade eko-
nomiska läget. Under 2008 var utfallet av kredit-
förlusterna dock lågt, bara 0,14 % av bankernas 
lånestock (figur 29). Kreditförluster uppkommer 
i regel om kundföretag går i konkurs. Antalet 
konkurser började öka under året, men ökningen 
förblev ganska liten (figur 30).

Kapitaltäckningen i banksektorn höll en bra 
nivå trots finanskrisen, även om siffrorna sjönk i 
någon mån. I dagens marknadsläge är det viktigt 
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* Siffrorna inbegriper de finländska inlåningsbankerna och de dotterbolag 
och filialer till utländska kreditinstitut som bedriver inlåningsverksamhet. 
Nordea Bank Finlands omstruktureringar inverkar stort på siffrorna för 
2000–2003 och därmed snedvrids den faktiska ekonomiska information 
som siffrorna ger.  
** Räntabilitet på eget kapital (rörelsevinsten dividerad med eget kapital).
Källa: Finlands Bank.
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med tillräckliga kapitalbuffertar bl.a. för fort-
satt kreditvärdighet. Bankernas genomsnittliga 
kapitaltäckning var ca 14 % (figur 31) då den 
fastställda miniminivån är 8 %. De finländska 
bankerna hade alltså en väsentligt stor kapital-
täckningsbuffert för eventuella kreditförluster. 
Bankverksamheten var också fortsatt lönsam, 
särskilt eftersom räntenettot växte kraftigt. Mot 
slutet av året försökte bankerna kompensera den 
belastning på räntenettot som berodde på den 
sjunkande räntenivån genom att höja marginal-
räntorna (figur 32).

Vid årsskiftet 2008–2009 hade de finländska 
bankerna inga likviditetsproblem och läget på 
den fronten var fortfarande bra. Kortfristig fi-
nansiering (under 12 månader) fanns att få och 
bankcertifikaten var efterfrågade. Dessutom öka-
de insättningarna kraftigt hela hösten och deras 
andel av upplåningen växte, vilket bidrog till att 
underlätta för bankerna (figur 33). Däremot blev 
det svårare att få långfristig finansiering (över 
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* Siffrorna inbegriper de finländska inlåningsbankerna och de 
dotterbolag och filialer till utländska kreditinstitut som bedriver 
inlåningsverksamhet. Nordea Bank Finlands omstruktureringar 
inverkar stort på siffrorna för 2000–2003 och därmed snedvrids den 
faktiska ekonomiska information som siffrorna ger.   
Källa: Finlands Bank.
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 på inlåningen
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 på inlåningen (ny datainsamling)
3. Genomsnittsränta på nya lån minus 12 månaders Euribor 
 (ny datainsamling)
* Inkl. lån i euro till företag och hushåll i euroområdet.
Källa: Finlands Bank.
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12 månader) på marknaden efter att Lehman 
Brothers gick i konkurs i september. Bankerna 
hade förberett sig på ett försämrat likviditetsläge 
med hjälp av utökade reserver och andra bered-
skapsåtgärder för att försöka försäkra sig om till-
räckliga säkerheter för centralbanksfinansiering. 
Finansinspektionen krävde bättre hantering av 
likviditetsrisker och framför allt tillräckliga lo-
kala likviditetsbuffertar, stresstestning av likvidi-
tetsrisken och genomförbara kontinuitetsplaner.

Efterfrågan på företagskrediter var fortsatt 
kraftig mot slutet av året, när det blev svårare 
för stora företag att få marknadsfinansiering. 
Men bankerna skärpte utlåningskriterierna och 
finansierade nya projekt mycket selektivt. Före-
tagens utsikter försämrades samtidigt som det 
blev svårare och dyrare för bankerna att skaffa 
långfristigt kapital. Det ledde till att företagen 
fick kortare löptid på sin bankfinansiering, som 
alltså skärptes betydligt.

Värdepappersföretagens och fondbolagens 
lönsamhet försämrades markant i det svåra 
marknadsläget. Lönsamheten och kapitaltäck-
ningen varierade klart mellan olika företag. De 
som har svag kapitaltäckning bör även fortsätt-
ningsvis bevakas noga.

Den globala krisen på finansmarknaden avslö-
jade väsentliga brister i reglering, tillsynsstruktu-
rer och marknadsaktörers verksamhet. Det rörde 
sig bl.a. om riskhantering och internkontroll i 
institutioner på marknaden och uppföljning av 
deras produkter. Det visade sig också att regle-
ringen och övervakningen av internationellt verk-
samma företag (och deras filialer i synnerhet) 
inte var tillräckligt omfattande. Det skeva för-
hållandet mellan nationella tillsynsmyndigheter 
och internationella tillsynsobjekt blev allt mer 
framträdande.

Finansinspektionens verksamhet 2008

Inspektion och tillsyn

Finansinspektionen nådde under året sitt lång-
siktiga mål att utöka inspektionerna i företa-
gen under tillsyn. Antalet arbetstimmar som 
användes för inspektioner ökade med ca 30 % 
jämfört med året innan. Inspektionerna gällde 
riskhantering och beräkning av kapitaltäckning, 
bankernas informationssystem, utlåningskrite-
rier och procedurer på värdepappersmarknaden. 
Finansinspektionen har haft som ambition att 
göra systematiska och grundliga inspektioner 
som påvisar funktionssäkerheten i praktiken. 

Utifrån inspektionerna fick tillsynsobjekten en 
hel del feedback.

Organiseringen av inspektionsverksamheten 
har förbättrats med hjälp av särskilt utsedda sam-
ordnare. Enligt Finlands Banks interna revision 
är inspektionsprocessen effektiv men uppfölj-
ningen bör förbättras.

Ett enskilt riskområde som man satsade på 
var övervakning av likviditetsrisker och investe-
ringsrisker. Inom bokslutsövervakningen inför-
des ett system för riskrelaterad övervakning, och 
riskbaserade övervakningsbesök inleddes i fråga 
om noterade bolags informationsskyldighet. Till-
synen över finländska konglomerat genomför-
des och utvecklades i samråd med Försäkrings-
inspektionen. En gemensam bedömning gällde 
OP-Pohjola. Ett tillsynssamarbete påbörjades 
också i fråga om Aktia och Tapiola.

Internationellt tillsynssamarbete

Det nordiska tillsynssamarbetet utvecklades 
mestadels positivt 2008. Finland fokuserade på 
ett tätare praktiskt samarbete kring övervak-
ningen av Danske Bank, SHB och börsen och på 
ett fortsatt bra samarbete i fråga om Nordea. Ett 
samförståndsavtal (MoU) undertecknades med 
den danska tillsynsmyndigheten (Finanstilsy-
net) om övervakningen av Danske Bank/Sampo 
Bank. Det praktiska tillsynssamarbetet var in-
tensivt. Finanstilsynet och Finansinspektionen 
samarbetade bl.a. kring granskningen av Sampo 
Banks kreditrisker, utvärderingen av Danske 
Banks s.k. IRBA-ansökan och tillsynsmyndig-
heternas bedömning av hela koncernen Danske 
Bank. Samarbetet i tillsynen över Nordea var 
fortsatt intensivt och blev mer omfattande. Fi-
nansinspektionen utökade också sitt samarbete 
med Finansinspektionen i Sverige inom tillsynen 
över Svenska Handelsbanken. 

Finansinspektionens aktiva satsningar bidrog 
till att man inom översynen av kapitaltäcknings-
direktivet såväl som i de fördjupade anvisning-
arna av Kommittén för europeiska banktillsyns-
myndigheter (Committee of European Banking 
Supervisors, CEBS) lyckades bidra med mycket 
till de s.k. tillsynskollegiernas arbete för tillsynen 
över banker med verksamhet i flera länder. Att 
tillsynsmyndigheten i värdlandet ska delta i till-
synssamarbetet har slagits fast enligt Finlands 
mål också i fråga om filialer, även om det fortfa-
rande finns en del öppna frågor kring filialmodel-
len. Det rör sig framför allt om att i tillräcklig om-
fattning väga in värdlandets intressen i tillsynen 
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och att få information i förväg. I de här frågorna 
stöder man sig fortfarande på myndigheternas 
vilja och verksamhetskultur i hemlandet.

Kommittén för europeiska banktillsynsmyn-
digheter (CEBS) behandlar frågor som gäller 
reglering och tillsyn av banksektorn, med fokus 
på samordning av tillsynsmetoder och effektivise-
ring av det gränsöverskridande tillsynssamarbe-
tet. Under året använde kommittén också mycket 
tid och resurser på hantering av finanskrisen. 
CEBS består av högt uppsatta banktillsynsmyn-
digheter inom EU och tillsynsexperter från de 
nationella centralbankerna.

Det skedde stora framsteg inom det nordiska 
samarbetet kring solvenstillsynen. 

På allmäneuropeisk nivå uppfylldes Finans-
inspektionens mål väl i CEBS strategi, då sam-
arbetet i de s.k. tillsynskollegierna förbättrades 
avsevärt och rentav breddades för att också gälla 
tillsynen över filialer. Finlands aktiva insatser 
bidrog också till att samma principer vidhölls i 
ändringarna av kapitaltäckningsdirektivet, som 
väntas bli slutligt godkända våren 2009.

Tillsynssamarbetet har visat sig fungera i fråga 
om planering av tillsynen och olika projekt inom 
normal tillsyn. Däremot har man inte lyckats 
med ett öppet och spontant informationsutbyte 
så att alla tillsynsmyndigheter skulle ha tillgång 
till samma information om problem i realtid. 
Detta måste få mer uppmärksamhet i framtiden. 
Under året gick den isländska tillsynsmyndig-
heten inte ut med tillräcklig information innan 
krisen i de isländska bankerna bröt ut. Finans-
inspektionens aktionsberedskap främjades däre-
mot betydligt av samarbetet med Finlands Bank.

Information

Finansinspektionen har som mål att göra infor-
mationen till investerare och kunder bättre och 
mer tillförlitlig. Följaktligen utvärderade Finans-
inspektionen under året noterade bolags resul-
tatinformation. Utvärderingen visade på brister 
i marknadsföringen av indexlån. Dessutom hade 
fonderna ofta alltför begränsad information i 
sina prospekt och i sitt marknadsföringsmate-
rial. Riskerna i korträntefonder framhävdes inte 
tillräckligt.

I sin egen kundupplysning varnade Finans-
inspektionen fortfarande för ökade risker för 
bolånetagare. Informationen gick också ut till 
unga åldersgrupper.

I och med att hushållens skulder ökar kraftigt 
har Finansinspektionen upprepade gånger gått 

ut med varningar i offentligheten om riskerna 
med stora och långfristiga bolån och informerat 
om hushållskreditmarknaden. Finansinspektio-
nen riktade en särskild förfrågan till bankerna 
hösten 2008 för att ta reda på hur många och av 
vilken typ hushållskrediterna var och på vilka 
villkor de beviljats. En lägesanalys offentliggjor-
des på ett möte med journalister.

Det har varit svårt för den stora allmänheten 
att skilja mellan olika typer av insättningsgaran-
tier för kunder i utländska banker när det är fråga 
om dotterbanker (då garantin helt och hållet är i 
det finländska systemet) eller filialer (då största 
delen av garantin är i bankens hemland). Detta 
ledde till oklarheter under krisen i de isländska 
bankerna under hösten. Finansinspektionen 
har visserligen redan länge haft klara fakta om 
insättningsgarantier på sin webbplats. Finans-
inspektionen har också lyft fram bankernas roll 
när det gäller att gå ut med information till sina 
egna kunder.

Finansinspektionen lyckades inte helt fullfölja 
sin uppgift att informera i fråga om ändring av 
marginalräntan i skuldebrev. Finansinspektionen 
behandlade Finansbranschens Centralförbunds 
modellvillkor som ersatte uppsägningsklausulen 
i skuldebrev, utan att gå ut med information i 
offentligheten. I stället för att säga upp privat-
personers bolån får banken enligt de nya modell-
villkoren höja marginalen om det är nödvändigt 
för att bankens likviditet eller kapitaltäckning 
ska hålla en tillräckligt hög nivå. Vid närmare 
eftertanke borde Finansinspektionen i samråd 
med Finansbranschens Centralförbund ha infor-
merat allmänheten genast efter det att den hade 
behandlat villkoret.

Finansinspektionen gick ut med informa-
tion om bl.a. placeringsfonders verksamhet, 
tillståndspliktig investeringsrådgivning, investe-
ringsbedrägerier och kapitalgaranterade index-
lån. Studiewebben kompletterades med uppgifter 
för nionde årskursen kring sparande, lån och 
snabblån. Nätspelet Finanshajen, avsett för unga 
vuxna, spelades tiotusentals gånger. 

I september–oktober publicerade Finans-
inspektionen många pressmeddelanden om läget 
för de isländska bankerna i Finland och om de 
finländska bankernas situation. Pressen skrev 
mycket om det som togs upp på presskonferen-
serna i september och december (finanskrisens 
följder för de finländska bankerna, hushållens 
höga skuldsättning).
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Finanskrisens konsekvenser för Finansinspektio-
nens verksamhet

Den fortlöpande tillsynen intensifierades betydligt

Under finanskrisen har Finansinspektionen hål-
lit uppe täta kontakter med bankernas riskhan-
teringsansvariga och högsta ledning för att ana-
lysera krisens följder. Den effektiviserade över-
vakningen gällde särskilt likviditetsrisker och in-
vesteringsrisker (inklusive värderingsfrågor) och 
tillsynsobjektets solvens om investeringsriskerna 
var stora. Kreditriskerna blev mer framträdande i 
och med att den ekonomiska utvecklingen snabbt 
försämrades. 

På grund av krisen krävde Finansinspektio-
nen att bankerna regelbundet skulle rapportera 
om finansiella risker och likviditet, upp till fyra 
gånger per dag. Dessutom skärptes bevakningen 
av omvärlden och konsekvensanalysen av för-
ändringarna (bl.a. genom extra stresstestberäk-
ningar). Under hösten genomfördes en omfat-
tande kreditenkät bland hushållen som gällde 
bl.a. skuldsättningen och bankernas kriterier för 
att bevilja lån. Finansinspektionen gick fortsatt 
ut med information om enskilda hushålls risker, 
som på längre sikt visat en stigande trend, på 
grund av den ökande skuldsättningen. I början 
av 2009 inkrävdes flera rapporter om risker, lön-
samhet och kapitaltäckning och dessutom inten-
sivare regelbunden rapportering.

Krisen blev också mycket märkbar i värde-
ringen av finansiella instrument. Det blev avse-
värt mycket svårare att fastställa verkliga värden 
till följd av bristen på likviditet på marknaden. 
Av samma orsak upphörde flera typer av finan-
siella instrument att vara handelsinstrument. In-
ternational Accounting Standards Board (IASB) 
medgav därför en lättnad i omklassificeringen av 
finansiella instrument på hösten. Enligt de nya 
reglerna får man flytta bl.a. sådana instrument 
i handelsportföljen som inte längre innehas för 
handel till andra kategorier av finansiella till-
gångar. Till följd av krisen riktade Finansinspek-
tionen in sin bokslutstillsyn på frågor som gällde 
värdering av finansiella instrument och andra 
tillgångar. 

Det blev en allt mer krävande men också allt 
viktigare uppgift att värdera placeringsfonder-
nas investeringar, eftersom inlösningarna är fler 
än normalt under osäkra förhållanden. Finans-
inspektionen granskade värdeberäkningen av  
företagslån i placeringsfonder. Placeringsfonder-
nas stadgar och fondbolagens interna instruk-
tioner behövde preciseras och förbättras. Brister 

upptäcktes också i utövandet av beslutsbefogen-
heter och dokumentationen av värderingen.

Hanteringen av krisen i de isländska bankerna 
lyckades i Finland

Den globala finanskrisen fick konkreta åter-
verkningar i Finland, när krisen i de isländska 
bankerna spred sig till deras enheter i Finland. 
Finansinspektionen skyddade de finländska in-
sättarnas och andra fordringsägares intressen 
genom att i rätt tid utfärda avyttringsförbud för 
bankernas enheter i Finland och genom att av-
bryta Kaupthing-filialens verksamhet.

De finländska myndigheterna fick arbeta hårt 
för att lösa Kaupthing-filialens problem: ett lå-
nearrangemang förhandlades fram med tre stora 
finländska banker och den isländska tillsynsmyn-
digheten, så att insättningarna i filialen kunde 
återbetalas snabbt och till fullt belopp och för-
troendet för den finländska bankmarknaden be-
hållas. Finansinspektionens ombud övervakade 
därefter nedläggningen av filialen och återbe-
talningen av lånet som bankerna hade ordnat. 
Filialen avslutade kontrollerat sin verksamhet i 
Finland i slutet av januari 2009 utan att ha kvar 
en enda borgenär i Finland. 

På grund av den globala krisen drabbades den 
isländska finanssektorn under hösten av stora 
problem som ledde till att den isländska tillsyns-
myndigheten (FME) tog kontroll över landets tre 
största banker. Dessa banker hade en omfattande 
internationell verksamhet och flera europeiska 
länder blev därför tvungna att tillgripa olika åt-
gärder för att trygga insättarnas fordringar. När 
FME den 9 oktober tog kontroll över Kaupthing 
Bank avbröt Finansinspektionen med FME:s 
samtycke verksamheten i Kaupthing Banks fi-
lial i Finland. Tre finländska banker enades med 
de finländska finansmarknadsmyndigheternas 
medverkan om en uppgörelse för utbetalning av 
insättningarna i Kaupthing Banks filial i Finland 
i sin helhet inklusive ränta. I motsats till förhål-
landet i flera andra länder kunde uppgörelsen i 
Finland genomföras utan offentlig finansiering. 
Riksdagen godkände statsgaranti för täckning 
av den legala risken för de banker som deltog i 
uppgörelsen.
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Krisen visade att det finns rum för förbättringar  
i tillsynsmyndighetens befogenheter  

och verksamhet

Överlag visade finanskrisen och hanteringen av 
Kaupthing-filialens problem i Finland att an-
svarsfördelningen mellan hemlandet och värd-
landet i dagsläget inte fungerar ordentligt när 
det gäller att lösa problem i konglomerat där 
ett utländskt kreditinstitut har filialverksamhet 
i olika EU-länder. Krisen stärkte uppfattningen 
att tillsynsmyndigheten i hemlandet har som 
främsta intresse att trygga villkoren för bankerna 
i sitt eget land, även om den enligt EU-systemet 
också har ansvar för bankernas filialer i utlandet. 
Situationen ledde till att tillsynsmyndigheterna i 
olika länder genast i början av krishanteringen 
försökte hindra utländska filialer och dotterban-
ker i sitt eget land från att överföra tillgångar 
till koncernernas utländska enheter och även i 
övrigt försökte begränsa enheternas verksamhet 
i värdlandet. Även vissa bestämmelser om dot-
terbolags befogenheter att hantera kriser behöver 
preciseras. 

Finansinspektionen föreslog finansministeriet 
att befogenhetsbestämmelsen om avyttringsför-
bud för dotterbanker och filialer ska förtydli-
gas och att bestämmelsen om att avbryta filialers 
verksamhet preciseras. I Finland förbereds också 
ändringar i bl.a. lagen om Statens säkerhetsfond 
för att ge myndigheterna utökade möjligheter 
att stabilisera krisdrabbade bankers verksamhet. 

Den fortlöpande tillsyn och bevakning som 
finanskrisen kräver visade på ett behov att effek-
tivisera myndigheternas verksamhet. De måste 
kunna reagera, samla in information och snabbt 
uppdatera analyserna om läget förändras.

Finansinspektionens egna anvisningar för 
krisberedskap bör fortsättningsvis vara betydligt 
mer konkreta och detaljerade, särskilt de juri-
diska aspekterna. För att kunna hantera risker 
bör myndigheten ha tydliga befogenheter och en 
aktuell helhetsbild av riskerna i företagen under 
tillsyn.

Bankfullmäktiges berättelse för 2007 och Finans-
inspektionens åtgärder med anledning av den

I sin berättelse för 2007 noterade bankfullmäk-
tige följande.

Bankfullmäktige ansåg att Finansinspektionen 
har skött sina uppgifter väl och att resurserna är 

på en lämplig nivå. Dessutom framförde bank-
fullmäktige följande önskemål. 

•	 Projektet för att reglera snabblån går framåt

– Finansinspektionen har bidragit till arbe-
tet med att klarlägga behovet av reglering 
och tillsyn av snabblån genom att under 
året medverka i snabblånsarbetsgruppen, 
som sorterar under justitieministeriet. Ar-
betsgruppen lämnade betänkande om en 
översyn av lagstiftningen om snabblån i 
november. Finansinspektionen är också 
representerad i en arbetsgrupp som sedan 
hösten 2008 arbetar under justitieministe-
riet för att reda ut frågan om och i vilken 
utsträckning det är motiverat att lagstifta 
om att tillhandahållande av konsument-
krediter är en näringsverksamhet som ska 
registreras. 

•	 Finansinspektionen utvärderar datasäkerhe-
ten i nätbanker

– De finländska nätbankerna har av hävd 
haft god datasäkerhet tack vare bl.a. att 
bankerna är säkerhetsmedvetna och har ett 
system med engångskoder till nätbanker-
na. Finansinpektionen granskade banker-
nas nätbankstjänster för företag i slutet av 
året. Fokus låg på betalningar. Ett viktigt 
delområde var säkerheten i nätbankernas 
verksamhet. Granskningarna gick ut på 
en genomgång av systemen och tjänsterna 
med avseende på riskhantering, kontrol-
ler, bevakning och spårbarhet i fråga om 
transaktioner, administrering av använ-
darrättigheter och kontinuitetsplanering. 
Dessutom granskades tekniska lösningar 
och säkerhet i systemen. Inga brister kunde 
påvisas i nätbankernas säkerhet. Gransk-
ningarna av nätbanker och betalningssys-
tem fortsätter 2009.

•	 Finansinspektionen ger akt på bankernas ser-
viceavgifter 

– Finansinspektionen utredde tillgången 
till och prissättningen av grundläggande 
banktjänster med hjälp av en förfrågan till 
inlåningsbanker. Enligt Finansinspektio-
nens uppfattning har det inte förekommit 
problem med tillgången till grundläggande 
banktjänster och tjänsterna är fortfarande 
åtkomliga till rimligt pris.
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– Även om enskilda avgifter i vissa fall kan 
anses vara höga, finns det alternativa lös-
ningar som är billigare. I fråga om betal-
ningar erbjuds fortfarande avgiftsfritt au-
togiro som lämpar sig för återkommande 
betalningar. För enstaka betalningar är 
betaltjänster lämpliga.

– Det har skett väsentliga förändringar i ut-
budet av banktjänster. S-Banken inledde 
sin verksamhet i oktober 2007 och har för 
närvarande 129 kundtjänstställen och 815 
kontaktpunkter.

– Det har också kommit in ett nytt bankomat-
företag på marknaden: Eurocash Finland 
har automater utplacerade i R-kiosker. 
För bankomatverksamhet krävs det inte 
verksamhetstillstånd, så de här företagen 
övervakas inte av Finansinspektionen.

•	 Finansinspektionen ska vara uppmärksam på 
bankernas riskhantering

– Finansinspektionen gjorde grundligare 
utvärderingar av tillsynsobjektens detal-
jerade riskhanteringspraxis med hjälp av 
inspektioner. Övervakningen fokuserade 
på de områden som bedöms vara mest 
riskfyllda för bankerna under tillsyn, så-
som hantering av kreditrisker, minimikra-
ven på beräkningen av kapitaltäckning, 
marknadsriskhantering, övervakning av 
handeln med derivat och tillsyn över en 

tillförlitlig förvaltning. Dessutom granska-
des riskerna med informationsteknik, in-
formationssäkerhet, betalningar och kon-
tinuitetsplanering. 

– Man kunde konstatera att riskerna inte 
överskred riskhanteringsförmågan och 
att riskhanteringen stod i proportion till 
verksamheten. Granskningsresultaten be-
handlades tillsammans med bankerna och 
många förslag till korrigerande åtgärder 
lades fram. Detta medger bättre kvalitet i 
riskhanteringen och bidrar till stabiliteten 
i finanssektorn.

•	 I fråga om konglomerat gäller det också att ta 
hänsyn till att en nedgång i börskurserna kan föra 
med sig problem för finansinstitutens riskhante-
ringsförmåga.

– I finans- och försäkringskonglomerat finns 
det fonder för verkligt värde som är vä-
sentligt negativa främst för att värdet av 
försäkringsbolagens placeringar har sjun-
kit. I andra bankkonglomerat är fonderna 
för verkligt värde förhållandevis mycket 
mindre eller så är nedgången i placering-
arnas värde redovisad direkt i resultatet. 
Finans- och försäkringskonglomeraten har 
ändå fortfarande en stor förlustbuffert i 
sin kapitaltäckning. Finansinspektionen 
ger noga akt på utvecklingen. 
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Bankfullmäktiges bedömning av  
Finansinspektionens verksamhet 

Finansinspektionen har skött sina uppgifter på 
behörigt sätt. Tillsynsuppgifterna blev allt mer 
krävande under året till följd av att krisen på den 
internationella finansmarknaden trappades upp. 

Finansinspektionen reagerade snabbt och effek-
tivt på det förändrade läget i de isländska banker-
nas enheter i Finland då deras moderbolag råkade 
i svårigheter. Samtidigt lyckades Finansinspektio-
nen säkerställa de finländska kundernas fordringar 
och stabiliteten i den finländska banksektorn.

Under året har Finansinspektionen också bi-
dragit till en intensivare samverkan inom den in-
ternationella tillsynen, både mellan de nordiska 
banktillsynsmyndigheterna och i EU.

I sin information koncentrerade sig Finans-
inspektionen på att publicera meddelanden på web-
ben. Det är möjligt att detta sätt inte är det bästa 
möjliga för att i tillräcklig utsträckning nå alla 
kunder och aktörer inom den finansiella sektorn.

Bankfullmäktige uppmanar Finansinspektionen 
att

– ytterligare förbättra riskanalys, föregripande 
övervakning och riskhantering i finans- och 
försäkringssektorn

– fortsätta förbättra det internationella tillsyns-
samarbetet

– utveckla innehållet i och utvärderingen av till-
synen över finanskonglomerat

– i sin övervakning och information mer upp-
märksamma skuldsättning och lånekostnader 
i hushåll och företag

– utveckla sin information till den stora allmän-
heten

– noggrannare övervaka hur företagsfinansie-
ringen utvecklas under den fortsatta finans-
krisen

– bedöma hur de egna resurserna kommer att 
räcka till och lämna rapport i frågan.
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