
  
   

  

Finansiell statistik 

Årsöversikt  2009 

   

  

 
   

  

 

Finlands Bank 

Finansmarknads- och statistikavdelningen 

Statistikenheten 

26.2.2010 
 

 

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2008M12 2009M3 2009M6 2009M9 2009M12

Md euroMd euro

Aktiefonder Obligationsfonder
Blandfonder Fastighetsfonder
Hedgefonder Penningmarknadsfonder
Nettoflöden (höger skala)

Källa: Finlands Bank.

Fondandelsskuld efter fondtyp och nettoflöden 
totalt under 2009



 

 

Innehåll   

Inledning 7 

1 Utlåning till allmänheten 8 

1.1 Utlåning till allmänheten 8 

1.2 Utlåning till hushåll 9 

1.2.1 Bostadslån 10 

1.2.2 Konsumtionskrediter 12 

1.2.3 Övrig utlåning 13 

1.3 Utlåning till icke-finansiella företag 14 

1.4 Utlåning till den offentliga sektorn 18 

1.5 Utlåning till andra finansinstitut 18 

2 Inlåning och övrig upplåning 19 

2.1 Inlåning från allmänheten 19 

2.2 Inlåning från hushåll 21 

2.3 Inlåning som en del av upplåningen 23 

2.4 Övrig upplåning 25 

3 Aggregerad balansräkning för monetära finansinstitut 26 

3.1 Allmänt 26 

3.2 MFI-sektorns tillgångar 27 

3.3 MFI-sektorns skulder 28 

4 Utveckling inom MFI-sektorn 31 

5 Investeringsfonder 34 

5.1 Bakgrund 34 

Rapportering värdepapper för värdepapper 35 

Ruta 1. Innehåll i placeringsportföljen 35 

5.2 Investeringsfondernas balansräkning 38 

5.2.1 Investeringsfondernas tillgångar i balansräkningen 39 

Tillgångar per instrument 39 

Tillgångar efter region 40 

Tillgångar efter sektor 42 

5.2.2 Investeringsfondernas skulder i balansräkningen 43 

Ruta 2. Investeringsfonder i euroområdet 46 

5.3 Investeringsfondgrupp och förändringar i denna 47 

Ruta 3. Beräkning av årsförändringen för statistiken över monetära 

finansinstitut 50 

Bilaga 1. Diagram 54 

 

Huvudredaktör 

Elisabeth Hintikka 

 

Arbetsgrupp 

Olli Alanko 

Terhi Koivula 

Kimmo Koskinen 

Jyrki Lehtinen 

Johanna Pöyry-

Renholm 

Elina Salminen 

Hermanni Teräväinen 

 

ISSN-L 

1798-8047 

 

ISSN 

1798-8047 

 

Upplysningar 

Monetära finansinstitut 

Elina Salminen 

010-831 2343 

rahoitustilastot@bof.fi 

 

Investeringsfonder 

Hermanni Teräväinen 

010-831 2172 

sijoitusrahastot@bof.fi 



 

 

Diagramförteckning 

Diagram 1. Ökningstakt för utlåningen till allmänheten i Finland efter sektor 8 

Diagram 2. Årliga ökningstakter för utlåningen till allmänheten i euroområdet och 

Finland 9 

Diagram 3. Årliga ökningstakter för bostadslånen i några länder i euroområdet 10 

Diagram 4. Andelar nya bolåneavtal med en räntebindning upp till 1 år i några 

euroländer 30.11.2009 11 

Diagram 5. Nya bostadslån efter referensränta 11 

Diagram 6. Räntor för nya bolåneavtal i Finland och euroområdet 11 

Diagram 7. Finländska MFI:s bostadslån och årlig ökningstakt 12 

Diagram 8. Nya bostadslån utbetalda till hushåll 12 

Diagram 9. Nya bostadslån: utbetalda lån och genomsnittsränta 12 

Diagram 10. Hushållens konsumtionskrediter i Finland 13 

Diagram 11. Årliga ökningstakter för konsumtionskrediter i några euroländer 13 

Diagram 12. Övrig utlåning till hushåll efter lånetyp 13 

Diagram 13. Årliga ökningstakter för företagsutlåningen i några euroländer 14 

Diagram 14. Företagsutlåning och årlig ökningstakt i Finland 14 

Diagram 15. Utlåning till bostadsbolag och årlig ökningstakt 15 

Diagram 16. Årlig ökningstakt för företagsutlåning efter ursprunglig löptid 16 

Diagram 17. Finländska företags emitterade skuldebrev och företagsutlåning, årliga 

ökningstakter 16 

Diagram 18. Nya företagslåneavtal 17 

Diagram 19. Genomsnittsräntor för nya företagslåneavtal i Finland och euroområdet 17 

Diagram 20. Utlåning till kommuner och årlig ökningstakt 18 

Diagram 21. Årlig ökningstakt för inlåning efter sektor 19 

Diagram 22. Kortfristiga inlåningskategoriers andel av den totala inlåningen från 

allmänheten 20 

Diagram 23. Genomsnittsräntor på ut- och inlåning samt total marginal 20 

Diagram 24. Inlåningsräntor till allmänheten efter sektor 21 

Diagram 25. Årlig ökningstakt för inlåning från hushåll efter kategori 21 

Diagram 26. Genomsnittliga inlåningsräntor till hushåll efter kategori 22 

Diagram 27. Ut- och inlåning inom den finländska MFI-sektorn och skillnaden 

mellan dessa 22 

Diagram 28. Genomsnittsräntor på ny inlåning med överenskommen löptid och några 

referensräntor 23 

Diagram 29. Ut- och inlåning samt emitterade värdepapper inom den finländska MFI-

sektorn 24 

Diagram 30. Utestående obligationer och penningmarknadsinstrument utgivna av 

finländska MFI efter valuta 25 

Diagram 31. Landfördelning av den aggregerade balansräkningen för euroområdet 

31.12.2009 26 

 

 



 

 

Diagram 32. Struktur för den aggregerade balansräkningen för MFI-sektorn (exkl. 

Finlands Bank) 27 

Diagram 33. Aggregerad balansräkning för MFI-sektorn efter balanspost i Finland 

och euroområdet 30 

Diagram 34. Antal kreditinstitut och penningmarknadsfonder i Finland per månad 31 

Diagram 35. Antal MFI i euroområdet i slutet av 2009 32 

Diagram 36. Investeringsfonder registrerade i Finland, fördelade efter fondtyp 

31.12.2009 (inkl. penningmarknadsfonder) 35 

Diagram 37. Inhemska fondernas fonders inverkan på statistiken 39 

Diagram 38. Investeringsfonders fordringar efter region och fondtyp 41 

Diagram 39. Fondandelsskuld efter fondtyp och nettoflöden totalt under 2009 44 

Diagram 40. Utveckling mellan fondtyper under 2009 mätt enligt proportion av 

fondandelsskulden 44 

Diagram 41. Effekt av förändringarna i klassificering och omvärderingar på 

årsförändringen 53 

Diagram 42. Aggregerad balansräkning för MFI-sektorn (exkl. Finlands Bank) 54 

Diagram 43. Årliga ökningstakter för den aggregerade balansräkningen för MFI-

sektorn (exkl. eurosystemet) i euroområdet och Finland 54 

Diagram 44. Årlig ökningstakt för utlåning till allmänheten efter sektor 54 

Diagram 45. Bostadslån 54 

Diagram 46. Bostadslån efter referensränta 54 

Diagram 47. Genomsnittsränta på utestående bostadslån efter referensränta 54 

Diagram 48. Balansposter i andra bostadskreditinstitut än banker 55 

Diagram 49. Nya utbetalda bostadslån och genomsnittsränta 55 

Diagram 50. Utestående belopp och genomsnittsränta för hushållens 

konsumtionskrediter 55 

Diagram 51. Utestående belopp och genomsnittränta för hushållens konto- och 

kortkrediter 55 

Diagram 52. Utestående studielån och genomsnittsränta 55 

Diagram 53. Nya företagslåneavtal upp till 1 miljon euro 2006–2009 55 

Diagram 54. Nya företagslåneavtal över 1 miljon euro 2006–2009 56 

Diagram 55. Genomsnittsräntor på nya företagslåneavtal med en räntebindning upp 

till 1 år efter lånestorlek 56 

Diagram 56. Utlåning till bostadsbolag och andel av kreditinstitutens företagsutlåning 56 

Diagram 57. Årlig ökningstakt och genomsnittsränta för inlåning från allmänheten 56 

Diagram 58. Inlåning från allmänheten efter referensränta 56 

Diagram 59. Genomsnittliga inlåningsräntor till allmänheten efter referensränta 56 

Diagram 60. Allmänhetens inlåning i finländska MFI efter land 57 

Diagram 61. Årlig ökningstakt för inlåning från allmänheten inom MFI-sektorn i 

euroområdet 57 

Diagram 62. Genomsnittlig inlåningsränta till hushåll i Finland och euroområdet 57 



 

 

Diagram 63. Hushållsinlåning i euro i euroområdet i slutet av 2009; fördelad efter 

inlåningskategori och löptid 57 

Diagram 64. Årlig ökningstakt för inlåning från finländska företag efter kategori 57 

Diagram 65. Företagsinlåning i euro i euroområdet i slutet av 2009; fördelad efter 

inlåningskategori och löptid 57 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Skuldposters andel av utlåningen i olika länder 24 

Tabell 2. Aggregerad balansräkning för MFI-sektorn (exkl. Finlands Bank), miljoner 

euro 30 

Tabell 3. Antal värdepapper med ISIN-kod under 2009 kvartalsvis 35 

Tabell 4. Innehav av de 100 viktigaste värdepapperen (ISIN) för 2009 vid slutet av 

2009 37 

Tabell 5. Investeringsfondernas balansräkning och nettoflöden från andelar 2009, 

miljoner euro 38 

Tabell 6. Investeringsfondernas fordringar efter land, de 25 största i slutet av 2009, 

miljoner euro 42 

Tabell 7. Sektorfördelning av investeringsfondernas fordringar efter region, miljoner 

euro 42 

Tabell 8. Investeringsfondernas fordringar på den offentliga sektorn, miljoner euro 43 

Tabell 9. Fondandelsskuld fördelad på innehavarsektor 31.12.2009, miljoner euro 45 

Tabell 10. Investeringsfonder registrerade i euroområdet (exkl. 

penningmarknadsfonder) efter land 46 

Tabell 11. Investeringsfonder som inledde sin verksamhet under 2009 48 

Tabell 12. Investeringsfonder som lade ned sin verksamhet under 2009 48 

Tabell 13. Investeringsfonder som fusionerades med andra fonder under 2009 49 

Tabell 14. Ett fiktivt exempel på beräkning av årsförändringen för statistiken över 

monetära finansinstitut 52 

 

 

 



26.2.2010  FINANSIELL STATISTIK     

 
   

  
Suomen Pankki  Finlands Bank – Finansmarknads- och statistikavdelningen Årsöversikt  2009 7   

Inledning 

Den internationella finanskrisen präglade de monetära 

finansinstitutens och investeringsfondernas 

verksamhet 2009, trots att det värsta skedet av krisen 

troligen hade passerats i slutet av året.  

I denna årsöversikt av den finansiella statistiken 

belyses främst utvecklingen av utlåningen och 

inlåningen i de monetära finansinstituten i Finland. 

Dessutom ges information om den nya statistiken över 

investeringsfonder. Den information som samlats in 

från de monetära finansinstituten presenteras djupare 

än i de tabeller och diagram som varje månad läggs ut 

på Finlands Banks webbplats
1
. Om investerings-

fonderna publiceras nu för första gången mer 

omfattande information baserad på rapporteringen 

värdepapper för värdepapper. Information om 

investeringsfonderna läggs även ut på Finlands Banks 

webbplats
2
. 

I kapitel 1 presenteras utlåningen till allmänheten 

där utvecklingen 2009 framför allt präglades av 

kraftigt minskad utlåning till icke-finansiella företag 

och minskad tillväxt i utlåningen till hushåll. I kapitel 

2 beskrivs utvecklingen av inlåning och annan 

upplåning. Tillväxten i inlåningen började avta i slutet 

av 2008 och uppvisar även 2009 samma trend. 

Dessutom ändrades en betydande del av inlåningen 

med överenskommen löptid till mer likvida 

inlåningsformer, och överfördes till exempelvis 

transaktionskontona. I kapitel 3 redogörs för 

förändringarna i den aggregerade balansräkningen i 

MFI-sektorn. I kapitel 4 beskrivs de institutionella 

förändringarna i MFI-sektorn under 2009. 

                                                           
1 Se http://www.finlandsbank.fi/se/tilastot/tase_ja_korko/index.htm. 

2 Se http://www.finlandsbank.fi/se/tilastot/tase_ja_korko/index.htm. 

Kapitel 5 innehåller information om de 

investeringsfonder som är registrerade i Finland. 

Finlands Bank började samla in information från 

investeringsfonder i början av 2009, då banken för 

första gången samlade in uppgifter om 

balansräkningen angående slutet av 2008. Statistiken 

över tillgångar och skulder hos investeringsfonder 

baseras på ECB:s förordning ECB/2007/8 om statistik 

över tillgångar och skulder hos investeringsfonder. 

http://www.finlandsbank.fi/se/tilastot/tase_ja_korko/index.htm
http://www.finlandsbank.fi/se/tilastot/sijoitusrahastot/index.htm
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1 Utlåning till allmänheten 

1.1 Utlåning till allmänheten 

Den årliga ökningstakten i utlåningen till 

allmänheten minskade kraftigt under 

2009. Den viktigaste orsaken till detta var 

minskad utlåning till icke-finansiella 

företag. Även tillväxten i 

hushållsutlåningen avtog, men låg ändå på 

en positiv nivå. 

Den årliga ökningstakten i de finländska monetära 

finansinstitutens utlåning till allmänheten i 

euroområdet avtog under hela 2009 exceptionellt 

kraftigt (diagram 1). Under 2004−2008 ökade 

utlåningen till allmänheten i relativt jämn takt; den 

årliga ökningstakten var i genomsnitt 12 %. Ännu i 

december 2008 var den årliga ökningstakten i 

utlåningen 11,6 %. Därefter avmattades tillväxten och 

stannade nästan av vid slutet av 2009. Den 

huvudsakliga orsaken till att den årliga ökningstakten i 

utlåningen till allmänheten minskade kraftigt var en 

kraftigt minskad utlåning till icke-finansiella företag.  

Utlåningen till allmänheten omfattar lån till 

hushåll
3
, icke-finansiella företag

4
, offentlig sektor

5
 och 

andra finansinstitut än MFI
6
 samt försäkringsbolag. 

Utlåningen till allmänheten består till största delen av 

lån till hushåll och icke-finansiella företag; dessa två 

                                                           
3 Inbegripet hushållens ideella organisationer, vars andel av 

hushållsutlåningen är synnerligen liten. 

4 Inbegripet bostadsbolag, vars andel av företagsutlåningen är cirka 

20 %. 

5 Staten, kommuner, samkommuner och socialförsäkringsfonder. 

6 Till de monetära finansinstituten hör kreditinstitut och 

penningmarknadsfonder. 

sektorer står för 95 % av lånestocken. Vid slutet av 

2009 stod hushållslånen för 61 % och företagslånen 

för 34 %.  

Diagram 1. Ökningstakt för utlåningen till 
allmänheten i Finland efter sektor 

 

Vid utgången av december 2009 uppgick utlåningen 

till allmänheten
7
 till 166,0 miljarder euro, varav 

utlåningen i Finland utgjorde 97 %. Andelen utlåning 

till övriga euroländer var 1 % och till länder utanför 

euroområdet 2 %. Lån till länder utanför euroområdet 

beviljades i synnerhet till länder utanför EU samt till 

Sverige och Estland. Lån som beviljades till utlandet 

hänförs främst till företagssektorn. Andelen lån i euro 

var 96 % av alla lån till allmänheten.  

Utvecklingen av utlåningen till allmänheten i 

euroområdet har påverkats av att lån har 

värdepapperiserats och avvecklats
8
 i MFI:s 

balansräkningar. Värdepapperiseringen innebär inte 

automatiskt att lånet avvecklas i balansräkningen. 

Avveckling förutsätter inte heller att lånet skulle ha 

                                                           
7 De finländska monetära finansinstitutens utlåning till alla länder, 

alla valutor totalt. 

8 Inbegripet även sålda lån (utan värdepapperisering). 
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Källa: Finlands Bank.
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värdepapperiserats: om lån säljas rapporteras detta som 

överföring av lån.  

De utestående beloppen av de lån som MFI i 

euroområdet beviljade allmänheten
9
 uppgick vid slutet 

av 2009 till totalt 10 755,5 miljarder euro, varav 

andelen lån till allmänheten i Finland var 1,5 %. Under 

2009 avvecklades lån till allmänheten i MFI i 

euroområdet för totalt 42,9 miljarder euro, vilket är 

endast 27 % av beloppet för 2008: 

värdepapperiseringen och överföringen av lån 

minskade betydligt 2009 jämfört med året innan. De 

har en total effekt om 1 procentenhet på den årliga 

ökningstakten i utlåningen till allmänheten (diagram 

2).  

I ECB:s statistik är de värdepapperiserade och 

överförda lånen inte specificerade enligt 

företagssektorn och hushållssektorn, och därför är det 

svårt att bedöma vilken effekt de har på 

ökningstakterna i utlåningen till dessa sektorer. Enligt 

European Securitization Forum
10

 utgör lånen med 

säkerheter i fastigheter
11

 den klart största delen av de 

värdepapperiserade lånen. I fråga om 

värdepapperiseringen finns det ytterst stora skillnader 

mellan olika länder: i vissa länder har de monetära 

finansinstituten avvecklat lån för upp till tiotals 

procent, medan fenomenet inte alls förekommer i vissa 

andra länder. Enligt European Securitization Forum
12

 

har merparten av lånen i euroområdet sålts genom 

värdepapperisering i Spanien, Nederländerna, Italien, 

Tyskland, Irland, Belgien, Grekland, Portugal och 

Frankrike. I de övriga euroländerna finns det ett fåtal 

eller inga värdepapperiserade och sålda lån alls.  

 

                                                           
9 Exkl. den offentliga sektorn. 

10 Data report Q3 2009. 

11 RMBS: Residential Mortgage-Backed Security. 

12 I denna statistik anges de värdepapperiserade lånen, men de har 

inte nödvändigtvis avvecklats i MFI:s balansräkning. 

Diagram 2. Årliga ökningstakter för utlåningen till 
allmänheten i euroområdet och Finland 

 

 

1.2 Utlåning till hushåll 

I Finland ökade utlåningen till hushåll i 

snabbare takt än i det övriga euroområdet. 

Ökningstakten har mattats av, men 

tillväxten var positiv under hela 2009.  

Osäkerheten till följd av den globala finanskrisen 

påverkade hushållens efterfrågan på lån i euroområdet 

2009. I några euroländer, t.ex. Spanien och Irland, 

bidrog fastighetsbubblan speciellt till att bostadslånen 

minskade. Trots att den största osäkerheten avtog och 

betydande stimulansåtgärder vidtogs inom ekonomin, 

var hushållens och företagens efterfrågan på lån i 

euroområdet fortfarande liten 2009. Även om 

konsumenternas förtroende ökade något, avspeglades 

detta ännu inte klart i volymen av nya låneavtal i 

euroområdet. 

Hushållsutlåningen omfattar bostadslån, 

konsumtionskrediter, studielån och övriga lån, bland 

annat lån för köp av fritidsbostad och lån till 

näringsidkare. Största delen av lånen till hushåll är 

bostadslån (i genomsnitt 73 % 2009). Återstoden 

utgörs av konsumtionslån och andra lån, som båda har 

nästan lika stora andelar.  
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Bostadslånen i euro till finländska hushåll uppgick 

vid slutet av 2009 till 96,8 miljarder euro. Tillväxten i 

hushållsutlåningen i Finland avmattades 2009, men 

trots detta var ökningstakten betydligt snabbare än i 

euroområdet i genomsnitt. I euroområdet avmattades 

den årliga ökningstakten i hushållsutlåningen och 

ökningen var under de två sista kvartalen negativ. Vid 

slutet av 2009 låg den årliga ökningstakten i Finland 

på 5,5 %, medan den i euroområdet låg på 1,3 %. I 

många euroländer, t.ex. Tyskland, visade tillväxten 

varken upp- eller nedgång nästan under hela året.  

1.2.1 Bostadslån 

Bostadslånen uppvisade 2009 en betydligt mer 

gynnsam utveckling i Finland än i euroområdet i 

genomsnitt. I Finland ökade bostadslånen med 6,4 % i 

december jämfört med motsvarande tidpunkt året 

innan, medan den årliga ökningstakten i euroområdet 

var 1,5 %. I Finland har bostadslånen ökat i jämn takt, 

men dock betydligt långsammare än under de 

föregående åren. Den årliga ökningstakten för 

bostadslånen i Finland har avtagit sedan 2005, och 

tillväxten låg på den lägsta nivån i augusti och 

september 2009, det vill säga på 5,8 %.  

Ökningstakten för bostadslånen i euroområdet har 

avtagit betydligt, och i många euroländer har tillväxten 

varit negativ. I några euroländer har bankerna 

avvecklat en del av bostadslånen, vilket också bidrar 

till att ökningstakten i utlåningen mattas av. I Tyskland 

har den årliga ökningstakten för bostadslån redan 

länge varit ytterst långsam och de senaste ett par åren 

till och med negativ. 

Diagram 3. Årliga ökningstakter för bostadslånen 
i några länder i euroområdet 

 

 

De exceptionellt låga räntorna har gynnat de 

finländska bolåntagarna eftersom merparten av 

bostadslånen i Finland är bunden till Euribor. Fasta 

och längre räntor är betydligt mer populära i andra 

euroländer än i Finland (diagram 4). I Finland hade 

97 % av de nya bostadslånen en räntebindningstid upp 

till ett år; korta referensräntor var bl.a. Euribor och 

bankernas egna primräntor. I Tyskland hade endast 

16 % av de nya bostadslånen en räntebindning upp till 

ett år (läget i november 2009). I euroområdet hade i 

genomsnitt 44 % av de nya bostadslånen en 

räntebindning upp till ett år. I Portugal var korta räntor 

däremot något mer populära än i Finland. 
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Diagram 4. Andelar nya bolåneavtal med en 
räntebindning upp till 1 år i några euroländer 
30.11.2009 

 

 

I Finland grupperas räntorna efter räntebindningstid 

och referensränta: Euribor, primräntor, fasta räntor och 

övriga räntor. Av de utestående bostadslånen Finland 

var 69 % bundna till Euribor (vid slutet av december 

2009). Under denna period var till och med 93 % av de 

nya bolåneavtalen
13

 bundna till Euribor (diagram 6). I 

diagrammet visas en tydlig övergång från primräntorna 

till Euribor vid slutet av 2008. Detta berodde på att 

Euribor sjönk kraftigt. 

 

Diagram 5. Nya bostadslån efter referensränta 

 

                                                           
13 Inbegripet både de nya bolåneavtalen och de omförhandlade 

gamla avtalen. 

Tack vare de låga Euriborräntorna sjönk räntorna på 

bostadslånen i Finland i mycket högre grad än i 

euroområdet i genomsnitt. I december 2009 sjönk 

genomsnittsräntan för nya bolåneavtal i Finland till 

1,95 %. Genomsnittsräntan för motsvarande låneavtal i 

euroområdet var 3,59 %. 

Diagram 6. Räntor för nya bolåneavtal i Finland 
och euroområdet 

 

Räntemarginalerna för bostadslån ökade 2009 

betydligt jämfört med 2008. Denna utveckling 

påverkades av bland annat finanskrisen och bankernas 

allt dyrareupplåning. Under 2008 hade marginalerna 

för bostadslån
14

 på grund av den hårda konkurrensen 

sjunkit till en historiskt låg nivå, till och med under 

0,3 %. Sommaren 2009 steg marginalerna till något 

över 1 %, men vid slutet av året avstannade denna 

trend och marginalerna började sjunka något. Vid 

slutet av december låg marginalerna något under 1 %. 

 

 

                                                           
14 Bankerna rapporterar inte marginalerna till Finlands Bank; det är 

fråga om en beräknad marginal. 
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Diagram 7. Finländska MFI:s bostadslån och årlig 
ökningstakt  

 

Bostadslånen
15

 uppgick vid slutet av 2009 till 71,9 

miljarder euro (diagram 7) och den årliga 

ökningstakten var vid slutet av året 6,4 %, mot 8,8 % 

ett år tidigare. Vid slutet av 2009 var månadsökningen 

i trendserien uppräknad till årstakt 7,6 %, mot 5,2 % 

ett år tidigare. Den årliga ökningstakten i bostadslån 

har i regel följt månadsökningen uppräknad till årstakt 

med en eftersläpning på cirka ett halvt år. 

Månadsökningen i trendserien uppräknad till årstakt 

uppvisar redan nu en snabbare utveckling. 

Diagram 8. Nya bostadslån utbetalda till hushåll 

 

I december 2009 uppgick de nya utbetalda 

bostadslånen till hushåll till 1 214 miljoner euro. År 

2009 utbetalades nya bostadslån för i genomsnitt 1 350 

                                                           
15 Finländska MFI-sektorns utlåning i euro till euroområdet. 

miljoner euro per månad, medan motsvarande belopp 

2008 uppgick till i genomsnitt 1 640 miljoner euro per 

månad. Rekordåret var 2007, då de utbetalda lånen 

uppgick till 1 770 miljoner euro per månad. Under det 

senaste decenniet har utbetalningarna av nya lån 

nästan fördubblats. Till exempel 1999 uppgick de 

utbetalda nya lånen till i genomsnitt 700 miljoner euro 

per månad. 

Diagram 9. Nya bostadslån: utbetalda lån och 
genomsnittsränta  

 

 

1.2.2 Konsumtionskrediter 

Den årliga ökningstakten i konsumtionskrediterna i 

Finland avtog under hela 2009, men låg ändå på klart 

positiv nivå i motsats till ökningstakten i många andra 

euroländer. Trots att de utestående beloppen av 

konsumtionskrediterna har ökat, har deras relativa 

andel av alla hushållslån minskat: vid slutet av 2009 

var konsumtionskrediternas andel av hushållslånen 

12,6 %, vilket är 0,3 procentenheter mindre än 

motsvarande tidpunkt året innan.  

Konsumtionskrediterna i euro i finländska hushåll 

uppgick vid slutet av 2009 till 12,4 miljarder euro, 

vilket var 3,1 % mer än året innan. Den årliga 

ökningstakten sjönk med närmare 6 procentenheter 

under 2009 (diagram 10). 
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Diagram 10. Hushållens konsumtionskrediter i 
Finland 

 

I Finland var den årliga ökningstakten i 

konsumtionskrediter betydligt snabbare än i 

euroområdet i genomsnitt, där den sedan april 2009 

har legat på en negativ nivå. I många euroländer, t.ex. 

Spanien, har den årliga ökningstakten avmattats 

kraftigt (diagram 11). I Tyskland var den årliga 

ökningen i konsumtionskrediter under lång tid 

avstannad, men trappades upp under 2009. 

Diagram 11. Årliga ökningstakter för 
konsumtionskrediter i några euroländer 

 

Enligt en enkät som genomfördes i maj 2009 av 

Finansbranschens Centralförbund
16

 har 28 %, eller 

1,1 miljoner, av finländarna i åldern 18–74 år tagit 

konsumtionskrediter. Andelen är något mindre än 

                                                           
16 Enkäten Sparande och kreditanvändning, våren 2009. 

2008, då 32 % av respondenterna hade tagit 

konsumtionskrediter.  

Andelen för underposten ”konto- och kortkrediter” 

i hushållens konsumtionskrediter var 28 % av alla 

konsumtionslån, eller 3,4 miljarder euro, vid utgången 

av december 2009. Konto- och kortkrediterna är så 

kallade kontinuerliga konsumtionskrediter: kontot eller 

kortet är anslutet till en på förhand överenskommen 

kreditgräns och krediten är kontinuerligt tillgänglig 

upp till denna gräns. 

1.2.3 Övrig utlåning 

Övrig utlåning till hushåll omfattar lån som inte kan 

räknas som konsumtions- eller bostadslån, såsom 

studielån, fritidsbostadslån och lån till näringsidkare. 

Vid slutet av 2009 uppgick de finländska monetära 

finansinstitutens övriga hushållsutlåning i euro till 

totalt 14,1 miljarder euro. 

Diagram 12. Övrig utlåning till hushåll efter 
lånetyp 

 

 

Det utestående beloppet av studielånen har under drygt 

ett decennium legat på en mycket stabil nivå. Vid 

slutet av 2009 uppgick det till 1,4 miljarder euro. 

Under de tre första kvartalen 2009 ökade lånen till 
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näringsidkare inom lantbruket med 250 miljoner euro 

och till övriga näringsidkare med 140 miljoner euro
17

.  

 

1.3 Utlåning till icke-

finansiella företag 

Den exceptionellt snabba tillväxten i 

utlåningen till icke-finansiella företag vid 

slutet av 2008 mattades av under 2009, och 

de utestående beloppen minskade under 

hela året. De icke-finansiella företagens 

obligationsmarknad däremot återhämtade 

sig. Marginalerna för företagslån ökade 

betydligt jämfört med de senaste åren. 

De finländska monetära finansinstitutens utlåning till 

icke-finansiella företag
18

 ökade i exceptionellt kraftig 

takt vid slutet av 2008 när företagens 

obligationsmarknad mattades av till följd av 

finanskrisen. Även storföretagen, som före krisen 

främst finansierade sin verksamhet genom finansiering 

direkt från marknaden, tog fler lån från bankerna. Av 

denna anledning ökade MFI-utlåningen till icke-

finansiella företag i Finland med mer än 20 % i 

beräknad årstakt vid slutet av 2008. Tillväxten var då 

betydligt kraftigare än i euroområdet (diagram 13). 

 

 

                                                           
17 Statistikcentralens statistik Kreditbestånd. 

18 Inbegripet även lån till bostadsbolag. 

Diagram 13. Årliga ökningstakter för 
företagsutlåningen i några euroländer 

 

Under 2009 avtog ökningstakten i MFI-utlåningen till 

icke-finansiella företag i euroområdet, och i många 

länder låg den årliga tillväxten på negativ nivå, liksom 

också i Finland (diagram 13). I några euroländer, t.ex. 

Spanien, ökade företagsutlåningen 2007 med mer än 

30 % i beräknad årstakt, vilket innebär att en del av 

den minskade utlåningen kan anses vara en naturlig 

återhämtning efter de år tillväxten var snabbast. En 

orsak till den minskade företagsutlåningen i länderna i 

euroområdet är även värdepapperisering och 

överföring av lån. 

Diagram 14. Företagsutlåning och årlig 
ökningstakt i Finland 
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Under 2009 avtog ökningstakten i den finländska MFI-

utlåningen till icke-finansiella företag avsevärt. I 

mitten av året blev ökningen i utlåningen negativ 

(diagram 14). Vid slutet av 2009 uppgick denna 

utlåning till totalt 54,1 miljarder euro och har sjunkit 

till samma nivå som i augusti 2008
19

.   

Faktorer som anknyter till efterfrågan och utbudet 

gör att företagsutlåningen minskar. Enligt en enkät 

som Finansbranschens Centralförbund
20

 genomförde 

bland bankdirektörer var de icke-finansiella företagens 

intresse för inlåning under 2009 svagare än året innan.  

Enligt en enkät som genomfördes i september 2009 

av Finlands Näringsliv EK
21

 hade cirka 11 % av alla 

SME-företag som besvarade enkäten mött betydande 

svårigheter i fråga om att få finansiering. Motsvarande 

siffra under normala förhållanden är enligt EK 2−3 %. 

Enligt EK:s undersökning har det blivit svårare att få 

finansiering, i synnerhet för exportföretag.  

Företagsutlåningen omfattar lån till bostadsbolag 

som utgör omkring 20 % av alla företagslån. Vid slutet 

av 2009 uppgick det utestående beloppet för utlåning 

till bostadsbolag till 10,7 miljarder euro (diagram 15). 

I motsats till den övriga företagsutlåningen, ökade 

lånen till bostadsbolag under hela 2009. Den årliga 

ökningstakten i lån till bostadsbolag tilltog och låg vid 

slutet av året på 14,3 % (diagram 15). 

Bostadsbolagens inlåning ökade på grund av ett 

statligt renoveringsstöd på 10 % av slutsumman för 

renoveringsentreprenader. Antalet ansökningar om 

stöd som bostadsaktie- och hyreshusbolagen lämnade 

in var avsevärt större än förväntat
22

.  

                                                           
19 Totalt 1,2 miljarder euro av den minskade företagsutlåningen kan 

förklaras genom överföring av lån och förändring i klassificering. 

20 Bankbarometer III/2009. 

21 SME-konjunkturbarometer, november 2009. 

22 Staten avsatte 50 miljoner euro för detta ändamål, medan det 

totala belopp som ansöktes om var mer än 125 miljoner euro 

(Helsingin Sanomat 29.1.2010). 

Diagram 15. Utlåning till bostadsbolag och årlig 
ökningstakt 

 

 

De utestående beloppen i företagsutlåningen är 

indelade i tre löptidsband
23

 (diagram 16). Största delen 

av dessa ingår i löptidsbandet för över fem år (i 

genomsnitt 65 % 2009). Andelen lån upp till ett år 

ökade i väldigt kraftig takt i och med krisen på 

finansmarknaden hösten 2008, och i november 2008 

steg den årliga ökningen till närmare 60 %. I praktiken 

innebär detta att MFI, när krisen var som värst, 

mestadels beviljade kortfristiga lån. Dessutom har de 

kortfristiga lånen avvecklats snabbast i MFI:s 

balansräkningar; i juni 2009 blev den årliga ökningen 

negativ och låg i slutet av december på −41,0 %.  

 

                                                           
23 Enligt den ursprungliga löptiden för lån. 
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Diagram 16. Årlig ökningstakt för företagsutlåning 
efter ursprunglig löptid 

 

Företagens emissionsmarknad
24

 har återhämtat sig 

under 2009 efter investeringsbanken Lehman Brothers 

konkurs då marknaden avstannade fullständigt. Antalet 

obligationer som företagen emitterade i Finland
25

 

ökade 2009 och de utestående beloppen av de 

emitterade obligationerna uppgick till 23,7 miljarder 

euro vid slutet av december. Under året emitterades 

obligationer till ett nettobelopp av 5,2 miljarder euro, 

och merparten av emissionerna verkställdes i början av 

året
26

.  

 

 

 

 

                                                           
24 Finlands Banks värdepappersstatistik. 

25 Kort- och långfristiga totalt, alla valutor totalt. 

26 Mer än 90 % av emissionerna verkställdes under Q1−Q2/2009. 

Diagram 17. Finländska företags emitterade 
skuldebrev och företagsutlåning, årliga 
ökningstakter  

 

Nya företagslåneavtal slöts 2009 i betydligt mindre 

omfattning än året innan. Medan nya företagslåneavtal 

2008 slöts för i genomsnitt 6,6 miljarder euro per 

månad, var motsvarande belopp 2009 i genomsnitt 

6,2 miljarder euro per månad. Året 2008 var dock 

exceptionellt, och till exempel 2007 slöts nya 

företagslåneavtal för i genomsnitt 5,3 miljarder euro 

per månad.  

Ungefär en tredjedel av de nya företagslånen är 

konto- och kortkrediter (diagram 18). Konto- och 

kortkrediterna är så kallade kontinuerliga krediter, och 

som nya avtal av dessa rapporteras de utestående 

beloppen i slutet av månaden. De nya företagslånen i 

form av obligationer grupperas efter storlek: andelen 

företagslån på upp till 1 miljon euro var den minsta 

(0,9 miljarder euro) och andelen företagslån på över 1 

miljon euro var den största (4,1 miljarder euro) vid 

slutet av december 2009. 
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Diagram 18. Nya företagslåneavtal 

 

Trots finanskrisen, har konto- och kortkrediterna 

uppvisat en relativt jämn utveckling; deras volym var 

2009 i genomsnitt nästan lika stor som 2008.  

Förändringen har skett i företagslånen i form av 

obligationer, som ökade kraftigt 2008 men minskade 

2009.  

Andelen företagslåneavtal på över 1 miljon euro 

minskade 2009 med 4 %
27

 och andelen avtal på upp till 

1 miljon euro med så mycket som 16 % sedan 2008. 

Den mest betydande förändringen, både relativt och 

absolut,
28

 jämfört med 2008 har sålunda skett i små 

företagslån på upp till 1 miljon euro. Volymen av små 

företagslåneavtal har senast 2005 varit lika liten. 

 

 

 

                                                           
27 Kumulativ summa för ett år. 

28 Små −1,9 miljarder euro/år, stora −1,6 miljarder euro/år. 

Diagram 19. Genomsnittsräntor för nya 
företagslåneavtal i Finland och euroområdet 

 

Räntorna för nya företagslåneavtal har följt 

marknadsräntornas nedgång. I synnerhet nedgången i 

Euribor, som började vid slutet av 2008, speglades i 

genomsnittsräntorna för nya företagslåneavtal. Under 

2009 blev skillnaden mellan Euribor och räntorna på 

företagslån dock större; marginalerna för företagslån 

har med andra ord ökat. 

Även i euroområdet steg räntorna på nya 

företagslån något vid slutet av 2009; dessförinnan hade 

de under lång tid sjunkit. I Finland är största delen av 

de nya företagslånen bundna till Euribor, och därför är 

räntorna på dessa lån lägre än i euroområdet i 

genomsnitt (diagram 19). Skillnaden är dock avsevärt 

mindre än i nya bolåneavtal. I slutet av december 2009 

var genomsnittsräntorna för nya företagslåneavtal
29

 i 

Finland 2,30 %, medan de i euroområdet var 2,55 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Inkl. konto- och kortkrediter. 
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1.4 Utlåning till den offentliga 

sektorn 

Andelen utlåning till den offentliga sektorn av 

utlåningen till allmänheten är ytterst liten; 2009 i 

genomsnitt 4 %. MFI-utlåningen till den offentliga 

sektorn i Finland ökade under 2009: utlåningen ökade 

med 600 miljoner euro och uppgick till 6,3 miljarder 

euro vid slutet av året. Merparten av lånen beviljades 

kommunerna. Den årliga ökningstakten i denna 

utlåning översteg 10 % vid slutet av året.  

Diagram 20. Utlåning till kommuner och årlig 
ökningstakt 

 

Förutom att kommunerna har tagit lån hos MFI har de 

bl.a. emitterat kommuncertifikat främst för att skaffa 

kortfristig finansiering. Det utestående beloppet av 

kommuncertifikaten uppgick till 1,0 miljarder euro vid 

slutet av december 2009.  

 

1.5 Utlåning till andra 

finansinstitut 

I fråga om utlåningen till allmänheten är andelen 

utlåning vid andra finansinstitut än MFI den allra 

minsta: i genomsnitt 1 %. Till de andra finansinstituten 

hör bland annat försäkringsbolag, aktörer som bedriver 

finansiell förmedling, och holdingbolag. Dessutom 

omfattar denna sektor exempelvis 

investeringsfonder
30

, pantlånekontor och företag som 

beviljar mikrolån. 

                                                           
30 Exkl. penningmarknadsfonder som hör till MFI-sektorn. 
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2 Inlåning och övrig upplåning 

2.1 Inlåning från allmänheten 

Den årliga ökningstakten i inlåningen från 

allmänheten avtog snabbt under 2009. 

Räntorna var låga under hela året, och de 

likvida medlens andel uppvisade en 

ökning. 

Inlåningen från allmänheten blev avsevärt mer populär 

under andra halvåret 2007 på grund av den rådande 

osäkerheten på marknaden och räntekonkurrensen 

mellan bankerna, i synnerhet när det gällde 

hushållsinlåningen. En del medel överfördes från 

sådana investeringsfonder som ansågs vara osäkra till 

bankernas korta inlåning med överenskommen löptid, 

där inlåningsräntorna steg mest. Inlåningen från icke-

finansiella företag ökade också i snabb takt. Företagen 

överförde likvida medel från riskfonder i synnerhet till 

inlåning med överenskommen löptid . Som snabbast 

ökade inlåningen från allmänheten i april 2008 med 

18 % i beräknad årstakt.  

Diagram 21. Årlig ökningstakt för inlåning efter 
sektor 

 

När den globala finanskrisen skärptes hösten 2008 

började ökningstakten i inlåningen avta snabbt. De 

huvudsakliga orsakerna till den minskade 

ökningstakten var troligen att de inlåningsräntor som 

var bundna till marknadsräntor sjönk snabbt och att 

den ekonomiska recessionen började. Tillväxten i 

inlåningen fortsatte att avta kraftigt även under 2009. 

Samtidigt omplacerades en stor del av inlåningen från 

tidsbundna konton till mer likvida inlåningsformer, 

t.ex. inlåning över natten. Efter mars 2009 har medel 

troligen också överförts tillbaka till fonder eller andra 

investeringar eftersom börskurserna började stiga och 

investeringsfondernas intäkter öka efter de första 

månaderna 2009. Räntorna på inlåningen från 

allmänheten var däremot låga under hela året. Enligt 

Bankbarometer
31

, som publiceras av Finansbranschens 

Centralförbund, är inlåning inte längre det enda 

investeringsalternativet. De flesta av de bankdirektörer 

som besvarade enkäten ansåg att andra 

investeringsobjekt än inlåning ökar i popularitet, i 

synnerhet när det gäller hushållens investeringar. 

                                                           
31 Bankbarometer III/2009. 
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Diagram 22. Kortfristiga inlåningskategoriers 
andel av den totala inlåningen från allmänheten 

 

 

De senaste åren har inlåningen från allmänheten i 

Finland i regel varit antingen inlåning betalbar vid 

anfordran
32

 eller inlåning med överenskommen löptid 

upp till ett år. Vid slutet av 2009 stod denna typ av 

inlåning för 94 % av den totala inlåningen. Så var ännu 

inte fallet vid millennieskiftet då särskilt inlåning med 

överenskommen löptid på 1–2 år var populär. I 

euroområdet har långfristig inlåning däremot varit i 

genomsnitt mer populär än i Finland. Även inlånings-

räntorna har, i likhet med låneräntorna, sjunkit i något 

snabbare takt i Finland än i euroområdet i genomsnitt. 

Genomsnittsräntan på de finländska monetära 

finansinstitutens inlåning från allmänheten var som 

högst 3,19 % i oktober 2008. Genomsnittsräntan på det 

utestående beloppet följde den allmänna utvecklingen 

av marknadsräntorna och hade fram till december 

2009 sjunkit till 0,74 %. Jämfört med rekordsiffran i 

september 2008 var nedgången med andra ord 

2,5 procentenheter. Men den genomsnittliga utlånings-

räntan till allmänheten sjönk ännu snabbare än 

inlåningsräntorna. Den totala marginalen mellan 

                                                           
32 Transaktionskonton för förmedling av betalningar (inlåning över 

natten) eller placeringskonton med hög ränta utan fast löptid 

(inlåning med uppsägningstid). 

utlåning och inlåning minskade under hela 2009 och 

var 1,7 procentenheter i december 2009. 

Diagram 23. Genomsnittsräntor på ut- och 
inlåning samt total marginal  

 

 

En allt större del av inlåningen från allmänheten är 

numera bunden till rörlig ränta. Under 2003–2009 har 

Euriborräntornas andel stigit från mindre än 10 % till 

cirka 18 % och andelen inlåning med bankernas egna 

referensräntor från 28 % till 34 %. Samtidigt har 

andelen inlåning med fast ränta sjunkit från 56 % till 

cirka 44 %. De övriga referensräntornas andel är 

fortfarande relativt liten. Förändringen av ränte-

strukturen och den kortfristiga inlåningens popularitet 

förklarar antagligen till stor del varför fluktuationerna i 

marknadsräntorna avspeglas snabbt också i räntorna på 

inlåningen i Finland, på samma sätt som på utlåningen. 
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Diagram 24. Inlåningsräntor till allmänheten efter 
sektor  

 

 

2.2 Inlåning från hushåll33 

Räntorna på inlåning från hushåll sjönk 

snabbt med marknadsräntorna. Hushållen 

omplacerade en del av inlåningen från 

tidsbundna kontot till mer likvida 

inlåningsformer. Konkurrensen om 

inlåningskunderna blev hårdare under 

2009. 

Hushållen är den största insättargruppen i den 

finländska MFI-sektorn. Vid slutet av 2009 uppgick 

hushållens andel av inlåningen från allmänheten till 

68 %. Vid slutet av tredje kvartalet 2009 hade de 

finländska hushållen och deras ideella organisationer 

utifrån finansräkenskaperna en finansiell förmögenhet 

på 198 miljarder euro. Av detta belopp stod inlåningen 

för 37 %. Hushållens klart största tillgångspost utgörs 

således av inlåning .  

Under 2008 ökade inlåningen från hushåll kraftigt 

till följd av de goda ränteanbuden och den allmänna 

osäkerheten om ekonomin, och hushållen överförde 

medel från riskfyllda investeringsobjekt, t.ex. aktier 

                                                           
33 Hushållen omfattar hushållens ideella organisationer. 

och fondandelar, till säkra bankkonton. När 

finanskrisen skärptes i september 2008 sjönk även 

räntorna på hushållsinlåning kraftigt, och den snabba 

ökningstakten i inlåningen började avta. Under 2009 

sjönk inlåningsräntorna ytterligare i och med 

marknadsräntorna, och speciellt den tidsbundna 

inlåningen med kort löptid minskade i popularitet. 

Andelen mer likvida medel ökade däremot i rasande 

takt. 

Diagram 25. Årlig ökningstakt för inlåning från 
hushåll efter kategori 

 

 

Den minskade populariteten för den tidsbundna 

inlåningen med kort löptid kan dock inte enbart 

förklaras av att räntenivån sjönk. För närvarande är 

genomsnittsräntan på kort ny tidbunden inlåning med 

kort löptid högre än till exempel genomsnittsräntan på 

placeringskonton med uppsägningstid som är betalbara 

på anfordran. Hushållen föredrog 2009 en god 

likviditet i stället för avkastning. De sannolika 

orsakerna till detta är det fortsatt osäkra ekonomiska 

läget och beredskapen att välja det mest lönsamma 

investeringsobjektet när det ekonomiska läget 

förbättras.  

I hushållsinlåningens struktur skedde därför 2009 

en betydande övergång mellan olika kontoformer. Den 

tidsbundna inlåningen med kort löptid från hushåll 

1)

2)

3)

4)
5)

6)

0

1

2

3

4

5

6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1  Icke-finansiella företag och bostadsbolag
2  Hushåll och HIO
3  Finansinstitut och försäkringsföretag (exkl. MFI)
4  Offentlig sektor
5  Övriga sektorer än MFI-sektorn (allmänheten) totalt
6  12 mån. Euribor (faktiska dagar/360)

Källor: Finlands Bank och Reuters.

Talletusten keskikorot sektoreittain

%

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2000 2002 2004 2006 2008

Inlåning över natten
Inlåning med uppsägningstid
Inlåning med överenskommen löptid, upp till 1 år
Inlåning med överenskommen löptid, över 1 år och upp till 2 år
Inlåning med överenskommen löptid, över 2 år
Inlåning totalt

%

Källa: Finlands Bank.



   FINANSIELL STATISTIK    26.2.2010 

 
   

  

22 Årsöversikt  2009 Finansmarknads- och statistikavdelningen – Suomen Pankki  Finlands Bank   

hade fram till slutet av december 2009 minskat med 

totalt 10,8 miljarder euro, varav merparten ändrades 

till inlåning över natten och inlåning med 

uppsägningstid. Denna inlåning ökade 2009 med totalt 

9,8 miljarder euro. Inlåningens andel av den totala 

hushållsinlåningen steg under året från 65 % till 77 %. 

Räntan för dessa konton är betydligt lägre än för 

tidsbundna konton, men medel kan i princip tas ut på 

begäran
34.

  

Diagram 26. Genomsnittliga inlåningsräntor till 
hushåll efter kategori 

 

 

Under 2009 blev konkurrensen om hushållsinlåningen 

mellan bankerna på nytt hårdare. Den sannolika 

orsaken till ökningen av antalet anbud på 

inlåningsräntor är att de pengar som inlåningen har 

genererat har varit betydligt billigare än finansiering i 

form av obligationer från marknaden. Dessutom är det 

troligt att inlåningsräntorna används som 

konkurrensmedel för att locka kunder. Det är naturligt 

att kunderna använder också andra tjänster i de banker 

där de har sina insättningar.  

Inlåningsmarginalerna har emellertid minskat i 

snabb takt i och med de sänkta marknadsräntorna och 

                                                           
34 Medel kan tas ut från traditionella transaktionskonton utan 

kostnader och begränsningar, medan andra konton för placeringar 

som är betalbara på anfordran kan ofta vara försedda med 

begränsningar av uttagen eller andra avgifter. 

räntekonkurrensen. Bankerna har snabbt kunnat sänka 

räntorna på placeringar, såsom inlåning med 

överenskommen löptid. Största delen av inlåningen 

utgörs dock av inlåning över natten med en ränta på 

närmare 0 %, varvid det inte finns någon möjlighet att 

sänka räntan ytterligare. Under 2009 sjönk räntan på 

inlåningen över natten till hushåll med endast 

0,22 procentenheter, eller från 0,61 % till 0,39 %, 

medan de motsvarande siffrorna för inlåningen med 

överenskommen löptid var 2,32 procentenheter och för 

inlåningen med uppsägningstid 1,71 procentenheter
35

. 

 

Diagram 27. Ut- och inlåning inom den finländska 
MFI-sektorn och skillnaden mellan dessa 

 

För ny inlåning med överenskommen löptid från 

hushåll betalas en betydligt högre ränta än vad som är 

priset på de medel utan säkerhet som bankerna får på 

interbankmarknaden
36

. Den ränta som betalas på 

inlåning har vanligtvis prissatts så att den är lägre än 

marknadsräntan. Därför var bankernas 

inlåningsmarginaler vid slutet av året i genomsnitt till 

och med negativa. 

 

 

 

                                                           
35 3 mån. Euribor sänkte under samma period med 1,74 

procentenheter. 

36
 Euriborräntor med olika löptider. 
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Diagram 28. Genomsnittsräntor på ny inlåning 
med överenskommen löptid och några 
referensräntor 

 

 

I december 2009 var genomsnittsräntan på ny inlåning 

med överenskommen löptid 1,51 % och 3 mån. 

Euribor, som används som jämförelsevärde, var under 

samma period cirka 0,70 %. Att genomsnittsräntan på 

ny inlåning med överenskommen löptid steg vid slutet 

av 2009 tyder på att speciellt konkurrensen om 

inlåningen med överenskommen löptid från hushåll 

har blivit hårdare. Troligen har konkurrensen blivit 

hårdare också om andra sparkontoformer
37

. 

 

2.3 Inlåning som en del av 

upplåningen 

Inlåning från allmänheten som en del av 

de monetära finansinstitutens upplåning 

fick allt större betydelse under 

finanskrisen. En internationell jämförelse 

är dock svår på grund av de landspecifika 

skillnaderna i MFI-sektorn. 

                                                           
37 I fråga om nya avtal insamlas ränteuppgifter endast om inlåning 

med överenskommen löptid. 

Skillnaden mellan MFI-utlåning och -inlåning blev allt 

större jämnt under hela 2000-talet ända fram till början 

av 2009. Detta berodde i synnerhet på att 

hushållsinlåningen ökade kraftigt. På grund av 

recessionen, som följde på den globala krisen på 

finansmarknaden, bromsades tillväxten i både ut- och 

inlåningen. Skillnaden stabiliserades 2009 och var 

omkring 54 miljarder euro. Vid slutet av 2009 uppgick 

den finländska MFI-sektorns utlåning till cirka 162 

miljarder euro och inlåning till 110 miljarder euro.  

Inlåningen från allmänheten i Finland är 

fortfarande en viktig finansieringskälla för de 

finländska monetära finansinstituten, eftersom den 

2009 täckte omkring 69 % av institutens inlåning
38.

 

Inlåningens andel har dock kontinuerligt minskat 

eftersom inlåningen från allmänheten ännu 2001 täckte 

närmare 100 % av utlåningen. Den negativa trenden 

innebär emellertid inte att betydelsen av inlåningen 

från allmänheten för de MFI som är verksamma i 

Finland skulle ha minskat i avgörande grad, eftersom 

inlåningen fortfarande är billigare än 

marknadsfinansieringen för bankerna och ett säkrare 

sätt att få finansiering. Inlåningens betydelse har blivit 

större, särskilt under den globala finanskrisen. 

Samtidigt som upplåningen mellan de monetära 

finansinstituten stramades åt var inflödet av 

insättningar i instituten i Finland rekordartat. Att 

inlåningen minskar kontinuerligt förklaras delvis även 

av de strukturella förändringarna inom MFI-sektorn
39.

 

 

                                                           
38 Allmänheten omfattar alla andra sektorer än MFI-sektorn. 

39 Till exempel de monetära finansinstitut som bedriver annan 

kreditinstitutsverksamhet än inlåningsbanksverksamhet anslöts 2001 

till MFI-sektorn. Dessa enheter får inte ta emot inlåning från 

allmänheten.  
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Diagram 29. Ut- och inlåning samt emitterade 
värdepapper inom den finländska MFI-sektorn 

 

Skillnaderna i finansieringsstrukturen är stora mellan 

enskilda monetära finansinstitut i Finland. Denna 

struktur påverkas naturligtvis mest av vilken 

verksamhet MFI bedriver. Endast inlåningsbankerna 

får ta emot insättningar från allmänheten
40

. Av denna 

anledning måste de andra bankerna än 

inlåningsbankerna
41

 anlita koncernintern finansiering 

eller marknadsfinansiering. På koncernnivå utjämnas 

skillnaderna eftersom koncernerna ofta har både egna 

inlåningsbanker och egna monetära finansinstitut som 

bedriver annan kreditinstitutsverksamhet, t.ex. 

finansinstitut eller hypoteksbanker.  

I utländska filialer kan inlåningen från allmänheten 

förbli liten i balansräkningarna eftersom filialerna ofta 

får sin finansiering från de utländska MFI-

moderbolagen och dessa medel räknas då inte heller 

som inlåning från allmänheten. Detta beror på att de 

utländska filialerna ofta har specialiserat sig på 

exempelvis företagsfinansiering och inte på traditionell 

                                                           
40 I ECB:s statistik omfattar inlåningen även lån som MFI har tagit i 

form av skuld. Detta förklarar varför det i någon mån finns inlåning 

också på andra banker än på inlåningsbankerna. I verkligheten är 

dessa dock ingen inlåning från allmänheten utan lån från 

allmänheten. Relationen mellan lån och insättningar var 78 % i 

inlåningsbankerna och 7 % i andra monetära finansinstitut som 

bedriver kreditinstitutsverksamhet. 

41 T.ex. hypoteksbankerna o.d. 

inlåningsbanksverksamhet. Inlåningen från 

allmänheten i små andels- eller sparbanker täcker 

däremot i regel nästan hela upplåningen. Små aktörer 

söker knappast alls finansiering på finans- eller 

obligationsmarknaden. Inlåningen från allmänheten i 

stora affärsbanker täcker  60–100 % av alla beviljade 

lån. 

Tabell 1. Skuldposters andel av utlåningen i olika 
länder 

 

 

MFI i euroområdet har under 1999–2009 relativt sett 

haft mer inlåning från allmänheten i balansräkningarna 

än MFI i Finland. I genomsnitt har inlåningen från 

allmänheten i euroområdet täckt 80–86 % av 

utlåningen. Skillnaderna mellan olika länder är dock 

stora. Jämförelsen försvåras av den oenhetliga 

sammansättningen av MFI-sektorn. Även i Sverige har 

andelen inlåning från allmänheten i likhet med Finland 

minskat under 2000-talet. I Danmark har i synnerhet 

bostadslån till hushåll däremot av tradition finansierats 

genom emissioner av täckta obligationer, vilket 

förklarar den stora andelen värdepapper i landet. 
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2.4 Övrig upplåning 

I december 2009 uppgick det utestående 

beloppet av de värdepapper som 

emitterades av de finländska monetära 

finansinstituten till 65,3 miljarder euro. Av 

dessa uppgick andelen värdepapper i euro 

till 61 % (39,7 miljarder euro) och i annan 

valuta till 39 % (25,5 miljarder euro). 

Av alla utestående värdepapper uppgick 

penningmarknadsinstrumentens andel till 42 % 

(27,4 miljarder euro) och obligationslånens andel till 

58 % (37,9 miljarder euro). I februari 2009 uppgick 

det utestående beloppet av värdepappren till 

69,8 miljarder euro, vilket var det högsta beloppet 

under 2000-talet. 

Det utestående beloppet av värdepappren i euro 

minskade i jämn takt mot slutet av året, från 

48,0 miljarder euro i januari till 39,7 miljarder euro i 

december. Det utestående beloppet av värdepappren i 

andra valutor ökade däremot mot slutet av året, från 

20,7 miljarder euro i januari till 25,5 miljarder euro i 

december. 

Diagram 30. Utestående obligationer och 
penningmarknadsinstrument utgivna av 
finländska MFI efter valuta

42
 

 

                                                           
42 Från och med 2001 har MFI-sektorn omfattat också andra 

kreditinstitut än inlåningsbanker, vilket speglas i ökade 

obligationslån. 
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3 Aggregerad balansräkning för 

monetära finansinstitut 

Den aggregerade balansräkningen för 

finländska monetära finansinstitut (MFI)
43

 

exklusive Finlands Bank ökade 2009 med 

drygt 1 %. Kreditinstitutens andel av den 

aggregerade balansräkningen låg på 

samma nivå som året innan, det vill säga 

på cirka 97 %. Av den aggregerade 

balansräkningen för MFI-sektorn i 

euroområdet stod den finländska MFI-

sektorn vid slutet av 2009 för 1,3 %. 

3.1 Allmänt 

Vid slutet av 2009 uppgick den aggregerade 

balansräkningen för finländska MFI (exklusive 

Finlands Bank) till 398,8 miljarder euro, vilket var 

cirka 1 % mer än vid slutet av 2008
44

. Tillväxten 

byggde på ökningen i kreditinstitutens balanser 

eftersom penningmarknadsfondernas balanser 2009 

minskade ytterligare med knappt 5 % i beräknad 

årstakt. Den aggregerade balansräkningen uppnådde 

det högsta värdet, 408,2 miljarder euro, i februari 2009 

                                                           
43 MFI-sektorn omfattar Finlands Bank, kreditinstituten och 

penningmarknadsfonderna. I denna översikt redovisas statistiken 

exklusive centralbankerna. Penningmarknadsfonderna behandlas närmare 

i anslutning till de övriga investeringsfonderna i kapitel 5. Under 2009 

minskade antalet MFI något och uppgick vid slutet av året till 383, se 

kapitel 4.   

44
 Årsförändringarna har beräknats utifrån månadsförändringarna, 

exklusive övriga förändringar som inte föranleds av transaktioner. Till 

exempel förändringarna i MFI-sektorns struktur påverkar inte den årliga 

tillväxten, trots att de visas i stocksiffrorna. Se ruta 3. 

då balansvärdet på derivaten i MFI-sektorn var som 

högst. 

Av den aggregerade balansräkningen för MFI-

sektorn i euroområdet stod Finland för 1,3 % vid slutet 

av 2009, mot 1,2 % vid slutet av 2008. Frankrike och 

Tyskland står för närmare hälften av den aggregerade 

balansräkningen för euroområdet. Den aggregerade 

balansräkningen för MFI i euroområdet minskade med 

3 % under 2009. Mest minskade den aggregerade 

balansräkningen i euroområdet i Luxemburg och 

Belgien, där i synnerhet ut- och inlåningen mellan MFI 

minskade betydligt. Dessutom minskade den 

aggregerade balansräkningen till följd av 

värdepapperiseringen av lån i Belgien. 

Diagram 31. Landfördelning av den aggregerade 
balansräkningen för euroområdet 31.12.2009 

 

 

Under 2009 låg kreditinstitutens andel av den 

aggregerade balansräkningen för MFI-sektorn på 

samma nivå som året innan, det vill säga på 97 %. 

Penningmarknadsfondernas andel av den aggregerade 

Frankrike 25 %

Tyskland 24 %

Italien 12 %

Spanien 11 %

Nederländerna
7 %

Irland
5 %

Belgien 4 %

Luxemburg 4 %

Österrike 3 %

Portugal 2 %

Grekland 1 %

Finland 1 % Cypern, Malta,
Slovakien, 
Slovenien
totalt 1 %

Källor: Finlands Bank och Europeiska centralbanken.



26.2.2010  FINANSIELL STATISTIK     

 
   

  
Suomen Pankki  Finlands Bank – Finansmarknads- och statistikavdelningen Årsöversikt  2009 27   

balansräkningen låg på 3 % och var som störst i juli 

2007 (7,2 %), precis innan den globala finanskrisen 

började. Som minst var denna andel i början av 2009 

då den var mindre än 3 %. Orsakerna till den minskade 

andelen var förutom penningmarknadsfondernas 

inlösta fondandelar även de exceptionellt stora 

värdeförändringarna för dessa. Totalt sett var 

penningmarknadsfondernas inlösen 2009 dock 

obetydligare än året innan och omvärderingen av 

inlösta fondandelar var positiv (se kapitel 5 

Investeringsfonder). 

 

Diagram 32. Struktur för den aggregerade balansräkningen för MFI-sektorn (exkl. Finlands Bank) 

 

 

3.2 MFI-sektorns tillgångar 

Under 2009 skedde inga betydande förändringar i 

strukturen för den aggregerade balansräkningen
45

 för 

MFI-sektorn i Finland. Den viktigaste tillgångsposten i 

balansräkningen är utlåning till euroområdet. 

                                                           
45

 Balansposterna ”Andra värdepapper än aktier” och ”Aktier och andra 

ägarandelar” omfattar värdepapper, aktier och andelar emitterade av 

hemmahörande i euroområdet. Värdepapper emitterade av 

hemmahörande utanför euroområdet ingår i balansposten ”Fordringar på 

hemmahörande utanför euroområdet”. I balansräkningen omfattar 

skuldposterna ”Emitterade skuldförbindelser” och ”Utgivna andelar i 

penningmarknadsfonder” värdepapper som innehas av hemmahörande i 

euroområdet, och värdepapper som innehas av hemmahörande utanför 

euroområdet ingår i balansposten ”Skulder till hemmahörande utanför 

euroområdet”. 

Utlåningens andel av den aggregerade balansräkningen 

ökade något under 2009 och uppgick i december till 

49 %, medan den vid slutet av 2008 var 48 %. De stora 

balansposternas andel, som förutom utlåning omfattar 

tillgångar utanför euroområdet och övriga tillgångar, 

samt av skuldposterna inlåning, skuldposter utanför 

euroområdet och övriga skulder kan månatligen 

variera med upp till ett par procent på grund av att de 

innehåller volatila delposter. I utlåning till 

euroområdet som omfattar utlåning till MFI-sektorn, 

den offentliga sektorn och den privata sektorn kan 

posterna mellan MFI månatligen variera med flera 

miljarder euro och därigenom påverka utlåningens 

andel av balansräkningen. 
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Tillgångarna utanför euroområdet
46

 ökade 2009 

med mer än 20 % i beräknad årstakt, och blev i 

december 2009 den näst största tillgångsposten. 

Tillgångarnas andel av balansräkningen ökade med 4 

procentenheter och uppgick i slutet av december till 

23 %. Tillgångarna utanför euroområdet utgör i 

Finland i genomsnitt en större andel av 

balansräkningen än i hela euroområdet. Detta beror på 

att andelen balansräkningar för MFI som är i utländsk 

ägo i Finland av den aggregerade balansräkningen för 

hela MFI-sektorn är betydande. I MFI som är i 

utländsk ägo kan de koncerninterna posterna vara stora 

till exempel på grund av att deras totala finansiering 

kan komma från moderbanken. För Irland, Malta och 

Luxemburg står tillgångarna utanför euroområdet för 

en ännu större andel av balansräkningen än i Finland. 

Också i dessa länder spelar de banker som är i utländsk 

ägo en stor roll inom MFI-sektorn. 

De övriga tillgångarnas andel av den aggregerade 

balansräkningen minskade med 5 procentenheter sedan 

slutet av 2008 och var 21 % vid slutet av 2009. Derivat 

utgör den största delposten i övriga tillgångar. Som 

störst var de övriga tillgångarnas andel i februari 2009 

då den uppgick till 28 %. De övriga tillgångarna 

minskade med närmare en femtedel sedan slutet av 

2008.  

Vid slutet av 2008 steg balansvärdet på derivaten 

betydligt, vilket bland annat berodde på förändringarna 

i växelkurserna och räntorna. Enligt Internationella 

regleringsbankens (BIS) derivatenkät består merparten 

av den finländska MFI-sektorns derivatinstrument av 

ränte- och valutaderivat, som fluktuerar i värde i takt 

med kurs- och ränteutvecklingen. I Finland är de 

övriga tillgångarnas andel av balansräkningen större än 

i något annat land i euroområdet. I hela euroområdet är 

                                                           
46 Tillgångar utanför euroområdet omfattar utlåning utanför 

euroområdet och MFI-sektorns portföljinnehav. 

de övriga tillgångarnas andel av balansräkningen i 

genomsnitt 8 %. Förutom i Finland är de övriga 

tillgångarna en stor balanspost även i Frankrike där 

deras andel är mer än 15 % av balansräkningen. I 

Frankrike, såsom i Finland, är derivat den mest 

betydande delposten i övriga tillgångar. I Frankrike var 

ökningen i de övriga tillgångarna däremot inte lika 

kraftig som i Finland under de sista månaderna 2008. I 

några länder i euroområdet kan derivat redovisas i 

poster utanför balansräkningen. 

Andelen värdepapper i MFI, exklusive aktierna, i 

relation till den aggregerade balansräkningen 

minskade något under 2009 och uppgick till 5 %. 

 

3.3 MFI-sektorns skulder 

På samma sätt som 2008 var inlåningen från 

euroområdet 2009 den största skuldposten i 

balansräkningen, trots att den årliga ökningstakten i 

inlåning avtog betydligt under året. Inlåningens andel i 

relation till den aggregerade balansräkningen låg 2009 

på samma nivå som året innan, och var 34 %. Andelen 

inlåning i euroområdet av den aggregerade 

balansräkningen är i Finland mindre än i något annat 

land i euroområdet. I hela euroområdet utgjorde denna 

inlåning 53 %. En orsak till skillnaden är att skulderna 

från hemmahörande utanför euroområdet och de 

övriga skulderna är exceptionellt stora i Finland. För 

andra länder där posterna utanför euroområdet är 

betydande (Irland, Malta och Luxemburg) ligger 

andelen inlåning i euroområdet av den aggregerade 

balansräkningen på 40 %. 

Den näst största skuldposten i balansräkningen 

2009 var i likhet med 2008 övriga skulder, trots att 

deras balansvärde minskade med drygt 10 % sedan 

slutet av 2008. Skulderna till hemmahörande utanför 
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euroområdet
47

 ökade i december med cirka 25 % i 

beräknad årstakt. De övriga skuldernas andel minskade 

med 3 procentenheter och var 22 %. Andelen skulder 

till hemmahörande utanför euroområdet ökade med 4 

procentenheter och steg till 22 %. Derivat är den 

största delposten i övriga skulder, på samma sätt som i 

övriga tillgångar. De koncerninterna posterna i banker 

som är i utländsk ägo ökar skulderna till 

hemmahörande utanför euroområdet, på samma sätt 

som tillgångarna i balansräkningen. De övriga 

skuldernas andel i relation till den aggregerade 

balansräkningen är i likhet med de övriga tillgångarnas 

andel exceptionellt stor i jämförelse med hela 

euroområdet. I relation till hela euroområdet är de 

övriga skuldernas andel av balansräkningen närmare 

10 %. I Frankrike är de övriga skuldernas andel av 

balansräkningen också stor för den uppgår till cirka 

17 %. 

Andelen värdepapper emitterade av MFI som ägs 

av hemmahörande i euroområdet minskade med cirka 

1 procentenhet och var 13 % av den aggregerade 

balansräkningen. I euroområdet uppgick andelen för 

dessa värdepapper vid slutet av 2009 till 16 % av 

balansräkningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Skulder till hemmahörande utanför euroområdet omfattar 

finländska MFI-sektorns inlåning från länder utanför euroområdet, 

fondandelar i finländska penningmarknadsfonder som innehas av 

hemmahörande utanför euroområdet och sådana värdepapper på upp 

till 2 år emitterade av finländska MFI som innehas av 

hemmahörande utanför euroområdet. 
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Diagram 33. Aggregerad balansräkning för MFI-sektorn efter balanspost i Finland och euroområdet 

 

 

Tabell 2. Aggregerad balansräkning
48

 för MFI-sektorn (exkl. Finlands Bank), miljoner euro 

 

 

                                                           
48 Derivatinstrumenten ingår i övriga tillgångar och övriga skulder. 
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Tillgångar 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Utlåning till hemmahörande i euroområdet 189 248 195 937 515 293 189 763 196 231

Innehav av räntebärande värdepapper emitterade av 

hemmahörande i euroområdet 18 105 15 698 5 831 5 716 23 936 21 415

Aktier och andelar emitterade av hemmahörande i 

euroområdet 4 766 5 352 0 0 4 766 5 352

Tillgångar utanför euroområdet 66 996 84 428 5 811 5 743 72 807 90 172

Anläggningstillgångar 760 746 0 0 760 746

Övriga tillgångar 104 034 84 896 174 15 104 208 84 911

Summa tillgångar 383 909 387 058 12 331 11 768 396 240 398 825

Skulder

Inlåning från hemmahörande i euroområdet 135 253 136 351 0 0 135 253 136 351

Emitterade räntebärande värdepapper som innehas av 

hemmahörande i euroområdet 56 185 52 479 0 0 56 185 52 479

Andelar i penningmarknadsfonder som innehas av 

hemmahörande euroområdet 0 0 9 346 9 222 9 346 9 222

Eget kapital 22 892 24 061 0 0 22 892 24 061

Skulder utanför euroområdet 67 499 85 128 2 807 2 500 70 306 87 628

Övriga skulder 102 080 89 039 178 45 102 259 89 085

Summa skulder 383 909 387 058 12 331 11 768 396 240 398 825

Källa: Finlands Bank.

           Kreditinstitut  Penningmarknadsfonder  Totalt
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4 Utveckling inom MFI-sektorn 

Under 2009 minskade antalet MFI i 

Finland jämfört med 2008. Den 

huvudsakliga orsaken till detta var de 

strukturella förändringarna inom 

kreditinstituten. Antalet verksamma 

penningmarknadsfonder förblev 

oförändrat. 

Vid slutet av 2009 var antalet MFI i Finland 383, 

vilket var 7 färre än vid motsvarande tidpunkt 2008. 

Till MFI räknas förutom kreditinstituten och 

penningmarknadsfonderna även Finlands Bank.  

Diagram 34. Antal kreditinstitut och 
penningmarknadsfonder i Finland per månad 

 

Vid slutet av 2009 var antalet kreditinstitut 349 och 

antalet penningmarknadsfonder 33 av alla MFI i 

Finland. En av dessa (penningmarknadsfonder) inledde 

inte sin verksamhet under 2009, men stadgarna 

fastställdes för den. Fusionerna och de andra 

strukturella förändringarna inom kreditinstituten var en 

betydande orsak till varför antalet MFI minskade 

under året.  

De största omstruktureringarna inom 

kreditinstituten genomfördes i OP-Pohjola-gruppen 

och Sparbanksgruppen. Inom OP-Pohjola-gruppen 

sammanslogs Kiikalan Rekijoen Osuuspankki, Kiskon 

Osuuspankki, Kuusjoen Osuuspankki, Perniön 

Osuuspankki och Salon Seudun Osuuspankki. Dessa 

bildade den nya andelsbanken Salon Osuuspankki som 

inledde sin verksamhet i april 2009. Andelsbankerna i 

Lieksa, Nurmes och Valtimo bildade genom en 

kombinationsfusion andelsbanken Pielisen 

Osuuspankki som också inledde sin verksamhet i april. 

Pohjola Finance Ab fusionerades med sitt moderbolag 

Pohjola Bank Abp i september. Före fusionen hörde 

Pohjola Finance till sektorn ”övriga finansinstitut”. 

Kärsämäen Osuuspankki fusionerades i januari med 

Haapaveden Osuuspankki vars firmanamn i samband 

med fusionen ändrades till Pyhälaakson Osuuspankki. 

Dessutom gjordes vissa ändringar i 

Sparbanksgruppens struktur under året. Rengon 

Säästöpankki överlät i juni sin affärsverksamhet till 

Kantasäästöpankki Oy. Samtidigt ombildades Rengon 

Säästöpankki till en stiftelse. Namnet på Töysän 

Säästöpankki Oy ändrades i augusti till Oma 

Säästöpankki Oy. Kuortaneen Säästöpankki överlät i 

sin tur i september sin affärsverksamhet till Oma 

Säästöpankki Oy. Kuortaneen Säästöpankki 

ombildades samtidig till en stiftelse under namnet 

Kuortaneen Säästöpankki. Övermark Sparbank 

sammanslogs i oktober med Närpes Sparbank. 

Ikaalisten Säästöpankki ombildades till stiftelsen 

Ikaalisten Säästöpankkisäätiö. I syfte att fortsätta 

bankens affärsverksamhet grundades Ikaalisten 

Säästöpankki Oy som inledde sin verksamhet i 

oktober. 
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Som en ny inhemsk aktör inom MFI-sektorn 

inledde betalningsförmedlingsföretaget ACH Finland 

Abp sin verksamhet i mars. Bolaget kommer 

antagligen att avlägsnas från MFI-sektorn under 2010 

då lagen om betalningsinstitut träder i kraft. 

I MFI som är i utländsk ägo i Finland genomfördes 

vissa förändringar: olika funktioner lades ned och 

2/två nya institut inledde sin verksamhet. Alla dessa 

förändringar gjordes i utländska MFI:s filialer i 

Finland. 

Tyska HSH Nordbank AG:s filial i Helsingfors 

lade ned sin verksamhet i januari. Bank DnB NORD 

A/S:s filial i Helsingfors samt Resurs Finans AB:s 

filial i Finland som ägs av Resurs Bank lade ned sin 

verksamhet i december. 

BIGBANK AS, som har specialiserat sig på 

sparande och konsumtionskrediter, öppnade en filial i 

Finland i november. BIGBANK AS, som grundades i 

Tarto 1992, är den första estniska banken som inledde 

sin verksamhet på den finländska marknaden. 

Svenska IKANO Bank SE:s filial i Finland 

beviljades koncession 2009, och banken inledde sin 

verksamhet i början av 2010. 

Under året gjordes dessutom några namnbyten 

inom MFI-sektorn. EFG Investment Bank bytte sitt 

namn i februari, och det nya namnet är EFG Bank. 

Elimäen Osuuspankki bytte i april sitt namn till Länsi-

Kymen Osuuspankki. 

Antalet verksamma penningmarknadsfonder var 

vid slutet av 2009 detsamma som vid slutet av 2008 

(32). Dessutom beviljades en penningmarknadsfond 

koncession 2009, men fonden hade inte inlett sin 

verksamhet fram till utgången av året. 

I de penningmarknadsfonder som förvaltas av 

Nordea genomfördes flera förändringar. 

Placeringsfonden Nordea Penningmarknad inledde sin 

verksamhet i februari. Placeringsfonderna Nordea 

Företagsränta, Nordea Euro Ränta och Nordea Pro 

Euro Ränta delades till fonderna Placeringsfond 

Nordea Ränta och Placeringsfond Nordea 

Ränteavkastning. Placeringsfonden Nordea CDO 

Debt, som i huvudsak gjorde investeringar i CDO-

värdepapper med kreditrisk, lade ned sin verksamhet i 

januari.  

Placeringsfonden OP-Likvidtetsfond inledde sin 

verksamhet i mars, och placeringsfonden Front Capital 

Parkeringsfonden som förvaltas av UB Fondbolag 

inledde sin verksamhet i oktober. Placeringsfond eQ 

Kortränta fusionerades med Placeringsfond eQ Money 

Market i juli. Stadgarna för Specialplaceringsfonden 

OP-Företagscertifikat fastställdes i januari 2009, men 

fonden inledde inte sin verksamhet under året. 

Euroområdet utvidgades i början av 2009 när 

Slovakien anslöt sig till eurosystemet den 1 januari. I 

och med Slovakiens medlemskap fick euroområdet 40 

nya monetära finansinstitut. 

Diagram 35. Antal MFI
49

 i euroområdet i slutet av 
2009 

 

 

 

 

                                                           
49 Europeiska centralbanken upprätthåller en lista över monetära 

finansinstitut (MFI) på webbadressen 

http://www.ecb.int/stats/money/mfi/elegass/html/index.en.html. 
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Vid slutet av 2009 var antalet MFI i euroområdet 

8 076, vilket var 274 enheter färre än vid slutet av 

2008. I procent minskade antalet kreditinstitut i 

euroområdet med 3,3, medan motsvarande siffra för 

MFI i Finland var 1,8. Mest minskade antalet 

kreditinstitut i Spanien (50, 10,8 %). Det största antalet 

MFI vid slutet av 2009 var i Tyskland (2 018) och 

Frankrike (1 298). Vid slutet av 2009 uppgick antalet 

penningmarknadsinstitut i euroområdet till 1 599, 

vilket var 122 färre än året innan. Antalet 

penningmarknadsfonder i euroområdet minskade 2009 

med 7,6 %.
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5 Investeringsfonder 

5.1 Bakgrund 

Finlands Bank inledde rapporteringen av 

statistiken över tillgångar och skulder hos 

investeringsfonder enligt Europeiska 

centralbankens nya förordning 

(ECB/2007/8). Statistiken gäller läget vid 

slutet av 2008. De investeringsfonder som 

är registrerade i Finland är skyldiga att 

rapportera månadsvisa uppgifter 

värdepapper för värdepapper om 

fondernas balansräkningar samt uppgifter 

om bland annat tecknade fondandelar och 

inlösta fondandelar. 

Statistiken över tillgångar och skulder hos 

investeringsfonder omfattar även uppgifter om de 

penningmarknadsfonder som är registrerade i Finland, 

men som dock ingår i sektorn ”MFI-sektorn”
50

 i 

statistiken. Investeringsfonderna hör till sektorn 

”övriga finansinstitut”. 

Rapporteringen av statistik över tillgångar och 

skulder hos investeringsfonder harmoniserades i 

euroområdet när de investeringsfonder som är 

registrerade i euroområdet enligt ECB:s förordning 

inledde rapporteringen gällande läget vid slutet av 

2008. Förutom omfattningen av uppgifterna är även 

definitionerna och klassificeringarna enhetliga, vilket 

möjliggör betydligt bättre analyser än tidigare. 

Investeringsfonderna indelas enligt ECB:s riktlinje 

ECB/2007/9 i följande kategorier: aktiefonder, 

obligationsfonder, blandfonder, hedgefonder, 

                                                           
50 Penningmarknadsfonderna behandlas också i kapitel 3. 

fastighetsfonder och övriga fonder. Kriterierna för 

kategoriseringen är enhetliga i hela euroområdet, och 

syftet är att fonderna ska kategoriseras främst efter 

huvudsaklig typ av investeringar.   

I praktiken skiljer sig den nuvarande kategoriseringen 

betydligt från Statistikcentralens kategorisering som 

har använts tidigare. Kategorin fondernas fond 

avlägsnades totalt. Fondernas fonder kategoriseras 

numera på samma sätt som de övriga 

investeringsfonderna efter slutlig typ av investeringar. 

Till exempel fonder som placerar huvuddelen av sina 

medel i andra aktiefonder, ska räknas till kategorin 

aktiefonder. Jämfört med den tidigare klassificeringen 

övergick exempelvis en del blandfonder till 

kategorierna aktiefonder och obligationsfonder.  

Vid slutet av 2009 fanns det 488 investerings-

fonder, inklusive penningmarknadsfonderna, i Finland.  

Till den största kategorin, aktiefonderna, hörde 252 

investeringsfonder eller mer än hälften av alla 

investeringsfonder. De näst största kategorierna var 

obligationsfonder (93) och blandfonder (68). 

Kategorin övriga fonder innehåller inga 

investeringsfonder. De investeringsfonder som för 

närvarande hör till kategorin fastighetsfonder är alla 

fondernas fonder som placerar huvuddelen av sina 

medel i REIT-fonder (Real Estate Investment Trust) 

och fastighetsinvesteringsföretag. 
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Diagram 36. Investeringsfonder registrerade i 
Finland, fördelade efter fondtyp 31.12.2009 (inkl. 
penningmarknadsfonder) 

 

 

Rapportering värdepapper för 

värdepapper 

Investeringsfonderna, inklusive penningmarknads-

fonderna, ska rapportera balansvärdena för de 

värdepapper som de har anskaffat för de egna 

placeringsportföljerna samt antalet ägarandelar. 

Värdepapperen är likvida, och handeln med dessa på 

organiserade marknadsplatser och uppföljningen av 

värden bygger på ISIN-koder som identifierar 

värdepapperen. Fondernas portföljer inkluderade 7 162 

olika värdepapper vid början av 2009 och 7 613 

värdepapper vid slutet av året. Under 2009 fanns det 

totalt 10 798 olika koder i portföljerna.  

Det finns tydliga skillnader mellan fondtyper 

eftersom den totala portföljen för obligationsfonderna 

ökade med 441 koder, medan 74 koder samtidigt 

avlägsnades från portföljen för 

penningmarknadsfonderna. Antalet koder avseende 

penningmarknadsfonderna förblir litet eftersom 

penningmarknadsfonderna ofta placerar i kortfristiga 

värdepapper utan ISIN-kod. 

 

Tabell 3. Antal värdepapper med ISIN-kod under 
2009 kvartalsvis 

 

 

Ruta 1. Innehåll i placeringsportföljen 

Utifrån balansräkningarna vid slutet av 2009 skapades 

värdepapperskorgar för alla fondtyper och hela 

fondgruppen. Varje korg innehåller de 100 mest 

betydande ISIN-koderna i fråga om balansvärde. 

Avsikten var att med hjälp av korgarna granska 

stabiliteten i innehaven.  

Om alla fonder medräknas, var Fortums aktie det 

mest betydande värdepapperet i euro i portföljerna. 

Fortums aktier innehades av 74 fonder och 

balansvärdet för ägarandelarna uppgick till 372 

miljoner euro. Nokias aktier kom på andra plats, de 

Aktiefonder        
252 st.

Obligationsfonder 
93 st.

Blandfonder        
68 st.

Hedgefonder       
36 st.

Penningmarknads-
fonder 32 st.

Fastighets-
fonder 7 st.

Källa: Finlands Bank.

Fondtyp 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4
Under 

året

Totalt 7 162 7 196 7 488 7 689 7 613 10 798

Avskaffade 783 792 725 885

Nya 817 1 084 926 809

Aktiefond 4 088 4 019 4 116 4 194 4 168 5 677

Avskaffade 407 407 324 371

Nya 338 504 402 345

Obligationsfond 2 132 2 289 2 549 2 695 2 573 3 666

Avskaffade 210 209 253 421

Nya 367 469 399 299

Blandfond 968 984 963 994 1 012 1 586

Avskaffade 180 155 116 123

Nya 196 134 147 141

Fastighetsfond 176 159 167 166 161 207

Avskaffade 21 4 9 12

Nya 4 12 8 7

Hedgefond 806 854 842 889 897 1 414

Avskaffade 113 156 107 141

Nya 161 144 154 149

Penningmarknadsfond 798 762 738 728 724 1 425

Avskaffade 205 187 153 156

Nya 169 163 143 152

Källa: Finlands Bank.
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fanns i 84 fonders portföljer. Det totala värdet på 

ägarandelarna i dessa uppgick till 349 miljoner euro.  

När de 100 mest betydande värdepapperen i fråga 

om marknadsvärde inhämtades från 

investeringsfondernas portföljder, skulle 1 770 olika 

innehav summeras. Det sammanlagda balansvärdet på 

korgen uppgick till 12,4 miljarder euro. Av de 25 mest 

betydande värdepapperen i korgen var 6 börsnoterade 

aktier, 15 investeringsfondernas fondandelar och 4 

räntebärande värdepapper.  Korgen standardiserades, 

och balansuppgifterna inhämtades för slutet av varje 

kvartal. 

Av det totala antalet koder (7 613) vid slutet av 

2009 motsvarar korgen med 100 koder 1 %, medan 

korgens balansvärde av balansvärdet på alla koder 

uppgår till 25 %. Balansuppgifterna innehöll vid slutet 

av 2008 uppgifter om 86 av korgens värdepapper, och 

vikten på denna korg av alla dåvarande innehav med 

ISIN-kod uppgick till 17 %. 

Det fanns spridning mellan olika fondtyper på 

grund av deras karaktärer. Aktiefonder marknadsförs 

precis för långsiktig investering, och antalet koder i 

korgen uppgick vid slutet av 2008 till 97. Vikten på 

korgen av alla innehav med ISIN-kod låg på 40 % vid 

alla granskningstidpunkter. Korgen torde sålunda 

innehålla den så kallade hårda kärnan som ingår i 

aktiefondernas portföljer.  

Obligationsfonderna, som har specialiserat sig på 

räntebärande värdepapper, samt 

penningmarknadsfonderna innehade 70 % av korgens 

innehåll i sina balansräkningar vid slutet av 2008. 

Speciellt i penningmarknadsfonderna är omsättningen 

av korgen förväntad eftersom investeringarna görs 

antingen i värdepapper vars ursprungliga löptid är kort 

eller i långfristiga värdepapper som förfaller inom 

kort.  

Endast i hedgefonderna förändrades korgens innehåll 

med mer än hälften. Eftersom hedgefonderna snabbt 

kan reagera i olika marknadssituationer ändrar de 

också portföljernas innehåll snabbare än de andra 

fonderna.
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Tabell 4. Innehav av de 100 viktigaste värdepapperen (ISIN) för 2009 vid slutet av 2009 

 

 

  

2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4

Fonder totalt

Korgens värdepapper i balansräkning, st. 86 87 92 97 100

Innehav i fonder totalt, st 1581 1682 1754 1814 1770

Balansvärde (korg), miljoner € 6 443 6 822 8 675 10 806 12 447

Balansvärde (ISIN tot.), miljoner € 38 325 37 145 41 756 48 947 49 977

Korg/ISIN tot., % 16,8 18,4 20,8 22,1 24,9

Aktiefonder

Korgens värdepapper i balansräkning, st. 97 98 98 99 100

Innehav i fonder totalt, st 1 822 1 846 1 923 1 939 1 872

Balansvärde (korg), miljoner € 3 939 3 859 5 171 6 444 7 246

Balansvärde (ISIN tot.), miljoner € 10 206 9 963 13 237 16 740 18 561

Korg/ISIN tot., % 38,6 38,7 39,1 38,5 39,0

Obligationsfonder

Korgens värdepapper i balansräkning, st. 71 81 92 98 100

Innehav i fonder totalt, st 278 325 408 432 427

Balansvärde (korg), miljoner € 3 699 4 086 5 072 5 878 6 159

Balansvärde (ISIN tot.), miljoner € 13 369 13 298 14 536 16 357 16 221

Korg/ISIN tot., % 27,7 30,7 34,9 35,9 38,0

Blandfonder

Korgens värdepapper i balansräkning, st. 78 81 89 94 100

Innehav i fonder totalt, st 292 330 360 398 419

Balansvärde (korg), miljoner € 1 135 1 350 1 653 1 884 2 069

Balansvärde (ISIN tot.), miljoner € 2 544 2 764 3 161 3 559 3 605

Korg/ISIN tot., % 44,6 48,9 52,3 52,9 57,4

Fastighetsfonder

Korgens värdepapper i balansräkning, st. 96 97 99 100 100

Innehav i fonder totalt, st 247 246 259 265 225

Balansvärde (korg), miljoner € 75 62 81 112 91

Balansvärde (ISIN tot.), miljoner € 87 69 91 125 102

Korg/ISIN tot., % 86,0 89,9 89,0 89,0 89,0

Hedgefonder

Korgens värdepapper i balansräkning, st. 49 56 70 77 100

Innehav i fonder totalt, st 84 99 119 141 164

Balansvärde (korg), miljoner € 451 750 1 057 1 183 1 400

Balansvärde (ISIN tot.), miljoner € 1 583 1 545 1 528 2 057 1 456

Korg/ISIN tot., % 28,5 48,6 69,2 57,5 96,2

Penningmarknadsfonder

Korgens värdepapper i balansräkning, st. 66 68 75 92 100

Innehav i fonder totalt, st 358 358 343 436 474

Balansvärde (korg), miljoner € 2 102 2 042 2 469 3 866 5 275

Balansvärde (ISIN tot.), miljoner € 10 536 9 506 9 203 10 109 10 033

Korg/ISIN tot., % 19,9 21,5 26,8 38,2 52,6

Källa: Finlands Bank.



   FINANSIELL STATISTIK    26.2.2010 

 
   

  

38 Årsöversikt  2009 Finansmarknads- och statistikavdelningen – Suomen Pankki  Finlands Bank   

 

5.2 Investeringsfondernas balansräkning

Den aggregerade balansräkningen för de 

inhemska investeringsfonderna ökade 

under 2009 med närmare 31 % och steg 

från 42,1 miljarder euro till 55,0 miljarder 

euro.  Ännu vid slutet av 2008 var 

obligationsfonderna, som har specialiserat 

sig på räntebärande värdepapper, och 

penningmarknadsfonderna i fråga om 

balansräkning större än aktiefonderna, 

medan balansräkningen för aktiefonderna 

vid slutet av 2009 var 2,6 miljarder euro 

större än balansräkningen för 

obligationsfonderna. Händelserna på 

penningmarknaden under 2009 

avspeglades tydligt i penningmarknads-

fonderna, och den aggregerade 

balansräkningen för dessa fonder blev 

mindre än 2008.

Tabell 5. Investeringsfondernas balansräkning och nettoflöden från andelar 2009, miljoner euro 

 

 

Ökningen i balansvärdet kan bero på många olika 

faktorer. Balansvärdet ökar om andelen tecknade 

fondandelar överstiger andelen inlösta fondandelar. 

Under 2009 var beloppet av de inlösta fondandelarna i 

penningmarknadsfonderna 1,2 miljarder euro större än 

beloppet av de tecknade fondandelarna. Nettobeloppet 

av det nya kapital som investerades i aktiefonder 

uppgick till närmare 3,9 miljarder euro och det kapital 

som investerades i obligationsfonder översteg 

1,1 miljarder euro. Fonderna kan få kapital som 

behövs för köp av nya värdepapper genom 

värdeförändring i anslutning till värdepappershandeln.  

Dessutom ger aktierna utdelning, och kupongränta 

betalas för värdepapper. Enligt preliminära 

beräkningar fick exempelvis aktiefonderna under 2009 

mer än 200 miljoner euro i utdelning. 

En faktor som påverkar balansvärdet betydligt är 

fortfarande omvärderingar som är fast anknutna till 

 

Aktie-

fonder

Obligations-

fonder

Bland-

fonder

Fastighets-

fonder

Hedge-

fonder

Investerings-

fonder totalt

Penningmarknads-

fonder
Totalt

2008M12 10 857 14 209 2 940 96 1 679 29 781 12 331 42 113

2009M1 10 910 14 343 2 975 94 1 661 29 982 11 930 41 913

2009M2 10 262 14 190 3 212 84 1 702 29 450 11 594 41 044

2009M3 10 686 14 095 3 200 77 2 032 30 090 11 334 41 425

2009M4 12 699 14 679 3 448 92 1 816 32 735 11 253 43 988

2009M5 13 973 15 010 3 561 96 1 855 34 495 11 107 45 602

2009M6 14 115 15 359 3 640 96 1 840 35 050 11 495 46 544

2009M7 15 289 16 387 3 763 105 2 010 37 555 11 624 49 180

2009M8 16 587 16 636 3 861 124 1 858 39 065 11 702 50 767

2009M9 17 707 17 138 3 948 131 2 191 41 115 11 961 53 076

2009M10 17 683 17 516 3 956 125 1 923 41 203 12 064 53 267

2009M11 18 251 17 596 3 984 130 1 829 41 789 12 197 53 986

2009M12 19 924 17 368 4 093 136 1 750 43 272 11 768 55 039

Nettoflöden 3 865 1 137 514 48 -47 5 517 -1 219 4 298

Källa: Finlands Bank.



26.2.2010  FINANSIELL STATISTIK     

 
   

  
Suomen Pankki  Finlands Bank – Finansmarknads- och statistikavdelningen Årsöversikt  2009 39   

värdepapperen. Omvärderingar kan göras till följd av 

prisförändringar i värdepapper eller fluktuationer i 

nominella växelkurser. Omvärderingarna i aktiefonder 

(5 miljarder euro) ökade balansvärdet mer än 

nettoflödena. 

5.2.1 Investeringsfondernas 

tillgångar i balansräkningen 

Tillgångarna i balansräkningen 

klassificeras som omsättbara värdepapper, 

aktier och fondandelar. För att den dagliga 

likviditeten ska kunna säkerställas finns 

5 % av tillgångarna i insättningar. Inom 

de olika fondtyperna kan endast de 

klassificerade instrumenten i 

hedgefondernas balansräkning avvika 

avsevärt från varandra. 

Tillgångar per instrument 

Närmare 17 % av fondernas balanser är investerade i 

fondandelar. I Finland finns fler än 100 fondernas 

fonder, och det är bra att känna igen vilken inverkan 

de har på den balansräkning som ska rapporteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 37. Inhemska fondernas fonders inverkan på statistiken 

 

 

I utgångsläget i diagrammet investerar hushållen A 

och B totalt 10 000 euro i två investeringsfonder. 

Investeringsfonden C är en obligationsfond och 

investeringsfonden D en fondernas fond som hör till 

obligationsfonderna. Både C och D är registrerade i 

Finland och ingår således i den statistiska 
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populationen. I det andra skedet investerar fondernas 

fond D 5 000 euro i investeringsfonden C och 3 000 

euro i en fondernas fond som är verksam i utlandet. I 

det tredje skedet investerar räntefonden C det generade 

kapitalet på 7 000 euro i ett masskuldebrev som har 

emitterats av ett offentligt samfund. 

Den statistiska populationen utgörs av 

investeringsfonderna C och D. I tillgångar i den 

sammanlagda balansräkningen för dessa fonder ingår 

fondandelsskulder till både hushåll (10 000 euro) och 

fondernas fond D (5 000 euro). I tillgångar i 

balansräkningen ingår fondandelstillgångar (8 000 

euro) som utgörs av fondernas fonds fordringar på 

både räntefonden D (5 000 euro) och den utländska 

fondernas fond F (3 000 euro). I räntefonden C:s 

tillgångar ingår dessutom masskuldebrevet från det 

offentliga samfundet E (7 000 euro). 

Eftersom uppgifterna om investeringsfonder 

registrerade i hemlandet räknas till statistiken över 

investeringsfonder i brutto utan några konsolideringar, 

innehåller statistiken även sektorinterna poster. I 

början investerade hushållen 10 000 euro, men i och 

med de sektorinterna finanstransaktionerna ökar 

balansen med 15 000 euro i stället för 10 000 euro.  

I Finlands Banks statistik är det möjligt att göra ganska 

tillförlitliga beräkningar av fondernas sektorinterna 

ägarandelar genom att instrumentkategorin 

(fondandelarna), sektorerna 

(penningmarknadsfonderna och de övriga 

investeringsfonderna) och hemlandet (Finland) slås 

samman. Vid slutet av 2009 uppgick de inhemska 

investeringsfondernas interna fondinnehav till 5,1 

miljarder euro. Beloppet fördelades så att det inhemska 

fondinnehavet var 3,0 miljarder euro i 

obligationsfonder, 1,0 miljard euro i blandfonder, 

knappt 1 miljard euro i aktiefonder och 0,3 miljarder 

euro i hedgefonder. 

Av investeringsfondernas tillgångar, exklusive 

sektorinterna konsolideringar, vid slutet av 2008 var 

51 % av det utestående beloppet investerat i 

långfristiga värdepapper. Efter avskrivningen eller 

konsolideringen på sektorinterna poster låg 57 % i 

långfristiga värdepapper. Vikten på aktierna steg i 

motsvarande grad från 21 % till 23 % och vikten på 

fondandelarna sjönk från 16 % till 7 %. 

Vid slutet av 2009 låg 42 % av den icke 

konsoliderade balansräkningen i långfristiga 

värdepapper, och efter konsolideringen 47 %. Vikten 

på aktierna steg till 31 % i den icke konsoliderade 

balansräkningen och till 35 % i den konsoliderade 

balansräkningen. De motsvarande vikterna på 

fondandelarna var 17 % respektive 9 %. 

Vid slutet av 2009 var 44 % (1,8 miljarder euro) av 

blandfondernas icke konsoliderade tillgångar på 4,1 

miljarder euro fondandelar. Den post som ska 

konsolideras uppgår till 1,0 miljard euro (25 % av den 

totala balansräkningen), och efter konsolideringen 

sjönk vikten på fondandelarna till 26 %. 

Även i obligationsfonder förändrades vikten på 

långfristiga värdepapper i väsentlig mån till följd av 

konsolideringen. Vikten på instrumentet uppgick till 

71 % av den icke konsoliderade balansräkningen och 

till 86 % av den konsoliderade balansräkningen. 

Tillgångar efter region 

Rapporteringen värdepapper för värdepapper 

möjliggör noggranna specifikationer för 

investeringsportföljer. Specifikationerna görs främst 

genom att ISIN-koden, som identifierar värdepapperet, 

jämförs med uppgifterna om värdepapperet i ECB:s 

värdepappersregister. Registret innehåller de 

klassifikationsuppgifter om emittenter som behövs för 

statistiken. Som en annan möjlig sökmetod kan, i fråga 

om de inhemska ägarandelarna, det rapporterade 
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organisationsnumret (FO-numret) användas. Tack vare 

registren kan investeringsfondernas tillgångar också 

specificeras efter land.  

Vid slutet av 2009 omfattade investeringsfondernas 

balansräkningar fordringar från totalt 97 länder − 

naturligtvis Finland som mest betydande. Största delen 

av fordringarna hänför sig till EU-området (80 %). Av 

denna är vikten på hemlandet 34 %, på övriga 

euroområdet 39 % och på de övriga EU-länderna 

27 %.  

Penningmarknadsfonderna har de största 

fordringarna (93 %) och aktiefonderna de minsta 

fordringarna (61 %) i EU-området efter kategori. 

Aktiefonderna har utvidgat sig till enheter som är 

verksamma på den globala marknaden. Aktiefonderna 

har investerat mer än 3 miljarder euro i Nord- och 

Sydamerika, och värdet på innehaven i Asien översteg 

2 miljarder euro. Obligationsfondernas innehav i andra 

EU-länder än i Finland utgjorde nästan hälften av alla 

investeringar som investeringsfonderna hade gjort i 

övriga euroområdet. De övriga EU-länderna, i 

synnerhet Sverige, är det viktigaste enskilda 

investeringsområdet för penningmarknadsfonderna.

 

Diagram 38. Investeringsfonders fordringar efter region och fondtyp 
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Länderfördelningen för tillgångarna i balansräkningen 

vid slutet av 2009 gäller de 25 mest betydande 

gäldenärsländerna. De är de övriga nordiska länderna, 

de stora medlemsstaterna i euroområdet och de övriga 

mest betydande industriländerna i världen. 

Luxemburg, Irland och Caymanöarna finns på listan på 

grund av att det finns investeringsfonder eller andra 

riskkapitalfonder i dessa länder. På grund av 

värdestegringar för aktier och ett positivt nettoflöde är 

tillväxtprocenten höga.  

Tabell 6. Investeringsfondernas fordringar efter 
land, de 25 största i slutet av 2009, miljoner euro 

 

Tillgångar efter sektor 

Genom rapporteringen värdepapper för värdepapper 

och med hjälp av registret är det möjligt att klassificera 

emittenterna av de värdepapper som ingår i 

investeringsfondernas portföljer efter sektor. Tidigare 

tillämpades sektorfördelningen endast på inhemska 

tillgångar. 

I denna översikt klassificeras tillgångarna i 

investeringsfondernas balansräkningar i fem 

undersektorer. Till monetära finansinstitut räknas 

utöver centralbanken även övriga monetära 

finansinstitut, till offentlig sektor räknas staten, 

kommuner och socialförsäkringsfonder till övriga 

finansinstitut även finansiella serviceföretag, till icke-

finansiella företag räknas icke-finansiella företag och 

bostadsbolag och till övriga räknas övriga sektorer. 

Tabell 7. Sektorfördelning av 
investeringsfondernas fordringar efter region, 
miljoner euro 

 

Den sammanlagda balansen för alla ovannämnda 

specificerade sektorer, exklusive den offentliga 

sektorn, ökade det absoluta balansvärdet under 2009. 

Det absoluta balansvärdet på ägarandelarna i icke-

2008M12 2009M12

Förändring, 

%

1 Finland 12 869 14 969 16,3

2 Sverige 6 344 7 393 16,5

3 Frankrike 3 114 3 699 18,8

4 USA 1 733 3 343 92,9

5 Storbritannien 1 775 2 841 60,0

6 Luxemburg 1 527 2 371 55,3

7 Tyskland 2 422 2 326 -4,0

8 Nederländerna 1 468 2 116 44,1

9 Italien 1 698 1 734 2,1

10 Irland 1 162 1 716 47,6

11 Ryssland 380 1 424 274,9

12 Spanien 1 247 1 324 6,2

13 Danmark 1 018 1 207 18,6

14 Norge 621 978 57,4

15 Brasilien 149 620 315,6

16 Indien 221 613 177,2

17 Grekland 391 545 39,4

18 Belgien 456 540 18,4

19 Schweiz 367 520 41,7

20 Österrike 564 505 -10,4

21 Caymanöarna 322 367 14,0

22 Japan 438 324 -26,0

23 Kina 114 304 167,8

24 Australien 206 232 12,3

25 Hongkong 106 217 105,2

Källa: Finlands Bank.

2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4

TOTALT 42 113 41 425 46 544 53 076 55 039

Monetära f inansinstitut 13 460 12 620 14 372 15 661 15 342

Offentlig sektor 8 533 7 960 8 142 7 991 7 172

Övriga f inansinstitut 8 797 9 072 9 612 11 170 12 594

Icke-finansiella företag 10 535 10 708 13 705 16 699 18 857

Övriga 788 1 064 714 1 554 1 075

FINLAND 12 819 12 580 14 518 14 964 14 893

Monetära f inansinstitut 5 076 4 848 5 774 5 164 4 594

Offentlig sektor 734 944 908 577 612

Övriga f inansinstitut 3 582 3 391 3 619 4 314 4 420

Icke-finansiella företag 3 423 3 280 4 212 4 902 5 255

Övriga 4 118 4 6 10

ÖVRIGA EUROOMRÅDET 14 235 13 763 14 635 16 819 17 176

Monetära f inansinstitut 3 566 2 910 3 026 3 676 3 692

Offentlig sektor 5 037 5 124 5 052 4 720 4 615

Övriga f inansinstitut 3 509 3 521 4 082 5 199 5 378

Icke-finansiella företag 2 016 2 089 2 371 3 075 3 328

Övriga 107 119 104 150 163

ÖVRIGA EU-LÄNDER 9 384 8 820 9 537 11 794 11 740

Monetära f inansinstitut 3 798 3 947 4 384 5 283 5 353

Offentlig sektor 2 561 1 680 1 894 2 350 1 560

Övriga f inansinstitut 1 275 1 491 1 027 1 210 1 291

Icke-finansiella företag 1 599 1 644 2 146 2 699 3 270

Övriga 151 58 86 253 266

ÖVRIGA VÄRLDEN 5 674 6 262 7 854 9 498 11 231

Monetära f inansinstitut 1 020 916 1 187 1 539 1 702

Offentlig sektor 201 212 287 344 385

Övriga f inansinstitut 431 669 883 448 1 504

Icke-finansiella företag 3 497 3 695 4 976 6 023 7 004

Övriga 525 769 520 1 145 635

Källa: Finlands Bank.

FONDER TOTALT
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finansiella företag ökade med mer än 8,3 miljarder 

euro och steg till 18,9 miljarder euro. I relation till de 

övriga sektorerna steg vikten på detta balansvärde från 

25 % till 34 %. Även de övriga finansinstituten växte 

mätt med båda mätinstrumenten, och vid slutet av 

2009 uppgick deras balansvärde till 12,6 miljarder 

euro. Vikten steg från 21 % till 23 %. 

Det bör dock observeras att den offentliga sektorn 

definitionsmässigt inte kan emittera aktier, med andra 

ord är aktiefondernas innehav i denna sektor nära 0 %. 

Innehavet i den offentliga sektorn inriktas delvis på 

kortfristiga men speciellt på långfristiga räntebärande 

värdepapper. Vid utgången av 2009 hade 

investeringsfonderna fordringar i totalt 63 stater. I 33 

av dessa stater understeg statsskulden 10 miljoner 

euro.  

Tabell 8. Investeringsfondernas fordringar på den 
offentliga sektorn, miljoner euro 

 

 

Finland placerar sig först som femma på listan. 

Balansvärdet stiger endast för värdepapperen för 

grekiska staten och andra stater än de som ingår i 

listan, främst vissa stater i Asien och Sydamerika. 

 

 

 

 

 

5.2.2 Investeringsfondernas 

skulder i balansräkningen 

Av investeringsfondernas skulder utgörs 

98–99 % av fondandelsskulder till 

investerare som har tecknat fondandelar. 

Vid slutet av 2009 uppgick värdet på 

fondandelsskulderna till 54,6 miljarder 

euro (inkl. penningmarknadsfonderna). 

Fondandelsskulderna för investeringsfonder 

registrerade i Finland ökade under året med 13,0 

miljarder euro. Ökningen påverkades av 

värdestegringen på aktiemarknaden och det positiva 

nettoflödet.  

Såsom det framgick i föregående kapitel, medför 

innehaven mellan finländska investeringsfonder en 

konstgjord ökning i skulderna. I praktiken kan 

huvuddelen av denna effekt vid behov elimineras 

genom att de finländska investeringsfondernas (inkl. 

penningmarknadsfondernas) skulder till finländska 

fonder dras av från fondandelsskulderna. I december 

2009 uppgick skulderna till 5,1 miljarder euro.  

Trots att värdena på investeringsfonderna ökade 

betydligt under året, är de ännu betydligt lägre än 

2007. Under andra kvartalet 2007 uppgick det totala 

värdet på investeringsfonderna till 70,2 miljarder euro. 

Värdestegringen för investeringsfonderna var 

synnerligen stabil under året. En enda betydlig 

nedgång inträffade i februari då fondernas värde trots 

det positiva nettoflödet sjönk. Under 2009 var 

nettoflödet negativt endast i mars och december. 

  

2008M12 2009M12 %

Offentlig sektor totalt 8 533 7 172 -15,9

1 Sverige 2 491 1 484 -40,4

2 Frankrike 1 142 1 121 -1,9

3 Italien 1 115 1 056 -5,3

4 Tyskland 1 254 853 -32,0

5 Finland 734 612 -16,6

6 Grekland 371 506 36,4

7 Belgien 291 276 -5,3

8 Nederländerna 306 265 -13,2

9 Spanien 251 256 2,2

10 Österrike 217 144 -33,7

Övriga 361 599 65,9

Källa: Finlands Bank.
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Diagram 39. Fondandelsskuld efter fondtyp och 
nettoflöden totalt under 2009 

 

Vid slutet av 2009 var aktiefonder den största 

kategorin i fråga om värde. Aktiefonderna steg från 

tredje platsen till första platsen förbi 

obligationsfonderna som var den största kategorin vid 

slutet av 2008. Aktiefondernas andel av alla 

investeringsfonder uppgick till 36 %, medan värdet för 

fondkategorin ökade med 84 % och steg till 

19,7 miljarder euro. I nettoflöde samlade aktiefonderna 

3,9 miljarder euro nytt kapital.  

Även obligationsfondernas värde steg jämfört med 

2008. Ökningen var 23 %, och det totala värdet för 

fonderna uppgick till 17,3 miljarder euro. Nettoflödet 

var positivt och uppgick till 1,1 miljarder euro. 

Den relativa andelen minskade mest för 

penningmarknadsfonderna. Under året minskade 

fondandelsskulderna med 0,4 miljarder euro, och 

skuldandelen minskade från 29 % till 21 %. 

Minskningen var en följd av investerarnas inlösta 

fondandelar som under året var 1,2 miljarder euro mer 

än de tecknade fondandelarna. De positiva 

omvärderingar mjukade upp nedgången. 

 

Diagram 40. Utveckling mellan fondtyper under 
2009 mätt enligt proportion av fondandelsskulden 

 

Vid slutet av december 2009 innehade de finländska 

investerarna 81 % eller 44,0 miljarder euro av 

andelarna i investeringsfonderna (inkl. 

penningmarknadsfonderna). Fastighetsfondernas 

skulder var i praktiken totalt inhemska. Motsvarande 

siffra för obligationsfonderna var närmare 88 %. Med 

avvikelse från denna trend var endast 66 % av 

hedgefondernas fondandelsskulder inhemska.  

Merparten av det utländska innehavet, över 93 %, 

låg vid slutet av året utanför euroområdet. Största 

delen av denna andel, totalt 8,5 miljarder euro, var 

svensk − svenskarna äger närmare 16 % av de 

investeringsfonder som är registrerade i Finland. Av 

innehavet på 700 miljoner euro, som finns utanför 

euroområdet, hänför sig 89 % till Irland och 

Luxemburg. 

De finländska hushållens andelar i 

investeringsfonder registrerade i Finland uppgick till 

12,2 miljarder euro, vilket är 22 % av de totala 

skulderna. Vid slutet av 2008 var denna andel 21 % 

och värdet uppgick till 8,9 miljarder euro. 

De inhemska försäkringsföretagens andel steg från 

9,3 miljarder euro till 11,6 miljarder euro. 

Försäkringsföretagens andel av fondandelarna i 

investeringsfonderna uppgick till 21 %. Siffrorna för 
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försäkringsföretagen innehåller även medel som är 

investerade genom frivilligt pensionssparande och som 

kommer från hushållen. 

 

 

 

Tabell 9. Fondandelsskuld fördelad på innehavarsektor 31.12.2009, miljoner euro  

 

 

  

Aktiefonder
Långränte-

fonder
Blandfonder

Fastighets-

fonder
Hedgefonder

Investerings

fonder totalt

Penningmarknads-

fonder
Totalt

Monetära f inansinstitut 165 307 49 0 5 526 164 690

Statsförvaltning 350 224 0 4 1 579 143 722

Lokalförvaltning 195 421 24 1 8 649 250 900

Arbetspensionsanstalter 1 749 1 800 31 61 193 3 834 454 4 288

Övriga socialförsäkringsfonder 332 222 3 1 3 561 281 842

Övriga f inansinstitut* 1 871 2 196 10 3 74 4 154 1 287 5 441

Försäkringsföretag 4 104 4 959 1 154 31 216 10 463 1 122 11 586

Icke-finansiella företag och bostadsbolag1 100 885 184 3 126 2 299 1 380 3 679

Hushåll 4 220 2 995 1 469 13 344 9 041 3 166 12 207

HIO** 1 253 1 207 227 16 73 2 776 849 3 625

Finland - totalt 15 341 15 214 3 150 134 1 043 34 882 9 097 43 979

Övriga euroområdet 292 220 35 0 26 573 125 698

Övriga världen 4 043 1 859 892 1 623 7 418 2 500 9 918

Totalt 19 675 17 294 4 077 135 1 692 42 873 11 723 54 595

* inbegripet även finansiella serviceföretag

** hushållens ideella organisationer

Källa: Finlands Bank.
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Ruta 2. Investeringsfonder i euroområdet 

De inhemska investeringsfondernas andel är mindre än 

en procentenhet i relation till samtliga 

investeringsfonder registrerade i euroområdet. I slutet 

av september 2009 uppgick fondandelsskulderna för 

investeringsfonder (inkl. penningmarknadsfonder) 

registrerade i euroområdet till 5 561,1 miljarder euro.  

Mätt både i antal och balansvärde har överlägset 

flest investeringsfonder registrerats  

i Luxemburg. Investeringsfonderna (exkl. 

penningmarknadsfonderna) i Luxemburg står för en 

andel på mer än 30 % av balansräkningen för samtliga 

investeringsfonder i euroområdet. De näst viktigaste 

fondländerna är Frankrike och Tyskland. Det är 

anmärkningsvärt att de spanska investeringsfondernas 

andel förblir tämligen anspråkslös i förhållande till 

fondernas antal. 

 

 

Tabell 10. Investeringsfonder registrerade i 
euroområdet (exkl. penningmarknadsfonder) efter 
land 

 

 

  

Antal* % Värde** %

Luxemburg 11 888 25.6 1 461.6 30.5

Frankrike 10 638 22.9 871.9 18.2

Spanien 5 995 12.9 189.4 4.0

Tyskland 5 782 12.4 998.3 20.8

Irland 3 459 7.4 399.8 8.3

Österrike 2 199 4.7 134.8 2.8

Belgien 1 915 4.1 89.8 1.9

Nederländerna 1 389 3.0 374.1 7.8

Italien 1 326 2.9 183.7 3.8

Portugal                        532 1.1 28.4 0.6

Finland 452 1.0 41.3 0.9

Malta 354 0.8 6.0 0.1

Grekland 224 0.5 7.1 0.1

Slovenien                           130 0.3 2.1 0.0

Slovakien                           109 0.2 1.6 0.0

Cypern                             55 0.1 1.0 0.0

Tot. 46 447 100.0 4 790.9 100.0

* 30.9.2009 ** 30.11.2009

Källor: Europeiska centralbanken och Finlands Bank.
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5.3 Investeringsfondgrupp 

och förändringar i denna 

Vid slutet av 2009 uppgick antalet 

investeringsfonder (exkl. 

penningmarknadsfonderna) registrerade i 

Finland till 456. Det totala antalet 

investeringsfonder minskade från det 

totala antalet vid slutet av 2008 (465) till 

följd av nedläggningar av verksamheten 

och fusioner.  

I hela euroområdet finns totalt cirka 46 500 

investeringsfonder, och de är i betydande mån 

koncentrerade i Luxemburg och Frankrike. Mätt i antal 

utgör de finländska investeringsfonderna endast 1 % 

av denna grupp.  

I Finland inledde 22 nya investeringsfonder sin 

verksamhet och 8 investeringsfonder lades ned under 

2009. Dessutom lade 24 investeringsfonder ned sin 

verksamhet till följd av fusion, och i regel fusionerades 

de med investeringsfonder som redan var verksamma. 

Det totala antalet fusioner och övertagande fonder var 

18. I endast en fusion grundades en helt ny 

investeringsfond.  

Hälften av de nya investeringsfonderna är 

aktiefonder. Proportionellt sett skedde största delen av 

förändringarna dock i hedgefonder. Fusionerna 

medräknade lade 6 hedgefonder ned sin verksamhet − 

samtidigt inledde 5 helt nya hedgefonder sin 

verksamhet. 

Inledandena och nedläggningarna av verksamheten 

i investeringsfonderna genomfördes väldigt jämnt 

under hela året. Fusionerna verkställdes däremot 

främst under första halvåret − totalt 14 fusioner hade 

godkänts fram till slutet av juni 2009. 

Under året godkändes totalt 15 namnbyten, varav 2 i 

anslutning till fusion. Namnbytena och fastställelserna 

av stadgar för nya investeringsfonder medräknade, 

ändrade fondbolagen ofta stadgarna för sina 

investeringsfonder − totalt fler än 150 gånger.  

Trots att antalet investeringsfonder minskade, steg 

antalet fondbolag från 30 till 33 när JOM Rahastoyhtiö 

Oy, Eufex Fondadministration Ab och Navigo Brahe 

Fondbolag Abfick koncessioner. Det sistnämnda 

fondbolaget grundade dock inga investeringsfonder 

under 2009. Av de fondbolag som redan vid slutet av 

2008 var verksamma inledde Helsinki Capital Partners 

Fondbolag Ab verksamheten i sin första 

investeringsfond vid slutet av 2009. 

 Förändringar i fondbolag skedde även i form av 

företagsförvärv när Evli Bank i oktober köpte 

Carnegies kapitalförvaltningsfunktioner i Finland. 

Genom förvärvet ändrade Carnegie Fondbolaget Ab, 

som hade förvaltat 6 investeringsbolag, sitt namn till 

Evli II Fondbolaget Ab. 

Mätt i antal hade Sampo Fondbolag Ab flest 

investeringsfonder (73). De näst största sortimenten av 

investeringsfonder fanns i OP-Fondbolaget Ab (55) 

och Nordea Fondbolag Finland Ab (54). Vid slutet av 

2009 fanns det 14 fondbolag som förvaltade fler än 10 

investeringsfonder. Deras andel av hela 

investeringsfondgruppen uppgick till 42 %. Totalt 8 

eller närmare en fjärdedel (24 %) av fondbolagen hade 

enbart en investeringsfond som de förvaltade.  
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Tabell 11. Investeringsfonder som inledde sin verksamhet under 2009 

 

 

Tabell 12. Investeringsfonder som lade ned sin verksamhet under 2009 

 

 

Investeringsfondens namn Fondtyp Fondbolag Tidpunkt 

Specialplaceringsfond Contango Råvaru Beta Hedgefond CFM Contango Fondbolag Ab Juni

Specialplaceringsfond Systematica Hedgefond E. Öhman J:or Fondbolag Finland Ab Februari

Placeringsfond Systematica Long Only Blandfond E. Öhman J:or Fondbolag Finland Ab Juni

Placeringsfond eQ Ryssland Plus Aktiefond eQ Fondbolag Ab Mars

Eufes ActiveAlpha Placeringsfond Aktiefond Eufex Fondadministration Ab December

Placeringsfond Evli European High Yield SEK Obligationsfond Evli-Fondbolag Ab November

Placeringsfond EVli Global Asset Allocation Blandfond Evli-Fondbolag Ab September

Fondita European Small Cap Placeringsfond Aktiefond Fondbolaget Fondita Ab Maj

Specialplaceringsfonden Fourton Fokus Finland Aktiefond Fourton Fondbolag Ab September

Specialplaceringsfond HCP Black Hedgefond Helsinki Capital Partners Fondbolag Ab November

Specialplaceringsfond ICECAPITAL High Yield Beta Hedgefond ICECAPITAL Fondbolag Ab Februari

Specialplaceringsfond JOM Silkkitie Aktiefond JOM Rahastoyhtiö Oy Augusti

Placeringsfond Nordea Europa Indexfond Aktiefond Nordea Fondbolag Finland Ab Februari

Specialplaceringsfond OP-Tillväxtmarknad Aktie Aktiefond OP-Fondbolag Ab November

Placeringsfonden OP-Ränteportfölj 10 Obligationsfond OP-Fondbolag Ab Juni

Sparbanken Tillväxtmarknad -specialplaceringsfond Aktiefond SP-Fondbolag Ab December

Sparbanken Världen Aktie-placeringsfond Aktiefond SP-Fondbolag Ab September

Sparbanken Ryssland -specialplaceringsfond Aktiefond SP-Fondbolag Ab September

Sparbanken Företagslån -specialplaceringsfond Obligationsfond SP-Fondbolag Ab November

Specialplaceringsfond Tapiola Skydd Obligationsfond Tapiola Kapitalförvaltning Ab Maj

Specialplaceringsfond UB Navigator Hedgefond UB Fondbolag Ab December

Specialplaceringsfond UB Russia Aktiefond UB Fondbolag Ab November

Källa: Finlands Bank.

Investeringsfondens namn Fondtyp Fondbolag Tidpunkt 

Specialplaceringsfonden Carnegie Ambassador Hedgefond Carnegie Fondbolag Ab (nu Evli II Rahastoyhtiö Oy) Augusti

Placeringsfonden Evli Baltic Aktiefond Evli-Fondbolag Ab Januari

Specialplaceringsfonden Evli Emerging Markets Debt Obligationsfond Evli-Fondbolag Ab Mars

FIM Maltti -specialplaceringsfond Hedgefond FIM Kapitalförvaltning Ab April

FIM MultiHedge -specialplaceringsfond Hedgefond FIM Kapitalförvaltning Ab April

Placeringsfonden XACT OMXH25 Aktiefond Handelsbanken Fondbolag Ab Januari

Specialplaceringsfond Nordea CDO Equity Obligationsfond Nordea Fondbolag Finland Ab Januari

Specialplaceringsfond 3C Alpha Hedgefond Sampo Fondbolag Ab Juni

Källa: Finlands Bank.
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Tabell 13. Investeringsfonder som fusionerades med andra fonder under 2009  

(fusionerad investeringsfond= F, övertagande investeringsfond = Ö) 

 

 

Investeringsfondens namn Fondtyp Fondbolag Tidpunkt 

F Specialplaceringsfonden Sb-Aktiefond Aktiefond Aktia Fondbolag Ab Maj

Ö Specialplaceringsfonden Sb-Kombinationfond Blandfond Aktia Fondbolag Ab Maj

F Placeringsfonden Alfred Berg Small Cap Europe Aktiefond Alfred Berg Fondbolag Ab November

Ö Placeringsfonden Alfred Berg Small Cap Finland Aktiefond Alfred Berg Fondbolag Ab November

F Placeringsfonden Alfred Berg Optimal Europe Blandfond Alfred Berg Fondbolag Ab Mars

Ö Placeringsfonden Alfred Berg Optimal Blandfond Alfred Berg Fondbolag Ab Mars

F Specialplaceringsfonden Altos Opportunity Hedgefond Altos Fondbolag Ab Augusti

Ö Specialplaceringsfonden Altos Advantage Hedgefond Altos Fondbolag Ab Augusti

F Specialplaceringsfonden Aventum Summa Hedgefond Aventum Fondbolag Ab September

Ö Sijoitusrahasto Aventum Pension Hedgefond Aventum Fondbolag Ab September

F Specialplaceringsfonden eQ Värdevinnare Aktiefond eQ Fondbolag Ab Juni

Ö Specialplaceringsfonden eQ Småtitaner Aktiefond eQ Fondbolag Ab Juni

F Placeringsfond Evli European Smaller Companies Aktiefond Evli-Fondbolag Ab Maj

Ö Placeringsfond Evli Europe Aktiefond Evli-Fondbolag Ab Maj

F FIM Tiger Placeringsfond Aktiefond FIM Kapitalförvaltning Ab April

Ö FIM China Placeringsfond Aktiefond FIM Kapitalförvaltning Ab April

F FIM Japan Placeringsfond Aktiefond FIM Kapitalförvaltning Ab April

F FIM Fastighet Placeringsfond Fastighetsfonder FIM Kapitalförvaltning Ab April

F FIM Japan Small Cap Placeringsfond Aktiefond FIM Kapitalförvaltning Ab April

Ö FIM Mondo Placeringsfond Aktiefond FIM Kapitalförvaltning Ab April

F Placeringsfonden Handelsbanken Fond i Fond 100 Aktiefond Handelsbanken Fondbolag Ab Mars

Ö Placeringsfonden Handelsbanken Aktiv 100 Aktiefond Handelsbanken Fondbolag Ab Mars

F Specialplaceringsfonden Handelsbanken Klick Eurooppa 90 Blandfond Handelsbanken Fondbolag Ab December

Ö Specialplaceringsfonden Handelsbanken Europa Protect Blandfond Handelsbanken Fondbolag Ab December

F Placeringsfond Nordea Fennia Plus Aktiefond Nordea Fondbolag Finland Ab Februari

Ö Placeringsfond Nordea Finland* Aktiefond Nordea Fondbolag Finland Ab Februari

F Placeringsfonden OP-Skog Aktiefond OP-Fondbolag Ab Mars

F Placeringsfonden OP-Världen Aktiefond OP-Fondbolag Ab Mars

F Placeringsfonden OP-Teknik Aktiefond OP-Fondbolag Ab Mars

Ö Placeringsfonden OP-Världen Aktiefond OP-Fondbolag Ab Mars

F Placeringsfond SEB European Property Fastighetsfonder SEB Gyllenberg Fondbolag Ab Oktober

Ö Placeringsfond SEB Gyllenberg European Equity Value Aktiefond SEB Gyllenberg Fondbolag Ab Oktober

F Placeringsfonden Seligson & Co APS Far East Aktiefond Seligson & Co Fondbolag Abp April

Ö Placeringsfonden Seligson & Co Asien-indexfond** Aktiefond Seligson & Co Fondbolag Abp April

F Placeringsfond Taaleritehdas Öst-Europa Infrastruktur Aktiefond Dalerfabrikens Fondbolag Ab Februari

F Placeringsfond Taaleritehdas Öst-Europa Värdebolag Aktiefond Dalerfabrikens Fondbolag Ab Februari

F Placeringsfond Taaleritehdas Öst-Europa Allokation Blandfond Dalerfabrikens Fondbolag Ab Februari

Ö (ny) Placeringsfond Taaleritehdas Troika Aktiefond Aktiefond Dalerfabrikens Fondbolag Ab Februari

F SpecialPlaceringsfond Taaleritehdas Hansa Aktiefond Dalerfabrikens Fondbolag Ab Februari

Ö SpecialPlaceringsfond Taaleritehdas Optimi Blandfond Dalerfabrikens Fondbolag Ab Februari

F Placeringsfond Taaleritehdas Tenge Aktie Aktiefond Dalerfabrikens Fondbolag Ab Februari

Ö Placeringsfond Taaleritehdas Rubel Aktie Aktiefond Dalerfabrikens Fondbolag Ab Februari

*F.d. Placeringsfonden Nordea Fennia

**F.d. Placeringsfonden Seligson & Co Japan-indexfond

Källa: Finlands Bank.
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Ruta 3. Beräkning av årsförändringen för statistiken över monetära 

finansinstitut 

Europeiska centralbanken och Finlands Bank beräknar 

i regel årsförändringen
51

 för statistiken över monetära 

finansinstitut med hjälp av balanspostflöden. Flödet är 

lika med nettofinanstransaktionerna under månaden, 

exempelvis utbetalningar av lån med avdrag för 

amorteringar eller köp av värdepapper med avdrag för 

försäljningar.  

Stockarna kan dessutom påverkas av andra faktorer 

än de egentliga finansiella transaktionerna. Dessa är 

till exempel omvärderingar, valutakursförändringar 

och förändringar i klassificering. Till omvärderingar 

hör bland annat minskningar av utlåningen på grund 

av nedskrivningar eller avskrivningar för 

kreditförluster, eller förändringar av balansvärdet på 

grund av prisförändringar rörande värdepapper. 

Orsakerna till förändringarna i klassificering kan vara 

exempelvis strukturella förändringar inom MFI-

sektorn
52

 eller omklassificering av balansposter
53

. 

I statistiken över monetära finansinstitut beräknas 

flödet (F), det vill säga värdet för en finansiell 

transaktion, genom att effekten av andra än de 

egentliga finansiella transaktionerna  

(V = omvärderingar, C = förändringar i klassificering, 

E = valutakursförändringar) elimineras från 

förändringen i utestående belopp (L). 

 

                                                           
51 Månads- och kvartalsförändringarna beräknas också enligt samma 

princip.  

52 Det grundas till exempel ett nytt monetärt finansinstitut som 

tidigare har varit verksamt i någon annan sektor. Nedläggning eller 

fusion av ett monetärt finansinstitut leder också oftast till en 

förändring i klassificeringen.  

53 Till exempel förskjutningar mellan kategorier, sektorer eller 

löptider. 

Ft  = L t - L t-1 - V t  -  C t   -  E t 

 

Vid beräkningen av årsförändringen beräknas först den 

relativa förändringen under månaden (Xt) genom att 

det flöde som uppkommer under ifrågavarande månad 

ställs i relation till de utestående beloppen i slutet av 

föregående månad. 

 

  X t = (Ft / L t-1 + 1) 

 

Årsförändringen (at) erhålls genom att 

månadsförändringen (Xt) kedjas för 12 månaders tid på 

följande sätt: 

 

 a t = ((X t * X t-1 * X t-2 * X t-3 * X t-4 * X t-5 * X t-6 * 

X t-7 * X t-8 * X t-9 * X t-10 * X t-11 ) – 1) * 100 

 

För balansposter är det dessutom möjligt att beräkna 

indextalen (I), exklusive omvärderingar, förändringar i 

klassificering och valutakursförändringar, det vill säga 

icke finansiella transaktioner. Då kan årsförändringen 

beräknas på följande sätt: 

 

       a t = (I t / I t-12 – 1) * 100 

 

För ekonomisk statistik beräknas årsförändringen i 

allmänhet genom att en observation som görs under en 

viss månad ställs i relation till en viss observation som 

har gjorts 12 månader före observationen i fråga. I 

statistiken över monetära finansinstitut ger detta 

samma resultat som den årsförändring som har 

beräknats utifrån flödet, om det inte under året har 

skett några andra förändringar i balansposten än 

förändringar som beror på finansiella transaktioner.  
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Värdepapperisering och övriga överföringar av lån
54

 

leder vanligen till en minskning av utlåning och räknas 

som finansiella transaktioner
55

. Värdepapperisering 

och övriga överföringar av lån ingår således i flödet 

och påverkar årsförändringen. Under 2009 började 

ECB även publicera årsförändringen för serien 

”utlåning till den privata sektorn”. 

Värdepapperiseringens och de övriga 

låneöverföringarnas effekter har eliminerats från denna 

årsförändring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Lån kan avvecklas även genom att en del av utlåningen säljs till 

ett annat företag. I statistiken över monetära finansinstitut visas 

överföringar av lån om det företag som köper inte hör till MFI-

sektorn.  

55 Enligt IFRS-standarden kan värdepapperiseringen verkställas även 

så att de utestående beloppen kvarstår i balansräkningen för det 

monetära finansinstitut som verkställer värdepapperiseringen.  
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Tabell 14. Ett fiktivt exempel på beräkning av årsförändringen för statistiken över monetära 
finansinstitut 

 

Stock Omvärderingar

Förändring i 

klassifiering

Växelkurs-

förändringar Flöde

Relativ 

månads-

förändring

Årsför-

ändring

Traditionell 

förändring 

under             

12 mån.

% %

Tidpunkt L A C E F

2XX0M1 31 558 4 0 -1

2XX0M2 31 996 -3 0 -1 442 1,014

2XX0M3 32 544 2 0 0 546 1,017

2XX0M4 32 626 -1 0 1 81 1,003

2XX0M5 32 982 -8 0 0 364 1,011

2XX0M6 32 943 -1 0 -1 -37 0,999

2XX0M7 33 046 -7 0 1 108 1,003

2XX0M8 33 257 -13 0 0 224 1,007

2XX0M9 33 201 1 0 -1 -57 0,998

2XX0M10 33 580 -5 0 1 384 1,012

2XX0M11 33 714 -47 0 -1 183 1,005

2XX0M12 34 318 1 0 -1 603 1,018

2XX1M1 34 277 6 0 -1 -46 0,999 8,9 8,6

2XX1M2 34 705 -22 0 0 450 1,013 8,8 8,5

2XX1M3 35 343 4 0 0 634 1,018 8,9 8,6

2XX1M4 35 486 3 0 0 140 1,004 9,1 8,8

2XX1M5 35 759 -9 0 -1 283 1,008 8,7 8,4

2XX1M6 35 613 5 0 0 -152 0,996 8,4 8,1

2XX1M7 35 743 1 0 0 129 1,004 8,4 8,2

2XX1M8 36 001 -4 0 0 262 1,007 8,5 8,2

2XX1M9 36 077 1 0 0 76 1,002 8,9 8,7

2XX1M10 36 548 2 0 0 470 1,013 9,0 8,8

2XX1M11 36 701 9 0 0 144 1,004 8,9 8,9

2XX1M12 37 134 1 0 38 395 1,011 8,1 8,2

2XX2M1 37 120 6 0 0 -20 0,999 8,2 8,3

2XX2M2 37 727 -13 0 -1 621 1,017 8,6 8,7

2XX2M3 38 430 -1 0 0 703 1,019 8,6 8,7

2XX2M4 48 899 0 10 500 24 -55 0,999 8,0 37,8

2XX2M5 49 331 -7 0 0 439 1,009 8,1 38,0

2XX2M6 48 968 0 0 -1 -361 0,993 7,8 37,5

2XX2M7 48 777 -1 0 0 -190 0,996 7,0 36,5

2XX2M8 49 054 -9 0 -1 286 1,006 6,9 36,3

2XX2M9 49 258 6 0 0 198 1,004 7,1 36,5

2XX2M10 49 576 3 0 0 315 1,006 6,4 35,6

2XX2M11 49 452 -52 0 -5 -67 0,999 5,8 34,7

2XX2M12 49 706 18 0 1 234 1,005 5,2 33,9

2XX3M1 49 945 6 0 0 233 1,005 5,7 34,6

2XX3M2 50 345 -9 0 -98 507 1,010 5,0 33,4

2XX3M3 51 211 0 0 0 866 1,017 4,9 33,3

2XX3M4 51 171 -6 0 0 -35 0,999 5,0 4,6

2XX3M5 48 570 9 -3 000 0 390 1,008 4,8 -1,5

2XX3M6 48 123 1 0 1 -449 0,991 4,6 -1,7

2XX3M7 48 014 0 0 0 -108 0,998 4,8 -1,6

2XX3M8 48 464 -5 0 -1 456 1,009 5,2 -1,2

2XX3M9 48 997 5 0 1 527 1,011 5,9 -0,5

2XX3M10 49 464 -1 0 0 468 1,010 6,2 -0,2

2XX3M11 49 875 2 0 1 409 1,008 7,2 0,9

2XX3M12 50 151 -1 0 1 276 1,006 7,3 0,9

Årsförändring 

beräknad utifrån flödet

miljoner euro
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I exemplet är den konstruerade tidsserien en låneserie i 

valuta. Tidsserien beskriver utvecklingen för en post i 

statistiken. Information om justeringar för 

omvärderingar ges av rapportörerna: negativa 

nedskrivningar är antingen avskrivningar för 

kreditförluster eller nedskrivningar och positiva 

nedskrivningar är återvinningar på kreditförluster. 

Information om förändringarna i klassificeringen ges 

vanligen av rapportörerna, men ibland är man tvungen 

att uppskatta omfattningen av förändringarna i 

klassificeringen. I serien har två förändringar i 

klassificeringen gjorts: under perioden 2XX2M4 

gjordes en förändring i klassificeringen på 10 500 

miljoner euro när de utestående beloppen ökade i 

motsvarande mån, och under perioden 2XX3M5 

gjordes en förändring i klassificeringen på −3 000 

miljoner euro när de utestående beloppen minskade i 

motsvarande mån.  

ECB beräknar valutakursförändringarna per valuta 

enligt kvartal. I flödeskolumnen beskrivs olika 

finansiella transaktioner under månaden, det vill säga i 

detta fall utbetalningarna av lån med avdrag för de 

amorteringar som har gjorts under månaden. I 

kolumnen ”årsförändring” visas i vilken grad 

finansiella transaktionerna har påverkat 

årsförändringen. Den traditionella årsförändringen 

beskriver däremot vilken förändring det har skett i de 

utestående beloppen, utan beaktande av andra faktorer 

som påverkar denna förändring. Detta beskrivs också i 

diagrammet nedan. 

Diagram 41. Effekt av förändringarna i 
klassificering och omvärderingar på 
årsförändringen 
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Bilaga 1. Diagram 

Diagram 42. Aggregerad balansräkning för MFI-
sektorn (exkl. Finlands Bank) 

 

Diagram 43. Årliga ökningstakter för den 
aggregerade balansräkningen för MFI-sektorn 
(exkl. eurosystemet) i euroområdet och Finland 

 

Diagram 44. Årlig ökningstakt för utlåning till 
allmänheten efter sektor 

 

 

 

Diagram 45. Bostadslån 

 

 

Diagram 46. Bostadslån efter referensränta 

 

Diagram 47. Genomsnittsränta på utestående 
bostadslån efter referensränta 
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Diagram 48. Balansposter i andra 
bostadskreditinstitut än banker 

 

Diagram 49. Nya utbetalda bostadslån och 
genomsnittsränta 

 

Diagram 50. Utestående belopp och 
genomsnittsränta för hushållens 
konsumtionskrediter 

 

 

Diagram 51. Utestående belopp och 
genomsnittränta för hushållens konto- och 
kortkrediter 

 

Diagram 52. Utestående studielån och 
genomsnittsränta 

 

Diagram 53. Nya företagslåneavtal upp till 1 
miljon euro 2006–2009 
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Diagram 54. Nya företagslåneavtal över 1 miljon 
euro 2006–2009 

 

Diagram 55. Genomsnittsräntor på nya 
företagslåneavtal med en räntebindning upp till 1 
år efter lånestorlek 

 

Diagram 56. Utlåning till bostadsbolag och andel 
av kreditinstitutens företagsutlåning 

 

 

Diagram 57. Årlig ökningstakt och 
genomsnittsränta för inlåning från allmänheten 

 

Diagram 58. Inlåning från allmänheten efter 
referensränta 

 

Diagram 59. Genomsnittliga inlåningsräntor till 
allmänheten efter referensränta 
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Diagram 60. Allmänhetens inlåning i finländska 
MFI efter land 

 

Diagram 61. Årlig ökningstakt för inlåning från 
allmänheten inom MFI-sektorn i euroområdet 

 

 

Diagram 62. Genomsnittlig inlåningsränta till 
hushåll i Finland och euroområdet 

 

Diagram 63. Hushållsinlåning i euro i 
euroområdet i slutet av 2009; fördelad efter 
inlåningskategori och löptid 

 

Diagram 64. Årlig ökningstakt för inlåning från 
finländska företag efter kategori 

 

Diagram 65. Företagsinlåning i euro i 
euroområdet i slutet av 2009; fördelad efter 
inlåningskategori och löptid 
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Källa: Europeiska centralbanken.

0

1

2

3

4

5

6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Euroområdet: överenskommen löptid upp till 2 år
Finland: överenskommen löptid upp till 2 år
Euroområdet: över natten
Finland: över natten

Källor: Europeiska centralbanken och Finlands Bank.

Genomsnittlig inlåningsränta till hushåll i Finland och euroområdet

%

55 %

22 %

17 %

7 %

Inlåning över natten
Inlåning med uppsägningstid och övrig inlåning
Inlåning med överenskommen löptid, upp till 1 år
Inlåning med överenskommen löptid, över 1 år

Källa: Finlands Bank.

Totalt 74,0 md euro
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Inlåning med överenskommen löptid, upp till 1 år
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Inlåning med överenskommen löptid, över 2 år
Inlåning med uppsägningstid
Inlåning totalt

%

Källa: Finlands Bank.

75 %

19 %

4 % 2 %

Inlåning över natten
Inlåning med överenskommen löptid, upp till 1 år
Inlåning med uppsägningstid och övrig inlåning
Inlåning med överenskommen löptid, över 1 år

Källa: Finlands Bank.

Totalt 24,6 md euro


