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Hushållens sparkvot ökade under andra kvartalet
Under andra kvartalet år 2012 har utvecklingen av de centrala indikatorerna inom hushålls- och
företagssektorerna gått i en annan riktning än den allmänna utvecklingen av dessa indikatorer
under de senaste två åren. Hushållssektorns sparkvot ökade jämfört med motsvarande kvartal
året innan. Företagssektorns vinstkvot minskade jämfört med siffrorna året innan. Hushållens
justerade inkomst visade enmoderat ökning under året. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens
kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag

Hushållens sparkvot var 0,8 procent under andra kvartalet år 2012. Motsvarande siffra året innan var -0,1
procent. Sparkvoten är sparandets andel av den disponibla inkomsten. Under de senaste två åren har
sparkvoten för det mesta varit sjunkande, men under det senaste kvartalet ökade sparkvoten. Hushållens
investeringskvot var under andra kvartalet 13,6 procent av den disponibla inkomsten. Året innan var
motsvarande siffra 13,0 procent. Största delen av hushållens investeringar består av bostadsinvesteringar.

Hushållens justerade disponibla inkomst, det mått på utveckling av ekonomisk välfärd som OECD
rekommenderar, ökade nominellt med 2,5 procent från motsvarande kvartal året innan. Den justerade

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 1.10.2012
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inkomsten fås genom att till hushållssektorns disponibla inkomst lägga till tjänster som den offentliga
sektorn producerar, t.ex. utbildningstjänster, hälsovårdstjänster och sociala tjänster.

Under andra kvartalet 2012 var företagens vinstkvot, dvs. vinsternas andel av förädlingsvärdet, 24,7
procent. Motsvarande siffra året innan var 27,6 procent. Företagens investeringskvot, dvs. investeringarnas
andel av förädlingsvärdet, var 21,9 procent under andra kvartalet 2012. Investeringskvoten var nästan den
samma för ett år sedan, dvs. 22,1 procent.

Statistikcentralen publicerar nu för första gången kvartalsvisa uppgifter om sektorräkenskaperna. Tidigare
har uppgifterna bara räknats för EU:s behov. Sektorräkenskaperna omfattar bara siffror i löpande priser.
Vinst-, spar- och investeringskvoterna har beräknats på basis av nettosiffror. I hushållssektorn ingår inte
hushållens icke-vinstsyftande organisationer.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Viktiga nyckeltal i sektorräkenskaperna

Hushållens (S14)
investeringskvot, %

Hushållens (S14)
sparkvot, %

Icke-finansiella företagens
(S11) investeringskvot, %

Icke-finansiella företagens
(S11) vinstkvot, %

14,1-5,722,029,32008Q1

12,90,224,833,62008Q2

14,80,426,731,32008Q3

12,22,125,933,72008Q4

11,22,023,219,02009Q1

11,41,525,723,82009Q2

11,87,622,520,82009Q3

10,25,724,129,12009Q4

10,63,118,921,52010Q1

12,60,921,127,22010Q2

14,04,821,622,52010Q3

11,84,622,434,32010Q4

11,22,818,723,62011Q1

13,0-0,122,127,62011Q2

14,71,723,223,52011Q3

12,60,324,733,82011Q4

11,5-3,819,922,22012Q1

13,60,821,924,72012Q2
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Viktiga nyckeltal

Figurbilaga 2. Icke-finansiella företags nyckeltal

Figurbilaga 3. Finansiella företags ränteintäkter och -utgifter
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Figurbilaga 4. Hushålls nyckeltal

Figurbilaga 5. Komponenter i offentliga sektorns nettoutlåning

Figurbilaga 6. Komponenter i hushållssektorns justerade disponibla
inkomst
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Figurbilaga 7. Komponenter i utrikessaldo för varor och tjänster (ur
utlandssektorns synvinkel)

Obs: Siffror kan skilja sig från Finlands Banks betalningsbalans-siffror på grund av skillnader i sammanställningen scheman. Detta
gäller särskilt de senaste kvartalen.

Figurbilaga 8. Komponenter i bytesbalansen i utrikeshandeln (ur
utlandssektorns synvinkel)

Obs: Siffror kan skilja sig från Finlands Banks betalningsbalans-siffror på grund av skillnader i sammanställningen scheman. Detta
gäller särskilt de senaste kvartalen.
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