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Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska
under andra kvartalet 2011
Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under andra kvartalet 2011 med 3,6 procent
jämfört med föregående kvartal. Det var en fortsättning på den minskning som började under
föregående kvartal. Bakom förändringen låg hushållens ökade låntagning samt den kraftiga
nedgången i aktiekurserna. Hushållens finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella
tillgångar och skulder, var 98,6 miljarder euro i slutet av andra kvartalet 2011. Uppgifterna framgår
av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaper.
Förändring av hushållens finansiella nettotillgångar från föregående
kvartal

Hushållens skulder ökade till 123,3 miljarder euro under andra kvartalet 2011. Ökningen jämfört med
föregående kvartal var 2,4 miljarder euro. Samtidigt minskade hushållens finansiella tillgångar med 1,3
miljarder euro till 221,9 miljarder euro. Detta skedde trots att ökningen av hushållens insättningar åter var
kraftig. Sektorns insättningar ökade med 1,9 miljarder euro och uppgick således till 77,6 miljarder euro.
Bakom minskningen av finansiella tillgångar låg kapitalförluster på noterade aktier, vilka i och med
nedgången i aktiekurserna steg till 2,9 miljarder euro.

Helsingfors 28.10.2011

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

En högre räntenivå och den osäkra situationen på finansmarknaden lockade hushållen att göra fler
insättningar. Ökningen av hushållens insättningar var lika kraftig vad gäller överförbar inlåning och
tidsbunden inlåning. Den överförbara inlåningen ökade med 1,0 miljarder euro till 40,8 miljarder euro
och den tidsbundna med 0,9 miljarder till 36,8 miljarder euro. Insättningarnas andel av hushållens finansiella
tillgångar är 35 procent.
Det har gjorts en ändring i kvartalsstatistiken över finansräkenskaperna vad gäller bostadsbolagslån.
Hushållens låneskulder inkluderar nu även i kvartalsstatistiken den andel av bostadsbolagslånen som
hänför sig till dem. Inverkan av denna ändring är betydande, då t.ex. under andra kvartalet 2011 hushållens
låneskulder ökade med 7,0 miljarder euro på grund av detta. På motsvarande sätt minskade
bostadssamfundens låneskulder med motsvarande summa. Omläggningen har genomförts i hela tidsserien
för de kvartalsvisa finansräkenskaperna, som går tillbaka ända till sista kvartalet 1997. En ny tidsserie
över hushållens skulder finns i databasen StatFin. Tack vare omläggningen är kvartalsuppgifterna om
finansräkenskaperna till denna del nu enhetliga med årsstatistiken.
För företagens finansiella tillgångars del var de mest betydande förändringarna en minskning av den
överförbara inlåningen med 1,9 miljarder euro samt särskilt kapitalförlusterna på 1,4 miljarder euro på
företagens innehav av noterade aktier. Företagens finansiella tillgångar minskade med 5,3 miljarder euro
till 300,0 miljarder euro. Företagens skulder minskade dock betydligt mer än de finansiella tillgångarna.
Detta berodde nästan helt på nedgången i aktiekurserna. I finansräkenskaperna värderas noterade aktier
till marknadsvärde och således minskar en nedgång i aktiekurserna företagens skulder. Då övriga skuldposter
till en stor del var oförändrade, var nedgången i aktiekurserna nästan den enda orsaken till att företagens
finansiella skulder minskade med 18,9 miljarder euro. Skillnaden mellan företagens finansiella tillgångar
och skulder, dvs. nettotillgångar, förbättrades därmed med 13,7 miljarder euro till -208,9 miljarder euro.
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Tabellbilagor
Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR
Instrument

År/Kvartal
2010/I

Finansobjekt totalt

2010/II

2010/III

2010/IV

2011/I

2011/II

506 377

493 012

509 504

522 028

527 929

508 986

4 493

4 741

4 878

4 212

4 737

5 331

Masskuldebrevslån

22 766

22 400

23 958

23 657

22 736

22 662

Finansiella derivat

4 873

5 552

4 586

3 784

2 965

3 029

Lån

159 088

164 633

165 116

160 943

163 200

163 573

Noterade aktier

134 925

114 300

129 776

142 269

137 915

120 902

Icke noterade aktier och
andra ägarandelar

130 000

129 057

129 984

135 114

139 020

136 457

50 232

52 329

51 206

52 049

57 356

57 032

Penningmarknadsinstrument

Obetalda/förutbetalda
inkomster och utgifter
Finansiella nettotillgångar

-216 877 -199 777 -212 415 -225 654 -222 589 -208 906
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Figurbilagor
Figurbilaga 1. Hushållens placeringar i insättningar, noterade aktier
och fondandelar

Figurbilaga 2. Hushållens finansiella förmögenhet
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