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Hushållens sparkvot ökade under andra kvartalet 2014
Hushållens sparkvot blev åter positiv efter att ha varit negativ under första kvartalet 2014.
Sparkvoten förbättrades i och med att löntagar- och kapitalinkomsterna ökade medan
konsumtionenminskade något. Företagens vinstkvot ökademed 0,4 procentenheter jämför med
föregående kvartal. Hushållens och företagens investeringskvoter minskade något från föregående
kvartal. Den justerade disponibla inkomsten, som beskriver hushållens ekonomiska välfärd, låg
reellt på nästan samma nivå som under motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av
Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Under andra kvartalet 2014 ökade företagens vinstkvot, dvs. vinsternas andel av förädlingsvärdet, med
0,4 procentenheter till 20,7 procent jämfört med föregående kvartal. Företagens investeringskvot, dvs.
investeringarnas andel av förädlingsvärdet, sjönk med 0,4 procentenheter till 24,6 procent. Nyckeltalen
har räknats utgående från säsongrensade tidsserier.

Hushållens sparkvot var 2,3 procent under andra kvartalet 2014. Föregående kvartal var motsvarande
siffra -0,3 procent. Sparkvoten förbättrades i och med att löntagar- och kapitalinkomsterna ökade medan
konsumtionen minskade något. Sparkvoten är sparandets andel av den disponibla inkomsten. Hushållens

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 25.9.2014
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investeringskvot var 10,9 procent av den disponibla inkomsten under andra kvartalet, dvs. något mindre
än föregående kvartal. Största delen av hushållens investeringar består av bostadsinvesteringar.

Hushållens justerade disponibla inkomst ökade med 0,1 procent från motsvarande kvartal året innan efter
rensning för prisförändringar. Den justerade inkomsten är en mätare som OECD rekommenderar för
bedömning av hushållens ekonomiska välfärd. Den justerade disponibla inkomsten fås genom att till
hushållens disponibla inkomst lägga till individuella tjänster som den offentliga sektorn producerar, t.ex.
utbildningstjänster, hälsovårdstjänster och sociala tjänster.

Sektorkontona beräknas bara till löpande priser. För hushållens justerade disponibla inkomst har man dock
i en separat tabellbilaga beräknat en volymindikator som beskriver utvecklingen efter rensning för
prisförändringar. Vinst-, spar- och investeringskvoterna har beräknats på basis av nettosiffror, dvs.
kapitalförslitningen har beaktats. 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, %

10,21,027,423,22010Q1

11,28,527,728,62010Q2

13,83,728,722,62010Q3

11,62,125,835,02010Q4

10,9-0,425,524,32011Q1

11,36,827,427,52011Q2

14,20,829,622,32011Q3

11,81,128,932,52011Q4

11,0-6,826,920,32012Q1

11,38,828,422,32012Q2

13,62,330,318,92012Q3

11,2-0,128,328,92012Q4

10,6-2,025,617,42013Q1

11,46,526,022,52013Q2

13,30,926,320,22013Q3

10,60,025,529,52013Q4

9,8-4,823,716,82014Q1

10,87,224,920,82014Q2

Tabellbilaga 2. Viktiga nyckeltal i sektorräkenskaperna (säsongrensad)

Hushållens (S14)
investeringskvot, %

Hushållens (S14)
sparkvot, %

Icke-finansiella företagens
(S11) investeringskvot, %

Icke-finansiella företagens
(S11) vinstkvot, %

11,04,828,127,32010Q1

11,64,627,328,42010Q2

12,13,027,826,22010Q3

12,13,326,329,02010Q4

12,22,926,928,12011Q1

12,01,627,227,62011Q2

12,11,928,126,22011Q3

11,92,329,425,52011Q4

11,90,527,725,92012Q1

11,83,128,321,72012Q2

11,71,129,222,02012Q3

11,70,728,821,12012Q4

11,71,926,721,52013Q1

11,52,025,922,52013Q2

11,41,325,223,62013Q3

11,30,725,522,92013Q4

11,1-0,325,020,32014Q1

10,92,324,620,72014Q2
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Tabellbilaga 3. Hushållens justerade disponibla inkomst, volymutveckling

Volymförändring från ett år
sedan, %

Volymindikator (1999=100)Värdeförändring från ett
år sedan, %

Hushållens justerade
disponibla inkomst, mrd. euroa

2,1122,03,830,62010Q1

1,8137,33,334,62010Q2

1,9130,63,432,92010Q3

3,6137,45,535,02010Q4

1,2123,44,331,92011Q1

2,5140,86,036,72011Q2

0,3131,04,134,32011Q3

0,6138,24,136,42011Q4

-0,3123,12,932,92012Q1

-0,3140,43,137,92012Q2

0,6131,83,935,62012Q3

-0,9137,02,137,12012Q4

0,4123,53,033,82013Q1

-0,3140,02,038,62013Q2

-0,8130,81,536,22013Q3

-0,2136,62,137,92013Q4

-1,8121,30,133,92014Q1

0,1140,11,539,22014Q2
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Utvecklingen i volymen av hushållssektorns justerade
disponibla inkomst

Figurbilaga 2. Hushållens sparkvot

Figurbilaga 3. Hushållens investeringskvot
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Figurbilaga 4. Icke-finansiella företagens vinstkvot

Figurbilaga 5. Icke-finansiella företagens investeringskvot

7



Revideringar i denna statistik

Revideringar av de senaste kvartalens nyckeltal efter de ursprungliga publiceringarna.

Revideringar (% pts)Senaste offentliggörandet 25.9.2014 (%)1:a offentliggörandet (%)

-0,622,523,12013Q2Icke-finansiella
företagens (S11)
vinstkvot

0,620,219,62013Q3

1,029,528,52013Q4

0,016,816,82014Q1

-0,126,026,12013Q2Icke-finansiella
företagens (S11)
investeringskvot

-0,126,326,42013Q3

0,025,525,52013Q4

0,023,723,72014Q1

0,76,55,82013Q2Hushållens
(S14) sparkvot 0,00,90,92013Q3

-0,80,00,82013Q4

0,5-4,8-5,32014Q1

-0,111,411,52013Q2Hushållens
(S14)
investeringskvot

0,013,313,32013Q3

0,110,610,52013Q4

-0,19,89,92014Q1
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