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Hushållens finansiella tillgångar ökade med 5,1 miljarder
euro under tredje kvartalet 2010
Värdet av hushållens finansiella tillgångar uppgick i slutet av september år 2010 till 212,4 miljarder
euro. De finansiella tillgångarna var 2,4 procent större än i slutet av föregående kvartal och 7,2
procent större än året innan. Under tredje kvartalet placerade hushållen 0,7 miljarder euro netto
i finansiella tillgångar. Mest tillgångar placerade hushållen i insättningar. Dessutom ökade
kapitalvinsterna hushållens finansiella tillgångar med 4,4 miljarder euro. Uppgifterna framgår av
Statistikcentralens statistik över finansräkenskaper.

Hushållens finansiella förmögenhet

Hushållens skulder ökade också under juli–september år 2010. I slutet av september uppgick
hushållens låneskulder till 102,9 miljarder euro, vilket var 1,5 miljarder euro mer än i slutet av
juni. Hushållens låneskulder omfattar inte andel av bolagslån, som i årsstatistiken räknas till
hushållens lån.

Hushållens finansiella nettotillgångar uppgick till 100,6miljarder euro under tredje kvartalet.Med finansiella
nettotillgångar avses skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder. Hushållens finansiella
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nettotillgångar var i slutet av tredje kvartalet 4,0 procent större än i slutet av andra kvartalet och 9,0 procent
större än året innan.

Liksom under de två föregående kvartalen skaffade företagen mer skuldfinansiering under tredje kvartalet
år 2010. Med skuldfinansiering avses låneskulder och finansiering i form av skuldpapper sammanlagt.
Företagens lånelyft uppgick till 0,2 miljarder euro netto under tredje kvartalet och i slutet av september
uppgick företagens lån till totalt 166,3 miljarder euro. Under juli–september emitterade företagen
masskuldebrevslån på 0,7 miljarder euro netto och finansiering i form av eget kapital skaffade de för 0,8
miljarder netto.

Produktionen av kvartalsräkenskaperna har övergått från Finlands Bank till Statistikcentralen. På
Statistikcentralens webbplats finns nu tidsserierna för de kvartalsvisa finansräkenskaperna fr.o.m. sista
kvartalet statistikåret 1997. Den kvartalsvisa tidsserie som nu har publicerats baserar sig huvudsakligen
på de kalkyler som Finlands Bank utarbetat fram till sista kvartalet statistikåret 2009, och den stämmer
därför inte helt överens med Statistikcentralens finansräkenskaper på årsnivå.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Icke-finansiella företags skulder, mn euro

År/KvartalInstrument

2010/III2010/II2010/I2009/IV2009/III2009/II2009/I

500 897486 280499 563471 108474 238478 602460 274Finansobjekt totalt

4 8814 7434 3814 5615 2264 9714 452Penningmarknadsinstrument

23 93723 27422 72818 64818 64318 30116 891Masskuldebrevslån

4 0035 4294 8734 3294 7594 7575 710Finansiella derivat

166 297165 955160 953156 941160 286174 957174 252Lån

129 774114 301134 925118 521116 650105 55683 745Noterade aktier

122 174121 313122 381120 409119 288119 004122 834
Icke noterade aktier och
andra ägarandelar

49 83151 26549 32247 69949 38651 05652 390
Obetalda/förutbetalda
inkomster och utgifter

-206 357-196 233-213 651-187 293-191 090-187 191-162 509Finansiella nettotillgångar
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Hushållens placeringar i insättningar, noterade aktier
och fondandelar
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