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Företagens vinstkvot minskade under första kvartalet 2014
Företagens vinstkvot minskade under första kvartalet 2014 i och med att företagssektorns
förädlingsvärde sjönk. Hushållens sparkvot minskade eftersom den disponibla inkomsten i
hushållen inte ökade lika mycket som konsumtionsutgifterna. Hushållens och företagens
investeringskvoter minskade något från föregående kvartal. Den justerade disponibla inkomsten,
som beskriver hushållens ekonomiska välfärd, minskade reellt jämfört med motsvarande kvartal
året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Under första kvartalet 2014minskade företagens vinstkvot, dvs. vinsternas andel av förädlingsvärdet, med
mer än tre procentenheter till 19,4 procent jämfört med föregående kvartal. Vinstkvoten minskade eftersom
företagssektorns förädlingsvärde sjönk och löneutgifterna ökade. Företagens investeringskvot, dvs.
investeringarnas andel av förädlingsvärdet, sjönk med en halv procentenhet till 25,0 procent. Nyckeltalen
har räknats utgående från säsongrensade serier.

Hushållens sparkvot var -0,8 procent under första kvartalet 2014. Föregående kvartal var motsvarande
siffra 0,4 procent. Bakom denminskade sparkvoten ligger den ökade konsumtionen, för sektorns disponibla
inkomst var nästan på samma nivå som under föregående kvartal. Sparkvoten är sparandets andel av den

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 11.7.2014
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disponibla inkomsten. Ett negativt tal innebär att hushållssektorns konsumtion överstiger den disponibla
inkomsten. Hushållens investeringskvot var 11,1 procent av den disponibla inkomsten under första kvartalet,
dvs. något mindre än föregående kvartal. Största delen av hushållens investeringar består av
bostadsinvesteringar.

Hushållens justerade disponibla inkomst minskade med 1,7 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.

Denna statistik är fr.o.m. detta offentliggörande framställd enligt det nya systemet ENS 2010, vilket medför
många förändringar i siffrorna jämfört med tidigare offentliggöranden. Allmän information om revideringen
finns på http://www.stat.fi/til/ekt2010_sv.html.

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, %

10,4-0,127,424,52010Q1

11,28,027,729,42010Q2

13,83,828,722,52010Q3

11,53,525,833,42010Q4

11,0-1,325,525,42011Q1

11,46,327,428,22011Q2

14,20,829,622,32011Q3

11,72,428,931,02011Q4

11,1-7,626,921,32012Q1

11,48,328,423,02012Q2

13,62,430,318,62012Q3

11,11,028,427,52012Q4

10,6-2,625,618,52013Q1

11,55,826,123,12013Q2

13,30,926,419,62013Q3

10,50,825,528,52013Q4

9,9-5,323,716,82014Q1

Tabellbilaga 2. Viktiga nyckeltal i sektorräkenskaperna (säsongrensad)

Hushållens (S14)
investeringskvot, %

Hushållens (S14)
sparkvot, %

Icke-finansiella företagens
(S11) investeringskvot, %

Icke-finansiella företagens
(S11) vinstkvot, %

11,04,528,127,32010Q1

11,64,827,328,42010Q2

12,13,227,726,22010Q3

12,13,326,329,02010Q4

12,22,726,928,12011Q1

12,02,327,227,62011Q2

12,12,028,126,22011Q3

12,01,929,325,52011Q4

12,00,227,725,92012Q1

11,73,728,321,82012Q2

11,71,129,221,92012Q3

11,80,428,821,12012Q4

11,71,526,821,62013Q1

11,52,526,122,42013Q2

11,41,125,323,62013Q3

11,30,425,522,92013Q4

11,1-0,825,019,42014Q1
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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

2,0121,33,630,42010Q1

1,8136,83,334,52010Q2

2,0130,93,533,02010Q3

3,6138,45,535,22010Q4

1,3122,84,431,82011Q1

2,5140,26,036,62011Q2

0,3131,24,034,32011Q3

0,6139,24,036,62011Q4

-0,3122,52,932,72012Q1

-0,3139,83,137,72012Q2

0,7132,14,035,72012Q3

-0,9137,92,137,42012Q4

0,5123,23,133,72013Q1

-0,5139,11,838,42013Q2

-0,7131,21,636,32013Q3

-0,5137,21,838,12013Q4

-1,7121,10,233,82014Q1
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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
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