
Betalningsbalans och utlandsställning

Portföljinvesteringarna i utlandet ökade under andra
kvartalet 2014
Korrigering. Siffrorna i offentliggörandet har korrigerats 18.9.2014. De korrigerade siffrorna är
märkta med rött.

Under andra kvartalet 2014 var värdet av finländska portföljinvesteringar i utlandet större än vanligt.
Bytesbalansen visade alltjämt ett underskott.

Finansiell balans och utlandsställning
Under andra kvartalet 2014 minskade nettoinflödet av kapital till Finland till 3,2 miljarder euro från 7,4
miljarder euro under första kvartalet. Kapitalinflödet bestod främst av direktinvesteringar och övriga
investeringar, dvs. lån, inlåning och handelskrediter. Kapitalutflödet bestod främst av portföljinvesteringar.

Den utländska nettoställningen ökade något mot slutet av kvartalet efter svackan i april–maj och uppgick
till 11,9 miljarder euro. Också förändringarna i valutakursen och värderingsposterna har bidragit till
ökningen av nettoställningen med 2,2 miljarder euro.

I slutet av juni 2014 uppgick finländarnas fordringar på utlandet till 685,9 miljarder euro och skulder till
utlandet till 674,0 miljarder euro. Både fordringarna och skulderna har ökat från motsvarande period året
innan, fordringarna med 36,5 miljarder euro och skulderna med 49,0 miljarder euro.

Portföljinvesteringar
Under andra kvartalet 2014 uppgick kapitalinflödet till Finland till 2,0 miljarder euro i form av
värdepappersskulder. I aktier och andelar i placeringsfonder placerades 2,0 miljarder euro från utlandet.
Detta fördelades jämnt mellan de finansiella instrumenten. Beståndet av värdepappersskulder till utlandet
uppgick till totalt 277,9 miljarder euro, varav 85,4 miljarder euro var placeringar i aktier och andelar i
placeringsfonder och 192,5 miljarder euro placeringar i skuldpapper.

I värdepappersfordringar placerades i utlandet 12,3 miljarder euro, varav 4,6 miljarder euro var placeringar
i aktier och andelar i placeringsfonder. I utländska aktier placerades 2,2 miljarder euro och i andelar i
placeringsfonder 2,4 miljarder euro. I skuldpapper placerades totalt 7,7 miljarder euro, vilket i huvudsak
bestod av placeringar i långfristiga masskuldebrevslån. Under den aktuella perioden uppgick
värdepappersfordringarna i utlandet till totalt 272,1miljarder euro, varav 131,1miljarder euro var placeringar
i aktier och andelar i placeringsfonder och 141,0 miljarder euro placeringar i skuldpapper.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 15.9.2014
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Under andra kvartalet 2014 hade värdepapprens värdeförändringar medfört en ökning av
värdepappersfordningar med 5,5 miljarder euro och en ökning av skulder med 3,9 miljarder euro. Från
utlandet betalades dividender till Finland för 0,8 miljarder euro och från Finland till utlandet för 1,8
miljarder euro. Under första halvåret 2014 betalades totalt 1,1 miljarder euro i dividender från utlandet
till Finland och 2,3 miljarder euro från Finland till utlandet.

Direktinvesteringar
När det gäller direktinvesteringar uppgick bruttofordringarna i slutet av andra kvartalet 2014 till 141,0
miljarder euro och motsvarande skulder till 104,3 miljarder euro. Under första delen av året minskade
fordringarna med 1,4 miljarder euro, medan skulderna ökade med 9,8 miljarder euro.

Förändringarna i stocken av direktinvesteringar förklaras främst av förändringar i koncerninterna lån och
handelskrediter. Under första delen av året minskade dessa fordringar på villkoren för främmande kapital
med 2,7 miljarder euro, medan skulderna ökade med 6,3 miljarder euro.

Under januari–juni fick Finland 3,2 miljarder euro i intäkter från utländska direktinvesteringar och från
Finland till utlandet var intäkterna under samma period 1,8 miljarder euro.

Övriga investeringar
Under andra kvartalet 2014 var nettoutflödet av övriga investeringar, dvs. lån, inlåning och handelskrediter
10,9 miljarder euro. Till detta bidrog mest både minskningen av utländska insättningsfordringar med 4,8
miljarder euro och ökningen av insättningsskulderna med 5,8 miljarder euro. I slutet av kvartalet uppgick
fordringarna i form av övriga investeringar till 168,3 miljarder euro och skulderna till 203,5 miljarder
euro.

Finlands nettoställning mot utlandet kvartalsvis

Bytesbalans
Bytesbalansen visade ett underskott på 1,4 miljarder euro under andra kvartalet 2014. Underskottet har
därmed ökat från motsvarande period år 2013 då bytesbalansen visade ett underskott på 1,1 miljarder euro.
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När det gäller underposterna i bytesbalansen visade alla ett underskott med undantag av handelsbalansen.
Handelsbalansen enligt betalningsbalansen visade ett överskott på 0,5 miljarder euro, vilket berodde på
den ökade exporten av transportmedel i maj. Tjänstebalansen visade ett underskott på 0,8 miljarder euro
i och med att exporten av tjänster uppgick till 4,7 miljarder euro och importen av tjänster till 5,6 miljarder
euro.

De primära inkomsterna visade ett underskott på 0,5 miljarder euro. Den mest betydande underposten
under primära inkomster är avkastning på kapital som utgörs av räntor, utdelningar och återinvesterade
vinstmedel från Finland till utlandet och från utlandet till Finland. Från utlandet betalades avkastning på
kapital till Finland för totalt 3,6 miljarder euro och från Finland till utlandet för 4,1 miljarder euro.

Finlands betalningsbalans i juli 2014
Bytesbalansen visade ett underskott på 0,8 miljarder euro i juli. Vid motsvarande tidpunkt året innan visade
bytesbalansen ett underskott på 0,04miljarder euro. Den glidande summan för 12månader i bytesbalansen
visade ett underskott på 4,0 miljarder euro.

Finland bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders gligande
summa

I juli var nettokapitalinflödet till Finland 2,2 miljarder euro. I direktinvesteringar nettoimporterades kapital
för 800,9 miljoner euro och portföljinvesteringarna genererade ett nettoinflöde på 2,2 miljarder euro,
medan det i övriga investeringar nettoexporterades kapital för 1,2 miljarder euro.

I slutet av juli 2014 uppgick den utländska nettoställningen till 13,1 miljarder euro. Finländarnas fordringar
på utlandet uppgick till 686,5 miljarder euro och skulder till utlandet till 673,5 miljarder euro.

3



Finlands nettoställning mot utlandet månadsvis
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Finlands bytesbalans, kvartalvis 2014, miljoner euro

År/kvartal

2014/Q22014/Q12013/Q42013/Q32013/Q2

23392217052349422593225961. BytesbalansInkomster

14445132051422113529140501.1 Varor

474248725427550548741.2.3 Transport

392133653566328234021.3 Primära inkomster

2832632802762701.4 Sekundära inkomster

24819231312379022759237111. BytesbalansUtgifter

13945134791405614031134371.1 Varor

556052315932554556361.2.3 Transport

442530403136232637591.3 Primära inkomster

89013826658578781.4 Sekundära inkomster

Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.1)

Tabellbilaga 2. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2014, miljoner euro

År/månad

2014/072014/062014/052014/042014/032014/022014/01

-765-59-199-1 170-651-220-5551. Bytesbalans

-101133532-164-256-3271.1 Varor

-86-261-281-276-126-117-1161.2 Tjänster

-397272-247-528-1502132621.3 Primära inkomster

-181-202-202-202-373-373-3731.4 Sekundära inkomster

121212121212122. Kapitalbalans

-2 152-2711 700-4 662-3 5923 785-7 5593. Finansiell balans

-2 2251581 885-5 019-3 691-2 995-323.1 Direktinvesteringar

-9183 1391 7195 468-266-750-6 0733.2 Portföljinvesteringar

1 409-3 605-2 398-4 9072337 618-1 3643.3 Övriga investeringar

-40812533-7644-30-493.4 Finansiella derivat

-925-40-12889-58-403.5 Valutareserv

-1 398-2251 888-3 505-2 9533 993-7 0164. Restpost

Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.1)

Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.2)

Finansiell balans = tillgångar - skulder3)

Tabellbilaga 3. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2014, miljoner euro

År/månad

2014/072014/062014/052014/042014/032014/022014/01

Kontotransaktion

7 4137 4468 1657 7817 4367 0687 2021. BytesbalansInkomster

4 4004 6315 1344 6814 5454 3104 3501.1 Varor

1 7301 5791 5771 5861 6241 6181 6311.2 Tjänster

1 1911 1421 3601 4201 1791 0521 1331.3 Primära inkomster

929494948888881.4 Sekundära inkomster
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År/månad

2014/072014/062014/052014/042014/032014/022014/01

8 1787 5048 3648 9518 0877 2887 7561. BytesbalansUtgifter

4 5014 4984 6024 8444 5474 2544 6781.1 Varor

1 8161 8401 8581 8621 7491 7341 7471.2 Tjänster

1 5888691 6071 9481 3308398711.3 Primära inkomster

2732972972974614614611.4 Sekundära inkomster

Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.1)

Tabellbilaga 4. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2014, miljoner
euro

År/månad

2014/072014/062014/052014/042014/032014/022014/01

Kontotransaktion

-10 462-3 912680-4 257-1 875-3 651-339TotaltTillgångar

-493-896293-597-464-8948321. Direktinvesteringar

425576141-1 2531445897341.1 Eget kapital

-919-1 472152656-608-1 483981.2 Övrigt kapital

-9351 7174 4546 111-9473 099-1 3892. Portföljinvesteringar

19-402 2902 344-8621 5983082.1 Aktier

-5521 6662 2912 90876984-2 3242.2 Masskuldebrev

-40191-127858-161517627
2.3
Penningmarknadsinstrument

-5 041-1 3642 288-4 5526 305-2 4184 2583. Övriga investeringar

-3 984-3 394-6 314-5 090-6 858-3 379-3 9994. Finansiella derivat

-925-40-12889-58-405. Valutareserv

-8 310-3 641-1 0214061 718-7 4367 220TotaltSkulder

1 731-1 054-1 5934 4233 2272 1008651. Direktinvesteringar

1 593-1 984-9854 2091721721721.1 Eget kapital

138929-6072143 0551 9286931.2 Övrigt kapital

-17-1 4222 734642-6803 8494 6842. Portföljinvesteringar

308781893306-1704351 9832.1 Aktier

67-1 7826701132 0514 4571 4282.2 Masskuldebrev

-392-4211 171223-2 561-1 0431 272
2.3
Penningmarknadsinstrument

-6 4502 2414 6853556 073-10 0375 6213. Övriga investeringar

-3 575-3 406-6 847-5 015-6 902-3 349-3 9494. Finansiella derivat

.......5. Valutareserv

Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.1)
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Tabellbilaga 5. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro

2014/072014/0612 mån. glidande summaÅr 2013

-765-59-4 040-2 8511. Bytesbalans

-101133-15831.1 Varor

-86-261-1 778-1 6621.2 Tjänster

-3972724321 2461.3 Primära inkomster

-181-202-2 679-2 5181.4 Sekundära inkomster

12121381842. Kapitalbalans

-2 152-271-8 293-3 3083. Finansiell balans

-2 225158-10 4763 1793.1 Direktinvesteringar

-9183 1393 791-5 4283.2 Portföljinvesteringar

1 409-3 605-1 0812043.3 Övriga investeringar

-40812-1 271-2 0323.4 Finansiella derivat

-9257447683.5 Valutareserv

-1 398-225-4 391-6414. Restpost

Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång1)

Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden2)

Finansiell balans = tillgångar - skulder3)
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Figurer

Figurbilage 1. Finlands bytesbalans och handelsbalans
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