
Offentliga sektorns skuld kvartalsvis
2017, 2:a kvartalet

Den offentliga sektorns skuld minskade något under andra
kvartalet 2017
Den offentliga sektorns EDP-skuld, dvs. den konsoliderade bruttoskulden till nominellt värde,
uppgick till 135,9 miljarder euro i slutet av andra kvartalet år 2017. Från föregående kvartal
minskade skulden med 0,4 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik
över den offentliga sektorns skuld kvartalsvis.

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Publiceringen av statsborgen (statsgarantier) som en separat statistik avslutade i mars 2017. Från och med
nu kommer denna information att publiceras i Offentliga sektorns skuld kvartalsvis statistiken. Information
kan hittas på statistikens hemsida under tabellerna. De första uppgifterna som publiceras på den nya platsen
gäller första kvartalet 2017.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 29.9.2017
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Tabellbilagor

Tabelbilaga 1. Offentliga sektorns skuld, md. euro

2017/Q2201620152014201320122011201020092008200720062005

135,9136,0133,2123,7114,8107,795,588,275,563,363,465,965,8Offentlig sektor tot.

114,4115,7113,3107,4101,296,088,080,068,157,758,461,062,3Staten

20,219,618,817,716,214,312,712,011,610,29,79,28,4Lokalförvaltning

2,72,33,12,21,91,90,00,00,00,00,00,00,0Socialskyddsfonder

Tabellbilaga 2. Statens garantier under 2017 andra kvartalet, miljoner euro

Garantiavgiftsintäkter
som erhållits under
kvartalet

Återindrivningsintäkter
som erhållits under
kvartalet

Ersättningar
som
betalats
under
kvartalet

Garantistocken
i slutet av
kvartalet

Garantier
som gått ut
under
kvartalet

Nya
garantier
som ställts
under
kvartalet

Sektor

37131228 1721 4211 927
S.11 Icke-finansiella
företag

---1)6 37049850

S.12 Finansiella
företag och
försäkringsföretag

0--10419S.13 Offentlig sektor

1444 60188274S.14 Hushåll

---292411

S.15 Hushållens
icke-vinstsyftande
organisationer

---7 216563972S.2 Utlandet

38171546 4912 1464 043
Sektorer
sammanlagt

inga observationer1)
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Revideringar i denna statistik

Revideringar av offentliga sektorns skuld, miljoner euro

RevisionTidigare publiceringSenaste publiceringKvartal

-221136 573136 3522017Q1

-63136 054135 9912016Q4

-137132 002131 8652016Q3

-82131 078130 9962016Q2
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