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Den offentliga sektorns finansiella nettotillgång-ar minskade
något under sista kvartalet år 2011
Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar, dvs. skillnadenmellan finansiella
till-gångar och skulder, uppgick till 100,7 miljarder euro i slutet av år 2011. Sammanlagt minskade
de finansiella nettotillgångarna med 1,5 miljarder euro från föregående kvartal.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Statsförvaltningens finansiella nettotillgångar minskade under kvartalet med totalt 3,5 miljarder euro och
var i slutet av året –34,6 miljarder euro. Minskningen av de finansiella nettotillgångarna förklaras närmast
med att statsförvaltningens kortfristiga lån, penningmarknadsinstrument och masskuldebrevslån ökat,
medan sedlar, mynt och inlåning minskat. I slutet av år 2011 uppgick statens totala skuld enligt
finansräkenskaperna till 93,7 miljarder euro, vilket är omkring 7,9 miljarder mer än året innan.

Arbetspensionsanstalternas och övriga socialskyddsfonders finansiella nettotillgångar var i slutet av
kvartalet 134,8 miljarder euro, dvs. 3,1 miljarder mer än i slutet av tredje kvartalet, men 2,5 miljarder
mindre än året innan. Under sista kvartalet 2011 placerade arbetspensionsanstalterna totalt omkring 0,7
miljarder euro i masskuldebrevslån och minskade sitt innehav av noterade aktier med 1,1 miljarder euro.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 30.03.2012

Offentlig ekonomi 2012



Lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar försvagades under det sista kvartalet från 1,7 miljarder till
0,5 miljarder euro i och med ökningen av lånestocken.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Den offentliga sektorns finansiella tillgångar, skulder och nettotillgångar, md. euro

TidSektorData

Q4-11Q3-11Q2-11Q1-1120102009200820072006200520042003200220012000

219,5218,3223,7225,0228,2205,6180,5213,2198,5177,3158,8142,0127,6127,9129,2S13Tillgångar

59,158,658,060,464,258,551,764,962,256,351,847,739,942,445,4S1311

22,222,723,022,422,120,720,920,920,118,718,317,617,316,617,5S1313

138,1137,0142,6142,2141,8126,4107,9127,4116,2102,388,776,770,368,966,3S1314

118,8116,1106,9106,2111,397,383,782,883,485,087,786,182,683,888,1S13Skulder

93,789,782,581,885,873,562,562,165,268,171,971,568,970,774,5S1311

21,821,021,221,021,019,618,317,416,215,314,513,312,512,112,1S1313

3,35,33,13,34,64,22,83,41,91,61,41,31,11,11,5S1314

100,7102,2116,8118,8116,8108,396,8130,4115,192,271,155,945,044,141,1S13Netto

-34,6-31,1-24,5-21,5-21,6-15,0-10,82,8-3,0-11,8-20,1-23,9-29,0-28,3-29,1S1311

0,51,71,81,41,21,12,63,53,83,43,84,44,84,55,5S1313

134,8131,7139,5138,9137,3122,2105,1124,1114,3100,787,375,469,167,864,8S1314

S13 Offentlig sektor tot. S1311 Staten S1313 Lokalförvaltning S1314 Socialskyddsfonder1)
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