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Den offentliga sektorns skuld ökade något under första
kvartalet 2012
Den offentliga sektorns EDP-skuld, dvs. den konsoliderade skulden till nominellt värde, ökade
under första kvartalet 2012 med 0,3 miljarder euro och uppgick till 93,3 miljarder euro i slutet av
mars. Jämfört med året innan har den offentliga sektorns skuld ökat med 8,5 miljarder euro.
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Statens skuld var på nästan samma nivå som under föregående kvartal och uppgick till 85,8 miljarder euro
i slutet av mars. Beståndet av statens masskuldebrevslån ökade under kvartalet med 3,7 miljarder euro
och beståndet av långfristiga lån med 0,7 miljarder euro, men beloppet av kortfristiga skuldinstrument
(maturitet under ett år) minskade med 4,8 miljarder euro.

Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas, skuld fortsatte att öka jämnt på samma
sätt som under tidigare kvartal. Lokalförvaltningens skuld, som närmast består av långfristiga lån, ökade
med 0,2 miljarder euro och uppgick till 12,7 miljarder euro i slutet av kvartalet.

Den offentliga sektorns skuld efter kvartal beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna
inom samhällsekonomin och till utlandet. Utvecklingen av skulden påverkas både av förändringen av den
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icke-konsoliderade skulden och av den offentliga sektorns interna skulder. Den offentliga sektorns
konsoliderade skuld fås genom att avdra skulderna mellan enheterna inom den offentliga sektorn från den
icke-konsoliderade bruttoskulden. Därför är den offentliga sektorns skuld mindre än de sammanlagda
skulderna för dess undersektorer.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, md. euro

TidSektor1)

Q1-12201120102009200820072006200520042003200220012000

93,393,187,075,063,063,265,765,767,664,859,659,157,9S13

85,885,879,167,857,758,461,062,365,765,361,364,066,5S1311

12,712,511,711,310,09,59,08,37,36,45,65,35,3S1313

0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,10,10,00,0S1314

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

4



Offentlig ekonomi 2012

Förfrågningar
09 1734 2324Timo Ristimäki
09 1734 3325Saara Roine

Ansvarig statistikdirektör:
Ari Tyrkkö
rahoitus.tilinpito@stat.fi
www.stat.fi
Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

ISSN 1796-0479Informationstjänst, Statistikcentralen
= Finlands officiella
statistik

tel. +358 9 1734 2220
www.stat.fi

ISSN 1799-8026 (pdf)
Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy
tel. +358 20 450 05
www.editapublishing.fi


