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Den offentliga sektorns skuld minskade med 1,3 miljarder
euro under tredje kvartalet 2014
Den offentliga sektorns EDP-skuld, dvs. den konsoliderade bruttoskulden till nominellt värde,
minskade under tredje kvartalet 2014 med 1,3 miljarder euro och uppgick i slutet av kvartalet till
117,9 miljarder euro. Jämfört med året innan har den offentliga sektorns skuld ökat med totalt
9,8 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns
skuld kvartalsvis.
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Under tredje kvartalet 2014 minskade statsförvaltningens skuld med 1,3 miljarder euro. I slutet av kvartalet
uppgick den till totalt 105,2 miljarder euro. Beståndet av de masskuldebrevslån som staten emitterat
minskade med 1,2 miljarder euro och beståndet av kortfristiga lån med 0,2 miljarder euro. Beståndet av
kortfristiga skuldebrev och långfristiga lån var nästan på samma nivå som föregående kvartal.
Lokalförvaltningens, dvs. i huvudsak kommunernas och samkommunernas, skuld ökade med 0,1 miljarder
euro. I slutet av tredje kvartalet 2014 uppgick lokalförvaltningens skuld till totalt 16,4 miljarder euro.

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

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 16.12.2014
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icke-konsoliderade skulden och av den offentliga sektorns interna skulder. Den offentliga sektorns
konsoliderade bruttoskuld fås genom att dra av 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, md. euro

TidSektor1)

Q3-14201320122011201020092008200720062005200420032002

117,9112,7105,595,588,275,563,363,465,965,867,764,959,7S13

105,2101,095,988,080,068,157,758,461,062,365,765,361,3S1311

16,416,214,212,712,011,610,29,79,28,47,46,55,7S1313

0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,10,1S1314

S13 Offentlig sektor tot. S1311 Staten S1313 Lokalförvaltning S1314 Socialskyddsfonder1)
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Revideringar i denna statistik

Revideringar av offentliga sektorns skuld, miljoner euro

RevisionTidigare publiceringSenaste publiceringKvartal

59119 125119 1842014Q2

37116 145116 1822014Q1

37112 664112 7012013Q4

37108 044108 0812013Q3
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