
Offentliga sektorns underskott och
skuld 2011

De preliminära uppgifterna om det offentliga underskottet
år 2011 förändrades bara något vid revidering
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reviderades uppgifterna om statens underskott
något, och sålunda också uppgifterna om den offentliga sektorns underskott, jämfört med de
uppgifter som publicerades i början av mars. Bakgrunden till revideringen är att mer uppdaterade
uppgifter erhållits om skatteinkomster som influtit år 2011 och därigenom ökade underskottet
med 113 miljoner euro. Även efter revideringen ökade särskilt statens beskattningsutfall betydligt
under år 2011. Uppgifterna om den offentliga sektorns skuld förändrades inte i detta sammanhang.

Den finländska offentliga sektorns underskott (-) och skuld, i procent
av BNP

Den konsoliderade EDP-skulden för den offentliga sektorn i Finland ökade under år 2011 med 6 miljarder
euro till 93 miljarder euro. I förhållande till bruttonationalprodukten var skulden nästan oförändrad,
ökningen var bara 0,2 procentenheter från året innan. Den offentliga sektorns underskott i förhållande till
bruttonationalprodukten minskade till 0,5 procent, medan underskottet året innan var 2,5 procent. Enligt
förhandsuppgifterna understeg den offentliga sektorns underskott och skuld referensvärdena för EU:s
stabilitets- och tillväxtavtal.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 30.3.2012
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År 2011 visade den offentliga sektorns finansiella ställning ett underskott på 1,1 miljarder euro. Den
statliga sektorns underskott minskade med 4,0 miljarder euro till 5,5 miljarder euro. Kommunsektorns
underskott ökade med 0,5 miljarder euro till 0,8 miljarder euro. Bakom ökningen låg en avtagande ökning
av skatteinkomster och erhållna transfereringar samt en större ökning av konsumtionsutgifter än året innan.
Arbetspensionsanstalterna hade ett överskott på 5,3 miljarder euro, vilket var på samma nivå som året
innan.

År 2011 ökade den offentliga sektorns icke-konsoliderade bruttoskuld med 7,5 miljarder euro från året
innan. Statsskulden ökademed 6,7miljarder och kommunernas skuldmed 0,8miljarder euro. Den offentliga
sektorns interna skulder ökade med 1,4 miljarder euro. EDP-skulden beskriver den offentliga sektorns
skuld till de övriga sektorerna inom ekonomin och till utlandet, och dess utveckling påverkas både av
förändringar av den icke-konsoliderade bruttoskulden och av den offentliga sektorns interna skulder.

Begreppet ”den offentliga sektorns underskott”, som används i statistiken, är i enlighet med förfarandet
vid alltför stora underskott (EDP) i Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt. Detta s.k.
EDP-underskott motsvarar det finansiella sparandet enligt de offentliga sektorräkenskaperna i
nationalräkenskaperna (ENS95), med undantag av ränteströmmar som grundar sig på swap- och
ränteterminskontrakt. Dessa bokförs i EDP-underskottsrapporten som en del av räntorna, men i
nationalräkenskaperna som förändringar av finansiella derivat på skuldsidan. År 2011 var inverkan av
skillnaden i metoder 0,3 procent av BNP. Det finansiella sparandet enligt sektorräkenskaperna ENS95 var
enligt de preliminära uppgifterna -0,9 procent av BNP.

Detta framgår av de uppgifter som Statistikcentralen rapporterade till Eurostat i mars. Eurostat kontrollerar
under de närmaste veckorna de uppgifter om underskott och skuld som medlemsländerna rapporterat.
Under denna process kan det ske ändringar i de uppgifter som Statistikcentralen rapporterat. Om så skulle
ske, publiceras de uppdaterade uppgifterna på denna statistiks sidor den 23 april, dvs. samma dag som
Eurostat offentliggör uppgifterna.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Offentliga sektorns EDP-underskott (-) i Finland 1997-20111)

Procent av BNPMiljon euro

TotaltSocialskydds-
fonder

LokalförvaltningStatsförvaltningTotaltSocialskydds-
fonder

LokalförvaltningStatsförvaltning

-1,42,9-0,6-3,7-1 4683 137-603-4 0021997

1,63,4-0,3-1,51 8513 909-313-1 7451998

1,73,0-0,2-1,22 0253 713-243-1 4451999

6,94,10,22,69 1785 4722043 5022000

5,14,1-0,51,47 0745 720-6612 0152001

4,13,6-0,40,95 9005 139-5871 3482002

2,63,1-0,70,23 7714 518-1 0693222003

2,53,1-0,80,13 7324 789-1 2622052004

2,83,4-0,80,24 4715 333-1 2303682005

4,14,6-0,4-0,16 8737 614-611-1302006

5,34,5-0,21,09 5248 114-3261 7362007

4,34,1-0,40,67 9767 674-7891 0912008

-2,52,7-0,7-4,5-4 2894 677-1 140-7 8262009

-2,53,0-0,2-5,3-4 5645 312-353-9 5232010*

-0,52,8-0,4-2,9-1 0505 301-833-5 5182011*

* Preliminär1)

Tabellbilaga 2. Offentliga sektorns EDP-skuld 1997-20111)

Procent av BNPMiljon euro

TotaltSocialskydds-
fonder

LokalförvaltningStatsförvaltningTotaltSocialskydds-
fonder

LokalförvaltningStatsförvaltning

53,90,03,050,957 85893 21654 6331997

48,40,02,845,556 414273 26353 1251998

45,70,02,543,155 887433 07352 7401999

43,80,02,641,257 89293 41454 4692000

42,50,02,639,959 142103 55655 5752001

41,50,02,838,659 567484 06155 4582002

44,50,03,441,064 778485 01759 7132003

44,40,03,940,567 587155 89661 6762004

41,70,04,537,265 65217 08658 5652005

39,60,04,734,965 69617 76157 9342006

35,20,04,530,663 22518 16655 0582007

33,90,04,629,463 01518 46454 5502008

43,50,05,637,874 99729 70265 2932009

48,40,05,742,786 974110 22876 7452010*

48,60,05,842,793 030111 20181 8282011*

* Preliminär1)
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Tabellbilaga 3. Offentliga sektorns bruttoskuld och EDP-skuld 1997-2011, miljarder euro1)

2011*2010*2009200820072006200520042003200220012000199919981997

98,991,479,668,068,170,371,073,372,170,471,473,477,880,680,0A. Bruttoskuld, md euro

7,511,811,6-0,1-2,2-0,7-2,41,31,7-1,0-2,0-4,5-2,70,62,8förändring, md euro

51,650,946,236,637,942,445,148,149,549,051,255,563,669,174,5procent av BNP

5,94,44,65,04,94,65,35,77,310,812,215,521,924,122,1
B. De offentliga
samfundens interna skulder

1,4-0,2-0,30,10,3-0,7-0,4-1,6-3,6-1,4-3,3-6,5-2,22,01,4förändring, md euro

93,087,075,063,063,265,765,767,664,859,659,157,955,956,457,9AB. EDP-SKULD, md euro

48,648,443,533,935,239,641,744,444,541,542,543,845,748,453,9procent av BNP

6,112,012,0-0,2-2,50,0-1,92,85,20,41,22,0-0,5-1,41,4förändring, md euro

* Preliminär1)
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