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2014

Den offentliga sektorns underskott 3,2 procent och skuld
59,3 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år
2014
Enligt de preliminära uppgifter som Statistikcentralen rapporterar till Eurostat var den offentliga
sektorns underskott i förhållande till bruttonationalprodukten 3,2 procent år 2014. Enligt de
preliminära uppgifterna översteg underskottet sålunda referensvärdet i EU:s stabilitets- och
tillväxtavtal, som är tre procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Den offentliga sektorns
EDP-skuld, dvs. den konsoliderade bruttoskulden, låg däremot under referensvärdet på 60
procent. Den var 59,3 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2014.

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

Den offentliga sektorns underskott, dvs. nettoupplåningen enligt nationalräkenskaperna, uppgick år 2014
till 6,4 miljarder euro. Underskottet för år 2014 var efter revideringen 535 miljoner euro mindre jämfört
med de preliminära uppgifter för nationalräkenskaperna som publicerades i början avmars. Av revideringen
gällde 406 miljoner euro statsförvaltningens och 129 miljoner euro lokalförvaltningens uppgifter. När det
gäller statsförvaltningen hänförde sig de största förändringarna till skatteinkomster och EU-avgifter.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 31.3.2015
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Avkastningen av mervärdesskatten ökade med 191 miljoner euro jämfört med de preliminära uppgifterna
då uppgifterna om utfallet blivit klara. Statens betalningsandelar till EU minskade för sin del med 149
miljoner euro. Lokalförvaltningens underskott (nettoupplåning) år 2014 minskade i och med preciseringen
av effekterna av yrkeshögskolornas och affärsverkens bolagisering.

Jämfört med år 2013 ökade den offentliga sektorns underskott med 1,3 miljarder euro år 2014.
Statsförvaltningens underskott ökade från året innan med 173 miljoner euro och lokalförvaltningens med
279 miljoner euro. Socialskyddsfonderna indelas i arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder.
Arbetspensionsanstalternas överskott minskade i likhet med tidigare år, nu med 252 miljoner euro. Övriga
socialskyddsfonder visade ett underskott, för första gången sedan år 2009. Deras finansiella ställning
försvagades med 609 miljoner euro från föregående år och uppgick till -584 miljoner euro år 2014. Till
detta bidrog främst ökningen av arbetslöshetsutgifterna.

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld (EDP-skuld) var 121,1 miljarder euro i slutet av år
2014. Uppgifterna om skulden reviderades inte jämfört med uppgifterna i den offentliga sektorns skuld
kvartalsvis, som publicerades i början av mars. År 2013 var EDP-skulden totalt 112,7 miljarder euro, dvs.
skulden ökade med 8,4 miljarder år 2014. Statsförvaltningens andel av den ökade konsoliderade skulden
var 6,6 miljarder euro, lokalförvaltningens 1,5 miljarder euro och socialskyddsfondernas 0,3 miljarder
euro.

Uppgifterna om skulden revideras nästa gång i juni i samband med statistiken över den offentliga sektorns
skuld kvartalsvis. Uppgifterna om underskottet revideras nästa gång i juli i sambandmed offentliggörandet
av nationalräkenskaperna.

Eurostat kontrollerar under de närmaste veckorna de uppgifter om underskott och skuld som
medlemsländerna rapporterat. I detta sammanhang kan det ske ändringar i de uppgifter somStatistikcentralen
rapporterat. Om så sker, publiceras de uppdaterade uppgifterna på denna statistiks sidor den 21 april,
samma dag som Eurostat offentliggör uppgifterna.

Innehåll och begrepp i statistiken
Med den offentliga sektorns över-/underskott avses nettoutlåning/nettoupplåning enligt
nationalräkenskapernas sektorkonton, dvs. skillnadenmellan de totala inkomsterna och de totala utgifterna.
Till exempel när det gäller lokalförvaltningen avviker begreppet från de sektortillhöriga kommunernas
och samkommunernas över-/underskott enligt räkenskapsperiodens resultaträkningar. En viktig skillnad
har att göra med investeringarna som i nationalräkenskaperna utgiftsförs som sådana.

I den offentliga sektorns räkenskaper statistikförs den skuld som upptagits av den tillfälliga Europeiska
finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF), genom Eurostats beslut, som en del av den offentliga skulden
i de medlemsländer som beviljat garantier. Det lån som mottagarlandet erhåller genom EFSF statistikförs
som om det hade erhållits av de euroländer som beviljat garantierna, och dessa länder står då motsvarande
summa i skuld till EFSF. Till följd av detta ökar EDP-bruttoskulden hos de euroländer som beviljat
garantier, medan nettoskulden förblir oförändrad, eftersom länderna har en lika stor fordring på
mottagarlandet. Varje lands andel av den offentliga sektorns skuld för lån beviljade av EFSF beräknas
genom att lånet som mottagarlandet erhållit divideras med en fördelningsnyckel (baserar sig på andelar
av ECB:s kapital hos de medlemsländer som deltar i stödpaketet).

I slutet av år 2014 har skulder till ett belopp på 3 611 miljoner euro, på basis av de lån som EFSF beviljat,
bokförts i skulden för den offentliga sektorn i Finland. I slutet av år 2013 var beloppet 3 426 miljoner
euro. Motsvarande gäller inte för Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM).

Statsförvaltningens EDP-skuld avviker begreppsmässigt från den statsskuld som Statskontoret publicerar.
Statens EDP-skuld omfattar dessutom lån som den tillfälliga finansiella stabiliseringsfaciliteten EFSF
beviljat mottagarländerna, erhållna säkerhetsdepositioner i anslutning till derivatkontrakt,
kärnavfallshanteringsfondens kapital, skulder vid investeringar i livscykelprojekt och mynt i omlopp. I
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nationalräkenskaperna är också statsförvaltningen ett vidare begrepp än budget- och fondekonomin,
eftersom den dessutom bl.a. omfattar universiteten, Solidium, Rundradion och affärsverket Senatfastigheter.
Dåman beaktar dessa skillnader fås statsförvaltningens icke-konsoliderade bruttoskuld enligt EDP-begreppet
(tabellbilaga 3), dvs. år 2014 Statskontorets statsskuld 95,1miljarder euro + de begreppsmässiga skillnaderna
mellan skulderna 9,6 miljarder euro + skillnaderna pga. sektoravgränsningen 3,7 miljarder euro =
statsförvaltningens icke-konsoliderade bruttoskuld 108,4 miljarder euro. Värderingsprincipen i båda
skuldbegreppen är det nominella värdet, där effekten av valutaväxlingsavtal har beaktats.

En förteckning över de enheter som ingår i den offentliga sektorn finns på finska på adressen
http://www.stat.fi/meta/luokitukset/_linkki/julkisyhteisot.html. Beslut om de mest betydande
sektorklassificeringsfallen finns på adressen http://www.stat.fi/meta/luokitukset/_linkki/soveltamisp.html.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Offentliga sektorns EDP-underskott 2005-20141)

BNP-kvoten, %Miljoner euro

TotaltSocialskydds-
fonderna

LokalförvaltningStatenTotaltSocialskyddsfondernaLokalförvaltningStaten

2,63,3-0,70,04 2605 379-1 187682005

3,94,4-0,3-0,26 7817 658-565-3122006

5,14,4-0,20,99 5708 166-3321 7362007

4,24,0-0,40,58 0907 843-7509972008

-2,52,7-0,6-4,6-4 5834 803-1 130-8 2562009

-2,62,9-0,2-5,3-4 9045 454-407-9 9512010

-1,02,8-0,5-3,2-1 9995 423-1 057-6 3652011

-2,12,6-1,1-3,6-4 2405 173-2 134-7 2792012

-2,51,9-0,7-3,7-5 1223 761-1 458-7 4252013*

-3,21,4-0,9-3,7-6 4352 900-1 737-7 5982014*

Ett negativt värde visar ett underskott, ett positivt värde ett överskott.1)
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Tabellbilaga 2. Offentliga sektorns EDP-skuld 2005-2014

BNP-kvoten, %Miljoner euro

TotaltSocialskydds-
fonderna

LokalförvaltningStatenTotaltSocialskydds-
fonderna

LokalförvaltningStaten

40,00,04,435,665 75917 19358 5652005

38,20,04,633,665 89417 95957 9342006

34,00,04,529,563 42518 36655 0582007

32,70,04,528,263 25418 70354 5502008

41,70,05,536,275 48229 97065 5102009

47,10,05,741,588 160110 58677 5732010

48,50,05,842,795 490111 42884 0612011

52,90,06,546,4105 667213 00792 6582012

55,80,07,448,4112 682114 88697 7952013*

59,30,18,051,2121 05025716 393104 4002014*

Tabellbilaga 3. Offentliga sektorns icke-konsoliderade bruttoskuld och EDP-skuld 2005–2014,
miljarder euro

2014*2013*20122011201020092008200720062005

126,1118,3111,3101,992,680,168,268,370,471,1

A.Offentliga sektorns
icke-konsoliderade
bruttoskuld:

108,4101,996,989,180,568,557,958,661,162,5- Staten

17,416,314,512,812,111,610,39,79,38,5- Lokalförvaltning

0,30,00,00,00,00,00,00,00,00,0- Socialskyddsfonderna

5,05,65,76,44,44,65,04,94,65,3
B. Offentliga sektorns
interna skulder

121,1112,7105,795,588,275,563,363,465,965,8

A - B. Offentliga sektorns
konsoliderade
EDP-skuld:

104,497,892,784,177,665,554,655,157,958,6- Staten

16,414,913,011,410,610,08,78,48,07,2- Lokalförvaltning

0,30,00,00,00,00,00,00,00,00,0- Socialskyddsfonderna

6



Revideringar i denna statistik

Revideringar av offentliga sektorns EDP-underskott och skuld 2011-2014, miljoner euro

Revision, senaste minus första1. publicering1)Senaste publicering

0-1 999-1 9992011Underskott

-54-4 186-4 2402012

-254-4 868-5 1222013

535-6 970-6 4352014

095 49095 4902011Skuld

126105 541105 6672012

18112 664112 6822013

0121 050121 0502014

Åren 2011–2013: 30.9.2014, då uppgifterna i statistiken publicerades enligt ENS 2010.
År 2014, underskott: Nationalräkenskaperna 2.3.2015.
År 2014, skuld: Offentliga sektorns skuld kvartalvis 2.3.2015.

1)
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