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Statens finansiella nettotillgångarminskade ytterligare under
sista kvartalet 2012
Statens finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder,
minskade under sista kvartalet 2012 med 2,3 miljarder euro. Under år 2012 krympte statens
finansiella nettotillgångar med totalt 8,1 miljarder euro. Den offentliga sektorns sammanlagda
finansiella nettotillgångar ökade dock med 3,8 miljarder euro under år 2012, närmast som en
följd av ökningen av arbetspensionsanstalternas finansiella tillgångar. Uppgifterna baserar sig
på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Minskningen av statens finansiella nettotillgångar under år 2012 beror till största delen på att
masskuldebrevsstocken ökade. Statens finansiella tillgångar, som legat på en relativt stabil nivå, ökade
närmast på grund av en ökning av lånefordringarna. Statens finansiella nettotillgångar uppgick till -42,3
miljarder euro i slutet av år 2012.

Arbetspensionsanstalternas investeringsbeteende visade inga större förändringar jämfört med tidigare
kvartal år 2012. Arbetspensionsanstalterna minskade sina innehav av penningmarknadsinstrument och
noterade aktier och ökade sitt innehav särskilt av fondandelar. Arbetspensionsanstalternas och övriga
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socialskyddsfonders finansiella nettotillgångar ökade under år 2012 med totalt 14,0 miljarder euro och
uppgick till 149,2 miljarder euro i slutet av året. Arbetspensionsanstalternas kapitalvinster från innehav
av noterade aktier och fondandelar uppgick år 2012 till totalt 7,0 miljarder euro.

Under första kvartalet 2012 ökade lokalförvaltningens totala skulder från 22,3 miljarder till 24,1 miljarder
euro. Medan lokalförvaltningens finansiella tillgångar var nästan oförändrade sjönk de finansiella
nettotillgångarna till minus och var -0,6 miljarder i slutet av året.

Finansräkenskaperna för år 2012 publiceras 11.7.2013. De innehåller också uppgifter om den offentliga
sektorn och baserar sig på mer omfattande källmaterial.
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Tabellbilagor

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

2012/Q42012/Q32012/Q22012/Q12011201020092008200720062005

237,7232,9235,4229,8221,6228,5205,6180,7213,2198,5177,3Offentlig sektor tot.Tillgångar

62,160,163,459,459,464,358,551,864,962,256,3Staten

23,524,224,723,623,722,320,720,920,920,118,7Lokalförvaltning

152,1148,7147,3146,9138,5142,0126,4108,0127,4116,2102,3Socialskyddsfonder

131,5126,8128,0120,4119,2111,397,383,682,883,485,0Offentlig sektor tot.Skulder

104,4100,0101,194,393,785,873,562,562,165,268,1Staten

24,122,822,722,422,321,019,618,317,416,215,3Lokalförvaltning

2,93,94,23,63,34,54,22,73,41,91,6Socialskyddsfonder

106,2106,2107,4109,4102,4117,2108,397,1130,4115,192,2Offentlig sektor tot.Netto

-42,3-40,0-37,7-35,0-34,2-21,6-15,0-10,82,8-3,0-11,8Staten

-0,61,42,01,21,41,31,12,63,53,83,4Lokalförvaltning

149,2144,7143,1143,2135,2137,5122,2105,3124,1114,3100,7Socialskyddsfonder
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