
Betalningsbalans och utlandsställning

Finlands nettoställning mot utlandet minskade år 2013
Till minskningen av Finlands nettoställning mot utlandet år 2013 bidrog mest ökningen av de
finländska företagens upplåning genom värdepapper.

Finansiell balans och utlandsställning
År 2013 var nettokapitalinflödet till Finland 2,5 miljarder euro. Finländarnas utländska nettoställning
uppgick i slutet av året till 17,7 miljarder euro, medan den året innan var 29,2 miljarder euro. Förändringarna
i valutakursen och övriga värderingsposter bidrog till minskningen av nettoställningen med 9,0 miljarder
euro. Företagssektorns nettoställningminskade mest, eftersom dess portföljskuld ökade med 19,9 miljarder
euro år 2013.

Utländsk nettoställning efter sektor åren 2006–2013, miljarder euro

Portföljinvesteringar
År 2013 skaffade utländska investerare finländska värdepapper till ett värde av totalt 14,4 miljarder euro,
medan finländska investerare skaffade utländska värdepapper för 9,0 miljarder euro. Nettokapitalinflödet
till Finland av portföljinvesteringar var sålunda 5,4 miljarder euro.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 24.9.2014

Nationalräkenskaper 2014



Direkta investeringar
När det gäller direktinvesteringar uppgick bruttofordringarna i slutet av år 2013 till 141,6 miljarder euro
och motsvarande skulder till 94,1 miljarder euro. Under år 2013 minskade fordringarna med 3,7 miljarder
euro och skulderna med 9,7 miljarder euro.

Bytesbalans
År 2013 visade bytesbalansen ett underskott på 2,9 miljarder, medan underskottet år 2012 var 3,9 miljarder
euro. Till underskottet bidrog särskilt tjänster och kontot för sekundära inkomster. Handelsbalansen enligt
betalningsbalansen var svagt positiv. Tjänstebalansen visade ett underskott på 1,7 miljarder euro.
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1. Finlands nettoställning mot utlandet minskade år 2013
Finland övergick till statistikföring av betalningsbalansen och utlandsställningen enligt den nya
betalningsbalansmanualen (BPM6) 11.7.2014. Tidsserien för underposterna i betalningsbalansen för åren
2006–2012 är inte helt jämförbar med år 2013 på grund av klassificeringsändringar. Den finansiella
balansen och utlandsställningen ökar tillgångarna och skulderna till bruttobelopp till följd av att
presentationssättet följer de nya statistikstandarderna. I stället har de nya bokföringssätten en mindre
inverkan på den utländska nettoställningen.

Som ett led i förnyelsen av de internationella statistikstandarderna för statistiken över betalningsbalansen
och överflyttningen av statistikföringen av betalningsbalansen från Finlands Bank till Statistikcentralen
har man beslutat att separera statistiken Utländska direktinvesteringar till en egen statistikgren. Den nya
årsstatistiken som publiceras för första gången 31.10.2014 på Statistikcentralens webbplats gäller år 2013.
Då publiceras uppgifter om direktinvesteringar efter land och näringsgren enligt de nya riktlinjerna för
investeringsförhållanden.

1.1 Finansiell balans och utlandsställning
År 2013 var nettokapitalinflödet till Finland 2,5 miljarder euro. Finländarnas utländska nettoställning
1)uppgick vid slutet av året till 17,7 miljarder euro, medan den året innan var 29,2 miljarder euro.
Valutakursförändringarna och förändringarna i övriga värderingsposter bidrog till minskningen av
nettoställningen med 9,0 miljarder euro. De utländska tillgångarna uppgick till 646,8 miljarder euro och
skulderna till 629,1 miljarder euro.

Figur 1: Utländsk nettoställning åren 2006–2014, miljarder euro

1.1.1 Finansiell balans och utlandsställning efter sektor
Vid årets slut uppgick övriga monetära finansinstituts (bl.a. bankers och övriga kreditinstituts) utländska
tillgångar till 239,9 miljarder euro och skulder till 317,3 miljarder euro. Nettoskulden 2) bestod närmast
av inlåningsskulder, men också av skulder med anknytning till direktinvesteringar och värdepapper.
Centalbankens nettotillgångar 3)minskade till 41,2 miljarder euro från 90,0 miljarder euro året innan.
Nedgången beror på att de interna tillgångarna inom eurosystemet har minskat.

Nettoställning är tillgångar-skulder1)
Nettoskuld är skulden-tillgångar2)
Nettotillgångar är tillgångar-skulder3)
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Figur 2: Finlands utländska nettoställning efter sektor 2006–2013,
miljarder euro

Övriga finansiella företags (bl.a. placeringsfondernas) nettotillgånger ökade från 27,6 miljarder euro året
innan till 35,0 miljarder euro. Investeringarna hänförde sig främst till värdepapper.

Företagens nettoskulder till utlandet ökade med 6,3 miljarder euro under året och uppgick vid årets slut
till 40,4 miljarder euro. Vid årets slut hade företagen utländska tillgångar på 126,6 miljarder euro och
skulder på 167,0 miljarder euro. Företagens utländska tillgångar och skulder består till stor del av direkta
investeringar. En stor skuldpost är också aktieskulder

Statsförvaltningens utländska bruttoskuld enligt betalningsbalansen uppgick vid slutet av år 2013 till 93,6
miljarder euro, medan den året innan var 97,5 miljarder euro. Statsförvaltningens utländska tillgångar var
vid årets slut 19,1 miljarder euro. Socialskyddsfondernas utländska nettotillgångar ökade med 100,8
miljarder euro från 93,5 miljarder euro föregående år, vilket till största delen berodde på ökningen av
utländska portföljinvesteringar.

1.1.2 Finländska portföljinvesteringar i utlandet
År 2013 var värdet av finländska portföljinvesteringar i utlandet 9,0 miljarder euro. I utländska aktier
investerades för 4,8 miljarder euro, vilket var 2,6 miljarder euro mer än år 2012. I fondandelar i
utlandsregistrerade placeringsfonder investerades till ett värde av 2,4 miljarder euro, vilket är mindre än
året innan. Också investeringarna i långfristiga masskuldebrevslånminskade betydligt jämfört med tidigare
år då investeringsflödet var 3,5 miljarder euro år 2013.

Mest kapital till utlandet förde socialskyddsfonderna, som ökade sina investeringar i utländska värdepapper
med 9,5 miljarder euro. Socialskyddsfonderna ökade sina utländska investeringar särskilt i aktier och
masskuldebrevslån. Försäkringsföretagen ökade sina utländska investeringar med 2,0 miljarder euro, av
vilka en betydande del var investeringar i masskuldebrevslån. De i Finland registrerade placeringsfonderna
investerade i utländska värdepapper till ett värde av 3,0 miljarder euro, vilket var 3,5 miljarder euro mindre
än året innan. Detta berodde i huvudsak på hemtagningen av investeringar i utländska
placeringsfondsandelar.f
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Figur 3: Stocken av finländska portföljinvesteringar i utlandet år
2013 efter investeringssektor, miljarder euro

Vid slutet av år 2013 var marknadsvärdet av finländska portföljinvesteringar i utlandet 250,9 miljarder
euro. Prisförändringar ökade marknadsvärdet med 8,8 miljarder euro under året. Föregånde år ökade
portföljinvesteringarna med 13,6 miljarder euro tack vare prisförändringarna.

Figur 4: Finländska portföljinvesteringar i utlandet, årsförändring
2006–2013, miljarder euro

Intäkterna på finländska portföljinvesteringar i utlandet uppgick till sammanlagt 5,0 miljarder euro. I
dividendintäkter betalades 1,6 miljarder euro till Finland från utlandet, medan motsvarande siffra året
innan var 1,2 miljarder euro. I ränteintäkter betalades 2,7 miljarder euro till Finland. Jämfört med året
innan minskade ränteintäkterna med 0,3 miljarder euro.

6



1.1.3 Utlädska portföljinvesteringar i Finland
Portföljskulderna ökade med 21,1 miljarder euro år 2013. Av beloppet förklaras 14,4 miljarder euro av
utländska investerares investeringar i finländska värdepapper. Återstoden, 6,7 miljarder euro, beror på
ökningen av värdet av värdepapperen. Jämfört med år 2012 minskade kapitalflödet till Finland.

Företagens portföljskulder ökade år 2013 med 19 miljarder euro, från 57 miljarder till 76 miljarder euro.
Utländska investerare köpte aktier i finländska företag för 2,6 miljarder euro. År 2012 investerade utländska
investerare i aktier i finländska företag till ett värde av 0,4 miljarder euro netto. Föregående gång fler
aktier i finländska företag köptes i utlandet än vad som avyttrades skedde år 2007. Under år 2013 ökade
också värdet av de finländska företagens aktier, vilket ökade investeringsstocken. Utländska investerare
köpte masskuldebrevslån emitterade av företag för över 4 miljarder euro, vilket är något mindre än år
2012.

Figur 5: Finländska företags portföljskuld, investeringsflöden åren
2006–2013, miljarder euro

Merparten av företagens portföljskuld, 70 procent, utgörs av utlänningars investeringar i aktier. Återstående
30 procent utgörs av utländska investeringar i företagens skuldpapper.

Figur 6: Finländska företags portföljskuld, investeringsstocken åren
2006–2013, miljarder euro
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De dividender som betalades ut från Finland till utlandet uppgick till 2,1 miljarder euro år 2013, medan
man året innan betalade 0,3 miljarder mer i dividender till utländska investerare. I räntor betalades 4,2
miljarder euro från Finland till utlandet, vilket är 0,6 miljarder euro mindre än året innan.

1.1.4 Direkta investeringar
I det här offentliggörandet granskas utländska direktinvesteringar till bruttobelopp. Med det avses att
koncerninterna utländska skulder och tillgångar som räknas som direktinvesteringar inte har nettoförts till
någon de.

När det gäller direktinvesteringar uppgick tillgångarna vid slutet av år 2013 till 141,6 miljarder euro och
motsvarande skulder till 94,1 miljarder euro. Under år 2013 minskade tillgångarna med 3,7 miljarder euro
och skulderna med 9,7 miljarder euro. Nedgången i stocken av direktinvesteringar syns särskilt som
förändringar av koncerninterna lån och handelskrediter. År 2013 minskade dessa tillgångar på villkoren
för främmande kapital med 4,4 miljarder euro, motsvarande skulder minskade med 7,1 miljarder euro.

Sett till bruttobelopp ökade stocken av direktinvesteringar kraftigt ända fram till år 2010. Därefter har
utvecklingen varit jämnare. Under åren 2006–2008 översteg direktinvesteringstillgångarna skuldernamed
omkring 20 miljarder euro. Därefter har denna skillnad fördubblats. När man bara granskar poster under
eget kapital har denna ökning av nettoställningen avseende direkta investeringar varit ännu kraftigare.

Figur 7: Direktinvesteringstillgångar och —skulder 2006–2013,
miljarder euro

År 2013 fick Finland 6,6 miljarder euro i avkastning på utländska direktinvesteringar, medan avkastningen
betald till utlandet var 3,4 miljarder euro. I förhållande till tillgångar och skulder vid slutet av år 2013 var
avkastningsprocenten på finländska tillgångar som investerats i utlandet 4,6 procent och utländska
investerares avkastningsprocent på direkta investeringar i Finland 3,6 procent. Under åren 2010–2012 var
den erhållna avkastningen i genomsnitt 5,9 procent och den utbetalda avkastningen 4,9 procent.
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Figur 8: Erhållen och utbetald avkastning på direktinvesteringar
2006–2013, miljarder euro

Direktinvesteringarna gäller närmast företags- och finanssektorerna. Sektorn fastställs på basis av uppgiften
om sektor för den inhemska parten i ett investeringsförhållande. År 2013 var företagssektorns andel av
utländska direktinvesteringsskulder 75 procent och finanssektorns 24 procent. Av de utländska tillgångarna
var företagssektorns andel 84 procent och finanssektorns 13 procent.

Figur 9: Direktinvesteringstillgångar 2014, (andelar efter sektor)

1.1.5 Finansiella derivat och övriga investeringar
Vid slutet av år 2013 var finländarnas tillgångar och skulder i form av finansiella derivat 82,1 miljarder
euro respektive 77,7 miljarder euro. Största delen av tillgångarna och skulderna som rör finansiella derivat
innehades av banker. I och med revideringen av statistiken har man i bokföringen av flöden av finansiella
derivat gått över från nettobokföring till bokföring till bruttobelopp, vilket medfört att man särskiljer
tillgångar och skulder i flödena av finansiella derivat. Bokföringssättet till bruttobelopp ökar de totala
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flödena förknippade med finansiella tillgångar och skulder. Ändringen av bokföringssättet har ingen
inverkan på nettoposten för den finansiella balansen.

Till övriga investeringar i den finansiella balansen hör lån, inlåning och handelskrediter. Vid årets slut
uppgick finländarnas insättningsfordringar till 86,1 miljarder euro och skulder till 95,5 miljarder euro.
Under året var kapitalinflödet till Finland i form av insättningar 4,5 miljarder euro. Lånefordringarna
uppgick till 62,7 miljarder euro och -skulderna till 82,6 miljarder euro.

I och med revideringen av statistiken kompletterades övriga investeringar med posten övrigt eget kapital.
Den nya posten består av eget kapital som inte är i form av värdepapper och omfattar ägarandelar i filialer
och i andra enheter som inte är egna juridiska personer. Ägarandelar i internationella organisationer hör
också till posten övrigt eget kapital. Dessutom presenteras motposten, som hänför sig till särskilda
dragningsrätter (Special Drawing Rights, SDRs) som beviljats av Internationella valutafonden IMF, som
en egen post på skuldsidan för övriga investeringar i den finansiella balansen.

Tillgångar och skulder som rör övriga investeringar minskade lika mycket, vilket innebär att de i netto
upphävde varandra. En större inverkan sammantaget på nettovärdet av övriga investeringar hade
förändringarna av valutakurs- och övriga värderingsposter och nettoskulden ökade från 27,9 miljarder
euro vid slutet av år 2012 till 29,0 miljarder euro fram till slutet av år 2013.

1.2 Bytesbalans
Man har gjort klassificeringsändringar i bytesbalansen för år 2013 och därför är tidsserien för bytesbalansens
underposter för åren 2006–2012 inte helt jämförbara med år 2013.

År 2013 visade bytesbalansen ett underskott på 2,9 miljarder, medan underskottet år 2012 var 3,9 miljarder
euro. Till underskottet bidrog särskilt tjänster och kontot för sekundära inkomster.

Figur 10: Bytesbalansen med underposter netto, åren 2008–2013,
miljarder euro

1.2.1 Varor och tjänster
Handelsbalansen enligt betalningsbalansen, skillnaden mellan varuexporten och -importen, var svagt
positiv. Varuexporten uppgick till 55,6 miljarder euro och varuimporten till 55,5 miljarder euro. Nivån
för varuimporten har reviderats jämfört med offentliggörandet av nationalräkenskaperna för juli beroende
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på korrigeringar i klassificeringsposter. De största exportländerna var, liksom under tidigare år, Sverige,
Ryssland och Tyskland. Efter Tyskland exporterades flest varor till Holland. När exporten av tjänster och
varor räknas ihop var det fjärde största exportlandet Förenta staterna.

Figur 11: Finlands 10 största exportländer år 2013, miljarder euro

Tjänstebalansen visade ett underskott på 1,7 miljarder euro, då exporten av tjänster uppgick till 20,8
miljarder euro och importen av tjänster till 22,4 miljarder euro. De viktigaste posterna inom tjänsteexporten
var telekommunikation, data— och informationstjänster, turism och övriga företagstjänster. Det
sammanlagda värdet av exporten av dessa tjänsteposter uppgick till 10,0 miljarder euro. De största posterna
inom importen av tjänster var transport, turism och övriga företagstjänster, totalt 15,4 miljarder euro. Av
dessa underposter fortsatte utgifterna inom turism att öka och steg till 4,0 miljarder euro. De största
utgifterna gällde resorna till Spanien och Estland.

Figur 12: Utflöde av resevaluta till utlandet 2009–2013, miljarder euro

1.2.2 Primära inkomster och sekundära inkomster
Skatter och subventioner, vilka tidigare hörde till transfereringar, räknas enligt den nya
betalningsbalansmanualen till kontot för primära inkomster.
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Kontot för primära inkomster visade år 2013 ett underskott på 1,2 miljarder euro. Från utlandet betalades
avkastning på kapital till Finland för 11,8 miljarder euro och från Finland till utlandet för 10,9 miljarder
euro. Till avkastningen på kapital hör räntor, utdelningar och återinvesterade vinstmedel.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Utländska tillgångar efter investeringstyp, ställning, miljoner euro

201320122011201020092008

646 806723 803729 271608 184495 551451 283Tillgångar1. Finansiell balansS1 Totala
ekonomin 629 078694 574693 714571 392483 982456 035Skulder

17 72829 22935 55736 79211 568-4 752Netto

141 635145 367134 036140 451123 137120 834Tillgångar1.1
Direktinvesteringar 94 131103 87299 692102 33991 81998 613Skulder

47 50441 49534 34538 11231 31822 221Netto

250 935239 938210 528214 755176 534130 908Tillgångar1.2
Portföljinvesteringar 264 316241 096203 245207 492193 316166 040Skulder

-13 380-1 1577 2837 263-16 782-35 132Netto

82 106135 596184 524108 33581 09493 235Tillgångar1.3 Finansiella
derivat 77 678127 159176 731103 28278 90892 972Skulder

4 4278 4377 7945 0532 186263Netto

163 960194 505192 192137 488106 837100 312Tillgångar1.4 Övriga
investeringar 192 953222 448214 047158 279119 93998 409Skulder

-28 993-27 943-21 855-20 792-13 1021 903Netto

8 1718 3977 9917 1557 9495 994Tillgångar1.5 Valutareserv

......Skulder

8 1718 3977 9917 1557 9495 994Netto

Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.1)

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar ock skulder efter investeringstyp, ställning, miljoner euro

201320122011201020092008

-90 18718 87080 6982 11243 19445 8231. Finansiell balansTillgångar

-4 9816 523-2 53211 217-2 37020 6591.1 Direktinvesteringar

-2 1403 3904665 1665 63615 8991.1.1 Eget kapital

-2 8423 133-2 9986 052-8 0064 7591.1.2 Övrigt kapital

9 01715 8314 21821 04426 560-3131.2 Portföljinvesteringar

7 2538 716-2 25111 33913 652-4 3991.2.1 Aktier

3 5406 4018 15610 85711 7406 1191.2.2 Masskuldebrev

-1 776714-1 687-1 1521 169-2 033
1.2.3
Penningmarknadsinstrument

-66 210-5 921-4 893-58 3729 57515 0221.3 Finansiella derivat

-28 7811 90583 52629 8418 81410 2651.4 Övriga investeringar

768532378-1 6196141901.5 Valutareserv
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201320122011201020092008

-87 64335 83188 993-1 64047 85350 3591. Finansiell balansSkulder

-9 0313 885-4 3029 097-5 94313 5311.1 Direktinvesteringar

-2 4311 3075716 0525901 8541.1.1 Eget kapital

-6 6002 577-4 8743 045-6 53211 6771.1.2 Övrigt kapital

14 40125 15812 16911 16420 0087301.2 Portföljinvesteringar

2 7462 416-705-974-458-1 1721.2.1 Aktier

11 63126 08819 17714 95511 834-7841.2.2 Masskuldebrev

24-3 346-6 303-2 8188 6322 686
1.2.3
Penningmarknadsinstrument

-64 037-4 817-3 752-58 49511 80616 5041.3 Finansiella derivat

-28 97611 60584 87936 59421 98119 5941.4 Övriga investeringar

......1.5 Valutareserv

-2 544-16 961-8 2953 752-4 659-4 5351. Finansiell balansNetto

4 0502 6381 7702 1203 5737 1281.1 Direktinvesteringar

2922 083-105-8875 04714 0451.1.1 Eget kapital

3 7585551 8763 007-1 474-6 9181.1.2 Övrigt kapital

-5 384-9 328-7 9509 8806 552-1 0431.2 Portföljinvesteringar

4 5076 299-1 54612 31314 110-3 2271.2.1 Aktier

-8 091-19 687-11 021-4 098-956 9041.2.2 Masskuldebrev

-1 8004 0604 6171 666-7 463-4 720
1.2.3
Penningmarknadsinstrument

-2 172-1 104-1 140124-2 231-1 4821.3 Finansiella derivat

195-9 700-1 353-6 753-13 167-9 3291.4 Övriga investeringar

768532378-1 6196141901.5 Valutareserv

Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.1)
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Tabellbilaga 3. Bytesbalans med länderfördelning, miljoner euro

201320122011201020092008

63 56365 92064 03358 68652 35974 6241. BytesbalansEuropaInkomster

39 47039 51839 28835 32331 83247 3041.1 Varor ( fr.o.m.2013)

13 25714 16212 37511 37410 87813 1071.2 Tjänster

10 44412 01911 15410 7208 48413 0091.3 Primära inkomster

392.1 2161 2681 1661 2041.4 Sekundära inkomster

2 2922 7792 0352 3091 8992 3801. BytesbalansAfrika

1 3491 6911 2701 3601 1231 5471.1 Varor ( fr.o.m.2013)

.1 036....1.2 Tjänster

109512917-1491.3 Primära inkomster

27.....1.4 Sekundära inkomster

6 8306 6116 3085 2794 8097 4461. BytesbalansAmerika

4 8174 8604 4843 7583 4845 5041.1 Varor ( fr.o.m.2013)

1 1291 2841 2741 0279831 2201.2 Tjänster

8324485424873396981.3 Primära inkomster

51....241.4 Sekundära inkomster

1 4161 8061 2351 3151 1171 3301. BytesbalansAsien

6881 0207146676078311.1 Varor ( fr.o.m.2013)

.740499..4911.2 Tjänster

834622-1481.3 Primära inkomster

19.....1.4 Sekundära inkomster

8421 0731 0181 0189131 2351. BytesbalansAustralien
Oceanien 5847187225034016491.1 Varor ( fr.o.m.2013)
och övriga
territorier 1692452084114244701.2 Tjänster

8210887104881161.3 Primära inkomster

7.....1.4 Sekundära inkomster

90 75295 51092 74487 83878 581105 1471. BytesbalansGaza och
Jeriko 55 58256 06654 38050 56944 97764 4601.1 Varor ( fr.o.m.2013)

20 75823 17222 46421 89620 94022 8841.2 Tjänster

13 32213 88913 84313 73611 10016 2291.3 Primära inkomster

1 0892 3832 0571 6371 5651 5751.4 Sekundära inkomster
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201320122011201020092008

71 85078 84576 99467 70158 84979 1771. BytesbalansEuropaUtgifter

48 47548 51647 39540 93134 41847 0021.1 Varor ( fr.o.m.2013)

16 72318 11916 24415 36915 15116 5861.2 Tjänster

6 25511 98911 5529 8457 66613 5531.3 Primära inkomster

398.1 8041 5561 6152 0361.4 Sekundära inkomster

9958486396374026461. BytesbalansAfrika

6345334894351864261.1 Varor ( fr.o.m.2013)

3443421471942092091.2 Tjänster

-23.35591.3 Primära inkomster

39..2221.4 Sekundära inkomster

6 9436 4356 1595 1244 6225 7371. BytesbalansAmerika

4 3534 0374 0563 2642 8143 5651.1 Varor ( fr.o.m.2013)

2 1002 3622 0641 7661 7362 0451.2 Tjänster

44717318264981.3 Primära inkomster

42..129291.4 Sekundära inkomster

7787435775223125071. BytesbalansAsien

4725014673711623571.1 Varor ( fr.o.m.2013)

3012691071451441441.2 Tjänster

-23.34441.3 Primära inkomster

28..2121.4 Sekundära inkomster

1702113523582626841. BytesbalansAustralien
Oceanien
och övriga
territorier

851422642521935751.1 Varor ( fr.o.m.2013)

5671707948841.2 Tjänster

21-3162621241.3 Primära inkomster

8..111.4 Sekundära inkomster

93 60199 36696 28885 54875 091100 7941. BytesbalansGaza och
Jeriko 55 49956 65456 16848 11440 77057 3951.1 Varor ( fr.o.m.2013)

22 42124 76422 43721 72421 04222 6151.2 Tjänster

12 07414 18113 98212 3479 96517 5081.3 Primära inkomster

3 6073 7683 7013 3633 3143 2761.4 Sekundära inkomster

Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.1)
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Revideringar i denna statistik

Revideringar i denna statistic

Revidering miljoner euroSenaste publicering 24.9.2014Publicering i Juli 11.7.2014

1547-2850-43981. Bytesbalans

16183-781.1 Varor

-101-1662-15611.2 Tjänster

15201248-2721.3 Primära inkomster

-31-2518-24871.4 Sekundära inkomster
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