
Offentliga sektorns underskott och
skuld 2013

De reviderade uppgifterna om den offentliga sektorns
underskott och skuld för år 2013 har kommit ut
Enligt Statistikcentralens reviderade förhandsuppgifter uppgick den konsoliderade bruttoskulden
för den offentliga sektorn i Finland i slutet av år 2013 till 112,7 miljarder euro, vilket var 56,0
procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Den offentliga sektorns finansiella ställning
visade ett underskott på 4,9 miljarder euro år 2013. Detta är 2,4 procent i förhållande till
bruttonationalprodukten. Statistiken över den offentliga sektorns underskott och skuld publiceras
nu enligt det nya räkenskapssystemet (ENS 2010), vilket innebär att siffrorna har ändrats mer
än vanligt från det föregående offentliggörandet av statistiken.

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

Den offentliga sektorns bruttoskuld steg med sju miljarder år 2013, varav statsförvaltningens andel var
femmiljarder och lokalförvaltningens två miljarder euro. Den offentliga sektorns interna skulder minskade
med 0,1 miljarder euro. EDP-skulden beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna
inom ekonomin och till utlandet, och dess utveckling påverkas av förändringar av både den
icke-konsoliderade bruttoskulden och den offentliga sektorns interna skulder.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 30.9.2014
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Den offentliga sektorns finansiella ställning försvagades med omkring 700 miljoner euro från året innan.
Statsförvaltningens och lokalförvaltningens underskott minskade, men i ochmed att socialskyddsfondernas
överskott minskade med 1,4 miljarder euro blev utvecklingen inom hela den offentliga sektorn negativ.
Uppgifterna för åren 2010 och 2013 preciserades nu något jämfört med de uppgifter som publicerades i
juli inom ramen för nationalräkenskaperna. Den offentliga sektorns finansiella ställning år 2010 försvagades
med 147 miljoner euro och den finansiella ställningen för år 2013 med 144 miljoner euro jämfört med
uppgifterna från juli.

Av de ändringar som det nya räkenskapssystemet ENS 2010medför har den uppdaterade sektorindelningen
och ändringen av begreppet EDP-underskottet störst inverkan på den offentliga sektorns underskott och
skuld. Till den offentliga sektorn hör nu bl.a. statens affärsverk Senatfastigheter samt sådana kommunägda
bolag som producerar tjänster främst för sina ägare. EDP-underskottet omfattar inte längre ränteflöden
med anknytning till swap- och ränteterminskontrakt, vilket innebär att EDP-underskottet nu motsvarar
nettoutlåningen enligt nationalräkenskapernas sektorräkenskaper för den offentliga sektorn.

I den offentliga sektorns räkenskaper statistikförs genom Eurostats beslut den skuld som upptagits av den
tillfälliga Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) 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 offentliga 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).

För år 2013 har skulder till ett belopp på 3 426 miljoner euro, som EFSF har beviljat mottagarländer,
bokförts i skulden för den offentliga sektorn i Finland. I slutet av år 2012 uppgick summan till 2 702
miljoner euro. Motsvarande gäller inte för Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM).

Det finns en viss begreppsmässig skillnad mellan den offentliga sektorns EDP-skuld och, t.ex. när det
gäller staten, den statsskuld som Statskontoret publicerar. Statens EDP-skuld omfattar dessutom lån som
den tillfälliga finansiella stabiliseringsfaciliteten EFSF beviljat mottagarländerna (enligt ovan), erhållna
säkerhetsdepositioner i anslutning till derivatkontrakt, kärnavfallshanteringsfondens kapital, skulder vid
investeringar i livscykelprojekt och mynt i omlopp. I nationalräkenskaperna är också statsförvaltningen
ett vidare begrepp än budget- och fondekonomin, eftersom den dessutom bl.a. omfattar universiteten,
Solidium, Rundradion och affärsverket Senatfastigheter. Då man beaktar dessa skillnader fås
statsförvaltningens icke-konsoliderade bruttoskuld enligt EDP-begreppet (tabellbilaga 3), dvs. år 2013
Statskontorets statsskuld 89,7 miljarder euro + de begreppsmässiga skillnaderna mellan skulderna 9,1
miljarder euro + skillnaderna pga. sektoravgränsningen 3,1 miljarder euro = statsförvaltningens
icke-konsoliderade bruttoskuld 101,9 miljarder euro. Värderingsprincipen i båda skuldbegreppen är det
nominella värdet, där effekten av valutaväxlingsavtal har beaktats.

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 skulle ske, publiceras de uppdaterade uppgifterna på denna statistiks sidor den 21
oktober, samma dag som Eurostat offentliggör uppgifterna.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Offentliga sektorns EDP-underskott 1998-2013

BNP-kvoten, %Miljoner euro

TotaltSocialskydds-
fonderna

LokalförvaltningStatenTotaltSocialskyddsfondernaLokalförvaltningStaten

1,63,3-0,2-1,41 9694 002-288-1 7451998

1,73,0-0,2-1,12 1373 796-215-1 4441999

6,94,10,22,69 3415 5742653 5022000

5,04,0-0,41,47 1975 792-6112 0162001

4,13,5-0,40,96 0375 234-5451 3482002

2,43,1-0,70,13 7014 629-1 0281002003

2,23,0-0,8-0,13 4994 825-1 225-1012004

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

-2,12,6-1,1-3,7-4 1865 194-2 106-7 2742012*

-2,41,9-0,8-3,5-4 8683 760-1 598-7 0302013*

Tabellbilaga 2. Offentliga sektorns EDP-skuld 1998-2013

BNP-kvoten, %Miljoner euro

TotaltSocialskydds-
fonderna

LokalförvaltningStatenTotaltSocialskydds-
fonderna

LokalförvaltningStaten

46,90,02,744,156 414273 26353 1251998

44,10,02,441,655 912433 09852 7711999

42,50,02,540,057 92693 44854 4692000

41,00,02,538,559 187103 60155 5752001

40,20,02,837,459 661484 15555 4582002

42,80,03,439,464 870485 10959 7132003

42,70,03,838,967 697156 00661 6762004

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

53,00,06,546,5105 541212 88192 6582012*

56,00,07,448,6112 664114 90597 7582013*
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Tabellbilaga 3. Offentliga sektorns icke-konsoliderade bruttoskuld och EDP-skuld 2000-2013,
miljarder euro

2013*2012*201120102009200820072006200520042003200220012000

118,3111,2101,992,680,168,268,370,471,173,472,170,571,473,4

A.Offentliga sektorns
icke-konsoliderade
bruttoskuld

101,996,989,180,568,557,958,661,162,565,965,564,665,967,9- Staten

16,414,312,812,111,610,39,79,38,57,56,65,85,55,5- Lokalförvaltning

0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,10,10,00,0- Socialskyddsfonderna

5,65,76,44,44,65,04,94,65,35,77,310,812,215,5
B. Offentliga sektorns
interna skulder

112,7105,595,588,275,563,363,465,965,867,764,959,759,257,9
A - B. Offentliga sektorns
konsoliderade EDP-skuld

97,892,784,177,665,554,655,157,958,661,759,755,555,654,5- Staten

14,912,911,410,610,08,78,48,07,26,05,14,23,63,4- Lokalförvaltning

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