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Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar 108 miljarder euro i slutet
av år 2009
Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar
och skulder, uppgick i slutet av år 2009 till 108 miljarder euro, vilket är 1,2 miljarder euro mindre än i slutet av
september. Socialskyddsfondernas finansiella nettotillgångar ökade under september–decembermed 3,4 miljarder
euro, men statens finansiella nettotillgångar minskade med 3,7 och kommunernas med 1,0 miljarder euro.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns skulder ökade mer än tillgångarna under oktober–december. Den offentliga sektorns
finansiella tillgångar ökade med 5,6 miljarder, vilket berodde på att statens finansiella tillgångar ökade med 2,9
miljarder euro. Socialskyddsfondernas tillgångar åter ökade med 3,0 miljarder och kommunernas minskade med
0,2 miljarder euro. Statens skuld enligt finansräkenskaperna ökade under det sista kvartalet med 6,6 miljarder
euro och lokalförvaltningens med 0,7 miljarder euro, medan socialskyddsfondernas skuld minskade med 0,4
miljarder euro.

På grund av det kraftiga uppsvinget på aktiemarknaden fr.o.m. mars blev år 2009 ett exceptionellt gynnsamt
placeringsår för arbetspensionsanstalterna. Socialskyddsfondernas finansiella nettotillgångar fortsatte att öka
också under årets sista kvartal till följd av de stigande aktiekurserna och i slutet av året uppgick de till totalt
122,6 miljarder euro. ArPL-återlåningen var fortsättningsvis kraftig under det första och andra kvartalet år 2009,
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men avtog under det tredje och fjärde kvartalet, då förtroendet för penningmarknaden återställdes och
kreditgivningen med företagslån normaliserades.

I tidsserien för statistiken har motsvarande ändringar gjorts som i årsuppgifterna för nationalräkenskaperna och
finansräkenskaperna, som publicerades i januari 2010. Den mest betydande ändringen är omklassificeringen
av Statens pensionsfond från statlig sektor till arbetspensionsanstalter. Ändringen minskade statens och ökade
arbetspensionsanstalternas finansiella tillgångar. Dessutom ökade statens skuld något i och med ändringen, då
pensionsfondens lånefordringar hos staten och dess innehav av statens masskuldebrevslån tidigare eliminerats
som interna poster från statens skuld.
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Tabellbilagor

Den offentliga sektorns finansiella tillgångar, skulder och nettotillgångar, md. euro
TidSektor1

Q4-09Q3-09Q2-09Q1-09200820072006200520042003200220012000
206,2200,6186,8184,9181,6213,5198,5177,3158,8143,5127,6127,9129,2S13Tillgångar
58,255,349,556,051,764,962,256,351,849,239,942,445,4S1311
21,021,321,620,520,920,920,118,718,317,617,316,617,5S1313
127,0124,0115,7108,4109,0127,7116,2102,388,776,770,368,966,3S1314
98,091,285,092,884,282,883,485,087,786,182,683,888,1S13Skulder
74,067,462,270,662,762,165,268,171,971,568,970,774,5S1311
19,718,919,118,818,317,416,215,314,513,312,512,112,1S1313
4,44,83,73,43,23,41,91,61,41,31,11,11,5S1314

108,2109,4101,892,197,4130,7115,192,371,157,545,044,141,1S13Netto
-15,8-12,1-12,7-14,6-11,02,8-3,0-11,8-20,0-22,4-29,0-28,3-29,1S1311
1,42,32,51,62,63,53,83,43,84,44,84,55,5S1313

122,6119,2112,0105,0105,8124,3114,3100,787,375,569,167,864,8S1314
1) S13 Offentlig sektor S1311 Staten S1313 Lokalförvaltning S1314 Socialskyddsfonder
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