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Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar 102,9
miljarder euro i slutet av tredje kvartalet 2011
Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar, dvs. skillnadenmellan finansiella
tillgångar och skulder, minskade betydligt under tredje kvartalet 2011. Sammanlagt minskade
de finansiella nettotillgångarna med 14,2 miljarder euro till 102,9 miljarder euro.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Statsförvaltningens finansiella nettotillgångar var i slutet av tredje kvartalet -31,4 miljarder euro. Under
kvartalet minskade de med totalt 6,9 miljarder euro. Arbetspensionsanstalternas och övriga
socialskyddsfonders finansiella tillgångar uppgick till 131,9 miljarder euro i slutet av kvartalet, vilket är
7,7 miljarder euro mindre än i slutet av andra kvartalet. Till minskningen av statsförvaltningens och
socialskyddsfondernas finansiella nettotillgångar bidrog i synnerhet den kraftiga nedgången i aktiekurser,
vilket i betydande grad påverkade värdet av pensionstillgångar och statens bolagsägande. Under tredje
kvartalet ökade arbetspensionsanstalterna den överförbara inlåningen med 1,6 miljarder euro samt sina
investeringar i kortfristiga skuldebrev med 1,0 miljarder euro och i masskuldebrevmed 1,3 miljarder euro.
Samtidigt minskade man stocken av investeringar i fondandelar och börsnoterade aktier med ett värde av
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3,4 miljarder euro. Lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar var nästan oförändrade jämfört med
föregående kvartal.
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Tabellbilagor

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

TidSektor1)

Q3-11Q2-11Q1-1120102009200820072006200520042003200220012000

218,5224,0224,8228,2205,6180,5213,2198,5177,3158,8142,0127,6127,9129,2S13Tillgångar

58,758,260,664,258,551,764,962,256,351,847,739,942,445,4S1311

23,023,122,022,120,720,920,920,118,718,317,617,316,617,5S1313

136,9142,6142,2141,8126,4107,9127,4116,2102,388,776,770,368,966,3S1314

115,6106,8106,1111,397,383,782,883,485,087,786,182,683,888,1S13Skulder

90,082,782,185,873,562,562,165,268,171,971,568,970,774,5S1311

20,621,020,821,019,618,317,416,215,314,513,312,512,112,1S1313

5,03,13,24,64,22,83,41,91,61,41,31,11,11,5S1314

102,9117,2118,6116,8108,396,8130,4115,192,271,155,945,044,141,1S13Netto

-31,4-24,5-21,5-21,6-15,0-10,82,8-3,0-11,8-20,1-23,9-29,0-28,3-29,1S1311

2,42,11,21,21,12,63,53,83,43,84,44,84,55,5S1313

131,9139,5139,0137,3122,2105,1124,1114,3100,787,375,469,167,864,8S1314

S13 Offentlig sektor tot. S1311 Staten S1313 Lokalförvaltning S1314 Socialskyddsfonder1)
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