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Övriga finansinstituts utlåningsbestånd 7 miljarder euro i
slutet av juni 2013
Beståndet av den utlåning som övriga inhemska finansiella företag beviljar uppgick i slutet av
andra kvartalet 2013 till totalt 7 miljarder euro. Utlåningsbeståndet ökade med 16 procent från
året innan. Från föregående kvartal ökade beståndet med nästan fyra procent. Uppgifterna
framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Övriga finansiella företags utlåning efter kredittagarsektor i slutet
av andra kvartalet 2013, R%

Företagskrediterna totalt 3 miljarder euro
Inhemska övriga finansiella företags totala kreditbestånd för företagsverksamhet, dvs. krediter till företag
och näringsidkarhushåll, uppgick i slutet av juni 2013 till totalt 3 miljarder euro, varav utlåningens andel
var nästan 96 procent. Kreditgivningen till företagsverksamhet ökade totalt med nästan 8 procent från
motsvarande kvartal året innan, utlåningsbeståndet ökade med 5 procent.

Hushållens kreditbestånd 2 miljarder av hela kreditgivningen
Övriga finansiella företags krediter till hushållen uppgick i slutet av juni till totalt 2 miljarder euro, vilket
är 8 procent mindre än i slutet av motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal var
hushållens kreditbestånd nästan 9 procent mindre.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 13.9.2013
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Hushållens andel av övriga finansiella företags totala kreditgivning var nästan 22 procent, företagens och
bostadssamfundens andel var 45 procent, utlandsandelen var 29 procent och övriga kredittagarsektorers
andel var nästan 4 procent.

Nya minilån beviljades för 105 miljoner euro
Under andra kvartalet 2013 beviljades hushållen nya minilån, dvs. s.k. snabblån, för 105 miljoner euro,
totalt 284 240 stycken. Mätt i euro beviljades under kvartalet 11 procent mer nya snabblån än under
motsvarande kvartal året innan, jämfört med föregående kvartal beviljades 9 procent mer nya lån. Ett
minilån uppgick i genomsnitt till omkring 368 euro under andra kvartalet och återbetalningstiden var i
genomsnitt 40,1 dagar.

De kunder som tog minilån under april–juni betalade sammanlagt 20 miljoner euro i olika avgifter för
lånen. Avgifternamed anknytning till minilånen var sålunda nästan 19 procent av det beviljade lånekapitalet.
Under andra kvartalet år 2013 uppgick antalet statistikförda företag som beviljade minilån till 79.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Övriga finansinstituts kreditbestånd efter finansobjekt åren 2011-2013, miljoner
euro

År/Kvartal

2013/Q22013/Q12012/Q42012/Q32012/Q22012/Q12011/Q42011/Q32011/Q2

700567626578619160155792575655495423Utlåningsbeståndet, totalt

16,516,714,311,610,9.-7,0-20,8-19,8Årsförändring, %

1290103112168309587311028741688Ny utlåning, totalt

34,741,118,312,039,2.23,7-42,5-33,3Årsförändring,%

333334444
Beståendet av
masskuldebrev, totalt

-15,6-24,6-24,6-10,7-10,7.12,032,732,7Årsförändring,%

2692992948397107132130153

Beståendet av
penningsmarknadinstrument,
totalt

178,0179,9122,1-36,0-37,0.59,4-51,7-48,6Årsförändring,%

727770636875627861155902589256835580Instrument totalt, bestånd

19,019,716,710,59,6.-6,1-21,9-21,0Årsförändring,%

Tabellbilaga 2. Krediter till hushållen sombeviljats av övriga finansinstitut efter användningsändamål
åren 2011-2013, miljoner euro

År/Kvartal

2013/Q22013/Q12012/Q42012/Q32012/Q22012/Q12011/Q42011/Q32011/Q2

1550169817061707168316761702988991Beståndet av konsumtionskrediter

48505347485055763761Beståndet av övriga lån

159917491759175517311727175717521752Utlåning/Upplåning totalt, bestånd

Tabellbilaga 3. Nyckeltal för snabblåneföretag åren 2011-2013

År/Kvartal

2013/Q22013/Q12012/Q42012/Q32012/Q22012/Q12011/Q42011/Q32011/Q2

104713963271041631066839448789026903638254179464
Nya krediter beviljade under
kvartalet, 1 000 (tusen) euro

198172051024004231462218221541207532043520189

Kostnader som hänför sig till nya
krediter beviljade under kvartalet,
1 000 euro

18,921,323,021,723,524,223,024,825,4Kostnader/nya krediter, %

403938373434333234

Genomsnittlig maturitet för nya
krediter beviljade under kvartalet,
dagar

124064142097134067129728118097109150984479012169822
Kreditbestånd vid kvartalets slut,
1 000 euro

284240350190411357385991383767371471372094359863357003
Antalet nya krediter beviljade
under kvartalet, stycken

368275253276246240243229223
Genomsnittlig lånebelopp för nya
krediter, euro
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Övriga finansinstituts utlåning efter kredittagarsektor
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