
Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet
Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor

Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av september
2014
Det totala beståndet av krediter som inhemska övriga finansiella företag, försäkringsföretag och
den offentliga sektorn beviljade uppgick till 92 miljarder euro i slutet av september 2014. Under
kvartalet beviljade inhemska företag nya krediter för totalt 2 miljarder euro. Uppgifterna framgår
av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Utlåning efter kredittagarsektor i slutet av 3:e kvartalet 2014, procent

Kreditgivarsektor: Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor

Kreditbeståndet totalt utgjordes av utlåningsbeståndet på 27 miljarder i euro och andra valutor, av
masskuldebrev till ett nominellt värde av nästan 59 miljarder euro och av penningmarknadspapper på 6
miljarder euro. Övriga finansiella företags andel av alla nya krediter var nästan 84 procent.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 5.12.2014
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Av kreditgivarna beviljade övriga finansiella företag krediter för
företagsverksamheten för 4 miljarder euro
När det gäller inhemska kreditgivare beviljade övriga finansiella företag, exkl. försäkringsföretag och
offentlig sektor, för företagsverksamhet, företag och näringsidkarhushåll krediter för totalt 4 miljarder
euro. Den största andelen på nästan 46 procent hänförde sig till primärproduktionen och industrin stod för
en andel på nästan 26 procent.

Hushållens kreditbestånd 2 miljarder euro
Kreditbeståndet som de inhemska kreditgivarna, dvs. övriga finansiella företag exkl. försäkringsföretag
och offentlig sektor, beviljade hushållen var 2 miljarder euro i slutet av september, varav
konsumtionskrediternas andel var 94 procent.

Totalt 100 581 nya minilån beviljades under kvartalet
Under tredje kvartalet 2014 beviljades hushållen nya minilån, s.k. snabblån, för nästan 39 miljoner euro,
totalt 100 581 stycken. Under kvartalet beviljades nästan 41 procent färre nya lån i euro än under
motsvarande kvartal året innan, jämfört med föregående kvartal beviljades 10 procent färre nya lån. Ett
minilån uppgick i genomsnitt till 384 euro under tredje kvartalet och återbetalningstiden var i genomsnitt
84 dagar.

De kunder som tog minilån under juli–september betalade sammanlagt 6 miljoner euro i olika avgifter för
lånen, vilket var 49 procent mindre än året innan. Under kvartalet var avgifterna för minilånen nästan 16
procent av de beviljade nya krediterna. Under tredje kvartalet år 2014 omfattade statistiken 48 företag
som beviljade minilån.

Förändringarna i minilånen är en följd av lagändringen som trädde i kraft 1.6.2013 där ett räntetak på 51
procent sattes för minilån.
http://www.oikeusministerio.fi/sv/index/aktuellt/tiedotteet/2013/03/pienilleluotoille51prosentinkorkokattokesakuunalusta.html
Till följd av detta lade en del av de företag som beviljar minilån ned sin verksamhet och en del förnyade
sitt tjänsteutbud till att omfatta flexkrediter.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Kreditbestånd efter finansobjekt åren 2012-2014, miljoner euro

Kreditbeståndet,
totalt1)

Beståndet av
penningmarknadsinstrument,
totalt

Beståndet av
masskuldebrev,
totalt

Ny utlåning,
totalt

Utlåningsbeståndet,
totalt

83 9427 67049 2081 12527 0632012/Q1

85 6358 77650 0261 29126 8342012/Q2

85 8438 98650 2431 06426 6142012/Q3

83 8457 93749 2601 90326 6482012/Q4

85 5098 16050 8201 40126 5302013/Q1

84 8717 09551 5191 61626 2572013/Q2

84 7327 47751 37798525 8782013/Q3

84 4196 29852 8381 57425 2832013/Q4

92 3107 35158 260.3)26 6992014/Q12)

92 8417 60658 4352 01726 7992014/Q22)

92 3516 18158 8882 24227 2822014/Q32)

Inkl. övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor1)

På grund av sektorindelningen 2012 är uppgifterna för år 2014 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år2)

“..” uppgift inte tillgänglig3)

Tabellbilaga 2. Krediter till hushållen sombeviljats av övriga finansinstitut efter användningsändamål
åren 2012-2014, miljoner euro

2012/Q12012/Q22012/Q32012/Q42013/Q12013/Q22013/Q32013/Q42014/Q12)2014/Q22)2014/Q32)

1 6761 6831 7071 7061 6981 5501 5501 5881 8061 8391 869
Beståndet av
konsumtionskrediter

5048475350484543127124118

Annat
användningssyfte,
beståndet

1 7271 7311 7551 7591 7491 5991 5951 6311 9331 9631 987
Utlåning/Upplåning
totalt, bestånd1)

Inkl. övriga finansinstitut, företag som beviljar minilån och pantlåneinrättningar1)

På grund av sektorindelningen 2012 är uppgifterna för år 2014 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år2)
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Tabellbilaga 3. Nyckeltal för snabblåneföretag åren 2012-2014, miljoner euro

2012/Q12012/Q22012/Q32012/Q42013/Q12013/Q22013/Q32013/Q42014/Q12014/Q22014/Q3

89 02694 487106 683104 16396 327104 71364 99856 87444 08843 10938 665

Nya beviljade
krediter, 1 000
euro

21 54122 18223 14624 00420 51019 81712 1269 1175 9834 6106 176

Kostnader som
hänför sig till nya
krediter, 1 000
euro

24,223,521,723,021,318,918,716,013,610,716,0
Kostnader/nya
krediter, %

3434373839409496846684

Genomsnittlig
återbetalningstid
för nya krediter,
dagar

109 150118 097129 728134 067142 097124 064108 847116 06583 54071 11477 982
Kreditbeståndet,
1 000 euro

371 471383 767385 991411 357350 190284 240186 530192 91869 145108 909100 581
Antalet nya
krediter

240246276253275368348295638396384

Genomsnittligt
lånebelopp för
nya krediter, 1
000 euro

5



Figurbilagor

Figurbilaga 1. Utlåning efter kredittagarsektor i slutet av 3:e kvartalet
2014, procent

Kreditgivarsektor: Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor

Figurbilaga 2. Övriga finansinstituts kreditgivning till
företagsverksamhet, procent
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Figurbilaga 3. Snabblåneföretagens nya krediter och kreditbestånd
åren 2012 – 2014
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