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Anskaffningar via finansieringsleasing 1,6 miljarder år 2010

Korrigerad 17.4.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

År 2010 uppgick anskaffningarna via finansieringsleasing till 1,6 miljarder euro. Anskaffningarna
minskade med 17 procent jämfört med året innan. Leasinghyrorna uppgick däremot till 1,2
miljarder euro, vilket är 3 procent mindre än år 2009. Försäljningen av leasingobjekt minskade
med 4 procent i de finansiella leasingföretagen och uppgick till 679 miljoner euro. Uppgifterna
framgår av Statistikcentralens statistik över finansieringsleasing.

Anskaffningar och hyror via finansieringsleasing 1999–2010,miljoner
euro

Korrigerad 17.4.2012.

Fordon utgjorde den största gruppen finansieringsobjekt. De utgjorde 38 procent av leasinganskaffningarna
år 2010. De näst största grupperna utgjordes av IT- och annan kontorsutrustning med en andel på 28
procent samt maskiner och apparater inom industrin med en andel på 17 procent. Här skedde en förändring
jämfört med året innan, eftersom maskiner och apparater inom industrin var den största gruppen år 2009.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 17.4.2012
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Av näringsgrenarna var de mest betydande användarna av finansieringsleasing, mätt med leasinghyror,
industrin, handel samt transport och magasinering. Sammanlagt stod de här tre näringsgrenarna för nästan
hälften av alla leasinghyror. Sett efter sektor var den klart mest betydande användaren av finansieringsleasing
företagssektorn, som betalade 84 procent av alla leasinghyror.

I Finland bedrev 20 företag aktivt finansiell leasing år 2010 och av dem var 8 kreditinstitut och 12 andra
företag. De mest betydande aktörerna var dock kreditinstituten, som erhöll 86 procent av hyrorna för den
finansiella leasingen.
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