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Utlåningsbeståndet 277 miljarder euro i slutet av december
2011
Beståndet av den utlåning som inhemska finansiella företag och försäkringsföretag, staten och
socialskyddsfonder beviljar uppgick i slutet av år 2011 till totalt 277 miljarder euro.
Utlåningsbeståndet steg med närmare 13 procent från året innan, men sjönk med något under
en procent från föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över
kreditbeståndet.

Utlåningsbeståndet åren 2002–2011

*I sambandmed förnyelsen av datainsamlingen har datainnehållet i statistiken 2010/Q2 ändrats och uppgifterna är inte helt jämförbara
med tidigare publicerade uppgifter

Företagskrediterna totalt 76 miljarder euro
Inhemska kreditgivares kreditbestånd för företagsverksamhet, dvs. företagen och näringsidkarhushållen,
uppgick i slutet av år 2011 till totalt nästan 76 miljarder euro, av vilket utlåningens andel var 70 miljarder
euro. Kreditgivningen till företagsverksamhet ökade totalt med något över 4 procent från slutet av föregående
år, utlåningsbeståndet ökade med något under 4 procent. Under år 2011 beviljades nya företagskrediter
för 42 miljarder euro, vilket är 8 procent mer än ett år tidigare.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 22.3.2012
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Hushållen lyfte nya krediter för 46 miljarder euro under år 2011
Hushållens kreditbestånd uppgick i slutet av december till totalt 110 miljarder euro, vilket är drygt 5
procent mer än i slutet av året innan. Hushållen lyfte nya krediter för 46 miljarder euro under året, vilket
är något under 10 procent mer än ett år tidigare.

Av hushållens krediter var 84 miljarder euro bostadskrediter och krediter för fritidsbostäder. Det var något
under 7 procent mer än året innan. Hushållen lyfte nya bostadskrediter för 21 miljarder euro under året,
dvs. 8 procent mer än ett år tidigare.

Hushållens konsumtionskrediter och studielån uppgick i slutet av december till totalt 16 miljarder euro.

Efterfrågan på minilån ökade ytterligare
Under fjärde kvartalet 2011 beviljades hushållen 39 procent mer nya minilån, dvs. s.k. snabblån, jämfört
med motsvarande kvartal året innan. Lån beviljades för 90 miljoner euro under kvartalet, totalt 372 094
stycken. Ett minilån uppgick i genomsnitt till 243 euro under årets sista kvartal och återbetalningstiden
var i genomsnitt 32,6 dagar. De kunder som tog minilån under oktober–december betalade sammanlagt
närmare 21 miljoner euro i olika avgifter för lånen. Avgifterna med anknytning till minilånen var sålunda
i genomsnitt 23 procent av det beviljade lånekapitalet. Under fjärde kvartalet år 2011 uppgick antalet
statistikförda företag som beviljade minilån till 80, av vilka fyra var nya.
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