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Övriga finansinstituts utlåningsbestånd 7 miljarder euro i
slutet av september 2013
Beståndet av den utlåning som övriga inhemska finansiella företag beviljar var oförändrad under
tredje kvartalet 2013. I slutet av tredje kvartalet uppgick utlåningsbeståndet till 7 miljarder euro.
Utlåningsbeståndet ökade med 14 procent från året innan. Från föregående kvartal ökade
beståndet med bara en procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över
kreditbeståndet.

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

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 5.12.2013
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Företagskrediterna totalt 3 miljarder euro
Inhemska övriga finansiella företags totala kreditbestånd för företagsverksamhet, dvs. krediter till företag
och näringsidkarhushåll, uppgick i slutet av september 2013 till totalt 3 miljarder euro, varav utlåningens
andel var 95 procent. Kreditgivningen till företagsverksamhet ökademed nästan 5 procent frånmotsvarande
kvartal året innan, utlåningsbeståndet ökade med bara en procent.

Hushållens kreditbestånd 2 miljarder av hela kreditgivningen
Övriga finansiella företags krediter till hushållen uppgick i slutet av september till totalt 2 miljarder euro,
vilket är 9 procent mindre än i slutet av motsvarande kvartal året innan. Hushållens kreditbestånd består
till 99 procent av konsumtionskrediter. Under januari–september uppgick övriga finansiella företags nya
krediter till hushållen till totalt 1,4 miljarder euro. Jämfört med motsvarande kvartal året innan var detta
en ökning med 22,5 procent.

Nya minilån beviljades för bara 65 miljoner euro
Under tredje kvartalet 2013 beviljades hushållen nya minilån, dvs. s.k. snabblån, för 65 miljoner euro,
totalt 186 530 stycken. Mätt i euro beviljades under kvartalet 39 procent färre nya snabblån än under
motsvarande kvartal året innan, jämfört med föregående kvartal beviljades 38 procent färre nya lån. Ett
minilån uppgick i genomsnitt till 348 euro under årets tredje kvartal och återbetalningstiden var i genomsnitt
93,7 dagar.

Förändringarna i minilånen är en följd av lagändringen som trädde i kraft 1.6.2013 där ett räntetak på 51
% sattes för minilån1) .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.

De kunder som tog minilån under januari–september betalade sammanlagt 12 miljoner euro i olika avgifter
för lånen. Avgifterna med anknytning till minilånen var sålunda nästan 19 procent av det beviljade
lånekapitalet. Under tredje kvartalet år 2013 omfattade statistiken 76 företag som beviljade minilån.

http://www.oikeusministerio.fi/sv/index/aktuellt/tiedotteet/2013/03/ pienilleluotoille51prosentinkorkokattokesakuunalusta.html1)
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Tabellbilagor

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

År/Kvartal

2013/Q32013/Q22013/Q12012/Q42012/Q32012/Q22012/Q12011/Q42011/Q3

704270056762657861916015579257565549Utlåningsbeståndet, totalt

13,716,516,714,311,6-11,0.-18,3-20,8Årsförändring, %

7931290103112168309587311028741Ny utlåning, totalt

-4,534,741,118,312,0-7,1.29,5-42,5Årsförändring,%

333333444
Beståendet av
masskuldebrev, totalt

-15,6-15,6-24,6-24,6-10,718,4.32,732,7Årsförändring,%

2852692992948397107132130

Beståendet av
penningsmarknadinstrument,
totalt

243,3178,0179,9122,1-36,0-67,6.-53,6-51,7Årsförändring,%

733072777063687562786115590258925683Instrument totalt, bestånd

16,819,019,716,710,5-13,4.-19,6-21,9Årsförändring,%

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

År/Kvartal

2013/Q32013/Q22013/Q12012/Q42012/Q32012/Q22012/Q12011/Q42011/Q3

15501550169817061707168316761702988Beståndet av konsumtionskrediter

4548505347485055763Beståndet av övriga lån

159515991749175917551731172717571752Utlåning/Upplåning totalt, bestånd

Tabellbilaga 3. Nyckeltal för snabblåneföretag åren 2011-2013

År/Kvartal

2013/Q32013/Q22013/Q12012/Q42012/Q32012/Q22012/Q12011/Q42011/Q3

649981047139632710416310668394487890269036382541
Nya krediter beviljade under
kvartalet, 1 000 (tusen) euro

121261981720510240042314622182215412075320435

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

18,718,921,323,021,723,524,223,024,8Kostnader/nya krediter, %

944039383734343332

Genomsnittlig maturitet för nya
krediter beviljade under kvartalet,
dagar

1088471240641420971340671297281180971091509844790121
Kreditbestånd vid kvartalets slut,
1 000 euro

186530284240350190411357385991383767371471372094359863
Antalet nya krediter beviljade
under kvartalet, stycken

348368275253276246240243229
Genomsnittlig lånebelopp för nya
krediter, euro

4



Figurbilagor

Figurbilaga 1. Övriga finansinstituts utlåning efter kredittagarsektor
i slutet av 3:e kvartalet 2013, R%

Figurbilaga 2. Övriga finansinstituts kreditgivning till
företagsverksamhet, R%
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Figurbilaga 3. Snabblåneföretagens nya krediter och kreditbestånd
åren 2008–2013
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