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2014, 1:a kvartalet

Statens garantistock 34,3 miljarder i slutet av mars 2014
Statens garantistock uppgick till 34,3 miljarder euro i slutet av första kvartalet 2014. Garantistocken
var 12 procent större än året innan och något under 4 procent större än i slutet av föregående
kvartal. Staten beviljade nya garantier för 2,1 miljarder euro under första kvartalet. Av de nya
garantierna beviljades drygt 0,9 miljarder euro inom landet och något under 1,2 miljarder euro
till utlandet. Statens garantier omfattar alla slag av garantier som staten, statens affärsverk,
statens aktiebolag och specialkreditinstitut beviljar och som statsförvaltningen i sista hand
ansvarar för.

Statens nya garantier, miljoner euro

Av statens garantistock består 38 procent av garantier till företag (exkl. bostadssamfund). Garantierna till
bostadssamfund utgör 27 procent och garantierna till utlandet 20 procent av garantistocken. Återstoden
av statens garantistock, dvs. 15 procent, fördelas på hushåll, finansiella företag och försäkringsföretag
samt den offentliga sektorn.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 30.5.2014
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Statens garantier under 2014 första kvartalet, miljoner euro

Garantiavgiftsintäkter
som erhållits under
kvartalet

Återindrivningsintäkter
som erhållits under
kvartalet

Ersättningar
som
betalats
under
kvartalet

Garantistocken
i slutet av
kvartalet

Garantier
som gått
ut under
kvartalet

Nya
garantier
som ställts
under
kvartalet

Sektor

48278022 403566885
S.11 Icke-finansiella
företag

48278013 046543673

S.111 Icke-finansiella
företag, utom
bostadssamfund

..9 35823213
S.112
Bostadssamfund

...1 058..

S.12 Finansiella
företag och
försäkringsföretag

...969S.13 Offentlig sektor

1443 6276264S.14 Hushåll

...4174

S.15 Hushållens
icke-vinstsyftande
organisationer

7 2417211 168S.2 Utlandet

49318434 3431 3722 130
S.11-S.2 Sektorer
sammanlagt
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Statsgarantier efter kvartal, miljoner euro
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