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Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla
pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen
kehityksestä. Vastaajina on muun muassa pankin- ja konttorinjohtajia,
konttorien esimiehiä ja luottopäälliköitä. Barometrissä ovat mukana Aktia
Pankki, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Op-Pohjola -ryhmä,
Säästöpankit, Tapiola Pankki ja Ålandsbanken. Vastaajien lukumäärät
vastaavat pääpiirteissään pankkien markkinaosuuksia Suomessa.
Pankkibarometriin IV/2013 vastauksia saatiin yhteensä 108 kpl, joista 50 kpl oli
yritysasiakkaista vastaavilta pankinjohtajilta ja 58 kpl kotitalousasiakkaista
vastaavilta pankinjohtajilta.
Raportissa tulokset esitetään saldolukuina tai prosenttiosuuksina kaikista
vastaajista. Saldoluvut lasketaan vähentämällä positiivista kehitystä
ennakoivien vastausten prosenttiosuudesta negatiivista kehitystä ennakoivien
vastausten prosenttiosuus. Luotonkysynnän kehitystä kuluvalla ja seuraavalla
vuosineljänneksellä koskevissa kysymyksissä vertailukohtana on vuotta aiempi
vuosineljännes.
Pankkibarometri IV/2013 -raportti on luettavissa Finanssialan Keskusliiton
Internet-sivuilla: http://www.fkl.fi/materiaalipankki/julkaisut/
Lisätietoja: analyytikko Elina Salminen, puh. 020 793 4258
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Pankkibarometri IV/2013
Finanssialan Keskusliiton tuoreen Pankkibarometrin mukaan pankinjohtajat arvioivat
kotitalouksien luotonkysynnän jatkuvan edelleen vaisuna. Historiallisen matalat
korot eivät yksinään jaksa kannatella luotonkysyntää epävarmassa taloustilanteessa.
Laimeasta luotonkysynnästä huolimatta kotitalouksien sijoitushalukkuuden
arvioidaan vilkastuneen vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. Kaikkein suosituin
sijoitusmuoto on edelleen osakkeet ja osakerahastot, jotka ovat kehittyneet hyvin
suotuisasti vuoden 2013 aikana.
Pankkibarometrin vastaajien odotukset yritysten tulevasta luotonkysynnästä
kohenivat edellisestä kyselystä. Kysynnän arvioidaan kuitenkin olevan edelleen sekä
vuodentakaista tilannetta että pitkäaikaista keskiarvoa heikompaa. Barometrikysely
IV/2013 tehtiin marras-joulukuun vaihteessa.
1

Kotitaloudet
Pankkibarometrin vastaajien arvioiden mukaan kotitalouksien luotonkysyntä on vuoden
2013 viimeisellä neljänneksellä edelleen hyvin laimeaa. Vastaajista 64 % arvioi
luotonkysynnän olleen heikompaa ja 9 % vastasi sen ollen vilkkaampaa kuin vuosi sitten
vastaavaan aikaan. Luotonkysynnän saldoluku vuoden viimeiselle neljännekselle on -55,
mikä on selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa 1 (13) heikompi mutta parempi kuin edellisessä
kyselyssä (-65).
Kotitalouksien luotonkysynnän odotetaan pysyvän vaisuna myös ensi vuoden alkupuolella,
joskaan heikentymisen ei odoteta enää pahenevan. Ensi vuoden ensimmäisen
neljänneksen luotonkysynnän odotuksia kuvaava saldoluku on -52.
Kuvio 1. Kotitalouksien luotonkysyntä kuluvalla ja seuraavalla vuosineljänneksellä
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Oman asunnon remontointia ja peruskorjausta varten otettavien lainojen kysynnän
odotetaan hieman piristyvän ensi vuoden alkupuolella: 24 % vastaajista arvioi
remonttilainojen kysynnän vilkastuvan ja 10 % vastaajista arvioi kysynnän vähenevän.
Myös kulutustavaroiden hankintaa varten otettavien lanojen saldoluku parani selvästi
edellisistä barometrikyselyistä, mutta oli silti edelleen negatiivinen (-6). Oman asunnon
hankintaa varten otettujen lainojen kysynnän odotetaan kehittyvän kaikkein heikoiten (-50)
ensi vuoden alkupuolella.
Kuvio 2. Odotukset kotitalouksien luotonottohalukkuudesta luoton käyttötarkoituksittain seuraavalla
vuosineljänneksellä

Uusimman barometrikyselyn mukaan erilaisten joustomahdollisuuksien käyttö lainanhoidossa on pysynyt ennallaan verrattuna viime kyselyyn. Yksikään vastaaja ei arvioi
viitekoron vaihdon tai lainan ennenaikaisen takaisinmaksun olevan kasvussa. Samoin
yksikään vastaaja ei ilmoita, että lyhennysvapaiden käyttö olisi vähenemässä kotitalouksien
keskuudessa. Sen sijaan lyhennysvapaiden käytön arvioidaan olevan kasvussa
kotitalouksien keskuudessa samoin kuin laina-ajan pidentämisen.
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Kuvio 3. Joustomahdollisuuksien käyttö kotitalouksien lainanhoidossa tällä hetkellä

Kotitalouksien sijoitushalukkuuden arvioidaan parantuneen vuoden 2013 viimeisellä
neljänneksellä. Kaikkein suosituin sijoitusmuoto on edelleen osakkeet ja osakerahastot.
Vastaajista 42 % arvioi osakkeiden ja osakerahastojen suosion olevan kasvussa kun
ainoastaan 1 % arvioi niiden suosion olevan vähenemässä. Myös korkosijoitusten,
kiinteistösijoitusten ja eläkesäästämisen suosion arvioidaan hieman vilkastuneen. Sen
sijaan talletusten suosio hiipuu edelleen ja pitkäaikaissäästämistuotteiden kysynnän
voidaan katsoa lähes loppuneen.
Kuvio 4. Eri sijoituskohteiden suosio kotitalouksien keskuudessa tällä hetkellä
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Yritykset
Yritysten luotonkysyntä on edelleen pitkän aikavälin keskiarvoa 2 (12) selvästi vaisumpaa,
mutta odotukset kysynnän tulevasta kehityksestä ovat kuitenkin aikaisempaa
positiivisempia.
Barometrikyselyn vastaajista aiempaa harvempi (47 %) arvioi tilanteen heikentyneen
vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Vastaajista 20 % arvioi kysynnän olleen
vilkkaampaa kuin vuosi sitten. Näin ollen vuoden 2013 viimeisen neljänneksen
luotonkysynnän saldoluku on edelleen selvästi negatiivinen (-27) mutta parempi kuin
edellisissä kyselyissä (-32).
Vuoden 2014 alkupuolella luotonkysynnän odotetaan edelleen olevan normaalia
vaisumpaa, mutta edellisiä kyselyitä harvempi (34 %) vastaaja uskoo kysynnän
heikkenevän lisää ensi vuoden alussa. Luotonkysynnän odotuksia kuvaava saldoluku
vuoden 2014 ensimmäiselle neljännekselle on -14.
Kuvio 5. Yritysten luotonkysyntä kuluvalla ja seuraavalla vuosineljänneksellä
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Yritysten odotetaan kysyvän pankkilainaa ensi vuoden alussa lähinnä rahoituksen
uudelleenjärjestelyihin sekä käyttöpääomatarpeisiin. Sen sijaan investointeja varten
otettujen pankkiluottojen kysynnän odotetaan pysyvän edelleen vaisuna (-41), vaikka
luotonottohalukkuuden odotetaankin hieman kohenevan edellisiin kyselyihin verrattuna.
Kuvio 6. Odotukset yrityksien luotonottohalukkuudesta käyttötarkoituksittain seuraavalla vuosineljänneksellä

Yritysten keskeisimmistä rahoitusmuodoista velkakirjamuotoisen rahoituksen arvioidaan
olevan kasvussa. Sen sijaan työeläkeyhtiöiden tarjoaman rahoituksen ja yritysten
tulorahoituksen arvioidaan olevan vähenemässä. Muiden rahoitusmuotojen, kuten
pankkilainojen, kehitys on pysynyt ennallaan.
Kuvio 7. Eri rahoitusmuotojen käytön kehitys tällä hetkellä yritysten keskuudessa
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Yritysten arvioidaan tällä hetkellä sijoittavan varojaan etenkin osakkeisiin,
sijoitusrahastoihin ja erilaisiin velkakirjainstrumentteihin. Sen sijana talletusten suosio
sijoituskohteena vähenee edelleen yritysten keskuudessa.
Kuvio 8. Eri sijoituskohteiden suosion kehityssuunta yritysten keskuudessa tällä hetkellä
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