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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 Pankki, Op-Pohjola -ryhmä,
Säästöpankit, LähiTapiola Pankki ja Ålandsbanken. Vastaajien lukumäärät
vastaavat pääpiirteissään pankkien markkinaosuuksia Suomessa.
Pankkibarometriin I/2014 vastauksia saatiin yhteensä 105 kpl, joista 54 kpl oli
yritysasiakkaista vastaavilta pankinjohtajilta ja 51 kpl henkilöasiakkaista
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 I/2014 -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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Finanssialan Keskusliiton tuoreen Pankkibarometrin mukaan pankinjohtajat arvioivat
kotitalouksien luotonkysynnän jatkuvan edelleen vaisuna. Sen sijaan yrityslainojen
kysynnän arvioidaan vilkastuneen verrattuna edelliseen kyselyyn. Kysynnän
arvioidaan kuitenkin olevan edelleen sekä vuodentakaista tilannetta että pitkäaikaista
keskiarvoa heikompaa.
Laimeasta luotonkysynnästä huolimatta kotitalouksien sijoitushalukkuuden
arvioidaan jatkuneen vilkkaana vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Kaikkein
suosituin sijoitusmuoto on edelleen osakkeet ja osakerahastot.
Barometrikysely I/2014 tehtiin helmikuun lopulla.
1

Kotitaloudet
Pankkibarometrin vastaajien arvioiden mukaan kotitalouksien luotonkysyntä on vuoden
2014 alussa edelleen vaisua. Vastaajista 49 % arvioi luotonkysynnän olleen heikompaa ja
22 % vastasi sen ollen vilkkaampaa kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.
Luotonkysynnän saldoluku vuoden ensimmäiselle neljännekselle on siten -27, mikä on
selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa 1 (12) heikompi mutta kuitenkin parempi kuin edellisessä
kyselyssä (-55).
Kotitalouksien luotonkysynnän odotetaan pysyvän vaisuna myös vuoden toisella
neljänneksellä. Luotonkysynnän odotuksia kuvaava saldoluku oli -31 kun se edellisessä
kyselyssä oli -52.
Kuvio 1. Kotitalouksien luotonkysyntä kuluvalla ja seuraavalla vuosineljänneksellä

1

vuosien 1997–2014 keskiarvo

3

Pankkibarometri I/2014

Kotitalouslainoista ainoastaan oman asunnon remontointia ja peruskorjausta varten
otettujen lainojen kysynnän arvioidaan kasvavan. Sen sijaan muiden lainamuotojen
saldoluvut ovat edelleen negatiiviset, eli niiden kysynnän arvioidaan vähenevän. Saldoluvut
kuitenkin paranivat viime vuoden lopun kyselyyn verrattuna muiden kuin kulutusluottojen
osalta.
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 lainan
ennenaikaisen takaisinmaksun olevan kasvussa. Myös viitekorkojen vaihtoaktiivisuus on
hiipunut. Lyhennysvapaiden käyttö ja lainan kuukausierän pienentäminen laina-aikaa
pidentämällä on edelleen suosittua.
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Kuvio 3. Joustomahdollisuuksien käyttö kotitalouksien lainanhoidossa tällä hetkellä

Eri sijoituskohteista osakkeiden ja osakerahastojen suosio on tällä hetkellä kasvussa
kotitalouksien keskuudessa. Myös korkorahastojen ja joukkolainojen, kiinteistösijoitusten ja
eläkesäästämisen arvioidaan olevan hienoisessa kasvussa. Ainoastaan talletusten suosion
arvioidaan vähenevän kotitalouksien keskuudessa.
Kuvio 4. Eri sijoituskohteiden suosio kotitalouksien keskuudessa tällä hetkellä
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Yritykset
Yritysten luotonkysyntä on edelleen pitkän aikavälin keskiarvoa 2 (11) vaisumpaa, mutta
odotukset kysynnän tulevasta kehityksestä ovat kuitenkin aikaisempaa selvästi
positiivisempia.
Barometrikyselyn vastaajista aiempaa harvempi (37 %) arvioi tilanteen heikentyneen
vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Vastaajista jopa 33 % arvioi kysynnän olleen
vilkkaampaa kuin vuosi sitten. Näin vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen
luotonkysynnän saldoluku on enää niukalti negatiivinen (-4) ja selvästi parempi kuin
edellisissä kyselyissä (-27).
Vuoden 2014 toisella neljänneksellä luotonkysynnän odotetaan olevan hieman heikompaa
kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana saldoluvun ollessa -6.
Kuvio 5. Yritysten luotonkysyntä kuluvalla ja seuraavalla vuosineljänneksellä

Yritysten odotetaan kysyvän pankkilainaa vuoden 2014 toisella neljänneksellä lähinnä
rahoituksen uudelleenjärjestelyihin sekä käyttöpääomatarpeisiin. Sen sijaan investointeja
varten otettujen pankkiluottojen kysynnän odotetaan vähenevän (saldoluku -21), mutta
vähenemisen jatkumiseen uskoo entistä harvempi vastaajista.
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Kuvio 6. Odotukset yrityksien luotonottohalukkuudesta käyttötarkoituksittain seuraavalla vuosineljänneksellä

Yritysten keskeisimmistä rahoitusmuodoista kaikkien muiden paitsi työeläkelaitosten
tarjoaman rahoituksen saldoluku oli positiivinen eli näiden rahoitusmuotojen kysynnän
arvioidaan olevan hienoisessa kasvussa.
Kuvio 7. Eri rahoitusmuotojen käytön kehitys tällä hetkellä yritysten keskuudessa
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Osakkeiden, sijoitusrahastojen ja erilaisten velkakirjainstrumenttien suosion arvioidaan
olevan kasvussa tällä hetkellä yritysten keskuudessa. Sen sijaan talletusten suosio
sijoituskohteena on vähäinen matalien korkotuottojen seurauksena.
Kuvio 8. Eri sijoituskohteiden suosion kehityssuunta yritysten keskuudessa tällä hetkellä
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